


IŠ AUTORIAUS KŪRYBINIO PROJEKTO 

LIETUVOS TŪKSTANTMEČIUI PAMINĖTI 

„LIETUVOS ISTORIJA ROMANUOSE"



JONASUŽURKA

1009 METAI
NETIMERAS -

IŠ ŪKŲ KYLANTI LIETUVA

TRIJŲ DALIŲ ISTORINIS ROMANAS

VILNIUS



UDK 888.2-3 
UŽ43

TEISĖS GINAMOS.
Nė viena knygos dalis negali būti atkartota, 

nesvarbu kokia forma, be raštiško autoriaus teisės 
savininko leidimo.

Autorius, remdamasis istoriniais šaltiniais, 
laisvai interpretuoja kai kuriuos jų faktus. 

Leidėjų pastaba

Knygos viršelyje panaudotas 
skulptoriaus Juozo Kalinausko 

ir dailininkės Linos Kalinauskaitės medalio 
1009-2009 Lietuvos vardo tūkstantmetis 

fragmentas

Dailininkė Eglė Raubaitė 
Dizainerė Nijolė Juozapaitienė

ISBN 978-9955-790-50-1
© Jonas Užurka, 2009 
© Leidykla „Eugrimas", 2009



Prologas

Šventasis Brunonas, kitaip vadinamas Bonifacu, Rusios 
ir Lietuvos pasienyje pagonių trenktas į galvą, kovo 
9 d. nukeliavo į dangų.

K v e d l in b u r g o  a n a l a i

1009 metai Lietuvos istorijai yra itin reikšmingi. Ta
da pasaulis bene pirmą kartą išgirdo apie mus, tiksliau, apie mūsų 
protėvius, nuo neatmenamų laikų gyvenusius žemėse prie Nemuno, 
prie Baltijos jūros, kur mes ir dabar gyvename. Buvo paskelbta, kad 
dėl lietuvių kaltės žuvo aštuoniolika misionierių, kuriuos popiežiaus 
Silvestro II nurodymu vedė arkivyskupas kitatikių kraštams šv. Bru
nonas Bonifacas Kverfurtietis. (Krikščionys kitatikius niekinamai va
dino pagonimis. Beje, mūsų gėdai dažnas, kalbėdamas apie praeitį, ir 
dabar taip save vadina.)

Galbūt šis įvykis, į jį įsigilinus ir objektyviau ištyrus, Europoje bū
tų komentuojamas kitaip, jeigu tuo metu nebūtų įsiplieskę tarpusavio 
vaidai tarp pačių krikščioniškųjų karalysčių, imperijos valdovų ir 
Šventojo Sosto, užgožę misionierių žūties aplinkybes. Gal ši tragedi
ja, sąmoningai ar nesąmoningai netiksliai interpretuota, buvo tik pa
togus politinis pretekstas galingiesiems suvesti tarpusavio sąskaitas? 
O gal priešingai -  ne iš piktos valios mus apkaltino misionierių nu
žudymu?

Aišku viena, kad dėl įvykusios nelaimės mes dar labiau nutolome 
nuo Europos, o krikščionių galvose įtvirtinome nuomonę, jog mes, ki
tatikiai, tikrai esame baisūs žmonės, laukiniai, šėtono apsėstieji. Aki
vaizdu, jog šis įvykis mus nustūmė dar keliems amžiams nuo Euro
pos civilizacijos centrų. Manytina, jog pirmasis krikštas pakylėjo lietu
vius istorijos laiptais į viršų, tačiau vėliau nubloškė dar žemiau. Ir, svar
biausia, ko gero, ne dėl mūsų kaltės.

Beje, ir šiandien dėl šio įtragiško atsitikimo daugiau klausimų nei 
atsakymų. Mat pasakymas „Rusios ir Lietuvos pasienyje" negali reikš
ti, jog tai padarė lietuviai. Mes kol kas galime drąsiai tvirtinti tik tai,
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kad Lietuvos vardo paminėjimas iš tiesų rodo mūsų šalies valstybin
gumo užuomazgas. Tuo tarpu istorikai nėra aptikę duomenų apie Bru
nono mirties aplinkybes, leidžiančias teigti, jog mes esame misionierių 
žudikai.

Pagaliau argi 1009 metais mes pirmą kartą buvome paminėti? 
Anaiptol. Europa apie mus seniai, dar iki 1009 metų, žinojo. Mūsų pro
tėvių vardas ne tik žodžiais, iš lūpų į lūpas, bet ir rašytiniuose šalti
niuose jau buvo minimas. Taigi žodžiai „lietuvis", „Lietuva" 1009-ai- 
siais atsirado ne staiga ir ne tuščioje vietoje, ir ne pirmą kartą.

Kol kas žinome, kad pirmasis 98 mūsų eros metais mūsų gentis pa
vadino aisčiais romėnų istorikas Tacitas savo veikale „Germania". Gal 
ilgainiui atsiras ir dar senesnių mus mininčių dokumentų. Dar tiksliau 
ir plačiau lietuvių vardas paminėtas imperatoriaus Karolio Didžiojo 
valdymo laikais, kai jis labai energingai plėtė savo imperiją „barbariš
kųjų" kraštų sąskaita. 782 metais jis surengė žygį pamariais į šiaurę. 
Jis galbūt būtų pasiekęs ir Lietuvą, jeigu nebūtų kilęs galingas saksų že
mių sukilimas, pristabdęs jo žygį į Europos šiaurę (Einhard-Eginhard). 
(Taigi tada minimas mūsų kraštas vadinamas ne Europos rytais, o Eu
ropos šiaure -  kaip ir visos Baltiją supusios, prie jos prisiglaudusios 
šalys.) Būtent dėl minėtų priežasčių imperatorius buvo priverstas savo 
vita Karoli magni žygį sustabdyti -  tik pasiuntė tolyn pamariu savo žval
gus. Jiems grįžus Karolis Didysis jų paklausė:

-  Kas yra už pamario žemių?
-  Už slavų yra lietuviai, -  atsakė grįžę žvalgai iš už Paelbio ir iš 

už pamario žemių.
Ar ne visos lietuvių giminės jau tuo metu buvo pavadintos lietuvių 

vardu pagal vienos giminės to meto reikšmingumą ir galią? Jau tada, 
matyt, buvo pradėta vienyti lietuvių žemes -  jos sparčiai stiprėjo ir tuo, 
ko gero, labai domėjosi imperatorius...

Dar po šimtmečio mūsų kraštas vėlgi minimas, šį kartą dar plačiau. 
880-aisiais Anglijos karaliaus pasiuntinys Vulfstanas, išgarsėjęs kaip 
jūrininkas, perplaukęs Baltijos jūrą, pateko į Vyslos žiotis. Iš ten to
liau keliavo visu pamariu, pasiekė net Aistmares. Viską, ką matė, ap
rašė savo ilgame pranešime, kuris buvo perrašytas, išplatintas ir grei
tai tapo žinomas ne tik visoje Europoje. Tame pranešime jis mini ir 
aisčių vardą, ir ten gyvenančių žmonių pomėgį gerti skanų gėrimą mi
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dų. Vulfstanas savo žiniomis gerokai papildė arkivyskupo Rimberto 
872 metais parašytą knygą, kurioje daugiausia buvo rašoma apie Kur
šių karalystę.

Taigi galima daryti išvadą, kad mūsų tautos istorija Europoje imta 
rašyti jau VIII amžiuje, ir tai patvirtina autentiški šaltiniai, taip pat ir 
iki šių dienų išlikusios dainos, giesmės, pagaliau ir pasakojamoji tau
tosaka! Visa tai yra kur kas patikimiau už XI amžiuje pravoslavų vie
nuolio Nestoro parašytą kroniką.

Ne vien tik šiuose dokumentuose aprašytas mūsų kraštas. Gal dar 
ne vienas rašytinis šaltinis dūla lig šiol nepaliestas archyvų saugyk
lose, yra negrįžtamai dingęs per ilgus, audringus ir permainingus is
torijos amžius įvairiuose kraštuose? Negi mūsų kraštų nepasiekė dar 
anksčiau kas nors, sakykim, kad ir karingieji vikingai, kurie, kaip spė
jama, yra palikę savo apsilankymo pėdsakų net prie Azovo jūros? Kaip 
ten bebūtų, 1009-ieji -  lietuvių pirmojo krikšto metai, yra labai svar
būs -  mat tuo metu jau visos aplinkinės tautos buvo krikštytos.

Ar galime šiandien tvirtinti, jog mūsų protėviai tuomet neturėjo su
manių valdovų? Manyčiau, jų buvo. Ir daug. Ir iškilių. Ir bene pirma
sis, bent jau mums šiek tiek žinomas, iškiliausias buvo to meto lietu
vių genčių ir žemių valdovas Netimeras. O po jo, praėjus dar porai 
tragiškų ir sunkių lietuviams šimtmečių, iškilo Mindaugas.

Gal mūsų ainiai dar nebuvo pasirengę būti tarp civilizuotų kara
lysčių? Gal mūsų pirmieji valdovai, kalbant dabartiniais terminais, bu
vo per daug tolerantiški? Gal tik itin stiprūs, despotiški valdovai lie
tuvius galėjo priartinti prie Europos? Vargu ar galime dabar objekty
viai vertinti ir suprasti tuos laikus, mūsų ainių valdovų veiklos aplin
kybes ir sąlygas. Ar norėjo ir ar žinojo, kaip priimti jiems svetimą krikš
čioniškąją civilizaciją, kaip atsisakyti per tūkstantmečius susiklosčiu
sio savo tikėjimo. Ar galėjo jiems kilti mintis, kad vardan tariamos pa
žangos galima tik formaliai krikštytis, kartu išpažįstant ir savo protė
vių dievus? Tik ar buvo įmanoma taip padaryti? Ką buvo galima va
dinti civilizacija? To meto inkviziciją -  žiaurius žmonių kankinimus, 
kitatikių persekiojimą, deginimą ant laužo? Gal to meto mūsų prag
matiškiems valdovams, visa tai žinantiems, net ir nesinorėjo veržtis į 
tokią Europą? O gal dėl to, kad lietuviai buvo gana sėslūs? Betgi isto
rija įrodė, kad mūsų tauta buvo ir karinga, ir narsi.
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Gal iš tikrųjų buvo visai ne taip, kaip mes dabar mėginame įsivaiz
duoti. Tiesą sakant, galime tik spėlioti, pasikliauti išlikusiais labai kuk
liais, beje, dar ir ne mūsiškiais, rašytiniais šaltiniais ir ne visuomet 
mums palankiais. Kadangi istorijos neįmanoma pakeisti ar pataisyti, 
šį įvykį, kaip ir kitus tautai, valstybei svarbius faktus, palieku anali
zuoti ir vertinti garbiems istorikams, o aš, rašytojas, pasikliaudamas 
esamais ir visiems žinomais istoriniais šaltiniais, į mūsų protėvių laik
metį kartu su mielais skaitytojais pažvelgsiu savo akimis.



' i  D A L I S

Du pasauliai

Tebūnie, kad mylėčiau ir gerbčiau tėvą, motiną, 
senus žmones, saugočiau jų kapus...

iŠ  LIETUVIŲ MALDOS



/ S K Y R I U S

Pirmieji misionieriai

Iš salų, esančių prie slavų, žinomesnėmis laikome tris. 
Trečioji yra ta, kuri vadinasi Semba ir ribojasi su ru
sais ir lenkais; čia gyvena sembai, kitaip -  prūsai.

A d o m a s  B r e m e n ie t is



Arkivyskupas Brunonas Bonifacas

Kilmingos ir dievobaimingos didikų Vipertų gimi
nės jauniausias palikuonis, aistringiausias nuotykių ieškotojas Viper- 
tas jaunesnysis, šįryt kėlėsi labai sunkiai. Vos atplėšė nuo pagalvės 
ūžiančią ir skaudančią galvą. Lėtai sėdosi vos judindamas skaudan
čius kaulus. Tarsi norėdamas nuvyti amžiną tamsą, mirtingai ėmė trinti 
akis. Ir tik pajutęs nežmonišką skausmą, pagaliau suvokęs, kad trina 
ne akis, o tik akiduobes, liovėsi trinti, kaipmat pašoko iš kietos lovos. 
Jis, kapelionas Vipertas, vienintelis gyvas, nors ir netekęs regėjimo, grįžo 
iš tragiškai pasibaigusios misijos į kitatikių kraštus, nuolat regi koš
marus. Šią naktį, vos tik užmigus, jį ir vėl kankino baisūs regėjimai -  
ausyse skambėjo arkivyskupo Brunono balsas, ore plaikstėsi nukirsta 
jo ranka, mirksinčiomis akimis vartaliojosi galva, visa švytinti plaukė 
Aistros upe.

„Vipertai, atlik išpažintį, atlik... Tik nebūk sukčius, pasakyk visą 
tiesą... Tik tu dabar gali paliudyti tiesą prieš Dievą ir žmones. Tik tu... 
Ne lietuviai tai padarė, ne, neee... Viešpats Dievas viską matė... Nepri- 
siimk didžios nuodėmės, sakyk tiesą..."

-  Išnyk, nelaboji dvasia, Brunonu pasivertusi, išnyk... -  bejėgiškai 
mosuoja rankomis Vipertas. -  Aš aklas, aš nieko nemačiau... Aš neno
riu žinoti, ką mačiau... Aš nenoriu prisiminti... Nenoriu degti dar ir 
inkvizicijos ugny... Prisikentėjau nuo pagonių... Iš mano lūpų pasau
lis sužinos tik tai, ką nori sužinoti, -  bambėdamas Vipertas skuba ap
graibomis koridoriumi, jau kuo garsiausiai šaukiasi savo dvasios tėvo 
vienuolio:

-  Tėve, Viešpaties tarne, išklausyk mano išpažintį šventojo Bruno
no lūpomis. Negaliu miegoti... Šiąnakt jis ir vėl mane vedėsi į pagonių 
kraštus... Negali mano siela kankintis žiauriose pragaro kančiose, ne
ištversiu... Kankinsiuos, kol neatliksiu išpažinties, neįvykdysiu šven- 
tojojo kankinio valios.
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-  Eime, mano sūnau, eime, -  šį kartą tėvas vienuolis nusprendė jį 
išklausyti, sumažinti ne tik nelaimėlio kančias, bet ir, žinodamas aikš
tingą šio nuotykių ieškotojo būdą, iškvosti tai, ką jis gali nepageidau
tino pasakyti kitiems.

Vipertas kuo patogiau atsiklaupė prieš klausyklos langelį, plačiu 
mostu persižegnojo ir savo kantriam nuodėmklausiui pasakė:

-  Tėve, pasakojimas bus labai ilgas. Ar išklausysi?
-  Aš dėl to, mano sūnau, Viešpačiui nuolankiausiai ir tarnauju. Sa

kyk, kas tave kankina, kas tavo nuodėmingą sielą neramina. Gal nepri
reiks nei egzorcistų, nei šventosios inkvizicijos... Gal aš nelabąjį įveik
siu... Mudu abu įveiksime, nuraminsime tavo nelaimingą sielą, -  ir, pa
togiai įsitaisęs klausykloje, tiesiog į didiko ausį kiek tyliau sukuždėjo:

-  Viskas priklausys nuo to, ką dabar JJasakysi.
Vipertas, būdamas tikras, kad dabar jo pasakojimas apie 1009 me

tų tragišką misionierių žūtį ne tik kad pasklis po pasaulį, bet ir išgel
bės jo kūną nuo šventosios inkvizicijos laužo, ėmė dėstyti istoriją, ko
kią norėjo išgirsti jo aplinkos žmonės. Dieve gink, kad tik neprasitar
tų, kad tik neatskleistų tikros tiesos! Taigi, ką Vipertas, apdairiai išpa
žindamas nuodėmes, papasakojo, dabar ir sužinosime.

Tai įvyko 1009 metais. Įvykiai tuo metu klostėsi labai netikėtai. O 
viskas prasidėjo štai taip...

Šilta, sausa, saulėta 1008 metų vasara jau baigėsi. Prasidėjo ruduo. 
Vis dažniau padvelkdavo vėsa -  nuo jūrų atšiurendavo, lengva ban
gele atsirisdavo gaivinantis vėjelis, kuris greitai nudžiovindavo pra
kaitą nuo nuvargusių keliauninkų veidų, atgaivindavo, suteikdavo 
jiems jėgų tolimesnei kelionei.

Misionieriai, nešini ryšulėliais, pamautais ant lazdų, ištįsusią vo
rele ėjo ir ėjo siaurais keliukais, laukais, miškais, brido per pievas, upe
lius -  vis ėjo į rytų pusę, prūsų žemių link.

Štai jau ir baigėsi ištikimojo krikščionio Boleslovo Narsiojo žemės. Pa
sieny su prūsais, jotvingių žemių pakrašty, Lenkijos karaliaus Boleslo
vo Narsiojo palyda, siųsta lydėti arkivyskupą su misionieriais, sustojo:

-  Mes, jūsų šventenybe, toliau nebegalime jūsų lydėti. Toliau -  jau 
ne mūsų žemės. Toks mūsų karaliaus įsakymas. Telydi jus mūsų Vieš
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pats! -  palinkėjo misionieriams palydos viršininkas ir, nedelsdamas 
nė akimirkos, pasuko savo žirgą atgal. Visa palyda lyg įgelta nušuo
liavo dundėdama žirgų kanopomis, žvangėdama sunkiais geležiniais 
šarvais -  dingo už miškingų kalvų ir iš misionierių akių.

Ir liko misionieriai vienui vieni su likimu, akis į akį su svetimu, jiems 
nepažįstamu, kaip jie vadino nekrikštytas žemes, pagonių kraštu, be jo
kios apsaugos, prireikus be jokios pagalbos. Liko stovėti pamiškėje be
veik dvi dešimtys vyrų misionierių su savo kuklia manta ant pečių.

Žiūrėjo į priekį, į, jų manymu, priešišką, pavojų kupiną svetimą kraš
tą, į nežinomybę. Juk čia, šiame, tikriausiai šiame, gal net jau ir čia, už 
šio miško, o gal ir šitame pačiame miške, prieš beveik trylika, taigi prieš 
šėtoniškus trylika! metų buvo sučiuptas pirmasis misionierius Prahos 
vyskupas Adalbertas Vaitiekus, sumanęs skelbti štai ir šitų, ir tų, ir ki
tų žemių pagonims -  ir liutičiams, ir prūsams, ir jotvingiams, ir lietu
viams -  šventą Evangeliją, ir žiauriai nužudytas. Netoli nukeliavo šven
tasis kankinys... Netoli. Buvo pasiryžęs atlikti savo šventą misiją iki galo, 
tačiau žiaurūs pagonys kartu su dviem jį lydėjusiais vienuoliais bene
diktinais jį nukankino. Baisu apie tai ir pagalvoti.

-  Apie ką, jūsų šventenybe, mąstote? Ar ne geriau būtų čia, pamiš
kėje, sulaukti ryto, apsižvalgyti, palaukti, nelįsti į šių žemių gilumą? -  
nutraukė niūrias Brunono mintis aršus ir uolus krikšto nešėjas kape
lionas Joanas.

-  Pasimelskime už sielas šventųjų kankinių, žuvusių šiose žemė
se, -  tepasakė arkivyskupas Brunonas ir, lėtai atsiklaupęs, nuoširdžiai 
ėmė melstis.

Jo pavyzdžiu pasekė visi -  suklupę ilgokai suko rankose rožinių 
karoliukus, šnabždėjo jų lūpos maldas, bučiavo kryželius, vienas po 
kito žegnojosi ir lėtai kėlė savo nuvargusius kūnus. Pamažu vėl su
šneko tarpusavyje. Pusbalsiu kalbėdamiesi žvalgėsi geresnės vietos, o 
ją suradę neskubėdami susėdo po šakotu ąžuolu, atrišo ryšulėlius, trau
kė iš jų maistą, valgė -  koks tas jų, varganų keliauninkų, maistas -  
graužė sudžiūvusias žiauberes, džiovintą žuvį.

-  Jūsų šventenybe, ar iš tiesų štai šitose žemėse buvo nukankintas 
šventasis Adalbertas? -  visiems nutilus, šiek tiek jau ir pasistiprinus, 
atsipūtus, paklausė vienuolis benediktinas, plačiu mostu rodydamas į 
šiaurės rytų pusę.
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Po šių jų brolio žodžių visų akys sužiuro į arkivyskupą, laukė, ką 
jis papasakos, nes apie tą baisų atsitikimą jie tik nuogirdas iš skelbia
mų pamokslų girdėjo. Šit jų arkivyskupas visa tai itin gerai žinojo.

-  Taip, mano broliai, taip, -  neskubėdamas atsakė Brunonas, su
pratęs, kad šis įvykis domina visus jį lydėjusius kunigus ir vienuo
lius, todėl šį kartą, turėdamas valandėlę laisvo laiko, nutarė papasa
koti viską, ką pats gerai žinojo. Argi gali būti geresnė proga dvasiškai 
sustiprinti jį lydinčių ištikimų tarnų šventą tikėjimą ir pasiryžimą? Juo
lab kad puikiai suprato, kas ir jų gali laukti čia, šiose žemėse, rytoj, o 
gal jau ir šiandien. Tad neskubėdamas, iš tolo pradėdamas, papasa
kojo jam gerai žinomą kankinio šventojo Adalberto misijos į šią užkie
tėjusių pagonių žemę tragišką baigtį.

-  Tai buvo, mano broliai, prieš beveik trylika metų...
-  Sukanka trylika metų mums esant šičia?... -  drebančiu, kiek nu

sigandusiu balsu paklausė jauniausias vienuolis Benediktas, bet, vi
siems į jį sužiurus, nutilo, o Brunonas tęsė:

-  Šv. Adalbertas Vaitiekus buvo itin garbingas Prahos miesto vys
kupas. Jis ir pats buvo kilęs iš garbingos Bohemijos kunigaikščių Slav- 
nikidų giminės... Buvo net paties imperatoriaus giminaitis. Šviesaus 
proto buvo šis kilmingas krikščionis. Net devynerius metus mokėsi 
Magdeburgo katedroje, kurią globojo pats to meto arkivyskupas Adal
bertas. Prieš mirtį arkivyskupas Adalbertas, suteikdamas Vaitiekui Su
tvirtinimo sakramentą, jį savo vardu, Adalbertu, ir pavadino. Kai jis 
buvo įšventintas vyskupu, įžengė jo šventenybė Adalbertas Vaitiekus į 
Prahą, į savo katedrą, basas...

Po žodžio „basas" visi sužiuro į arkivyskupo Brunono irgi basas, 
sueižėjusias nuo kelionių kojas.

-  Nuo pirmųjų dienų šventasis ganytojas rūpinosi tik vargdieniais, 
iš visų jėgų stengėsi sukrikščioninti savo ganomųjų, kurie dar buvo 
netvirti krikščionys, gyvenimą, krikštyti nepilnamečius. Ypač kovojo su 
prekyba žmonėmis į vergiją... Mat tada Bohemijos kunigaikščiai par
davinėjo belaisvius, paimtus karuose, ypač iš šitų žemių... Kartu su 
lenkų kunigaikščiu Mieška žmonėmis prekiavo, ne tik pagonis parda
vinėjo, ir krikščionimis prekiavo, -  giliai atsiduso arkivyskupas, -  tuo 
didžiai nusidėdami mūsų Viešpačiui, kurį išpažino, didžiausią nuo
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dėmę užtraukė, -  gailestingai persižegnojo. Sukruto ir visi tingiai kil
noti rankas, darė kryžiaus ženklus, dūsavo ir tylėjo.

-  Matant visa tai ir neturint galių pakeisti padėtį, sustabdyti nuo
dėmingus darbus, neišlaikė švento Adalberto širdis. Nuvyko jis į Ro
mą pas jo šventenybę Popiežių, pasiprašė atleisti nuo vyskupo parei
gų ir priimti į benediktinų vienuolyną. Neilgai išbuvo Viešpaties ra
mybėje, nes vėl teko grįžti į Prahą, kur be jo krikščionybės reikalai la
bai pablogėjo. Tik šį kartą grįžo jau nebe vienas, o su visu būriu bene
diktinų vienuolių. Vėl kaip įmanydamas gynė silpnuosius, pasiklydė
lius, nuodėminguosius. Bet argi buvo įmanoma tik maldomis visus grą
žinti į Viešpaties globą? Nenurimo jo širdis Viešpaties tarnystei atsi
davusi. Vėl vyko pas Šventąjį Tėvą, prašėsi siunčiamas į misiją. Ypač 
už tai jį pamilo imperatorius Otonas III, kuris net pats vienu metu 
pageidavo pasekti tauriojo vyskupo pavyzdžiu, norėjo vienuoliu bene
diktinu tapti. Taigi pats imperatorius jį globojo. Na, o Lenkijos kara
liaus Boleslovo Narsiojo kvietimu nuvyko į pamarėnų kraštą ir ten 
apaštalavo. Sutaręs su karaliumi Boleslovu Narsiuoju, jau irgi tapusiu 
nuolankiu mūsų Viešpaties tarnu, išvyko tik su dviem vienuoliais štai 
į šias žemes, -  loštelėjęs galvą į miško pusę, plačiai mostelėjo ranka 
Brunonas ton pusėn, kur žiūrėjo. Nutilo.

Visi klausėsi labai susidomėję. Net ir nuovargis nemerkė akių, pa
miršo ir skaudamas kojas. Arkivyskupas vis dar tylėjo. Neiškentė vie
nuoliai, ėmė vienas po kito klausinėti:

-  Jūsų šventenybe, o kaip juos ištiko tokia baisi mirtis? Ar ir jie 
vienui vieni, kaip ir mes nesutarę su tų žemių valdovais, atkeliavo į 
šias žemes?

-  Ne, jie vandenimis keliavo... Juos karaliaus palyda atplukdė lai
vu Vyslos upe, Elbingo kanalu į lagūnas, o iš ten -  į Elbingo upės 
žiotis, į prūsų žemes. Ir, išlaipinę skelbti šventąją Evangeliją, nemo
kančius pagonių kalbų paliko vienus tris, išplaukė palyda atgal, o jie, 
palikti likimo ir Viešpaties valiai, toliau keliavo žeme...

-  Kaip ir mus dabar atlydėjo iki pagonių žemių ir paliko, -  susirū
pinęs pasakojo graudžiu balseliu tas pats vienuolis.

-  Bet mes nebe trise, o mūsų beveik dvi dešimtys, -  drąsino jį ir 
pats save šalia stovintis jo bičiulis vienuolis benediktinas.
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-  Nutilkite, išklausykite visą pasakojimą...
-  Pasakokite, jūsų šventenybe, kas toliau nutiko, -  visi, be jokios 

abejonės, norėjo išgirsti apie patį svarbiausią įvykį -  ką šventasis Adal
bertas darė toliau, kaip įvyko toji baisi nelaimė...

-  Jis dar nebuvo paskelbtas šventuoju... Nors jo gyvenimas ir dar
bai buvo tikrai šventi jam esant dar gyvam, -  pataisęs brolį vienuolį, 
pavadinusį Adalbertą šventuoju, Brunonas tęsė pasakojimą toliau. -  
Išlipę iš laivelio visi trys nuėjo į pagonių žemę, tačiau netrukus, vos 
įėjus į Truso miestą, tuojau pat buvo suimti...

-  ... kaip ir Jėzus, jam įžengus į Jeruzalę...
-  ... buvo sulaikyti, apklausti. Sužinojus, iš kur ir kokiu tikslu at

vyko, tučtuojau buvo iš miesto prievarta išvaryti, susodinti vėl į laive
lį ir, net mirtimi pagrasinus, liepta plaukti atgal. Tačiau neplaukė Adal
bertas atgal, o vėl netoliese išlipo iš laivelio, gailiai meldėsi ir buvo pa
siryžęs vykdyti šventą Viešpaties misiją. Tikėjosi, kad ir vietiniai gy
ventojai persigalvos, priims juos, sutiks krikštytis, išsižadės savų sta
bų... -  nutilo, patylėjo ir tyliu, liūdnu balsu, kupinu didžio gailesčio, 
užbaigė pasakojimą. -  Tačiau kitą dieną, juos ir vėl pamatę, tie pago
nys -  aršūs prūsai -  vėl sučiupo... Po šventų Velykų, šventos Dvasios 
apsireiškimo dieną, buvo žiauriai nužudytas šventasis kankinys Adal
bertas Vaitiekus -  nukirsdino žiaurieji pagonys, nežinodami, ką patys 
daro, atleisk jiems Viešpatie, jo šventenybės galvą... Savų dievų neiš
sižadėjo, tvirtai jais dar tikėjo. Tai įvyko 997 Viešpaties metais, balan
džio 23 dieną. O kūną įmetė į upės vandenį, kad jį nuneštų atgal, iš kur 
ir atkeliavo...

-  Vadinasi, antrą misijos dieną buvo sučiupti ir nukankinti... Ir mes 
rytoj jau antrą dieną... -  vėl neišlaikė jaunasis vienuolis Benediktas, 
regis, išsigandęs tokio sutapimo, šį kartą jau net springdamas pradėjo 
kūkčioti -  ar iš gailesčio kankiniams, ar iš baimės. Po šių žodžių ir 
kitų veidai aptemo, visi turbūt pirmą kartą labai rimtai susimąstė dėl 
savo likimo.

-  Pasimelskime už šventąjį Adalbertą, paprašykime Viešpaties, kad 
jo likimas neištiktų mūsų, kad jis apšviestų pagonių protus, suteiktų 
mums laimę juos atversti į krikščionybę, suteikti jiems Krikšto sakra
mentus, -  nors ir vos girdimai, pusbalsiu, bet tvirtu balsu meldėsi jau 
ir arkivyskupas.
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Meldėsi tyliai šnabždėdami ir visi misionieriai. Kalba nutrūko. Rū
pestis likimu ir nuovargis ėmė viršų -  tyliai, paskendę savo mintyse, 
ruošėsi poilsiui -  šitiek sukarta kelio, o ir rytdiena neaiški. Galbūt ne
žinomybė ir išgirstas pasakojimas prislėgė labiausiai, gal net labiau 
už sukartą kelią. Pradėjus temti visi, kietai įsisupę į savo drabužius, 
sumigo ir kietai miegojo.

... Ankstų rytą misionierius pažadino paukščių čiulbėjimas, šilti sau
lutės spindulėliai. Naktį ramiai pailsėję misionieriai kėlėsi daug žva
lesni, neraginami ruošėsi, gerai ir patys nežinodami, kas jų laukia, žval
gėsi, judino sustingusius sąnarius. Žvaliausiai atrodė Brunono padė
jėjas kilmingasis riteris didikas Vipertas. Jis dar vakar, kol visi meldė
si ir Viešpaties malonių prašė maldomis, išžvalgė vietovę, surado ne 
tik upeliuką, bet ir patogią bei saugią vietą nakvynei, o ir dabar, pir
mučiausiai pašokęs, guviai braukė delnais rasą, prausė veidą.

-  Mūsų mielasis brolis tarsi į puotą rengiasi, -  kur kas linksmes
niu balsu negu vakar pirmas prašneko vienuolis Baltramiejus.

Vieni po šių žodžių nedrąsiai, tingiai kikeno, kiti tylėjo tarsi nė ne- 
išgirdę šių žodžių. Vipertas atsakymo kišenėje neieškojo, tarsi tik ir lau
kė progos pamankštinti liežuvį:

-  Negi jūsų ausų nepasiekė žinios, kad šituose kraštuose gyvena 
ne moterys, o nekaltos laukų gėlytės, tikros gražuolės... Argi neverta 
pasipuošti, prieš jas pasipuikuoti... Kaip gi kitaip jų širdis užkariau
si... Mūsų Viešpats vertina mus pagal mūsų maldas, klausydamas jų 
savo ausimis, o moterys mus vertins savo akimis...

-  Grafe, laikyk liežuvį už dantų, neskalambyk nuodėmingų min
čių... Jas ir iš galvos vyk... Mes juk ne pagonys, mes Viešpaties siųsti 
krikščionys, kitokie negu jie... Melskis ir atgailauk, tik taip išvengsi ne
labojo gundymų...

-  O aš girdėjau kitaip kalbant, kad ir mes niekuo nuo jų nesiskiria- 
me, visi iš to paties molio, to paties Viešpaties tvariniai, tokie patys nuo
dėmingi, -  nenusileido karštasis Vipertas jį bandžiusį sudrausminti ka
pelioną Joaną. -  Atkeliavęs orakulas iš tų žemių, -  dūrė pirštu pietų 
link, -  Prahoje kalbėjo, kad ir mes iš jų... Tik šitai seniai pamiršome... Kaip 
kad ir anie pagonys... Visi iš vieno lizdo, -  po šių žodžių apdairiai žvilg
telėjo į vyskupą. Pastarasis, regis, meldėsi, gal ir negirdėjo jo žodžių, to
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dėl Vipertas tęsė toliau. -  O gal mes ir iš jų, o ne jie iš mūsų... O dabar tar
si ir sugrįžtame. Et, -  mostelėjo ranka, -  argi tai dabar man turi rūpėti? 
Aš ir pamaldus ir, ir... -  nesuradęs dar ką pridurti tik mostelėjo ranka. -  
Eeechch įsisuksiu į paukštyčių lizdelį... Kaip koks vanagėlis...

Girdėdamas visa tai, ypač po šių žodžių, neapsikentė ir vyskupas:
-  Neburnok, paleistuvi, gali ir be liežuvio likti... -  grėsmingai pa

grasino. -  Mes visi... iš Adomo ir Ievos, -  pakėlė akis į dangų, -  Vieš
paties tvariniai mes visi.

-  O aš argi kaip kitaip teigiu? Aš irgi tai patvirtinu... Ir savo pa
maldumu įrodau. Viešpats mane tokį sutvėrė... Ne tik mane... Tokius 
visus žmones sutvėrė, nuodėmingus, su nuodėme ir paleido į pasaulį. 
Ar aš galiu išsižadėti mūsų Viešpaties, žmogaus sutvėrėjo? Ar mano 
valioje būti kitokiam, negu esu sutvertas? Negaliu prieštarauti Viešpa
ties valiai, tik kantriai nešti įgimtą nuodėmę bei maldomis savo nuo
dėmes išpirkinėti. Viešpats su dviem žmonėmis rojuje nesusitvarkė, negi 
tu, vyskupe, galingesnis? O gal jūs kitokie, o ne aš, -  Vipertas nutilo, 
jau netgi įžūlokai žvelgė į vyskupą.

Brunonas dar niekada nebuvo girdėjęs tokių įžūlių kalbų, dėl ku
rių inkvizitoriams vertėtų susirūpinti, bet argi dabar laikas dėl šių nors 
ir itin nuodėmingų bei piktų žodžių tarpusavyje rietis, todėl Brunonas 
net į nuošalę pasitraukė, nuleido tai tarsi negirdomis, tarsi susikau
pęs meldėsi, o iš tikrųjų jis ne juokais susirūpino, prisiminęs, kaip įky
riai jam šį gerai žinomą mergišių grafą Vipertą įsiūlė jo geras bičiulis 
kunigaikštis Gurtas. Rekomendavo jį net ir pats karalius. „Ar tik ne
norėjo Vipertu atsikratyti, -  pagalvojo Brunonas, -  neva tegu uolia tar
nyste man ir Viešpačiui greičiau savo nuodėmes išperka... Argi gali 
išpirkti šitas nelabųjų apsėstasis -  kad tik daugiau nepridarytų ne tik 
nuodėmių, bet ir nelaimių... Oi, jaučia mano širdis, kad turėsiu ne tik 
rūpesčių, bet ir bėdų... Nenuleisiu nuo jo akių, nenuleisiu".

... Vos saulei pakilus misionieriai išsirengė į kelionę. Dar gerai ne
įdienojus, pasiekė pirmąją savo misijos baltų kraštuose gyvenvietę. 
Žmonės greitai atkreipė dėmesį į keliaunininkus, su dideliu smalsu
mu juos sutiko. Tai buvo pirmoji prūsų gyvenvietė. Žmonės nebuvo 
priešiškai nusiteikę. Matė, kad nuvargę keliaunininkai, o gal net ir pasi
klydę. Ar maža visokių vaikšto? Įsikalbėjo. Gyventojai patikėjo Bruno
no pasakojimu, pagaliau ir pirmojo misionieriaus Adalberto Vaitiekaus

18 I /  DALIS



dar nebuvo užmiršę. Suprantama, ne iš karto misionieriai buvo šiltai 
sutikti, gal dėl to, kad atėjo iš jų amžinų priešų krikščionių lenkų že
mių, tačiau kol kas nerodė jiems didelio priešiškumo -  netgi apnak
vindino, pamaitino: ir mėsa, ir žuvimi, ir medumi. Išsikalbėję, sužinoję 
jų tikslą šį kartą nevijo jų lazdomis, nemėtė akmenimis, o santūriai, 
primygtinai kalbėjo:

-  Nelaukiami svečiai ir jūs iš tų žemių, nelaukiami. Gražiai kaimy
niškai sugyveno mūsų protėviai su polianais, kol jie nepasikrikštijo. 
Pasikeitė tie žmonės pripažinę naujus dievus, krikščionimis tapę... Ta
po pikti... Lyg vilkai į mus nuo to laiko žiūri... Juk ir jie kitados tuos 
pačius dievus garbino kaip ir mes... Kas su jais atsitiko? -  traukė pe
čiais. -  Eikite į lietuvių žemes. Susitikite su jų karaliumi. Kalbos sklin
da, kad jis išmintingas -  nuspręs, kaip pasielgti...

-  Taip, taip, jis ne tik narsus... Ir mus jau ne tik žodžiu užtaria...
-  Teisingai, kai jis visose tose žemėse viešpatauti pradėjo, tai ir, -  

mostelėjo į Vakarus ranka prūsas, -  mus rečiau puldinėja, mūsų že
mes plėšia. Eikite pas jį. Tik jis gali teisingai su jumis pasielgti... Jo 
valia dabar visose ir mūsų žemėse. Ir jūs nuo šiol jo valioje...

-  Tik paskubėkite. Jums, atėjusiems ir vėl su kitais, ne mūsiškais, die
vais, o dar ir iš ten, iš kur visuomet mums grasina, šitose žemėse labai 
nesaugu... Neužtrukite čia! Na, o vos tik peržengę karaliaus žemių pa
ribį, prašykitės kuo skubiau pas jį, sakykite, kad į jo miestą keliaujate. 
Nes ten, tose žemėse, gali būti jums dar nesaugiau... Oi, gali...

Tačiau ne visi ir prūsai linkėjo gera. Buvo ir tokių, kurie ne tik šnai
romis žiūrėjo, o ir atvirai reiškė nepasitenkinimą misionierių apsilanky
mu, net ir grasino, ne tik murmėjo, bet ir grėsmingai mojuodami ranko
mis piktai gąsdino. Taip jie buvo palydėti pas lietuvių žemių valdovą.

Pirmoji misionierių akistata

Po kelių dienų kelionės, kartais kelią žinančių vie
tinių gyventojų lydimi nuo gyvenvietės iki gyvenvietės, misionieriai pa
siekė jotvingių ir lietuvių žemių paribį, ne taip uoliai saugomą. Pariby 
vėlgi apsinakvojo, saugiai išsimiegojo pamiškėje, tankių medžių 
paunksmėje sugulę ant išdžiūvusios žolės.
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Rytą, pragydus pirmiesiems paukščiams, subruzdo, sukruto misio
nieriai. Lėtai, tingiai kėlėsi, rąžėsi, miklino sustingusius sąnarius ne tik 
nuo nuovargio, bet ir nuo vėsos -  ir dienos vėsesnės, ir saulutė trum
pesniu ir žemesniu lanku dangumi plaukia, o ir naktys jau ilgesnės ir 
vis vėsesnės. O ir apsinakvoję buvo pabaly -  šalimais tyvuliavo didelės 
pelkės, skleidusios ne tik vėsą, bet ir drėgmę, per kurias tingiai raitėsi 
dar ir upelis. Gerai, kad nors nelyja, kad Viešpats giedrą dangų virš galvų 
laiko, dar vis šiltus spindulėlius siunčia. Gražus ruduo, ką ir besakyti.

Tyliai susirengė, ką ten ir ruoštis -  visas turtas ant kūno. Ryšulė
liuose slapčia nešami puošnūs apeiginiai apdarai ir dar šis tas.

Neskubėdami susiruošė į kelionę. Pasimeldė, paprašė Viešpaties 
sėkmės ir žengė girios link. Priekyje išdidžiai ėjo arkivyskupas Bruno
nas Kverfurtietis, tvirtai, net nežiūrėdamas į žemę, kur stato basas ko
jas, žingsniavo, vesdamas iš paskos visus savo aštuoniolika misionie
rių, visą savo palydą. Nuovargis jų tvirtų, dar senti nepradėjusių kū
nų vis dar neįveikdavo. Ir jau įsidrąsinę keliavo. Juk kelio atgal, kad ir 
norėtų, jau nebebuvo. Pirmasis nežinomybės jaudulys dingo. Nors...

Šalia arkivyskupo žingsniavo jo ištikimiausias padėjėjas ir tarnas, 
garsus didikas Vipertas, sužavėtas ir užkrėstas ne tik šventos misi
jos, kiek geisdamas nuotykių ir tik jam vienam įdomių istorijų -  jis 
net visus savo turtus paliko likimo valiai, iškeliavo su arkivyskupu. 
Tiesą pasakius, jis iš tiesų buvo pamaldus vyras. Tik į gyvenimą, ir 
ypač į jo malonumus, žvelgė ne vienuolio, davusio nekaltybės įžadus, 
o tikro riterio akimis.

Už jų sekė trys kunigai ir keturi kapelionai, ištikimi Brunono sekė
jai, pasišventę šiai misijai. Dar toliau vorele vienas paskui kitą žings
niavo dešimt vienuolių benediktinų.

Kantriai ėjo per pievų šaltą rasą, brovėsi per miško tankmę, čia sta
tydami kojas ant minkštų samanų kilimo, čia skaudžiai numušdami 
jų pirštus į iškilusias iš smėlio pušų šaknis, kabindamiesi plačiais ap
siaustais už sausų šakų, o kojomis -  už išsikerojusių ilgų pataisų. Nu
vargę ilsėdavosi gražiose laukymėse. Tik išbaidyti miško žvėrys, kurių 
čia buvo itin apstu -  ir šernai, ir briedžiai, ir net stumbrai, ir kiti -  
nušuoliuodavo, nuliuoksėdavo ir dingdavo tankmėje, o paukščiai pa
sislėpdavo aukštų medžių šakose.
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Pagaliau miškas baigėsi. Išėję iš miškų, labai gražioje vietoje, prie eže
rėlio, pamatė gyvenvietę. Net nesustojęs Brunonas žingsniavo į pirmą 
šių žemių gyvenvietę, kartu nusivesdamas visus aštuoniolika vyrų.

Gyventojai, pamatę nepažįstamųjų vorą, metė visus darbus, sužiuro 
sunerimę. Moterys griebė vaikus ir šaukdamos: „Plėšikai!" pasileido bėgti 
į savo namus, o vyrai greitai rinkdamiesi iš visų pašalių būriavosi, šur
muliavo, rodė į jų pusę rankomis, garsiai tarpusavy šūkavo. Bet tik įsi
tikinę, kad ateiviai beginkliai, basi ir pėsčiomis atėjo, o ne ant žirgų at
šuoliavo ir yra nepavojingi, truputį aprimo, stovėjo ir laukė.

Misionieriams visiškai prisiartinus, nedraugiškai juos pusračiu ap
supo, o sužinoję, kas jie esą ir kur einą, ilgai net nesitarę tuojau pat, ly
dimi smalsių žvilgsnių, nuvedė per visą gyvenvietę iki pat jos krašto, 
iki plokščios kalvos. Nuo šios kalvos puikiai matėsi graži, plati ir vin
giuota upė. Liepė laukti. Jų saugoti liko keli, matyt, paribio sargybos vy
rai. Misionieriai susėdo ant kalvelės, ilsėjosi. Pokalbis nesimezgė, todėl 
tvyrojo tyla. Kol kas niekas nieko bloga tarsi nenujautė, bet galvojo, ką 
gi rengiamasi su jais daryti. Negi upe atgal varys? Laukti teko neilgai. 
Atėjo, iš visa ko matyti, šios gyvenvietės vyresnysis, kuris, nesileisda- 
mas į šnekas, įsakė eiti į apačią, prie upės, ir lipti į keltą. Koks ten kel
tas? Plaustas, surištas iš rąstų, ir tiek, su keliais irklais ir ilgomis kar
timis. Visiems sulipus ant plausto, šis vyresnysis tepasakė:

-  šį kartą įvykdysime jūsų prašymą, nors jūs ir peržengėte mūsų 
paribį be leidimo. Pristatysime jus mūsų valdovui. Jis nuspręs, ką da
ryti. Atėjote iš žemių, iš kurių mums tik nelaimės ateina, kur mūsų die
vams nėra vietos. Atėjote iš ten, kur leidžiasi saulė, iš kur ateina tam
sa. Geri žmonės iš ten jau seniai nebuvo atėję, -  nužvelgė misionie
rius ir piktokai mostelėjo irkluotojams, kad šie pradėtų irkluoti. Pats, 
daugiau netaręs nė žodžio, su visu būriu vyrų ėmė kopti į kalvą -  grį
žo į savo gyvenvietę.

Ilgokai plukdė misionierius, kol iš už kilpos, iš už medžių ant kal
vos pamatė didelę pilį, o apačioje, prie pilies, daug mažų ir vieną kitą 
didesnį namą. „Matyt, tai -  pagonių valdovo miestas", -  tyliai pagal
vojo Brunonas. Žinoma, tai ne tokie rūmai ir pilis, kokius matė Praho
je, Magdeburge ar Gnezne. O ir rūmai toli gražu ne tokie. Ar tik ne iš 
rąstų dar suręsti? Didelis namas, ir tiek, o ne puošnūs, su langais mū
riniai rūmai.
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Visi išlipo į krantą. Plaustininkai perdavė misionierius atskubėju
siai pilies sargybai, kažką greitomis vieni kitiems pasakė ir patys iš
skubėjo atgal. Brunonas dabar įsitikino, kad juos sulaikė šių pagonių 
žemių karaliaus paribio sargyba ir kad ji pristatė juos savo valdovui. 
Ši mintis jį nuteikė gerai. Juk smagu, kad nepasielgė su juo kaip su 
Adalbertu... Kol kas... Kas žino, kas dar bus...

Paskubomis visi takeliais buvo nuvesti į pilį.
-  Viešpatie, apšviesk protą pagonių karaliui, suteik mums galimy

bę skelbti tavo šviesą, tikėjimą, krikštą", -  šnabždėjo Brunonas, eida
mas pas pagonių karalių. Meldėsi ir kiti misionieriai. Net ir Vipertas, 
iš padilbų žvilgčiodamas aplink, ramiai sekė įkandin vyskupo.

Netrukus juos įvedė į erdvią ir, kaip jiems netikėtai pasirodė, puoš
nią ir šviesią menę, kokios iš tikrųjų, sprendžiant iš pastato išorės, ne
sitikėjo pamatyti. Prieš juos stovėjo ne itin aukštas, išraiškingų veido 
bruožų, kresnas, dailus, puošniu apsiaustu apsirengęs, kaip matyti iš 
veido ir laikysenos, Brunono amžiaus vyras. Tai greičiausiai ir yra pa
gonių karalius.

Vienas per kitą keldami galvas, stumdydamiesi prie durų, netikė
dami savo akimis, grūdosi pažiūrėti į pagonių karalių ir kiti misionie
riai. Jie buvo šio vaizdo gerokai pritrenkti. Daugelis iš jų, lig šiol ne
buvusių už savo Šventosios Romos imperijos sienų, įsivaizdavo pago
nis esant vos ne laukinius, gyvenančius urvuose, arba lapinėse, lūš
nose, gauruotus, net su iltimis, piktus, pusnuogius, o gal net ir raguo
tus -  tikrus žmogėdras. Juk tokius juos piešė, taip apie šių kraštų žmo
nes pasakojo legendos, pasklidusios po visą krikščioniškąjį pasaulį. 
Tuos gandus skleidė ne kas kitas, o uoliausi Viešpaties tarnai -  kuni
gai, vienuoliai ir net vyskupai.

O čia prieš juos štai šioje menėje stovi gražus, puošniais drabužiais 
vilkintis karalius. Tad jų nuostabai nebuvo galo. Tiesa, nebuvo čia nei 
paveikslų kaip karalių rūmuose ar gražiose katedrose, nebuvo ir kili
mų, tačiau vidus buvo labai jaukus, išpuoštas šilumą ir jaukumą sklei
džiančiais gintarais ir kailiais. Visa tai dvelkė ramybe ir bylojo apie 
svetingumą.

„Bet kaip jis pasielgs? Ar ne žvėries širdis slepiasi po gražiais apda
rais, ar ne laukinio protas tūno švytinčiame veide?" -  sukosi klausimas 
turbūt visų galvose, nors jau širdys nebe taip baimingai daužėsi.
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-  Sakykite, kas jūs iš tikrųjų esate, kokiu tikslu, net per pasiunti
nius manęs neįspėję, savavališkai po mano žemę keliaujate? -  sodriu 
ir griežtu balsu paklausė valdovas.

Brunonas žengė žingsnį į priekį, nuolankiai nusilenkė.
-  Nusilenkime visi, -  sužnibždėjo vienas iš kunigų.
-  Kam ir prieš ką? Ar aš žinau jo kilmę ir rangą? O ir kilmingųjų 

damų mano akys nemato. Negi tik šitam pagoniui, mes, Viešpaties tar
nai, turime lenkti galvas?! -  pusbalsiu nepatenkintas pasipriešino Vi
pertas, bet jau visi nuolankiai, žemai lenkė galvas jo nesiklausydami. 
Vyresnysis brolis lenkdamasis irgi sudrausmino Vipertą:

-  Ne išdidumo rodyti juk atvykome į šias žemes. Ir Viešpats juk 
nuolankumo iš savo tarnų reikalauja, o ne išdidumo... Lenk galvą, kol 
dar ant tavo pečių.

Vipertas bematant nusilenkė. Aišku, ne taip žemai kaip visi.
Neskubėdamas Brunonas atsitiesė, padarė ranka kryžiaus ženklą 

misionierių pusėn sakydamas:
-  Telaimina mus Viešpats!
Atsigręžė į pagonių karalių ir neraginamas pasipasakojo, kas jie to

kie, kad yra Viešpaties tarnai ir jo krikšto nešėjai, siųsti jo šviesybių ir 
šventenybių Popiežiaus, imperatoriaus ir karaliaus Boleslovo Narsiojo 
bei šio karaliaus žento Turovo kunigaikščio Sviatopolko.

-  Cha cha cha cha! -  garsiai nusijuokė prieš juos stovintis pagonių 
karalius, -  ar tai prieš mane stovi karalių pasiuntiniai? Cha cha cha! 
Tokius skarmalius Sviatopolkas siuntė? Netiki nei mano akys, nei mano 
ausys.... Per gerai pažįstu turovietį... Argi jis galėjo juos siųsti? Cha cha 
chaaaa... -  ir vėl garsiai juokėsi. Kaipmat surimtėjęs griežtai pasakė:

-  Basi, skarmaluotais apdarais ir slapčiomis vaikšto tik plėšikai ir 
slapukai. Reikia jus mano žmonėms atiduoti, jie išsiaiškins ir greit nu
spręs, ką su jumis daryti, -  nepatikliai žiūrėdamas į tikrai apgailėtinai 
atrodančius misionierius, greičiau į valkatas panašius, o ne į Viešpaties 
tarnus ir karaliaus pasiuntinius, kaip jie prisistatė kalbėdami. -  Pasiun
tiniai atvyktų ant žirgų! Apie tai iš anksto praneštų... Ir su gausia paly
da, netgi su dovanomis. O čia... Viešpaties pasiuntiniai... Cha cha 
cha... Nedera man su jumis kalbėtis, -  jau rengėsi duoti ženklą tarnams, 
bet po šių žodžių ir skambaus juoko Brunonas puolė ant kelių garsiai 
melstis. Jo pavyzdžiu pasekė ir kiti. Meldėsi ir garsiai įtikinėjo, kad jie iš
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tiesų jokie plėšikai. Pagaliau atsistojęs prieš šį valdovą Brunonas labai 
gražiai ir oriai, kaip su lygiu kalbėjo, įtikinėjo.

Ir tik po ilgokų ir, matyt, įtikinamų arkivyskupo žodžių, pamatęs 
jo orią laikyseną, šių žemių valdovas, gal dar ir nepatikėjęs iki galo jo 
žodžiais, bet jau suabejojęs ir nesiryžęs iškart jų bausti, netgi atstumti, 
kol neišsiaiškins, pasakė:

-  Stokitės visi ir eikite... Nepriimta mūsuose ant kelių šliaužioti, ne
priimta. Matau, kad esate pavargę... Ir jau vakaras ateina. Rytoj aš su 
tavimi pasišnekėsiu, -  kreipėsi į Brunoną, -  tada ir nuspręsime, ką da
ryti. Eikite! -  atlaidžiau mostelėjo ranka pagonių karalius.

Misionieriai po tų žodžių dar kartą nuolankiai nusilenkę, kaip bu
vo įpratę lankstytis prieš savo krikščioniškuosius valdovus ir keliak
lupsčiauti prieš savo kryžių, paskubomis garmėjo iš menės nuleidę gal
vas ir akis, tik lūpas krutindami, taip tyliai ir baugiai melsdamiesi sku
bėjo kuo greičiau dingti iš čia.

Tik vienas misionierius ėjo neskubėdamas, tiesus, pakelta galva 
žvalgėsi aplink, jo lūpos nekalbėjo maldų, jos buvo kietai sučiauptos, 
užtat plačiai atvertos akys. Staiga šis riteris dar labiau išlenkė savo 
krūtinę, išdidžiai atstatė ją į priekį, it eržilas garsiai įkvėpė oro, stab
telėjo -  prie rūmų durų klegėjo jaunų moterų būrelis. Būtent tą pačią 
minutę viena atsigręžė -  pakako ir tos akimirkos, kad Viperto ereliš
kos akys, seniai meistriškai išmokusios gaudyti nekaltų paukštyčių 
akis, pagautų tą žvilgsnį. Vipertas kaipmat įvertino gražų jauną dide
lės baltos skaros nepridengtą veidą, žvitrias ir, kaip jam pasirodė, mei
lės ištroškusias akis. Jis akimoju, stumdydamas prieš save vos linguo
jančius vienuolius ir kunigus, šoko į priekį, tačiau kol išsiveržė į aikš
telę už durų, gražuolės jau nebebuvo -  ji nuėjo savais keliais. Vipertas 
tik sunkiai atsiduso ir drauge su visais misionieriais, išdidžiai vis dar 
žvalgydamasis, nuėjo.

Vakarėjo. Bematant susirinko daugybė žmonių, kurie spoksojo į sar
gybos lydimus neįprastai apsirengusius atvykėlius, nešinus ant lazdų 
pamautais ryšuliais -  nei valkatos, nei pirkliai, nei pasiuntiniai. Nu
lydėjo misionierius į priešpilį, atidarė vieno namo duris, suleido į vi
dų ir jas ne tik užsklendė, bet ir užrėmė, užtrenkė priešpilio vartus, 
paliko sargybą saugoti.
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Likę vieni misionieriai tyliai pasimeldė patamsy. Pamažu jų akys įpra
to prie tamsos. Šviesa per kelis plyšius, tiksliau -  aukštai padarytus ma
žus langelius, vos vos praskiedė tamsą. Patalpa buvo nemaža. Pasieny 
stovėjo suolai iš pusiau nutašytų rąstų, po kojomis -  tvirtai suplūkta, vėsi, 
turbūt niekad neįšylanti asla. Pačiame gale buvo pamesti keli glėbiai šie
no, keletas kūlių šiaudų. Persimesdami tik vienu kitu žodžiu, pasimel
dę, tyliai pavakarieniavę klojo ant aslos šieną, šiaudus, rengėsi ilsėtis.

-  Kaip kiaulės suvaryti į migį... Čia nesimelsti, o kriuksėti belieka, -  
visų mintis pusbalsiu išreiškė Vipertas.

-  Džiaukimės ir dėkokime Viešpačiui, kad jis saugo mūsų gyvy
bes, -  guldamasis pasieny atsakė kapelionas.

Nerimo naktis

Tyliai kuisdamiesi, paskendę kas savo mintyse, pa
galiau visi įsitaisė, nurimo, bet miegoti nė nemanė -  argi galėjo būti 
jiems dabar galvoje miegas? O ir triukšmas už storų rąstų sienų neri
mo -  girdėjosi ir žmonių klegesys, ir galvijų baubimas -  ten gyveni
mas, matyt, virte virė. Pamažu triukšmas tilo ir už sienos -  ko gero, 
žmonės skirstėsi, skubėjo prie vakaro namų ruošos darbų, ilsėtis.

-  Kas mūsų visų laukia rytoj tik tu, Viešpatie, težinai! -  skausmingu 
balsu, garsiai išreikšdamas kone visų mintis, atsiduso kažkuris vienuolis.

-  Gal mūsų nelaukia didelė bėda, bet kas laukia mūsų šventenybės 
arkivyskupo pas tą pagonių karalių? -  prabilo kapelionas Joanas. -  Ar 
sulauksime jo sugrįžtant rytoj?

-  Neduok, Dieve, nelaimės! Bet ko galima tikėtis iš šitų pagonių! 
Gal vis nors vieną mūsų Viešpats išgelbės, nors žinią krikščioniška
jam pasauliui praneštume, kas įvyko, ką matėme, patyrėme! -  pritar
damas liūdnu balsu kalbėjo vyriausias amžiumi vienuolis.

-  Teisingai brolis sako. Labai gražiai, jūsų šventenybe, aną vakarą, 
prieš mums įžengiant į pagonių karaliaus tėvoniją, papasakojai apie 
šventą kankinį Adalbertą. Ar nelaukia ir mūsų toks likimas? Suteik ir 
mums, Viešpatie, dar didesnės tavo Viešpaties meilės ir pasiryžimo, -  
pritarė ir kiti misionieriai.
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-  Ne, mano broliai, ne meile šituos pagonis galima atversti į mūsų 
Viešpaties tikėjimą, o tik kalaviju. Ne jūs vieni beginkliai vienuoliai su 
šventenybe arkivyskupu turite it kankiniai eiti į pagonių žemes! Į šias 
žemes kryžių turi nešti karingieji Ordino broliai, lydimi narsiųjų rite
rių! Kaip kad ir į polianų žemes kitados, kaip ir į kitus pagoniškus 
kraštus. Tegu jų nuodėmingos galvos lekia, o ne mūsų! Reikia bet ko
kiu būdu iš čia ištrūkti, skubiai pranešti mūsų krikščioniškojo pasau
lio viešpačiams apie tai, ką jau mes matėme, girdėjome, patyrėme! Rei
kia dabar pamąstyti, kaip iš čia išsigelbėti, ištrūkti! -  neiškentęs pra
trūko karštasis vienuolis Benediktas.

-  Toks įspūdis, kad čia tik vyrai ir gyvena, net ir rūmuose nė vienos 
damos nemačiau... Laukiniai... -  ar ne tik pritardamas prakalbo kurį laiką 
itin santūriai besielgęs ištikimas arkivyskupo padėjėjas didikas Viper
tas, vienintelis misijoje nevienuolis. Nutilo, pakėlė galvą ir, tarsi kažką 
prisiminęs, kur kas linksmesniu, žvalesniu balsu pridūrė:

-  Išeidamas iš pilies mačiau tikrą gėlę jaunos moters veidu... Nekal
tosios mergelės, panelės Marijos veidu... Lyg angelėlis šmėkštelėjo ma
no akyse... Jeigu rytoj mūsų galvos bus ant pečių, prižadu, kad iš šitų 
gražuolių, iš šitų pagonių avelių nelabąjį išvysiu greičiau nei Kristus iš 
kiaulių bandos. Prižadu tau, Viešpatie... Atversiu į mūsų tikėjimą jas vi
sas vienas greičiau nei jūs visi šių žemių valdovą, -  persižegnojo pakė
lęs akis į viršų.

Šie Viperto žodžiai didžiai nustebino visus. Vienuoliai, kunigai ir 
kapelionai tylėjo lyg vandens prisisėmę į bumas, net judėti bijojo, lau
kė, ką pasakys jų vyskupas.

Brunonas vėlgi tarsi negirdėjo savo padėjėjo nuodėmingų žodžių, 
kuo ramiausiai tepasakė:

-  Per anksti burnoti prieš šių žemių žmones... Dievo siųstas mums 
toks likimas bus tol, kol mes, misionieriai, jų nuodėmių neišpirksime, 
kol jų nepakrikštysime... Na, o jeigu reikės, vardan Viešpaties tikėjimo 
teks mirti kankinių mirtimi, kaip ir Jėzus Kristus. Mano broliai, reikia 
laukti, būti kantriems -  Viešpats mūsų likimus pakreips kaip jam rei
kia. Tik apsaugok mus nuo gundymo per moteris... Apsaugok...

Po šių įtikinamų žodžių tvyrojusi įtampa atslūgo. Dar kurį laiką ty
liai tarpusavy pasikalbėjo, daugiausia, aišku, pasidalijo nuostaba apie 
patirtą pirmą įspūdį. Galiausiai tyliai pasimeldę vienas po kito sumigo...
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Neėmė miegas arkivyskupo Brunono. Prisiminė jis šį vakarą ir vėl 
šventojo Adalberto kankinio mirtį. Įkyriai į galvą lindo mintis -  negi 
ir jų laukia panašus likimas? Juk šiose žemėse, ypač čia, valdovo na
muose, sutikti jie buvo paniekinamai grubiai ir šaltai. Ir vėl karštai vi
sa širdimi meldėsi Brunonas, ir vėl prašė Viešpaties nepalikti jų vienų 
likimo valiai. Karštai prašė mintyse suteikti jam stiprybės ir pagonių 
nuolankumo vykdant šią šventą misiją.

„Viešpatie, jeigu mes visi vienas po kito žūsime vykdydami Tavo 
valią, tai kas ir kada šituos pagonis atvers į Tavo tikėjimą, atves į Ta
vo amžinąją karalystę, kas juos išplėš iš Šėtono nagų? Negi ir mus, 
nuolankiausius Tavo tarnus, leisi..." -  neužbaigė savo baisios minties 
arkivyskupas ir vėl toliau meldėsi. Tačiau, kad ir kaip stengėsi pravy
ti užplūstančius baisius vaizdus, jo mintys vis krypo į praeitį: „Ar tik 
ne prieš mirtį žmogus prisimena nugyventą savo gyvenimą, nuodė
mes?" -  galvojo Brunonas, norėdamas bent taip nuvyti mintis apie ar
tėjančią rytdieną. Laimei, netikėtai užplūdo prisiminimai ir jis tarsi nu
grimzdo į gilų, ramų, malonų sapną, kuris truko nuo pat jo vaikystės 
iki tėvo Kverfurtiečio mirties. Į galvą plūdo vieni už kitus įspūdinges
ni praeities vaizdai. Jis jau aiškiai mato, kaip imperatoriaus Otono II 
mirties metais sukilę vakarų slavai sunaikino savo žemėse misines vys
kupijas. Prisiminė ir tai, kaip jis, Brunonas, buvo popiežiaus išlydėtas 
su suteiktomis jam Magdeburgo arkivyskupo teisėmis pallium, net kaip 
su kitais vyskupais Merzeburge buvo įšventintas misijų arkivyskupu. 
Ar jis gali užmiršti tokius įvykius, jo gyvenimo stebuklus?

Tiesa, jo galvoje šmėstelėjo ir ankstesnių prisiminimų, ypač malo
nių, dar valdant Otonui III, kuris ypač rūpinosi misijų darbu. Bruno
nas tai gerai žinojo, nes jis tada buvo imperatoriškųjų rūmų kanau
ninkas. šit koks atsitikimas tada įvyko.

Imperatorius Brunoną pastebėjo dar anksčiau kaip gerą vyskupo 
Adalberto Vaitiekaus bičiulį, kurį jis ypač mylėjo ir gerbė už jo dievo
baimingumą, išmintingumą, pasiryžimą tarnauti savo Viešpačiui. Tad 
Otonas III ir pakvietė Brunoną iš Kverfurto į savo rūmus, net skyrė jį 
kanauninku. Brunonas visą laiką tarsi atsitiktinai, tarsi Dievo veda
mas ėjo šv. Adalberto keliu -  kartu studijavo Magdeburge ir buvo jo 
artimas bičiulis, net įstojo į tą patį Adalberto vienuolyną. Ten jis ir bu
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vo įšventintas, gavo garsaus vokiečių apaštalo šv. Bonifaco vardą. Nuo 
tos dienos jį jau vadino Brunonu Bonifacu Kverfurtiečiu, dažniausiai 
Brunonu Bonifacu. Na, o pasauliečiai -  tiesiog Brunonu. Kažkada vys
kupas Vinfridas buvo paskirtas misionieriumi ir turėjo krikštyti ger
manų tautas. Ir jam tada buvo suteiktas Bonifaco vardas. Dabar šiuo 
vardu bus pavadintas ir Brunonas.

Na, o Otonas III savo numylėtiniams netoli Revenos net pastatydi
no naują vienuolyną, o prie jo didelę ir gražią bažnyčią naujų misijų 
darbams ir svetimoms kalboms mokyti. Palaimintas buvo ir Brunonas 
Bonifacas sunkiam misijų darbui. Ir arkivyskupu net buvo įšventintas, 
paskirtas atnaujinti Šventosios Romos imperiją per naujų žemių krikš
tą. Net buvo numatytas krikščioniškosios Lenkijos karalystės Rytų met
ropolitu.

Tad kaip busimasis metropolitas arkivyskupas Brunonas Bonifacas 
Kverfurtietis nedelsdamas per Vengriją nuskubėjo į didįjį Kijevą susi
tikti su Kijevo kunigaikščiu Vladimiru, kuris visame pasaulyje garsėjo 
ne tik vedybomis su Bizantijos imperatoriaus seserimi, bet ir krikščio
nybės priėmimu (tuo metu Rytų Bažnyčia dar buvo vienybėje su po
piežiaus Roma). Gražiai Kijeve buvo priimtas arkivyskupas Brunonas 
Kverfurtietis. Iš Kijevo jis siuntė misionierius į Skandinavijos žemes. 
Vladimiras prašė sukrikščioninti karingą pečenegų tautą, nuolat gra
sinančią Kijevui.

Tačiau Viešpaties valia buvo kitokia. Mirus imperatoriui Otonui III, 
soste viešpatavusiam beveik dvi dešimtis metų, 1002-aisiais Viešpaties 
metais į imperatoriaus sostą atsisėdo jo įpėdinis Henrikas II. Ir kilo 
tarp jo ir Lenkijos karaliaus Boleslovo Narsiojo karas. Nedelsdamas 
nė dienos, išskubėjo Brunonas iš Kijevo į namus. Susirūpinęs, su di
dele širdgėla išskubėjo. Neilgai krikščioniškoji Europa džiaugėsi tar
pusavio santarve -  gražiai sugyveno ir popiežius Silvestras II, ir Šven
tosios Romos imperatorius Otonas III. Juk ir imperatorius Otonas I su 
popiežiumi Jonu XII ir Jonu XIII gražiai sugyveno -  jie visomis išgalė
mis stengėsi bendromis jėgomis evangelizuoti, krikštyti pagonių kraš
tus. Tą jie sėkmingai ir darė. Buvo šiam Viešpaties darbui labai palan
kios sąlygos, nes misijos į pagonių kraštus buvo šių žemių karalių re
miamos ir skatinamos. Ypač daug nuveikta baltų žemėse, pagonių
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kraštuose. Imperatorius Otonas III po šv. Adalberto žūties Prūsuose 
net atvyko į Lenkijos Gnezno vyskupiją, suteikė Lenkijai palankiau
sias sąlygas ir teisinį statusą evangelizuojant pagonių kraštus. Tuo 
itin rūpinosi Lenkijos karalius Boleslovas Narsusis.

-  Dabar, o Viešpatie, kokie laikai... Šėtonas įsisuko, -  atsiduso Bru
nonas prisiminęs, kad tie malonūs laikai jau praėjo, kad jau tarp 
imperatoriaus ir Lenkijos karaliaus pasėtas nesantaikos grūdas perau
go į atvirą karą. -  Ar galime dabar sulaukti iš savo valdovų kokios 
nors pagalbos? Ar dabar rūpime ir Henrikui II, ir Boleslovui Narsia
jam? Ne! Dabar mes esame palikti likimo valiai ir Viešpaties globai! 
Argi jiems dabar rūpi naujų krikščioniškųjų vyskupijų, metropolijų ir 
net šalių kūrimas? O juk krikščionybė turi plisti ir toliau! Naujos ša
lys, kaip kad neseniai Kijevas, turėjo pačios toliau plėstis, rengti nau
jas misijas. Karas, įsiplieskęs tarp Vokietijos ir Lenkijos, buvo labai ne 
laiku ir labai neparankus. Gal reikėjo ir misiją į baltų kraštus atidėti? 
Oi, neparankus dabar laikas!"

-  Bet jau tokia Visagalio Viešpaties valia! Gal tai -  naujas išban
dymas žmonijai, krikščionybei?! -  pats save jau ne mintimis, o balsu 
guodė Brunonas.

Jis labai dievino savo pirmtaką vyskupą Adalbertą ir jo kančią, 
daug vilčių dėjo į benediktinų ordino išplėtimą, garbino ir aukštino 
Šventąją Romą. Tad jam šiandieninė misija į pagoniškas lietuvių že
mes turėjo ypatingą reikšmę ir jis dėl to negalėjo užmigti, vis galvojo, 
kaip palenkti šį pagonių karalių į savo pusę, ypač jam, Brunonui, da
bar nepalankiomis aplinkybėmis.

-  Negi aš veltui priėmiau vienuolio įžadus, nuo tos dienos tapau 
ištikimu mūsų Viešpaties tarnu? Jau trylika (ir vėl trylika!) metų išsi
žadėjęs visų žemiškųjų gėrybių ištikimai tarnauju Viešpačiui ir kūnu, 
ir siela, -  atsiduso pusbalsiu. -  Reikės kuo skubiausiai parašyti jo švie
sybei imperatoriui Henrikui II laišką, pamėginti sutaikyti jį su Boleslo
vu Narsiuoju, atkreipti dėmesį, kad yra svarbesnių Viešpaties darbų 
žemėje. Ne laikas krikščionims tarpusavy peštis. Reikia pagonių kraš
tus krikštyti, kol jų Rytų Bažnyčia nepakrikštijo, -  mąstė Brunonas, 
nepamiršęs ir apie save, savo likimą pagalvoti, -  tik gyviems mums šį 
kartą išlikus... Kad tik šią naktį...
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Pamažu ir Brunonas nugrimzdo į miegą...
Pabudo misionieriai, pažadinti sklindančio už sienų triukšmo. Ma

tyt, miestiečiai, pilėnai jau buvo sukrutę, pradėję ruošos darbus -  bau
bė varomi galvijai, šaukė moterys, girgždėjo atveriamų durų, langinių, 
vartų vyriai.

Jau žegnojosi, meldėsi ir misionieriai, dėkojo Dievui, kad sulaukė 
sveiki naujos dienos.

-  Broliai, girdėjote, kaip vakar pagonių karalius mus išjuokė, kad mes 
skarmaluoti, murzini? Dėl to jis ir nepatikėjo mūsų pasakojimu, kas esa
me. Nusiprauskime, susitvarkykime, pakeiskime savo drabužius, -  ragi
no Brunonas savo brolius misionierius. -  Ši diena -  labai svarbi. Jeigu 
Viešpats apšvies šito pagonių karaliaus protą, jis patikės manimi, mes 
liksime sveiki ir gyvi, toliau vykdysime savo šventą pareigą. Tad ir aš ap
sitaisysiu savo iškilmingais, puošniais drabužiais, tegu jo akys pamato, 
kad iš tiesų mes -  ne valkatos ir ne plėšikai, o Viešpaties siųsti tarnai.

Po šių žodžių Brunonas atrišo savo nemažą ryšulį, traukė iš jo pra
bangius, blizgančius, dailiai siuvinėtus, net už to pagonių karaliaus 
puošnesnius arkivyskupo apdarus, tiesė juos ant stalo, ištraukė odi
nius sandalus -  savo apavą.

-  Prieš mirtį visuomet apsirengiama švariausiai, -  neišlaikė Viper
tas ir, pamatęs mestus piktus žvilgsnius savo pusėn, suskubo pridurti 
tarsi pasiteisindamas, -  ir prieš damas tikri vyrai riteriai pasipuošia, 
ar ne taip? Ypač man reikia šiandien kuo riteriškiau atrodyti...

Neskubėdami, tyliai, tarsi paskutinį kartą, itin kruopščiai rengėsi 
visi misionieriai, o Brunonas pasikabino ant kaklo didelį paauksuotą 
kryžių, ant galvos užsidėjo aukštą auksu siuvinėtą tiarą. Net ir Viper
tas šį kartą puošėsi dar kruopščiau.

Tvarkėsi, dabinosi ir visi kiti -  ir kunigai, ir kapelionai, ir vienuoliai.
Atidariusi duris sargyba net nustėro -  prieš juos stovėjo jau nebe 

basas, nuvargęs pakeleivis, o -  tarsi per naktį įvykus stebuklui -  lig 
šiol čia nematytais gražiais blizgančiais apdarais, tarsi iš dangaus nu
kritęs, nuostabusis karalius. Su visa savo puošnia palyda. Argi ne tik
ras stebuklas?!

Tad kur kas mandagiau, iškilmingiau, miniai žmonių susirinkus ir 
aikčiojant iš nuostabos, arkivyskupas Brunonas Kverfurtietis šįryt bu
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vo sutiktas dar smalsesnių žvilgsnių -  ne taip kaip vakar vakare, vos 
jiems atvykus.

Neskubėdamas, oriai, išdidžiai Brunonas išėjo pro duris, dar labiau 
saulėje spindėdamas savo drabužiais. Už jo ėjo tokie pat blizgantys 
kunigai, kapelionai bei vienuoliai.

Arkivyskupas padarė ranka platų kryžiaus ženklą ore -  žmonių rin
kosi vis daugiau ir daugiau -  sustojo vidury rūmų kiemo, puolė ant 
kelių, tą patį padarė ir visi jį lydėjusieji, ėmė karštai melstis.

Minia tyliai, netgi kol kas labai pagarbiai, o gal tiesiog susidomė
jusi, gal iš netikėtumo apstulbusi, žiūrėjo į nematytą reginį, į netikėtai 
įdomų atvykėlių elgesį, o sargyba šį kartą irgi net sumišusi stovėjo -  
nežinojo, ką daryti. Juk dabar matė ne tai, ką vakar.

Šis sumišimas tęsėsi neilgai. Pagaliau šie keisti, prašmatnūs atvy
kėliai vėl atsistojo. Prieky stovėjęs puošniausias jų žmogus ranka vėl 
padarė kryžiaus ženklą ir pradėjo garsiai, kad visi girdėtų, pamoks
lauti, apie savo Dievą kalbėti.

Tik dabar žmonės, išgirdę pirmuosius žodžius, suprato, kad apie 
atvykėlius paleisti gandai, jog jie atnešė kitus dievus į jų žemę, į jų 
namus, yra tiesa, ne juokais subruzdo, pasigirdo vis drąsesni, piktes
ni ir įžūlesni balsai:

-  Akmenimis juos! Vykite iš čia! Jie nori mūsų dievus išvyti, savąjį 
pradėti garbinti! -  iš minios sušuko piktas balsas.

-  Suimti juos, galvas nukirsti, kad prieš mūsų dievus neburnotų! -  
tarsi nė nebūta pagarbių žvilgsnių, sumišimo.

Ir jau vienas kitas, apakintas pykčio ir pagiežos, agresyviai puolė į 
kiemą prie misionierių, bet buvo tuojau pat karių atstatytomis ietimis 
nuvyti. Iš kažkur atsirado ir sargybos viršininkas:

-  Neliesti! Kunigaikštis nuspręs, ką daryti! Tik jo valia bus įvykdyta!
-  Tik su mumis pasitarus! Kaip ir lig šiol buvo! -  sušuko balsas 

minioje.
-  Tylėt! Valdovas žino, ką daryti!
Ne juokais nusigando ir misionieriai, susigūžė į krūvą. Jie dar nesu

prato, kad dėl netikėtai kilusio priešiškumo kalti jų liežuviai, kad savo 
ne laiku pradėtu ir neatsargiu pamokslavimu suerzino žmones. Dabar 
jau nuolankiai laukė savo lemties. Tuo metu tarpdury pasirodė šauklys:

-  Mūsų valdovas atvykėlių laukia, veskite juos į menę!
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Ir nustebusių, ir smalsių, ir piktų minios žvilgsnių bei žodžių lydi
mi misionieriai, sargybinių prižiūrimi, šaukliui įsakius, žmonių kori
doriumi žingsniavo į šių žemių valdovo menę. Ėjo jau tylėdami, nuo
lankiai nuleidę galvas, ėjo sutikti savo likimo.

Netimeras

Lietuvos žemių valdovas kunigaikštis Netimeras, 
krikščionių vadinamas karaliumi, kitatikių nepagarbiai šaukiamas pa
gonių karaliumi, seniai jau draskomas vidinių prieštaravimų -  čia jis 
puoselėja viltį užmegzti tvirtesnį ryšį su krikščioniškomis karalystėmis, 
čia jis purtosi nuo šių minčių, pasikalbėjęs su savo žemių krivių kri- 
viumi, žyniais ir ypač su vaidilomis. Bet kuo toliau, tuo akivaizdžiau 
Netimeras ima suvokti, kad jo žemės jau iš visų pusių supamos krikš
čionių. Kiek jo ausį pasiekia žinios, tik estų, lybių, prūsų bei jo, lietu
vių, su jotvingiais žemių gentys likusios nekrikštytos.

Kunigaikštis lyg pro rūką teprisimena savo tėvų, senelių bei žynių pa
sakojimus, kad seniai, labai seniai jų progentainiai, svetimšalių lig šio
lei vadinami baltais, gyveno daug didesnėse žemėse negu dabar, amžiais 
gyveno tarp didžiausių šių žemių upių -  tarp Vyslos ir Dauguvos, nuo 
didžiausios jūros, nuo Baltijos, kur ir karingieji kuršiai gyvena, toli toli 
ir į rytus, ir į pietus, net už kelių upių jų žemės driekėsi. Kalbėjo žyniai 
ir apie kažkokį paslaptingąjį akmenį, akmens plokštę, perduodamą iš 
kartos į kartą, iš rankų į rankas, ant kurios buvo surašyti jų gyvenimo įsta
tymai, jų kilmės istorija. Bet kur tas akmuo, kas jį matė, -  niekas nežino, 
o gal tai tik tuščios kalbos, o gal niekas lig šiol rimtai tuo reikalu ir ne
sidomėjo -  jau seniai rūpi kiti dalykai, daug svarbesni, gyvenimiškesni, 
nes kuo toliau, tuo labiau iš visų pusių juos krikščionys, kitus dievus iš
pažįstantys, spaudžia. Tirpsta baltų, jo protėvių, žemės iš visų pusių, 
kaip pavasariais sniegas. Kaip visa tai sustabdyti? Negi vienintelė išei
tis -  krikštas? Apie tai vaidilos ir girdėti nenori, tačiau Netimeras, tapęs 
visų žemių valdovu, jau regi ne tik savo tėvų dievus ir švento aukuro ug
nį. Jis žvelgia į ateitį, mato vis stiprėjančią jo žemes supančią galybę, kuri 
ir vadinasi vienu vardu -  krikščionys.
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„Ir kodėl kaimyninių žemių žmonės savo noru skubėjo atsisakyti 
savų dievų ir priėmė vieno Dievo tikėjimą, krikštijosi, o pasikrikštiję 
tapo ne tik vieningesni, bet ir galingesni? Ir polianai, dabar jau, regis, 
lenkais vadinami, irgi susibūrė į vieną galingą žemę tik apsikrikštiję. 
Savo karalių jau turi. Kiek jie ir iš mūsų žemių jau atėmė! Argi jie 
atplėštų nuo mūsų nors gabalėlį, jeigu jų karaliaus pats krikščioniš
kųjų žemių imperatorius nepalaikytų?! O Kijevo valdovai?! Ar ne to
kiu būdu sustiprėjo? Juk jokių didelių pavojų jie mums lig tol nekėlė, 
į draugus piršosi, bičiuliavosi kaip nuolankūs kaimynai, ne kartą ir 
užtarimo prašėsi nuo stepių bastūnų. Tiesa, prieš dvi ar net tris de
šimtis metų, kai dar mano senelis su tėvu mūsų žemes valdė, Kijevas 
su polianais tarpusavy žiauriai susikibo -  Kijevo žemės baisiai puolė 
polianus, net mūsų žemių pakraščius nuniokojo. Bet -  įdomiausia -  
būtent po to žygio, grįžęs į savo galingąjį miestą, Kijevo valdovas Vla
dimiras tuojau pat ir pats krikštijosi. Ar ne tik ir jis suprato, kad susi
dūrė su galingesne jėga, kad tas Dievas vienija jau beveik visas že
mes? Kas galėjo pagalvoti, kad išdidusis Kijevo Rusios žemių valdo
vas Vladimiras gali krikštytis? Juk toks galingas! Tiesa, į mūsų žemes 
lig tol žygiuoti nesiryžo, bet jau aplinkinius visus savo kaimynus bai
mėje laikė, lenktis jam vertė. O dabar štai -  ir jis krikštijasi. Ir ne tik 
pats krikštijasi, ne tik Kijevo žmones krikštija, bet ir visus aplinkinius, 
net klajoklius bei miškuose tūnančius slavus. Kalbama, kad ne tik Nau- 
gardą, bet ir iki lybių ir estų žemių visas gentis krikštija. O gal tai -  
tik gandai? O labiausiai man kelia nerimą tai, kad mano ausis pasie
kia žinios, jog Kijevas jau ir prieš mus ruošiasi žygiuoti. Ne vienas, 
bet ir polianų karalių kviečiasi bendram žygiui. Tiesa, kol kas dar tik 
aplinkines žemes į kumštį renka, didelį miestą statosi, tvirčiausia sie
na juosia su galingais bokštais, naujas bažnyčias stato naujam Dievui 
garbinti. Ką daryti? -  suko galvą Netimeras. -  Gal ir man krikštytis... 
Ar ne laikas ir mūsų žemėms atėjo. O gal pirmučiausia reikėtų tą ak
menį rasti, gal ten atsakymas slypi... Gal pasitarti su krivių kriviu, žy
nius išklausyti. Ar ne taip ir mano protėviai elgėsi... Bet juk valdovas 
esu aš, tėvas man perdavė visas galias ir pareigą rūpintis savo žemė
mis, be abejo, kartu su dievais pasitarus, aišku, ir išminčius išklau
sius... Bet ar iš tiesų buvo, ar yra tasai akmuo... O jeigu aš jį ir rasiu, 
ar sugebėsime suprasti, kas ten per ženklai iškalti, kas gi juos iška
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lė... Aaaa, prisimenu, žyniai kalbėdamiesi vis prisimindavo, esą juos 
mūsų ainiai, šumerais vadinami, savo ženklus, iškaltus akmens ar mo
lio plokštėse, turėjo, bet jų jau niekas nei matė, nei žino, kur yra... Tai 
tik šnekos... Man reikia spręsti dabar, šiandien, kaip toliau gyventi, 
išsilaikyti... Juolab jau ir tarpusavy... Eeeech, -  numojo ranka Netime- 
ras, -  ne laikas dabar domėtis nebūtais dalykais. Reikalais reikia rū
pintis... Kaimynai krikštijasi ir stiprėja, vienijasi... Priešintis dabar man 
itin nepalanku, stotis piestu -  pražūtinga... Toliau bus matyti, ne vie
ną dieną gyvename... Jeigu visas pasaulis taip daro, gal mes ko nors 
ir nežinome."

Kuo toliau, tuo labiau darėsi aišku, kad be krikšto, likus vienam 
krikščionių apsupty tik su savo žemėmis ir dar su Živinbūdu bei Žvai- 
niu susipykus, bus sunku išsilaikyti. Netimeras jaunystėje su tėvu irgi 
nesėdėjo ir nelaukė, kas bus toliau -  patys daug žygiavo į kaimynų 
žemes: ir net už prūsų, ir į lenkų, ir į kitas slavų žemes, savo akimis 
matė ir girdėjo, ką kalba tų žemių žmonės ir valdovai. Ypač jo žemių 
paribio viršininkai, taip pat atvykstantys, beje, vis rečiau ir rečiau, pirk
liai jam daug pasakodavo ne tik apie aplinkinių žemių, bet ir visų jau 
krikštytų žmonių požiūrį į juos. O krikščionys, pasak jų, į mus žiūri 
kaip į kokius baisius laukinius pusžmogius, būtus ir nebūtus gandus 
skleidžia apie mus po pasaulį. Nors dar ne per seniausiai, kol ir pa
tys nebuvo krikštyti ir nebuvo išsižadėję savų dievų, apie mus, lietu
vius, ne tik kalbėjo pagarbiai, bet ir elgėsi padoriai, netgi bijojo mūsų 
jėgos, pagalbos prašydavosi, netgi kaip gyventi iš mūsų mokėsi, o da
bar viskas aukštyn kojomis apvirto. Gal jau taip ir turi būti?

„Jau visas pasaulis krikštijasi, savų dievų išsižada ir nieko bloga 
jiems neatsitinka. Priešingai -  tik sutvirtėjo jų žemės, vadinasi, ir man 
reikia krikštytis. Bet kaip savo žmones įtikinti? Jėga krikštytis nepri
versi, o ir reikalo nėra. Ar sutiks savo noru savų dievų išsižadėti? O 
gal mūsų dievai iš tikrųjų yra stipresni, galingesni? Kas tada bus jų 
išsižadėjus? Ar reikia išsižadėti? Negi negalima ir krikštytis, ir savų 
dievų garbinti? Vėliau bus matyti, kaip geriau, -  ir taip, ir anaip svarstė 
Netimeras. Šiuo reikalu jis kol kas tvirtų patarėjų stokojo. Užtat prieši
ninkų buvo apstu. Ne juokas išsižadėti per amžius juos globojusių die
vų. Ar iš tiesų neprisišauks didelės bėdos ant savo galvos ir ne tik ant
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savo? Kaip pasielgtų mano tėvas, taip pat išmintingasis ir narsusis se
nelis Montgirdas? Jie tyli, jie palieka teisę spręsti gyviesiems. O mums 
turi rūpėti išsaugoti savo žemes ir gyvus žmones. Tam visi sprendi
mai geri. Na, o kad vaidilos ir kiti priešinsis -  suprantama, nes ligi 
šiol net ir kalbos šiose žemėse nebūdavo apie kitus dievus, išskyrus 
nuo senų senovės garbintus savus, protėvių ir tėvų dievus. Nė karto 
apie krikštą neprasitarė ir mano tėvas. Ką galvojo -  jis vienas težino. 
Savo mintis nusinešė su savimi."

Kunigaikštis Netimeras puikiai suprato, kad bus labai sunku įti
kinti žmones išsižadėti savų -  ir gerų, ir blogų -  dievų. Argi galės žmo
nės gera valia ir lengvai išsižadėti Saulės arba Mėnulio? Žemės? Van
dens? Medžių ir miškų? Juk ten gyvena ne tik blogosios, bet ir gero
sios jų dvasios ir dievai! O kur pasidės jų vėlės po mirties, kur jos bas
tysis visą savo amžinybę? Kas skleis tiesą, gėrį, jeigu išsižadėsime vi
sų dievų dievo Praamžio, jo ištikimojo tarno Perkūno?

Pats Netimeras jau buvo įsitikinęs, kad visų, taip pat ir jo žemių, 
yra tas pats vyriausiasis dievas, nes tik juo tiki visas pasaulis. Tuo jis 
ypač įsitikino neseno žygio prie Narevo ir Vyslos metu. Ir savo akimis 
pamatė, kad ten žmonės gyvena kitaip. Vis garsiau kalbama, kad už 
Vyslos žmonės gyvena visai kitaip -  dideliuose miestuose, mūriniuo
se namuose, akmeninėse nesugriaunamose pilyse. Ir apsirengę kitaip, 
ir visokių rakandų galybė, lig šiol mūsuose dar net nematytų. Tiesiog 
stebuklas, palyginti su mūsų žemėmis. O juk jie gilioje senovėje mokė
si iš mūsų prosenolių, a? Kada ir kodėl jie mus aplenkė? Netimero gal
voje šmėstelėjo mintis, tarsi iš amžių glūdumų atskrieję prisiminimai, 
kaip iš lūpų į lūpas pasakodavo aiškiaregiai ir žyniai apie mūsų la
bai gilią praeitį, kai mūsų ainių ainiai gyveno po karšta saule, dide
liuose miestuose, tarp galingiausų pasaulio upių... O gal tai tik sap
nai, išnyrantys iš atminties rūkų, gal tai tik pagražintos sakmės, o ne 
tiesos atspindžiai, ne tolimo tikroviško gyvenimo prisiminimai. Juk nie
kas negali pasakyti, niekas neprisimena, nuo kada gyvename čia, šio
se žemėse. Akivaizdu viena, kad nuo gilios senovės. Apie tai byloja ir 
susiklostęs gyvenimas, ir net minima ištisus amžius mūsų žemes val
džiusi galinga mūsų ainių Gemarių dinastija, tvirtai valdžiusi ne tik 
šiuos dabartinius mūsų, baltų, bet ir kur kas didesnius žemės plotus.
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O ką jau kalbėti apie dar gilesnę senovę, jeigu Netimeras jau ir savo 
giminės šaknų nežino. O reikėtų prisiminti, reikėtų apie tai paklausi
nėti savo žynių. O štai dabar kaip viskas keičiasi. Ar tik ne dėl krikš
to? Beje, kas gi galėtų uždrausti ir savo dievus garbinti? Gal dievai 
patys teišsiaiškina, kuris jų viršiausias, teisingiausias, galingiausias. 
Mums svarbu kuo geriau gyventi, o geriau, regis, gyvena krikščionys. 
O gal tai tik taip atrodo mums, gal lig šiol pasaulis pavydi mums vi
dinės santarvės, rimties ir santaikos?

Lig šiol Netimerui savo žemėse dar neteko girdėti panašių kalbų, 
apie ką jis dabar pats dažnai mintija. Tokių minčių nepuoselėjo ir jo 
šeimos žmonės. O jo garbingų kunigaikščių šeima savo šaknis giliai 
įleidusi į praeitį. Nedaug ką jis beprisimena -  tam yra išminčiai žy
niai, kurie iš kartos į kartą, iš lūpų į lūpas perduoda ir jo giminės, 
ir jo tautos kilmės istoriją. Jie visa tai žino, patikimai nešioja savo 
galvose iki šiol -  ir seniausias iš jų žynys Protenis, ir jo sekėjai Bū
tys ir Raižys, ir jauniausias žinių perėmėjas Augys. Aišku, būtų kur 
kas geriau turėti raštą. Užrašyta atmintis -  amžina. Taip jis girdėjo 
šnekant pamarėnus, paimtus į nelaisvę žygio metu. Neva visi krikš
čioniškieji kraštai turi raštą, viską surašo, kad iš atminties nedingtų. 
Tad Netimeras žūtbūt nutarė neatsilikti šiuo požiūriu nuo krikščio
niškojo pasaulio.

Kiek jis prisimena, nei jo tėvui Barkiui, nei jo seneliui Montgirdui 
neteko lankytis krikščioniškose žemėse, neteko matyti ten pastatytų mies
tų, pilių, puošnių bažnyčių, tad jeigu ką ir išgirsdavo apie tai, tai tik iš 
pasiuntinių ar pirklių, atvykusių iš tų kraštų, lūpų. Daugiausia reika
lų jo tėvas ir senelis turėjo su rytų, pietryčių kaimynais, pas kuriuos 
vykdavo. Ten nebuvo pilių, namų, panašiai kaip ir mūsų žemėse.

Netimero tėvo palikimas

Šį kartą Netimeras prisiminė savo tėvą, narsųjį ku- 
nigaikštį Barkį. Tiesa, girdėjo pasakojant pilėnus, jog jo, Netimero, se
nelis Montgirdas buvo dar narsesnis. Tai jis ir vėl suėmė į savo ran
kas visas lietuvių genčių žemes, išsibarsčiusias žlugus Gemarių di
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nastijai. Išminčius Protenis dar prisimena, kaip tuo metu gyveno išsi
barstę kas sau mūsų proseneliai, susibūrę tik į nedideles gimines. Gal 
dar ir reikalo nebuvo statyti galingų pilių, burtis žemėms į dideles ku
nigaikštystes, kaip kad dabar. Koks gi iš tiesų gali būti reikalas, jeigu 
dar nebuvo stiprių kaimynų, paribiais dar nesibastė nuožmūs prie
šai? Nebent tarpusavy susipykę susipešdavo dėl vandens, miškų. Juk 
baltai, arba baltaveidžiai, kaip mūsų ainius vadino pasiuntiniai, pir
kliai ar įvairūs atklydėliai, gyveno neaprėpiamose platybėse, neturėjo 
sau lygių, todėl ir gyveno ilgus amžius ramiai, išsirinkę išmintingąjį 
savo giminės vaidilą.

Tiesa, jau buvo išsirinkę ir patį išmintingiausią vaidilų vaidilą, kri
vių krivį Romuvį, kuris prieš mirdamas vietoj savęs vyriausiuoju kri
viu paskyrė žynį Rūklį. Tai va, tas krivių krivis Rūklys ir pasiūlė iš
rinkti visų žemių ir žmonių valdovu Netimero senelį Montgirdą -  iš 
visų karingiausią, narsiausią ir kilmingiausią vyrą. Pasakojama, kad 
jis net vyriausiąją vaidilutę Jaugėlę vedė ir susilaukė daug sūnų. Ne
žinia, kaip toliau būtų susiklostę įvykiai ir gyvenimas, jeigu ne baisi 
nelaimė. Užpuolė priešai, užgriuvo mūsų žemes iš pietryčių pusės.

Gerai, kad tuo metu senelis Montgirdas, jau tapęs kunigaikščiu, spė
jo su išmintingojo krivio Rūklio pagalba suvienyti visas žemes. Suvie
nijo krivių krivis ir visų žemių vaidilas. Tą darbą po Rūklio mirties 
tęsė senasis krivių krivis Kaunis.

Taigi narsusis kunigaikštis Montgirdas skubiai sujungė žemes. Vie
nas -  žodžiu, o kitas, nepaklusnias, jėga privertė paklusti jam. Subūrė 
ir parengė žygiams šimtines. Paskyrė jų šimtininkais pačius narsiau
sius savo pilies karius, jau išbandytus dideliame žygyje, kai būdamas 
vyriausiuoju pilies rikiu vijo iš savo ir kaimynų žemių sarmatus.

Pačiu laiku spėjo suburti žemes aplink save. Kitaip nebūtų atsilai
kęs prieš baisią jėgą. O įsiveržė jau galingas Naugardo rusų žemių val
dovas Vladimiras, žygiuodamas iš savo šiaurinių žemių pietų link, 
smarkiai puldamas polianus, Montgirdo kaimynus jotvingius, taip lig 
tol dar nepanorusius ar nespėjusius prie Montgirdo prisijungti. Užka
riavo daug žemių. Puolė ir Montgirdo žemes.

Tuomet sėdo ant žirgo narsusis kunigaikštis, skubiai sušaukė savo 
žemių šimtines. Visus tris sūnus pastatė po savo vėliava. Puolė plėši
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kus. Ilgai ir smarkiai kapojosi, iki pat savo žemių pakraščių vijo už
puolikus. Ir tik už Neries upės, tiems vėl susitelkus ir atsigręžus prieš 
lietuvius, žauriose kapotynėse žuvo ir narsusis kunigaikštis Montgir- 
das, ir du jo sūnūs narsuoliai -  Smilgys ir Gedvyras.

Tiesa, ir užpuolikai nuskubėjo, patraukė tolyn į pietų pusę, o ne 
atgal, iš kur atžygiavo. Iš žygio grįžo tik vyriausiasis Montgirdo sū
nus Barkys. Jis jau kautynėse, vos tik žuvus tėvui, perėmė į savo tvir
tas rankas tėvo ir kalaviją, ir vėliavą. O grįžęs iš žygio suėmė ir visas 
tėvo valdytas žemes. Tvirtai suėmė. Prieš išvykdamas į šį lemtingąjį 
žygį, narsusis kunigaikštis Montgirdas dar spėjo pamatyti ir pasi
džiaugti savo pirmuoju anūku Netimeru. Mažas dar buvo Netimeras. 
Dar ir akys ne viską matė. Dar ir liežuvis rišlaus žodžio ištarti nega
lėjo, ir kojos dar vos vos kūnelį laikė. Argi kitaip ir galėjo būti -  juk 
būsimam valdovui tuo metu ėjo dar tik antri Saulės metai.

Narsusis Montgirdas žuvo pačiame jėgų žydėjime, nesulaukęs pen
kių dešimčių. Daugiau kaip 20 metų lietuvių žemes valdė, kunigaikš
čio soste sėdėjo.

Taigi po savo tėvo Montgirdo ir brolių žūties vienintelis gyvas Bar
kys neilgai ramiai sėdėjo už storų pilies sienų. Jis nelaukė, kol priešas 
atsitokės, susiburs ir vėl puls jo kaimynus, o gal net ir jo žemes. Tiesa, 
jam buvo nelengva vėl priversti paklusti visas tėvo suburtas žemes. Vie
nos dar vis kentė baisią priešo priespaudą, kitas vis dar pakraščiais te- 
riojo pasilikę rusai. Nemažai praėjo laiko, kol ir jo žemės atsigavo, su
stiprėjo, kol vėl galėjo vyrai susirinkti į šimtines. O ir jo sūnūs dar tik 
augo, stiprėjo. O sūnų dievai Barkiui nepagailėjo -  turėjo net penkis.

-  Aukite greičiau, prie žygių pratinkitės, -  vis kalbėdavo sūnums. -  
Aš be jūsų -  kaip be rankų. Juk jūs kiekvienas -  va, šito mano kumščio 
pirštas! Kumštis tai juk iš pirštų susideda... Va, kai aš visus penkis pirš
tus tvirtai sulenksiu į kumštį, tada ir smogsiu -  joks priešas neatlaikys -  
kiekviena proga sakydavo sūnums tėvas.

Tačiau vos tik jauniausias sūnus peržengė keliolikos metų slenks
tį -  iki dvidešimties dar kažkiek trūko, tėvas ilgiau nelaukė -  pasodi
no ir jį ant žirgo. Ir nusivedė daug šimtinių ir penkis savo sūnus toli 
palei Neries upę, į rytų pusę.

Išjojo į žygį pavasarį, o grįžo atgal į savo pilį tik rudeniop, lapams 
jau pageltus. Grįžo kunigaikštis Barkys su pergale. Toli nuo savo že
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mių šį kartą nuvijo priešus. Toli, net už Neries ištakų. Sustojo tik prie 
kitos, lig tol jiems nežinomos upės, pagirdė ten žirgus, nusiprausė, pail
sėjo ir pasuko atgal. Grįžo gerokai praretėjusios šimtinės ir be dviejų 
vėliavų, be narsiausio savo riko Diduolio, be dviejų narsių vidurinių 
sūnų. Sveikas parjojo ne tik kunigaikštis, bet ir vyriausias jo sūnus Ne- 
timeras. Nors ir aršiai, drąsiai kovėsi, dievai juos akylai saugojo nuo 
priešo kalavijų, strėlių, iečių, kuokų. Kautynėse nukentėjo, bet gyvi liko 
dar du jo sūnūs -  be vienos ausies grįžo Barkio sūnus Živinbūdas. 
Aršiame mūšyje nuplėšė ją priešo kalavijas. Gerai, kad tik galiuku, tik 
savo aštriu geluonimi kalavijas pasiekė, ir tik ausį, o ne visą galvą. 
Kol grįžo į namus, užgijo kraujavusi žaizda. Regis, dėl to nė kiek ne
nukentėjo Živinbūdo klausa.

Labiausiai nukentėjo pats jauniausias Barkio sūnus Žvainys. Jį vos 
spėjo išnešti iš kapotynių lauko, vos nuo priešų apgynė. Stiprų smūgį 
gavo Žvainys -  kuoka tiesiai į galvą. Gerai, kad ji šalmu buvo pridengta. 
Smūgio būta tokio stipraus, kad net šalmas ant galvos susiplojo, tarsi 
prilipo, vos jį, galvą suspaudusį, keli vyrai pripuolę nuplėšė. Ilgai ne
galėjo atsigauti jaunėlis -  apkvaitęs gulėjo, nė žodžio negalėjo tarti, nė 
akių atmerkti ir greičiausiai anei ką nors girdėjo. O šiek tiek kvaituliui 
praėjus, atsipeikėjus -  vaitojo, dejavo. Ko tik nedarė su juo ir žyniai 
su žyniuonėmis ir aiškiaregėmis: ir ryto rasa prausė, ir šventu šaltinio 
vandeniu girdė, ir stiprias žoleles prie galvos rišo, įvairiais tepalais 
visą kūną trynė, nuovirais, užpilais girdė, bet kaip pargabeno leisgyvį 
į namus, tai tik pavasarį šiaip ne taip atsigavo. Tačiau turėtos sveika
tos ligi šiol neatgavo. Ir ne tik sveikatos, bet ir viso proto -  tapo ne tik 
keistas, bet ir įnoringas, irzlus. Be to, jam visą laiką vis kažkokie ne
būti dalykai vaidenosi -  tai jį vilkė žindanti savo pienu, į rują vis kvie
čianti. Dėl to jis net stūgauti ir inkšti pradėjo. Tai aplinkui tik priešai 
kuokomis užsimoję, jį užmušti ketinantys -  vis bėgdavo slėptis, ran
komis mosavo. Tai dievai neva tik jam įvairiausius ženklus rodo, už
tat prie vieno vaidilos, aršaus savo dievų išpažinėjo Vandenoriaus, la
bai prisirišo; tai neva jį tėvas į mirtį vedąs, o Živinbūdas jį gelbsti. Bai
siausia, jog Žvainys lyg pamišęs prisirišo prie našlaitėlės, savo vien
metės, žuvusio tėvo pilies rikio Diduolio dukters Vaidutės, kad tikėjo 
kiekvienu tik savo brolio Živinbūdo ir vaidilos Vandenoriaus žodžiu, 
o tėvą, ypač vyriausiąjį brolį Netimerą, laikė aršiausiais savo priešais,
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vilko akimis į juos žiūrėjo. Ypač Netimero nekentė -  vis grasino nu
dobti, nes taip dievai jam liepia daryti.

Kol buvo gyvas tėvas, neretai jaunėlį net surišę atskiram kambary 
laikydavo, nuo visų atskirdavo priepuoliams užėjus. Žvainys nusira
mindavo tik Vaidutę pamatęs, ją akimis ryte rijo, tiesdavo rankas ir 
lyg nudegęs greit atitraukdavo, susiraitydavo į kamuolį ir slėpdavosi 
tamsiausiame kampe, nenuleisdavo nuo jos ugnimi degančių akių. Vai- 
dutė iš pradžių baiminosi, tačiau priprato, nes tik su ja Žvainys ap
rimdavo, jau net leisdavo paimti savo rankutę, kurią sugriebęs Žvai
nys švelniai glostydavo, iš padilbų net urgzdamas žvilgčiojo į jos plau
kus, veidą. Ji įsitikino, kad jis jos neskriaus, kad jis savaip prie jos pri
sirišo, o gal... -  Ne... ne... -  vijo tokias mintis mergina. Juk anksčiau, 
kol jis buvo sveikas, o Vaidutės tėvas -  gyvas, nieko rimto tarp jų ne
buvo. Tik būdami vaikai kartu žaisdavo, o paauglystėje netgi vengda
vo vienas kito. Živinbūdas, ko gero, labiau į ją žvilgčiodavo. Ir kuo 
toliau, tuo vis rimčiau ir netgi įžūliau. Tiesa, iš jo švelnaus žodžio ne
buvo išgirdusi -  kažin ar kas girdėjo iš jo lūpų švelnų žodį. Vaidutė 
buvo įsitikinusi, kad jos globėjas Barkys, kol gyvas, neleis niekam jos 
skriausti. O ir Netimeras ja broliškai rūpinosi.

Kunigaikščio Barkio palikimas

Dideli rūpesčiai pirma laiko sulenkė tvirtą kuni
gaikščio Barkio nugarą. Staiga pablogėjo sveikata. Vieną dieną -  buvo 
jau vėlyvas ruduo -  pasikvietė Barkys savo sūnus pas save. Jis jau ke
linta diena iš patalų pasikelti nebeturėjo jėgų, tad labiausiai krimtosi 
ir skubėjo paskutinį žodį tarti. Juk nesenas dar buvo valdovas! Jam ką 
tik buvo suėjusi penkta dešimtis. Pats jėgų žydėjimas! Tačiau kuni
gaikštis turbūt pajuto, kad jį jau tėvų vėlės šaukia pas save, tad, kol 
dar gyvas, kol liežuvis juda, akys mato ir protas neaptemęs, ir pasi
kvietė savo sūnus ir artimiausius savo padėjėjus. Visus tris. Vos tik 
pastariesiems įėjus, be jokių įžangų prakalbo:

-  Atėjo laikas ir man... Aš užbaigiau savo tėvo neužbaigtą darbą. 
O jums palieku savo neužbaigtus darbus... Man buvo sunkiau. Aš bu
vau tik vienui vienas likęs... Jūs liekate trise...
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-  Tėve, apie ką tu ...
-  Tylėk, sūnau, -  tildė Živinbūdą, mėginantį nutraukti tėvo šneką, -  

aš geriau žinau nei tu, ką aš darau ir ką man daryti... Ką man dievai 
patarė, ką į ausis pakuždėjo, tą aš ir darau... Nestokite prieš mano ir 
dievų valią, -  šiais žodžiais griežtai prisakė visiems tylėti ir klausytis jo 
kalbų. -  Aš jau nepajėgus nei valdyti mūsų žemių, nei jų stiprinti. Ką 
jau bekalbėti apie jų gynybą ir žygius. Nuo šios dienos šitai privalėsite 
daryti jūs, darysite be niekieno patarimų ir pagalbos, patys... Kaip suge
bėsite, taip ir gyvensite, mokykitės ir jėgų bei išminties semkitės iš mū
sų. Liekate trise... Trys sūnūs... Tiesa, -  pažiūrėjo atsargiai, lėtai pasu
kęs galvą į jaunėlį, net ir tyliau prašneko, -  jaunėlis kol kas ne itin pa
jėgus savarankiškam... na... -  ieškojo žodžių, nenorėjo Žvainio užgau
ti, bet ir savo lūpomis turėjo perduoti palikimo testamentą, kad paskui 
nekiltų nereikalingų ginčų tarp sūnų, valdžią ir žemę dalijantis, -  tegu 
Žvainys visą laiką šioje pilyje pasilieka. Tu, Netimerai, kaip vyriausia
sis imk mano kalaviją, būk visų mano žemių valdovas ir tėvas savo bro
liams, taip pat ir Vaidutei, ypač Žvainiui. Laikyk visas žemes... Tvirtai 
savo rankose laikyk... Tu jau suaugęs, patyręs rikis ir žinai, kaip tai da
ryti. .. Kaip pats nuspręsi, taip ir bus, taip ir gyvensite... Tik viską daryk 
taip, kad būtų naudos mūsų žemėms ateityje.

Po šių žodžių Žvainys pašoko, suinkštė kaip vilkiūkštis, bet kaip 
staigia pašoko, taip staiga ir vėl atsisėdo, net visiems netikėtai priglu
do prie tėvo patalų, sugriebė už rankos ir nutilo. Nė garso daugiau ir 
neištarė, kol neišėjo iš tėvo miegamųjų.

-  O ką aš, tėve, negi nenusipelniau būti savarankiškas? Kai į žygius 
žygiuoti, tai jau suaugęs, patyręs, o valdyti žemių ir žmonių, pasak tavo 
žodžių, dar nesugebu... Ir Vaidutę palieki jam, negi aš blogiau ja rūpin- 
čiausi, -  linktelėjęs galva Netimero pusėn, žvairomis pažiūrėjęs į Žvai
rų, įnoringai priekaištavo vidurinysis sūnus Živinbūdas, dar tikėdama
sis, kad gal jį tėvas paliks šioje pilyje, o Netimerą išsiųs į kitas žemes. 
Kaip vyresnį, daugiau patyrusį, karingesnį, jau turintį ir savo sūnų.

-  Tu esi ir savarankiškas, ir sumanus, ir narsus. Argi aš taip nesa
kau? Bet tu esi ir jaunesnis už Netimerą... Ši visų mūsų žemių vy
riausiojo valdovo pilis ir turi atitekti po manęs vyriausiajam sūnui... 
Kartu su visu turtu, žmonėmis ir su Vaidute. Ji čia užaugo, našlaitėle
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tapo... Negi nori ją iš gimtojo lizdelio išplėšti... To nebus, aš daviau 
žodį jos tėvui rikiui Diduoliui. Netimeras ja kaip tėvas, kol gyvas, rū
pinsis. Brolių aš juk neturiu, todėl palieku įpėdinystės teisę vyriausia
jam sūnui... Netimeras labiausiai patyręs... Tai mano paskutinis žo
dis... Tokia mano valia. Ir mano tarnai, bendražygiai, žyniai pritaria 
tokiam sprendimui... -  pasukęs galvą, pažiūrėjo į savo padėjėjus -  pas
tarieji, sėdintys pasieny ant suolų ir tylintys, liūdni linksėjo galvomis, 
o kunigaikštis garsiai atsiduso, bet buvo matyti, kaip ir vėl įsitempė 
visu kūnu, ko gero, sukaupė paskutines jėgas, kad užbaigtų išsakyti 
paskutinę savo valią.

-  Tai kur man dabar dingti? -  pasimetęs paklausė Živinbūdas, aiš
kiai nepatenkintas tokiu galutiniu tėvo sprendimu, piktai skersakiuo
damas į vyresnįjį brolį, viso to kaltininką. -  Į kokias žemes mane iš va... 
skiri? Ar gal ir žemių man neduosi, o išvarysi į kokį nors užkampį? -  
sunku buvo suprasti, ar norėjo sugraudinti tėvą, ar iš didelio pykčio prie
kaištaudamas taip kalbėjo.

Netimeras kantriai tylėjo. Neištarė nė žodžio. Iš veido aiškiai buvo 
matyti, kad jam nepatiko Živinbūdo toks elgesys ir nepelnyti priekaiš
tai tėvui, gulinčiam ligos patale, suprato, kad brolis nori sėsti į tėvo 
sostą. O gal ir į Vaidutę nagus tiesia? Ne šiandien jis tai pastebėjo, 
jau seniai girdėjo visokias užuominas. Pats Netimeras į sostą nesiver
žė, tačiau tėvo sprendimą nuspėjo, nes ir jis buvo įsitikinęs, kad Ži
vinbūdas šio sosto tikrai nenusipelnė.

Barkys, net balsu nerodydamas nepasitenkinimo Živinbūdo prie
kaištais, ramiai, bet, kiek leido jėgos, visiems girdint tvirtai nukirto:

-  Neteisingi tavo žodžiai ir nepelnyti priekaištai! Nedera tau, Živin- 
būdai, verkšlenti. Nevyriška! Reikia visiems susitelkus mūsų žemėmis 
rūpintis... Neramūs laikai! Apsupo krikščionys iš visų pusių. Tad būti
na kuo greičiau aprėpti visas mūsų žemes... Ir kuo plačiau, ir kuo tvir
čiau. .. Aš tau irgi skiriu daug žemių... Nuo Nemuno, nuo prūsų žemių 
net iki Kuršių. Tvirtink ta paribio pilį Aistros upės kilpoje... Ir kaimynus 
lenk prie savęs... Dirbdamas užmirši pyktį. Nebus kada... Rūpesčių tu
rėsi per akis... Tačiau gerai įsidėmėk ir niekada nepamiršk: priešai kuo 
rimčiausiai grasina nuo Neries ir Nemuno ištakų. Abiem akimis įdėmiai 
žiūrėk į Netimero pilies pusę, abiem ausimis klausyk... -  nutilo, nes po
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paskutinių žodžių Žvainys atgijo, netikėtai prunkštelėjo, net ir Netime
ras nusišypsojo, netyčia žvilgtelėjęs į Živinbūdo galvą, ant kurios styro
jo tik viena, didesnė nei kitų žmonių, ausis, pamatė Živinbūdo staiga 
užraudusį veidą, net išpampusį iš pykčio -  regis, dar žodis, ir sprogs. Ži- 
vinbūdas gerai žinojo, kad jį žmonės jam negirdint „beausiu" vadina, ir 
dėl to nežmoniškai siuto. Tad ir prunkšelėjo dabar Žvainys, išgirdęs tė
vo žodžius Živinbūdui klausytis abiem ausimis, nušvito visų veidai, ta
čiau ar iš piktos valios, ar norėdami įžeisti? Aišku, kad ne...

Tėvas irgi suprato, kad, šiais savo žodžiais priminęs apie ausis, su
kėlė jaunėlio juoką, bet negi jam dabar žodžiai buvo galvoje -  jis rūpi
nosi savo kunigaikštystės ateitimi. Tačiau vis tik susigriebė ir, tarsi no
rėdamas užtarti užgautą sūnų, sudrausminti jaunėlį ir vėl atkurti šne
kos rimtį, tarė:

-  Živinbūdas ir viena ausimi girdi, kas aplinkui darosi, geriau už 
kai kuriuos ir abi sveikas ausis turinčiuosius...

-  Ko čia purkštauji, a?! -  nedavė tėvui toliau šnekėti, pagaliau pra
siveržė ir iš Živinbūdo burnos žodžiai -  neišlaikė -  ir tėškė tiesiai Žvai- 
niui, tarsi tęsė tėvo mintį:

-  Geriau turėti vieną ausį, bet ant sveikos galvos nei tuziną, bet 
ant tuščios...

-  Iiii... Ūūūū, Vaidutė manoooo, iiiiihhhii, -  suinkštė, suurzgė Žvai
nys, dar stipriau įsikibęs į tėvo ranką po šių brolio žodžių...

-  Užteks! Seniai žinojau, kad jus reikia kuo greičiau išskirti, kad 
rimtų reikalų turėtumėte... Nebus kada erzinti vienam kito, -  sudraus
mino iš paskutinių jėgų griežtu balsu Barkys ir vėl tęsė nutrauktą kal
bą, mokė Živinbūdą:

-  Būk visą laiką pasirengęs padėti Netimerui! Vos tik apsistosi tau 
skirtose žemėse, tuojau pat, nedelsdamas, rink ir renk iš kiekvienos gi
minės, genties šimtines... Gerai įsidėmėkite visi -  nepasisekus vienam, 
nelaimė užgrius visus! Tik šitaip galite išsilaikyti, -  lėtai pakėlė savo 
kaulėtą ranką, sugniaužė pirštus į kumštį, ištiesė, pakėlė į viršų.

Visi suprato, ką tai reiškė, ko reikalavo tėvas. Vienybės!
-  Na, o tu, Netimerai, -  jau nebe įsakmiu valdovo, o tėvišku balsu 

kreipėsi į vyriausiąjį sūnų, -  sėdėk šioje pilyje. Aš tave mūsų dievų 
valia ir žemių vaidilų bei seniūnų pritarimu skiriu vyriausiuoju visų
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žemių valdovu ir rikiu. Tu to nusipelnei ne tik savo amžiumi, bet ir 
savo narsa, sumanumu. Rūpinkis mūsų žemėmis. Ir plėsk... Vykdyk 
mano valią, kol būsi gyvas... Vos tik paaugs tavo sūnūs, nedelsda
mas siųsk juos į žemes. Kernių -  prie didžiosios Neries kilpos. Iš kar
to ten statyk gerai įtvirtintą pilį. O Utenį siųsk lybių link, ten, kur Šven
toji savo vandenis pradeda rinkti... Ir kitus sūnus, jeigu jų tau tavo 
žmona Viltenė pagimdys, paaugusius siųsk už Neries, įkurdink tarp 
Nemuno ir Neries... Iš ten pavojai kyla! Iš tos pusės dideli pavojai mū
sų žemių laukia... Nuo jūrų ramiau... Ten Živinbūdas susitvarkys... 
Kol kas ten jokie pavojai netyko. Tik būtina kuo greičiau tų visų že
mių gimines suburti, priversti galutinai paklusti. Labai daug turės Ži
vinbūdas rūpesčių... Svarbiausia -  jūsų santarvė, tvirta mūsų žemių 
santarvė. Bet koks nesutarimas -  pragaištis... -  nerimastingai žvilgte
lėjo į Živinbūdą. -  Kaip nuspręsite savo valia aplinkybių akivaizdoje, 
taip ir bus... Viskas priklausys tik nuo jūsų. -  Pasakęs šiuos žodžius, 
jau pusiau primerktomis akimis, tarsi padrąsindamas dar žvilgtelėjo į 
Netimerą, tarsi jie būtų taikomi tik jam. Kas žino, ką nujautė Barkio 
širdis prieš pat mirtį...

Tai buvo paskutiniai jų valdovo ir tėvo žodžiai. Netrukus jis per 
šventą ugnį iškeliavo į ūkų dausas.

Živinbūdas iškart po tėvo mirties, net ir Netimero neraginamas, ne
laukdamas žiemos, susikrovė savo mantą, savo dalį ant arklių, į veži
mus, pasiėmė jam skirtą skaičių tarnų ir karių ir iškeliavo į jam skir
tas žemes, prieš tai, aišku, išsiuntęs žvalgus ir pasiuntinius įspėti tų 
žemių seniūnus apie savo atvykimą ir vietą, kurioje apsigyvens.

Šaltai atsisveikino su Netimeru. Net į akis nepažiūrėjo, paskubo
mis, ne paplojo, o piktai trinktelėjo per pečius, o akis vis suko į šalį -  
buvo nesunku suprasti, kad išsinešė su savimi pyktį. Ir didelį pavydą. 
Ne tik dėl sosto. Prieš išvykdamas ilgai šnekėjosi su jaunėliu. Kažką 
primygtinai kalė į Žvainio tuštoką galvelę, įkalbinėjo. Ir su vaidila Van- 
denoriumi ilgokai pašnibždomis nuošalėje kalbėjosi. Akivaizdžiai ma
tėsi, kad Žvainys po tėvo mirties prie jo visiškai prisirišo, vis dažniau 
reikalaudavo pasimatymų su Vaidute, nesvarbu, kad Netimeras susku
bo ją į vaidilos rankas atiduoti, į vaidilutes. Netimero pradėjo dar la
biau ne tik vengti, bet ir neapkęsti. O atsisveikindamas Živinbūdas vi
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sų nuostabai, tarsi tik Žvainiui, bet garsiai, tą net ne vienas pilėnas 
girdėjo, pasakė:

-  Neilgai tu čia vargsi. Daryk, ką sakiau, ir būsi pats sau šeiminin
kas... Tu mano žemėse būsi laukiamiausias svečias! Ir ne tik tu. Šita 
pilis po mūsų tėvo mirties jau ne tik man, bet ir tau svetima...

Jautė ne tik Netimeras, bet ir dauguma pilėnų, kad ateity bus gali
ma pasitikėti tik savo jėgomis, kad Živinbūdas išvyko tulžingas, išsi
nešė kerštą, o ne santarvę ir paklusnumą. Na, o Žvainys -  ką iš jo 
bepaimsi su tokiu proteliu? Ir vargu, ar jau kada nors jis susitupės... 
Matyt, stipriai ir visam gyvenimui kuoka išmušė sveiką protą iš jo gal
vos. Taigi liko Netimeras vienas, kaip ir sakė tėvas, galintis pasikliau
ti tik savo jėgomis ir ištikimiausiais tarnais. Žinoma, kad tik ištikimiau
siais. Aišku, kad teks laukti, kada užaugs, sutvirtės, apsiplunksnuos 
jo sūnūs, busimieji jo pagalbininkai.

Po tėvo mirties prabėgo jau ne vieneri metai. Per tą laiką teko Ne- 
timerui žygiuoti ne į rytinius savo žemių pakraščius, o anapus Nemu
no, Narevo link, į polianų žemes. Žygiavo be Živinbūdo pagalbos. Nė 
vienas jo brolio žemių vyras nestojo po jo vėliava. Šio ilgo žygio metu 
daug ką pamatė ir išgirdo Netimeras tose žemėse. Įsitikino, kad žmo
nės, tikintys kitą dievą nei lietuviai, ten ir gyvena kitaip. Turtingiau? 
Na, gal ne turtingiau, bet akiai gražiau. Ir pilys, ir namai, ir ginklai, ir 
drabužiai... Daug ką pamatė pirmą kartą. Pamatė tai, ko ir pirkliai ne
atveža, išgirdo tai, apie ką retkarčiais iš tų kraštų atvykstantys pasiun
tiniai pasakojo.

Kiekvieną kartą po žygio įvairios mintys vis dažniau kildavo Neti- 
mero galvoje. Negi jis nenorėtų gyventi tokiose pilyse, turėti puošnių 
bažnyčių, uostyti ne aitrius alkų dūmus, o kvapius smilkalus? Jam jau 
buvo aišku viena, kad labai svarbu daryti viską, kad būtų susibičiuliau
ta su tais kraštais. Bet vis dar nežinojo, kaip tai padaryti. Žinoma, ne 
ginklu -  įsitikino savo žygiu, nes nepavyko akmeninių pilių nei įveik
ti, nei jėga tų žemių užkariauti. O svarbiausia, kad pats patyrė, jog tų 
kraštų žmonės, tapę krikščionimis, kitomis akimis jau žiūri į mus -  ne 
pagarbiai ir su pavydu kaip kitados, o su panieka. Nuo kada ir kodėl?

Gal pačiu laiku atvyko misionieriai? Gal ir vienų, ir kitų norai, min
tys ir siekiai sutapo? Netimeras, regis, po šio žygio buvo galutinai įsi
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tikinęs, kad susibičiuliauti galima tik per krikštą, per jų Dievą. Jis su
prato, kad kitos tokios palankios galimybės, kad kitos tokios progos 
taikiai su kaimynais sugyventi jam gali ir nebūti. Gal gali padėti į jo 
žemes atsiųsti pasiuntiniai? Juolab kad patikėjo arkivyskupo šventu 
noru ir doru darbu.

Tiesa, Netimeras dar daug ko apie tuos kraštus nežinojo, menkai 
nutuokė, kas ten vyksta, todėl nesistengė aklai pasiduoti kitų įtakon. 
Aišku, pirmiausia tikėjosi naudos sau. O svarbiausia -  ieškojo išsigel
bėjimo nuo jo žemes užgriūvančių pavojų. Sprendimas per krikštą gauti 
ne tik palankumą, bet ir palaikymą iš krikščioniškojo pasaulio jo gal
voje subrendo visam laikui. Beliko tik išsiaiškinti detales, atlikti forma
lumus. Ir kuo greičiau -  maža kas gali įvykti. Juk jis vienas atsakingas 
už viską -  ir žmonėms, ir dievams. Tokie buvo ir jo tėvo žodžiai. Ir su 
savo dievais, ir su mums siūlomais reikia rasti bendrą kalbą. Panašiai 
kaip su savo žmonėmis ir kaimynais. Prisiminė dar ir šiuos savo tėvo 
žodžius: „Sūnau, su dievais lengviau... Jie ne tik išmintingi, bet ir aukš
tai... Ir atlaidūs... Su žmonėmis reikia kitaip../' O kaip -  nepasakė, ten
ka pačiam atsakyti. Ir atsakys, ir padarys taip, kaip dabar būtina.

Kunigaikščiui Netimerui labai rūpėjo išsiaiškinti bene svarbiau
sią, jo galva, reikalą -  negi negalima krikštytis, tuo pat metu išpažįs
tant ir savo dievus? Tai būtų gerausia išeitis, ir nesipriešintų ne tik 
žmonės, o ir vaidilos. Kas čia bloga -  išpažinti visus dievus? O gal 
paaiškės, kad ir jų, ir mūsų dievai -  tie patys? Kas žino. Netimeras 
apie krikščionis ir jų dievus jau šiek tiek žinojo, aišku, ne tiek, kad 
būtų visiškai suprantama, tačiau krikščionybė jam jokia naujiena. 
Vaidilos, o ir kriviai su žyniais -  kitas reikalas. Kaip juos įtikinti? 
Juk krikščionys atveda ir savus kunigus, negi taip lengvai vaidilos 
užleis jiems savo vietas? Argi aš gražiuoju užleisčiau svetimam val
dovui savo sostą?

Su žmonėmis, aišku, bus lengviau. Kaip jis įsakys, taip ir bus. Bet 
vis dėlto dar reikia gerai ir pačiam pasiaiškinti. Suprantama, pirmu
čiausia reikia sužinoti, kas per žmonės šitie atvykėliai. Ir ar jie iš tik
rųjų karalių pasiuntiniai, krikšto nešėjai, ar jie įgalioti, o jeigu taip, tai 
kieno, vykdyti šią, ypač svarbią, misiją? Prisiminė ir Živinbūdą. Tvir
tai buvo įsitikinęs, kad iš jo pagalbos ir šiuo reikalu vargu ar sulauks.
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Jo galva, Živinbūdas toliau savo nosies ir savo asmeninių ambicijų 
daugiau nieko nemato. Ir nematys. Jis tik savimi įpratęs rūpintis. Šitai 
dar ir tėvas buvo pastebėjęs ir nieko negalėjęs dėl to padaryti. Živin
būdas, Netimerui į krikščioniškus kraštus žygiuojant, nė vieno savo 
kario neatsiuntė. Žygis būtų kitaip pasibaigęs, gal ne Netimerą atvyk
tų krikštyti, o Netimeras savus dievus būtų jų žemėse apgyvendinęs, 
ant kaimyninių žemių kalvų ne bažnyčios ir ne kryžiai, o alkai stovė
tų, šventos ugnies aukurai degtų. Dabar, kai po tėvo mirties taip bai
siai prieš jį nusistatęs Živinbūdas, nori to ar ne, su tais kraštais bent 
jau kol kas gyventi būtina taikiai. Kitaip neišvengiama pražūtis. O tai 
dabar galima padaryti tik per krikštą... O gal be reikalo gąsdinamės 
krikšto, gal tai tik į naudą? Juk visos aplinkinės ne jo žemės jau pa
krikštytos ir tik stiprėja. Viskas į naudą vardan žemių vienybės, var
dan stiprybės. Kol jaučia mūsų jėgą, nuolankiai į mano žemes eina be 
kalavijų, o jeigu ir jie užgriūtų jėga, ar atsilaikytume?

Daug, oi daug įvairiausių minčių sukosi jo galvoje. Ypač šiomis 
dienomis, kai reikia priimti sprendimą.

Šių nerimastingų savo minčių jis jokiu būdu dar negalėjo niekam 
patikėti -  gerai pažinojo ne tik savo žmones, bet ir didikus, ypač vai
dilas. Šie itin priešinosi krikštui. Ir ypač vyriausiasis vaidila Vande- 
norius, aršus savo dievo Praamžio išpažinėjas. Pasak jo, be Praamžio 
negali būti jokio kito dievo. Ir daugiau apie tai jis nenorįs nė girdėti.

Ši nuostata kaipmat pasitvirtino vos atkeliavus šiems misionieriams. 
Netimeras pats savo akimis matė, kaip vakar žmonės akimirksniu prie
šiškai nusiteikė sužinoję, kad tie atvykėliai ne tik tiki kitą dievą, bet ir 
perša jį mums. Oi, kaip visi pasišiaušė! Aišku, kad šią žinią vaidilos 
tuojau pat perdavė, žmones prieš atvykėlius nuteikė. Be vaidilų įsikiši
mo ši naujena nebūtų kaip žaibas visus pasiekusi. Vaidiloms tik dau
sos ir mirusiųjų sielos galvoj, o Netimerui reikia rūpintis gyvais žmonė
mis, savo protėvių žemėmis, todėl su jo žmonėmis jo žemėse bus tik taip, 
kaip jis pasakys. Į mirusiųjų gyvenimus Netimeras nesikiš, tačiau čia 
tarp gyvųjų jo žodis bus paskutinis. Ir ne kitaip. Ryžtingai nusiteikė Ne
timeras prisiminęs tėvo ir žodžius, ir darbus. Neliko jokių abejonių -  
reikia krikštytis.

Netimeras po tokių apmąstymų jau buvo pasiryžęs tokiam aktui. 
Tad ar ne geriausia proga dabar tai padaryti? Ar ne pačiu laiku čia
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pasirodė paties imperatoriaus siųsti pasiuntiniai, kaip jie patys prisi
statė? Tačiau dar ne visai aišku, ar iš tiesų yra tokie, kaip jie pasisa
kė... Dar reikia galutinai išsiaiškinti, kas gi iš tikrųjų yra šie vyrai, nors 
ir abejoti jų žodžiais nederėtų. Dabar Netimeras negali suklysti.

„Ar iš tikrųjų jie ir yra karalių siųsti pasiuntiniai, savo dievo skel
bėjai? O jeigu jie kokie nors tų žemių šnipai ar plėšikai? Bet jie į to
kius lyg ir nepanašūs. O gal paprasčiausi keliauninkai, elgetos? Ar ma
žai jų vaikšto? Gal gerai pagąsdinus išvyti iš savų žemių ar suimti ir 
įdarbinti prie pilies? Darbų -  neaprėpiama galybė. Gal jie ir meistrau
ti moka, geriau už mūsiškius kalvius nukaltų kirvius plačiaašmenius, 
pjautuvus, ietigalius ar net žagrei noragą? Bet lyg ir nepanašūs nei į 
vienus, nei į kitus, nei į trečius. Ir elgesys jų geras, ir kalba gražiai, ir 
mane garbina žemai lenkdamiesi -  plėšikai ir valkatos bei juodadar
biai ne tokie", -  svarstė kunigaikštis.

-  Galutinai nuspręsiu susitikęs dieną su jų vyriausiuoju. Matysiu, 
ką jis po nakties šnekės, kaip kiti elgsis, -  pats sau pasakė Netimeras 
ir užmigo. Užmigo greitai, nes jau buvo gerokai po pusiaunakčio.

Bendraminčiai?

Nors trumpai, bet kietai miegojo Netimeras. Kaip ir 
buvo nuo mažumės įpratęs. Pabudo, skubiai nusiprausė, netgi puoš
niau ir gražiau apsirengė ir, lydimas tarnų, nuskubėjo į menę. Svečius 
Netimeras mokėjo ir priiimti, ir juos, jeigu to verti, pagerbti.

Tačiau vos tik išėjo į koridorių pro atviras rūmų duris, kieme išgir
do neįprastai didelį triukšmą. Tuojau pat prie jo pribėgo vyriausiasis 
pilininkas ir pranešė:

-  Valdove, atvykėliai mūsų dievus veja, savo dievą garbina ir aikš
tėje siūlo jį visiems priimti. Žmonės labai įpykę, sargyba vos atlaiko 
ietis atstatę! Sudraskys į skutus... O jie pasikeitę -  puošniai atrodo... 
Ką įsakysi daryti?

-  Įsakyk šaukliui vesti kuo skubiau pas mane į menę! Kviesk ir di
dikus, žynius, -  pats galbūt pirmą kartą taip didžiai jaudindamasis, 
dabar jau ir vėl nežinodamas, kaip pasielgti su atvykėliais. Na, kaip

48 I /  DALIS



viskas klostysis, taip ir bus sprendžiama -  vienaip ar kitaip. Daug kas 
priklausys nuo pačių atvykėlių.

Nustebo lietuvių žemių kunigaikštis, pamatęs į menę įeinant išsi
puošusius misionierius ir patenkintas, kad jo akys mato tikrus pasiun
tinius, pagalvojo:

„Čia -  tikrai ne klajūnai! Dabar visiškai tikiu, kad jie gali būti ir 
paties imperatoriaus ar karaliaus pasiuntiniai. Mačiau praeito žygio 
metu polianų žemėse tokiais drabužiais apsirengusių. Dievo tarnais 
save vadino... Vakar jie buvo visiškai kitokie, tarsi kokie vargšai, kad 
kelyje neatkreiptų į save dėmesio, kad neužsitrauktų pykčio, kad duo
nos ir pastogės galėtų išsiprašyti..."

Kaip ir vakar, įėjęs arkivyskupas nusilenkė šių žemių valdovui. Tai 
padarė ir visi, išskyrus didiką Vipertą, kuris vos vos galvą linktelėjo. Į 
jį šiuo metu niekas ir dėmesio nekreipė -  dėmesio centre buvo stovin
tys vienas prieš kitą Netimeras ir Brunonas. Vyskupas, kaip ir vakar, 
dešine ranka padaręs kryžiaus ženklą, kreipėsi:

-  Karaliau, leisk nors čia mūsų Viešpaties Dievo vardu laikyti mi
šias ir pasakyti pamokslą, pašventinti rūmus, išvyti piktąsias dvasias, 
kurios apsėdusios ne tik tavo žmo...

Nedavė ir šnekos užbaigti -  menėje sušurmuliavo nepatenkinti Ne- 
timero didikai, išgirdę šiuos žodžius. Nors, matydami puošnius atvykė
lius, jų supratimu, matyt, labai aukštą didiką atlydėjusius, elgėsi pagar
biai, tačiau jiems labai nepatiko ką tik pasakyti jų vyskupo žodžiai...

Netimeras greitai supratęs, kad tokiame žmonių būryje bus sunku 
kalbėtis, ryžtingai ir įsakmiai prabilo:

-  Visų mūsų akys mato, kad pas mus atvyko garbingi pasiuntiniai 
iš mūsų kaimynų žemių, todėl nedera, neišklausius jų kalbų, reikšti 
nepasitenkinimo. Tolvydi, pasirūpink atvykėliais, kad sočiai pasistip
rintų, o tu, -  pažiūrėjo į pilininką, -  kad saugiai jaustųsi. Įdienojus 
visi nuspręsime, ką daryti, ką jiems atsakyti. Tik išklausęs šių pasiun
tinių vyresnįjį, jo norus ir sužinojęs kuo daugiau apie atvykimo tikslą, 
nuspręsiu, ką daryti, ir pateiksiu jūsų teismui. Ar dera piktintis svečių 
papročiais? Jie pas mus turi jaustis laisvai. Kai žinos, kaip nedera elg
tis, nesielgs.

Menė nurimo, pritariamai linkčiojo galvomis žyniai.
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-  O dabar prašau mane su... -  nukreipė akis į Brunoną.
-  ...arkivyskupas Brunonas, -  ištarė savo titulą ir vardą Brunonas, -  

Brunonas Kverfurtietis...
-  ... su Brunonu palikti vienus.
Menė greitai ištuštėjo. Visi -  ir misionieriai, ir Netimero didikai, šur

muliuodami išgužėjo pro duris, kurias netrukus uždarė ietimis ginkluo
ti vyrai.

Ir liko menėje du garbingi vyrai. Netimeras mandagiai pakvietė Bru
noną sėstis. Susėdo vienas priešais kitą.

-  Aš nesu karalius, aš esu lietuvių žemių valdovas kunigaikštis Ne
timeras, -  prakalbo Netimeras, įdėmiai žvelgdamas į atvykėlį.

-  Krikščioniškasis pasaulis savo valdovus tituluoja garbingu kara
liaus titulu... Tave mūsų krikščioniškasis pasaulis dėl galybės irgi ti
tuluotų karaliumi, bet kol kas vadina pagonių karaliumi, -  nusprendė 
kuo mandagiau ir įtaigiau pamaloninti savo pašnekovą Brunonas, su
pratęs ir jau net giliai įsitikinęs, kad turi reikalą su išmintingu vyru. Ir 
galingu, kaip jau spėjo patirti keliaudamas.

-  Tokiais titulais per amžius mūsų žemių valdovai nesititulavo, net 
ir mūsų galingoji Gemarių dinastija. Tad ar verta mane kitaip, negu 
aš esu vadinamas, tituluoti?

-  Tas tiesa, nes tik krikštą priėmęs valdovas gali gauti jo šventeny
bės Popiežiaus palaiminimą ir užsidėti ant savo galvos karališkąją 
aukso karūną su kryžiumi... O jau mūsų pasaulyje nebeliko ir žemių, 
kurias valdytų nekrikštyti valdovai. Neliko. Tik prūsai, lietuviai bei kai 
kurie baltų kilmės žemių žmonės dar nešioja įgimtą amžinąją nuodė
mę... Mes, mūsų Viešpaties nuolankūs ir jo siųsti tarnai, atvykome į 
jūsų žemes, atnešėme Dievo palaiminimą, Jo žodį, Jo dvasią, -  jau vėl 
įsikalbėjo arkivyskupas, ramiu balsu ir toliau būtų kalbėjęs, bet krenkš
telėjęs įsiterpė Netimeras:

-  Argi dar neįsitikinote, jog mūsų žmonės nenori kito dievo? Mes 
per amžius garbiname savo... mūsų pirmųjų protėvių šlovintus ir šio
se žemėse per amžius pripažįstamą Praamžį...

-  Atleisk, Viešpatie, karaliui už jo žodžius, bet per amžius visas pa
saulis garbina ir turi tik vieną amžinąjį Dievą, kurį ir mes šloviname ir 
kurio jūs lig šiol į savo žemes neįsileidžiate. Vardan tiesos galiu pasa
kyti, kad ilgai spyriojosi pasaulis, irgi ne iš karto pripažino, kol paga

50 I /  DALIS



liau išgirdo mūsų Viešpaties žodį. Ir tik sulaukę didelių bausmių, ne
laimių nulenkė galvas, atsisakė savo išgalvotų, netikrų dievų. Atsisakė 
garbinti stabus, išmetė, sudegino juos. Ir dabar laimingi gyvena, -  ilgai 
kalbėjo arkivyskupas.

Netimeras šį kartą nepertraukė -  įdėmiai klausėsi. Vyskupas lėtai nu
žvelgė menę -  vietoj Kristaus kančios, vietoj kryžiaus pastebėjo keistus 
medinius stabus bei nesuprantamus ženklus, išdrožinėtus iš medžio.

„Įtikinamai šneka. Va, kad ir šiemet kokia buvo baisi sausra. Vis
kas išdžiūvo. Neturėsime ką valgyti žiemą. Gal ir tai yra bausmė? Gal 
iš tikrųjų jų Dievas galingesnis? Kiek mūsų vaidilos besimeldė -  jokie 
dievai nepadėjo. Saulę neuždengė lietaus debesys, vėjas neatnešė vė
sos, vandenys nepripylė bedžiūstančių ežerų, -  klausydamasis misio
nieriaus svarstė Netimeras. -  Reikia apsikrikštyti, įsileisti jų Dievą. Gal 
ir nelaimės dings, ir mane karaliumi vainikuos, ir kitų žemių karaliai 
negrasins ginklu. Kitų progų iš tikrųjų gali ir nebūti, nors kol kas spren
džiant iš žmonių elgesio dabar nėra pats geriausias laikas krikštui".

Netimerą ypač jaudino ir vertė kuo greičiau apsispręsti ne tik Nau- 
gardo Rusios, bet jau ir Didžiojo Kijevo stiprėjimas. Rimčiausia grės
mė kilo iš tos pusės jiems vos apsikrikštijus. Ir kas jam gali padėti, 
didžiai bėdai užgriuvus? Kol kas niekas. Jau vien dėl to reikia vyti ir 
vėl jį apninkančias abejones.

Netimeras vyskupui netikėtai nuoširdžiai prisipažino:
-  Aš apie krikštą pats seniai galvoju... Ir jau šiandien esu pasiren

gęs, bet mano žmonės -  ne. Argi ir jūs to nepastebėjote? Ką daryti? Be 
jų pritarimo ir su jais nepasitaręs, kaip pas mus nuo senų senovės pri
imta, negaliu to nuspręsti... Tai ne į žygį išsirengti.

-  Ką daryti, karaliau, nežinai? Sudegink visus savo stabus ir pa
matysi -  įvyks šventas stebuklas! -  ryžtingai mostelėjęs ranka menės 
galo link garsiai ir emocingai atsakė Brunonas.

-  Sudeginti mūsų dievų atvaizdus!? Aš dar nesu praradęs sveiko 
proto ir nuovokos. Jokiu būdu! Džiaukis, kad tik mano ausys šituos 
tavo žodžius girdi. Žmonės ir jus įmes už tai į ugnį! Gyvus supleš
kins! Mūsų žmonės gali patikėti nebent stebuklu...

-  Tad ir padarykime, įtikinkime... Padarykime stebuklą žmonių aky
se, kad jie patikėtų.
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-  Gal žinai kaip?
-  O jūs, karaliau, padarykite taip -  pasakykite miniai, kad tegu die

vai, o ne žmonės sprendžia, kurie iš jų galingesni. Gyvieji savo galias įro
dinėja kautynių laukuose. Negi jūs norite susikauti su visu krikščioniš
kuoju pasauliu? Dievai savo galias parodo tik per stebuklus. Užkurk du 
laužus. Į vieną mesk savo dievų stabus, į kitą -  mane. Jeigu stabai -  jie, 
matau, yra mediniai, sudegs, o aš -  ne, tuomet žmonės turės patikėti jų 
akyse įvykusiu stebuklu, t. y. mano Dievo galia, ir sutiks krikštytis. O mes 
po to daug melsimės, pamokslus sakysime... Ir prieš tave nebumos. Pa
tys skubės į tikro, galingo Dievo glėbį... Į saugų krikščioniškųjų brolijų 
ir karalijų, paties Viešpaties prižiūrimą, prieglobstį. -  Pritilo, pasilenkė 
prie Netimero. Veide -  suokalbiškai gudri išraiška, -  bet, kad tik aš ne
sudegčiau. .. Tik tuomet įvyks stebuklas, -  pabrėžė Brunonas. -  Taip rei
kia padaryti... Tai padaryti gali tik tu, aš galiu tik patarti... Turiu didelę 
pagonių krikštijimo patirtį, patikėk mano žodžiu... Dabar tai jau mums 
abiem to stebuklo reikia... Mano tikėjimas, pasiryžimas kančiai ir yra ma
no stebuklas... Bet dabar ir tau, ir tavo žmonėms, aš manau, kitokio ste
buklo reikia.... Ne tik man... Dar labiau tau ir tavo žmonėms, -  kuo įtiki
namiau kalbėjo Brunonas, atlaidžiai tėviškai šypsodamasis.

Netimeras tylėjo. Jis suprato Brunono pasiūlytą gudrybę. Mąstė. Iš 
tikrųjų, ko gero, kitos išeities nėra, o čia -  gudrus sumanymas gali ir 
pavykti. Juolab kad jis pats ką tik nedviprasmiškai prakalbo vysku
pui apie savo norą ir pasiryžimą krikštytis. Gera proga, kitos tokios 
gali nepasitaikyti, smagu taip netikėtai sutikti sumanų bendramintį. 
O gal čia ir bus tas stebuklas, padėsiantis vienu rankos mostu Neti- 
merui atsikratyti daugybės rūpesčių.

-  Bet ar aš galiu už viską, jeigu kas įvyks ne taip, atsakyti? Ne! 
Na, bet jeigu tu taip tiki savo Dievą, aš sutinku pasielgti pagal tavo 
norą, -  atsargiai, bet jau savo mintyse sutikęs su Brunono pasiūlymu, 
atsakė Netimeras. Pagaliau jis bet kuriuo atveju lieka teisus.

-  Viskas mūsų Visagalio Viešpaties ir tavo, karaliau, rankose. Per 
amžių amžius visų mūsų likimai yra, buvo ir bus tik mūsų Viešpaties 
rankose, -  plačiu rankos mostu žegnojosi vyskupas.

Netimerui dabar jau rūpėjo tik krikštas, todėl jis nieku gyvu tokios 
galimybės nutarė nepraleisti. Brunonas žinojo, kad tai padaryti labai 
pavojinga ir sunku, ypač dabar, taip staigiai. Iš pradžių net truputį
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išsigandęs suabejojo savo pasiūlymu, bet nusprendė veikti ryžtingai ir 
neatidėliodamas, kol pagonis karalius, kaip jis įsitikino, rodo gerą va
lią. Argi galima ir jam laukti geresnės progos? Jokiu būdu! Tad kuo 
rimčiausiai siūlė savo galvoje atsirandantį planą, kaip žmones nuste
binti, patraukti savo pusėn. O palenkti į savo Viešpaties pusę galima 
šiuos, kaip jau patyrė, užkietėjusius pagonis, ne maldomis ir pamoks
lais, o neįtikėtinais stebuklais.

Dar ilgokai kalbėjosi, tarėsi kunigaikštis Netimeras su arkivyskupu 
Brunonu, kaip pradėti ir įgyvendinti sumanytą krikštą. Gal vis dėlto 
išbandyti Brunoną ugnimi? Tai rizikingas sumanymas, tačiau tikriau
sias, todėl ir aptarė visas jo smulkmenas. Į pabaigą Netimeras pasi
kvietė savo ištikimiausią žemių vyrą, kuriuo pasitikėjo labiau nei pats 
savimi, -  savo vyriausiąjį pilininką, sesers vyrą Tolvydį:

-  Paruošk pavakariui ant aukuro kalvos du laužus... Vieną -  kaip 
visuomet, o kitą... -  ir čia pat vos ne pašnabždomis aptarė kito, „ste
buklingo ̂", laužo įrengimo gudrybę, kad žmogus jame išliktų nesude
gęs, sveikas, kad, laužui baigiant degti, iš jo it naujai pakilęs iš pele
nų galėtų išeiti sveikas ir gyvas žmogus.

Pilininkas irgi suprato valdovo ir atvykėlio gudrybę. Jis bene vie
nintelis žinojo slaptą savo valdovo mintį apie krikštą, tad tepasakė:

-  Jau ir taip, valdove, kai kurie žmonės įtikėjo stebuklu. Vakar jie 
atvyko ir buvo uždaryti basi, skarmaluoti, o šiandien išėjo -  auksu 
blizgantys. Ar ne stebuklas?! -  kalbėjo šypsodamasis ir žiūrėdamas į 
arkivyskupą.

-  Pasirūpink, Tolvydi, kad kariai budriai saugotų kalvą, kad nė vie
nas žmogus nepriartėtų, tik tu vienas gali žinoti tai, ką čia sužinojai 
ir ką darysi... Ypač nuo vaidilos slėpk viską...

-  Antrąjį laužą aš pats įrengsiu, tik jį beliks užkurti, -  pažadėjo 
Tolvydis. -  Niekas, valdove, net nesuuos, koks reikalas...

Stebuklas

Pavakarys. Giraitės paunksmėje ant alkų kalvos su
krauti du dideli laužai. Į erdvią pilies aikštę išėjo išsipuošę misionie
riai -  Brunonas, lydimas kunigų ir vienuolių, ir kunigaikštis Netime-
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ras su savo palyda. Atokiau, už ietimis ginkluotų karių žiedo, susirin
ko minia smalsuolių -  tokio reginio dar neteko matyti niekam ir nie
kada. Minią kunigaikščio šaukliai sudrausmino, prigrasino valdovo žo
džių klausytis abiem ausimis.

Žmonės suprato, kad vyks kažkas svarbaus, tik beliko spėlioti, ką 
jų valdovas sumąstė.

-  Gal tuos atvykėlius degins?
-  Ar kada nors deginome gyvus?
-  Tai jų dievus vysime ugnimi... Mūsų šventąja ugnimi...
-  O gal mūsų dievus degins? -  po šių žodžių per minią nuvilnijo 

nepasitenkinimo šurmulys. -  Argi šitie ar ne taip šnekėjo?!
Apie daug ką šnekėjosi, šūkavo susirinkę žmonės, įdėmiai stebėda

mi, kas vyksta aikštėje.
Vos tik išėjęs į aikštę arkivyskupas Brunonas, lydimas visų savo 

išsipuošusių misionierių, ėmė laikyti trumpas šventas mišias -  žmo
nės patenkinti ir net pagarbiai klausėsi, kaip jie gražiai, darniai gieda, 
žiūrėjo, kaip linkčiojo galvomis, klaupėsi ir stojosi, darė kryžiaus ženk
lus. Visą šį reginį jie stebėjo su didžiausiu susidomėjimu. O ir jų val
dovas narsusis Netimeras nustebęs stovėjo. Tačiau, pradėjus Brunonui 
garsiai pamokslauti, žmonės ir vėl subruzdo, bet, žvilgčiodami į savo 
valdovą, šiaip taip išklausė visą pamokslą, tik tai vienur, tai kitur pus
balsiu reiškė savo nepasitenkinimą.

Po Brunono kalbėjo Netimeras. Jis trumpai ir aiškiai išsakė savo, 
priešingas pamokslautojui, mintis. Minia jam karštai pritarė. Bematant 
prasidėjo triukšmingas ginčas su atvykusiais pasiuntimas. Kiekviena 
pusė garsiai gynė savo dievus ir nenorėjo nusileisti, būti įtikinama. Kar
tais rodėsi, kad pasiuntinio žodžiai įtikinamesni, svaresni, bet minia 
buvo savo valdovo pusėje. Buvo aišku, kad ginčas bergždžias. Tuomet 
Netimeras garsiai kreipėsi į žmones:

-  Aš kalbu visos mūsų sueigos vardu. Kaip nuspręsime, taip ir bus. 
Jūs visi girdėjote mūsų lūpomis kalbėtus mūsų dievų žodžius. Tačiau 
žodžiai taip ir neįrodė nei galios, nei teisybės. Nė vieno! Man dievai 
sako, kad tik stebuklas parodys, kieno tiesa. Ar sudegs mūsų dievų 
atvaizdai, ar sudegs štai šis jų dievo pasiuntinys, -  Netimeras parodė 
ranka į arkivyskupą, kuris nuolankiai nulenkė savo galvą! -  Tespren
džia dievai! Jeigu tu išliksi gyvas, mes patikėsime tavo dievu.
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Minia suūžė. Ilgai ir garsiai ūžė it bičių avilys. Ir Netimeras, ir Bru
nonas atidžiai klausėsi. Aišku, kad jau dauguma jų pritarė kunigaikščio 
sprendimui. Ragino nedelsti, o pradėti dievų apsisprendimą ir jų galios 
įrodymą -  teįvyksta Netimero pasiūlytas stebuklas. Misionieriai, lydimi 
karių, pakilo į kalvą. Visi ištempę kaklus stebėjo tai, kas jų akyse vyksta. 
Vyskupas, priėjęs prie laužo, šventu vandeniu šlakstė jį, kunigai smilki- 
no smilkalus -  žmonės sukiojo, kišo arčiau nosis, uostė, patenkinti link
sėjo galvomis, ypač moterys godžiai traukė vėjelio atnešamus malonius, 
šnerves kutenančius kvapus, gaudė juos delnais, kuždėjosi, neva jų die
vas kvapesnis už mūsiškį, dūmais ir ugnimi kvepiantis, gal ir malonin
gesnis bus, juk šitiek jiems dabar reikėtų malonių iš dangaus.

Netimeras ir nelaukė, kol ir vėl įsiplieks kalbos arba kils nepasi
tenkinimas, davė ženklą Tolvydžiui.

Pilininkui mostelėjus ranka, kariai su deglais prišoko prie laužų, 
iš visų pusių uždegė abu laužus ant kalvos. Žmonės vėl nutilo, stie
pėsi vienas per kitą, žiūrėjo išsižioję. Jau pamažu pradėjo temti. Leng
va tamsa kartu su dūmais dengė ne tik aikštę, bet ir kalvelę, alkavietę.

Laužams įsiliepsnojus, visi žado netekę aiškiai mato, kaip puoš
niausias atvykėlis sumeta į laužą, pasak jo, „medinius pagonių sta
bus", neva netikrus dievus. Per aikštę nuvilnija nepasitenkinimo ir net 
aršaus pasipiktinimo banga. Vietomis karštakošiai vos nepralaužia rato 
karių, saugojusių kalvelę su laužais ir misionieriais. Tenka į kai ku
rias vietas skubiai mesti po dešimtinę karių, nors ką tik buvo sutarta 
stebėti be triukšmo, maišto ir sumaišties.

Tačiau ir šis triukšmas, kurio ir arkivyskupas, ir Netimeras labiau
siai bijojo, greitai nurimo, nes daugelis žmonių pamatė, kaip ugnies 
šviesoje blizgėdamas auksu atvykėlių vyriausiasis, vos tik sumetęs pa
gonių dievų atvaizdus, staiga pats šoko į antrojo laužo liepsnas ir din
go. Aiktelėjusi aikštė nuščiuvo, nutilo, kad net vakaro tyloje girdėjosi 
tik degančių sausų, storų medžių šakų traškėjimas. Į dangų kilo vis 
šviesesni dūmai ir ilgi ugnies liežuviai, išmesdami milijonus žiežirbų.

Aikštė nuščiuvusi nutilo, jau net pasigirdo vienas kitas baimės ap
imtas balsas, gailestingas vaitojimas.

Sykiu ant kelių prieš antrą laužą puolė visi misionieriai, patys ge
rai nesupratę, kas įvyko, ėmė gailiai raudoti, šauktis savo Dievo pa
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galbos. Jie, nutraukę minios gailesčio raudas, pradėjo giedoti psalmes, 
veržtis prie ugnies, bet ietys juos stūmė atgal.

Visi apstulbę laukė -  kas bus toliau, kuo visa tai baigsis?! Laukė ir 
savo valdovo ženklo. Ką jis darys? Bet kunigaikštis stovėjo ramus, įdė
miai žiūrėjo į abu laužus. Jo išdidi povyza bylojo apie čia vykstančias 
dideles permainas, galbūt lemsiančias jo žemių ateitį.

Visi aiškiai matė, kad jų dievų mediniai atvaizdai, apimti ugnies, 
greitai virto nuodėguliais, žarijomis ir galiausiai pelenais. Pirmasis 
laužas, uždegtas kiek anksčiau ir mažesnis, jau geso. Su jų dievų at
vaizdais jokių stebuklų neįvyko -  jie sudegė, neparodę jokių ženklų. 
Savų dievų atvaizdų neapgynė nei pats jų vyriausiasis dievas Pra- 
amžis, netrenkė nei Perkūnas, nei žemė prasivėrė, nei gelmės prari
jo. Jokio stebuklo. Jokio!

Misionieriams baigiant giedoti jau septintą psalmę bei baigiant su
griūti antrajam laužui -  visas laužo viršus jau buvo sudegęs -  visų 
didžiausiai nuostabai įvyko nelauktas, neregėtas ir negirdėtas stebuk
las -  iš liepsnų, iš laužo ugnies staiga iššoko dar labiau nakties tam
soje auksu žibantis jų Dievo pasiuntinys. Atvykėlių Dievas padarė ste
buklą! Jis ir galingesnis. Argi kitaip gali būti? Juk jie patys viską ma
to, kas vyksta jų akyse, apie ką kalbėjo jų valdovas, kuris ir pats mato, 
kas vyksta, kaip stebuklingai gimsta tiesa.

Tuo tarpu ir visi misionieriai šoko prie Brunono, apsupo jį, gesi
no jau pradėjusius degti jo drabužius, čiupinėjo, ar gyvas ir sveikas 
jų arkivyskupas, puolė ant kelių, iškėlę į dangų rankas garsiai mel
dėsi, vėl stojosi, kėlė ant rankų į nakties dangų savo auksu švytintį 
Dievo pasiuntinį.

Žmonės, išvydę šį reginį, patikėjo matytu stebuklu ir atvykėlių pa
vyzdžiu taip pat puolė ant kelių. Kunigaikštis Netimeras, irgi visų aki
vaizdoje darydamas tą patį, sušuko, kad visi girdėtų:

-  Šį stebuklą mes visi matėme savo akimis! Dabar teturime vienin
telį ir teisingą kelią -  krikštytis. Visų, jų ir mūsų, Dievas yra vienas... 
Nuo šio vakaro, -  mostelėjo ranka į misionierius, -  Viešpaties siųsti 
pasiuntiniai bus mano globoje. Tenenukrenta nuo jų galvos nė vienas 
plaukas! O mes atsiduokime jų valiai būti paruošti krikštui, tegu ne
trukdomi jie atlieka savo šventą pareigą!

Žmonės aikčiojo, stebėjosi, kol atsitokėjo nuo ką tik patirto stebuk
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lo. Netimeras tučtuojau įsakė vyriausiajam savo pilininkui:
-  Laužus gesink, užkask, sulygink su žeme, kad nė viena akis nič

nieko... O mūsų aukurai, kad kuo galingiau degtų... Ir nė vieno vaidi
lų žodžio nepraleisk pro ausis... Skubėk.

Šurmulys pamažėl blėso. Pilėnai, raginami dešimtininkų, kiti žmo
nės -  savo seniūnų, tuojau pat kūrė laužus, tempė žabus, medžiok
liai jau lupo savo sumedžiotų laimikių kailius, žvejai nešė krepšius 
žuvų -  buvo skubiai ruošiamasi šventinei vakarienei. Kiekvienas bu
vo užsiėmęs savo rūpesčiais, be jokios maišaties darniai darė tai, prie 
ko buvo įpratę nuo vaikystės -  matėsi, kad čia, šiose žemėse, gyveni
mas seniai gerai sustyguotas, suderintas, įprastas, todėl ir nebuvo ne
reikalingo alaso, maišaties. Visų lūpose dar skambėjo neišblėsusių vaiz
dų didžios nuostabos garsai -  šitokiose ugnies liepsnose nesudegė ne 
tik atvykėlis, bet ir nė vienas jo plaukelis. Tokio stebuklo šių žemių 
žmonių akys dar niekada nebuvo regėjusios. Argi nebuvo apie ką da
bar pasikalbėti?

Tuo metu Netimeras, pasikvietęs Brunoną su visa jo palyda, pasi
šnekučiavę patraukė į pilies vidų, sugužėjo į menę. Tarnai jau degė 
deglus, rinkosi ir artimiausi didikai, žyniai ir net vaidilos. Neskubė
dami visi sėdosi prie plačių skobnių, ant kurių moterys dėjo lėkštes 
su kepta žuvimi, žvėriena. Viskas vyko taip sklandžiai, kad net Neti- 
merui buvo netikėta. Netimeras visų akivaizdoje per daug palankumo 
misionieriams tarsi ir nerodė, ypač matant nepatenkintiems vaidiloms, 
kai Brunonas pasakė Netimerui:

-  Karaliau, užgesinai stebuklingą laužą, užgesink ir savo aukurus.
-  Ne, to dar nebus... Per amžius degė... Ne aš uždegiau, ne aš ir ge

sinsiu, -  kiek sušvelninęs balsą pridūrė:
-  Nuo ugnies ir šilčiau, ir šviesiau, -  įdėmiai žiūrėjo į pasipiktinu

sius Brunono žodžiais vaidilas.
Netimeras, jausdamas tarpusavio santykių trapumą, ypač tarp jo žy

nių, vaidilų ir misionierių, elgėsi pagarbiai ir su svečiais, ir su savo vai
dilomis, pats itin akylai stebėjo ir atidžiai klausėsi, kas, kur ir kaip -  
viską jis privalo žinoti, girdėti, matyti. Netimerą erzino ir, kaip jau pa
stebėjo jo skvarbi akis, ir ne tik jį, vieno misionieriaus elgesys. Šis puo
šeiva, išsiskiriantis ne tik savo apranga, bet ir manieromis, šiandien su
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kiojosi nuošaliau nuo visų, vis taikėsi prie jaunų vaidilučių. O kai dar 
įėjo su savo draugėmis ir gražuolė Vaidutė, lydima Žvainio, tai šis pui
kuolis tiesiog lipte prilipo prie merginos. Netimeras suprato, kad jeigu 
įvykiai ir toliau taip klostysis, konflikto tarp to didiko ir Žvainio šį va
karą išvengti nepavyks. O visokių netikėtumų bei nesusipratimų dabar 
mažiausiai reikėjo abiem pusėms. Jis nutarė nedelsti.

-  Ar negalėtute pakviesti saviškio arčiau mūsų, -  Netimeras negar
siai kreipėsi į šalia sėdėjusį Brunoną, žvilgsniu rodydamas į Vipertą.

Brunonas pasuko galvą menės gilumos link, akimis surado Viper
tą. Tačiau ką nors daryti jau buvo per vėlu -  du jauni vyrai stovėdami 
vienas priešais kitą karštligiškai skeryčiojosi rankomis. Netikėtai Žvai
nys tvirta kumštimi smogė į galvą savo pašnekovui. Jau ir visi sužiu
ro į tamsųjį menės galą, iš kur pasigirdo isteriški ir grėsmingi žodžiai:

-  Vaidutė mano... Mano... Ir nesimergink, nekišk nagų... Nukapo
siu, -  isteriškai klykė Žvainys, sugriebęs Vaidutę traukėsi prie savęs. 
Toji irgi ėmė klykti.

Vipertas vos per žingsnelį atšokęs nuo smūgio į kaktą, kad ir antrą 
kartą negautų, griebėsi ginklo, tačiau prišokusi sargyba išskyrė peštukus.

-  Nusidėjėlis mergišius, -  sau po nosimi sušvokštė Brunonas ir, at
sigręžęs į Netimerą, garsiai, kad ir kiti girdėtų, dėkojo. -  Ačiū tau, ka
raliau, už viską... Mes po kelionės pervargę, eisime pailsėti. Viešpats 
mus kviečia maldai... Sunki, bet ir laiminga ši diena buvo mums vi
siems... Ačiū tau, Viešpatie, -  sudėjęs delnus kėlė į viršų, dėkojo.

Atsistojo visi, vėl darė kryžiaus ženklus, visi misionieriai žegnoda- 
miesi ėjo prie durų. Čia vienuoliai sugriebė Vipertą už skvernų ir jį 
jėga temdamiesi išėjo ilsėtis.

-  Žvainį į bokštą ir be mano žinios neišleisti! -  piktai įsakė Neti
meras, vos tik Brunonui išėjus, ir rikiui dar pridūrė:

-  Palydėk misionierius į jiems skirtas vietas. Nuo šiol nė plaukas 
nuo jų galvos negali nukristi.

Nutilo ir vėl kilęs triukšmas, kai buvo išvedamas Žvainys.
Šį vakarą misionieriai jau buvo pagarbiai palydėti į jiems skirtus 

kambarius, nes jie nusipelnė ne tik šių žemių valdovo palankumo, bet 
ir daugelio pilėnų, tik ne vaidilų, pagarbos. Daug žmonių pajuto bai
mę dėl jų galingo dievo.
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... Visiškai sutemus, iki valiai išsikalbėję, pasisotinę, žmonės, vis dar 
garsiai, bet labai ramiai tarpusavy kalbėdamiesi, skirstėsi po namus, 
kiti, vis dar negalėdami taip greitai pamiršti matyto vaizdo, dar ilgo
kai šnekučiavosi tai šen, tai ten vis dar stoviniuodami. Bet nepiktai ir 
negrėsmingai. Regis, jau nebuvo jokios priežasties toliau atkakliai prie
šintis krikštui, aišku, kartu gailėdamiesi ir savo dievų. Bet argi apie 
tai dabar kas nors rimtai galvojo -  turi savo valdovą -  tegu jis ir mąs
to. Jie žiūrėjo į Netimerą, klausė tik jo, kitaip ir būti negalėjo.

Na, o tuo metu misionieriai irgi rengėsi poilsiui. Džiaugsmo tarsi 
ir nebūta, gražaus stebuklo tarsi ir neregėta -  viską sugadino Viperto 
pasibjaurėtinas elgesys, aptemdęs gražiausią misionierių įvykį, jų šven
tenybės vyskupo stebuklą. Ar ne todėl niekas net ir nenorėjo užsiminti 
apie netinkamą Viperto poelgį. Visi žinojo, kad kol kunigai ir vienuo
liai pilėnams pamokslavo, prieš stebuklą ir po jo didikas Vipertas vel
tui laiko neleido. Kas nežinojo, kad nuotykiai yra jo gyvenimo būdas, 
stebėjosi, jog jo akys visą laiką krypo tik į vietinių moterų veidus. Vos 
įžengusį į šias žemes Vipertą užvaldė saldus nuotykių troškulio jaus
mas, jaunojo suvedžiotojo geismas -  jis ieškojo, jo manymu, daug ver
tingesnių dalykų -  jaunų, gražių ir žavingų moterų. Gaila, kad jo bi
čiuliai to nesuprato. Savo požiūrį Vipertas ne kartą buvo išdėstęs ne 
tik savo draugams, bet ir vyskupui. Deja, to niekas įvertino.

Aišku, broliai misionieriai Viperto nepagyrė už kilusį konfliktą su 
Žvainiu. Jį bene geriausiai pažinojęs kapelionas Joanas, neiškentęs pir
masis nutraukdamas nejaukią tylą, grubokai mėgino Vipertą pasmerkti:

-  Valdykis... Surimtėk, garbusis didike, valdyk savo gyvuliškas aist
ras... Nežinomi šių kraštų papročiai... Prišauksi nelaimių.

-  O, Viešpatie, melskimės, padėkime išvengti ir mums spendžiamų 
šėtoniškų žabangų, -  nuoširdžiai pritarė broliui Joanui vienuolis Be
nediktas, keldamas rankas į dangų, -  nesiduokime sugundomi piktų
jų pelkių dvasių... Vipertas mus pražudys... Šėtonas jame apsigyveno.

-  Nusisuks jis sprandą arba kas nors nusuks, oi, geruoju nesibaigs... 
Neaplenks nelaimės ir mūsų... Apsaugok mus, Viešpatie, -  pusbalsiu 
meldėsi parpuolęs ant kelių kunigas Vincentas. -  Pasimelskime, pa
aukokime šiandien įvykusį didįjį stebuklą mūsų Viešpačiui, padėkoki
me už itin sėkmingą mūsų šventų darbų pradžią... Teatleidžia Vieš
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pats paklydėliui, teatveda jį į kelią, tesugrąžina jam protą, amen, -  ku
nigas nutilo, visi tyliai meldėsi.

-  Jį jau šiandien vos neatvertė nuo mūsų tikėjimo, vos neatkrikštijo 
į pagonis... Va, koks guzas ant kaktos išaugo, it nelabojo ragas...

-  Gerai būtų, kad tik jis liktų be galvos, bet ne mes dėl jo... -  vienas 
per kitą misionieriai smerkė savo bendražygį.

Deja, Vipertas, kaip ir buvo galima tikėtis, regis, negirdėjo jam skir
tų žodžių. Gal ir girdėjo, bet jie jo širdies nepasiekė. Beje, argi jie žino
jo, kad viskas prasidėjo vakar, kai Vipertas už durų pamatė tą gra
žuolę, kai jų akys susitiko, ir, regis, nekaltas buvo tas jų apsikeitimas 
žvilgsniais. Vipertas atlaidžiai tepasakė:

-  Šitos nuodėmingosios avelės romios, jos nekaltos, va, tik tas avi
nas ne viso proto...

-  Visur tokių yra, visur... Gaila, kad ir tarp mūsų...
Vyskupui pasiūlius susikaupti ir pasimelsti, misionieriai vėl nutilę 

kuitėsi, meldėsi paskendę savo mintyse, vėliau ruošėsi poilsiui.
... Jau po kelių dienų, kupinų įdomių įvykių, labai pasikeitė Lietu

vos kunigaikščio Netimero žemių žmonių, ypač pilėnų, lig šiol buvęs 
romus, netgi nuobodus gyvenimas.

Tuo tarpu misionieriai išsijuosę pamokslavo. Tiesa, už miesto ribų 
Netimeras įsakė jų neišleisti. Matyt, žinojo, ką daro. Kol kas įsakė rengti 
krikštui tik pilėnus ir aplinkinių gyvenviečių žmones.

Žmonės, iš pradžių juos sutikę gana priešiškai, pamažu priprato 
prie svetimšalių, su daugeliu net susidraugavo dėl jų įdomių pasako
jimų ir išminties. Žmonės stebėjosi jų daugelio dalykų išmanymu. Lig 
šiol niekas taip įdomiai nepasakojo apie pasaulį, tolimus kraštus, pi
lis, miestus, gražias bažnyčias ir dar labai daug apie ką -  ir kaip ki
tuose kraštuose žmonės apsirengę, kokius galvijus prisijaukinę, ką val
go, kokiuose namuose gyvena, kaip ginkluoti jų kariai, net kaip ugnį 
išgauna, geležį lydo. Tokių dalykų sužinojo, kad net nežinojo, tikėti ar 
ne. Daugiausia, aišku, tikėjo. Tik dar niekaip iš jų žodžių nesuprato, 
kaip galima užrašyti kalbą, žodžius.

Ypač daug klausinėjo apie jų Dievą. Svetimšalių pasakojimai apie 
savo religiją, Dievą stebino ne tik prastuomenę, bet ir didikus, net ir patį 
kunigaikštį Netimerą, jo šeimą bei tarnus. Visi su dideliu susidomėjimu
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klausėsi, tik Netimero brolis Žvainys, kaip ir Živinbūdas, net nenorėjo 
girdėti apie svetimą dievą, kuris, pasak jų, užtrauks jų žemėms neregė
tą, negirdėtą, lig šiol nepatirtą nelaimę, užtrauks amžiams, jeigu išdrįs 
Netimeras užrūstinti mūsų protėvius ir mus globojančius dievus. Jie, o 
kartu ir vaidilos, net ir girdėti nenorėjo apie išsižadėjimą savųjų stabų.

Brendo didelis konfliktas, artėjo didelė bėda. Kas iš jų teisus, ko 
klausyti? Žmonės paklusdavo tik savo valdovams, savo kunigaikš
čiams, kaip ir buvo įpratę nuo amžių, o dabar tarpusavy susiriejus dar 
ir vaidiloms, žyniams kalbant ir vienaip, ir kitaip, dauguma visiškai 
pasimetė, nežinojo, ką daryti, kuo tikėti, todėl ir lūkuriavo, darė tai, ką 
įsakydavo jų kūnų ir dvasių valdovai. Būdavo puiku, jeigu jų žodžiai 
ir reikalavimai sutapdavo! Kuo toliau, tuo dažniau buvo priešingai. Iš 
Živinbūdo žemių sklido įvairiausi gandai, smerkiantys misionierius. 
Ar ne dėl to ir jis nesirodė Netimero pily, nors buvo broliškai kviečia
mas? Sklido kalbos, kad Živinbūdas vis pikčiau draudė misionieriams 
rodytis jo žemėse, siūlė kuo greičiau, kol gyvi, dingti, iš kur atėję. Ne
rimo vaidilos ir Netimero pily, piktinosi, žmones pakurstydavo, bet ku
nigaikščio vengė, viešai stengėsi kol kas nekonfliktuoti.

Paprasti žmonės ir toliau, nesigilindami į tikėjimo esmę, susidomė
ję klausėsi įdomių misionierių pamokslų, stebėjosi jų ir išmintimi, ir 
tuo, kad jie viską žino apie savo Dievą tarsi apie artimą kaimyną. Gal 
todėl, kad jų Dievas tik vienas. Negi mūsų kunigaikštis irgi tiek žino, 
kiek ir šie atvykėliai? O gal net ir daugiau? Juk jis yra visų valdovas! 
Kodėl jis lig šiol tylėjo, nepaaiškino? Tiesa, tai ne Netimero, o vaidilų, 
krivių reikalas. Antai kaip gražiai atvykėliai kalba apie viską, negi žmo
nėms neįdomu? Aišku, kad įdomu, todėl ilgais rudens vakarais net iš
tempę ausis klausėsi pamokslautojų, užsisėdėdavo iki pusiaunakčių. 
Ypač visus domino -  iš kur kilo ne tik jie, bet ir visi kiti žmonės, visi 
gyviai ir net augmenija? Ką svetimšaliai pasakys -  ar taip, kaip jų žy
niai pasakodavo, ar kitaip?

Ir pagaliau jų smalsumas patenkinamas, jie sulaukia atsakymų į 
šiuos amžinus klausimus, į kuriuos jų didikai, vaidilos, krivis, žyniai 
lig šiol aiškindavo visai kitaip. Tegu dabar jie dėsto savo tiesas, tegu 
susikerta, tada ir pamatysime, kas išmintingiausias. Gal niekada ir ne
būtų taip aršiai spyriojęsi išpažinti kitą Dievą, jeigu būtų jiems kas 
nors taip įtikinamai, įdomiai papasakojęs apie žmonijos, pasaulio su
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kūrimą, apie jiems nežinomo Dievo visagalybę. Pasirodo, kad atvykė
lių garbinamas visagalis Dievas ir juos, pagonius, seniai valdąs, tik 
jie to nežinoję... O dabar sužinojo iš šių mokytų vyrų lūpų, kaip jie 
save vadina, misionierių, Dievo pasiuntinių. Juk jie tvirtina, kad miršta 
tik kūnas, o ne siela, kad siela irgi yra tiesa ir gėris, tik, kol ji kūne, 
piktųjų dvasių, blogio apsėsta. Pasak jų, mirus kūnui, siela keliauja į 
dangų, o ne persikelia į medžius ar net gyvūnus. Labai nemalonu, 
kad po mirties sielų laukia ne rami amžinybė, kaip moko vaidilos, o 
baisus teismas ir kančios. Kiti, prisiklausę misionierių pamokslų, be
veik įsitikinę kalbėjo:

-  Ar tik ne mūsų tėvų dievas Praamžis ir yra tas jų garbinamas 
visagalis Dievas?! Ar ne apie tą patį Dievą ir jie, ir mes kalbame? Va
dinasi, nereikia nei savojo išsižadėti, nei naujojo priimti.



2 D A L I S

Dvi istorijos

Tebūnie, kad neniekinčiau svetimo tikėjimo, 
nesityčiočiau iš savojo...

iŠ  LIETUVIŲ MALDOS



Misionierių skelbiama 
žmonijos istorija

Žeme, mano motinėle, 
Aš gimiau iš Tavęs,
Tu maitini mane,
Tu pasiimi mane...

iŠ  SENOVĖS LIETUVIŲ GIESMĖS



Mergišius Vipertas

Kol kas pilėnai tik iš šalies stebėjo, kaip misionie
riai meldėsi ir garbino savo Dievą. O tais prieškalėdiniais vakarais mi
sionieriai netgi visų akivaizdoje itin uoliai ir gražiai meldėsi. Buvo su
sikaupę, spinduliavo ramybę, palaimą ir draugiškumą, ypač buvo ma
tyti didelis noras įtikinti vietinius gyventojus.

Vyskupas ir kunigaikštis Netimeras sutarė, kad misionieriai ne tik 
melsis ir pamokslaus, bet ir rengs pilėnus, ypač Netimero didikus, 
krikštui, aiškins krikščioniškosios religijos pagrindus, kalbės apie žmo
nijos, taip pat viso pasaulio sukūrimą. Netimeras nurodė kas vakarą 
rinktis jo pilies žyniams, vaidiloms, didikams ir kitiems artimesniems 
tarnams į didžiąją menę, kur vienuoliai, kunigai jiems buvo pasirengę 
papasakoti apie Pasaulio sutvėrimą, žmonijos nuodėmę ir vargus.

Tuo metu kunigaikštis dažniausiai kalbėdavosi su arkivyskupu 
Brunonu arba abu ar vienas iš jų klausydavosi kunigų ir vienuolių 
pasakojimų. Su kunigais bendravo pilies didikai.

Tik riteris Vipertas atsiskyrė nuo savo bendražygių. Jis greit per
prato čionykščio gyvenimo taisykles, todėl per daug nesavivaliavo, o 
susipažinęs su vyriausiuoju rikiu Tolvydžiu, patikimiausiu Netime
ro tarnu ir artimu šeimos žmogumi, pasisiūlė pilies kariams perteik
ti riterišką karo meną. Žinome, kad Vipertas buvo pačiame jėgų ir vy
riško grožio žydėjime, todėl tik jam vienam žinomais sumetimais vis 
dažniau ir arčiau stengėsi įsitaisyti prie aukuro, prie kurio rinkdavosi 
vaidilutės, taip pat ir Vaidutė. Žvainys vis dar buvo laikomas sargy
bos priežiūroje.

Tolvydžiui patiko šis atviras, nuoširdus ir, kaip matyt, narsus rite
ris, todėl abu greitai surado bendrą kalbą. Vipertas, Tolvydžiui suti
kus ir pritarus, negailėdamas nei savęs, nei laiko liepė kalviams ir ki
tiems meistrams gaminti jo nurodymu riterišką kario aprangą -  šar
vus, ginklus, šalmą. Pats uoliai mokė dešimtines karo meno: ir pilių
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apgulties, ir žygio meno, ir kautynių rikiuotės, ir pėsčiomis, ir ant žir
go. Aišku, jis daug kuo stebino pilėnų karius. Bet ir pats daug kuo 
stebėjosi. Įsitikino, kad ne su laukiniais turi reikalą, o su civilizuotais, 
garbingais ir narsiais žmonėmis, tik gerokai atsilikusiais nuo krikščio
niškojo pasaulio naujovių.

Vipertas ypač mėgo rengti riteriškas dvikovų kautynes. O tai, be 
jokios abejonės, patiko ir vietiniams kariams. Jis tapo visų dėmesio ir 
netgi pagarbos centru. Jau net ir kiti aukštieji kunigaikščio didikai ver
žėsi į jo rengiamas pratybas, kautynėse mankštino savo kūnus. Deja, 
šitai nelabai patiko vaidiloms, kurie skųsdavosi Netimerui dėl drums
čiamos ramybės, dėl jo perdėto dėmesio vaidilutėms, ypač Vaidutei.

Kaip jau žinome, Vipertui jau pirmąją dieną Vaidutė krito į akis -  
ji buvo ir gražiausia, ir apsirengusi bene puošniausiai. Žodžiu, Viper
tas it tas ožys sukiojosi apie čionykštį vaidilų saugomą dvasinį daržą 
kol kas nekeldamas didesnio triukšmo, tačiau ir vis atkakliau siekė Vai- 
dutės dėmesio ir palankumo. Ar jis žinojo, kad Vaidutės ne tik širdies 
siekė ir Živinbūdas, tiesa, jo čia jau nebėra, jis pamirštas, kad nesvei
kai buvo prisirišęs it šunytis ir Žvainys, kuris kol kas sėdi uždarytas 
bokšte, bet šitai ne amžinai tęsis. Kol kas Vipertas nežinojo, kad Vai
dutė turi dar ne vieną gerbėją, o bene rimčiausias iš visų buvo pilies 
dešimtininkas, narsiausias vyras Kuorys -  vyras ir iš stuomens, ir iš 
liemens. Vipertas jau per pirmąsias pratybas jį pastebėjo -  tikras rite
ris. Jis dar nežinojo, kad būtent su juo ir teks susitikti ant takelio į Vai
dutės širdį. Aišku, Vipertas apranga ir ginklais, galbūt miklumu, bet 
ne jėga ir kūno galia lenkė savo busimąjį varžovą Kuorį. Ką jau bekal
bėti apie jo riteriškai treniruotą eleganciją?! Šito meno nei Kuorys, nei 
kiti nebuvo mokomi, čia buvo kitokios tradicijos, kitoks elgesys su mo
terimis, ypač su dievų tarnaitėmis vaidilutėmis. Kai šitai sužinojo Vi
pertas, tik nerūpestingai pasakė:

-  Mūsų vienuolės irgi Dievo tarnaitės, tačiau aš atverdavau ne tik 
vienuolynų vartus, bet panorėjęs ir jų širdis. O čia nei vartų, nei sie
nų, nei vienuolynų -  grynos širdelės, imk jas plikomis rankomis.

Ilgai neatidėliodamas Vipertas nusprendė pasikalbėti su Tolvydžiu, 
Vaidutės globėju. Atvirai prisipažino, kad Vaidutė krito ne tik į jo akį, 
bet ir širdį. Tolvydis rimtai atsakė:

66 I 2 DALIS



-  Teko ir man būti krikščioniškose žemėse... Kitokie jūsų papročiai, 
tačiau pas mus jų reikia laikytis. Ji -  vaidilutė. Tiesa, vaidila gali ją 
atleisti nuo pareigos, ir kunigaikštis turi valią pasielgti kaip tinkamas, 
bet, žinok, ji turi gerbėjų... Ir ne vieną...

-  Ar tą prietranką, pusprotį...
-  Žvainį? Ne, Žvainys tik dėl savo... -  užsikirto, nežinojo, kaip jį 

apibūdinti -  juk kunigaikščio brolis, nevalia kišti liežuvio į valdovo 
reikalus. -  Jis narsus, bet kautynėse jį... Dėl to jis dabar ūmaus būdo... 
Ne jis, o mano dešimtininkas Kuorys siekia jos rankos... Kunigaikštis 
sutiks... Mano reikalas mažas, nevalia man į valdovo ir dievų reikalus 
kištis... Aš rengiu vyrus karui. Kalbėkimės, kas mums priklauso ir mū
sų valioje... Moterys -  ne mūsų sritis, -  šiais žodžiais Tolvydis pasi
stengė užbaigti kalbą apie moteris, nes iš savo patirties gerai žinojo -  
kur jos įsipainioja, gera nelauk.

Vipertas, patyręs tai, ko dar nežinojo, nutarė, kaip jam ir būdin
ga, veikti nedelsdamas. Jau tą patį vakarą jis nutarė susitikti akis į 
akį su Vaidutė. Mat ne kartą pastebėjo, kad ji, bent jau Vipertui taip 
atrodė, taip pat neabejinga jam -  rodo ir dėmesį, o gal net signalus 
jam siunčia. Jis turi būti ryžtingesnis -  juk yra riteris, kilmingas vy
ras, o ne koks pašlemėkas. Tad nutaikęs progą, kai jų niekas, regis, 
nestebi, kaip įmanydamas mėgino jai parodyti, kad jis jos lauks šį 
vakarą. Ką suprato Vaidutė, sunku pasakyti. Jos veidelis šypsojosi. 
Kaip visada...

Saulei leidžiantis, prisidengdamas sutema, Vipertas nepastebimai 
prieina prie Vaidutės takelio (jis jau gerai išstudijavo jos keliukus ir 
takelius, kuriais ir kada ji vaikšto), sulėtino žingsnius, apsidairė, pri
siglaudė prie medžio. Netrukus pastebėjo takeliu atskubančią skara ap
sigaubusią Vaidutę. Pamačiusi svetimšalį, jau išėjusį iš už medžio ir 
einantį takeliu, Vaidutė lyg stirnaitė norėjo liuoktelėti į krūmus, bet ją 
sugriebė tvirtos rankos -  nespėjo net aiktelėti, o gal ir nenorėjo. Tačiau 
būtent tą pačią akimirką su didžiausiu triukšmu iš pašalės krūmų it 
šernas iššoko vyras ir sukriokė:

-  Dabar vienas iš mūsų meilinsis aname pasaulyje, -  griebė už pe
čių savo išrinktąją lyg kurapką iš vanago nagų, išplėšė Vaidutę iš nu- 
sigandusio Viperto rankų ir sviedė ją šalin.
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Vaidutė dar nesupratusi, kas čia vyksta, -  to dar nėra buvę -  vos 
atsipeikėjusi ėmė ne savu balsu klykti, kepumėdamasi ilguose sijonuose 
bėgo atgal.

Tuo tarpu varžovai susikibo ne juokais. Vipertas puikiai žinojo -  
turėjo patirties, kad šis susikibimas gali būti jo gyvenime lemiamas. 
Kol kas susikibo be žodžių, tik garai veržėsi iš jų šnervių, akys pasru
vo krauju, durtuvai sutabalavo prie juosmens. Įsikibo vienas į kitą ran
komis, it žnyplėmis smaugė vienas kitą.

Kažin kuo visa tai būtų pasibaigę, jeigu kaipmat į Vaidutės spiegi
mą ir sukeltą triukšmą nebūtų atskubėjusi sargyba. Net ir Tolvydis be
ne pirmasis atlėkė, pamatęs susikibusius vyrus, iškart suprato reikalą.

-  Kuory, paleisk... Paleisk, sakau... Ne tavo valioje šitai, paleisk... 
Vipertai, riteri, tuojau pat paleisk Kuorį... Prisišauksi ir tu nelaimę, -  
įsikibo į Kuorį, stengėsi atplėšti nuo misionieriaus.

Pribėgę sargybiniai žaibiškai Vipertą atplėšė nuo dešimtininko. Pro 
šalį ėję vienuoliai nedelsdami ant rankų nešte nunešė jį į savo kamba
rius ir užtrenkė duris. Dabar jau ir jis arkivyskupo bausmės neišvengs, 
o gal net ir paties kunigaikščio.

Sunkiau buvo susitvarkyti su Kuoriu. Nepadėjo ir gąsdinimai ku
nigaikščio bausme. Netimeras, tuojau pat sužinojęs apie kilusias grum
tynes, ne juokais susirūpino, įsakė Kuorį atvesdinti į pilies kiemą, kur 
Netimeras jo jau laukė. Kunigaikščio veidas nieko gera nežadėjo:

-  Aš savo valia anuliuoju tau žadėtą priešvedybinę sutartį su Vai- 
dute. Uždraudžiu su ja susitikinėti ir matytis. Tik po mano žemių 
krikšto gal kas nors pasikeis. Duokš durklą. Ne tam jis tau duotas, 
kad tykotum prie takų tamsoje lyg plėšikas, kad kiekvieną sutiktą ke
lyje pjautum.

Sargyba kaipmat ištraukė iš makštų Kuorio durklą, perdavė jį ku
nigaikščiui. Vadinasi, Kuory s nuo šiol arba kol kas jau nebe dešimti
ninkas. Tai didžiausias pažeminimas. Kuorys vis dar krauju pasru
vusiomis akimis žvalgėsi, kurgi jo ištikimieji vyrai, gal mėginti jėga 
išsiveržti. Bet kas toliau? Tepagalvojo: „Ką gi tas žvėris su manimi 
dabar darys?" Netrukus išgirdo atlaidesnį kunigaikščio balsą:

-  Paleiskite jį. Tegu bus ir jam pamoka.
Kuorys lyg vilkas nėrė atgal, nulėkė į savo namus neužsukęs net į 

sargybinę. Paryčiais, dar gerai neprašvitus, su savo keliais ištikimiau
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siais kariais, slapčia sėdęs ant žirgo, išrūko tik jam žinoma kryptimi. 
Pasiekęs pamiškę atsigręžė:

-  Mes dar, žvėrie, susitiksime... Ir tave, mergišiau, aš savo rankomis 
pasveikinsiu... su... mirtimi, -  piktai pagrūmojęs, nurūko į gūdų mišką.

Sužinojęs apie Kuorio ir kelių pilėnų pabėgimą, Netimeras, kad ir 
kaip būtų keista, ne ypač susikrimto. Kur jie nuo jo pabėgs? Vargu ar 
reikia dabar karščiuotis, ar skubiai imtis kokių nors griežtų priemo
nių. Tokia dievų valia, visokie išbandymai. Tik jis bus labai atsargus, 
kiekvieną savo žingsnį žengs labiau apmąstęs, apsvarstęs.

Pirmieji žmonės

Taigi tą ilgą, gražų, šaltą ir ramų prieškalėdinį žie
mos vakarą į didžiąją pilies menę susirinko visi didikai ir tarnai, lais
vi nuo sargybos ir įvairių tarnybų bei darbų. Vieni atėjo patys, smal
sumo vedini, kiti -  kunigaikščio įsakymu. Juk atvykę iš tolimų žemių 
šie keisti, bet išmintingi vyrai pasakos apie savo stebuklus darantį Die
vą ar dievus... Argi neįdomu? Juk stebuklą jau patys savo akimis ma
tė. Tad vos tik visiems sugužėjus, įsitaisius, vyriausiasis jų vienuolis 
sodriu balsu prabilo:

-  Nuodėmingieji kitatikiai! Įdėmiai klausykitės mūsų šventų žodžių, 
vienintelio Viešpaties, viso pasaulio Viešpaties tiesų! Šiandien mano 
lūpos kalbės šventus Šventojo Rašto žodžius, kurių jūsų ausys dar ne
buvo girdėjusios. Klausykitės, kantriai įsiklausykite į mūsų žodžius, ir 
jūsų užkietėjusios širdys suminkštės, suprasite mūsų visų Dievo galią 
ir valią... Greitai ateis jo sūnaus gimimo diena -  šventos Kalėdos! Su
sikaupkite ir klausykitės apie Pasaulio sutvėrimą.

Pagaliau vyriausias amžiumi ir raštingiausias vienuolis Barnabas 
atsistojęs kuo iškilmingesnių balsu pradėjo pirmąjį savo pasakojimą:

-  Beribėse dausų platybėse sugriaudėjo amžiną tylą skrodžiantis 
Visagalio Dievo balsas, nuo kurio sujudėjo, suvirpėjo, suraibuliavo nei 
pradžios, nei pabaigos, nei amžiaus, nei formos neturinčios, nei mūsų 
protui suprantamos, nei mūsų akiai matomos, nei kaip kitaip jaučia
mos, bet esamos dausos, pilnos dievybės.
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-  Tebūna šviesu!!! Tepasidaro tvirtuma tarp vandenų!!! Teužside- 
ga žiburiai dangaus platybėse ir tesužaliuoja medžiai!!! Tesi veisia vi
sokie gyviai!!!

Ištarus šiuos žodžius nušvito dausos... Ir atsiskyrė tamsybė nuo švie
sos... Ir sužibo dangaus skliautas... Ir dingo tamsybė... Tuojau pat su
plazdeno Dievo dvasia viršum vandenų, apšviesdama vienu metu ir vi
są dangų. Pasitraukė išsigandęs Šėtonas su piktosiomis dvasiomis į ne
apšviestas dausų gelmes, kampelius, nušliaužė, pavirtę nekaltais žal
čiais ir piktomis, nuodingomis gyvatėmis, į dygius sausumų krūmus, 
sulindo į šlapius, tamsius urvus -  toliau nuo dangaus šviesos...

Pavadinus žalčius piktosiomis dvasiomis, subruzdo vienu metu ne 
tik ne vienas žynys, bet ir didikai suniurnėjo nepatenkinti. Netrukus me
nėje vėl įsiviešpatavo tyla. Susirinkusieji įdėmiai klausėsi žodžių pasa
kotojo, kuris, tarsi ir nepastebėjęs šurmuliuko, ir toliau iškilmingai tęsė:

-  Dievas sunkiai dirbo penkias dienas, kol pertvarkė beribes dau
sas į gražų amžiną absoliutų pasaulį. Atsisėdo po žvaigždėmis nusė
tu dangaus skliautu, apžvelgė akimis savo darbo vaisių, nusišluostė 
prakaitą, užmerkė visa matančią akį ir giliai susimąstė:

-  Ačiū mano begalinei visagalybei, mano dieviškajai išminčiai ir 
protui. Išėjo gražus tvarinys. Labiausiai man patinka Žemė -  tokia mie
la, graži, švelni. Aš ją ypač globosiu. Piktąsias dvasias, kurios nuo ma
nęs slapstosi, nemyli manęs ir negarbina, suvarysiu į tamsas ir bedug
nes, kad nesimaišytų čia, šviesiame mano pasaulyje. Tegu ten kanki
nasi, jeigu atgailauti nenori.

Bet, minutėlę pamąstęs, pats sau, o gal Dievo dvasiai tarė:
-  Pailsėsiu, užbaigsiu pasaulio tobulybę kurti. Tada pažiūrėsim, ar 

sutvertojo pasaulio egzistencialistai garbins mane, ar patikės blogio 
dvasiomis -  Šėtono išdaigomis ir apgaule, -  metė vienuolis piktoką 
žvilgsnį į sėdinčiuosius, o padaręs pauzelę vėl tęsė:

-  Paliksiu visa tai, kas sutverta, amžino likimo valiai. Jeigu mani
mi tikės ir mane garbins, visi amžinai laimingi gyvens ir džiaugsis dan
gumi. O jeigu ne, teks bausti nusidėjėlius ir nepaklusniuosius, bet sa
vo sutverto pasaulio nenaikinsiu, juo amžinai gėrėsiuos. Ir jeigu su
galvosiu sunaikinti, sutversiu dar tobulesnį pasaulį arba vėl turės iš
nykti visa, kas materialu, beribėse dausose, liks tik dvasinis, dieviška
sis, pasaulis.
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-  Amžinasis Viešpatie, -  plevendama virš vandenų, tarp žvaigž
džių danguje savo šviesa prašneko Dievo dvasia. -  Tavo beribės ga
lios gali padaryti viską -  Tu uždegei žiburius, begales žvaigždžių dau
sose, Tu, Žemę su gyviais sukūręs, pamilai ją, Tau visi tarnaus atsidė
kodami ir mylės tik Tave ir melsis tik Tau. O aš juos šviesiu Tavo šven
ta šviesa, išnyks iš dangaus, išsislapstys tamsiose bedugnėse visos pik
tosios dvasios. O jų ir niekas neklausys. Nugalės Tavo visur kur esan
ti teisybė, išmintis -  pasaulio tobulumu džiaugsimės visi. O dabar il
sėkis ramybėje, Visagali! Tešviečia Tau amžinoji šventoji dvasia ir te
lydi ramybė per amžius!

-  Ne! -  suraukęs antakius rūsčiai ir galingai pratarė Dievas. -  Ne! 
Darbas dar nebaigtas! Nors jau ir jūrose gyvybė veisiasi, ir po žaliuo
jančią augmeniją bėgioja daugybė gyvūnėlių, o aš be galo pavargęs nuo 
sunkių darbų -  juk visa tai sukurta iš niekur ir nieko. Kiek savo dva
sios ir dieviškosios esybės teko išeikvoti, kol šitose beribėse tuščiose 
dausose sukūriau amžiną ir tobulą pasaulį! Aš pavargau dvasinę ener
giją versdamas materialia. Ir reikia, kad mano sukurtomis gėrybėmis 
kas nors džiaugtųsi, mane garbintų, na, ir valdytų visus procesus ma
no mylimoje Žemėje. O dvasine energija aš rūpinsiuosi pats.

Vos žodį ištardavo, amžiai prabėgdavo, o kai nutildavo -  ir visa 
amžinybė.

Dievas vėl užsimerkė, susimąstė: „O kas valdys tą mano pamiltą 
Žemę? Aš pavargau ir mano dvasia pavargusi. Hm, kad jos, mano Že
mės, neužvaldytų piktosios dvasios, reikia sukurti ten Rojų. Čia, dan
guje, aš turiu iš žibančių žvaigždžių, nematomų ir neapčiuopiamų vi
so pasaulio brangenybių sukurtą sostą, kurį supa angelų chorai. O ten, 
Žemėje, visiems gyviams įkursiu Rojų. Iš savo mylimos Žemės, mano 
gražiausio kūrinio, molio nulipdysiu išvaizda į save panašų tvarinį. 
Išvaizda, bet ne galybe ir didybe -  Adomą. Ir tegu gyvena. Suteiksiu 
jam ir linksmybių.

Taip ir padarė. Nulipdė iš molio panašų į save Adomą, įpūtė gy
vybę. Dabar jau, regis, susiruošė ilgam poilsiui, bet tarsi ne viską už
baigęs vėl susigriebė, susirūpino:

-  Jeigu jis, žmogus, bus mano įpėdinis Žemėje, reikia su juo pasi
kalbėti, kad žinotų, kas jo Viešpats ir ką jam daryti mano vardu, kad 
sklistų gėris ir ramybė.
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-  Adomai, tu būsi mano Žemės Viešpats, tu įkvėptas mano gėrio, 
gyvybės ir amžinybės dvasios! Tu gyvensi čia, Rojuje, džiaugsies ir dė
kosi man!

Malonus balsas tarsi muzika, skirta tik jam, glostė žmogaus klau
są, bet neilgai. Staiga nugriaudėjo, sudrebėjo dangus, nutilo visa gy
vūnija, nuščiuvo šlamėję lapai, sustingo vandenys!

-  Ei, jūs, visi gyviai! Visų rūšių po vieną ir po du, po porą rinkitės 
Rojuje. Aš jums parodysiu Adomą, jūsų valdovą, Žemės tobulybę, mano 
dvasios apvaizdos įsikūnijimą! Greičiau visi prie gyvybės medžio -  į 
Rojaus vidurį!

Sučežėjo, suplazdėjo, sutrinksėjo, suplaukė visa, kas gyva, kas bu
vo sukurta Žemėje; nutilo jūros bangavimas, nuleido šakas medžiai, 
palinko žolės ir krūmai, nustojo srovenusios upės. Sukluso visi gyviai, 
sužiuro į Dievo atvaizdą -  Adomą.

-  Mano atvaizde, Adomai, nuo šiol žmogumi tave visi gyviai va
dins. O tu imk ir duok kiekvienam gyviui atskirą vardą! Kaip tu juos 
pavadinsi, taip jie per amžių amžius vadinsis! O juos pavadinęs vėl 
paleisk, tegu gyvena ir veisiasi ten, kur jiems skirta.

Nutilo įsakmus Dievo balsas ir vėl tyliai nuvilnijo dangiška melodija:
-  Na, o tu, Adomai, žiūrėk, kiek gražių medžių! Kiek skanių vaisių ant 

jų auga! Kiek aplinkui linksmybių! O Rojaus viduryje štai šitas, -  tuojau 
pat Dievo dvasia apšvietė spindintį, visą laiką žaliuojantį, auksu ir dei
mantais žibantį medį, -  tai amžinasis gyvybės medis. O štai ten, prie šio 
medžio, auga kitas medis -  gero ir pikto pažinimo medis -  jo vaisių val
gyt nevalia! -  Adomas pasižiūrėjo į ne tokį puošnų, ne tokį tvirtą, žemai 
nuleidusį šakas, palinkusį nuo prisirpusių raudonšonių vaisių medį ir, 
nejausdamas jokios pagundos, ramiai nusuko akis į šalį.

Adomas patenkintas sudėjo rankas, pakėlė akis į dangų ir, pama
tęs jame savo Viešpatį, suprato, kad visa, kas jį supa, ir net jo viduje -  
tai ir yra dvasinis Visagalis Dievas. Suvokė, kokia jam skirta didi at
sakomybė -  būti šios amžinybės atstovu Dievo numylėtoje Žemėje. Ir 
prabilo, kreipdamasis tyru ir skaidriu žmogaus balsu:

-  O Viešpatie, koks aš laimingas ir tau dėkingas! Aš vykdysiu tik 
tavo valią, nes tu esi mano Vienintelis! -  padarė pauzę pasakotojas, 
vėl nužvelgė senasis vienuolis Barnabas jo besiklausančius žmones 
tarsi klausdamas, ar jie iš jo pasakytų žodžių suprato, kas jų tikrasis
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Viešpats, ir vėl tęsė toliau. -  Bet išklausyk mane, o Visagali, aš įvyk
džiau visa, ką Tu sakei: pavadinau visus gyvius ir visą augmeniją 
atskirais vardais. Bet tarp jų neradau padėjėjos, panašios į save. Tau, 
Dieve, Tavo dvasia padeda viešpatauti, o negi man tai teks daryti Že
mėje vienam?!

Susigraudino Dievas. O gal suprato, kad dar ne visai tobulas jo su
kurtas pasaulis. Pakilo iš savo sosto, peržvelgė visą pasaulį, bet, nie
ko tinkamo Adomui į padėjėjas neradęs, švelniai nuramino:

-  Gerai, Adomai, įvykdysiu aš tavo prašymą, bet ir tu žiūrėk -  am
žinai vykdyk tik mano valią! O dabar užmik trumpam saldžiu dieviš
kuoju miegu.

Adomas, Rojaus kvapų ir paukštelių čiulbėjimo užliūliuotas, užsnū
do. Ar ilgai miegojo, nežinia. Gal minutėlę pagal Viešpatį, tūkstantme
čius pagal mūsų supratimą... Net nepajuto, kaip Dievas išlaužė vieną 
šonkaulį, įpūtė į jį gyvybės dvasią ir... atsirado graži, į Adomą pana
ši, Ieva. Taip žemėje apsigyveno žmonių pora. Tai buvo dieviškosios 
išminties kūrinys. Atsibudo Adomas, bruzdesio Rojuje prikeltas. Pa
trynė akis, pašlakstė skaisčia rasa veidą. Ogi žiūri ir mato: stovi į jį 
panaši būtybė! Ir girdi švelnų, bet įsakmų Viešpaties balsą iš dausų:

-  Imk, Adomai, ji bus tavo padėjėja. Ji -  iš tavo kūno ir kaulo, todėl 
bus vadinama moterimi ir tavo žmona. Gyvenkite ir, kaip visi gyviai, 
dauginkitės... Tebūnie du viename kūne!

Ir nutilo po šių žodžių dangus, įsiviešpatavo ramybė. Džiaugėsi 
Adomas su Ieva saulutės šiluma, plaukiojo vandenyse auksažvynės 
žuvelės, plazdeno čiulbėdami Rojaus melodijas paukšteliai. Stovėjo 
Adomas su Ieva, susikabinę rankomis, dailūs, jauni, nuogutėliai, bet 
nesigėdijo; stovėjo Rojaus viduryje, linksmybių vietoje, iš kur išteka upė, 
drėkindama visą Rojų, o toliau ji skyrėsi į keturias upes -  į auksu žvil
gančią Pisono upę, tekančią aplink visą auksu padengtą Hevilato ša
lį; į Gehono upę, tekančią aplink visą Etiopijos šalį. Trečioji -  Tigris, 
tekanti būsimos Asirijos šalies link, o ketvirtoji -  sraunusis Eufratas.

Labai džiaugėsi Rojumi Adomas ir Ieva.
-  Ieva, mes -  Žemės viešpačiai ir visagaliai, jos valdovai Dievo pa

liepimu, mes amžini, mums įsakyta viską valdyti ir leista viskuo džiaug
tis. Tik, mano žmona, štai to medžio neliesk! -  prakalbo Adomas, švel
niai apkabindamas Ievą.
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-  Kodėl? -  meiliai žiūrėdama į Adomo akis ir glausdamasi prie jo, 
paklausė Ieva. -  Negi kas nors mums uždrausta? Juk mes visiški Že
mės viešpačiai! Taip sakė Sutvėrėjas!

-  Taip, mano žmona! Bet Viešpaties dvasia ne visas dausas ir gel
mes apšviečia. Tamsybėse yra pasislėpusių piktųjų dvasių, kurios gun
dys mus, o mes garbinsim ir klausysim tik mūsų Sutvėrėjo Dievo.

-  Aš irgi džiaugiuos, kad tu nesi vienišas. Juk visi gyviai, netgi žu
vytės po porą nardo, paukšteliai porelėmis ant šakelių čiulba, ir mums 
dviem taip pat bus linksmiau. Mes garbinsime amžinai tik Viešpatį!

-  Pažiūrėk į tą medį, jis -  gyvybės medis. Štai ten, Rojaus vidury, 
auga švytintis gero ir pikto pažinimo medis. Neliesk jo vaisių! Man 
Dievas taip įsakė, -  aiškina ramiai Adomas.

-  O kodėl? Argi ne viską leido mums daryti? -  vėlgi smalsavo Ie
va, žiūrėdama į nuostabaus grožio vaisius. Kaip jai jų norėjosi para
gauti, nors aplinkui Rojuje buvo daug gražių medžių su amžinai pri
sirpusiais auksiniais, sultimis trykštančiais vaisiais, bet šitas ją sudo
mino labiausiai. Jis buvo uždraustas.

-  Negalima, taip sakė Dievas, -  aiškino Ievai Adomas, -  jeigu val
gysim nuo jo vaisius, ne tik mus, bet ir mūsų Žemę bei visą jos gyvū
niją ištiks nelaimė, nusidėsime Visagaliui Viešpačiui ir tapsime mir
tingi, o valgydami gyvybės medžio vaisius, tapsime nemirtingi ir visą 
gyvenimą būsime laimingi.

-  Klausykime, ką sakė Sutvėrėjas, ir gyvenkime laimingai, -  nulei
dusi mėlynas kaip dangaus skliautai akis atsakė Ieva. Bet jose jau žyb
telėjo susidomėjimo ir smalsumo ugnelė, ir pirmoji mintis: „Iš tiesų čia 
labai gera... Bet mes -  juk tik žmonės, o ne dievai. Gal tie vaisiai -  
labai skanūs, labai sultingi?" Bet greitai tą mintį nuvijo šalin.

Susikabinę, lydimi paukščių giesmių ir krintančių iš dangaus 
žvaigždžių, glamonėjami saulės spindulių ir kupini Dievo dvasios vi
duje, nuėjo pasivaikščioti į Rojaus gilumą. Jie džiaugėsi, kad pasaulio 
Viešpats viską sukūrė iki jų ir jiems nereikės nieko daryti.

O Viešpats nuėjo pailsėti, nes dirbo daug ir ilgai -  net šešias die
nas. Kiekviena diena tęsėsi amžinybę. Dievas savo galybe jau apribojo 
viso pasaulio gyvenimą -  sau pasiliko amžinybę, nežinomybę, nepa
siekiamumą, neapčiuopiamumą, visagališkumą. Jis taip ir liko vienas, 
visateisis Dievo dvasios pasaulio valdovas. Jį, sėdintį dangaus soste
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ir valdantį visą amžinąjį, absoliutų pasaulį, linksmina amžinai giedan
tys angelų chorai.

... Vienuolis nutilo. Negreitai, ne iš karto sujudo, prakalbo jo pasa
kojimo besiklausę pilėnai. Vis drąsiau žmonės klausinėjo, ginčijosi. Ne
buvo aišku, ar tas Dievas geras, ar baisus, iš kur atsirado tiek daug 
žmonių, tikinčių daugybe dievų. Ypač ginčijosi dėl jo visagalybės ir 
kodėl žmonės dabar taip negyvena, kaip kad gera pirmiesiems buvo.

-  Pasirodo, Dievas -  ne vienas... Va, kiek paminėjo ir kitų dievų -  
ir gerų, ir blogų. Net Šėtoną...

-  Iš tiesų jis, jų Dievas, labai panašus į mūsų vyriausiąjį Praam- 
žį... Ar tik ne tas pats Dievas ir yra?

-  Kaip buvo gera tuomet gyventi, jokių rūpesčių. Kodėl taip dabar 
nėra? -  klausinėjo pasakotojo, nenorėjo taip greitai patikėti jo žodžiais. 
Jie juk pirmą kartą išgirdo, kaip atsirado žmogus.

-  Tai kad gal taip ir nebuvo. Ar galėjo taip būti, jeigu dabar visiš
kai kitaip, a? -  subruzdo, prašneko dar keletas balsų, palaikančių tą, 
kuris ką tik paklausė. -  Kurgi dabar tas gražusis Rojus, kur gyveni
mas be rūpesčių? -  Žynys Raižys prisiminė:

-  Beje, nebeprisimenu kada ir kur, bet ir mano ausys girdėjo mi
nint Tigro, Eufrato upes... Ar ne tik mūsų žynys Protenis kitados pa
sakojo, ar jam...

-  Žmonės, turėkite kantrybės. Čia tik pradžia, greitai sužinosite, ko
dėl taip nėra. Būkite kantrūs! -  pasakė Barnabas. -  Žmonijos gyveni
mo istorija tik dabar prasidės... Sužinosite viską!

-  Kalbėkite, kalbėkite, labai įdomu išgirsti, kas gi buvo toliau, -  ra
gino kone vienbalsiai klausytojai. -  Tik gal šįvakar užteks. Ir taip jau 
ilgai užsisėdėjome. O ir apmąstyti, ką išgirdome, reikia...

-  Reikia pakviesti vyriausiąjį krivį! Tegu jis apie mūsų šventą žaltį 
pakalba, kad piktąja dvasia jo daugiau nevadintumėte...

-  Reikia pranešti apie tai mūsų valdovui, tegu jis pasako, kur čia 
teisybė... Tegu paaiškina plačiau.

-  Ne valdovas, dievai nusprendė! Taip ir turi būti! Vaidilas reikia 
kviestis... Tegu ir jie savo tiesas išsako.

-  Ateis ir jų eilė, juk taip valdovas įsakė -  pirmučiausiai netrukdyda
mi išklausysime juos, o tada jau ir mes kalbėsime, turėkime kantrybės.

Dar kurį laiką pasiginčiję, pasikalbėję šį vakarą visi išsiskirstė.
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Pirmasis nusikaltimas

Kitos dienos pavakare vėl susirinko dar bene gau
sesnis pilėnų būrys, na, o vienuolis Barnabas ne mažiau iškilmingai, 
gal tik dar rūstesnių balsu tęsė pasakojimą apie pirmąją nuodėmę ir 
žmonių padarytą nusikaltimą, už kurį ir dabar visa žmonija kenčia, 
kaip galima ir ar galima tą nuodėmę išpirkti gyviems žmonėms, tarsi 
šituo pasakojimu norėjo atsakyti į visus klausimus, į kuriuos vakar 
galbūt nespėjo atsakyti.

Barnabas, prieš pradėdamas pasakojimą, paprašė, kad jo neper
trauktų, o leistų šnekėti, kol pats nesustos. Ir, kaip ir vakar, sodriu 
balsu prakalbo:

-  Plačiai išsižiojęs liūtas galingai suriaumojo -  net kalnai sudrebė
jo. Vėl užmerkė akis, tingiai lyžtelėjęs grakščios gazelės galvą, padėtą 
pailsėti ant jo karčių kaip ant minkštos pagalvės.

Ant didelės akacijos šakų tupinčiam ereliui nedavė ramybės nenuo
ramos žvirbliai ir papūgėlės: čia, ant snapo atsitūpę, žiūri į jo nemirk
sinčias akis tarsi į veidrodį ir tingiai kedena savo plunksnas puošni 
papūgėlė; čia žvirblis jam snapeliu lesinėja pašerpetojusią kojų odą, o 
mažytis kolibris kaip mašalas po sparnu lenda. Nepyksta erelis: ma
žieji sparnuočiai -  jo broliukai. Visi Dievo sutverti amžinai ir taikiai 
gyventi. Jie nežino, ką reiškia skriausti silpnesnįjį. Joks gyvis dar ne
perprato, kas yra stipresnis, kas silpnesnis.

Adomas, paglostęs dramblio kaktą, nušoko nuo jo straublio -  gera 
buvo sėdėti, tarsi krėsle. Nubėgo per minkštą pievaitę pas Ievą. O Ieva 
atsilošusi, primerkusi akis ramiai snūduriavo didelio, susivyniojusio 
smauglio žieduose lyg vėsiame šulinyje.

-  Ieva, einam pasivaikščioti! Aš tau nuskinsiu labai gražų vaisių, 
kurį voveraitė man buvo atnešusi paskanauti.

-  Eime, aš irgi noriu pasivaikščioti, -  sutiko Ieva, iššokdama iš 
minkštos vietos. Smauglys pasirąžė, ištiesė plokščią galvą, įsistebeilijo 
į ožiuką, kuris, striksėdamas aplink jo galvą, linksmai mekendamas 
žaidė su drugeliais.

Ieva su Adomu pasišokinėdami nubėgo į Rojaus vidurį, prie pir
mosios trykštančios upės pradžios, į linksmybių veją. Visi gyviai Ro
juje suprato vieni kitus: žmonės, paukščiai, žvėrys, žuvys.
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-  Š-š-š, aš vis tiek sudrumsiu ramybę, aš nepakęsiu vien tik gėrio, 
juk tai -  nuobodybė, -  sušnypštė iš po krūmų, iš amžinai tamsios, su
puvusiais lapais dvokiančios olos išlindęs žaltys, -  š-š-š, negi atsilai
kys prieš mano gundymus moteris? Ne, neatsilaikys, -  piktoji dvasia 
pasivertusi žalčiu šliaužė pamažėl uždrausto medžio link.

-  Žiūrėk, kad Adomas negirdėtų ir nematytų, -  sušnypštė gyvačių 
kamuolys, besiraitantis po drėgnu akmeniu pelkėtoje vietovėje, kur sau
lės spinduliai ir dieną nepatenka, -  mat Adomui pats Dievas įsakė ne
liesti šių vaisių. Mes, piktosios dvasios, tikime, kad moterį sugundysi 
tik tu, žalčiu pasivertusi piktoji dvasia...

-  Ir vėl jis mūsų žaltį su pelkių blogosiomis dvasiomis, su gyvatė
mis sulygino! -  pasipiktinęs net pašoko vienas iš pilėnų. -  Neklausy
kime jo piktavališko burnojimo!

Subruzdo ir kiti, tačiau vyriausiasis Netimero patarėjas netruko su
drausminti:

-  Tylėt ir netrukdyt! Gal žinai, koks žaltys tose žemėse tada buvo?! 
Ne apie mūsų žalčius čia kalbama!

Vėl įsivyravo tyla, o vienuolis lyg niekur nieko šnekėjo toliau, tik 
žalčio kartu su piktąja dvasia jau stengės neminėti.

-  Visagalis Dievas, sutvėręs žalčius, padarė juos gudriausius iš vi
sų gyvūnų. Aš turiu pergudrauti žmones, aš būsiu toks švelnus, š-š- 
š... -  nušliaužė šiurendamas nukritusius lapus savo slidžiu šliužo pil
vu, tingiai šliauždamas tarp krūmų riebiu, šaltu savo kūnu. -  Manimi 
moteris patikės...

Atšliaužė į Rojaus vidurį, pakėlė iš žolės galvą ir mato: Ieva taip 
godžiai žiūri į gražius uždrausto medžio vaisius!

-  štai dabar ir pamėginsiu, -  mąsto. -  Sugundysiu, pakviesiu ją, 
pasiūlysiu.

Adomas tuo metu nubėgo iki šaltinio, lenktyniaudamas su striksin- 
čia stirnaite.

Suskubo apsivyti aplink medžio kamieną žaltys ir kaip įmanyda
mas švelniau prakalbo:

-  O Ieva! O moterie! Tiek daug pasaulyje džiaugsmų, linksmybių 
ir gražumo, bet tu tiek mažai jų matai...

-  O kur visa tai yra? Kodėl aš to nematau? Argi tai tiesa? Ką tu 
man sakai?
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-  Ė, ne! Tu nežinai pačių gyvenimo saldybių, kurioms joks čia esan
tis vaisius neprilygsta, -  gundė raitydamasis žaltys, -  eikš arčiau, aš 
tau daug ką papasakosiu, -  viliojo Ievą.

Ieva apsižvalgė, Adomo tik nugara tarp medžių šmėžavo. Jis bė
giojo, su voveraitėmis giraitėje žaidė. Susidomėjusi žalčio kalba, priėjo 
prie uždrausto medžio, savo dailia mažyte nosyte įtraukė medaus ir 
kitokio aromato, palenkė grakštų kūną prie medžio, ištiesė dailią ran
ką prie vaisių, bet tuoj atitraukusi švelniai paglostė nedidelę žalčio gal
vą, atsuktą į jos pusę.

Žaltys, supratęs moters norus, gundė toliau:
-  Juk Dievas daug žino ir mato, daug daugiau nei jūs, nors esat mūsų 

valdovai Žemėje. Jums toli iki Dievo. Bet galite ir žinoti, jeigu... -  nutyla.
-  Tad ką man daryti? Ach, aš taip norėčiau būti tokia kaip Dievas! 

Jausti, žiūrėti, matyti...
-  Suvalgyk šitą skanų vaisių ir būsi, -  dar meiliau sušnypštė žaltys.
-  O ne! -  net pasitraukė nuo medžio Ieva, išsigandusi tokios min

ties. Nors baimės jausmo dar patyrusi nebuvo, tačiau prisiminė Ado
mo įspėjimą. -  O kur Adomas? Vis žaidžia! Ech, būtų čia, greta, aš 
nedvejočiau, jis pasakytų, kaip pasielgti. O dabar... Aš tiesiog neži
nau, ką ir daryti. Ir žaltys juk toks meilus, taip gundo, taip vilioja...

-  Suvalgyk, Ieva, šitą raudonšonį, žiūrėk, net sultys nuo obuolio 
ant lapų laša, -  atsargiai skina obuolį žaltys ir duoda Ievai, -  suval
gysi jį -  atsivers akys, tapsi visagalė ir žinosi viską: ir gera, ir pikta, 
pajusi gyvenimo laimę. Na, imk ir kąsk, -  švelniausiai savo galva glosto 
Ievos krūtinę, žiūri į akis.

Ieva matė, koks medis gražus ir vaisiai, matyt, dangiškai skanūs. Ir 
neatsilaikiusi pagundai paėmė iš jo vaisių ir godžiai atsikando. Kąs
nis pats burnoje ištirpo, nuslydo gomuriu, švelniai atgaivino ne tik bur
ną, išdžiūvusią nuo karščio, bet ir visą kūną. Ji pajuto tai, ko anks
čiau nebuvo jutusi.

-  Ieva, a, Ieva, kaip aš prisilinksminau su voveraitėmis ir kiškiais! 
Net burna išdžiūvo. Duok patį skaniausią Rojaus vaisių, -  giliai šno
puodamas atbėgęs paprašė Adomas.

-  Še, kąsk, tai -  ne Rojaus, tai turbūt dangiškasis Dievo obuolys! 
Tokio skanumo aš nebuvau ragavusi lig šiolei. Štai nuo šito medžio! 
Kąsk ir pasijusi vėl žvalus ir linksmas. O, vyre, kąsk!
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-  Juk tai -  uždraustas vaisius! Visagalis Dievas uždraudė jį valgy
ti -  galime numirti! Kas valdys Žemę ir jos gyvūnus?! -  sušuko atsi
traukdamas Adomas, atstumdamas ištiestą Ievos ranką.

-  O ne! Tu paragauk! Aš štai suvalgiau beveik pusę. Ir nieko. Man 
pasiūlė štai šis švelnus... -  ir, atsisukusi į medį, norėjo parodyti žaltį, 
bet jo jau nebebuvo.

-  Ieva, ir nieko tau neatsitiko? Įdomu, kodėl tada šis vaisius už
draustas? Dievas sakė, kad jis pyktį ir mirtį neša, -  susidomėjo kiek 
aprimęs Adomas, bet vis dar nedrįsdamas valgyti siūlomo obuolio, lai
žė išdžiūvusias lūpas.

-  Suvalgyk, mano vyre! Suvalgyk! Juk tave toks troškulys kankina! 
Aš štai kokia guvi, atsigaivinusi sultingais vaisiaus kąsniais, -  mei
liai prisiglaudusi, žiūrėdama į Adomo akis, įkalbinėjo Ieva. -  Suval
gysi, atsigaivinsi ir tapsi ne tik mano vyru, bet ir mano dievu. Žaltys 
man sakė, jog tapsime dievais. Jis toks protingas, ko gero, protingiau
sias iš visų gyvūnų.

-  Na, duokš! Jeigu tu valgei, tai ir aš pamėginsiu. Taip noriu gerti! -  
ir, paėmęs obuolį iš Ievos rankų, godžiai atsikando ir greitai sukramtęs 
prarijo. Apsilaižė.

-  Na, ir skanus gi, iš tiesų! Bet, Ieva, ką gi aš matau! Ne taip, kaip 
visada!

-  Š-š-š... -  atšliaužęs į slėptuvę sušnypštė žaltys gundytojas. -  Da
bar mes vėl turime pasislėpti gelmėse, gelmių tamsybėse, kad užsirūs
tinęs Dievas nenubaustų. Aš savo padariau -  sugundžiau moterį. Su
valgė pikto medžio vaisių. Panoro tapti visagale. Cha cha cha!

-  Taip, taip. Š-š-š -  dabar nebus Žemėje ramybės. Tik danguje vieš
pataus Dievas! O čia mes, piktosios dvasios, gundysime ir valdysime. 
Žmogus Žemėje tarnaus tik mums. Dabar jau užsirūstinęs Viešpats juos 
nubaus, ir ne tik juos, bet ir visa, kas gyva, -  patenkintos šnypštė pik
tosios lįsdamos į gelmes.

-  Š-š-š! Tss, lendam, slepiamės greičiau, dar daug bus darbo gun
dant žmones, sėjant blogį. Daug turės rūpesčių Dievas su savo sutver
tu pasauliu. Nuo to laiko, kai jį sutvėrė, jis prarado savo dangiškąją 
ramybę. Pamatys, kokie netobuli, pagundai pasiduodantys jo sutvėri
mai. Och, ir turės jis rūpesčių! Cha cha cha! -  šliaužė, slėpėsi pada
riusios savo juodą darbą gyvatės.
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... Pasakotojas pritilo, o jo klausiusieji, vienuoliui pasakojant apie 
žaltį ir gyvates kaip apie piktąsias dvasias, matyt, vis tiek buvo labai 
nepatenkinti, net buvo ir vėl bepradedą bruzdėti ir niurzgėti, bet vie
nuolis Barnabas tęsė toliau:

-  Ieva, a, Ieva, tu juk nuoga! Ir ne tokia, kaip aš! Man gėda! -  net 
susikūprinęs, rankomis dengdamas nuogumą, nuskuodė Adomas už ar
timiausio krūmo ir atsitūpęs žvilgčiojo čia į save, čia vogčiomis į Ievą.

Ieva pasižiūrėjo, irgi tarsi kitomis akimis pamatė save ir Adomą. 
Užsiplieskė veidai suvalgyto obuolio raudoniu. Atsivėrė jai akys: ji
nai irgi pajuto gėdą. Greitai šoko ir ji į vešlius krūmus, ėmė pinti iš 
figmedžio lapų apdangalą nuogumui pridengti, tą patį ir Adomui pa
tarė daryti.

Ilgai Adomas laužė pasišokinėdamas šakas, plėšė žievę. Medžiai 
dejavo, nuo skausmo lingavo. Apnuogintos šakos verkė. Pasislėpė 
paukščiai, sužiuro žvėrys: kas čia darosi Rojuje, kodėl jų šeiminin
kas žmogus skriaudžia bejėgius medelius ir pats slepiasi nuo Dievo, 
į dangų žvilgčioja?

Adomas su Ieva, šiaip taip prisitaisę prie šlaunų aprišalus iš fig
medžio, išlindo iš krūmų, bet čia pat išgirdo galingą kaip griausti
nis balsą Dievo, kuris tuojau pat nusileidęs iš Dangaus atsistojo Ro
jaus viduryje:

-  Kur tu, Adomai? Ir kur tu, Ieva?! -  net medžių kamienai linko nuo 
galingo balso. Liūtai kaip kačiukai ir drambliai prigludo prie žemės. -  
Ko, nenaudėli, slepies nuo savo Viešpaties Dievo?! Kuo nusikaltai?!

-  Aš išsigandau Tavęs, Dieve, nes esu nuogas, todėl pasislėpiau 
už krūmo, man gėda prieš Tave stovėti nuogam. Ir Ievai, -  virpančiu 
balsu teisinosi Adomas, užlindęs iš baimės už medžio.

-  Iš kur tu žinai, kad būti nuogam gėda, ir kas tau sakė, kad esi 
nuogas?! -  labai garsiai klausinėjo. -  Ar tik nesuvalgei vaisiaus nuo 
to medžio, nuo kurio tau uždraudžiau, a?! Atsakyk ir nesislėpk! Lįsk 
tučtuojau iš už krūmų, nes aš visur matau!

-  Taip, Dieve, suvalgiau. Aš to vaisiaus paragavau, ištroškęs bu
vau. Žinau, kad niekur nepasislėpsiu nuo Tavęs...

-  O kas tau davė, gal pats nuskynei?! -  nors ir žinojo, bet rūsčiai 
klausinėjo.
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-  Moteris, kurią man davei kaip draugę, žmoną, pasiūlė man, ir aš 
suvalgiau. Labai norėjau... -  neužbaigė sakinio Adomas. Dievas, pa
sisukęs į Ievą, ramiai tarė:

-  Kodėl tu, moterie, taip padarei?
-  Žaltys mane sugundė. Aš nebūčiau skynusi ir valgiusi, bet greta ne

buvo Adomo, o aš neatsilaikiau, gerti norėjau ir vaisiai taip skaniai kve
pėjo! Žaltys vis gundė, gundė! Nesusivaldžiau ir atsikandau. Ir Adomą 
vaišinau, -  nuleido galvą, iš gėdos degdama, nusuko akis į šalį. -  Man 
taip buvo gaila vyro -  juk jį kamavo troškulys. O kai suvalgėme abu, pa
matėme, kad nuogi esame, be to, skirtingi. Ir apėmė mus gėda.

-  Tai akys kaltos, -  mėgino teisintis Adomas, -  aš nieko nejaučiu, 
bet akys viską mato... Ir ne taip, kaip ligi šiol...

Bet Dievas stovėjo užsirūstinęs, šitie verkšlenimai jo nesuminkšti
no, matyt, kad atleidimo jau nebus. Jis mąstė, ką daryti su pirmaisiais 
tvariniais, kurie jo nepaklausė. O jeigu jų, žmonių, bus labai daug? Ar 
jie visi klausys jo, ar nebus dar sunkiau? Bet Viešpats kantrus ir nu
sprendė pirmiausia nubausti žaltį.

-  O kur žaltys? -  pasisukęs į uždraustą medį paklausė.
-  Jis buvo čia, toks meilus, apsivijęs aplink kamieną. Mums suval

gius obuolį, jis nieko nesakęs nušliaužė net neatsisveikinęs, aš ir ne
pastebėjau, į kurią pusę...

-  Ach, šit kaip? Tu nuo manęs ir gelmėse nepasislėpsi! -  Dievo 
akyse sublykčiojo žaibai, o balsas griaudėjo it perkūnas, -  ir šliaužio- 
si tu, šliuže, ant pilvo ir ėsi žemę visą gyvenimą! Prakeiktas būsi tarp 
visų gyvūnų ir žvėrių!

Nustojo griaudėti. Atsigręžė į Ievą tyliau, bet rūsčiai tarė:
-  O tu, moterie, gyvensi vien varguose. Gimdysi sopuliuose ir būsi 

amžinai vyro valdžioje, jo verge. O jis bus tau ne tik vyras, bet ir val
dovas. Galėsi gundyti dabar ir tu, bet tik savo vyrą.

Apsiverkė Ieva, nuleido galvą. Suprato, kad teks gyventi jau kitaip, 
kad norėjo būti lygi Dievui, o dabar teks tarnauti ir savajam vyrui. Nors 
ji nesuvokė, kokie sunkumai laukė, nes nei gimdyti, nei dirbti, nei rū
pintis kuo nors lig šiol neteko.

Pasižiūrėjo Ieva į Adomą, kuris visas tirtėdamas stovėjo prieš Die
vą, ir laukė.
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Dievas pakėlė galvą į dangų, paglostė it debesį barzdą, iškėlė ran
kas į dausas ir pasakė sopulingu balsu -  sunku jam tai buvo daryti, 
bet jis -  Teisybė:

-  Kadangi tu, nedorėli, paklausei ne manęs, o moters, visa Žemė bus 
prakeikta dėl tokio tavo poelgio, -  nuleido rankas. -  Visą gyvenimą varg
si sunkiai dirbdamas. Tu žemę dirbsi, o ji tau usnis ir erškėčius želdins. 
Ir valgysi visokią lauko žolę, kad nenumirtumei iš bado, ir būsi nuo šiol 
mirtingas! -  vėl pakėlė į dangų rankas, jos tarsi laikė visą dangaus 
skliautą. -  Savo prakaitu valgysi duoną, iki nesugrįši ir pats į žemę, iš 
kurios aš tave nulipdžiau. Dulkė esi ir dulke pavirsi!!! -  trenkė tarsi šim
tai perkūnų, net skliautai sudrebėjo, angelų chorai pritilo ir spiečius 
žvaigždžių sukrito jam į rankas.

-  Atleisk man, Viešpatie, aš išpirksiu savo kaltę, -  atsiklaupė 
prieš Viešpatį Adomas, ėmė daužyti galvą į žemę, o Ieva prapliupo 
ašarų upeliais.

Bet Dievas buvo nepermaldaujamas ir teisus. Jis baudžia griežtai ir 
negailestingai, bet teisingai. Kitoks jis ir būti negali.

-  štai jums, begėdžiai, kailiniai apdarai, uždenkite savo gėdas, -  
pasižiūrėjo į Rojaus sodą Dievas, -  dabar nereikės jau tiesti rankų prie 
uždraustų vaisių, nes jų jau ragavote ir žinote, kas gera ir kas pikta. 
O kad netiestumėte savo rankų prie gyvybės medžio, aš jus išvarau iš 
Rojaus! Marš, niekdariai!!! Gyvi jau čia negrįšite! Nė vienas jūsų ir 
jūsų palikuonių! Tučtuojau marš iš mano amžinojo Rojaus!!! -  trenkė 
jau ne vien balsas, o ir dausų galybės griausmai, sužybčiojo aptemęs 
dangus, sujudėjo, nustojo žibėjusios žvaigždės, išsislapstė visi gyvū
nai -  vieni kitus prispausdami, nustumdami, laužydami krūmus ir 
medžius bėgo drambliai, liūtai traiškė gazeles. Prasidėjo didelis są
myšis -  siaubo ir baimės buvo apimti visi. Visi išsigando Dievo rūsty
bės. Visi įgijo stiprybės, silpnumo ir baimės jausmą.

-  Taip Dievas išvarė Adomą ir Ievą iš Rojaus, uždarė jo auksinius 
vartus, -  nutilo vienuolis.

Užvirė didelis ginčas -  pilėnai ir vėl piktinosi, kad vienuolis jų 
šventus žalčius koneveikia ir peikia. Ginčijosi tol, kol pagaliau buvo 
išsiaiškinta, jog blogas buvo ne tikras žaltys, o tik juo pasivertusi pik
toji dvasia. Pagaliau pilėnai, įtikinti vienuolių, kad jų garbinami žal
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čiai nieko bendra neturi su Rojaus žalčiu pasivertusia piktąja dvasia, 
vėl nutilo, o vienuolis pasakojo toliau:

-  Ėjo Adomas su Ieva žemyn per išdžiūvusią karštą žemę, laistė ją 
ašaromis. Dar atsigręžė, manė, gal Dievas jų pasigailės. Įsitikino, jog 
Rojaus vartai uždaryti, o juos saugo su keliomis galvomis cherubinai, 
letenose laikydami liepsnojančius kalavijus. Jiems buvo įsakyta amži
nai saugoti Rojaus, kur be Dievo leidimo negalėjo patekti niekas, joks 
gyvis, gyvybės medį.

Adomas su Ieva suprato, kad dabar jiems teks kentėti už nepaklus
numą, sunkiai verstis, kad pragyventų, bet ir džiaugėsi, kad kažką vie
nas kitame atrado, pamatė, ko nežinojo ir nematė iki tol, kol nesuval
gė uždrausto vaisiaus. Pamatė ne tik kūno nuogumą, bet ir savo men
kumą Dievo akivaizdoje. Norėję tapti dievais, jie patyrė savo būties 
menkumą ir kūno negalią.

-  štai už šitą nepaklusnumą ir kenčia žmonija. Ir kentės amžinai, -  
užbaigė vienuolis. -  Kentės dėl žalčio sugundytos moters, kuri dar ir da
bar, ir visada, ir visur dar gundo, nuodėmės -  net apsižvalgė Barnabas, 
bet taip ir nepamatė riterio Viperto veido, vėl širdy neramumas kilo...

-  Kodėl ir mes turime už juos kentėti? Ir negi už vieną vaisių taip 
griežtai reikėjo bausti? Per griežtas tavo Dievas, -  nusiminęs prakalbo 
neiškentęs pilėnas, ėmė ir kiti klausinėti.

-  Ar negalima ko nors padaryti, kad mes nekentėtume?
-  Yra galimybė palengvinti kančias, tai -  šventas krikštas ir karšta 

malda. Mes jus ir norime atvesti į šį kelią, kad nekentėtute dėl amži
nosios nuodėmės.

-  Negi jūsų jau nekamuoja jokia kančia, o tik mus?
-  O kas buvo toliau? Išklausykime, -  neleido atsakinėti į klausi

mus kiti, susidomėję juos sužavėjusia vienuolio kalba. -  Viską tegu pa
pasakoja, nepertraukinėkite...

-  Taip, taip, tegu tęsia.... Tai kurgi tie vargšai išvyti išėjo? Ir kaip 
toliau gyveno?

-  Ech, negerai padarė, nepaklausę savo valdovo. Gyveno juk netgi 
geriau, regis, ir už mūsų žemių kunigaikštį, o va, buvo išvyti. Ne tik, 
matyt, galingas jūsų Dievas, bet ir labai griežtas, negailestingas...

Šį kartą neilgai pasiginčiję pilėnai išsiskirstė ilsėtis.
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Pirmieji žmonių žingsniai Žemėje
v

Kitą, jau trečią iš eilės, vakarą visi vėl susirinko 
klausytis juos labai sudominusio pasakojimo tęsinio.

-  Netrukdykime, tegu toliau kalba! Įdomu, kaipgi sekėsi tiems žmo
nėms? Pasakokite! -  paragino žynys Raižys.

Ir vienuolis Barnabas jau trečią vakarą nė kiek nepasikeitusiu, ne
nuvargusiu balsu tęsė visiems itin įdomų pasakojimą:

-  Už Rojaus vartų kelias baigėsi. Ilgai nuliūdę ėjo Adomas ir Ieva, 
nematydami pro ašaras nei kur, negirdėdami nei žvėrių kaukimo, vėjo 
švilpimo, nejausdami svilinančio saulės karščio. Ėjo ir ėjo be krypties 
ir be tikslo, tarsi bėgo nuo savęs. Išdžiūvo ašaros, kūnai prakaitavo, 
eiti buvo labai tvanku apsigaubus kailiais, burnos džiūvo, liežuviai pri
lipo prie gomurių. Pagaliau, tarsi atsipeikėję, nuviję baisų sapną, su
stojo, nė žodžio nesakydami vienas kitam, nuvargę krito ant žemės, 
įsirėmė į didelius it pabaisų kiaušiniai akmenis. Galvos nusviro, kojas 
vos vos judino -  jos buvo sudaužytos į akmenis, sukrešėjusiu krauju 
aplipusios. Čia pat buvo užpulti įkyrių musių spiečiaus.

-  Gerti! Aš tuoj mirsiu iš troškulio ir nuovargio nukamuota, -  leisgy
vė nusvirusia galva šnabždėjo Ieva. Adomas sunkiai atsiduso, pakėlė ap
dujusias nuo karščio akis į tolumą, ėmė žvalgytis, tyrinėti aplinką. Atsi
gręžė atgal. Jokio Rojaus, sodų, šaltinių -  ir į tą pusę, iš kurios jie ėjo, kiek 
akys aprėpia, plyti kalnuota dykuma, karštas smėlis ir akmenų krūvos. 
Pasuko galvą į dešinę -  vaizdas toks pats. Ieva, susmukusi ant žemės, 
sunkiai šnopavo. Vienas išganymas, kad jau mažėjo karštis, saulutė lė
tai slėpėsi už kalnų, nuvargusi leidosi ilsėtis į savo patalą dausose. Karš
tis truputį atslūgo, šviežesnis vėjelis kedeno plaukus, gaivino kūną.

Aplinkui tuščia tuščia -  jokios augalijos. Tai šen, tai ten šmėkšteli 
laukinių žvėrių šešėliai, piktai ir klastingai skalija šakalai; pasigirsta 
piktas liūto riaumojimas; nežinia iš kur pasirodo, ilgais sparnais mo
suodami, didelius snapus išžioję, nagus sulenkę, pasirengę pulti au
ką, dideli žvėrpaukščiai -  vos spėja Adomas nubaidyti, mosuodamas 
nuvargusiomis rankomis arba sviesdamas į juos akmenį. Bet ir ant že
mės nebuvo saugu. Tai iš po vieno, tai iš po kito netyčia pajudinto 
akmens piktai šnypšdamos iššliauždavo ir mėgindavo pulti gyvatės, 
grėsmingai pasišiaušdavo dideli nuodingi vorai.
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Kur dingo ta Dievo sukurta Rojaus ramybė, santarvė tarp visų žvė
rių, žvėrelių? Suprato Adomas, kad jis jau nėra visų gyvių valdovas, 
kad jam reikės saugotis, kad nepakliūtų į už jį stipresnių plėšrūnų na
gus. Apsižvalgė, pasirinko stambesnį nugludintą akmenį, paėmė į ran
kas -  bus ginklas apsiginti.

Mintys galvoje nurimo, akys pradėjo ieškoti vietos, kur būtų galima 
atsigerti. O pilvas jau priminė, kad norisi ir valgyti. Labai norisi. Bet ką 
valgyti? Iš kur imti maisto, kai aplinkui vien tik akmenuota dykuma? O 
vaizdas iš tiesų buvo nykus. Kiek akys aprėpė, kalvota, saulės išdegin
ta, kaip kiaušinių akmenų prisėta žemė, tik kur ne kur išaugusi dygia- 
žolė, kurios spyglių jau pilnos kojos: och, kaip jas peršti, maudžia, o dar 
keliauti nežinia kiek ir kur. O jėgos vis senka ir senka...

Ieva graudžiai pravirko. Iš nevilties, bejėgiškumo, nes nežinojo, 
ką daryti.

-  Cit, nežliumbk! Mes šitos bausmės nusipelnėm! Nepaklausėm Die
vo! O dabar reikia kaip nors eiti, kol rasime vandens, maisto, poilsiui 
vietos, slėptuvės, nes štai kiek plėšrūnų tyko sutemus mus sudraskyti.

Šitie žodžiai greitai Ievą grąžino į tikrovę. Joje atgijo ligi šiol nepa
tirtos baimės ir savisaugos jausmas. Stipriai įsikibo į Adomo ranką.

-  Einam, vyre. Jau temsta, reikia susirasti vietą nakvynei, -  pirmoji 
nutraukė nejaukią tylą. -  Dievas juk liepė gyventi ir sunkiu prakaitu 
maitintis, išpirkti savo kaltę.

Vienas į kitą remdamiesi rankomis jie pradėjo nuo kalvos vėl leistis 
žemyn. Vos nusileido ir priekyje iškilo dar aukštesnė kalva stačiais ak
menuotais šlaitais. Šiaip taip baidydami įvairiausius gyvius -  ir ropojan
čius, ir skraidančius -  paskutinių saulės spindulių lydimi įkopė į kalvą. 
Iš ten, nuo stačių uolų viršūnės, skardžiai čaižydami dideliais sparnais 
orą, pakilo ir dingo sutemose dideli paukščiai, savo bjauriu klegesiu pa
žadinę daugelį gyvūnų. Kai, rodos, buvo visai netenką jėgų, pamatė žio- 
jėjančią angą akmenų Sangrūdoje. Priėjo, apsižvalgė. Tai buvo gera slėp
tuvė ir vieta poilsiui. Sulindo. Sukrito ant akmenų ir kaipmat užmigo -  
užliūliavo nuovargis ir vakaro vėsa.

Miegojo turbūt pirmą kartą taip ilgai ir kietai. Negirdėjo nei liūtų 
riaumojimo, nei dramblių trimitavimo, nei didžiasparnių, didžiagalvių 
driežų gergždimo, cypimo, spiegimo, ūbavimo. Į visus šios nakties gar
sus įsiliejo ir jų garsus knarkimas.
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Pirmoji pabudo Ieva. Prasikrapštė akis, pamankštino sustingusius, 
nuvargusius nuo kieto guolio sąnarius. Iš įpratimo ištiesė ranką į šalį 
pasisemti gaivios ryto rasos nuo aplink Rojuje augusių krūmų, bet ran
ka tik užkliuvo už šlapių, susivėlusių Adomo plaukų. Adomas irgi at
sibudo -  ne tiek Ievos paliestas, kiek nuo saulutės spindulio, pro ak
menų plyšį oloje plieskusio tiesiai į akį. Adomas pakėlė susivėlusią 
gauruotą galvą, dejuodamas atsisėdo: nuo gulėjimo ant akmenų skau
dėjo strėnas, tarsi Dievas būtų visus šonkaulius su mėsa išrovęs ir de
šimtis Ievų prigaminęs. Pastenėjęs, pasikuitęs apsižvalgė. Prieblandoje 
pamatęs liūdną Ievos veidą tarė:

-  Ieva, ar ne laikas mums ko nors užvalgyti?
-  Aš labai noriu gerti, -  užkimusiu balsu atsakė Ieva. -  Ir valgyti.
-  Reikia ieškoti! Į Rojų kelio nėra. Lendame iš olos, -  keturpėsčias, 

pasiėmęs su savimi vakarykštį ginklą -  pailgą aštrų akmenį, ropštėsi 
Adomas, o iš paskos ir Ieva.

Adomas iškišo galvą, apsižvalgė. Išlindo. Išsitiesęs atsistojo. Sau
lės spinduliai kaip įkaitintos strėlės įsisiurbė į kūną. Pakėlė rankas, 
pasirąžė, užvertė galvą į dangų: „O Viešpatie, ką tu su mumis pada
rei? Pasigailėk mūsų, nusidėjėlių!" -  sušnibždėjo lūpos.

Bet mėlynas dangus buvo nebylus. Suprato Adomas, kad savo ne
paklusnumu užrūstinę Dievą, lengvai jo neprisišauks, kad reikia pa
čiam ieškoti būdų, kaip išgyventi. Juk gyventi reikės Dievo sukurtoje 
Žemėje, Dievo stebimam, galgi jis padės, neduos pavirst taip greit į dul
kę. Norėjo žiūrėdamas į dangų susikaupti, suskaičiuoti, kiek jau jis gy
vena Žemėje, kiek kartų Saulė apsisuko nuo to laiko, kai buvo sukur
tas, bet mintis išblaškė greta stovinti ir į tolį žvelgianti Ieva:

-  Mano vyre, žiūrėk į tą pusę, kur saulė eina miegoti. Ar ne Rojus 
ten matosi?

-  Negali būti, -  tingiai sukdamas galvą burbtelėjo Adomas. Visur vaiz
das buvo vienodas: akmenuotos kalvos, kai kur aštresni, alsuojantys 
karščiu kalnai, slėniai, nusėti akmenimis, reta dygia žole, krūmelių aug
menija -  jokio vandens, jokių sodų. Netgi jokių gyvių, turbūt ir tie nuo 
kaitrios saulės pasislėpę. Jokių medžių, kurių paunksmėje būtų galima 
pailsėti, pasistiprinti jų vaisiais. Tik, baigiantis horizontui, pamatė to
lumoje iš tikrųjų žaliuojančią priekalnėje oazę. Apsidžiaugė. Kumštimi 
pasitrynė akis, įsitikino, kad tai -  ne miražas, o tikras vaizdas.
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-  Eime, Ieva, į tą pusę. Ir Saulė svilins ne į akis, o į nugarą.
Ir pasuko į tolumoje pastebėtą giraitę.
-  Iš ten, kur vakar ėjome? -  žvalgydamasi klausė Ieva.
-  Nežinau. Juk nėra jokių pėdsakų, takelių. Nebeprisimenu, iš kur 

atėjome. Ir Rojaus tarsi nebuvo, -  lyg skundėsi, lyg atsakė į klausi
mą Adomas.

-  Be-ee, -  subliovė ožiukas už aštrių akmenų krūvos.
Adomas pašoko ant akmens, nežinia iš kur įgijęs jėgų, pajuto ne

žmonišką alkį, prisiminė Dievo žodžius, kad pačiam reikės prasimai
tinti. Prabudo jame suvalgyto uždrausto vaisiaus vaizdas, užvaldė pyk
tis. Suspaudė nuo žemės pakeltą akmenį, tyliai prisėlino prie dar ma
žyčio ir bejėgio ožiuko, pats nesuvokdamas savo veiksmų ir, tvojęs jam 
per galvą akmeniu, dantimis ir aštriais nagais praplėšė odą, godžiai 
atsigėrė šilto kraujo ir ėmė su Ieva graužti dar šiltas šlauneles. Pirmoji 
medžioklė pavyko.

Valgė godžiai, beveik nekramtydami. Mėsa buvo skani, minkšta. Nu
sišluostė riebalais ir krauju išteptą barzdą, paragino Ievą keltis ir eiti. 
Atsistojo, užsivertė ant peties gyvūnėlio likučius ir patraukė šokinėda
mi per akmenis ir klupdami, kabindamiesi nuvargusiomis kojomis už 
jų, į tolumoje matomą žalią oazę, čia išnykstančią, nusileidus į slėnį, 
čia dar aiškiau pasirodančią, rodos, ranka pasiekiamą, pakilus į kal
vos arba didelio kalno viršūnę.

Eiti buvo sunku, tačiau pasistiprinus, numalšinus troškulį kūne at
sirado naujų jėgų. Dabar tik apdaužytų kojų skausmas kamavo. Ėjo 
daugiausia tyliai, nesikalbėdami. Ropliai tingiai traukėsi iš kelio, kai 
kuriuos didesnius driežus tekdavo su akmenimi nuo kelio nuvyti. Vie
na smailiasnapė sparnuota pabaisa kelissyk mėgino pulti iš oro. Ypač 
tada, kai Adomas sulinkęs, beveik keturpėsčias, lipo į kalną. Vieną sy
kį, skaudžiai griebdamas letena su aštriais nagais už dešiniojo peties, 
vos grobio nenutraukė nuo pečių, vis tik nagu tarsi kabliu išlupo ne
didelį gabalą mėsos. Atsigynė nuo jo Adomas, net nuvargo akmenis 
svaidydamas, turbūt pabaisai irgi skaudžiai kliuvo, nes dingo ir dau
giau nebepasirodė.

Užlipo į aukštą ir statų kalną, nes apeiti jo nebuvo galima -  aplin
kui dunksojo dar aukštesni smailiaviršūniai kalnai. Adomas be jėgų 
susmuko ant akmens.
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-  Žiūrėk, Adomai, kokia graži didelių margų akmenų krūvelė!
Adomas sunkiai pasuko galvą ir pamatė netoliese ant uolos tupin

tį didelį paukštį, grėsmingai nemirksinčiomis akimis žiūrintį į juos.
-  Čia paukščių kiaušiniai, kuriuos pramušus viduje yra labai ska

nus valgymėlis. Atnešk juos čia, papietausime.
Kiaušinių lizdas buvo čia pat, už keleto žingsnių. Atsikėlusi Ieva 

priėjo prie lizdo ir ėmė krauti kiaušinius į kailinę sterblę. Adomas nu
vargęs, nuleidęs galvą kuitėsi, norėdamas patogiau įsitaisyti. Tik stai
ga išgirdo čaižų sparnų švilpesį, sukeltą vėjo sūkurį ir nežmonišką 
Ievos riksmą. Adomas tučtuojau pašoko, griebė savo ginklą-akmenį. 
Iš karto dingo visas nuovargis! Pasisukęs į triukšmo pusę pamatė, kad 
tas didelis baisus paukštis su nagais tarsi kabliais ir lenktu snapu 
bei dideliais išskleistais sparnais užgulė Ievą, net jos nesimatė, aplin
kui tik dulkių debesis ir plunksnų čežėjimas. Adomas šoko prie 
plunksnuotos pabaisos, kirto akmens smaigaliu per pliką galvą sykį, 
kitą, o trečią -  į didelę raudoną akį, kad net skysta drebučių masė iš 
jos ištiško. Paukštis baisiai suklegeno, sužvigo, sušvilpė, paleido au
ką ir, atsitrenkęs visu kūnu į uolą, čia pakildamas, čia vos ne ant nu
garos apsiversdamas, turbūt apsvaigęs nuo smūgių, dingo už smai
lios kalno viršūnės.

Nukamuota grumtynių Ieva atsikėlė, jos veidas ir pečiai buvo ap
draskyti. Gerai, kad kailis buvo tvirtas, plėšrusis paukštis iš jo tik ga
balus išlupo, bet moters kūnas labai nenukentėjo, tik šen bei ten sun
kėsi kraujas iš smulkių žaizdų.

-  Čia turbūt buvo jo maistas, -  žiūrėdama į sveikus kiaušinius, pra
tarė atsitokėjusi Ieva.

-  Ne, čia -  ne jo maistas. Tai jo kiaušiniai, iš kurių išsirita jo vai
kai. Jis juos gynė, -  atsakė Adomas, -  bet mes stipresni ir paukštį 
nugalėjome. -  Paėmė rankomis didelį kiaušinį, pamėgino pramušti 
dantimis, trenkė į akmenį. Kevalas trūko. Pirštais nukrapštęs keletą 
storų, stiprių kevalo gabalų, Adomas čepsėdamas, taškydamas ant 
barzdos ir pilvo, gėrė šiltą, tirštoką ir slidų, bet skanų skystimą. Ap
silaižė. Veidas nušvito. Ieva stovėjo greta ir nustebusi sekė, kaip stip
rinasi jos vyras.

-  Skanu. Labai skanu. Gerk ir tu, būsi stipri kaip šis paukštis, -  
pramuštą antrą kiaušinį padavė Ievai.
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Ieva, paėmusi pratūptą kiaušinį, išgėrė taip pat skaniai ir godžiai 
kaip ir Adomas. Irgi nusišypsojo. Išgėrė dar po du kiaušinius. Liku
sius Ieva pasiėmė su savimi. Maisto turėjo keliems kartams. Pasistip
rinę, pailsėję susirengė į kelionę. Atsistojo ant pačios kalno viršūnės. 
Dangus, regis, buvo čia pat, ranka pasiekiamas. Adomas iškėlė ran
kas į viršų, padėkojo Viešpačiui už suteiktas jėgas ir nukreipė žvilgs
nį į žaliuojančio slėnio pusę, taip netikėtai pasirodžiusį apačioje. Jis 
iš tikrųjų atrodė esąs čia pat. Tačiau, nusileidus nuo kalno, reikėjo 
perkopti dar du mažesnius vešlia augmenija apaugusius kalnus ir tik 
tada atsivėrė didelis, medžiais apaugęs slėnis, kur slankiojo daug plėš
riųjų žvėrių. Per patį slėnio vidurį tekėjo plati, srauni upė. Ar tik ne 
ta, kur iš Rojaus išteka? Vien tik nuo šio reginio Adomui pasidarė 
gera, nes vaizdas tikrai priminė Rojų. Ne, tai ne Rojus! Tai buvo vie
ta, kurioje pagal Dievo norą turėjo apsigyventi žmonės, daugintis, plis
ti po pasaulį. Tai -  pirmoji žmogaus sėsli gyvenamoji vieta Žemėje.

Jau saulė ir vėl ruošėsi ilsėtis, kabėjo žemai virš kalnų viršūnių. 
Adomas su Ieva paspartino žingsnį, pasišokinėdami įveikė kalnus ir, 
leidžiantis pirmosioms sutemoms, jau stovėjo prie sraunios upės. Jie
du, glostomi sutemų vėsos, nusimetę kailius įbrido į vandenį, atgavo 
jėgas ir savo nuostabai pamatė patrauklius vienas kito kūnus.

Ilgai abu pliuškenosi vandenyje -  ir sidabrinis mėnulis švietė, ir 
visos žvaigždės degė danguje. Pirmieji Žemės žmonės pasijuto vėl to
kie laimingi, kokie tik gali būti laimingi vyras ir moteris, besiglamonė- 
jantys Mėnulio šviesoje.

Jie dar nežinojo, kad šios glamonės Dievo valia atneš jiems dar di
desnį džiaugsmą -  jie išmoks pratęsti mirtingosios žmonijos gyvavi
mą, pradės auginti vaikus...

Ieva pasijuto nėščia...
... Vienuolis nutilo. Įsiviešpatavo tyla. Pagaliau vienas pilėnas 

atsiduso:
-  Na, ir prisikentėjo nuo visokių baisybių. Dabar, regis, tokių ir nė

ra. Net didžiojoje girioje tokių žvėrių neteko matyti... Kokios ten že
mės, kur vien baisybės?

-  Gal tik pas mus nėra, o kitur yra dar baisesnių. Ar jūsų žemėse, 
iš kur atvykote, taip nėra? -  klausė vienuolio, bet tasai tylėjo, matyt, 
mąstė.
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-  Matyt, visoje Žemėje nelengva... Iš pat pradžių žmones tik var
gai ir pavojai persekioja...

-  O ką tu žinai, gal ir buvo geriau, dar nebaigė pasakojimo. Ar ne 
taip? -  kreipėsi arčiausiai prie vienuolio sėdėjęs vyras. -  Ar ne tų upių 
šventi vandenys ir per mūsų žemes teka?

-  Žmonijos istorija labai ilga. Nepavargote klausytis? Aš nepavar- 
gau ir nepavargsiu Dievo žodį jums skelbti.... Jūs tik įdėmiai klausyki
tės ir darykite tai, ką Dievas liepia, o ne kaip piktosios dvasios gundo. Ir 
šventas vanduo ne upėse ar ežeruose, bet tik šventos Bažnyčios...

Kol tarpusavyje žmonės kalbėjosi, vienuolis Barnabas irgi šiek tiek 
atsipūtė.

Pirmieji darbo vaisiai

-  Jeigu nenuvargote ir esate pasirengę klausytis, 
kalbėsiu toliau... Šis vakaras bus ilgesnis, -  ir tas pats iškalbingasis 
vienuolis vėl tęsė savo pasakojimą:

-  Taigi laimingai baigėsi pirmoji naktis naujoje Žemės vietoje. Dar 
niekada nesijautė tokia laiminga Ieva, netgi gyvendama be rūpesčių, 
be baimės amžinąjį gyvenimą Rojuje. Ji pajuto ne tik savo dvasią, bet 
ir kūną, pažino pasaulį ir pajuto savo vertę, ne tik dieviškąją, bet ir 
žmogiškąją. Pajuto ne tik mirtingojo baimę, bet ir džiaugsmą. Ji pasiju
to reikalinga jau ne tik ją nubaudusiam Dievui, bet ir savo žmogui, 
nors dar nežinojo, kad bus reikalingesnė ne tik jam, bet ir iš jos ir Ado
mo gimsiantiems žmonėms. Ne iš nežinomybės atsirandantiems, o jau 
iš jos isčių Dievo valia gimsiantiems. Ji supras savo vertę dar ir todėl, 
kad žmonės atsiras iš jos, o ne iš jos žmogaus Adomo, kad žmogų ji 
pagimdys tik su Adomo, kaip vyro, pagalba. Suvoks, kad ji -  Ieva -  
mirtinga, pirmoji Dievo sutverta moteris, privalanti pratęsti žmonių eg
zistenciją Žemėje, teikti ne tik žmogiškąsias savybes palikuonims, bet 
ir meilę bei pagarbą Viešpačiui.

-  Ieva, a, Ieva, -  rąžydamasis, glostomas švelnių ryto saulės spin
dulių, jausdamas malonų nakties nuovargį ir patirtą lig šiol nežino
mą jausmą, kurio nepatyrė net Rojuje. Tas jausmas kilo iš vidaus, neži
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nomas, nevaldomas, veikė visą kūną, visą jo esybę, buvo panašus į tą, 
kai jis valgė iš Ievos rankų uždrausto medžio vaisių. -  Aš jaučiu kaž
ką svaiginamo, ko anksčiau dar niekada neteko patirti, -  pakėlė gal
vą, pasižiūrėjo į Ievą. -  Vadinasi, mums abiem labai gera.

-  Taigi mudviem bus visą laiką malonu ir gera, -  patvirtino prisi
merkusi snūduriuodama Ieva, pasukusi galvą į Adomo pusę.

-  Ką aš be tavęs vienas daryčiau? Mudviem labai gera. Bet aš jau vėl 
noriu gerti ir valgyti. Kaip šituos malonumus mums patenkinti? A?

-  Adomai, žiūrėk, kiek vandens upėje, užteks mums gerti. O valgy
ti... -  susimąstė, -  va, žiūrėk, pilni medžiai paukščių, jų kiaušinių, da- 
lysimės su jais, -  kalbėjo vyrui net negalvodama.

-  Taip, taip, -  svarstė Adomas, o jeigu jie neduos savo vaisių... Mes 
juk savo vaisių jokių neturime... O gal ir juos pačius, paukščius, gali
me valgyti. Tik pasigauti reikia...

-  Bet juk negalima! Dievas nubaus, kad jo sutvertus gyvius naiki
name! -  nesiryžo pritarti Ieva.

-  Tai ką gi daryti? Juk ožiukas buvo skanus. Ir jėgų daug suteikė, 
ir Dievas nenubaudė, -  jausdamas alkį įtikinėjo Adomas Ievą.

-  Tu tiesą sakai, -  pritarė suglebusi Ieva, -  juk mes valgome ne tuos 
Dievo tvarinius, kuriuos jis sukūrė, o kitus, iš jų išaugusius. Štai kiek 
jų daug! Galybė! Vienas į kitą panašūs. Pagaliau Dievas juk tau įsakė 
jiems vadovauti, ar ne taip, mano žmogau?

Adomas ilgai tylėjo. Kažką mąstė. Juk jis -  jos valdovas! Jo žodis 
lemiamas. Jo žodis -  tiesa. Ji, Ieva, tik patarėja. Kaip jis, vyras, pasa
kys, taip ir bus. Prisiminė Dievo žodžius, kad juos tik žemė maitins, 
prakaitu ją laistančius.

Apžvelgė aplink žaliuojančią augmeniją. Susimąstė, pasikasė susi
vėlusią barzdą. Jo mintis nutraukdavo Ievos tarškėjimas, bet jis nesi
klausė jos kalbų, mąstė toliau, kol pagaliau suprato, kad norint gyventi 
reikia veikti. Beje, tai priminė vėl tuščias pilvas, išdžiūvusi gerklė, nu
stelbę net malonius, širdį kutenančius prisiminimus.

-  Štai kailiai, mums Dievo dovanoti, baigia susinešioti, reikia kuo 
nors strėnas pridengti! Ir pavėsį kokį nuo karštos saulės rasti, -  sam
protavo Adomas. -  Štai šitie dideli lapai medžių, augančių ant upės 
kranto, tiks drabužiams. O kad būtų minkščiau gulėti, surasiu gauruotą
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žvėrį, užmušiu, kailį nudyręs patiesiu, na, o mėsą suvalgysime. Skran
džiai bus pilni, turėsime jėgų toliau maloniai gyventi.

-  Bet, Adomai, norėdami numalšinti troškulį, vis turėsime bėgti prie 
upės. Jeigu būtų dar bent vienas kailis, atneščiau vandens, kurį gertu
me gulėdami savo guolyje.

Adomas sujudėjo, atsisėdo. Greitai atsistojo, ištiesė rankas į dangų, 
padėkojo už saldų miegą, apsidairė aplink ir įdėmiai įsiklausė. Nors 
girdėjo įvairių garsų, balsų klegesį, tačiau nieko nesuprato. Suprato tik 
Ievą. O juk Rojuje visi gyviai vienas kitą suprato, vienas kito nebijojo. 
Adomas nustebo. Jam į galvą šovė mintis: „Jeigu aš jų kalbos nesu
prantu, jie pas mane neateina, o bėga, vadinasi, čia jau ne tie Dievo 
sukurti gyvūnai. Jeigu aš galiu eiti žeme, spardyti akmenis, nulaužti 
šaką, kad prisidengčiau nuo spiginančios saulės, valgyti medžio vai
sių, gerti vandenį, vadinasi, galiu valgyti ir šiuos gyvūnus."

Taip mintydamas Adomas pačiupo Ievą už rankos, nubėgo prie 
upės, atsigaivino vandenyje, atsigėrė. Laimingas šoko prie medžio, 
liuoktelėjo ant pirmos šakos, palenkė plonesnę, ant kurios kabėjo gra
žūs vaisiai, nepasiekęs jų visa jėga įsikibo į kitą šaką, kuri, neišlaikiu
si jo svorio, lūžo. Griūdamas ant žemės sukėlė daug triukšmo, kad net 
paukščiai išgąsdinti nuplasnojo tolyn.

-  Adomai, nenaudėli, nelaužyk mano sutvertų augalų, pats užsi
augink, -  nugriaudėjo rūstus balsas iš dangaus. -  Pats sėk, sodink, 
augink ir valgyk -  tai bus tavo darbo vaisiai. Jais ir naudokis. Ir žvė
relius pats prisijaukink, užsiaugink. Tie, kuriuos prisijaukinsi, bus tau 
paklusnūs, mylės tave. Ir tu juos mylėk, nes jie silpnesni už tave, o tų, 
kurie nepaklus tavo valiai, sergėkis -  jie tavęs nebijos, bus pavojingi 
ne tik tau, bet ir tavo prijaukintiems gyvulėliams, -  po trumpos pau
zės pridėjo:

-  Tu užmušei ir suvalgei mano sutvertą gyvulėlį, gerdamas sveti
mus kiaušinius pražudei daug gyvybių. Jie tau keršys, stengsis nau
dotis tavo darbo vaisiais. Sunkiai bedirbdami nepamirškite savo pa
skirties -  gausinti žmoniją Žemėje, -  netikėtai prabilęs Dievas nutilo. 
Po tokių Jo žodžių dangus aptemo, prapliupo lietus iš juodų debesų. 
Virš galvų plykstelėjo šviesus botagas, kad net vienas medis, pats di
džiausias, kaip šapelis griuvo. Nudardėjo Dievo vežimas toli už kal
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nų -  su tokiu triukšmu, kad net Adomas susigūžė, nors liko stovėti 
ant upės kranto po šiltu lietumi. Tuo tarpu Ieva galvą pakišo Adomui 
po pažastimi, virpėdama prie jo prisiglaudė.

Dabar Adomas galutinai suprato, kad reikia pačiam tučtuojau įsi
rengti būstą, kur būtų galima pasislėpti nuo lietaus, grūmojančio Die
vo botago, karštų saulės spindulių, vabalų, mašalų, besitaikančių ger
ti jų kraują taip, kaip jiedu su Ieva ištroškę gėrė užmušto gyvūnėlio 
kraują. Pagaliau reikia pasislėpti nuo visų akių, nerodyti, kaip jiems 
abiem gera, saugoti Ievą, kad jos koks plėšrūnas iš jo neatimtų. Ką jis 
vienas darytų, jau patyręs gyvenimo džiaugsmą, moters geismą?

Adomas, vykdydamas Dievo valią, nusprendė kibti į darbą. Švel
niai atstūmęs šlapią ir iš baimės drebančią Ievą, pakėlė galvą, apsi
žvalgė ir pasuko pakalnės link. Plačiais žingsniais, klupdami ir slys
dami, jiedu lipo žemyn. Adomas tarė:

-  Ieva, čia bus mūsų būstas! Čia mes gyvensime! Ar tau patinka 
ši vieta?

-  Taip, mano žmogau, -  nuolankiai pritarė Ieva.
-  Jie ne ką geresnius būstus už mūsų protėvius turėjo, -  neišken

tė vienas iš klausytojų. -  Pasakojo seneliai, kad prasti dar buvo jų 
būstai... Labai menki...

-  Matai, koks kerštingas jų Dievas. Už viską baudžia. Net už tai, 
kad medžiojo... Tai kaipgi jiems tada gyventi, prasimaitinti? Išvijo ir 
badu marinti žmones norėjo... Mūsų dievai mus maitina: ir Upinis, ir 
Žvėrinė, ir Lada, ir Žemyna, o ne badu marina!

-  Kaip nemedžios? Iš ko gyventų? Valgyti reikia... Gerai, kad nors 
žemę dirbo...

-  O kodėl jie tik dviese gyveno? Visose žemėse tik dviese? 
Ir mūsų...

-  Jeigu norite visa tai išgirsti, klausykite, -  pasiūlė vienuolis atsi
pūtęs, kol pilėnai karštai aptarinėjo ką tik girdėtą pasakojimą.

-  Norime, pasakok. Kas toliau buvo?
-  Šiandien jau per vėlus laikas... Ir taip labai daug išgirdome, gal

voje net ūžia. Einame ilsėtis. Rytoj išklausysime, -  pasiūlė šį vakarą 
vyresniojo vietoje sėdėjęs Netimero sesers vyras rikis Tolvydis.

Kalbėdamiesi pamažu skirstėsi pilėnai.
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Pirmieji sunus -  Kainas ir Abelis

Kitą, ketvirtą, vakarą vėl visi susirinko. Kas vakarą 
žmonių vis daugėjo, jau vos sutilpdavo į menę. Šį vakarą vėlgi iš to 
paties vienuolio Barnabo, garsiausio pamokslininko, lūpų pilėnai klau
sėsi pasakojimo tęsinio. Kaip jau buvo įpratęs pamokslautojas, iškil
mingai pradėjo šio vakaro pasakojimą:

-  Prabėgo daugybė dienų ir naktų, praėjo daug karštų, sausų pe
riodų, kuriuos keisdavo lietingi, vėsūs. Prabėgo daug laiko nuo tos die
nos, kai čia, nuošalioje vietelėje, netoli kalnų, ant kalvelės įsikūrė pir
mieji Žemės žmonės. Adomas ilgas dienas plušo lauke. Išmoko užau
ginti uogų, įvairių daržovių ir vaisių. Priekalnėje iš medžių šakų ir ak
menų padarytuose užtvaruose mekeno ožiukai, ėriukai, prie užtvarų 
aštriomis kanopomis paklusniai mindžikavo asiliukas. Senis asilas plu
šėjo lauke kartu su Adomu.

Ieva po gimdymo jau atsigavo. Vėl smagi, linksma, darbšti, rūpes
tinga. O darbų darbelių daug. Reikia savo vyrą pavalgydinti. Iš lauko 
darbų grįžęs griūva ant kailio iš akmenų, medžio ir nendrių suręstoje 
pastogėje -  šeimos būste -  ir pajudėti nenori. Įpila rūpestingoji Ieva į 
burną vandens atsigerti, šis patenkintas gargaliuoja, vieną kitą gurkš
nį išspjauna, kitus nuryja. Ieva padeda ant įdegusios jo krūtinės vai
sių, džiovintos mėsos ir žiūri, kaip Adomas tingiai kramsnoja, kol pa
sisotina. Ramybės nedrumsčia ir į juos panaši būtybė, jų žmogelis, jų 
pirmasis vaikas. Jis jau seniai miega, visą dieną žaidęs su naminiais 
gyvūnėliais. Jau praėjo daug sausų ir vėsių, lietingų laikotarpių nuo 
to laiko, kai Adomas pirmą kartą pažino savo žmoną Ievą. Jinai pa
gimdė žmogelį, kurį pavadino Kainu.

-  Adomai, pagimdžiau žmogų, į mus panašų. Ar jam patiks su mu
mis, ar bus gera? Ar tu, toks stiprus, jo neskriausi, a? Ar jis bus toks, 
kaip mes, ar mokės vaikščioti, kai užaugs? -  Ieva, gulėdama savo būs
te, apibėrė Adomą klausimais. Adomas, grįžęs iš lauko po įtempto dar
bo, nesuvokdamas, kas įvyko, iš kur čia atsirado krykščianti, į jį pana
ši būtybė, stypčiojo būsto viduryje. Ieva gulėjo nuvargusi, vos judėjo 
rankos, galva -  ji neįstengė pagirdyti ir pavalgydinti vyro.

Jis jau seniai buvo pastebėjęs jos nevikrumą, pasikeitusį kūną, kar
tais ji skundėsi skausmais. Kažką abu nujautė, kažko laukė, bet neži
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nojo, kas turi įvykti. Jie matė, kad jų pati stambiausia avis irgi buvo 
pasikeitusi, stora, nejudri, o ryte rado prie jos kelis mažylius, į ją pa
našius padarėlius. Matė, kaip jie čiulpė spenius, mokėsi vaikščioti, me
keno, išdykavo, kol paaugo. Ir Adomas jau ne vieną iš jų su Ieva ska
niai suvalgė, o iš kailio pasidarė pūslę vandeniui nešioti.

-  Mano žmona, prisimeni, kaip mūsų gyvulėliai atsirasdavo iš di
delių gyvulių. Turbūt ir mūsų žmogelis taip atsirado, tu jį augink, duok 
pieno, o aš tau padėsiu, -  nuvargęs, susijaudinęs kalbėjo Adomas. -  
Aš mačiau, kaip paukščiai parneša ir į burną vienas kitam maistą de
da, kol mažyčiai skraidyti nepradeda. Aš irgi taip darysiu.

Ieva, prižiūrėdama ir gyvulėlius, ir mažylį Kainą, kuris buvo labai 
padūkęs ir mėgdavo nuklysti toliau nuo būsto, stengdamasis netvirto
mis, kreivomis kojytėmis keverzoti pas tėvą į laukus, į paupį, kur jis 
su asilu dirbo. Daug rūpesčių su Kainu turėjo Ieva. Ji matė, kaip pa
klusniai iš paskos asilės sekiojo ir jos klausė mažas asiliukas. Jau kiek 
sykių jį teko gelbėti ir net ginti nuo piktų žvėrių, pabaisų paukščių. 
Taip, Kainas gimė ne laiku, po sunkių išgyvenimų, pirmų pusbadžio 
dienų, tik įsikūrus, kai ir būstą tik rengė, ir laukus tik pradėjo dirbti, 
gyvulėlius tik pradėjo auginti. Ilgai ir sunkiai dirbo Ieva. Naktimis gąs
dino plėšrūnai ir pabaisos. Gal todėl gimė toks nepaklusnus vaikas. Ir 
gyvulėlių, va, nemyli, akmenimis apmėto, skaudžiai užgauna, nei van
dens, nei žolės jiems nepasiūlo, kartais iš Adomo rankų išplėšia gra
žesnį vaisių, pats nevalgo, o meta lauk. Sielvartavo Ieva, krimtosi Ado
mas, matydami, kaip švelniai elgiasi ėriukai, nors jų net keletas.

O kodėl Ieva pagimdė tik vieną? Vieno maža. O ką daryti? Ir vėl 
buvo daug saldžių, svaiginančių naktų. Ir vėl Ieva pagimdė tokį pat 
žmogiuką. Pavadino Abelių. Šitie vaikai visu savo kūno sudėjimu bu
vo panašūs į Adomą.

-  Tai tavo vaikai, į tave jie panašūs, juos pagimdžiau su Dievo pa
galba, -  džiaugsmingai sakydavo Ieva, tarsi pati save guosdama, kad 
ne į ją panašūs.

Bėgo laikai, augo vaikai. Gimė Ievai jau ir į ją panašių žmogeliukų. 
Dabar Adomas sakė:

-  Matai, žmona, ne tik į mane, bet ir į save panašių žmogiukų pa
gimdei. Moterimis vadinsime. Tai jos ir tęs mūsų giminę, iš jų tesidau- 
gins ir plėsis žmonija, tu jas to išmokyk ir tebūnie jos prie tavęs.
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Ir gimė Adomui su Ieva daug dukterų per jų ilgą, beveik tūkstant
metį trukusį gyvenimą. Adomas rūpinosi savo sūnumis, šie krykštavo 
ir visada buvo greta, kol paaugo. Tik Kainas buvo nepaklusnus. Kartą 
Adomas su Abelių (jį tėvas mylėjo labiau) laistė daržoves. Abelis vedė 
asiliuką, o Adomas ant jo nugaros prilaikė sunkią, vandens pripiltą 
kailinę pūslę. Staiga jo mintis nutraukė išsigandusios Ievos klyksmas:

-  Adomai, mano vyre! Mūsų sūnų Kainą tas baisus paukštis pa
grobė, prisimeni, jo kiaušinius gėrėm, jis gyvena netoliese, štai ten, di
džiausiam medy!

Adomas griebė Abelį ant rankų, įnešė į būstą, užritino jo angą ak
meniu, pasigriebė aštrų savo ginklą -  nusmailintą ilgą lazdą, ir kaip 
viesulas nulėkė prie medžio. Aukštai storų šakų pynėje juodavo dide
lis lizdas. Šoko Adomas į medį, šaukdamas iš įsiūčio, smarkiai išgąs
dino tą plėšrūną paukštį -  pabaisą su dideliais sparnais, kurių galuo
se matėsi dideli ir aštrūs nagai. Po didžiuliu it apversta valtis lieme
niu kyšojo dvi storos, trumpos su šešiais pirštais-kabliais kojos. Uode
ga ilga kaip žalčio, o galva nedidelė it gyvatės, tik su riestu trumpu 
snapu, pilnu aštrių dantų.

Plėšrūnas, baisiai švokšdamas, daužydamasis sparnais į šakas, pa
griebęs Kainą kojomis, mėgino kilti iš lizdo, bet dideli sparnai ir sun
kus Kaino kūnas jam smarkiai trukdė. Adomas palypėjo dar aukščiau, 
pamatė kruviną, bet gyvą sūnų, kuris savo dantukais smarkiai kando 
jį sugriebusią pabaisos koją. Adomas kiek galėdamas dar šoktelėjo į 
viršų, viena ranka laikydamasis už šakos, kita visa jėga smaigaliu smei
gė į pliką, nepadengtą plunksnomis ir šarvais, pilvą. Pabaisa pasiutu
siai suklykė, iš skausmo atgniaužė nagus, pradėjo laužydama šakas 
ir taškydamasi krauju daužytis, kol neišsiveržė iš medžio šakų glėbio, 
ir, baisiai klykdama, gąsdindama visa, kas gyva, nuskrido kažkur upės 
link ir dingo iš akiračio.

O Kainas sėkmingai žlegtelėjo prie medžio, apsidaužydamas į ša
kas, sykiu sumažindamas kritimo greitį. Adomas prišoko prie jo, nes 
jau saulutė rengėsi miegoti, o žvėrys, gulėję per karštį pavėsyje, ruošė
si medžioti. Reikėjo skubėti į būstą, nes pajutę kraują plėšrūnai sulėks, 
suskris ir tada neatsiginsi nei medyje, nei ant žemės.

Parnešė Kainą leisgyvį, kruviną, išsigandusį. Verkė Ieva. Su ašaro
mis prausė sūnų, gydė...
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Štai koks jau užaugo. Tik būdas netikęs. Gal dėl to, kad sunkiomis 
sąlygomis gimė, patyrė daug nuotykių. Adomas jį išmokė dirbti žemę. 
Kainas, nors ir nepatenkintas, dirbo. Dirbo lėtai, tingiai, bet, matyda
mas, kaip vikriai dirba tėvas, pavydo vejamas ir pats stengėsi dirbti 
šiek tiek vikriau.

O Abelis užaugo švelnutis. Adomas su Ieva jau buvo saugiai įsi
kūrę, jų šeimai dideli pavojai negrėsė, gyveno ritmingą, sėslų žemdir
bių gyvenimą, turėjo prisijaukinę gyvulių. Tad ir Abelis buvo labai ra
mus, mylėjo visus gyvūnus, gal todėl jo plėšrūnai ir nepuolė. Labai 
mylėjo motiną ir tėvą ir dar vaikas būdamas pradėjo garbinti Dievą -  
savo tėvų Tėvą. Jam viskas neblogai sekėsi.

Adomas pavedė Abeliui ganyti ožkas ir avinus. Jis matė, kaip tai 
mažajam Abeliui patinka. Jis išgindavo ankstų rytą, dieną su jais gu
lėdavo medžių pavėsyje, vaisių ar kokią skanią žolę kramtė.

Taip ir bėgo džiaugsmo ir vargų kupinos pirmųjų Žemės valstiečių 
dienos ir naktys.

Ir užderėjus derliui, ir gyvulių prieaugliui padidėjus, ir džiaugsmo va
landą ar ir sunkų metą nederliui ištikus, ir plėšrūnui ėriuką sudraskius 
ar dar kokiai nelaimei atsėlinus -  visuomet Adomas dėkojo Viešpačiui, 
karštai meldėsi po darbo ir prieš darbą. Ypač ilgai kartu su šeima mel
dėsi kas septintą kartą saulei užtekėjus -  septinta diena jiems buvo mal
dos diena. Užderėjus derliui, padidėjus gyvulėlių prieaugliui -  atnaša
vo dovanas savo tėvui Dievui, kad sušvelnintų jo rūstybę, parodytų sa
vo paklusnumą, atsidėkotų už jo gerumą, dėmesį. Mylėjo ir garbino 
Viešpatį Adomas su Ieva ir sūnumis.

-  Ieva, aš kartais nežinau, ką daryti su Kainu, -  kai likdavo vienui 
vieni skųsdavosi Adomas. -  Pirmas mums Dievo dovanotas sūnus, o 
toks negeras, į blogį linkęs kaip tas žaltys.

-  Aš labai džiaugiuosi, kad pagimdžiau į tave panašų, dievobai
mingą, turintį gerą širdį Abelį. Tegu jis būna su gyvulėliais, jo nei plėš
rūnai, nei piktosios dvasios puola. Dievas jį saugo, -  susimąsčiusi švel
niai glostė vyrą, jo susivėlusius plaukus, nuo darbo sudiržusias ran
kas, suskeldėjusias nuo sūraus prakaito lūpas. -  Mylėk, mano vyre, ir 
Kainą. Juk ir jį mums Dievas davė. Jis -  pirmasis. Tegu dirba žemę su 
tavimi. O gal ir geras, doras žmogus užaugs. Per prievartą dirba, tai 
ne jaunėlis, kuris gyvulėlius globoja.
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Dar ilgai kalbėdavosi, kol nuvargę jau ne tik nuo darbų, bet ir nuo 
rūpesčių užmigdavo. Pažadindavo juos ankstų rytą ožkelių mekeni
mas, paukštelių čiauškėjimas, saulutės spindulėlis, prasiveržęs per būs
to plyšį. Ir vėl keldavosi, ir vėl kibdavo į kasdienius darbus.

Tokia jau žemdirbio dalia. Juk reikėjo ne tik save, bet ir šeimyną mai
tinti, naminius gyvulėlius prižiūrėti, žemę dirbti, kad vaisius augintų, 
būstą tvirtinti, vis naujus statinius, užtvaras statyti. Darbų -  per akis. 
Viešpats neklydo -  nuo darbų skaudėjo nugaras, žliaugė prakaitas...

Po šių žodžių vienuolis nutilo, nutarė atsikvėpti, pailsėti.
-  Ne lengviau gyvena žmonės ir dabar, -  prakalbo vienuoliui nu

tilus vienas po kito jo besiklausę žmonės.
-  Jūs tik pažiūrėkit, kiek prisikentėjo ta šeima, kiek vargo pakėlė... 

Ir nebuvo kam jų užtarti, pagelbėti. Ai ai ai...
-  Negi už vieną nuodėmę tiek daug reikėjo kentėti? Baisu pagalvo

ti. Žiaurus jūsiškis Dievas... Oi, žiaurus...
-  Ne, Dievas nėra žiaurus. Jis labai teisingas ir gailestingas, -  iš

girdęs tokius žodžius, įsiterpė kitas vienuolis Benediktas.
Jis ir pasisiūlė pakeisti nuvargusį savo brolį Barnabą ir be jokių 

įžangų, nesileisdamas į pokalbius su pilėnais, tęsė toliau savo brolio 
vienuolio pasakojimą. Žmonės suprato, kad šis vakaras vėlgi užsitęs 
kur kas ilgiau nei aną sykį.

Pirmoji auka

Skambiu balsu naujasis pasakotojas pradėjo šiais žodžiais:
-  Taip, taip, jūs teisūs. Žmonėms padarius pirmąją nuodėmę, nie

kada nebuvo lengva gyventi. Tačiau svarbiausia, kad nepamirštų gar
binti savo Viešpaties. O mūsų Dievas -  tai meilė, gėris, tiesa... Jeigu 
pirmieji žmonės būtų klausęsi jo, o ne piktųjų dvasių, būtų amžiais 
gyvenę Rojuje ir nepatyrę vargų. Tačiau dėl nepaklusnumo žmonės už
sitraukė amžinąją nuodėmę ir dėl jos kenčia... Bet apie nuodėmes ir 
bausmes šnekėsim vėliau, o dabar tęsiu iš eilės, kaip buvo toliau.

... Taigi vieną gražų, vėsų rytą, baigus nuimti derlių, atsikėlęs tru
putį vėliau nei visada, Adomas tarė:
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-  Tegu šiandien Kainas su Abelių pagerbia mūsų Tėvą. Tegu iš sa
vo užauginto derliaus dovanų jam atneša. Mes atsidėkosime vėliau ir 
gausiau, visus darbus užbaigę, gyvulėlius suskaičiavę, derlių nuėmę.

-  Aš padovanosiu mūsų Dievui patį gražiausią, mano mylimiau
sią ėriuką, -  patenkintas pradėjo šokinėti piemenukas Abelis, -  aš taip 
norėjau paaukoti ką nors mūsų Viešpačiui, manau, kad vien maldos 
jam maža. Aš jaučiu, kad jis man padeda gyvulėlius ganyti, mane glo
boja, o už tai aš dažnai jam malda dėkoju.

-  O ką aš padovanosiu? -  nenoriai, kaip visada piktas, tingiai 
gergždžiančiu balsu prakalbo Kainas, kasydamas murziną savo spran
dą, glostydamas į veltinį susivėlusius plaukus, retą, vos pradėjusią aug
ti barzdą, -  derlius mano plotelyje nekoks, viskas išdžiūvę, vaisiai ne
prinokę, neskanūs, -  nutilo. -  Gal tu, tėve, duosi ką nors mano dova
noms? -  iš padilbų pažiūrėjo į Adomą, tvirčiau surišdamas purviną, 
nutriušusį kailio gabalą ant strėnų.

-  Ne, Kainai, kas ką užaugino, tas tą tegu ir dovanoja, džiugina 
kitus, šlovina Dievą ir džiaugiasi pats savo darbo vaisiais, -  smeigė 
žvilgsnį į sūnų. O kodėl mūsų darbo vaisiai skirtingi? Juk lysvės gre
ta, a? -  paklausė, tarsi griaustinis trenkė, net Kainas susigūžė.

Ieva atsigręžė į vyrą -  pirmą kartą tokį rūstų mato. Ji juo gėrisi, nes 
žino: Adomas -  teisus, jis toks darbštus.

-  Bus taip, Kainai: ką užauginai, tą ir dovanosi Viešpačiui! O 
dabar eikit abudu, aš būsiu lauke su Ieva, o jūs mūsų būstan dova
nas suneškite.

Abelis patenkintas iššoko iš trobos į lauką ir nubėgo į užtvarą pas 
savo gyvulėlius. Žino, kad jo dovana patiks Dievui. Kainas svyruoda
mas, niurnėdamas pasiėmė krepšį ir nusliūkino į savo daržą.

-  Kas čia per žemė, kas čia per derlius? Plušu, plušu nuo ryto iki va
karo, o jokios naudos -  saulė išdžiovina, viską sunaikina. Aš, va, galiu 
ir negėręs pabūti -  geriau pavėsyje pailsėsiu. Melionai su vynuogėm ir
gi gali palaukti, -  samprotavo toliau. -  Ne, va, šitų neskinsiu, šitie vai
siai per gražūs aukai, pats suvalgysiu, šito meliono irgi neskinsiu, jau ge
riau šitą, jis ir taip džiūti pradėjo. Gal Dievas, pamatęs blogus vaisius, 
pasigailės manęs ir padės geresnių užauginti? Juk jis visagalis! Pagaliau 
dirbau aš -  geriausi vaisiai verčiau telieka man. Aš juk vyresnis už bro
lį, Dievas mane, o ne tą piemenioką Abelį pagirs. Jis dar mažas ir pagar
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bos nenusipelnė, juolab kad nieko nedirba, tik gyvulius gano, -  taip sam
protaudamas pririnko pusę krepšelio įvairių vaisių ir daržovių, dejuoda
mas, stenėdamas nukulniavo atgal į savo būstą, pakeliui vis įsidėdamas 
bumon vieną kitą uogą. Parnešė, pastatė į kampą savo dovanas ir šalia 
sunkiai atsisėdo, švytintis ir laimingas įėjo Abelis ir atsivedė savo my
limiausią ėriuką, atnešė vilnos, riebalų. Pastatė šias dovanas pačioje gar
bingiausioje vietoje, kur paprastai susėdę ant kailių valgydavo. Sudėjo 
rankutes, pakėlė akis į viršų.

-  Mano Dieve, priimk mano dovanas, -  sumurmėjo Kainas nepa
tenkintu balsu.

Staiga būstas nušvito, stogas tarsi dingo, viršuje švietė žvaigždėtas 
dangaus skliautas, ir Dievo akis maloniai pažvelgė į Abelio dovanas. 
Abelis iš džiaugsmo atsiklaupė, galva net žemę liesdamas, o Kainas vis 
laukė, kada Viešpats į jo dovanas pažvelgs, tačiau, nesulaukęs jo dėme
sio, įsiuto, ūmai pasikeitė jo veidas. Tada Dievas vėl, pakėlęs savo žvilgs
nį, uždarė dangaus skliautą, viskas tarsi aptemo, tik saulutės spindu
liukai pro būsto plyšius veržėsi į vidų. Viešpats garsiai paklausė:

-  Kainai, ko supykai, kodėl tavo veidas toks rūškanas? Argi, kai 
pikta darai, niekas nemato tavo blogų darbų? Gerai įsidėmėk -  dirbti 
ir gyventi reikia dorai ir garbingai. O jeigu tu savęs nenugalėsi, pasi
duosi piktai pagundai -  vargas tau ir tavo palikuonims!

Blogai, ne taip suprasdamas Dievo žodžius, jo įspėjimą, Kainas deg
damas kerštu staiga pakilo nuo žemės, priėjo prie dar klūpančio Abe
lio, griebė už kaklo, neapykanta degančiom akim pažiūrėjo į paklus
nų brolio veidą ir tarė:

-  Išeikiva laukan. Dievas tegu vienas dovanas apžiūrinėja! -  ištempė 
iš būsto broliuką.

Lauke Abelis dar labiau džiaugėsi, jo veide švietė angeliška ramybė 
ir atsidavimas Dievui, vėl suklupo prie akmens, ėmė dėkoti Viešpačiui.

Kainas net sugriežė dantimis iš pykčio ir pagiežos, jo akys pasruvo 
krauju. Jis griebė aštrų tėvo ginklą, kuriuo kadaise užmušė pirmąjį lau
kinį žvėrį maistui, net atsilošęs pakėlė jį virš galvos, svyruodamas žen
gė du žingsnius į priekį ir iš visų jėgų tvojo Abeliui per galvą.

Tas vos vos šypsodamasis krito pasruvęs kraujais ant žemės. Ir ne
tarė daugiau nė žodžio, ramiai nuvirto ant nugarytės, tik lūpos prasi
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vėrė tarsi maldai, kažką sušnabždėjo ir giliai atsidusęs nutilo. Tik ran
kutės kaip dvi žvakutės liko styroti pakeltos į dangų, o mėlynose kaip 
dangus akutėse švietė mažos žvaigždutės.

Kainas nuleido drebančias rankas, tarsi atsipeikėjo, tarsi išsigando 
savo poelgio. Atatupstas, visas perbalęs, tirtėdamas iš baimės, vos 
vilkdamas kojas įslinko į būstą.

-  Kur Abelis, Kainai? Ko grįžai vienas, be brolio? -  tučtuojau pasi
girdo iš Dangaus griežtas Dievo balsas.

-  Nežinau, kur jis yra! Bene aš jo sargas! -  piktai, bet kiek nusigan
dęs teisinosi Kainas. Jis manė, kad Viešpats jau užvėrė dangų ir nežiūri 
į juos, nemato, kas čia darosi. Bet apsiriko. Svarstė, kaip išsisukti.

-  Nemeluok! Ką padarei?! Pats prisipažink! Aš nežiūriu į Žemę, bet 
girdžiu, kaip tavo brolio nekaltas kraujas šaukiasi mano pagalbos, -  iš 
aukštybių sklido rūstus Dievo balsas.

-  Nuo šiol būk prakeiktas! O po mirties lauks paskutinio teismo 
diena. Bus prakeikti ir tavo palikuonys!

Kainas, nesuvokdamas, kas vyksta, išgirdo baisų griausmą, pajuto, 
kaip po jo kojomis juda žemė, o juodi šešėliai dengia dangų.

Piktosios dvasios apsėdo Kainą.
-  Tu būsi amžinas klajūnas ir pabėgėlis! Kur bedirbtum, žemė ne

duos tau savo vaisių!
Atsipeikėjęs Kainas ėmė verkšlenti:
-  O, Viešpatie! Tu jau žinai apie mano nedorybę. Nuo tavęs niekur 

nepasislėpsiu, kaip ir mano tėvai negalėjo pasislėpti net Rojuje. Bet jie 
dabar dorai gyvena, tave myli ir garbina, -  atsidusęs pakėlė akis į Dan
gų, -  o aš padariau baisią niekšybę, ji per didelė, kad nusipelnyčiau 
tavo atleidimo. Užtat visą gyvenimą būsiu pabėgėlis ir klajūnas. Bet 
kas galės mane užmušti ir bus nenubaustas. Ai, ai, ai! Ką aš pada
riau?! -  pirmą kartą pravirko ir suklupo ant žemės Kainas.

-  Ne, taip nebus. Tave baudžiu tik aš. Ir tegu įsidėmi pasaulis, kad 
kiekvienas, kuris užmuštų tave, Kainą, būtų nubaustas septyniskart sep
tynis. O aš tave pažymiu, kad kas nors, tavęs nepažinęs, neužmuštų!

Vėl nušvito saulė, nurimo žemė, nutilo Viešpaties balsas. Būsto kam
pe stovėjo Kaino krepšelis su dovanomis. Abelio dovanų jau nebuvo.

Kainas, tarsi pametęs protą, išlėkė į lauką. Abelio nebuvo, tik gulė
jo tas akmuo, švarus, be jokio kraujo lašelio. Ir Kainas pajuto, kad kaž
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kokia neapsakoma jėga, ne fizinė, o vidinė, traukia į tyrus, į Rytų pu
sę, kur teka saulė. Ir jis, pasidavęs šiai vidinei jėgai, susikūprinęs, ne
drąsiai statydamas kojas tarp akmenų ir dagių, išėjo tolyn nuo savo 
gimtojo būsto. Jo laukė sunki paženklinto žmogaus -  klajūno -  dalia. 
Net neatsisveikino su tėvais...

Šio pasakojimo su ypač dideliu dėmesiu klausėsi visi. Aišku, knie
tėjo išsakyti savo nuomonę, tačiau visi kentė nepratarę nė žodžio, nė 
vienas žmogus neįsiterpė į pasakojimą. Ir vienuolis sumaniai nedarė 
jokių pauzių, kol neištarė paskutinio žodžio.

-  Taigi, kaip girdėjote, niekur ir niekada nepasislėpsi nuo visaga
lio mūsų Viešpaties. Jis mato ir blogus, ir gerus darbus, -  pakėlė į vir
šų pasakotojas savo galvą, įbedė akis į lubas.

-  Gal tu, broli, pavargai?! Aš galiu užbaigti pasakojimą. Jau nedaug 
teliko. Ar išklausysite šiandien iki galo? -  paklausė kitas vienuolis.

Pilėnai vienbalsiai sutiko:
-  Taip, pasakokit. Juk dar nevėlu. Be to, įdomu sužinoti apie toles

nį tų žmonių gyvenimą...
-  Tai apie mūsų protėvius šneka... ai ai ai, o mes juk nieko panašaus 

lig šiol ir nežinojome, net ir mūsų žyniai šito niekada nepasakodavo.
-  Nežinia dar kieno čia tiesa... Ar tai išvis tiesa... Vaidilos nieka

da apie tai...
-  Pasakokite toliau, pasakokite... Matai, tik du sūnūs buvo ir abu 

skirtingi...
-  Na, jeigu ištversite, -  prašneko jau trečias iš eilės vienuolis, pa

keitęs brolį Benediktą, -  tai klausykitės iki galo, -  ir toliau tęsė pasa
kojimą.

Pirmoji bausmė ir atpildas

Pilėnams nutilus, nurimus pasakojimo tęsinį vie
nuolis pradėjo tokiais žodžiais:

-  Jau turbūt laikas mums į namus keliauti, jau ir išalkti suspėjau. 
Pagaliau ir visus darbus šiandien nudirbome, -  tarė Adomas nieko ne
nutuokdamas apie įvykusią nelaimę.

102 I 2 DALIS



-  Einam, einam, -  paraginta vyro atsiliepė Ieva. -  Aš irgi pavar
gau, o ir kažkokia negera nuojauta traukia namo, -  pasiskundė.

-  Kodėl taip manai? Iš kur tokios mintys? -  sunkiai išsitiesdamas, 
daužydamas į akmenį žeme aplipusį medinį kauptą ir paduodamas 
krepšį su daržovėmis lyg pats sau, lyg žmonai tarė:

-  Vaikai su Dievu pabendravo, jam dovanų atnešė, turbūt jau mū
sų laukia. Paskubėkime.

Po tokių žodžių, nespėjus išeiti į išmintą iš lauko būstan vedantį ta
ką, staiga dangus aptemo, pakilo audra, palinko ligi žemės galingi me
džiai, šakomis į ją įsirėmė, kiti lūžo neišlaikę, žvėrys, susimaišę į vieną 
krūvą su naminiais gyvulėliais ir iš dausų nusileidusiais paukščiais -  
pabaisom ir mažais paukšteliais, ėmė slėptis už uolų, glaustis prie žemės. 
Ieva vos spėjo įsikibti į tvirtą Adomo ranką, bet ir jos vyras sulinko nuo 
vėjo, rankomis pridengė akis nuo aštraus smėlio.

Toliau pasidarė dar baisiau: susiūbavo žemė, sugriaudėjo nuo kal
nų riedantys akmenys, upės vanduo piestu atsistojo. O iš kalnų išsi
veržė baisi ugnis, pakilo jos stulpas lig dangaus ir sustingo. Tai buvo 
Dievo galybės ženklas. Ir tuojau pat iš aukštybių pasigirdo rūstus bal
sas, sudrebinęs visą slėnį:

-  Adomai ir Ieva, negrįžkite į tuščią būstą! Ten Abelio kraujas keršto 
šaukiasi. O Kainas, paženklintas baisios nuodėmės ženklu, bus amži
nas klajūnas! Bet aš tau atlyginsiu, tu turėsi sūnų, panašų į save! Ir 
jis, ir jo palikuonys bus Dievo sūnūs, ištikimi jo tarnai.

Kaip staigia užėjo baisi audra, taip staiga ir praėjo. Vėl ėmė tekėti 
upė, kas sau išsiskirstė žvėrys ir naminiai gyvuliai bei paukščiai, nu
rimo sujudę kalnai ir Žemės tamsybės, stojo tyla, -  tokiu griausmingu 
balsu šnekėjo vienuolis, kad net visa menė nuščiuvo, susigūžė, visi net 
kvėpuoti bijojo. Pagaliau pritilo vienuolis ir jau ramiau tęsė:

-  Kai Adomas ir Ieva, išgirdę šią baisią žinią, pažiūrėjo savo būsto 
pusėn, jo nepamatė: toje vietoje telkšojo gilus nedidelis ežerėlis, o jame 
tyvuliavo sūrus rausvas vanduo. Tačiau jame nebuvo matyti jokios gy
vybės -  nei žolelės, nei žuvelės...

Tolumoje sunkiai per kalną kopė sulinkęs, nuvargęs žmogus. Ne
trukus jis dingo už horizonto, išsinešė iš šio slėnio -  Adomo ir Ievos 
šalies -  savo amžiną nuodėmę. Tai buvo jų sūnus Kainas.
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Sustojo Adomas ir Ieva, palydėjo žvilgsniais savo sūnų.
-  Dievas teisus, žino, ką daro. Tegu išpirks Kainas savo kaltę kančio

mis. Už savo pirmąją nuodėmę buvome bausti mes, bus baudžiami mū
sų vaikai, vaikų vaikai ir tų vaikų vaikai, ir taip visos kitos kartos...

-  Dievas sergės ir globos tik tuos, kurie jo neužmirš, melsis. Ir ne
duok, Dieve, jiems užmiršti, -  gailiai raudodama kalbėjo Ieva. Adomas 
ne tik klausėsi žmonos, bet ir žvilgsniu tyrinėjo slėnį -  ieškojo nauja
jam būstui vietos, mąstė, kokį, kaip, iš ko suręsti. Ech, būtų buvę sū
nūs, nors vienas, suręsti padėtų, o dabar ką! Į Ievą panašūs žmogeliu
kai, mergytės, -  silpnos. Dukros -  tai ne sūnūs -  tėvui nepagelbės. Stai
ga, tarsi pabudęs iš gilaus miego prisiminė: o kur dukrytės, kurgi gy
vulėliai? „Ach štai! Kaip aš jų galėjau nepamatyti! Ogi jos, žiū, prie 
upės po kiparisais sulėkusios žaidžia. Negi ir Ieva pamiršo jas?" -  at
sipeikėjęs pažiūrėjo į žmoną.

Adomas stipriai paėmė žmoną už rankų, paskui apkabino per pe
čius ir tarė:

-  Einam! Ten, matai, paupyje po medžiais žaidžia mergytės su gy
vulėliais. Jau vėlus laikas, eime prie jų, reikia rengti būstą mums ir už
tvaras gyvulėliams.

-  Einam, mano vyre. Tik statykimės čia, arčiau vandens ir dirbamo 
lauko. Ir medžių, ir meldų daugiau, ir tyliau nei ant kalno...

-  Bet ant kalno saugiau, o čia nuo daugelio plėšriųjų žvėrių reikės 
sergėti gyvulius ir vaikus. Ir mums patiems pavojinga -  kiek piktų gy
vačių žolėje šliaužioja, -  lyg dvejodamas dėstė Adomas.

-  Bet čia taip ramu, tylu ir vėsu. Ir tau medžioti patogu, -  neatly
žo Ieva.

-  Gerai, gerai, -  truputį suirzęs, kad ne į savo reikalus jo žmona, 
vyro tarnaitė, kišasi, kad mėgina prieštarauti. -  Aš tuojau parinksiu 
tinkamą vietą, o tu sukviesk mergytes ir gyvulėlius, -  Adomas, nuė
męs nuo Ievos pečių ranką, akimis ieškojo tinkamos vietos būstui ir 
ūkiniams pastatams.

Ilgai žvalgėsi -  vietelė turėjo būti graži, lygi, truputį aukštėlesnė, sau
sesnė, kad ir vanduo kuo arčiau būtų, ir netoli nuo dirbamo lauko. Vis
ką apsvarstęs, išrinko pačią tinkamiausią, tik akmenų čia buvo mažoka.

Kol suko galvą, ką ir kur statys, atlyžo širdis, pagalvojo, kaip bus ge
ra po sunkių dienos darbų ar pavojingos medžioklės atsigulti šalia Ievos.
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Juk darniai, gražiai gyveno, nors Dievas ją ir pažemino, jo tarnaite ir ver
ge padarė, bet be skriaudų gyveno. Neskriaudė jos Adomas, švelnūs viens 
kitam buvo. Juk abu sunkiai dirbo, abu karštai meldėsi, abu išgyveno 
daugybę pavojų, abu kartu džiaugėsi.

Taip prabėgo labai daug naktų ir dienų. Adomas su Ieva buvo pa
čiame jėgų žydėjime -  jiems tebuvo vos šimtas trisdešimt metų, -  po 
šių žodžių menėje sėdėję žmonės tik susižvalgė, o vienuolis tęsė:

-  Vieną gražų rytą jų jaukų būstą vėl pralinksmino skardus mažy
lio balselis. Ieva išvargusi gulėjo, iš džiaugsmo spindinčiomis akimis 
meiliai žiūrėjo į Adomą. O jis, ištiesęs savo milžino delnus į kūdikį, 
bijojo jį liesti, juk jis toks gležnas, bejėgis. Bet, pamatęs vaiko mėlynas 
dideles tarsi dangus akytes, neišlaikęs prašneko:

-  Dėkoju, tau, Viešpatie, už dovaną man, siųstą per mano moterį. 
Aš tavo garbei jį pavadinsiu Setu, nes tu man atlyginai (Setas hebra
jiškai reiškia atlyginimą). Aš padarysiu viską, kad jis ir jo palikuonys 
būtų tavo, Dieve, sūnūs, dievobaimingi dangaus angelai.

-  Kaip aš džiaugiuosi, kad tu laimingas, kad Dievas per tave tesė
jo žodį. Turėk sau padėjėją vyrą, jis toks panašus į tave, jo akys -  ty
ras dangus, -  džiaugėsi Ieva.

-  Skaudu prisiminti, bet labai panašus į Abelį, kurio dvasia dan
guje Viešpačiui tarnauja. Aš jį dažnai matau naktimis, kai užmerkiu 
akis. Laimingas jis angelėlis, -  sudėjęs rankas, pakėlęs akis į dangų 
meldėsi Adomas.

Abudu nuoširdžiai džiaugėsi, kad vėl turi būstą, geresnį už pir
mąjį. Sienos iš akmenų sumūrytos, žemėmis su moliu apteptos -  jo
kio plyšelio! Būstas išėjo tvirtas, jaukus, saugantis ir nuo karščio, ir 
nuo lietaus. Įėjimą paliko nedidelį, kad pasilenkus būtų galima įeiti, 
bet klauptis ir ropoti ant kelių nereikia. Jauku, nors viduje visą laiką 
prieblanda. Padarė Adomas skyles, kad galėtų žiūrėti į visas keturias 
puses ir saulės spindulį įleisti. Šie langeliai buvo uždengiami iš vi
daus, o įėjimą uždengė vartais, padarytais iš tvirtų kuolų. Sunkūs iš
ėjo vartai, bet saugūs, ypač kai nebus Adomo. Daug dirbo Adomas, 
kol įrengė užtvarą gyvulėliams. Akmenų čia mažai, teko juos ridenti, 
tempti iš toli. O jų daug reikėjo! Pamatus sudėjo iš akmenų, supynė 
aukštą tankią tvorą, net stogą it tinklą, -  nepačiups jo užaugintų gy
vulėlių jokie plėrūnai.
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Kiek vargo Adomas, kol visa tai surentė! O Ieva gražiais kailiais 
aslą išklojo. Ir nuvargę saldžiai miegojo, kol Dievas nepasiuntė jiems 
už vargus ir triūsą sūnų Setą.

Žiūri į jį Adomas ir atsidžiaugti negali: toks panašus į jį, tik akys 
dangaus mėlynumo.

-  Dievas su mumis! Turėsiu padėjėją. Augink jį, Ieva, rūpinkis juo, 
kol jis dar mažytis. Kai tik vaikščios ne kaip ėriukas, o kaip aš, ant 
kojų, jį visur su savim vedžiosiuos.

-  Aš viską padarysiu, kad tau užauginčiau sūnų, -  nušvitusi pa
laimintosios šypsena pažadėjo Ieva, -  jis bus toks pat stiprus, tvirtas, 
darbštus, padės žemę dirbti, gyvulėlius auginti, medžioti...

-  Ne, Ieva, -  nutraukė Adomas žmonos mintis, net nepagalvojęs, 
jog taip darydamas ją įskaudina. Juk ji nori gero Adomui, tik dėl jo 
stengiasi viską daryti ir sakyti, kad įtiktų. Tačiau Adomas, jos vyras ir 
valdovas, šį kartą nedavė jai išsikalbėti, garsiai išsakyti širdį užplū
dusių minčių, nudžiuginti vyrą, paglostyti jį nors švelniais žodžiais. 
Adomas išsitiesė, pakėlė galvą į Dangų ir tęsė:

-  Ne, Ieva, jis nebus nei žemdirbys kaip aš, nesimokys nei kitų ama
tų, nemedžios žvėrelių -  aš jį aukoju mūsų Viešpačiui, idant išpirktų 
Kaino kaltę, užmokėtų už mudviejų nuodėmę. Tegu jis ir jo vaikai, ir jo 
vaikų vaikai bei jų palikuonys tarnauja Dievui, man užteks vienos tar
naitės -  tavęs, o jį dovanoju Dievui, tegu jam tarnauja. O, Dieve, pasi
imk mano sūnų ir vesk doros keliu, -  pakėlęs rankas suvaitojo Adomas.

Ieva susijaudinusi klausėsi Adomo, net mėgino keltis, bet sudejavu
si bejėgiškai vėl išsitiesė ant kailio.

Adomo karštą maldą nutraukė mažylio čiauškėjimas. Jis patenkin
tas žiūrėjo, kaip šis nuogas padarėlis it kirminas raito kojytes, rankutes, 
mėgina sukioti galvą. Galiausiai pavargęs visu garsu paleido gerklę. Jo 
šaižus balsas užpildė būstą, net ožiukai aptvare nustojo mekenę.

Adomas lėtai pasilenkė, įdėmiai pasižiūrėjo į triukšmadario aku
tes. Tas minutėlei nurimo, laimingas sukrykštė, ištiesė drebančias ran
kutes. Tada Adomas atsargiai paėmė vaikutį ant rankų, pakėlė prie sa
vo veido, įdėmiai visą apžiūrėjo, atsargiai padėjo Ievai, visą tą laiką 
meiliai stebėjusiai Adomo elgesį, ant krūtinės sakydamas:

-  Jis nori valgyti. Pamaitink ir rūpinkis, kad jam pieno užtektų. Aš 
irgi einu -  paieškosiu maisto.
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-  Eik, Adomai, eik! Aš jį sočiai maitinsiu ir rūpinsiuos taip, kaip ir 
tavimi. Juk tu -  mano žmogus, o jis -  tavo žmogus. Judu abu mano 
žmonės, mano valdovai.

Pirmą kartą po ilgo laiko tarpo Adomas buvo toks ramus, laimin
gas ir gailestingas -  jau buvo beimąs į rankas vėzdą ir akmenį ir be
išeinąs į medžioklę, bet prisiminęs, kad stirniukai, kuriuos buvo nusi
žiūrėjęs maistui, tokie panašūs į jo vaiką, vėl padėjo ginklus ir nuėjo 
rinkti vaisių bei kiaušinių.

Nuo šiol Adomas stengėsi medžioti tik badmečiu arba gindamasis 
nuo jį puolančių žvėrių. Maisto Adomas užsiaugindavo savo ranko
mis, padedamas Ievos dukterų. Nuoširdžiai puoselėjama žemė davė 
gausų derlių, daugėjo naminių gyvulių -  ant stalo sočiai buvo vaisių, 
daržovių, pieno, sūrių. Netrūkdavo ir mėsos.

Ramybė ir palaima viešpatavo Adomo ir Ievos šeimoje. O ji, ačiū 
Dievui, didėjo. Štai jau ir vaikų vaikai krykštauja, nuogapilviai bėgio
ja. Visas slėnis apgyvendintas, toli paupiu nusitęsė dirbamos žemės 
plotai, stūkso vienas prie kito, vienas už kitą lengvesni nameliai, pil
ni žmonių.

Vis plėtėsi Adomo ir Ievos giminė. Tik jiedu jau šimtmečių naštos 
slegiami, vis arčiau žemės linksta. Laikas būtų pailsėti, amžinajam po
ilsiui ruoštis, ir ne tik jiems, bet ir jų vaikų vaikams. Juk jie išgyveno 
jau net iki devintos savo palikuonių kartos.

Pirmieji žmonės Dievo skirtą pareigą atliko -  davė pradžią žmoni
jai, mokė gerbti ir šlovinti Viešpatį, kad ir jiems būtų dovanota už pir
mąją nuodėmę, kurią padarė Ieva su Adomu.

Bet žmonės, deja, tai greitai pamiršdavo. Ir tik po skaudžios baus
mės prisimindavo pasaulio sutvėrėją. O ji, bausmė, vis artėjo... Dievas 
buvo kantrus, bet... -  ir po šių žodžių, matyt, gerokai pavargęs vie
nuolis minutėlei nutilo, juolab kad netikėtai kilo garsus erzelis. Misio
nieriai ne iš karto suprato, dėl ko subruzdo žmonės, tik jau aiškiai gir
dėjo pilėnų pasipiktinusius balsus:

-  Kaip tai suprasti? Jie sangulavo tarpusavy?
-  Jūsų Dievo sukurti žmonės tarpusavy... Broliai su seserimis... Tė

vai su vaikais...
-  Kaip tai suprasti? Pas mus tokius gyvus... užmuša... Ir ta giminė 

būtų prakeikta...
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-  Neee, mes ne iš jūsų dievų žmonių, mes kitokie... Nereikia mums 
ir girdėt apie jūsų ištvirkavimą... -  ne juokais piktinosi žmonės, vie
nuoliui iškilmingai papasakojus, kaip plėtėsi Adomo ir Ievos šeima.

Pilėnai tai suprato savaip. Teko net ir Barnabui, ir kitiems misio
nieriams įsiterpti, aiškinti, tačiau vargu ar žmonės liko patenkinti pa
sakojimu, išgirsta šitokia naujiena. Tik savų didikų drausminami nu
tilo. Abi pusės sutarė, kad šiam kartui pakaks, kad ir vienuoliai, ir pi
lėnai jau pavargo, gal dėl to tapo tokie irzlūs ir priekabūs. O ir vie
nuoliai gal per daug neatsargiai perpasakoja Šventąjį Raštą. Visi susi
tarė susitikti kitą vakarą.

Pirmoji žmonijos giminė

Šį vakarą, jau penktąjį iš eilės, pats vyriausias vie
nuolis Barnabas atsargiau rinkdamas žodžius ir ne taip iškilmingai 
kaip pirmą kartą prakalbo:

-  Mūsų Viešpats Visagalis dirbo penkias dienas, kol sutvėrė visą 
pasaulį. Mes, sekdami mūsų Sutvėrėju, irgi jums pasakosime visą žmo
nijos ir pasaulio istoriją penkis vakarus. Maloniai prašau ramiai klau
sytis ir netrukdyti. Iki šventų Kalėdų, iki kūdikėlio Jėzaus gimimo die
nos, mes dar turėsime laiko pasikalbėti... Labai prašyčiau rimties ir su
sikaupimo šiuo šventu advento laiku. Nuodėmingieji žmonės, turėkite 
kantrybės klausytis švento Viešpaties Dievo žodžio, mano lūpomis ta
riamo... Aš, nuodėmingasis jo tarnas ir jūsų mokytojas, pradėjau ir už
baigsiu mūsų pasakojimą:

-  Nepastebimai greitai bėgo dešimtmečiai, šimtmečiai. Žemėje jau 
gyveno net septinta žmonių karta. Klestėjo Mesopotamija -  žmonių, 
Adomo ir Ievos palikuonių, sukurtas žemiškasis rojus. Adomo ir Ievos 
sūnų Seto ir Kaino vaikams ir jų vaikų vaikams pasidarė per ankšta 
šiose žemėse. Žmonės pradėjo plisti po pasaulį. Deja, ilgainiui jie pra
dėjo pamiršti savo Viešpatį. Užuot džiaugęsi tobulai sukurtu pasau
liu, pasidavė piktųjų dvasių gundymui. Nuodėmės ir kančia tapo jų 
neatskiriama gyvenimo dalimi. Net pats Matusaėlio (Nojaus senelio) 
sūnus Lamekaš ištvirkauja, gyvena su keliomis moterimis, rodo ištvir
kavimo pavyzdį kitoms šeimoms, gentims.
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Dievas visa tai matė, ilgai tylėjo. Juk jis -  kantrybė.
-  Negi mano sutverti žmonės tokie netobuli? Kodėl jie taip greitai 

pamiršta mane, taip lengvai pasiduoda nuodėmingai pagundai? -  sė
dėjo soste ir mąstė. -  Reikia kurti pasaulį iš naujo.

Tais didelio blogio ir pasileidimo laikais gyveno doras žmogus No
jus. Turėjo jis mylinčią žmoną, sūnų. Nesibodėjo darbo, neužmiršo sa
vo Viešpaties, nuolat meldėsi.

-  Ir kada baigsis šis pasileidimas, lėbavimas, tinginystė ir ištvirki
mas? -  skundėsi jis savo žmonai. -  Negi žmonės savo Dievą pamir
šo? -  sielojosi, ilgesio kupiną žvilgsnį į dangų kreipė.

-  Turbūt pasaulio pabaigos šaukiasi, -  grąžė nuo darbų suskirdu
sias rankas, aimanavo jo žmona. -  Pasimelskime Visagaliui Dievui, pa
prašykime malonių, -  pakėlė akis motina.

-  Man nusispjaut į visa tai, kas darosi aplink. Kas ką nori, tegu tą 
ir daro, -  kaip visada nepatenkintas, storžieviškai drėbdavo antras sū
nus Chamas. -  Kodėl aš turiu jam dėkoti už savo darbo vaisius, pra
šyti tarsi išmaldos atpildo už gerus darbus? Tik pastebėjęs rūstų tėvo 
žvilgsnį nutildavo. Nenorėjo burnoti girdint tėvui.

-  Oi, sūnau, aš tave prakeiksiu, jeigu tu taip nepagarbiai šnekėsi 
su mumis, kaimynais, negarbinsi pasaulio Sutvėrėjo, davusio mums gy
venimą, -  glostydamas ilgą žilą barzdą ir žiūrėdamas į Chamą, griež
tai kalbėjo tėvas Nojus. -  Kodėl tavo broliai Semas, Japetas paklusnūs, 
dori? O tu? Kodėl nedoru keliu bandai eiti? Kodėl blogą pavyzdį iš 
kitų imi ir tik blogį kitiems rodai, a? -  tarsi diržu kirto žodžiais.

Mama tik susigūždavo nulenkusi galvą, baugščiai sprukdavo to
lyn. Žinojo Nojaus griežtumą ir teisingumą, gerbė ne tik jo fizinę jėgą, 
gebėjimus visus darbus nudirbti, bet ir stiprią dvasią, taurumą. Jis ir 
visa jo šeima buvo labai gerbiami mieste, visoje didelėje giminėje.

Chamas, nuleidęs galvą, nudelbęs akis į žemę, nusliūkino šalin.
-  Ech, che, che, -  atsiduso Nojus, šiurkščia nuo darbo, bet tvirta 

kaip granitas ranka nubraukė nuo kaktos prakaitą, užvertė galvą į dan
gų. -  Negi iš tikrųjų reikia pasaulio pabaigos, kad žmonės suprastų, 
jog taip ištvirkaujant gyventi negalima? -  prakalbo. -  Kodėl visi tingi
niai, apgavikai, lėbautojai gerai gyvena dorų žmonių sąskaita? Kodėl 
sunku gyventi tiems, kurie sąžiningai dirba? Negi Viešpats nemato, ne
gi jis bejėgis? -  nuleidęs galvą skundėsi pats sau.
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-  Nemielas man toks gyvenimas, -  nors jau pragyvenęs ne vieną 
amžių, bet dar kupinas jėgų ir dvasios dejavo Nojus. -  Jau ir sūnūs 
prieš tėvus burnoja. Ai ai ai, kas bus toliau?!

-  Nesisielok, Nojau! Tu man padėsi sukurti naują gyvenimą 
Žemėje, -  pasigirdo griaudžiantis balsas. Nojus net sudrebėjo, nuvi
jo šalin jį apnikusias mintis, susikaupęs klausėsi nematomo pašne
kovo balso.

-  Statyk, Nojau, laivą, renkis ilgai ir sunkiai kelionei. Pasiimsi su 
savimi savo šeimą, po porą kiekvienos gyvūnų rūšies. Bus tvanas!

Staiga sugriaudėjęs balsas nutilo. Papasakojo visa tai Nojus savo 
šeimynai, artimiems žmonėms ir kibo į darbą.

Dirbo neatsitiesdamas dieną ir naktį. Dirbo ilgai -  visą sausros 
metą, keletą Mėnulio pilnačių, kol padarė labai didelį -  per šimtą 
sieksnių ilgio, kelių dešimčių sieksnių pločio ir daugiau kaip dešim
ties sieksnių aukščio -  laivą. Vieni žmonės susidomėję stebėjo darbą, 
kiti paslapčiomis šaipėsi tarsi piktųjų dvasių apsėsti, tyčiojosi, treti 
sunerimę klausinėjo:

-  Meistre Nojau, ką tu čia statai? Ar tik ne laivą mūsų mieste?
-  Tai ir yra laivas. Mane Viešpats įspėjo. Jeigu jūs nesiliausite iš

tvirkauti, Dievas sukels tvaną. Visi jūs, nuodėmingieji, žūsite, -  rimtai 
kalbėjo Nojus, rankiodamas skiedras iš barzdos ir žiūrėdamas tiesiai į 
akis savo pašnekovui.

Vieni, gavę tokį atsakymą, nueidavo susimąstę, kasydamiesi pakau
šį, neva pamatysim, kas bus toliau, kiti dar labiau erzindavo meistrą, 
apkvaitę nuo nuolatinių lėbavimų.

O Nojus ir toliau susilenkęs meistravo savo laivą -  kalė, drožė, sma
lavo derva...

-  Oho, pastatyti tokį laivą! Net ir mūsų Netimeras tokio neturi. Va 
tai tau, sumanus vyras tas Nojus buvo. Nagingas meistras, -  neišken
tęs įsiterpė vienas balsas, bet pasakotojas, nekreipdamas jokio dėme
sio į prašnekusįjį, tęsė:

-  Meistravo jis su Dievo pagalba. Praėjo dar nemažai laiko, kol gra
žuolis laivas buvo užbaigtas. Reikėjo irklus pritvirtinti, vairą patikrin
ti... Galų gale vieną popietę už storų debesų dingo saulė, nutilo paukš
čiai, kažkur išsislapstė žvėrys. Ir atsivėrė dangaus vartai -  prasidėjo
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tvanas. Vandens srovės krito iš dangaus, išsiveržė giliausi žemės šalti
niai. Netrukus patvino upės, ežerėliai virto jūromis, slėniai -  ežerais. 
Aplinkui -  vien vanduo.

Žmonės išsigandę, nespėję atsikvošėti nuo to, kas įvyko, puolė kopti 
į kalnus. Nojus susirinko šeimą, mantą, įlipo į laivą ir, vykdydamas 
Dievo įsakymą, apsigyveno jame. Po kelių savaičių laivas, didelių ban
gų judinamas, pakilo nuo žemės. Visur tyvuliavo tik vanduo, iš dan
gaus vis veržėsi nesustabdoma vandens lavina, savo kriokimu užgož
dama žvėrių riaumojimą, paukščių čyravimą, klaikų žmonių šauksmą. 
Po vandeniu dingo į dangų ištiestos rankos. Per vėlu! Dievo teisingu
mas išsipildė. Bangų supamas laivas sustojo prie didžiulio kalno, ant 
kurio būriavosi gyvūnų ir paukščių poros.

-  Eikšekit visi -  maži ir dideli, baisūs ir švelnučiai, pas mane, ro- 
pokit, skriskit, lėkit, šuoliuokit į laivą, džiaukitės, kad Viešpats jus 
gelbsti! Gyvenkite santarvėje.

Aplinkui tyvuliavo tik pasaulinio vandenyno vanduo, žemės -  nė 
lopinėlio. Tamsa. Ir nieko gyva. Plūduriavo tik viena gyva žemės sale
lė -  Nojaus laivas...

-  Oho, netgi ir nė vieno žmogaus gyvo neliko. Eikit sau... Net kau
tynėse ne visi žūna! Ai ai ai, -  sudejavo kažkuris pilėnas, bet vienuo
lis tęsė toliau:

-  Liūtis, trukusi penkis mėnesius, nurimo. Vėl pasirodė skaisti sau
lė, apšvietusi beribius juodų vandenų plotus ir tarsi šapelį Nojaus lai
vą, užplukdytą ant aukšto -  daugiau nei penkių kilometrų -  Ararato 
kalno.

Apsidžiaugęs Nojus atsistojo laivo viduryje, prisimerkęs apsižval
gė -  aplink tik vanduo ir dangus. Staiga vandenį su dangumi sujungė 
pasakiškai graži įvairiaspalvė vaivorykštė.

Sužavėti neapsakomo grožio, nuščiuvo bepradedą čiulbėti paukš
čiai, šmirinėti žvėrys. Laikas tarsi sustojo. Praradę žadą, tylėjo ir No
jaus sūnūs. Stojo mirtina tyla.

-  Nojau, ši vaivorykštė -  tai mano su visa žmonija sandoros žen
klas. Ji rodo, jog daugiau Žemės netvindysiu. Gyvenkite ir vėl daugin
kitės, džiaukitės, bet nepamirškite Viešpaties!

/ SKYRIUS I 111



Sušniokštė vanduo, vaivorykšte ėmė kilti į viršų. Ilgai, net septy
nis mėnesius, slūgo, o iš tikrųjų praėjo dar septynios amžinybės, kol 
pagaliau pasirodė Žemė, ant kurios tvirtai savo kojomis atsistojo No
jus su šeimyna, nedrąsiai iššoko, iššliaužė, išskrido visi gyviai ir išsi
skirstė kas sau.

Vėl atgijo Žemė. Priviso visokių gyvūnų, sužaliavo augmenija, pri- 
sidaugino žmonių. Užvirė gyvenimas.

Nojus sulaukė gilios kelerių amžių senatvės, o jo sūnūs tapo kelių 
tautų protėviais. Susikūrė ir stiprėjo valstybės -  ne tik Babilonija su 
savo kalba ir bendravimo ženklais rašmenimis. Žmonės, smarkiai plės- 
damiesi ir daugindamiesi, nusigavo netgi iki Nilo upės, įkūrė Memfio 
miestą, išsirinko pirmąjį valdovą Meną, faraonų dinastijos, pastačiu
sios tiek daug didingų piramidžių, pradininką. Iškilo ir susiformavo 
kitos valstybės. Žmonės užplūdo ne tik Nilo, Eufrato, Gango, Tiberio 
upių slėnius, bet ir patraukė prie jūrų -  Viduržemio, Juodosios, apgy
vendino vis naujas žemes, kūrėsi naujos tautos ir valstybės: asirai, per
sai, graikai, finikiečiai, kanaaniečiai (Chamo palikuonys), aramėjai, 
urartai.

Kuo žmonija labiau plėtėsi, amžius po amžiaus vėl ėmė pamiršti 
Dievą, vėl garbino įvairius stabus, kokius jūs lig šiol dar garbinate sa
vo žemėse. Po tvano gyveno jau keturiolikta ilgaamžių žmonių karta. 
Žmonės jau buvo išmokę bendrauti šumerų, semitų, hebrajų raštais, 
Egipto hieroglifais, jau vėl buvo statomi puošnūs miestai -  Damaskas, 
Palmyra, Mario, Jeruzalė, Babilonas, Ninevė, Haranas, kokių jūsų, pa
gonių, žemėse ir dabar dar nėra. Ir nebus, kol savo gera valia neišpa- 
žinsite mūsų Viešpaties Dievo, kol netapsite krikščionimis.

Taigi jau tada žmonėms darėsi ankšta šiltų kraštų žemėse. Piktųjų 
dvasių kurstoma kilo nesantaika, vaidai tarp genčių, karai tarp mies
tų, besikuriančių valstybių. Tad žmonės stengėsi apsigyventi tolimuo
se kraštuose, ieškojo ramybės, prekybos šaltinių. Ar tik ne iš ten atke
liavo pirmieji žmonės ir net čia, prie Baltijos krantų, ir įsikūrė? Ar ne 
taip buvo? -  klausimu užbaigė ilgą ir įdomiausią, lig šiol dar šių že
mių žmonėms negirdėtą pasakojimą apie žmoniją ir jos atsiradimą.

Susirinkusieji šį kartą susikaupę tylėjo. Ir tik Barnabui baigus pa
sakoti, giliai atsikvėpus, pamažu vėl užsimezgė pašnekesys, kuris, re
gis, nesibaigs iki ryto.
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-  Na, ir negailestingas jūsų Dievas. Šitaip žiauriai baudė žmones. 
Mūsų kunigaikštis ir tai ne toks, oi, ne! Ir mūsų dievai...

-  O kaip suvaldyti visą pasaulį? Ar negirdėjai, kas darėsi? Kas bus, 
jeigu nebus baudžiama už tai? Ar nebaudžia Perkūnas ir mūsų, a?

Vieni klausinėjo apie jų Dievą, lygino su savaisiais, kiti stebėjosi, 
kad yra kraštų, kuriuose amžinai žolė žaliuoja, treti, kad už blogus 
darbus teks amžinai pragare kankintis, ketvirti stebėjosi, kad pasauly
je yra daug gražesnių miestų už mūsiškį. Kaip nesistebėsi! Lig šiolei 
čiabuviai žmonės galvojo, kad tik jų kraštas -  pasaulio centras, kad 
tik jų dievai visagaliai, kad kitų nėra, kad visas pasaulis toks ir ne 
kitoks. Regis, kalboms, klausimams nebus galo.

Vienuoliai pasiūlė šį vakarą jau eiti miegoti, nes šnekoms ir klausi
mams laiko neužteks iki ryto, o susirinkti kitą kartą ir apie viską pa
sišnekučiuoti. Visi sutiko ir išsiskirstė.

Kas gali žinoti, kas darėsi žmonių galvose, kokios sukosi mintys. 
Tik viena aišku, kad vienuoliai, švento rašto žinovai, labai sudomino 
ir paveikė žmones.

Lemiama žodžių dvikova

Suko žmonės galvas ir kitą dieną, susitikę kalbėjo
si, nežinojo -  tikėti visu tuo, ką išgirdo iš misionierių lūpų, ar netikėti. 
Didžiausias neaiškumas buvo tas, kad atvykėliai apie savo dievus pa
sakojo taip, tarsi ir apie jų.

Tuo tarpu krivis su vaidilomis visiškai atsiskyrė, užsidarė, atsisa
kė ne tik eiti klausytis pasakotojų, pasak jo, burnotojų prieš jų die
vus, bet ir dalyvauti bet kokiuose pašnekesiuose, ką jau bekalbėti 
apie dalyvavimą jų atliekamose apeigose ar pamaldose. Ypač po to, 
kai kriviui, pabandžius vyti pamokslautojus nuo žmonių, kunigaikš
tis Netimeras pamokančiai pasakė:

-  Jūs esate išmintingi ir ištikimi mūsų dievų garbintojai, dievų ir 
mano tarnai. Jūs garbinate mūsų dievus ir niekas to daryti jums nie
kada nekliudys. Misionieriai skelbia krikšto tikėjimą, kaip jie tvirtina, 
paties vyriausiojo visų žmonių Dievo pripažinimą. Ar reikia tam prieš
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tarauti? Nei jie, nei mes jo nesame matę. Tik mes jį dar Praamžiumi 
vadiname. Įsiklausykime į misionierių skelbiamą tiesą... Juk visas pa
saulis jau įsiklausė! Arba įrodykite kitaip.

Tačiau ir šie žodžiai dar nepaveikė vaidilų įsitikinimų. Ir ne tik vai
dilų, bet ir vaidilučių. Tiesą sakant, geriausius ryšius net su vaidilutėmis, 
nepaisant rizikingų nuotykių, pasitelkęs ir vienuolį Baltramiejų, jau bu
vo spėjęs užmegzti apsukrusis riteris Vipertas. Aišku, kas iš to išeis, pa
matysime vėliau. Faktas tas, kad kol misionieriai iš peties darbavosi pi
lėnams skleisdami Evangeliją, Vipertas su vienuoliu Baltramiejumi triūsė 
trigubai sparčiau, siekdami įgyvendinti misionierių tikslus.

Taigi šią ankstyvą pavakarę, vos po pusiaudienio, susirinko į me
nę ne itin gausus žmonių būrys. Pasitarus su arkivyskupu, kunigaikš
čio nurodymu buvo sukviesti Netimero vyresnieji tarnai, rikiai, didi
kai, žyniai ir vaidilos. Atėjo, kaip buvo įprasta, visi Brunono kunigai, 
kapelionai, vienuoliai. Pasakojimas apie Dievo sukurtos žmonijos is
toriją buvo baigtas. Tad ir susirinko tik pasikalbėti, padiskutuoti, pa
siginčyti dėl tikėjimo tiesų. Savo įprastoje vietoje sėdėjo kunigaikštis 
Netimeras, šalia -  arkivyskupas Brunonas Kverfurtietis.

Netimeras tarė žodį pirmas, pasiūlė nesikarščiuoti, kalbėtis pagar
biai ir dalykiškai.

Brunonas kryžiaus ženklu visus palaimino ir atsiklaupęs prieš kry
žių, kurį atsinešė su savimi, meldėsi. Suklupę ant kelių, nuolankiai nu
leidę galvas meldėsi visi misionieriai. Sukalbėję maldelę kėlėsi, sėdosi. 
Pilėnai tyliai ir ramiai klausėsi.

Vos misionieriai baigė melstis, netikėtai per duris įėjo vaidila Van- 
denorius su būreliu vaidilučių, sustojo prie židinio, gražiai, ramiai, me
lodingai, pakėlę galvas, ėmė giedoti:

Šventoji Ugnele,
Perkūno dukrele,
Skaisčioji Gubele,
Per naktį gobėki,
Saulelę žadėki.

Šventoji Gabele,
Židinio ugnele,
Aukuro liepsnele,
Švieski mums.
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Žeme motinėle, aš gimiau iš tavęs,
Tw maitini mane,
Tu paimi mane po mirties...

Vaidilutėms nutilus, vaidila sodriu balsu garsiai kalba maldą:
-  Tebūnie,
kad mylėčiau ir gerbčiau tėvą, motiną, senus žmones, saugočiau nuo dras

kymo, jų kapų niekinimo, kad jų atilsėjimui sodinčiau ąžuolų, kadagių, si
dabražolių...

kad mano rankos niekada nebūtų sukruvintos žmogaus krauju...
kad be švento reikalo neiškirsčiau nė vieno medžio, o juos sodinčiau...
kad niekados nenuskriausčiau žmogaus, kad mylėčiau ir gerbčiau duoną...
kad neniekinčiau svetimo tikėjimo ir nesityčiočiau iš savojo...
tebūnie palaiminti Perkūnas, Žemyna, Laima, Gabija ir Vėlinąs, ir Mil

da, ir Medeina, ir Mėnuo su Saule, ir Austėja su Upiniu -  tebūnie palaimin
ti visi... -  nusilenkė ugniai ir vėl giedodami išėjo pro duris.

Misionieriai net išsižioję klausėsi, išpūtę akis stebėjo -  aišku, kad 
jiems patiko, ne vieno akyse net pavydo ugnelės blykstelėjo. Už durų 
nutilus giesmėms, pamažu įsisiūbavo pašnekesys. Kalbos vis krypo apie 
pirmųjų žmonių plitimą, klausinėjo pilėnai apie savų dievų išsižadė
jimą. Kunigai stengėsi iš paskutiniųjų -  ir aiškino, ir gąsdino, ir darė 
pilėnams ne itin patinkančias išvadas:

-  Jau jūs patys turite tai žinoti, visas pasaulis aplink jūsų žemes 
krikštijasi, visi žmonės tiki vieną Dievą, mūsų Viešpatį. Nuolankiai jį 
garbina, jam meldžiasi, išpažįsta nuodėmes ir taip mažina savo kan
čias pomirtiniame gyvenime, moka duoklę Bažnyčiai...

Po šių žodžių, vienas kitą pertraukdami, jau net perrėkdami, pra
šneko Netimero žmonės:

-  Mes vos kunigaikščiui duoklę surenkame... Mūsų dievai duoklių 
nereikalauja... Mes iš pagarbos jiems atnašaujame, atsidėkodami...

-  Mūsų dievai mus saugo, maitina, o ne duokles renka ir žiauriai 
baudžia! Jeigu kas ir nusipelno bausmės, tai Perkūnas pelnytai nubau
džia, ir viskas...

-  O mirę visi gyvensime amžinai ir be rūpesčių. Mumis mūsų vy
riausiasis dievas Praamžis rūpinasi -  ir kol gyvi, ir kai mirsime...
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-  Teisingai! Mūsų dievai puošia mūsų žemę, augina miškus, duo
da vandens ir maisto. Jokio pomirtinio teismo ir kančių bei bausmių 
neskiria ir niekas mūsų lig šiol nebaugino...

-  ... nes nežinojote tikrosios istorijos, viso mūsų pasaulio krikščio
niškosios kilmės, -  atsikirto kunigai. -  Kur tai matyta!? Tikėti medines 
pliauskas, medinius stabus!

... O jūsų kryžius ne medinis, a? Ar ir jūs negarbinate medinių sta
bukų, a? O mus kaltinate. Mūsų tikri, o jūsų tik kitokie, -  kaipmat at
sikirto vaidila. Ir tuojau pat pridūrė:

-  Jūsų Dievas labai žiaurus... Jis ir gyvus žiauriai kankina, ir dar 
mirusias sielas ugny degina... Ir mums sakote, kad jūsų Dievas -  tai 
meilė ir gėris? Kaip tai suprasti... Kur teisybė?

-  Gyvenimas ir mirtis -  vien tik kančia... Mūsų dievai pripažįsta 
lygias teises...

-  Teisingai! Visur ir visada turi vyrauti teisybė -  kokį nusikaltimą 
padarei, tokią bausmę gauk. Nužudei, vadinasi, pats nevertas gyven
ti... Štai kokia teisybė...

-  Ne... Aš tikrai daug ko nesuprantu. Reikia gerai pagalvoti, kurį 
Dievą verta tikėti... Mūsų maldos skleidžia gėrį ir ramybę, o jūsų tik 
nusižeminimą ir įsiteikinėjimą... Mes nenorime klauptis ant kelių, že
mintis nei prieš jus, nei prieš dievus...

-  Pagaliau jūsų dievai keisti, patys apsiginti negali... Tad kaip jie 
mus apgins... Pasižiūrėkite į savo bejėgį nukryžiuotąjį ir į mūsų visa
galį Perkūną... Palyginkite.

-  Gal visų tas pats Dievas ir yra, tik kitaip vadinamas...
Įvairiai kalbėjo susirinkusieji, neduodami misionieriams net ir pra

sižioti. Ir ilgokai dar kalbėjo, kol visi išsipasakojo.
Tuomet pradėjo pamokslauti kunigai ir vienuoliai, tarpusavy jau 

spėję pasitarti:
-  Jūs esate piktųjų dvasių apsėsti ligi šiol todėl, kad nekrikštyti, kad 

meldžiatės ir išpažįstate ne žmonių Viešpatį Dievą, o savo stabus. Pik
tosios dvasios jus įkvepia blogoms mintims, blogoms kalboms ir blo
giems darbams...

-  Jūsų negina, nesaugo gerosios šventos dvasios angelai. Tad jūsų 
sielų po mirties laukia ne šviesus dangus, kur sėdi Dievas savo soste 
su angelų choru ir Saulės šviesa, o pragaro ugnis ir tamsa, kur vieš
patauja Šėtonas, -  dūrė pirštu žemyn.

116 I 2 DALIS



-  Jūsų žemės vienintelės lig šiol liko nekrikštytos, jūs vieninteliai 
ligi šiol esate pagonys.

Vis grėsmingiau ir griausmingiau kalbėjo misionieriai:
-  Tol kentėsite ir čia, ir ten, kol spyriositės priimti krikštą. Argi jūs 

nematote, kad mes išmanome labiau? Šitiek žemių esame apkeliavę, ne 
vienoje karalystėje esame lankęsi. Ten jau žmonės seniai turi ir raštą, 
ir gražių miestų, ir didžių vyrų, mėgsta puoštis, dėvi gražius drabu
žius, meldžiasi gražiose bažnyčiose...

-  Jūs dar ir šiandien gyvenate kaip pirmykščiai žmonės -  olose, 
lapinėse, o tie, kurie mūsų Dievą jau seniai išpažįsta, -  didžiuliuose 
miestuose, pilyse, puošniausiuose rūmuose...

-  Mūsų Viešpats atneš į jūsų žemę ramų gyvenimą, atsiųs pirklių, 
amatininkų -  ir jūs gyvensite kaip ir visi krikščioniškųjų karalysčių 
žmonės... Pakelkite akis į dangų, ištieskite rankas, prašykit Viešpaties, 
kad jus pamatytų, išgirstų jūsų aistringas maldas...

Susirinkusieji klausėsi kunigų ir vienuolių pamokymų. Sunku jiems 
buvo suprasti, apie ką gražiai kalbėjo šie puošniai apsirengę misio
nieriai, tik suprato, kad jie žada turtingesnį, gražesnį, laimingesnį gy
venimą, ragina paklusti jų Dievui.

Grasinantys misionierių žodžiai kiek suglumino. Tačiau susirinku
siuosius labiausiai domino, ne kokie miestai bus statomi, kokie puoš
nūs rūmai išdygs, o išsiaiškinti ir suprasti, koks iš tikrųjų yra jų Die
vas, kuo jis skiriasi nuo Perkūno ar Praamžio, kodėl prievarta reika
laujama jam melstis. Juk jis, pilėnų akimis, yra labai žiaurus ir dar tri
juose asmenyse: ir jis, ir šventoji dvasia, ir Kristus... O dar angelai ap
link jį -  ir geri, ir blogi. Kam tie blogiečiai?

Daug buvo klausimų. Oi, kaip jie nepatiko, oi, kaip erzino vienuolius.
-  Mes turime dievus, kuriuos garbiname ir kuriais pasitikime, ku

rie ir mus visus globoja. Jūsų žodžiams, kaip ir jūsų dievams, nenori
me paklusti... Nenorime...

Neapsikentę kunigai griežtai nutraukė tokias jų kalbas:
-  Nutilk ir nebumok, vaidila. Ar nematei stebuklo, kai mūsų šven

tenybė vyskupas jūsų šventos ugnies liepsnose nesudegė...
Po šių žodžių vaidila ir dar keli pilėnai išėjo iš menės.
Pasirodo, kai kurie Netimero tarnai patikėjo stebuklu ir pritarė mi

sionieriams. Vienas jų prakalbo:
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-  Taip, taip... Nesudegė... Septynias psalmes sugiedojo kapelionai 
su kunigais, o jis vis sėdėjo ugnyje ir nedegė... Aš tikiu, kad jų Dievas 
yra, jis -  visagalis...

-  Dabar jau ir jų dievai tebūnie mūsų visų. Ar ne taip mes visi prie 
mūsų šventos ugnies pasižadėjome -  tikėti jų dievą, jeigu nesudegs, 
jeigu įvyks stebuklas... Negi išsižadėsime priesaikos?

-  Sudegė mūsų dievai, tad pakluskime ir be reikalo neburnokime, 
nutilkime... Pamilkime jų Dievą.

Šias kalbas dar labiau sustiprino misionieriai vienas per kitą 
aiškindami savo tiesas:

-  Jūs savo kalbomis prieš Dievą užsitraukiate dar didesnę nuodė
mę, dar didesnę bausmę. Ar galite visagaliu Viešpačiu abejoti, patys 
matę jo stebuklą? Jūsų dievų atvaizdai sudegė, o mūsų arkivyskupas, 
nuolankusis Viešpaties tarnas, iš jūsų garbinamos ugnies gyvas išėjo... 
Sėdi dabar šalia mūsų visų ir spinduliuoja Viešpaties šviesą.

-  Ir niekados netarkite Dievo vardo be reikalo... Tai -  didelė nuodė
mė. Klausykitės jo balso, jo žodžių ir nė puse lūpų neprieštaraukite tam, 
ką girdite... Adomas ir Ieva norėjo viską žinoti, nepakluso Viešpaties žo
džiui ir užsitraukė amžinąją nuodėmę. Visai žmonijai... O jūs ją tik di
dinate, nes rodote nepaklusnumą. Dievas įsakė visai žmonijai, kad ne
turėtų kitų dievų, o tik jį vieną. Ir vargas tam, kas nepaklūsta... Tad klau
sykite ir darykite tai, kas jums mūsų, Dievo tarnų, lūpomis sakoma...

... Pagaliau pamokslautojus nutraukė neiškentę didikai:
-  Niekada nebuvo ir negalės būti mūsų protėviais nei jūsų Ado

mas su Ieva, ištvirkavimo pradininkai, nei jūsų Dievas...
-  Ir ne mes iš jūsų, o jūs iš mūsų... Taip nuo seniausių laikų iš 

lūpų į lūpas perduoda mūsų išminčiai žyniai...
-  Taip, taip... Juk jūs patys, pasakodami savo Dievo ir savo kilmės 

istoriją, kildinate save iš kažkokių abraomų judėjų ar jų žemių, o mes 
esame kilę iš mūsų protėvių šumerų... Tai netrukus sužinosite iš mū
sų žynių lūpų...

-  Neskleiskite erezijų, nepaklusnieji, -  vėl besiplieskiantį ginčą ban
dė nutraukti vyriausiasis vienuolis. -  Darykite tai, kas jums sakoma, 
ir būsite laimingi, Dievo priimti į tikinčiųjų šeimą.

Ir vėl vienas po kito kunigai ne tik įtikinamai, bet ir griežtai nu
traukę tokias šnekas, bandančias aptarinėti Viešpaties darbus, toliau 
pamokslavo:
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-  Tik nuolankus tikėjimas jus išgelbės! Atsisakykite ne tik nedorų 
žodžių, bet ir abejonių Viešpačiu ir jo darbais ir nuolankiai bei nuo
širdžiai ruoškitės krikštui, savo sielų išgelbėjimui nuo amžinų kančių...

-  Su mūsų Viešpaties pagalba ir savo valia išgulkite iš savęs nela
buosius, apsivalykite nuo įgimtos nuodėmės, amen! -  užbaigė pokalbį 
kunigai, persižegnojo ir sužiuro į savo arkivyskupą.

Brunonas ranka davė ženklą ir vienuoliai su kunigais išėjo iš menės.
Įkandin ir pilėnai lėtai kėlėsi, patyliukais šnabždėdamiesi skirstėsi 

irgi kas sau. Žyniai taip ir sėdėjo netarę nė žodžio -  dar ateis jų eilė. 
Kas jų galvose šį kartą sukosi, iš tikrųjų tik vienas Dievas galėjo žino
ti... Vaidilų jau nebuvo nė kvapo. Jie gražiuoju niekad, regis, nepaklus 
krikščionims.

Visiems išėjus kunigaikštis Netimeras panoro pasikalbėti su arki
vyskupu Brunonu. Jų pokalbis šį kartą buvo neilgas, matyt, jau seno
kai viskas aptarta.

Netikėtai pasigirdo triukšmas, staiga triukšmingai atsidaro durys, 
o tai būdavo itin retai ir tik ypač svarbiam reikalui esant, pro jas įlėkė 
senasis vaidila -  iš kur tiek žvalumo, regis, jau vos judėdavo amžių 
naštos sulenktas jo kūnas -  nekreipdamas dėmesio į Brunoną, prilėkė 
prie Netimero ir, giliai šnopuodamas, neatgavęs kvapo nuo skubėjimo, 
dusliu balsu iš visos širdies suriko:

-  Valdove, mūsų žemiškųjų kūnų tėve... Prisišauksime... Prisišauksi 
bėdą ant mūsų visų galvų... Vyk juos kuo greičiau iš mūsų žemių, -  pa
suko savo gauruotą galvą į vyskupą ir vėl pakartojo įsakmiu balsu. -  
Vyk juos iš mūsų žemių! Jie niekina mūsų šventovę! Neleisiu, kol gy
vas, kol bent vienas būsim gyvas! Neleisime vilioti mūsų vaidilučių! Ne
lauk Perkūno trenksmo, ugnies virš savo galvos!

-  Nusiramink, garbusis vaidila, -  dar kaip reikiant nesupratęs, kas 
atsitiko, bet kažką nutuokdamas, Netimeras stengėsi bent Brunono aki
vaizdoje raminti savo ištikimąjį šventos ugnies ir savo tėvų vėlių gar
bintoją ir sergėtoją. -  Argi kas nors pikta gali daryti be mūsų sutikimo 
ir žinios? Be tavo valios ir mano įsakymo niekam nevalia niekinti, -  
žvilgtelėjo aštriu žvilgsniu į vyskupą, -  nei mūsų žmonių, nei švento
vių. Misionieriai ir jų vyskupas ką tik su mumis draugiškai kalbėjosi. 
Kas ir kada galėjo savivaliauti? Nebent jų dvasios ar stebuklai... -  po 
paskutinio žodžio šyptelėjo Netimeras.
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-  Tu neteisus, valdove, tavo akys ne viską mato... Jos jau aptemę, 
gal net užkerėtos, nes tik auksu blizgantį jų vyskupą mato, o tavo au
sys tik jų baisius žodžius ir burnojimus prieš mūsų dievus tegirdi. Au
kuro ugnies šventą ramybę sutrikdė du jų atvykėliai. Net ir pelkių pik
tosios dvasios nedrįsta trikdyti mūsų Praamžiui skirtų vakaro maldų 
atnašavimo vaidilučių lūpomis... Jie nepabijojo... Tiedu pasistengė... Ne 
tik sudrumstė alkos ramybę savo apsilankymu, bet ir įsibrovę garsiai 
žvengė, nekaltąsias vaidilutes kirkino.

Netimeras įdėmiai išklausė, pakėlęs ranką atsistojo:
-  Eik, garbusis vaidila, mano vardu pasakyk, kad tiedu vyrai tuč

tuojau pasitrauktų iš alkavietės... Tučtuojau.
Vaidila stebėtinai greitai, netaręs nė žodžio, išėjo. Netimeras pasi

suko į Brunoną ir griežtoku balsu tarė:
-  Iš tiesų galite... galime prisišaukti nelaimių dėl netinkamo kai ku

rių misionierių elgesio... Kas tinka jūsų kraštuose -  nebūtinai tinka pas 
mus. Aš tikiu savo vaidila, -  kiek minkštesniu, atlaidesnių balsu tęsė:

-  Bet gi tavo kunigai su mano žmonėmis... Iš tiesų kažkas ne taip... 
Ne viską mes žinome... Ar ir tu, šviesusis vyskupe, nebežinai, kas čia be 
tavo valios galėtų vykti?

Vyskupas pamąstė ir tarsi kažką prisiminęs, net veidas nušvito, 
pašviesėjo, prakalbo:

-  Aaaa, dabar jau ir aš nutuokiu, šviesusis valdove. Jokie stebuklai 
nevyksta ir negali vykti be mūsų, jokių piktadarybių negali būti... Tai 
žmogiškojo nuodėmingumo apraiška. -  Netimeras susidomėjęs klau
sėsi žiūrėdamas į Brunoną. -  Nebenorėjau imti su savimi į šventą mi
sionierišką žygį vieno žmogaus, vieno riterio, kuris nepasižymėjo išti
kimybe bei atsidavusia tarnyste mūsų Viešpačiui... -  susimąstęs atsi
duso tarsi atgailaudamas. -  Patsai karalius man jį primygtinai įsiūlė, 
neva narsus, sumanus ir pamaldus. Tai -  riteris Vipertas. Jūs jį jau 
labai gerai pažįstate, spėjote pažinti...

Netimerui Vipertas patiko. Jis nuoširdžiai ir atsakingai mokė karo 
meno kunigaikščio karius, atvirai bendravo su pilėnais. Na, jis išdai
gininkas, juk jis vyras, ne kunigas, o riteris. Nors Vipertas savo išdai
gomis ir sukeldavo pilyje audrą, Netimeras buvo jo pusėje:

-  Norėčiau ir aš turėti tokį narsuolį...
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-  Jis kaip karys tikrai ir sumanus, ir narsus, gal ir pamaldus, bet jį 
valdo nuodėmė ir nuodėmingi geiduliai. Jis -  didelis mergišius, lyg 
koks eržilas, -  atsidusęs nuleido galvą, nematė, kad po šių žodžių ku
nigaikštis nusišypsojo. -  Ką gi jis dar iš Viešpaties kelio išvedė?... Na
gi romųjį vienuolį Baltramiejų įmurkdė į nuodėmių liūną... Aišku, o 
ką gi dar galėjo? Aš nepamiršau jo elgesio Kijevo žemėse... Eeech, ir 
kodėl sutikau įkalbamas, nepravariau į tavo žemes dar neįžengus. 
Leisk, karaliau, man pačiam sutvarkyti šį reikalą.

-  Tavo žmonės -  tavo rūpesčiai. Šį kartą tebūnie taip. Kitą sykį ga
li baigtis ir blogiau, -  sutiko Netimeras ir lyg prisiminęs dar pridūrė:

-  Laimė, kad Žvainys šiuo metu dar uždarytas, o ir Kuorys išdū
mė... Šitaip tavasis riteris visus mano vyrus išbaidys...

Brunonas žemai nusilenkė ir tyliai išskubėjo pro duris.
Tą įvykį netruko užmiršti Netimeras -  kitų rūpesčių aibės sukosi 

jo galvoje. Apie tai niekas netgi ir neskalambijo, anokia čia naujiena, 
jau visi tarsi ir įprato prie to keistuolio atvykėlio išdaigų. Vaidilučių 
grožiu žavėjosi ne vienas ir šių žemių jaunikaitis -  sunku buvo atsi
laikyti jų grožio kerams. Ne sykį buvo kilę visokių nuotykių, net jėga 
bandyta grobti jaunas gražuoles -  vaidilos vos sugebėdavo jas apsau
goti. Taigi ir šis atvejis nebuvo išskirtinis, apie kurį būtų verta dau
giau ir ilgiau kalbėti, juolab kad jau netrūko ir kitokių įvykių.



Misionieriai rašo Lietuvos istoriją

Šventoji Ugnele, 
Perkūno dukrele, 
Per naktį gabėki, 
Saulelę žadėki...

IŠ SENOVĖS LIETUVIŲ GIESMĖS



Netimero nerimas

Tai, ko labiausiai bijojo ir arkivyskupas Brunonas, 
ir kunigaikštis Netimeras, neįvyko. Jiems nerimą kėlė didelė priešprie
ša tarp misionierių ir vietinių gyventojų. Ypač aršios priešpriešos bu
vo baiminamasi tarp vaidilų, jų tarnų ir misionierių. Tačiau šie nuo
gąstavimai kol kas nepasitvirtino. Tiesa, vaidilos ir toliau laikėsi pa
brėžtinai šaltai ir netgi nepagarbiai, o kai kurie visą laiką ir visur gar
siai kartodami skelbė:

-  Jūs į mūsų žemes atnešėte vergų kryžių, nuolankumą ir kelia
klupsčiavimą. Mes visą gyvenimą gyvename kaip vientisa esybė su mus 
supančiu pasauliu, mes -  ir vanduo, ir oras, ir žemė, ir ugnis, neatsie
jami vieni nuo kitų kaip ir nuo savo dievų. Jūs pasakojate, kad esate 
gimę iš Adomo ir Ievos protėvių, išvytų jūsų piktojo Dievo iš Rojaus, 
kad atkeliavote į savo žemes iš Abraomo judėjų žemių o mes, mūsų 
protėviai atkeliavome iš tolimųjų šiltų kraštų, iš šumerų žemių. Per am
žius mūsų protėviai turėjo visapusišką, nenutrūkstamą dvasinį ryšį su 
mus supančiu pasauliu, su mus globojančiais dievais. Jeigu linkite 
žmonėms gera, tai neškite savo kryžius į savo žemes, o atėję į mūsų -  
gerbkite mūsų nusistovėjusią tvarką ir mūsų dievus.

Aštresnių susikirtimų, išskyrus panašius pasižodžiavimus, nebūda
vo, todėl ir Brunonas, ir Netimeras džiaugėsi, kad kuo toliau, tuo leng
viau misionieriai randa bendrą kalbą beveik su visais žmonėmis -  ir su 
kaimiečiais, ir su miestiečiais, ir su didikais, ir su tarnais, ir jų ponais. 
Kunigaikščio dvaro tarnai bei didikai ėmė pasitikėti ir bendrauti su vie
nuoliais. Kiek sunkiau sekėsi kalbėtis su prasčiokais. Pastarieji išklau
sydavo jiems sakomus pamokslus ir tylomis skirstydavosi, laukdavo, ką 
pasakys jų valdovas per savo didikus. Jie ypač klausė savų vaidilų. Pas
tarieji itin burnojo prieš peršamą tikėjimą, tačiau didesnių kivirčų nepa
sitaikydavo. Mat kunigaikštis buvo įsakęs su atvykėliais elgtis pagar
biai, be to, ir misionieriai buvo neagresyvūs, taikiai, draugiškai, broliš
kai nusiteikę kalbėjo. Ypač gražiai visus telkė riteris Vipertas. Bėda bu
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vo ta, kad retkarčiais tai vienas, tai kitas uolesnis vienuolis užsispyrė
lius pagąsdindavo kančiomis po mirties, pragaru ir ugnimi. O tai labiau
siai ir užgaudavo žmones, keisdavo jų palankų nusistatymą, nuteikda
vo prieš misionierius ir jų skelbiamas tiesas. Bet neilgam.

Netimerui buvo labai neramu dėl sklindančių gandų -  esą brolis 
Živinbūdas priešiškai nusiteikęs prieš atėjūnus, reikalauja, kad kuo grei
čiau jie išsinešdintų arba bus pakarti ant sausų šakų.

Tačiau Netimeras, pasitaręs su arkivyskupu Brunonu, įsakė misio
nierių neišleisti į tolimesnes tėvonijos gyvenvietes ir žemes, tad jie pa
mokslavo, rengė krikštui žmones čia, kunigaikščio mieste, na, ir arti
miausiose apylinkėse. Kunigaikštis su arkivyskupu jau beveik buvo nu
matę krikšto datą. Krikšto šventė ir iškilminga ceremonija turėjo įvykti 
per linksmiausią krikščionių šventę, t. y. per šv. Kalėdas. Kunigaikš
tis, gerai žinodamas savo žmonių nuotaikas, ypač įtakingų didikų, vis 
delsė, neskubėjo. Kita vertus, jis nenorėjo ilgai vilkinti šio reikalo. Ta
čiau gerai įvertinęs padėtį ir matydamas lėtą žmonių apsisprendimą, 
jis neskubėjo, delsė ir siūlė tai daryti ne žiemos pradžioje, o jai pasi
baigus, atšilus orams, tikėjosi, kad bus palankesnės krikšto aplinky
bės. Jis savo nuomonę išdėstė arkivyskupui. Brunonui delsimas buvo 
neparankus dėl vis stiprėjančio vidaus karo krikščioniškajame pasau
lyje. Tad Brunonas, pasitaręs su savo misionieriais ir jausdamas, kad 
delsimas gali sužlugdyti misijos tikslą, nesutiko su Netimeru:

-  Karaliau, ar verta žmonėms pailginti didžio nusidėjimo ir nuodė
mingumo laiką? Kuo greičiau pripažinsite dangiškąjį Viešpatį, tuo grei
čiau pajusite ir jo tarnų, žemiškųjų viešpačių, dėmesį ir malonę. Žmonės 
jau dabar parengti krikštui. O ir mes tęstume savo šventą misiją kitur, kuo 
greičiau suteikdami žmonėms malonę, išlaisvindami juos iš Šėtono ža
bangų. Delsti nereikia, nes ir Šėtonas su pulkais piktųjų dvasių nesnau
džia, kursto žmones.

Taip, arkivyskupui rūpėjo žmonių dvasiniai reikalai. Jis geriau už 
Netimerą žinojo padėtį kaimyninėse žemėse. Pagaliau jis turėjo aiškų 
tikslą ir jo siekė -  priversti kuo greičiau paklusti jam ir aplinkines že
mes, visur įtvirtinti tik savo dvasinę valdžią. O Netimeras nenorėjo per
nelyg skubėti. Pirma norėjo labiau įtikinti savo žmones, o ne priversti 
krikštytis jėga. Juk nuo to, kada krikštysis, jo žemės neišsiplės, jų ne
padaugės. Ko skubėti? Ne į žygį juk rengiamasi. Savo apsisprendimo
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krikštytis jis jau nebekeis, tik skubėti it nudegus nedera, per daug rim
tas reikalas... Pats Netimeras krikštytis senokai buvo ir apsisprendęs, 
ir subrendęs. Tą daryti reikalavo ne nuo jo priklausančios išorinės ap
linkybės. Žinoma, jo dvasia dar nebuvo pasirengusi visiškai išstumti 
savo protėvių dievų ir įsileisti naują.

Taigi po ilgų svarstymų nutarta pradėti krikštytis žiemą, 1009 me
tų pradžioje Netimero pilyje ir jo mieste bei artimiausiose jo žemių apy
linkėse. Krikštui įsakė skubiai sukalti, išskaptuoti tuziną žmogaus dy
džio kubilų iš ąžuolo. O pavasarį upėse ir ežeruose pakrikštyti jau ir 
visas jo tėvonijos žemes -  nuo jo brolių valdomų, jiems dar tėvo skir
tų, visus jose gyvenančius žmones, pastatyti bažnyčių.

Tiesa, arkivyskupas vis dažniau Netimerui priekaištavo dėl jo bro
lio Žvainio elgesio. Šis, išleistas iš bokšto, vis įžūliau elgėsi ne tik su 
vienuoliais, bet ir pačiu arkivyskupu. Žvainys akivaizdžiai visus kurstė 
prieš krikštą, misionierius ir ypač prieš riterį Vipertą, Brunono padėjė
ją. Jo žvėriškai neapkentė, regis, net vienu oru pilyje su juo negalėjo 
kvėpuoti. Žvainys palaikė prieš misionierius nusiteikusius vaidilas, vi
sais būdais telkė apie save žmones, nusistačiusius prieš krikštą.

-  Garbingasis karaliau, man labai nepatogu kalbėti apie nemalo
nius dalykus, bet aš manau, kad tau bus pravartu žinoti... O ir delsti 
dėl to jau darosi pavojinga...

-  Kalbėk, Brunonai, kalbėk. Jeigu tai bendras mūsų reikalas... Koks 
rūpestis tave slegia? Ar įvyko kas negera?

-  Aš kone kas dieną gaudavau žinių apie labai didelį tavo brolio 
Žvainio nepasitenkinimą tavo lojalumu, mūsų darbu ir ypač tavo pa
siryžimu krikštytis bei mūsų misija...

-  Girdėjau, girdėjau. Ar jis negirdi jūsų žodžių? Ar jūs jo vengiate, 
ar pats Žvainys nuo jūsų šalinasi? Regis, visiems įsakiau klausytis jū
sų pamokslų ir aiškinimų.

-  Beje, jis kurčias mūsų žodžiams. Jis ne tik nenori girdėti, bet ir 
didelę sumaištį kelia kitų žmonių galvose. Girdėjau, kad pats ruošiasi 
vykti ir siųsti žmones į visas tėvonijos žemes, kelti maištą prieš mus ir 
tave, jeigu mūsų neišvysi arba nenužudysi. Sakosi, kad jį supranta ir 
remia ne tik brolis Živinbūdas, bet ir visi žemių žmonės, net žvėrys... 
Ar tai nekelia pavojaus mūsų šventai misijai ir tavo išmintingam ka
raliavimui? Ar ne pavojingas toks jo elgesys?
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Po kiekvieno žodžio Netimero veidas vis labiau niaukėsi. Jis nuo 
pirmų susitikimų su misionieriais dienų jautė, kad Živinbūdas stos 
skersai kelio, Žvainys -  taip pat. Blogos naujienos! Broliai, ko gero, 
sukils prieš Netimero valią. Priežastis gali būti labai banali -  gražuo
lė Vaidutė, kurią savotiškai įsimylėjo ar kaip prie motinos prisirišo 
Žvainys. Ir nieko jau nebepadarysi, jėga neatskirsi, o čia dar ir tasai 
Vipertas it koks dagys prie jos prikibo, tarsi kitų nebūtų jo nuoty
kiams paįvairinti.

Kunigaikštis nuo pat misionierių pasirodymo girdėjo žmones kal
bant, jog Žvainys rodo nepalankumą krikštui ir jam, Netimerui, bet 
ypatingon domėn neėmė, galvodamas, kad ir pilėnai jo kalbų nesi
klauso, nes žino, kad Žvainys mūšy buvo labai sunkiai sužeistas, sir
go, vos iš patalų išsikapstė, bet iki galo taip ir neatsigavo. Gyvastį 
pavyko atgauti, bet protą -  ne visą... Taip ir liko liguistas, piktas, įta
rus, nenuspėjamo elgesio. Tuo iš pradžių visus stebino, bet laikui bė
gant buvo apsiprasta. Labai blogai buvo su Žvainiumi po tos nelai
mės... Būdavo labai agresyvus, ypač aklai tikėjo Živinbūdu ir vaidi
lomis. O čia dar Vaidutė ir tasai riteris Vipertas...

Iš tikrųjų Netimeras matė ir girdėjo, kad brolis Žvainys vis labiau 
priešinasi net jam pačiam, ko lig šiol taip aršiai nedarė. Vis kėlė balsą 
prieš jį, nežinia kuo piktinosi.

„Ne liga kalta... Ar ne Živinbūdo įtaka? Jeigu taip, tai ta liga -  la
bai pavojinga. Reikia skubiai ką nors sugalvoti", -  pagalvojęs kreipėsi 
į arkivyskupą:

-  Dar mėnesį kitą nerenkime krikšto. Gal per tą laiką visų akivaiz
doje pavyktų išgydyti Žvainį? Sulauktume tikro stebuklo, kuris žmo
nes palenktų į mūsų pusę.

-  Karaliau, jį išgydyti nuo kūno negalių jau per vėlu ir ne mano 
valioje... Jį tikriausiai bus apsėdusios piktosios dvasios. Bus sunku jas 
išvaryti, nes jis nešioja dar ir įgimtą nuodėmę. Piktoji dvasia jo sielą 
visą gyvenimą valdė ir lig šiol valdo, nes jis nekrikštytas. Sunku tai 
būtų man padaryti... Jėzui buvo lengviau iš kiaulių kaimenės Šėtoną 
išvaryti nei man iš tavo brolio, juolab kad jis pats tam priešinasi... Ne, 
neįmanomas dalykas, karaliau, -  tvirtai pasakė Brunonas, norėdamas 
atspėti, ką sumąstė Netimeras.
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Atvirai pasakius, Brunonas nenorėjo veltis į jo šeimos reikalus, bet 
ir nenorėjo praleisti patogios progos įtvirtinti misionierių autoritetą tarp 
gyventojų, tad svarstė, kaip pasielgti. Brunono įsikišimas, be abejo, būtų 
sukėlęs žmonių nepasitenkinimą, tad ką daryti toliau, abu ilgokai ta
rėsi. Tačiau viskas išsisprendė savaime.

Nepavykęs pasikėsinimas

Būtent tuo metu susikirto riterio Viperto ir Žvainio 
keliai. Kol misionieriai pamokslavo, bendravo su žmonėmis, Vipertas, 
kaip jau žinoma, buvo tvirtai ir nuoširdžiai susibičiuliavęs su pilies 
rikiu Tolvydžiu, narsiu karo vadu, Netimero sesers vyru, patikimiau
siu jo žmogumi. Abu narsūs vyrai nuo pat pirmos dienos greitai 
rado bendrą kalbą. To Vipertas labiausiai siekė, nes Tolvydis buvo 
našlaitėlės Vaidutės globėjas. Po garsių įvykių su dešimtininku Kuo- 
riu arkivyskupas uždraudė Vipertui prie Vaidutės net priartėti. Pa
miršęs ir jam skirtą krikšto misiją, atkakliai siekė įgyvendinti savo 
troškimą -  be gražuolės Vaidutės nebegrįžti į savo rūmus. Ar ne to
dėl jis iš visos širdies dalijosi savo riteriška patirtimi su pilėnais? Iš 
tikrųjų patiko ne tik Tolvydžiui, bet ir visiems kariams šis atviras, 
šaunus karys, išmanantis karo meną, mokantis naudotis ginklais, su
manus, vikrus. Jis ypač aktyviai rodydavo savo privalumus, gebėji
mus ir riterišką galantiškumą, kai tik pasirodydavo Vaidutė. Tada 
Vipertas tiesiog nerdavosi iš kailio.

Taip nepastebimai jis tapo pilies šimtinės nariu, saviškiu, jam bu
vo prieinama beveik viskas, beliko tik atverti duris į Vaidutės širdį. Tą 
jis jau gana sėkmingai darė. Aišku, Vaidutės siekė ne vien jis, ne tik jo 
akys glostė ją žvilgsniais. Žvainys jau seniai aktyviai sukiojosi apie 
merginą. O kol Netimero įsakymu buvo uždarytas bokšte, kaip vilkas 
staugė ir griežė dantimis žinodamas, kas vyksta aplinkui.

Sutapimas ar ne, bet šiandien Netimero įsakymu Žvainys buvo iš
leistas į laisvę. Negali jis visą laiką tūnoti bokšte. Juk ne vilkas. Gal 
jau aprimo...

Vos tik atsivėrė durys it patrakęs Žvainys išlėkė į lauką ir puolė 
ieškoti Vaidutės:

2  SKYRIUS I 127



-  Vaidute, Vaidute! Aš bėgu pas tave! Kur tu?! Aš atbėgu u u u...
Prabėgdamas it viesulas dar įlėkė į savo kambarį, griebė nuo sie

nos durklą, užsikišo už diržo, trankydamasis durimis nulėkė į Vaidu- 
tės kambarį. Tuščia... Išlėkė į kiemą, žiūri -  karių būrelis nuošalėje 
stoviniuoja, su rikiu Tolvydis kalbasi, šalia -  Vaidutė, netoli jos -  
jis, jis...

-  Neee... To neeebuuusss... aašššš jįįį, -  žaibiškai griebia durklą iš 
makšties ir lyg pamišęs puola būrelio link, tematydamas tik savo au
ką, mirtiną priešą Vipertą.

Tik dėl įgimto vikrumo ir įgytos dvikovų patirties Vipertas sugeba 
išvengti mirtino smūgio. Klykia mirtinai išsigandusi Vaidutė glausda
masi prie Tolvydžio, staugia inkšdamas Žvainys, pralėkęs pro šoną, 
skrosdamas orą durklu. Pagaliau neišlaikęs pusiausvyros drebiasi į že
mę, rangosi, mėgina pašokti, tačiau suklumpa ir griūva.

-  Griebkite jį, užgulkite! -  vis dar glausdamas prie savęs Vaidutę, 
įsako savo kariams Tolvydis.

Grumtynės trumpos. Žvainys jau užgultas ir prispaustas prie že
mės. Vaidutė tuojau pat nubėga į pilį, Vipertas net nepakėlęs ginklo 
stovi nuošaly. Žvainys pasuka galvą, jų akys akimirksniui susitinka. 
Didžiai visų nuostabai Žvainys it gyvatė išslysta iš sargybos rankų ir 
pasiutusiai šaukdamas jau puola nebe Vipertą, o...

-  Netimerai, žvėrie, aš tave pirmučiausiai nudobsiu... Dabar aš tau 
už viską... Visus jus aš... -  ir, laikydamas durklą virš galvos, pasileido 
pilies durų link, kur Netimeras ramiai šnekėjosi su Brunonu.

Tik tarpdury, Žvainiui jau veržiantis į Netimero menę (tai Netimerą, 
o ypač Brunoną, gerokai išgąsdino), buvo sučiuptas ir parblokštas. Jis 
griūdamas neišpasakyta jėga dar spėjo sviesti durklą Netimero link. Šis 
net švilpdamas, sublizgėdamas aštriais ašmenimis, skriejo oru, kol įsmi
go į aukštą suolo atlošą, kur ką tik sėdėjo kunigaikštis.

Nustėręs Brunonas stebėjo, kaip išvedamas Žvainys, kurio įkandin 
Netimeras metė:

-  Įmest į požemį ir nenuleist akių... Neilgai jam liko kankintis... Ne 
misionieriai... Aš jį išvaduosiu iš piktųjų dvasių.

Po tokio neregėto incidento kunigaikščio Netimero įsakymu, nepai
sant jo žmonos Viltenės ašarų, Žvainys buvo surakintas ir įgrūstas į 
požemį. Baisiai jis niršo, siuto net baltos putos dribo iš burnos, dau
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žėsi, draskėsi, spardėsi, kad net teko jį surišti. Kunigaikščio sprendi
mas buvo griežtas -  rytoj viešai iškvosti ir pilėnams matant ir girdint 
galutinai nulemti Žvainio likimą. Kokį sprendimą paskelbs, kunigaikš
tis jau žinojo.

Kitą dieną aikštėje prie stulpo pririštą Žvainį, vos ketvirtį amžiaus 
peržengusį, bet iš išvaizdos kur kas vyresnį, viešai kamantinėjo pats 
kunigaikštis. Kuo toliau, tuo griežčiau jį klausinėjo, bet Žvainys buvo 
įžūlus, grasino visiems atkeršyti. Galiausiai Žvainys suriko:

-  Tu, Netimerai, -  miškų žvėris, negali tarp žmonių gyventi! Tave 
apsėdo visos mūsų žemių ir mūsų protėvių blogosios dvasios! Tu iš
sižadi mūsų dievų! Tu mirsi! Kančiose mirsi! Tu kaip kirminas nori 
šliaužioti prieš svetimus kryžius... Tu mano Vaidutę... Vaaaiiiiduuutę- 
ęęę... Paleiskit mane, aš savo rankomis tave užsmaugsiu! Atriškit! 
Ūūū... ūūū... -  sustaugė vilko balsu. -  Živinbūdai, broli, gelbėk! Ne
spėjau aš tavęs, Netimerai, nudobti... Ūūūch! Ugnimi visus paleisiu...

Netimeras, įsitikinęs, kad su Žvainiu jau negalima susikalbėti, kad 
ir pilėnai suprato, koks jis pavojingas, garsiai dusliu balsu tarė:

-  Ne mane, o Žvainį apsėdo piktosios dvasios! Dabar visi tai ma
tote! Vilkai, labai pikti vilkai jo viduje apsigyveno! Jo balsu net stau
gia! Tik bloga linki mums...

Pasisuko į Žvainį:
-  Tavo siela išvien su vilkais kaukia! Su vilkais tau ir gyventi! Nu- 

kirskit jam galvą... Įmeskite kūną į giliausią vilkduobę gūdžioje girio
je! Tik ten jam tinkama vieta! Jis vilkų prisišaukė, tegu su jais gūdžio
je girioje ir gyvena!

Įsakymas buvo įvykdytas.
Žmonės dėl to labai nesikrimto, nešoko savo kunigaikščio kaltinti, 

ypač pilėnai, nes jiems Žvainys jau buvo nusibodęs. Mat nebuvo žmo
gaus, kuris nebuvo nuo jo nukentėjęs. Po šios bausmės visi, ko gero, 
lengviau atsiduso. Netimerą žmonės labiau mylėjo, klausė jo, bijojo ir 
gerbė. Jis juos gynė, rūpinosi, o jei baudė, tai visi žinojo už ką. Ką jie 
be jo darytų?

Po šio žiauraus įvykio pritilo ne tik visi kiti piktaliežuviai, bet ir 
pats Živinbūdas. Dabar Netimeras, dar ir Brunono raginamas, nutarė 
ilgai nelaukti ir kuo greičiau surengti krikštą. Viską gerai apmąstęs, 
pasiūlė arkivyskupui paskubėti.
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Netimero įsakymu ir Brunono nurodymu prasidėjo pasirengimas 
krikštui, šiose lietuvių žemėse labai svarbiam įvykiui, kuris visiškai tu
rėtų pakeisti jų gyvenimą.

Dieną naktį staliai kalė kubilus, meistrai, vadovaujami kunigų ir 
kapelionų, statė bažnytėlę. Išsijuosę talkino ir vienuoliai, rodydami ste
bėtiną sumanumą. Tačiau labiausiai visus ir vėl nustebino sumanus 
riterio Viperto vadovavimas statyboms ir kitiems pasirengimo krikštui 
darbams. Tiesa, pilėnai Vipertą vadino mergišiumi ir pilies žentu. Dėl 
to jis nesisielojo, nė motais jam buvo ir Brunono gąsdinimai, jog už 
nedorą elgesį bus uždarytas į bokštą.

-  Riteri, liaukis šunybes krėsti -  sužlugdysi mūsų šventą misiją, 
užtrauksi amžiną nuodėmę ir bėdą.

-  Mūsų šventenybe, nėra reikalo mane bausti. Žvainio jau nebėra. 
Argi aš kliūtis? Aš išsijuosęs vykdau Tavo, Viešpatie, nurodymus. Ar 
aš nusikalstu, argi aš nesu ištikimas Dievo tarnas ir šventos misijos 
vykdytojas? Aš esu tik savo karaliaus vasalas, laisvas žmogus. Aš ne
galiu atsakyti už kitų veiksmus. Aš nieko nenuskriaudžiau, neįžei- 
džiau, stengiuosi daryti žmonėms tik gera... Visiems ir visoms...

Po tokių Viperto gražbyliavimų, nuoširdžiai naivių atviravimų Bru
nono širdis ne tik atlėgdavo, bet ir riterį vertė būti atsargesnį. Be to, pats 
matė, jog be jo nebūtų lengva apsieiti, todėl ir kentė pastarojo nuodėmin
gas išdaigas. Pagaliau ir visi priprato prie Viperto, jau nekreipė dėme
sio į jo kiek keistoką elgesį. O ir Vaidutės akys vis dažniau krypo rite
rio link -  tai jau irgi buvo vieša paslaptis. Tik vaidilos dėl to labai pyko.

Misionieriai ir visi Netimero žmonės dirbo išsijuosę. Laiko buvo li
kę labai mažai. Kapelionai vaikščiojo po žmones, įtikinamai ir nuošir
džiai aiškino krikšto reikšmę, kunigai vienas po kito aikštėje sakė pa
mokslus apie savo Viešpatį Dievą, jo sūnaus Kristaus auką, baisią jo 
kančią. Vienuoliai, Šventojo Rašto žinovai, aiškino Šventąjį Raštą, o tai 
žmonėms buvo bene įdomiausia. Žinoma, buvo ir toliau įvairiausių ne
sutarimų ir atsitikimų, tačiau paties didžiausio priešiškumo ledai jau 
buvo ištirpdyti -  arba kurstytojų nebuvo, arba jie kol kas tylėjo. Misio
nieriai vis labiau užsitarnaudavo vietinių žmonių palankumą, netgi ir 
draugiškumą, vis labiau žadindavo jų susidomėjimą nauju Dievu, ti
kėjosi žadamų gausių dovanų, nesuvokdami kokių, stebėjosi misionie
rių sumanumu ir visokių reikalų išmanymu.
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Tuo tarpu arkivyskupas Brunonas, pasitelkęs keletą pačių raštin- 
giausių vienuolių, vadovaujamų didiko Viperto, pavedė jiems surašyti 
šio krašto istoriją. Mat buvo girdėjęs, kad vietiniai žmonės iš kartos į 
kartą pasakoja savo istoriją, bet ji dar neužrašyta. Šiam reikalui su ma
lonumu pritarė Netimeras, net pats to prašė sakydamas:

-  Mažiau laiko turės tavasis riteris paskui moteris bėgioti, mažiau 
vyrų pykčio užsitrauks, įdarbink jį, arkivyskupe.

Aišku, vienuoliai labai nenustebo sužinoję, kad net šio krašto ka
ralius neturi nei savo raštinės, nei raštininkų. Mat lig šiol ši krikščio
nių vadinama pagonių tauta neturėjo savo rašto. Dėl to misionieriams 
buvo ypač sunku vykdyti savo misiją -  teisingai surašyti istoriją, ko
kia ji buvo, sunkiau skelbti Šventąjį Raštą.

Apsišarvavę kantrybe, pasigaminę plunksnų, jie sėdosi mažojoje me
nėje už stalo ir ėmėsi darbo. Šių žemių valdovas siuntė jiems šnekėtis pa
čius žinomiausius, išmintingiausius, garbiausius žynius ir krivių krivį, 
su kuriais vienuoliai benediktinai labai gražiai susibičiuliavo. Vienuo
lius nuo pirmų bendravimo dienų stebino šių žemių žynių gilus savo 
tautos istorinių šaknų žinojimas. Juk šios žinios buvo iš atminties, iš kar
tos į kartą perduodamos tik žodžiu, galvose saugomos su visomis smul
kmenomis, be jokio rašto, be jokių knygų. Aišku, pasakojimai irgi kėlė 
daug abejonių, bet argi buvo verta ginčytis? Tiesa buvo viena -  pasako
tojo žodžiai. O kaip ir kas juos gali patikrinti? Bepigu toms karalystėms 
ir žemėms, kurios jau ilgus amžius turi savo raštą, mokslą, metraštinin
kus, tiksliai ir kruopščiai rašančius savo istoriją. Bet kas jau kas, o rašto 
žinovai vienuoliai tai puikiai žino, kaip ir raštu rašoma istorija -  ką pa
sako valdovai, vyskupai, taip ir užrašoma. Beje, šie pasakojimai, kaip vė
liau pasirodė, buvo ne mažiau įdomūs ir už vienuolių pasakojimą apie 
pirmuosius žmones Žemėje, nes lig šiol jie manė esą patys išmintingiausi 
ir mokyčiausi. Pasirodo, labai klydo. Tik argi galima prisipažinti? Juk jie 
atvyko tarsi mokytojai kitus mokyti, o ne patys mokytis, nors, tiesą pasa
kius, galėjo būti ir kitaip. Bent jau ne taip, kaip tuomet įvyko.

Šį kartą ir žyniams patiko vienuolių nuolankesnis ir pagarbesnis el
gesys ir ypač jų žinios. Stebėjosi ir atsistebėti negalėjo, kad jų rašmenys, 
nesuprantami ženklai ir yra amžina atmintis, kurios nereikia nešioti ir 
saugoti galvose, žodis žodin perduoti kitam. Niekaip nesuprato, kaip 
galima atmintį nešioti ne galvoje. Ir kad ta atmintis išlieka per amžius.
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Vienuoliai, blausiai šviečiant deglams, susėdę už grubaus stalo pa
sikeisdami kantriai rašė tai, ką pasakojo šių žemių karaliaus išmin
čiai. Jie, sėdėdami prie židinio, pasitardami ir kartas nuo karto mėty
dami sausas beržų pliauskas į menę šildančią ugnį, vienas kitą papil
dydami, vis pasakojo ir pasakojo tai, kas buvo perduodama iš kartos 
į kartą, retkarčiais nutildami, išklausydami įdomias vienuolių pasta
bas, atsakydami į jų klausimus.

Tęsėsi šis įdomus bendravimas irgi ne vieną ilgą žiemos vakarą, 
dažnai net iki pusiaunakčių. Šių žemių didinga praeities istorija 
buvo pasakojama kur kas ilgiau nei vienuolių apie visos žmonijos 
atsiradimą.

Mūsų protėviai

Taigi šį vakarą pirmasis pasakoti pradėjo pats se
niausias Netimero išminčius žynys Protenis, nustebinęs savo įžvalgu
mu, protu bei žiniomis net ir mokslus pažinusius bei pasaulio mačiu
sius misionierius.

Arkivyskupas Brunonas pasiūlė ir lietuvių kilmės istorijos pasako
jimą pradėti malda.

Susikaupę misionieriai nuolankiai nuleidę galvas klaupėsi prie sta
lų, graudulingais balsais meldėsi:

Ir atėjo metas sunaikinti tuos, kurie niokoja žemę... Viešpatie, ir kam tu 
siuntei nekaltą tarną, kurį jie iškoneveikė ir primušė, o kitą žiauriai nu
žudė... Ir užvirė danguje kova. Mykolas ir jo angelai kovojo su slibinu... 
Dabar atėjo mūsų Dievo išganymas -  sušvytravo žaibai, griaustinis, ki
lo žemės drebėjimas... Slibinas tykojo praryti pagimdytus kūdikius...

Tuo pat metu neskubėdami žyniai ir vaidilos, pakilę nuo stalų, ėjo 
prie židinio, džiaugsmingi sustoję prie ugnies guviais balsais kalbėjo 
lietuvių maldą:

Tebūnie, kad mano rankos niekada nebūtų sukruvintos žmogaus krauju... 
Kad mano rankų neterštų jokio gyvio kraujas, jeigu esi sotus... Kad nie
kados neskriausčiau žmogaus, nieko neapgaučiau...
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O suklupę misionieriai vis tragiškesniais balsais ir toliau garsiai, 
vieni kitų negirdėdami, kartojo paskui kunigą Vincentą savo maldos 
žodžius:

Ir jis atvėręs nasrus piktžodžiavo, niekino jo vardą, jam buvo leista kovo
ti... Kam lemta žūti nuo kalavijo, tas ir bus nužudytas... Jie praliejo šven
tųjų ir pranašų kraują, todėl duodi jiems gerti kraujo... Tavo, visagali 
Viešpatie, nuosprendžiai teisingi...

Lietuviai ramiai kalbėjo savo maldos žodžius:
Tebūnie, kad mylėčiau ir gerbčiau savo tėvą, motiną, senus žmones... Kad 
be švento reikalo neiškirsčiau nė vieno medžio... Kad mylėčiau ir gerbčiau 
duoną. Jeigu visi gerbsime, nepatirsime nei bado, nei skurdo...

Misionieriai stodamiesi dar grėsmingesniais balsais meldėsi:
Kaip vaškas sutirps nuo ugnies, taip tepragaišta baisiose kančiose bedie
viai, o tikintieji Dievo akivaizdoje džiūgauja...

Žyniai su vaidilomis ramiai ir pagarbiai baigė savo maldą žodžiais: 
Tebūnie, kad neniekinčiau svetimo tikėjimo, gerbčiau savąjį...

Misionieriai baigę melstis atsistojo ir tuojau pat garsiai ir grėsmin
gai užtraukė savo šventas psalmes:

Teaptemsta jų akys, kad neregėtų...
Viešpatie, išliek ant jų visą įtūžį 
ir tavo rūstybė, ir kerštas tepasiekia juos, 
kad maudytumei savo kojas kraujyje...
Laimingas kiekvienas, kuris bijo Viešpaties.
Netenkink, Viešpatie, bedievių įgeidžių, 
teįmeta juos į ugnį, telydina ant žarijų, 
teįmeta juos į duobes, kad nebeatsikeltų...

Lėtai, melodingai ir pagarbiai prie židinio pusračiu sustoję giedojo 
ir žyniai:

Šventoji Ugnele, Perkūno dukrele,
Židinio Ugnele, Aukuro liepsnele,
Švieski mums, būki su mumis...
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Jaunas Mėnulaiti, dangaus karalaiti,
Tau pilną ratą, o mums sveikatą.
Žemele, mūsų mieloji, tu mus nešioji,
Dėkui tau, Žemynėle, tepadeda Laima
Visiems mūsų darbams...

Jie, eidami atgal prie stalo, dar dėkojo savo dievams -  Praamžiui, 
Perkūnui, Žemynai, Laimai, Gabijai, Aušrinei...

Visi neskubėdami, tarpusavy tyliai persimesdami vienu kitu žodžiu, 
susėdo į savo vietas. Vienuoliai pasirengė rašyti, laukė pirmųjų pasa
kotojo žodžių. Tylą nutraukė nedrąsus karštakošis vienuolis Benedik
tas, matyt, paveiktas savo maldos žodžių:

-  Gal mes veltui leidžiame laiką, kurį galėtume skirti krikštui? Ar 
ne tuščiai rašysime jų pasakojimus? Ar galime patikėti jų žodžiais?

Į šį klausimą tuojau pat gana ramiai atsakė Krivis:
-  Mes juk neklausėme, ar jūs turite Adomo ar Abraomo surašytus 

raštus? Ar ir jūs savo kilmės ir tikėjimo istorijas ne iš pasakojimų su
rašėte? Dar neaišku, ar ne mūsų kilmė yra jūsų kilmės raktas?

Vos tik ištarė Krivis paskutinius žodžius, Netimeras pakėlė ranką -  
prašė tylos, o ir Brunonas drausminamai nužvelgė savuosius.

Nekreipdamas į nieką dėmesio, pasukęs galvą židinio pusėn, kur 
jaukiai traškėdama degė ugnis, tarsi iš ten maitinamas ir semdamasis 
išminties, lėtai, neskubėdamas, prislopintu balsu prabilo žilabarzdis 
žynys Protenis. Pradėjo ilgą pasakojimą apie giliausią mūsų tautos se
novę tokiais žodžiais:

-  Garbusis mūsų žemių ir kūnų valdove, garbieji išminčiai ir vaidi
los. Garbieji, išmintingieji rašto žinovai, -  po kiekvieno kreipinio lėtai 
pasukęs ta linkme nulenkdavo savo baltą galvą. -  Išklausėme jūsų žo
džius apie visos žmonijos gyvenimą, įsiklausykite ir užrašykite dabar ir 
jūs, ką mes apie save papasakosime... Nuo pat pradžių, nuo mūsų tau
tos gimimo... Tai, ką per amžius nešiojame savo galvose, perduodame iš 
lūpų į lūpas... Beje, mūsų proprosenoliai pasakojo, kad kitados ir mes 
savo rašytinę istoriją turėjome, surašytą molinėse, akmeninėse lentelė
se... Dingo akmeninės lentelės su raštais per amžius dėl nežinomų prie
žasčių, dingo ir mūsų raštas su rašto žinovais... Mūsų žyniai nuo neat
menamų laikų tik mintinai mokomi istorijos... Nuo tada visas žinias ne
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šiojame galvose... Ar gali kas nors pasigirti senesniu už šumerų turėtą 
raštą? Išlikusi mūsų kalba ir yra neišsenkamas ir tikras mūsų kilmės 
žinių šaltinis, raktas į mūsų gilios senovės kilmę, o gal kartu ir į jūsų... 
Ar ne vienodai mes laidojome ir mirusiuosius?

Įsidėmėjome daug įdomaus iš jūsų pasakojimo apie žmoniją, netgi 
atgaivinote mūsų atminty pažįstamus ir mums upių, žemių vardus -  
Eufratas, Mesopotamija, Babilonija... Tarsi mūsų kilmę pasakojote... Tik 
apie Adomo vardą ar Rojaus žemę iki jūsų girdėti mums niekados ne
teko... Niekados iš nieko... Daug kas jau dingo iš mūsų atminties už
maršties ūkuose... Daug, labai daug amžių mus skiria, kai mūsų ai
niai iš šumerų žemių iškeliavo... Daug amžių praėjo, kol atkeliavo į 
šias mums svetingas ir mielas žemes. Atkeliavo su savo papročiais, 
su savo dievais iš savo žemių. Atsinešė net ir šventas Perkūno statu
lėles, savo kalbą... Tik ilgame kelyje per ilgus amžius išsibarstė ir mū
sų surašytos kilmės istorijos, ir turėto rašto likučiai... Daug kas jau ne
grįžtamai nukeliavo užmarštin... Mūsų pareiga išsaugoti bent tai, kas 
dar neišdilo iš mūsų atminties...

Tad įdėmiai klausykitės nepertraukdami ir kruopščiai užrašykite 
kiekvieną mano, o po manęs ir kiekvieną mūsų žynių ištartą žodį kaip 
atpildą už būsimą mūsų valdovo krikštą.

Nutilo Protenis, įdėmiai nužvelgė prigludusius prie rašto vienuo
lius, akylai pažiūrėjo į Netimerą, kuo įdėmiausiai besiklausantį, nu
žvelgė misionierius, kurie net išsižioję klausėsi, paglostė kaulėta ran
ka savo ilgą vešlią žilą barzdą, vėl primerkė nuvargusias akis ir tyliai 
ramiu balsu, lyg ne jis kalbėtų, o ramiai oštų šimtametės girios, tyvu
liuotų jūrų bangos, pradėjo pasakoti mūsų kilmės ir gyvenimo istoriją:

-  Didžiausi ledo kalnai jau seniai ištirpo šiose, kur mes dabar gy
vename, žemėse, pasitraukė palikę gilius skaidraus vandens ežerus, 
upes, galingai ošiančią jūrą. Gūdžiai ošia nepraeinamos girios. Milži
niškos eglės savo viršūnėmis remia dangų, o galingos pušys ant savo 
šakų vainikų stipriai laiko storus, šilto lietaus nešamus debesis. Tūks
tantmečių ąžuolų šakose nuo audrų ir vėjų, žaibų ir liūčių randa prie
globstį šimtai didelių ir mažų paukščių, ypač kai skrenda į šiltesnius 
kraštus rudenį ir sugrįžta pavasarį.

Saulė maloniai šildo debesis, iš kurių šniokšdamas pliaupia lietus. 
Drėgmė ir šiluma skatina vešėti augmeniją. Lietaus vanduo pripildo
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visas lomas, lomeles ir klonius, sukelia daugybės upių ir upelių srau
nų tekėjimą. Vandenyse knibždėte knibžda sidabraspalvių, auksaspal
vių didelių ir mažų žuvų. Na, o nepraeinami, pelkėti miškai knibždė
te knibžda ir didelių, ir mažų žvėrių: lokių ir briedžių, lūšių ir stirnų, 
vilkų ir stumbrų, lapių, sabalų ir kiaunių, šernų ir taurų. O jau zuikių 
daugybė! O paukščių ežeruose! Ne mažiau jų ir po pelkes, pievas brai
do, danguje skraido. Visų gyvių skleidžiami garsai susilieja į vieną 
gausmą. Tačiau jį nustelbia galingi jūros bangų dūžiai, jos nenuilsta
mas ošimas. Ko gero, todėl jūros bangų įnirtingai daužomas krantas 
vis traukiasi nuo miškų sieksnis po sieksnio, vis tolsta nuo smėlio su
neštų stačių ir aukštų krantų. Jūra nusinešdavo savo bangomis išgriau
tas milžiniškas pušis, egles, galiūnus ąžuolus. Po ilgų amžių grąžin
davo juos vėl į krantą, bet jau kitu pavidalu -  spindinčiu saulės spin
duliuose gintaru. Kaip ji, jūra, sugebėdavo tai padaryti -  jūros ir mū
sų dievų paslaptis, tik jos seniai pradėję šiltėti vandenys težino... -  nu
tilęs Protenis paglostė ranka barzdą, tarsi iš jos jis semtųsi ir atmin
ties, ir žodžių dermės.

Tuo pasinaudodamas įsiterpė vėl tas pats karštakošis vienuolis 
Benediktas:

-  Taip, taip... Tai mūsų Viešpats sukūrė šį nepakartojamą žemės 
kampelį, kur ir buvo sudarytos visos sąlygos gyventi Nojaus palikuo
nims, kvieste kvietė čionai juos, nes jiems jau tuo metu pasidarė labai 
ankšta ne tik tarp Tigro ir Eufrato upių, ne tik prie Urarto kalno, bet ir 
prie šiltų Viduržemio, Juodosios ir Raudonosios jūrų krantų. Virš Bal
tijos jūros lig tol skraidė tik paukščiai, pakrantėmis tik žvėrys vaikš
čiojo. Šios jūros bangų žmonės dar nebuvo matę. Jų čia ligi tol dar ne
buvo. Tiesa, buvo, gyveno, -  pasitaisė, -  bet ne šioje pusėje, ne šičia. Iš 
tikrųjų mes savo akimis dabar patys įsitikinome, kad šita žemė išties 
dosni ir svetingi jos žmonės...

-  Kaip rašo mūsų šventasis Raštas ir kaip aš supratau iš pasako
tojo žodžių, -  įsiterpė ir antras vienuolis, -  dar tuomet nebuvo gimęs 
net ir Abraomas, Dievo išrinktos tautos pradininkas, kai šių miškų 
tyla jau buvo sutrikdyta. Matyt, po ilgų, labai ilgų kelionių miškais ir 
laukais, per kalnus ir upėmis čia atsikėlė pirmieji žmonės iš tolimų 
mūsų kraštų, matę ir aukštus kalnus prie Viduržemio jūros ir jos van
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denis. Ir atvedė juos, matyt, ne tik smalsumas, bet ir baimė dėl dide
lio ištvirkavimo, tarpusavio karų, žudymo tankiai apgyvendintose pa
goniškosiose ištvirkusios Romos imperijos žemėse, -  net uždusęs pri
dūrė. -  Taip būdavo tarp žmonių visuomet, kai jie nusigręždavo nuo 
savo Viešpaties... Netrukdavo jų sielas piktosios dvasios apsėsti, nu
sidėti gundė...

-  Broli, netrukdyk, tegu išminčius pasakoja toliau, -  nutraukė vie
nuolį rašantysis. -  Ne laikas dabar pamokslauti, klausykimės...

Ir žynys, po šios pastabos vienuoliams nutilus, vėl neskubėdamas 
tęsė dar vos tik pradėtą pasakoti istoriją:

-  Tiesa, kad žmonės visame pasaulyje ieškojo ramybės... Ir mūsų 
gilios senovės ainiai, mūsų pradininkai, ilgus amžius ėjo vis tolyn nuo 
savo gimtųjų žemių, ieškojo patogios gyventi vietos. Niekados jų akys 
neregėjo nei Viduržemio jūros, nei kalnų prie jos, nebent jūs taip savo 
žemėse vadinate tas jūras ir kalnus, pro kuriuos keliavo mūsų ainiai. 
O jie ilgai keliavo -  pagyvena kurį laiką vienoje vietoje, persikelia į 
kitą, turtingesnę maisto, saugesnę ne tik nuo plėšriųjų žvėrių. Taip, jie 
perėjo ir aukštus kalnus prie juodųjų jūrų, už nugarų paliko ir plačias 
juodasiąs jūras, kol atkeliavo čia nuo didžiausios pasaulio upės Euf
rato... Niekada negirdėjome nei apie jokį Abraomą, nei apie raudonas 
jūras ir jokie kiti dievai mūsų čia nevedė... Ėjo mūsų protėviai patys 
per šiltų kraštų lygumas, palei vandeningas upes, ėjo slėpdamiesi nuo 
spiginančios saulės apsidengę baltais drabužiais. Lig šiol žyniai tik 
baltus ir nešioja... Balta spalva mums šventa, todėl mes ir esame bal
tai... Mūsų vardas nuo giliausios senovės -  baltai... Mes jais per am
žius ir būsime, o ne pagonys, kaip kad jūs mus vadinate neteisingai ir 
nepagarbiai... Kaip kad ir kildinate mus nepagrįstai iš kažkokių ado
mų ar abraomų. Mūsų giminės šaknys kilusios iš šumerų, o ne iš ab- 
raomų, mūsų dvasia, dievai ir papročiai -  iš Mesopotamijos žemių prie 
Eufrato upės, o ne iš jūsų Rojaus...

Po šių aiškių ir tvirtų žynio žodžių ir vėl subruzdo neramūs vie
nuoliai. Ir vėl Benediktas žiojosi, tačiau, Brunonui griežčiau žvilgtelė
jus į jį, nurimo, tik lūpos vis dar spėjo ištarti:

-  Mūsų šventenybe, negi mes leisime skleisti erezijas, klausysimės 
nuodėmingų jų kalbų ir jas dar ir užrašinėsime? -  įsikarščiavęs klau
sė Brunono.
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-  Nutilkite ir netrukdykite... Semkitės išminties iš pasakojimo. Jie mū
sų be reikalo nenutraukdavo, -  sudrausmino vyskupas ir pagrasino:

-  Nekantriuosius išvarysiu prie darbų.
Po šių žodžių vėl įsivyravo tyla. Žynys dar kiek lukterėjęs žinovo 

balsu tęsė:
-  Mano atmintyje tarsi tolimuosiuose ūkuose išliko šitie prisimini

mai... Sunku juos pagauti, sunku sugrąžinti į atmintį, oi, sunku... Tik 
nuotrupos sklando... Tarytum matau ir girdžiu ne medžių ošimą, o smė
lynų šnaresį, galingų išsiliejusių Eufrato vandenų kriokimą susijun
gus su kita pasaulio upe Tigru. Nelaimė užgriuvo mūsų protėvius, 
skendo jie tarpupio vandenyse, bėgo iš derlingų žemių, iš gražių ir tvir
tų miestų... Tai tvanas bu... -  nutilo neužbaigęs savo minties vienuo
lis, kaimynui gerokai kumštelėjus jam į šoną...

-  Bėgo žmonės ne tik iš Uro ir Uruko miestų, kaip įmanydamas gel
bėjo juos ir drąsusis didis vyras Gilgamešas... Bet tuo nelaimės nesibai
gė... Puolė mūsų protėvius ne tik akadai, bet prasidėjo ir tarpusavio ne
sutarimai... Tarpupio giminės žmonės, vedami išmintingiausių žynių 
ir didžiųjų giminės vyrų, negalėdami atsilaikyti ir prieš nuožmų babi
loniečių spaudimą, -  kilstelėjo galvą žynys misionierių arkivyskupo 
link, -  tokius didžiavyrius jūs dabar vadinate karaliais, skubiai traukė
si didžiųjų upių aukštupio link, pasiekę kalnus persikėlė per juos, su
stojo prie juodųjų jūrų vandenų ir jau saugiai jausdamiesi, neskubėda
mi tyrų lygumomis, paupiais traukė į dabar čia mūsų gyvenamas že
mes. Mūsų protėvius -  didžiulės patirties amatininkus, žemdirbius, ka
rius, mokslo vyrus, rašto žinovus, išmintinguosius žynius -  lydėjo mū
sų dievai, kurie mus globoja iki šiol.

Nutilo, atsikvėpė lyg didžiausią darbą darąs žynys Protenis ir jau 
lengviau tęsė pasakojimą toliau:

-  Ir taip po ilgus metus trukusių sunkių kelionių vieną gražią die
ną ir čia, šių žemių, miško tylą sudrumstė nuvargusių žmonių priki- 
mę balsai, laužomų šakų traškėjimas, didelių ir storų lūžtančių asiūk
lių, paparčių šnaresys, retkarčiais šleptelėjimas į vandenį, palydimas 
įvairių duslių garsų.

Netikėtai sukelto triukšmo išsigandę pakildavo paukščiai virš me
džių, apsukdavo ratą virš miško ir tik įsitikinę, kad nieko pavojingo 
neįvyko, nusileisdavo vėl į savo didelius ir mažus, aukštai ir žemai
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susuktus medžiuose lizdus. Neskubėdavo kelti sparnų tik didžiagal
viai, sunkūs, savim pasitikintys dangaus valdovai ereliai. Na, o jeigu 
jau ir pakildavo, tai ilgai sukdavo ratus aukštai, regis, prie pat saulės, 
mėgaudavosi jos spinduliais.

Kiti miško gyvūnai iš savo guolių, gūžtų, urvų įdėmiai stebėjo nema
tytus lig šiolei atvykėlius, nepanašius į jokius dvikojus gyvūnus, neran
giai judančius per tankų mišką, sukeliančius negirdėtą triukšmą. Tarsi 
stebėjosi ilgais medinius vėzdais nešinais įsibrovėliais, keistai apsiren
gusiais baltais drabužiais. Jie dar vedėsi į save panašius mažylius.

O ši šlapia, apsitaškiusi pelkių purvais, subraižytais aštrių šakų 
kūnais žmonių giminė vis ėjo per pelkėtą, tankų, garuojantį mišką, ret
karčiais nusiskindama kokį nors laukinį vaisių, riešutą arba sotinda- 
vosi iš lizdo išimtais kiaušiniais.

-  Žiūrėkite, priekyje šviesu! Ar ne tik miškas baigiasi, -  nušvitusiu 
veidu jaunas vyras, ėjęs priekyje ir skynęs kelią, kreipėsi į pagyvenusį, bet 
tvirtą kaip uola, truputį gunktelėjusį, barzdotą giminės vadą Galindą.

-  Matau! Ne tik matau, bet ir girdžiu galingą ošimą, ne į miško 
panašų, -  atsiliepė vyras, į kurį kreipėsi vedlys, nuo žemai palinkusių 
beržo šakų nuskintais lapais šluostydamas prakaitą ir purvą nuo vei
do, sprando. -  Tuojau, Jotvinki, mes pailsėsime. Tik užkopkime štai 
ant tos kalvos, kad matytume viską aplinkui, ypač ten, priekyje.

Visi, ėję vienas paskui kitą, pakėlė nuvargusias, nuleistas galvas ir 
sulėtino žingsnį, pralinksmėjo moterys, suklegėjo būryje vaikai. Tik vyrų 
veidai pasidarė rimtesni ir jie vėl dar spartesniu žingsniu žengė į prie
kyje atsivėrusį horizontą užstojančią kalvą.

Pasiremdami lazdomis, sukaupę paskutines jėgas, tylėdami užko
pė į kalvos viršūnę. Netikėtai prieš juos atsivėrė beribės vandens pla
tybės. Tai štai, iš kur tas ūžesys! Ilgai visas būrys tylėdamas žiūrėjo į 
saulėje žaidžiančias bangas. Stovėjo ir žiūrėjo. Džiaugėsi ir grožėjosi. 
Prieš juos tyvuliavo akimis neaprėpiama jūra...

Pirmas tylą nutraukė amžiumi vyriausias vyras, nusišluostęs pra
kaitą nuo plačios kaktos.

-  Seniai, labai seniai, dar mums šiltose lygumose gyvenant, mano 
tėvas pasakojo, kad jų senelių seneliai Semba ir Natangas vis ragino 
skubėti į vėsesnius kraštus, kur auga daug medžių ir yra daug van
dens, -  tarsi pats sau kalbėjo vyras, žiūrėdamas į jūros pusę.
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Stiprus vėjas, atlėkęs iš jūros pusės, taršė plaukus, džiovino pra
kaitą, plėšė nuo kūnų kailių likučius, pūtė į krūtines, tarsi norėdamas 
nustumti nuo kalvos ateivius, pirmuosius šių kraštų žmones.

Pasaulio kraštas?

-  Toliau kelio nebėra! Taip, mes priėjome pasaulio 
kraštą, -  ramiu balsu prabilo šalia Galindo stovėjęs Sūduvis ir, kiek 
patylėjęs, tvirtai tarė:

-  Kelio atgal nėra, o ir gražesnių žemių neradome. Koks baltas smė
lis, kaip mūsų drabužiai...

-  Tai ir pavadinkime vandenis baltais vandenimis, o šias žemes -  
lietaus vardu, juk kiek jomis jau bekeliaujame, o vis lyja ir lyja. Tegu 
būna Balta jūra ir Lietaus žemės, -  džiugiai pasiūlė daug jaunesnis 
vyras Dūkas, stovėjęs ir žiūrėjęs į plačiuosius vandenis.

-  Ar dera pamiršti mūsų protėvių šumerų vardą? Vadinkimės ir vis
ką vadinkime ir čia savais vardais...

-  Mes atkeliavome be žemių ir be jūrų, be upių, be smėlynų ir be 
savų kalnų... Atkeliavome į naujas žemes... Ir miškai, ir dangus su dau
somis, ir viskas, kas gyva, čia buvo iki mūsų, o dabar bus mūsų. Šu- 
merija liko ten, toli, kaip ir mūsų giminės šaknys... šventa žemė nesi- 
kiloja, o dviejų vienodų žemių, kaip ir dievų, nebūna... Tik mūsų tėvų 
dievai telydi mus ir čia, mes tik juos per amžius ir toliau išpažinsime. 
Tebūnie šios žemės nors ir lietaus vardu vadinamos... Jos bus mūsų... 
Tepasiunčia mums dievai ramybę! Geresnio žemės kampelio tikrai ne
rasime! Gyvenkime čia, -  pritarė Sėliamantis, glostydamas ilgą baltą 
barzdą. -  Tik iš šitų žemių iškeliausime ir į aną pasaulį.

-  Aš, kol gyva, -  prisiartinusi prie vyro, prabilo jo žmona žynė 
Karšuva, -  norėčiau, kad čia, šioje vietoje ant kalvos, būtų aukuras... 
Aš jo amžinąją ugnį prižiūrėsiu atsidėkodama Ūkų valdovui, mūsų 
dievų dievui, už suteiktą mums ramų, gražų žemės kampelį. Tik die
vų siųstos šventosios ugnies padedami mes esame gyvi. Tad neuž
mirškime jos!

-  Labai gaila, kad mirė paskutinis mūsų rašto žinovas, palaidojo
me su juo ne tik raštą, bet ir lenteles... Perduokime dabar iš lūpų į lū
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pas visas žinias apie mus, kol ir vėl tarp mūsų atsiras išminčius, ga
lintis sukurti raštą... Saugokime mūsų protėvių atmintį, saugokime... 
Kol ją saugosime, tol būsime gyvi...

Protenis išdidžiai pakėlęs galvą nuo savęs pridėjo:
-  Šie išmintingi Sėliamančio žodžiai gyvi tarp mūsų ligi šiolei. -  Ir 

vėl tęsė pasakojimą toliau:
-  Taigi čia mes, padedami Ugnies dievo, uždegsime aukurą ir am

žinai džiaugsimės jo šiluma bei šviesa, -  tvirtai pritarė Sūduvis, -  tau, 
Karšuva, padės mano žmona Skalvė su dukra Deltuva. Mes neturime 
pamiršti mūsų tėvų papročių ir dievų valios, nors jau daugel amžių 
klajojame po platųjį pasaulį, bet sveiki ir gyvi štai atkeliavome į mums 
skirtą žemę. Čia gyvens ir mūsų dievai, ir jų globojama mūsų giminė.

-  Man liko nedaug laiko, greitai turėsiu atsisveikinti su šiuo pasau
liu, -  susimąstęs liūdnai prabilo išmintingasis žynys Sėliamantis. -  Ma
ne ir mano žmoną Karšuvą palaidokite čia, ant kalno, prie šito aukuro. 
Taip padėsite mums greičiau su šventąja ugnimi persikelti į galingus 
ąžuolus... O jūs nepamirškite garbinti šventosios ugnies, kuri mus visą 
gyvenimą šildė. Per visus amžius. Tesaugo jus Perkūnas... Išsaugokite 
jo akmeninį atvaizdą, atsineštą iš gimtųjų žemių, nešiokitės ir toliau jį 
su savimi. Ir būkite ištikimi mūsų Praamžiui -  tai jis atvedė mus į šias 
žemes, jis šias žemes ir skiria dabar mums... Tai jo čia ir vandenys, ir 
miškai, ir žvėrys, ir paukščiai, ir dausos. Ir mes -  jo valioje. Jis -  mūsų 
galybė ir amžinybė. Čia ir mūsų vyriausiojo dievo Praamžio namai. Ir 
mes juose gyvensime. Kol mes jį garbinsime, tol jis mus globos. Nepa
mirškite jo per amžių amžius, -  nutilo žynys Sėliamantis.

-  Ne, tėve, nepamiršime. Mes po ilgų klajonių nepamiršome to, ką 
mums pasakojo tėvai, jiems -  jų tėvų tėvai. Jie mums štai kiek daug 
gerų dievų nurodė: ir Dangų, ir Mėnulį, ir Saulę, ir Žvaigždes. Tai jie 
mus čionai atvedė, kelią rodė. Ir jų valdovą Praamžį, kuris visus ir že
mėje, ir danguje valdo. Mes juos garbinsime visus, visiems pastatysi
me alkų (šventovių) su amžinąja aukurų ugnimi, -  karštai pridūrė Sū
duvis, po šių žodžių nuolankiai nulenkė galvą, atsisukęs į Sėliaman
čio pusę tarė:

-  Nerūstinsime Perkūno, saugosime jo atvaizdą.
Žmonių būrelis dar ilgai stovėjo ant kalvos prie jūros, gaivinami 

švelnių vėjo gūsių, prisimerkę žvelgė į tolį -  į pasišiaušusias bangas,
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kurios tai pakildamos, tai susilenkdamos, lūždamos su dideliu triukš
mu griūdavo, išsitaškydamos baltais purslais, tai ir vėl, žiūrėk, įgavu
sios jėgų kildavo dar grėsmingiau į viršų, rodos, visa jūra atsistojusi 
piestu iššoks į krantą, bet ir vėl griūdavo užliedamos baltą smėlį ir 
tyliai nuo jo atsitraukdavo, tarsi vykdydamos dievų valią -  nuolan
kiai pasitraukti nuo kalvos, ant kurios stovintys žmonės ruošėsi įrengti 
jam šventyklą.

Žmonės tuo metu kaip susitarę pasuko galvas atgal ir pamatė taip 
pat garsiai ošiančią, neramiai linguojančią savo žaliomis viršūnėmis 
miško jūrą. Kiek tik akys aprėpia -  žalia banguojanti jūra! Visur miš
kai, tik kur ne kur matyti spindinčios ežerų akys.

-  Mes čia ir maisto rasime, -  drąsiai žvelgdamas į miškų pusę, ta
rė Jotvinkis. Tvirčiau suspaudė vėzdą, pamatęs tai šen, tai ten besiga
nančius stumbrus, purve besimaudančius šernus. Akimirką lyg nety
čia žvilgsnį įbedė į jauną, liekną moterį, kuri nedrąsiai žvelgė į Jotvin- 
kio akis, gėrėdamasi savo sužadėtinio drąsiais žodžiais, jo, kario ir me
džiotojo, drąsa. Nalšia rengėsi tapti Jotvinkio žmona. Ji to geidė pati.

Žmonių būrys, dar kiek pastovėjęs, nusileido nuo kalvos ir pradėjo 
ieškoti tinkamos vietos stovyklai įkurti.

Neilgai paklaidžioję po mišką, nutarė apsistoti prie sraunaus upe
lio, ant nedidelio vešlia augmenija apaugusio ežero kranto.

Patyręs senasis žynys ir didis šios giminės vyras Sėliamantis, pa
sitaręs su truputį jaunesniu už save, nors taip pat garbaus amžiaus, 
bet dar stipriu savo gentainiu ir padėjėju, pakilo nuo nulūžusio storo 
medžio kamieno, ant kurio buvo atsisėdęs valandėlę pailsėti, prabilo į 
smalsiai žiūrinčius į jį žmones:

-  Nuo šiandien čia, prie šitos šventos jūros, apsigyvens mūsų dva
sios ir mūsų giminė, -  iškilmingai tarė, žiūrėdamas virš galvų stovėju
siems žmonėms. Paglostė barzdą, ranka perbraukė per akis, kostelėjo, 
kad balsas skambėtų tvirtai kaip ir prieš daugelį dešimtmečių ir buvo 
bepradedąs tęsti.

Pasinaudodamas trumpa pauzele, karštai prašneko vienuolis 
Baltramiejus:

-  Sprendžiant iš tavo, išminčiau, pasakojimo, tuo metu žemėje gy
veno dar tik Nojaus trečios kartos žmonės... Ech, gražiai, kaip rašo 
Šventasis Raštas, gyveno tų laikų vėl Dievo globojami žmonės... Ar
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ne su Viešpaties pagalba jūsų giminė šičia apsigyveno, -  Baltramiejus 
gudriomis akutėmis iš padilbų žvilgtelėjo į Protenį. Kol pastarasis ty
lėjo, Baltramiejus skubėjo baigti savo šneką:

-  Ypač gražiai gyveno ten, kur ištisus metus žolė ir medžiai ža
liuoja, vaisius augina. Gyveno jie ilgai -  po penkis amžius ir garbino 
tik vieną savo Viešpatį. Santarvėje gyveno. Bet Nojaus sūnaus Chamo 
palikuonys, ypač jo sūnus Kanaanas, savo nepagarbiu elgesiu su
drumstė žmonių santarvę, prasidėjo ištvirkavimas, visoks žiaurumas. 
Tad vėl išsibarstė žmonės po visas žemes, net prie kelių jūrų apsigy
veno. Didesnė jų dalis susibūrė ir sukūrė kanaaniečių gentis ir iš savo 
žemių puldinėjo kaimynus, kad net septintos kartos žmonės buvo pri
versti ieškoti ramesnio gyvenimo. Įsikūrė prie šiltų jūrų. Ar tik ne ta
da, ramybės ieškodami, atsikėlė žmonės net ir į šiuos kraštus, kur ne 
tik šiltas lietus lyja, bet ir baltas sniegas iš dangaus krenta? -  nutilęs 
vienuolis baugščiai žvalgėsi, nes po šio jo teiginio, noro žūtbūt įpiršti 
savąjį lietuvių kildinimą, pasigirdo erzelis tarp žynių ir vaidilų.

Vienuoliui nutilus, Brunonas nepatenkintas pakėlė galvą į Baltra
miejų ir griežtai pasakė:

-  Tavo pareiga, mielasis broli, rašyti, o ne kalbėti, -  ir tarsi atsipra
šydamas žvilgsniu ragino žynį tęsti.

Senasis išminčius Protenis, šiek tiek dar patylėjęs, matyt, prisimi
nęs tęsinį, o per tą laiką ir šiek tiek atsipūtęs, vėl tęsė:

-  Taigi senasis žynys Sėliamantis po trumpos pertraukėlės truputį 
lėčiau ir tyliau kalbėjo:

-  Aš jau senas, baigiu ne pirmą amžių nugyventi, jau mes esame 
labai nutolę ne tik nuo savo senelių ir prosenelių žemių, bet ir papro
čių. Atrodo, esame net dešimta karta, palikusi gimtąsias žemes, tačiau 
turime būti dėkingi mūsų dievams, jų teikiama mums išmintimi, kad 
nors ir negausi mūsų giminė, bet pasiekėme mums skirtą žemę ir joje 
nuo šiandien apsigyvensime. Ar ne ištisus amžius visi mes vaikščio
jome po dykumas, tolimus kalnuotus kraštus, lygumas, kol pasiekėme 
miškus? Klaidžiojome deginami saulės, lyjant lietums ilgai klajojome, 
apėjome juodą jūrą, didelius ežerus, perbridome daug upių, perėjome 
didžiulius tyrus, kol pagaliau suradome šią vietą... -  ir, pakėlęs galvą 
dar aukščiau, primerkęs pavargusias akis dusliai pasakė:
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-  Dėkui dievams, kurių aš neužmiršau. Lydėjo mus šildydama 
Saulė, tamsiomis naktimis švietė Mėnulis, sergėjo mus Perkūnas, gąs
dindamas piktąsias dvasias savo ugnies botagais, mus apgindamas 
ir žaibais ugnį suteikdamas, o Vaivorykštė mums savo juosta kelią 
rodė, -  nuleidęs galvą, įsakmiai pridūrė stovintiesiems. -  Nuo šiol 
neužmirškite nė vieno dievo, dėkokite Dangui, Ūkui, vyriausiajam 
Perkūnui ir visų dievų dievui Praamžiui! Gerbkite šventus vandenis, 
ugnį, medžius -  viską, kas mus supa, su mumis gyvena. Mes visi, 
kas mus supa, gyva ir negyva -  vientisa esybė. Tik čia suradome ra
mybę, pabėgome ne tik nuo persekiotojų, bet ir nuo ištvirkavimo ir 
karų... Nesutepti ir mūsų balti drabužiai kaip ir mūsų šviesūs veidai, 
per amžius būkime tokie ir vadinkimės baltais.

Nutilo, susimąstė, pažvelgė į greta stovintį žilagalvį aukštą ir tvir
tą savo mokinį ir padėjėją Aistį, iškilmingai tęsė:

-  Aš savo pareigą tėvams ir seneliams atlikau. Suradau jums ra
mybės kampelį -  gražias žemes ir laiminu jus jose laimingai gyventi, 
o savo pareigas perduodu mūsų giminės didžiavyriui Gentarikiui. Ais
tis nusipelnė būti jūsų giminės vyriausiuoju žyniu... Nebeturime tik sa
vo rašto, nesugebėjome išsaugoti... Netikėta vienintelio likusio rašto ži
novo Daugžinio mirtis nusinešė ir mūsų raštą... Kartu palaidojome ir 
rašytines plyteles... Kas gi galėtų skaityti nepažinęs tų ženklų... Nespėjo 
savo įgūdžių rašyti ir ženklus pažinti perduoti Notangui... Nespėjo... 
Tad žinias nešiojame savo galvose, perduodame jas iš kartos į kartą... 
Tebūna Gentarikis ir Aistis mūsų giminės naujo gyvenimo metrašti
ninkai šiose žemėse. Tebūna.

Žmonės, patenkinti šiuo sprendimu, pritariamai linksėjo galvomis.
-  Ne vieną šeimą palaiminau ir sujungiau savo ranka, daug jau 

mano palaimintų laimingų giminių gyvena žemėje. Laiminu šiandien 
ir tave, Lyve su Kuršiu, ir tave, Nandruva su Žėmaitu, ir tave, links
muoli ir darbštuoli Dūkai su Dauge, ir tave, Nalšia su Jotvinkiu. Gy
venkite šiose žemėse, pieškite gimines ir gentis, pliskite į visas puses, 
gyvenkite santarvėje ir laimingi! Ir minėkite mus ir mūsų dievus geru 
žodžiu! Tesaugo jie lietuvių žemes ir jus visus!

Po šių žodžių, tarsi po didelio ir sunkaus darbo, žynys Sėliaman- 
tis nusiėmė nuo galvos žalvarinį puošnų lanką, išminties simbolį, už
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dėjo jį ant nulenktos Aisčio galvos. Gentarikiui įteikė žalvariu kausty
tą balto kaulo skeptrą -  tvirtybės, valdžios ir išminties ženklą.

Pasibaigus šioms apeigoms, visi šokdami ir linguodami pagarbino 
dievus ir klegėdami išsibarstė po visą slėnį -  nekantravo susipažinti 
su šiomis žemėmis, miškais, pajūriu -  visa vietove, kur reikėsią žvejo
ti, medžioti, įrengti būstus.

Nors saulė jau lėtai ritosi žemyn, žemei prie šios jūros išaušo nau- 
jo gyvenimo rytas.

-  Kaip visa tai seniai buvo, -  kalbėjo vienuolis, -  juk buvo praėję 
daugiau kaip du tūkstančiai metų nuo pirmųjų žmonių -  Adomo ir 
Ievos -  apsigyvenimo nuodėmingoje mūsų žemėje.

Nutilo Protenis, nuleido galvą. Į vienuolio žodžius niekas neatkrei
pė dėmesio.

Nuvargo ir vienuoliai, stropiai užrašinėjantys išminčiaus žodžius. 
Pasikalbėję, pasitarę nutarė tęsti pasakojimo užrašymą ryt vakare. Pa
galiau išsiskirstė ilsėtis.

v

Žynys Aistis

Kaip ir buvo išvakarėse sutarę, kitą vakarą Prote- 
nio pradėtą pasakojimą tęsė žynys Būtys:

-  Daug nutekėjo upėmis skaidraus vandens, kai po ilgos ir vargi
nančios kelionės pirmieji mūsų protėviai vėl susirinko į būrį prie žy
nio Aisčio buveinės, pastatytos iš medžių šakų. Prasidėjo ilgai trukęs 
atsisveikinimas naujai sukurtų šeimų, išvykstančių iš mūsų jau ir vėl 
gausios giminės. Buvo nutarta skirstytis po aplinkines žemes ir kuo 
greičiau jas apgyvendinti.

-  Aš jus siunčiu į dar mums nežinomas žemes. Tu, karingasis Kuršiau 
su Lyve, eikit ir eikit pajūriu tolyn. Eikite tol, kol rasite sau tinkamą gyven
ti vietą -  visos žemės pamaryje bus jūsų. Gyvenkit laimingai, pieškite savo 
giminę. Pagaliau pasisukęs į visus, žynys Aistis įsakmiai pabrėžė:

-  Nepamirškite, kad jūsų visų valdovas nuo šiol yra Gentarikis, o 
aš -  jūsų dvasių ir tėvas, ir vyriausiasis žynys. Niekada ir niekas ne
pamirškite, kad esate visi viena giminė -  baltai -  visi vienos šeimos ir 
vieno medžio šaknys, šakos ir vaikai. Aš jus visus laiminu ir išleidžiu
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į platųjį pasaulį. Eidami žymėkite savo kelią, kad galėtute prireikus 
grįžti atgal. Ir nepamirškite apsilankyti! Kuršy, nebūk per daug žiau
rus, neprisišauk bėdos.

Visi tyliai klausėsi nulenkę galvas. Senesni žmonės dėkojo žyniui 
ir dievams, kiti, ypač jaunimas, nerimaudami bruzdėjo. Jaunavedžiai 
degino vienas kitą laimingais žvilgsniais -  skubėjo kuo greičiau išvykti 
vėl į nežinomas žemes, toliau nuo savo tėvų akių. Kuriam laikui, ap
svaigus nuo laimės, pamiršti vargus, rūpesčius ir net dievus. Bet se
nasis žynys tvirtai mokė gyvenimo tiesų:

-  Visi, suradę sau mielą gyventi vietą, raskite ir dievams garbinti 
tinkamiausią plotelį. Deginkite savo giminių aukurus taip, kad net tam
sią naktį aš jų šviesą regėčiau. Juk tik dėl tos aukurų ugnies mes esa
me gyvi! Tu, Kuršiau, gyvendamas pajūryje, ne tik žvejok žuvis, bet ir 
visus šio amato mokyk. Na, o tu, Žėmaitai su Nandruva, eikite atgal! 
Keliaukite ten, kur suka šios didelės upės vaga, -  pakėlęs akis pasi
žiūrėjo į kresną jaunikaitį ir jo moterį, ilgaplaukę Nandruvą, pasiry
žusią paklusniai vykdyti savo išrinktojo valią. Žinojo ji, koks Žėmai- 
tas geras, bet ir koks tvirtas jo charakteris. Padarys taip, kaip pasakė. 
Arba nieko nedarys, kol pats žynys neparagins.

-  Kai pavargsite, apsistokite miškuose, raskite tinkamą vietą gyventi. 
Prasimaitinsite medžiodami miško žvėris. Netingėkit augalų, vaisių pa
sisodinti, užsiauginsite sau maisto. Kai ankšta pasidarys gyventi, ei
kite ir eikite palei šią upę, apgyvendindami jos krantus, kol jos pra
džios neužtiksite! Ten sustokite. Iki ten bus jūsų žemės. Tesaugo jus 
dievai ir jūs jų neužmirškite, -  baigęs nuleido galvą, susimąstė, turbūt 
ir jį liūdnos mintys apniko. Pagailo, kad didelė jo šeima išsiskirsto po 
nežinomas žemes, bet, prisiminęs savo tėvų ir jų tėvų pasakojimus, nu
siramino ir suprato: kitaip ir būti negali -  jau daug amžių žmonės da
lijasi į šeimas, iškeliauja svetur, sukuria naujas gentis, bendruomenes.

Nuvijęs liūdnas mintis, vėl pakėlė savo žilą galvą, pasižiūrėjo į dar 
rūpesčių šešėlio nepaliestus Jotvinkio ir jo mėlynakės žmonos Nalšios 
veidus ir pats net pragiedrėjęs tarė:

-  Na, o tu, šaunusis kary ir protingasis vyre, su savo moterimi per- 
sikelk per šitą didžiąją, nepriklausančią dar nei man, nei kitiems, upę. 
Eik toli, kol tau kelio nepastos dar didesnė upė ir ten sustok. Gyven
kite saugūs ir laimingi.
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-  Ačiū tau, išmintingasai Aisti. Aš tavo paliepimą įvykdysiu. Ap
sigyvensiu tarp dviejų upių, kurių nė viena nepriklauso nei tau, nei 
man. Tegu viena nuo šiol vadinasi Nemana. Ir sustosiu prie kitos, kaip 
liepei. Aš ją vadinsiu Būgų. Ir gyvensim tarp šių dviejų upių. Ir mano 
giminė ten gyvens, -  atsikėlė, paėmė savo ginklą, stipriau suveržė vy
tele nudėvėtus kailius, pakėlė aukštai galvą ir, paėmęs Nalšią už ran
kos, išdidžiai išėjo upės, pavadintos Nemana, link.

Išsiskirstė ir kitos jaunesnės šeimos, tik jos gyvens arčiau. Iškelia
vo, ieškodami aukščiausių kalvų, ir Dūkas su Deltuve. Kiti žmonės, 
burdamiesi į savo šeimas, taip pat iškeliavo ieškoti lygumų ir ežerin- 
giausių kraštų.

Valdovas ir žynys, nuleisdamas pavargusią nuo rūpesčių galvą, 
pasižiūrėjo į Sūduvį bei prie jo prisiglaudusią, amžių sulenktą Skalvę 
ir pamąstė: „Nelengva jiems skirtis su dukra, tačiau toks tas gyveni
mas -  ateina laikas ir vaikai palieka tėvus. Ech, nedaug jau laiko ir 
jiems gyventi liko, jaučiu, kad netrukus reikės su jais skirtis. Štai Sė
liamantis su Karšuva atvedė mus čia, o jų kūnai smiltele pavirto ir po 
visą žemę išsisklaidė, vėjas po dausas išnešiojo. Mūsų visų toks liki
mas šioje žemėje laukia," -  atsidusęs atsikėlė ir patraukė prie aukuro 
prašyti dievų, kad naujoms šeimoms naujose žemėse gyventi sektųsi, 
giminės plistų, kad dievų, savo senų tėvų, gentainių neužmirštų.

-  Kadangi jauni, tai ir nerūpestingi, reikia prižiūrėti, -  lyg sau, lyg 
kitiems pasakė Aistis.

Nelengvai atsistojo -  metų našta slėgė pečius, ilgus dešimtmečius 
trukusios kelionės išvargino. Gerai, kad greta dori žmonės -  nelaiko 
užanty pykčio, pagiežos, neapykantos.

-  Tad šiose žemėse tik gėrį ir sėsime. O viso kito mūsų gyvenimui 
šitoje žemėje užteks... Tu, Bartai su Varme, visuomet skubi į pagalbą, 
dabar teks patiems savimi pasirūpinti. Eikite į savo žemes, -  ištiesė 
Aistis ranką pajūrio link.

Giliai atsiduso žynys, jį užplūdo mintys, nedavė ramybės praeities 
prisiminimai, išgyvenimai, rūpėjo ateitis. Šį kartą jis liko vienas, jam 
niekas nekliudė, nes visi buvo užsiėmę savo reikalais. Tad niekas ne
drumstė jo ramybės, leido susikaupti, mintimis nuklysti į praeitį. Se
niai tokia proga buvo. Dabar žynį supo tyla. Tai nebuvo spengianti
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tyla, kokia būna saulės išdegintuose tyruose. Tai buvo garsų tyla -  die
viškųjų balsų chorai smelkėsi ne tik į ausis, bet ir į visą kūną. Regis, 
Aistis pajuto pasaulio kvėpavimą, žemės gyvastį.

Pasižiūrėjo žynys į aukurą. „Neužmirškime ne tik vyriausiojo die
vo, ne tik visų gerų, bet net ir piktųjų savo dievų. Jie mus irgi saugos: 
Vandenis duos žuvies ir vėsins vasaros karštį; Saulė švies ir šildys; 
Miško dievas duos žvėrienos ir medaus; Perkūnas padės piktąsias dva
sias išvaikyti. Na, o Vėjas nuneš mirusiųjų vėles į amžinybę. Jos apsi
gyvens arba Ūko tolimiausiose dausose, arba žemėje, medžiuose, žoly
nuose, gyvūnuose. Sunku suprasti, kas bus, kai kūnai susijungs su 
šventa žemele. Gal vėl grįšime į tas žemes, iš kurių išėjome, apsigy
vensime tų žemių augaluose, gyvūnuose? O kokia jų įvairovė! Gerai 
prisimenu, kaip vaikystėje seneliai pasakojo apie smilkalų medį, papi
ruso meldą, laukų leliją, kvapią rožę, dygius erškėčius, piktžoles, gy
domąją, amžinai žaliuojančią, mirtą, apie liūdesio augalą ir švelnias 
yzopo šluoteles. Dar pasakodavo, kad vaisius brandino figmedis, alyv
medis, migdolmedis arba palmės, apkibusios datulių kekėmis! O gra
natmedis su vynmedžiu! Tokių augalų čia dar nematėm. Tiesą pasa
kius, čia irgi yra daug krūmų ir medžių, auginančių skanius vaisius 
ir uogas. Nors čia nėra pistacijų, tačiau auga milžinai kedrai, ąžuolai, 
gluosniai, kurių pavėsyje ten, šiltuose kraštuose, ilsėdavosi avys ir ož
kos, asilai ir mulai, sustodavo kupranugariai. Tokių gyvūnų čia nete
ko aptikti. Nematėme nė žvėrių karaliaus liūto, gudraus šakalo ir eik
laus medžiotojo leopardo, grakščios gazelės, riebučių, tingių damanų. 
Užtat teko matyti stipruolių lokių, piktų vilkų, gudrių lapučių. Na, o 
ore plazdena, skraido, nardo, po žemę išdidžiai vaikšto visai tokie pat 
paukščiai, kaip ir ten: ereliai ir žvirbliai, pelėdos ir varnai, karveliai ir 
gervės. Tik išdidžiųjų povų nematyti.

Vėjelis švelniai taršė vešlią, ilgą žynio barzdą bei ūsus, nukarusius 
ant krūtinės, saulės nudažytus balta spalva, suveltus, apipešiotus tan
kių krūmų ir medžių šakų.

Laikas nudažė barzdą, nugairino veidą. Juk tiek daug upių įveikta, 
kalnų, ežerų ir miškų apeita...

„Dar jaunas buvau, šita barzda augti vos buvo pradėjusi, kai iške
liavome nuo šiltos jūros juodųjų vandenų, nuo aukštųjų kalnų, iš ten, 
kur saulės karščiausi spinduliai. Ir kuo toliau ėjome, tuo miškai darė
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si tankesni, upės vis platėjo, tėkmė jose lėtėjo, ežerai vis didesni atsi
rasdavo kelyje, augalija ir gyvūnija pasitikdavo vis nauja, darėsi vis 
vėsiau ir vėsiau. Prisimenu pirmuosius gausius lietus. Sykį labai nu
stebome. „Blizgančios žvaigždutės krenta iš dangaus!" -  suriko visi 
kaip susitarę, šoko jų gaudyti. Bet jos, vos palietusios kūną, šiltus del
nus, keistai dingdavo. Pagauni keletą tokių žvaigždučių, o delne jų jau 
nėra, tik tyro vandens lašeliai blizga. Tai stebuklas! Tai debesies žen
klai žmonėms, primenantys, jog reikia šiltesnių kailių ant pečių, kojų. 
Reikia visą kūną uždengti. O dabar jau net kietas vanduo nieko nebe
stebina! Daugelį amžių jis mus lydi".

Žynys, pramerkęs pavargusias akis, pažiūrėjo į aukurą, kuris ra
miai degė, keldamas mėlynų dūmų juostą aukštai į dangų, vėl minti
mis grįžo į jį supantį pasaulį.

Girdėjosi tolimas galingas ir ausiai malonus jūros ošimas, erelio kle
ketavimas, tingiai sukančio ratus aukštai -  čia jis leidžiasi žemyn, čia 
vėl staigiai neria į dangų, suka ratą po rato.

O kaip ramina, švelniai glosto ausį miško ošimas! Koks vienodas, 
galingas ū ū ū šš, ū ū ū šš. Šią darnią muziką paįvairina šimtų paukš
čių mišrūs chorai. O gerai įsiklausius girdėti ir ligi šiol dar nepažįsta
mų kitų balsų: ū ū ū ch, che che che, trr trr, tuk tuk tuk, tik tik tik -  
taaa ir dar kitokių, tik ausiai vos sugaunamų garsų. Kartais apima toks 
jausmas, tarsi dausose dieviškos muzikos klausytumeisi. Bet tai ne 
dausų, ne ūkų, o miško dievų amžinoji muzika.

Pavargęs žynys, pirmą kartą atsisėdęs ant stipraus ąžuolo kamieno, 
įsirėmė į jo tvirtas šakas, pasijuto beužsnūstąs, bet nuvijo mieguistumą, 
nes dar laukė aibė neužbaigtų darbų. Teks dar pažinti visus naujų die
vų norus, įgusti bendrauti su jais, išmokyti šito meno savo gentainius, 
taip pat prasimaitinti iš savo darbo -  išmokti prisijaukinti gyvulėlius, 
apsiginti nuo plėšriųjų žvėrių, suręsti būstus, kurie saugotų ir nuo vėjų, 
ir nuo šalčių, užauginti žemėje vaisių... Na, o svarbiausia -  išmokyti 
žmones garbinti dievus, jų nepamiršti, nes jeigu jie nuo mūsų nusigręš, 
oi, bus sunku... Blogis tuojau pat įsigalės, piktosios dvasios sugundys... 
Nepabėgsime į kitas žemes! Juk jau ir bėgti nėra kur. Pasaulio kraštas! 
Priekyje -  vien vanduo. Atgalios negrįši, ten jau ir taip daug įvairių gi
minių, turinčių savo vardus.
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„Taip, čia atsikėlusi visa mano giminė po manęs galės vadintis ir 
aisčiais -  gyventi santarvėje čia, šiose plačiose pajūrio, paupių žemė
se, tankiuose miškuose ir toli nuo viso pasaulio, visų blogybių."

Atsistojo žynys Aistis. Nulenkė savo žilą galvą ugniai, vėl išsitie
sė, pasisuko į tą pusę, kur saulė jau ruošėsi ilsėtis, kur nuėjo jo pirmo
ji Kuršio šeima. Nusilenkė.

Vėl lėtai pasisuko į tą pusę, iš kur pūtė šalti vėjai, ošė gūdūs, di
dingi miškai, į kuriuos drąsiai žengė jauna Žėmaito šeima. Nusilenkė.

Pasisuko ir į tą pusę, iš kur dar šiandien juos kėlė saulė ir, pakėlęs 
rankas į dausas, tarsi radęs nusiraminimą, tarsi dėkodamas už ramy
bę ir patvirtindamas savo sprendimą apsigyventi čia, nusilenkė:

-  Tegul per amžius lydi ramybė mus ir po mūsų čia gyvenančius 
žmones ir mūsų žemes!

Vėl atsisėdo ir, užliūliuotas garsų, užsnūdo.
... Nutilo po šių žodžių ir pasakotojas Būtys.
Visi, sužavėti ir sudominti tokio gražaus pasakojimo apie pirmei

vius šiose žemėse, šių žmonių protėvius, tylėjo. Mintimis dar gyveno 
su išmintinguoju žyniu Sėliamančiu ir jo sekėju Aisčiu bei pirmuoju 
valdovu Gentarikiu, su jų visa gimine.

-  Na, o dabar apie vėlesnius laikus tegu pasakoja žynys Raižys... 
Tu, išmintingasai Būty, pailsėk, pasakei viską, ką žinojai, dabar ir ta
vo šviesi galva palengvės, -  ramiai prabilo pats seniausias žynys Pro- 
tenis, vos pasukęs galvą į trečią iš eilės prie ugnies sėdintį senolį, ge
rokai jaunesnį ir už Protenį, ir už Būtį. Vienuoliai kantriai laukė pasa
kojimo tęsinio. Tačiau Protenis pasakė:

-  Šiam kartui užteks. Pratęsime rytoj.
Visi kalbėdamiesi tarpusavyje pamažu išsiskirstė.

Ainių vargai ir džiaugsmai

Trečią vakarą vėl tie patys žmonės susirinko me
nėje prie židinio.

Paragintas Protenio prikimusiu balsu prašneko Raižys:
-  Nuo tos dienos, kai apsigyveno pirmieji žmonės prie mūsų jūros, 

labai daug nutekėjo vandens galingojo Nemuno vaga. Kai kurios upės
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per tą laiką pavirto upeliais, kitos net vagas spėjo pakeisti. Vieni upe
liai ir ežerai išdžiūvo, kiti atsirado. Tik miškai gūdžiai ošė, nors ir ne
daug, bet jau praretėję, dirbamų žemių ploteliais paversti, žmonių vi
sur jau apgyvendinti, kur mes ir mūsų giminės gyvename dabar. Tuo 
metu vis stiprėjo valdovų Gemarių dinastija. Tada valdė gal jau dvi
dešimtasis dinastijos valdovas Rikimaris.

Per visą tą laiką po Bučio pasakojimo iki mano pasakojimo pra
džios spėjo gimti, gyventi ir mirti tiek mūsų žmonių kartų, -  pasižiū
rėjo pasakotojas į vieną iš vienuolių, turėjusį apie keturiasdešimt me
tų, -  kiek saulės metų turi štai šis keliauninkas, o gal ir daugiau...

-  Oho, -  atsiliepė tuojau pat vienuolis ir, pasinaudodamas proga, 
be to, pagautas pasakojimo azarto, karštai prašneko Šventojo Rašto 
žodžiais:

-  Vadinasi, per tą laiką buvo praėję daugiau kaip dvi dešimtys am
žių. Oho! Gražus laiko tarpas! Per tuos amžius ir pasaulyje daug kas 
pasikeitė. O kas įvyko, aš jums papasakosiu, kaip mūsų šventuose raš
tuose surašyta. Taigi žmonės visur tuomet labai greitai plito, ne tik šio
se jūsų žemėse... Jau buvo apgyvendinti beveik visi tuo metu žmonėms 
prieinami kraštai. Amžius po amžiaus žmonės visoje žemėje -  vieni iš 
išpuikimo, kiti iš pasileidimo, treti iš aplaidumo ir tingumo, bet visi 
jie, piktųjų dvasių sugundyti, vėl pamiršo savo Viešpatį, pradėjo gar
binti įvairiausius stabus, kaip ir jūs čia lig šiol tai darote, -  atsargiai 
žvilgtelėjo žynių pusėn ir suskubo greitakalbe tęsti:

-  Aukso veršius išsijuosę garbino arba išvis niekuo netikėjo, nors 
tokių buvo nedaug. Šėtonas ir vėl užvaldė žmones. Tai tuos stabus, 
išgalvotus dievus ir atsinešė jūsų giminės žmonės į jūsų dabar gyve
namas žemes, -  po šių vienuolio žodžių šįkart jau nepatenkinti su
kruto ir išminčiai, todėl uolusis vienuolis, neleisdamas jiems kalbėti, 
net pakėlė toną ir ranką, įspėdamas visus jo klausytis, nemėginti per
traukti jo kalbos, ir garsiai šnekėjo toliau:

-  Sėdėdamas savo soste, Dievas visa tai matė ir mąstė: ką daryti, 
kad visiškai Šėtonas nepavergtų jo sukurto pasaulio ir neužkariautų 
žmonių širdžių bei dvasių. Bausti iškart visos žmonijos jis negalėjo, 
nes per Nojų, -  prisimenate mūsų Šventojo Rašto žodžius, kuriuos aš 
jums kalbėjau? -  buvo sudaręs sandorą su visa žmonija, kad jos visos 
vienu metu ateity nebaus.
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„Ką daryti? Kaip gelbėti savo tobulus tvarinius -  žmones -  nuo 
pražūties?"

Šie klausimai dieną ir naktį, amžius kankino mūsų Viešpatį. Jis ma
tė, kad netvarka vis didėja, nusikaltimai tampa žiauresni. Ilgai stebė
jęs žmoniją, pagaliau rado išeitį ir išsirinko iš jos kuklų, paprastą žmo
gų Abraomą su Sara ir jam tarė:

-  Šioje ašarų pakalnėje aš pasirinkau tave -  dorą žmogų. Iš tavęs 
kils mano išrinktoji tauta, o per ją vėl pasaulį sugrąžinsiu į doros ir 
tikėjimo kelią. Ar pasirengęs man ištikimai tarnauti?

-  Taip, o mano Viešpatie! Aš visą gyvenimą su žmona tik tau mel
džiausi ir tau tarnavau, -  nuolankiai atsakė Abraomas ir Dievo pa
liepimu išvyko su gausia gimine iš Mesopotamijos Oro miesto į jam 
pažadėtąją Kanaano žemę. Iš jo šeimos per daugelį amžių išaugo di
delė tauta...

Neiškentęs Protenis ramiai, bet tvirtu balsu ir garsiai nutraukė 
vienuolį:

-  Jūs galite pasakoti savo giminės, savo dievų būties ar nebūties is
torijas, tačiau mūsų giminės, mūsų baltų giminės būties ir kilmės bei mū
sų dievų prigimtines tiesas mes žinome patys, ką jums girdint prisimin
dami pasakojame. Nei Šumerijos žemės, nei Ūro miestas, nei Eufrato upės 
vandenys nemena jokių abraomų. Jeigu ir jūs norite kildintis iš mūsų, 
tai ieškokite savo šaknų. Jeigu jūs kildinatės iš abraomų, tai galite tą da
ryti neliesdami mūsiškių... Nebent kokie klajūnai be giminės, be žemių 
ir be savo šaknų buvo atsibastę į kitados mūsų protėvių Mesopotamijos 
žemes. Tačiau tai neduoda jums jokių prigimtinių teisių kildintis iš ten 
ir dar anksčiau nei mes. Jūsų dievai, kaip jūs pasakojate, jų išriktosios 
tautos lig šiol nieko bendra su mumis neturėjo ir neturi.

Po šių žodžių visi pilėnai pritariamai linksėjo, tačiau misionierius 
lyg niekur nieko ir toliau tęsė savo pamokslą:

-  Deja, deja! Viešpačiui ir vėl teko nusivilti ir šia išrinktąja savo 
tauta. Nepraeidavo nė keletas amžių, kai Viešpats būdavo pamiršta
mas. Ištisos giminės užmiršdavo atlikti Abraomo nustatytos išrinkto
sios tautos sandoros su Dievu ženklą -  apipjaustymą. Nepadėjo net 
tokios bausmės kaip Sodomos ir Gomoros pražudymas, nei žmonių trė
mimai į svetimas žemes. Nepadėjo jų grąžinti į tikėjimą net iš tautos 
išrinktos levitų giminės kunigų skelbiamas Dievo mokslas. Jau tada bu
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vo susikūrusi išrinktosios tautos kalba, raštas. Štai šie ženklai, na, ne 
visai šie, bet panašūs į tuos, kuriais ir mes rašome, ko jūs ligi šiol ne
buvot net matę...

-  Šitokių raštų mes nesame matę, nes ir nebuvo jokio reikalo, ka
dangi mūsų protėviai turėjo savąjį raštą dar iki jūsų šito... O ir savų 
dievų mūsų giminė niekad per amžius neišsižadėdavo nuo pat gimi
nės atsiradimo iki šiandienos, kaip kad ir dievai mūsų... Ir neišsiža
dės, -  nutraukė neapsikentęs Būtys.

Vienuolis ištempęs ausis išklausė žynio žodžius, tačiau tęsė toliau:
-  Tenka, aišku, apgailestauti, kad ši tauta vėl imdavo daryti pikta, 

nevykdyti Dievo įsakymų, perduotų per pranašą Mozę, per savo pa
siuntinį, garbinti stabus, ištvirkauti. Viešpats už tai juos žiauriai vėl 
bausdavo -  išsklaidydavo po visą pasaulį. Ir tik tada, patekę į neviltį, 
jie prisimindavo savo Viešpatį, imdavo karštai melstis. Siuntė Dievas 
jiems ir karalius: Saulių, Dovydą, Saliamoną, kaip kad ir dabar ir jums 
siunčia per krikštą, per mus, kad stiprintų tikėjimą ir valstybę, statytų 
gražius miestus, šventoves, tačiau po šimtmečio kito jie vėl neišveng
davo už nuodėmes bausmės: Dievas juos atiduodavo čia į Asirijos, čia 
į Babilonijos imperijų vergiją; sugriovė Jeruzalę ir kitus miestus. Ne
kartokime ir mes tų klaidų, amžiais tikėkime vieną mūsų Dievą, kitaip 
sulauksime didžios bausmės.

-  Kokie buvo nedori, nepaklusnūs žmonės, -  nusistebėjo Būtys, -  
negi kitų žmonių nebuvo, kad juos jūsų Dievas pasirinko? Mūsų gen
tis jau tiek amžių gyvena, o tik savo dievus garbina! Ir jokių bausmių... 
Teisingai tuos nedorėlius baudžia. Tai argi kitų žmonių, geresnių ta
da nebuvo, a? Kodėl tokius nepatikimus nedorėlius pasirinko, ar die
vo išminties neturite? Sakyk!

-  Buvo, buvo, -  greit atsakė susijaudinęs vienuolis. -  Pasaulyje jau 
ir be jų klestėjo kultūra -  Atėnai gyveno aukso amžių. Ten gimė ir pir
mieji mokslo vyrai -  Platonas, Sokratas, Sofoklis... Atsirado įstatymai, 
kilo karai, vyko net žaidynės. Ne tik lėbavo turtingieji, bet ir klausėsi 
Sokrato kalbų apie dorovę, teisingumą, įstatymų vykdymą. Tačiau ir 
juos, Atėnus, pakeitė kita nors ir drausminga, bet irgi vėliau ištvirku
si, turtuose besimaudanti, net ant septynių kalvų išsiplėtusi pasileidė
lė Roma. Didžiulis miestas... Žmoniją vėl sugundė šėtonas su savo 
tarnais, paleistuvystėmis ir ištvirkavimu sugundė.
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Matydamas ne tik savo išrinktosios tautos, bet ir viso pasaulio iš
tvirkavimą, smurtą, Dievas nusprendė pasiųsti į Žemę savo sūnų, kad 
sustabdytų Šėtono gundantį nuodėmingą žygį. Jeigu reikėtų, sūnus 
krauju turėjo išpirkti žmonių nuodėmes, atversti juos vėl į savo tikėji
mą. Būtų nuodėmė nepapasakoti apie tai, kokie dideli įvykiai Žemėje 
įvyko per šiuos du tūkstančius ir daugiau metų -  nuo jūsų ainių, nuo 
pirmųjų gyventojų, įsikūrimo čia iki Kristaus gimimo tolimame Betlie
juje, kur buvo gimęs jo žymus protėvis karalius Dovydas. Jėzui žengti 
į pasaulį jau atėjo metas, nes Dievo mokslą ir tikėjimą nustelbė pago
niški, tokie kaip jūsų, tikėjimai, žmonės paskendo prietaruose. Žemėje 
vėl suvešėjo didelis Viešpaties tikėjimo nuosmukis. Pasaulis, valdomas 
Romos imperatorių, garsėjo tik praktiniais dalykais -  gerais keliais, via
dukais, pirtimis. Visa tai užgožė tikėjimą, buvo garbinamas kūnas, o 
ne dvasia, -  vienuolis pastebėjo, kad net ir žyniai nesupranta, apie ką 
jis kalba, tačiau nusprendęs viską paaiškinti vėliau, tęsė savo pasako
jimą. -  Ir štai, valdant didžiausios pasaulyje Romos imperijos valdo
vui Oktavianui, gavusiam Augusto titulą, gimė Jėzus Kristus...

-  Ar gimė tas Dievas, kurį mums siūlote garbinti? Tai jis juk už 
mūsų dievus daug jaunesnis, -  pasakė žynys Protenis nutraukdamas 
vienuolį, -  ir net jaunesnis už mūsų prosenelius. Ar užteks jam išmin
ties? Ir kodėl jis gimė tose nedorybių pilnose žemėse, o ne mūsų, kur 
nėra to blogio? Ar neatnešite to blogio ir mums su savais dievais?

Vienuolis net įraudęs žegnodamasis atsikirto:
-  Ne, ne, ne tiesą kalbi. Tai mūsų visų amžinasis ir visagalis Die

vas atsiuntė savo sūnų, kad apsaugotų visą žmoniją nuo nelaimių ir 
bėdų, kad sustiprintų šventą tikėjimą, kad žmonija pamirštų savo sta
bus. Ir visas pasaulis vėl prisiminė Dievą, savo Viešpatį ir Valdovą, 
va, tik jūs belikote atskirti nuo visų...

Šį kartą kilus nepasitenkinimo šurmuliui, nenorėdamas aštrinti san
tykių, kurie kol kas klostėsi palankiai abiem pusėms, jau neapsikentęs 
įsiterpė vyresnis vienuolis:

-  Tegu pasakoja toliau jie savo tautos istoriją, -  šitaip nutildė savo 
brolį benediktiną, matydamas, kad išminčiai vis labiau piktinasi už
gauliais jo žodžiais, nors, vienuolių manymu, brolis benediktinas sa
kė gryną teisybę.
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-  Nebuvo atskirti nuo pasaulio ir mūsų proseneliai. Seniai, labai 
seniai bendraujame su savo gimine, išsisklaidžiusia po visą žemę. Ir 
juos, kaip kad ir jūs dabar, jau lankė žmonės. Kaip viskas buvo, pa
siklausykite, sužinosite, kad ne vien tik jūs pasaulį pažįstate, -  vėl 
tęsė vos pradėtą pasakojimą Raižys. Vienuolis nutilo, nes jau ir pats 
Brunonas neapsikentęs, į jį žvilgtelėjus Netimerui, davė ženklą tylėti 
ir klausytis. -  Dabar įdėmiai pasiklausykite manęs ir viską žodis žo- 
din užrašykite.

Pamažu triukšmas nutilo, ginčas užgeso gerai neįsiplieskęs.
Vėl visi įdėmiai klausėsi Raižio, kuris prabilęs tęsė:
-  Din dan, din dan, din dan, -  sugaudė pajūrio sargybos bokšte 

varpas.
-  Kas čia triukšmą kelia vidury dienos, popiečio ramų poilsį truk

do?! Negi kokia nelaimė atsitiko? Gal kaimynai savo pasiuntinius at
siuntė? -  tingiai keldamasis nuo gulto, ant kurio popiečio pogulio bu
vo prigulęs, nepatenkintas sukeltu triukšmu, dar apimtas tingaus snau
dulio, pats sau vos girdimu dusliu balsu bambėjo didelės Kuršių žve
jų ir medžiotojų genties didis vyras. -  Reikia eiti pasižiūrėti, vis vien 
jau poilsis sudrumstas.

Ir nespėjo dar atsistoti, kai už menės durų subarškėjo ginklai, pasi
girdo balsai. Staiga girgždėdamos atsidarė sunkios ąžuolinės durys ir 
jose ginkluotas ietimi, už diržo užkištu ilgakočiu kirviu ir rankoje lai
kantis medinį skydą, aptemptą stora oda, išdygo jo pilies karys.

-  Valdove, -  nulenkęs gražią, tankiais ir ilgais plaukais apaugu
sią galvą, sustojęs menėje, vos žengęs tris žingsnius, kreipėsi karys, -  
prie mūsų kranto artėja didelis, kokio dar mūsų kraštuos nebuvo, dau- 
giairklis, blizgantis prieš saulę žuvies žvynais laivas. Ką įsakysit da
ryti?! -  paklausė ir įsitempė kaip styga, žiūrėdamas valdovui į akis.

Snaudulys visiškai dingo, poilsio kaip nebūta. Svarbi žinia sudo
mino šių žemių valdovą Žilvinį.

-  Retai mūsų kraštus svečiai aplanko. Ypač mūsų jūrų vandeni
mis, -  lėtai svarstydamas, ką dabar daryti, prabilo Žilvinis. -  Einu ant 
kalno pasižiūrėti. -  O tu, -  pažvelgęs į karį griežčiau prabilo:

-  Pranešk šią žinią visiems pilėnams. Tegu būna pasirengę sutikti 
atvykėlius.
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Netikėti atvykėliai

Užsimetė ant tvirtų, plačių pečių apsupą, nors bu
vo saulėta, šilta popietė, bet saulė vis žemiau ridinėjos. Rudenėjo. Greitu 
žingsniu išėjo iš pilies, perėjo tiltelį aplenkęs stebėjimo aštriabriaunį 
bokštelį. Aišku, dar ne tokios pilies tuomet būta, kaip kad dabar.

-  Pakvieskite vaidilą ir dešimtininkus pas mane į stebėjimo aikš
telę! -  tarė paskubomis senajam savo tarnui, vos spėjusiam iš pas
kos tipenti.

-  Klausau, valdove! -  uždusęs nuolankiai pasakė tarnas ir susi
kūprinęs dingo jam vienam gerai težinomuose pilies labirintuose.

Kokie čia labirintai! Keli tiesūs, trumpi koridoriai, vedantys nuo vie
nų durų prie kitų, iš aukšto į aukštą, iš rūsio į menę. Vienur siauri, 
vos vienas ginkluotas karys gali prasisprausti, o kiti, menę ir valdovo 
kambarius jungiantys, platūs -  galima eiti petys į petį visai rūmų pa
lydai kartu.

Pilis buvo suręsta iš storų, smalingų, prie pamatų išdervuotų šim
tamečių rąstų. Jų apvalūs rąstai taip įmantriai surišti, sujungti, galuo
se sudėti vienas ant kito, nugludinti -  išaugo į aukštą, tvirtą statinį. 
Pilis tvirta, nebijo jokių vėjų, audrų, stovėjo jau ne vieną dešimtį metų, 
gal jau ir amžių, jokių priešų nepulta, nedeginta. Kasmet ji vis tvirti
nama, plečiama: tai gynybinis stebėjimo bokštas pastatomas; tai visą 
pilį juosianti aukšta kalva tankia rąstų tvora tvirtinama; tai upelio va
gos skardžiai, juosiantys pilį nuo miško pusės, dar statmeniau nuka
sami. O čia jau ir griovys, kuris apjuos visą pilies teritoriją, sklidinas 
vandens, -  vos ne dešimties sieksnių pločio ir trijų gylio -  baigiamas 
gilinti. Tiltas į pačią pilį pakeliamas, kad naktį pilėnams būtų galima 
ramiai ilsėtis. Dieną jis nuleidžiamas. Iš pilies per tiltelį toliau nuties
tos kūlgrindos (keliai), vedančios pas kaimynines gimines, gentis. Net 
iki pat didžiųjų jų valdovų Gemarių Varimario didžiosios pilies prie 
plačiosios upės kilpos. Ne tik upeliais, bet ir šiais keliais jau buvo ke
liaujama. Nedidelė pilis su aštriais bokštais, stačiomis sienomis, ste
bėjimo langeliais, kailiais ir odomis užkabintais. Tik valdovo menėje, 
kad saulės šviesa dieną prasiskverbtų, šios skylės didesnės ir aptemp
tos galvijų arba įvairių žvėrių labai plonai išdirbta oda. Pilyje nema
žai vienas prie kito prisiglaudusių statinių, kuriuose gyvena pilies gy
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nėjai bei valdovo tarnai, laikomos maisto ir kitos atsargos. Pastatyti jie 
iš rąstų arba plūkto molio. Kiemas išgrįstas akmenimis, vietomis iš
klotas rąstais. Tai štai kaip jau tada atrodė mūsų prosenelių pilis.

Pilies gynėjų buvo nedaug -  kelios dešimtys. Nuo jūrų niekad jo
kių pavojų nelaukė. Stiprūs vyrai -  kaip ąžuolai, visi kaip vienas ka
ringi kuršiai. Veidai apžėlę plaukais. Dieną naktį keisdamiesi stebi iš 
bokštelių toli matomas apylinkes. Nepastebėtas iš kelių varstų nepra
smuksi nei pro šalį, nei į pilį. Pagaliau ir kiti šio krašto sargai svečią 
ar nedorėlį pastebėję praneš, net iš už kelių dešimčių varstų. Čia juodi 
dūmai į dangų pakils, čia laužai naktį suliepsnos, čia raitelis kaip strė
lė atskries. Svečią lydės nuo pat krašto sienų ligi valdovo pilies, nedo
rėlį sutikti visi gyventojai suskubs, anksčiau pasislėps už pilies tvo
ros, nei plėšikai prieis prie vartų. Visi vyrai pasirengę gintis. To ama
to ir mes lig šiol neužmiršome. Mokame...

Jau daug, labai daug laiko, kiek senoliai atmena, niekados nei pi
lis, nei šios žemės, nei šie kraštai užkariauti taip ir nebuvo, nors kar
tais kėsinosi tai padaryti ne tik kaimynai, bet ir iš toliau, nežinia iš 
kur atklydę pusiau laukinių plėšikų būriai. Būdavo, vasarą atšuoliuo
davo raiteliai ant eiklių, nedidelių arkliukų, bet, nieko nepešę, palikę 
nemažai savų galvų, vėl dingdavo. Tik dar kurį laiką tankiuose miš
kuose tvyrodavo mums svetimas dulkių ir prakaito kvapas.

Na, o už pilies sienų, kur didesni laukų plotai, gyveno žemdirbiai. 
Tarp miškų buvo dirbamoji žemė: sėjama, sodinama, ganomi prijau
kinti gyvuliai. Dirbamųjų žemių plotai plėtėsi, miškai buvo kertami, 
deginami. Nors nemažai gėrybių gaudavo žmonės dar ir iš miškų bei 
upių ir ežerų: svečią galėdavo pavaišinti ne tik grybais, uogomis, rie
šutais, medumi, bet ir skaniu gėrimu, žuvimi, mėsa, duona. Kaip ir 
mes šiandien.

Giliau miškuose stovėjo medžiotojų būstai -  ne tik jiems ir jų šei
moms gyventi skirti, bet ir įvairios stoginės, gilios duobės-rūsiai. Storų 
rąstų pastatai skirti apdoroti sumedžiotus žvėris, išdirbti jų kailius, pa
ruošti mėsą ilgam laikymui -  pasilikti ne tik sau prasimaitinti, bet ir 
dalį atiduoti Varimario piliai. Iš kailių amatininkai siūdavo drabužius, 
gamindavo buitinius rakandus, o iš kaulų -  įvairius įrankius, ginklus, 
papuošalus.
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Na, o arčiau jūros, slėpdamosi už kalvų, smėlio kalnelių, prigludu
sios prie tvirtų medžių stovėjo žvejų trobelės, susibūrusios į dar di
desnes grupeles, sutūpusios pamariu tarsi kregždžių lizdai skardžių 
šlaituose. Per daugelį šimtmečių žmonės jau susiskirstė į pirklius, žem
dirbius, žvejus, medžiotojus, amatininkus, karius. Glaudžiai bendravo 
tarpusavyje. Švenčių arba pavojų metu susiburdavo visa gentis.

Taip gyveno mūsų proseneliai, taip gyvename ir dabar. Taigi, ne tik 
tavo, -  pažvelgė į neseniai šnekėjusį vienuolį, -  minėti kraštai turėjo pi
lis. Turėjo ir mūsų protėviai. Nuo seniausių laikų. Ir tam jūsų dievui gimti 
nebuvo geresnės vietos už mūsiškę žemę. Ir su svečiais mokėjome gra
žiai sugyventi. Na, bet aš tęsiu savo šneką apie tai, kas tuomet vyko...

Taigi Žilvinis, užlipęs į bokštą, tvirtai atstatė krūtinę jūros vėjui, gi
liai įkvėpė gaivaus oro, įbedė skvarbų žvilgsnį į banguojančią jūrą. Pa
matė sparčiai skrodžiantį bangas didelį, ligi šiolei nematytą, laivą.

Labai retai užsuka čia užjūrio svečiai, nematytų, negirdėtų žemių 
pasiuntiniai. Atveždavo dovanų. Bet ir svečiai negrįždavo be čionykš
čių dovanų. Ypač visi vertino ir mėgo gintarą, kurio savo šalyse, ma
tyt, neturėjo. Prie susimąsčiusio Žilvinio atsistojo ilgabarzdis, liesas 
kaip pagalys, gal jau visą amžių ar daugiau gyvenantis ir vis nesikei
čiantis vaidila. Jis mąstyti netrukdė. O ir kiti tarnai, sustoję kiek tolė
liau, irgi ramiai stebėjo atvykėlių laivą. Žilvinis ramiu šių pajūrio že
mių valdovo žvilgsniu apžvelgė jūrą nuo krašto iki krašto -  daugiau 
nieko nematė, tik prie kranto tai šen, tai ten plaukiojo žvejų plaustai ir 
luotai, skaptuoti iš storų medžių. Ir miškai, miškai... Kiek arčiau maty
ti išsibarsčiusios atskiros gyvenvietės arba rūkstančių dūmų kamuo
liai (turbūt dervą verda) iš miškų tankmės.

„Ramus kraštas, darbštūs žmonės," -  mąstė sau Žilvinis.
-  Valdove, žiūrėk, laivas jau priplaukė! Karių pilnas. Ir subruzdi

mas laive prasidėjo! Ar tik ne išsilaipinti rengiasi? -  paėmęs už alkū
nės, lėtai prakalbo vaidila. -  Kokie dievai, kokiais tikslais ir kas mums 
siunčia šiuos žmones?

-  Matau, -  trumpai nukirto Žilvinis, tarsi iš gilaus miego prabu
dęs, nuvijo apnikusius prisiminimus. -  Ratys čia?!

-  Aš čia! -  iš susispietusių į pulkelį išėjo į priekį bene jauniausias, 
aukštas ir tvirtas tarsi bręstantis ąžuoliukas ginkluotas pilies apsau
gos karys, dešimtinių vyriausiasis vadas.
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-  Ar pasirengę tinkamai sutikti atvykėlius? -  paklausė Žilvinis. Tie
są sakant, pats dar nežinojo, kaip juos reikės sutikti -  atstačius smai
lias ietis ar glėbius.

-  Taip! Visi kariai pasirengę ir svečius priimti, ir priešus atremti! 
Jau viso pamario gyventojai žino apie laivo atvykimą. Laukia tavo žen
klo, ką daryti.

-  Gerai. Būk šalia manęs, -  pasakė ir akis nukreipė atvykėlių pu
sėn. Paskui pasuko galvą į vaidilą:

-  Ar aukuras gerai liepsnoja, ar nepamiršome šioje sumaištyje sa
vo dievų? -  jau visu kūnu pasisukęs į jį ir tiesiai žiūrėdamas į jo pilkš
vas akis paklausė.

-  Argi gali būti kitaip?! Ten prie jo dieną naktį vaidilutės budi. Jis 
dar labiau liepsnos neprašytų svečių garbei, jeigu mums juos atsiuntė 
dievai, -  dusliu ir ramiu balsu atsakė senasis vaidila.

Visi nutilo ir vėl įdėmiai stebėjo laivą, jau priplaukusį prie pat kran
to. Prieš saulę galybe žvaigždučių sublizgėjo iš vandens keliami ir
klai. Vėjas atnešė varinių skydų čežėjimą -  laive visi atsistojo. Buvo 
matyti, kad ten gerai ginkluoti, nuo galvos ligi kojų šarvuoti kariai, 
kokių dar neteko regėti. Priekyje stovėjęs vyras pakėlė ranką ir sude
rintais judesiais vienu metu į vandenį iš laivo buvo nuleisti iš anksto 
paruošti plaustai ar tilteliai. Keturi kariai barškėdami šarvais vikriai 
išlipo į krantą, atstatė blizgančiais antgaliais ilgas ietis, kita ranka iš
traukė iš makštų ir pakėlė į viršų plačius, trumpus kardus, o kiti -  
bene aštuoni vyrai, įšokę į vandenį beveik ligi pažastų, laikė bangų 
supamą tiltelį.

Ratys iš susijaudinimo žengė kelis žingsnius į priekį, atsigręžė ir 
pasižiūrėjo į valdovą. Laukė įsakymo. Jie puikiai matė laive kelias de
šimtis geležimi šarvuotų karių, tad pirmieji jų žingsniai pasirodė la
bai įtartini.

„Ne su gerais ketinimais jie čia atvyko. Tai ne svečiai! Juos reikia 
tučtuojau vyti! Bet dar palauksiu, reikia visiškai įsitikinti, ką atvykė
liai rengiasi daryti," -  sukosi neramios mintys valdovo galvoje, bet ne
skubėjo duoti kovos ženklo.

-  Duokš deglą! -  trumpai įsakė Žilvinis ir tučtuojau į jo rankas pa
kliuvo juoda derva įmirkytas nuo šventos aukuro ugnies uždegtas deg
las -  taikos ir svetingumo simbolis.
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Pakėlė jis degantį deglą į viršų, kad atvykėliai pamatytų, jog ap
link -  čia gyvenančių žmonių valdos. Laive akimirkai visi sustingo. 
Tačiau netrukus, lydimas dar keturių ginkluotų karių, išlipo į krantą 
purpuriniu apsiaustu apsisiautęs aukštas atletiško sudėjimo vyras.

„Tai bus jų valdovas arba vyriausiasis pasiuntinys," -  pagalvojo 
Žilvinis, įdėmiai stebėdamas jų veiksmus.

Tokio vaizdo dar neteko lig šiol matyti: nė geležimi blizgančių ka
rių, nė tokio gražaus ir didelio laivo, nė tokių puošnių žmonių.

Atvykėlis, išlipęs į krantą, atsistojo veidu į kalno pusę. Minutėlę 
įdėmiai stebėjęs davė kažkokį ženklą. Iš laivo jam atnešė ir padavė 
irgi liepsnojantį deglą. Paėmęs jį pamojavo ant kalno stovintiems žmo
nėms, bet jo ženklo Žilvinis nesuprato. Tada atvykėlis atsigręžė į lai
vo pusę, parodė kažkokius ženklus ir beveik visi, t. y. kelios dešimti
nės karių, atstačiusių smailias ietis, pakėlę skydus, iššoko į krantą ir 
išsirikiavo kovine rikiuote. Ant kalno žmonės subruzdo. Ratys laukė 
komandos, bet Žilvinis delsė. O ant kranto atvykėliai pakėlė šalmus, 
dengiančius veidus, nuleido prie kojų skydus, pastatė į viršų smaiga
liais ietis. Jų vyriausiasis deglą perėmė į kairę ranką, dešinę prispau
dė prie krūtinės, o lydėję jį keturi ginkluoti kariai nusiėmė šalmus, pa
dėjo ant smėlio skydus, ant jų ietis su kardais ir, stoję greta savo va
do, pajudėjo kalvos link, kur stovėjo Žilvinis su savo kariais. Visa tai 
stebėjęs Žilvinis suprato, jog tai pasiuntiniai, o ne užkariautojai plė
šikai. Jis tarė:

-  Vaidila, tu lik čionai, ant kalno, dėl visa ko renkis iškilmingam 
pagal mūsų papročius svečių sutikimui. Ir pasakyk Žilvinei, mano žmo
nai, tegu vaišes ant stalų krauna. Na, o mes eime kaip pridera šeimi
ninkams svečių pasitikti, -  linksmiau pakvietė savo palydą, kurios pir
mose eilėse buvo Ratys su dešimtine rinktinių sargybos karių.

Ne tik pilyje, bet ir visame Kuršių krašte kilo subruzdimas. Tokių 
šarvais blizgančių svečių, o gal ir ne svečių, žodžiu, atvykėlių (visaip 
spėliojo žmonės) dar per jų amžių matyti neteko. Į jų kraštus atklysda
vo pirkliai ne tik gintaro keliais, atvykdavo iš visur. Pagaliau ir patys 
neretai išsiruošdavo į ilgą kelionę ne tik gintaro prisikrovę, bet ir krū
vas kailių, dervos. O šie tarsi dievai iš jūrų atplaukė. Ir akivaizdu, kad 
ne su prekėmis atvyko.

160 I 2 DALIS



Atvykėliai, taikiai šypsodamiesi, priėjo prie kalvos ir sustojo. Ne
trukus sargyba atidarė vartus, nuleido pakeltus kirvius žemyn ir var
tuose priešais atvykėlį atsistojo pamario Kuršių valdovas Žilvinis. Ne
ilgai žiūrėjo vienas į kitą. Priešais vartus stovėjo, sprendžiant iš jų 
apdarų, turtingas pasiuntinys, lydimas karių iš tolimo, kito, krašto: jo 
apsiaustas saulėje kaip vaivorykštė žėrėjo įvairiomis spalvomis; kojos 
apautos dailiais odiniais, lengvais blauzdas siekiančiais batais; juodi 
plaukai buvo prispausti šiuose kraštuose retai matytu gražiu geltono 
blizgančio metalo su brangakmeniais lankeliu. Veidas stambus, bet 
švelnių bruožų. Jį lydintys kariai -  rimti, nerodantys jokios nuosta
bos, pykčio ar šypsenos. Kaip iš medžio išdrožti, blizgančia geležimi 
aprengti: badyk nebadęs ietim, ietis sulūš -  nenudursi.

„Sunku jį būtų medžioti," -  pagalvojo Žilvinis. Apžvelgęs svečius 
ištiesė į priekį deglą, palengva palenkė galvą. Svečias dešine ranka pa
ėmė ištiestą deglą ir savąjį taip pat perdavė šių žemių valdovui. Taip 
turbūt abi pusės suprato pasisveikinimą.

Malonus jausmas užtvindė Kuršių valdovo krūtinę, kai pamatė, su 
kokia pagarba jam lenkiasi atvykę svečiai, galingų ir turtingų giminių 
ar genčių atstovai. O gal net pats tų kraštų valdovas! Gal net iš tų 
žemių, su kuriomis jo protėviai prieš daugelį amžių prekiauja. Beje, ne 
tik Žilvinis pastebėjo, kokie jie panašūs į mus -  ar ne būsime visi iš 
vieno senovės giminės kelmo kilę -  tai ne žemaūgiai, plačiaveidžiai 
atklydėliai plėšikai iš rytų pusės, skarmalais apsikarstę, strėlėmis ap
siginklavę, turtų ir moterų plėšti atkeliavę.

Žilvinis dar žemiau palenkė galvą, rankos mostu prašydamas sve
čius įeiti pro vartus. Atvykėlis nusišypsojo, atsakydamas į svetingumą 
nusilenkė dar žemiau, atsigręžė į laivo pusę, pakėlė į viršų deglą, lėtai 
leisdamas užgesino ir padėjo prie vartų. Netikėtai atskleidė apsiausto 
skvernus ir iš už plataus, puošnaus diržo ištraukė didelį ir gražų dur
klą, žemai nusilenkė, suėmė jį abiem rankomis ir kaip dovaną ištiesė 
jį Žilviniui. Šis, nuoširdžiai šypsodamasis, paėmė jį ir dar kartą sve
čius pakvietė įeiti. Šį kartą pasiuntinys vėl atsigręžęs į jūrų pusę davė 
kažkokį ženklą, po kurio išlipo iš laivo daugiau nei dešimt žmonių su 
dėžėmis, nešuliais, ryšuliais ir patraukė pilies link. Tuo tarpu kiti ka
riai, stovėję ant kranto, akimirksniu susirinko ginklus ir dingo laive. 
Ant kranto liko tik keturių karių sargyba.
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Pasisveikinimo susitikimas baigėsi. Abi pusės, įsitikinusios viena 
kitos draugiškumu, drąsiai žengė už pilies vartų.

Raižys nutilo, padarė pauzelę.

Maloni pažintis

Vienuoliai, pakerėti įdomaus pasakojimo, net išsižio
ję klausėsi. Kokių įdomių įvykių tada buvo, ir kaip visa tai ligi šiol, pra
ėjus bene dešimčiai amžių, šie žmonės vis dar mena? Iki smulkmenų...

-  Aš negaliu atsistebėti, kaip tokias žinias iki smulkmenų galima 
išsaugoti savo galvose, -  neiškentė amžiumi vyriausias vienuolis, lig 
šiol pagarbiai tylėjęs ir klausęsis.

-  O aš labai stebiuosi šių žmonių ištverme. Atkeliauti iš kažin kur 
ir išlikti tokiems doriems, ligi šiol Šėtono nepaliestiems. Argi jie never
ti būti ištikimais mūsų Viešpaties tarnais? Apie juos, man regis, viso
kius išgalvotus gandus skleidžia mūsų krikščioniškosiose karalystėse, 
ar ne taip, mano broli?

-  Žinoma. Mes su dar didesniu atsidavimu ir pasiaukojimu turime 
daryti viską, kad šie žmonės kuo greičiau būtų priimti į krikščionišką
ją šeimą, juk ne jie kalti, kad jų lig šiol nepasiekė krikštas, -  pritarė ir 
kiti. -  Na, bet labai įdomu, kas gi atvyko į jų žemes, tegu tęsia... Negi 
jau tada Viešpaties siųsti misionieriai?

-  Negi, broli vienuoli, negirdėjai, kaip pasakojo, kad jų protėvių pro
tėviai dar mūsų Jėzui Kristui negimus jau prekiavo, bendravo su pla
čiuoju pasauliu, ne tik su Romos imperija... -  Man įdomu, apie kokį 
laiką kalbama? Ar ne apie tuos laikus, kai dar ir mūsų krikščioniškų
jų misijų nebuvo?

-  Būtent apie tuos laikus. Netrukdykime, tegu tęsia pasakojimą. Vis
ką užrašykime, nė žodžio nepraleiskime, -  vienuoliai nutilo.

Raižys dar stropiau ir vaizdžiau, tarsi ir negirdėjęs užsimezgusio 
pašnekesio, tęsė visus sudominusį pasakojimą:

-  Taigi saulei leidžiantis laužai jau liepsnojo ne tik pilies kieme, 
bet ir ant jūros kranto. Ant laužų buvo kepami sumedžioti žvėrys, su
gautos žuvys. Prie svečių prisijungė net iš tolimiausių apylinkių atvy
kę pamario gyventojai žvejai, medžiotojai, kariai, prekeiviai, amatinin
kai. Vieni kitus vaišino, dovanojo dovanas, linksminosi.
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Pilies kieme -  itin didžiulis sujudimas. Tarnai rideno statines, ne
šė didelius ir mažus ąsočius ir statė arčiau valdovo pakylos, po storu, 
plačiai išsišakojusiu ąžuolu, prie suręsto paaukštinimo iš rąstų, ap
klotų kailiais, išdabintų įvairiais papuošalais iš kaulų -  elnių, brie
džių ragais, kiaunių ir voverių kailiukais, žvilgančiais gintaro gaba
lais. Rideno statinaites, nešė karščiu tvoskiančius, tik nuo ugnies nuim
tus stimiukus, šerniukus, stumbrų šlaunis -  visas gėrybes krovė prie 
valdovo ir jo svečio. Nuo aukuro laužo, pagaliau baigęs su vaidilutė
mis dievų garbinimo ritualinius šokius, išdidžiai žingsniuodamas at
ėjo vaidila. Nusilenkė svečiui ir tylėdamas atsisėdo prie Žilvinio. Vai
dilutės liko prie aukuro, pilėnai susibūrė prie kitų laužų.

Dabar jau atėjo metas susipažinti su svečiais. Žilvinis pakėlė didelį 
riestą stumbro ragą. Tarnui įpylus iš ąžuolo statinaitės gelsvo tarsi gin
taras tąsaus kvepiančio gėrimo, perdavė ragą svečiui, kitą tokį pat pri
pildytą ragą pasiliko savo rankose, pakėlė prie lūpų, nugėrė tris gerus 
gurkšnius, padėjo ragą ant įmantraus iš elnio ragų padaryto stovelio, 
nusišluostė bumą, paglostė barzdą, nuoširdžiai pasižiūrėjo į svečią. Sve
čias padarė tą patį, neatitraukdamas akių nuo Žilvinio. Nugėręs apsiaus
to skvernu nusišluostė lūpas. Pagyvėjusios akys tarytum sakė: „Skanu, 
labai skanu! Kas čia per gėrimas? Kokie dievai jums davė jį?"

Tačiau Žilvinis, tarsi nesupratęs klausimo, didžiai patenkintas sve
čio pagyrimu, ramiai prisitraukė kepsnį ir pradėjo valgyti. Užkandęs 
jis nužvelgė aplinkinius -  tie pritilo, pasižiūrėjo į vaidilą, ramiai sė
dintį greta, net nebandantį valgyti (gėrimo jam nesiūlė), atsigręžė į sve
čių pusę ir, kad aplinkiniai girdėtų, prabilo:

-  Nežinomieji mūsų svečiai! Kokių dievų siųsti ir iš kokių žemių at
vykote į mūsų pamarį? Manome, kad jūs iš toli ir draugiškais tikslais 
atvykote! Ar žinojote, kad čia jau seniai gyvena taiki, darbšti kuršių gen
tis? Ar galės jūsų kariai gerai pailsėti po varginančio žygio per marias?

Svečias, neskubėdamas nusišluostė riebaluotas rankas į savo pla
taus purpurinio apsiausto skvernus, pakėlė akis į dangų, apsižvalgė 
ir ramiai prakalbo:

-  Mes esame Šventosios Romos pasiuntiniai, atsiųsti mūsų valdo
vo imperatoriaus Marko Aurelijaus (ištarus šiuos žodžius, svečiai ne
skubėdami, bet išdidžiai atsistojo, pakėlė galvas, pasisukę į jūrų pusę 
pridėjo dešines rankas prie širdies, nusilenkė ir vėl atsisėdo). Mes val
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dome pusę pasaulio. Mūsų valdose saulė vienu metu ir teka, ir leidžia
si. Pas mus nėra tokių didingų miškų, bet yra daug aukštų kalnų, jū
rų, ne mažesnių už jūsiškę Svebų jūrą (taip jie vadino Baltiją). Yra daug 
gražių ir didelių miestų mūsų valdose, kokių mes čia dar nematėme, 
akmeninių tvirtovių, didingų rūmų. Per mūsų žemes įvairiomis kryp
timis teka daugybė upių. Ir šildo mus karšta, labai karšta saulė. Mes 
turime daug laivų -  mums lygių nėra visame pasaulyje. Mūsų kariai 
nenugalimi ir dievai mūsų galingiausi. Tiesa, jau girdėjome, kad mū
sų valdose, net prie Egipto, tolimoje izraelitų tautoje, buvo gimęs kaž
kokio Dievo sūnus, neva dar galingesnis už visus mūsų dievus. Jis no
rėjo, kad gerbtume tik jį -  ir už tai buvo nukryžiuotas. O jo mokslą po 
visą pasaulį pradėjo skleisti maištingieji izraelitai, jo buvę mokiniai. 
Šis svetimas tikėjimas, atkeliavęs iš maištingų žydų žemių, greitai plin
ta mūsų valdose, nors tuo nepatenkinti ne tik mūsų žmonės, karo va
dai, legionieriai, senatoriai, bet ir mūsų imperatoriai. Ypač Neronas jų 
atžvilgiu buvo negailestingai teisus. Nuo senų senovės mes tikime sa
vus dievus. Ir svetimų mes negarbiname, nes mūsų dievai tokie pat 
galingi, kaip ir mes.

Raižys po šių žodžių nutraukė pasakojimą, apsižvalgė ir garsiai 
paklausė tylėjusių misionierių:

-  Ar tik ne apie tą patį gimusį Dievo sūnų pasakojo atvykėlis, apie 
kurį ir jūs ką tik kalbėjote? -  paklausė Raižys, bet Proteniui į jį pa
žvelgus, suskubo tęsti savo pasakojimą toliau:

-  Na, bet neverta kamantinėti mūsų garbių misionierių, jie ir taip 
viską jau išsakė, aš tęsiu mūsų praeities prisiminimus. Atvykėliai tuo 
metu tikėjo tokius pat dievus kaip ir mes lig šiol. Taigi galingasis at
vykėlis kalbėjo toliau štai ką:

-  Kaip rašė mūsų didis mokslo žmogus ir viso pasaulio kraštų ži
novas Plinijus Vyresnysis, kažkada iš šitų kraštų, iš Svebų jūros pa
krantės, Nerono pasiųsti pasiuntiniai parvežė tiek gintaro, kad juo gla
diatorių kautynėms papuošė mūsų imperatoriaus didžiausią amfiteat
rą. O kiek vėliau ir Tacitas, šis mokslo vyras, ar ne apie šiuos kraštus 
parašė, girdamas čia gyvenančius žmones, aisčiais vadinamus, už 
darbštumą, vaišingumą. Ar tik ne jūs ir esate tie aisčiai? Ir siuntė mus 
dabar didysis imperatorius į jūsų kraštus. Mes norime, kad jūsų laivai 
ar vilkstinės su jūsų turtais atvyktų į mūsų miestų miestą Romą, mes
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irgi atvyksime į jūsų kraštus dažniau, nes to, kas toli už mūsų didelės 
imperijos valdų, mes dažnai pasiekti neįstengiame ir todėl lankomės 
labai retai. Mes žinome, kad jūs nutiesėte gintaro kelius ne tik į mūsų 
valdas, bet ir į kaimyninius kraštus.

Ilgai dar svečias pasakojo apie savo miestus, žmones, jų papročius, 
gyvenimą ir turtus. O apie savo kilmę baigė žodžiais:

-  Išmintingieji mūsų mokslo vyrai tvirtina, kad labai labai seniai mū
sų proproprotėviai keliavo į dabartines žemes pro juodasiąs jūras, per
sikėlė per platųjį Dunojų, pasiekė Viduržemio jūrą, įkūrė Mikėnus, vė
liau ir galingą Romos imperiją... -  patylėjo, nužvelgė visus ir pridūrė:

-  Kiti mūsų giminės žmonės nesikėlė per Dunojų, o patraukė šiau
rės link... Ar ne tik ir į šias žemes...

-  Vadinasi, mes visi iš vieno giminės kelmo... Labai labai gilios seno
vės giminės kelmo, -  pusbalsiu, tarsi pats sau tepasakė Žilvinis, bet jam 
dabar, kaip ir atvykėliams, be jokios abejonės, rūpėjo kitkas, kiti reikalai.

Tad išdidusis atvykėlis net neišgirdo, ką pusbalsiu pasakė Žilvi
nis. Vos tik šis baigė savo pasakojimą, rankos mostu parodė į geležim 
kaustytą skrynią, kurią atidarė tarnai. Ji buvo pilna ligi šiolei nematy
tų daiktų: ir medžioklei, ir kariui reikalingų ginklų -  durklų ir plačių 
kardų, papuošalų moterims, lig šiolei nematytos medžiagos bei kito
kių įvairenybių. Ant dugno -  indai su stipriuoju jų gėrimu, vynu va
dinamu, skirtu vaišėms, ir įvairiausių vaisių, rinktinių skanėstų.

Žilvinis pasikvietė Ratį ir įsakė:
-  Paimkit štai šitą dovanų dėžę ir, iškrovę ją, pripilkite gražiausio 

gintaro, o ant viršaus prikraukite gražiausių kailių, -  o pats, atsidėko
damas už jam įteiktą prie vartų nuostabų aštriabriaunį ilgą durklą, sve
čio pečius apgaubė žvilgančiais kiaunių kailiais.

Svečias atsargiai paglostė, pačiupinėjo švelnius kailiukus. Jo veido 
išraiška rodė, jog tokių grožybių jis dar neturėjo.

Puotaujant -  valgant karštus kepsnius su keptais kaštonais, geriant 
saldų svaiginantį midų ir jų atvežtą vyną, svečiai pusiaugulomis gro
žėjosi vaidilučių šokiu prie aukuro, kalbėjosi ir vis stebėjosi: kodėl mes 
nestatome miestų, juose kažkokių amfiteatrų, nesigrožime gladiatorių 
grumtynėmis, menkai bendraujame su jų pasauliu, o gyvename vieni 
miškuose, nestatome didelių laivų ir neplaukiojame jūromis.
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Ilgai girdėjosi klegesys, degančių laužų traškėjimas, kol pagaliau 
visi pavargo. Visiškai sutemus, papūtus vėsesniam vėjeliui, svečius nu- 
vesdino ilsėtis į pilies menę.

Po kelių dienų svečiai vėl leidosi į ilgą kelionę -  ten, iš kur buvo at
plaukę, palikę daug dovanų, ligi šiolei nematytų, ir išsivežę dar dau
giau dovanų į savo kraštą, pasiėmę kelionėn ne tik šaltinio vandens at
sargų, bet ir taip jų pamėgto midaus, taip pat ir maisto atsargų -  žuvies, 
mėsos. Į pasiūlymą apsilankyti visų mūsų žemių valdovų Gemarių pi
lyse atsisakė, skubėjo grįžti atgalios. Nuvežė ir žinių apie čia seniai gy
venančius žmones, mūsų ainius. Pažadėjo atsiųsti į šiuos kraštus kaž
kokį legioną, tačiau daugiau nei jų, nei to legiono nesulaukėme.

Nutilo Raižys, matyt, baigė pasakojimą...
Prabilo nustebęs vienuolis:
-  Tai va, jau ir čia lankėsi mūsų Šventosios Romos pasiuntiniai...
-  Tada dar nebuvo Šventosios Romos, tada dar tik pradėjo plisti 

apaštalų skelbiamas mokslas, -  pataisė kitas vienuolis. -  Jie, romėnai, 
tuomet dar buvo stabmeldžiai, pagonys, kaip ir visos žemės iki Kris
taus gimimo... Kaip ir šitos šiandien. Dar daug laiko praėjo, kol Kris
taus skelbtą mokslą pripažino...

-  Aš abejoju, ar tuo metu pagalvojo, suprato atvykėliai, kad šio kraš
to žmonių uždaras gyvenimo būdas, nebendravimas su pasauliu pa
deda šitoms gentims išlaikyti savitumą, neduoda galimybės joms iš
tirpti galingos, didelės imperijos tautų maišalynėje, leidžia šioms gen
tims vystytis savaime, neatsižvelgiant į kitų kultūrų įtaką, vadovautis 
dorovės principais. Tai kur kas svarbiau nei tuometinės ištvirkusios 
Romos galia. Juk ir jie šitiek mūsų krikščionių, net apaštalų nugalabi
jo, kol buvo priversti atsisakyti savų stabų, priėmė tikrąjį, mūsų Vieš
paties, tikėjimą ir krikštą. Ilgai spyriojosi, kol šventoji Dvasia apšvietė 
jų protą... Ir ačiū Dievui, kad jų legionai nepasiekė šių kraštų... Da
bar į šias žemes atvyks ne jų, o mūsų šventųjų angelų legionai...

-  Buvo labai sunkūs metai. Krauju plito Dievo žodis, -  šnekėjosi 
vienuoliai tarpusavyje, žyniai įdėmiai klausėsi. -  Galgi jau baigsis lie
tis kraujas dėl krikšto, dėl Viešpaties išpažinimo nors šiose žemėse?

-  Iš tiesų labai įdomu, kad tokia turtinga, galinga gentis, valdžiusi, 
kaip jie sakė, pusę pasaulio, dabar priklauso jūsų Dievui, savų atsisa
kė. Įdomu, -  svarstė tarpusavy žyniai, šitai jiems taip pat padarė di
delį įspūdį.
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O vienuoliai vis stebėjosi:
-  Betgi, žiūrėkite, ligi šiol šitie pagonys taip ir gyvena be rašto. Vi

sas pasaulis seniai raštą, mokslus su Viešpaties valia turi, o jie nei 
rašto, nei ištvirkavimo. Ar ne Viešpaties stebuklas? Ir gėris, ir blogis 
juose sugyvena... Gal jau seniai Viešpaties angelai šičia darbuojasi, pir
ma mūsų...

-  Galvok, ką šneki, broli. Reikia krikštyti juos, tik tuomet ir angelai 
atskris, ir turės savo raštą, tada atsivers visam pasauliui. Juk visą lai
ką gyveno toli ir nuo Romos imperijos, ir nuo visų krikščionių... O da
bar jau šventųjų žemių karalijų apsupti.

Pagaliau vėl grįžo prie krikšto reikalų.
-  Iš tiesų sunkūs buvo visi amžiai... Žmonija daug nusidėjo... Ir 

dabar nusideda... Yra už ką kentėti, atgailauti...
-  Ir dabar nemažai nusideda, ar mes nematome. Taip, taip...
-  Bet, va, iš jų pasakojimo atrodo, jog šitie pagonys nėra nuodė

mingi. Jie -  tikri Viešpaties tarnai, tik ligi šiol nekrikštyti ir visados 
savo dievams meldžiasi, tik juos garbina... Gaila, kad tikrojo mūsų 
Viešpaties lig šiol nepažino...

-  Ech, broliai, broliai! Ar verta tikėti jų pasakojimais? Juk niekur nė
ra užrašyta jų giminės istorija. Ar galėtume tikėti šitomis galbūt jų pa
čių sugalvotomis pasakomis? -  suabejojo aršusis vienuolis Benediktas.

Šie žodžiai, matyt, labai nepatiko žyniams, nes jie, išgirdę juos, ne
patenkinti subruzdo, sukruto, tarpusavy susižvalgė, pusbalsiu gana 
piktokai persimetė viena kita fraze, kad net vienuoliai nutilo.

-  O ar mes galime tikėti jūsų pasakojimais apie Dievą, jeigu jūs ne
norite tikėti mūsiškiais? -  tvirtai paklausė seniausias žynys Protenis.

-  Taip! Kodėl jūs mumis tikėti nenorite, o mus savo pasakojimais 
tikėti verčiate? Tad ar verta vieniems kitų klausytis?! -  užsidegė ašt
riai atsikirsdamas ligi šiol tylėjęs, išvaizda, matyt, pats jauniausias ir 
labai įsižeidęs tokiu vienuolio nepagarbiu žodžiu vaidila.

-  Nors tu ir teisingai paklausei, bet tylėk. Jeigu reikalas bus, prisi
kalbėsi! -  nuramino savo pasikarščiavusį vyrą išmintingasis Protenis.

-  Ne, ne! Apsaugok mus, Viešpatie, kad mes galėtume netikėti jūsų 
pasakojimu, -  suskubo užgesinti beįsiplieskiantį ginčą irgi, matyt, vy
riausias ir išmintingiausias vienuolis benediktinas -  jiems šiuo metu 
ginčo mažiausiai reikėjo. Ypač kai viskas, regis, sklandžiai einasi.
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-  Be jokio reikalo pasikarščiavai, -  kreipėsi į jaunesnį savo brolį 
misionierių. -  Be reikalo. Tik Viešpats gali būti mūsų visų žodžių tei
sėjas, -  pakėlė akis į viršų, sudėjo rankas. -  O, Viešpatie, atsiųsk mums 
šventąją Dvasią, apšviesk protus ir vėl grąžink buvusią tarp mūsų ra
mybę... Neleisk piktosioms dvasioms mūsų kiršinti, pravyk jas! Teneiš- 
girsta mūsų ausys nuodėmingai klastingo žalčio šnypštimo...

-  Teisingus, gerus žodžius sakai, tik mūsų žalčio ir vėl netapatink 
su savo piktosiomis dvasiomis... Blogu žodžiu neminėkite mūsų išmin
tingojo žalčio... Neminėkit, -  pritarė ramiai pataisydamas vienuolį Pro- 
tenis. -  Ramybės drumstimas -  piktųjų dvasių darbas. Teateina mūsų 
gerieji dievai, teatneša susiklausymą...

Sudrausminti jaunesnieji kaltai nuleido galvas, suprato, kad nede
ra abejoti, nepagarbiai šnekėti vieniems apie kitus.

-  Mes labai tikime kiekvienu jūsų lūpomis ištartu žodžiu... Stebi
mės gilia jūsų išmintimi ir mokėjimu išsaugoti savo tautos istoriją, per
duoti išmintį iš kartos į kartą. Ir su didžiausia pagarba, kantrybe ir 
susidomėjimu išklausysime visą pasakojimą, kiek tai betruktų... Ar dar 
turėsite ką pasakyti, mūsų rankos dar nepavargo!

-  Būtinai viską užrašysime, kad nedingtų, kad liktų amžiams, -  įsi
terpė ir pritarė šalia sėdėjęs kitas vienuolis. -  Kad ateity niekas kitaip 
jos nepasakotų, o skaitytų ir žinotų...

Po šių žodžių žyniai pritariamai sulinksėjo galvomis. Vėl įsivyra
vo rimtis ir pagarbus susiklausymas.

-  Maloningai prašome pasakoti, -  pasiūlė kunigas Vincentas.
-  Bet aš karaliaus išminčių norėčiau paklausti. Argi visą laiką čia 

ir gyveno žmonės? Juk jų buvo ir yra labai daug, didelėse žemėse gy
veno, ištisose karalijose... Ir vis be karalių... Tarsi turėjo Gemarius... 
Ištisą dinastiją valdovų, kone aštuonis amžius valdžiusių, bet nėra 
miestų... Kur visa tai? Tarsi į nebūtį, tarsi koks tvanas pradangino. Ir 
kaip tie žmonės neišnyko, neišsižudė, gyveno be savo valdovo, be vi
sų žemių karaliaus? -  paklausė ligi šiol rašęs vienuolis ir, regis, nė 
žodžio dar netaręs.

Po šio klausimo vienuoliai, pritariamai žvilgtelėję į savo brolį, su
žiuro į žynius.

-  Turbūt lig tol, kiek jau mes pasakojome, užteko ir tokios tvarkos, 
kokia buvo, nes giminės labai gražiai sugyveno, ne taip kaip dabar.
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Be to, niekas nesiveržė į mūsų žemes plėšikauti. Ir mūsų dievai mus, 
matyt, saugojo nuo visokių negandų, -  ramiu balsu atsakė Protenis. -  
Nebuvo reikalo akmeninius namus statyti. Na, o jeigu jums užteks kan
trybės ir laiko, mes papasakosime ir apie tuos laikus, kai ir mums rei
kėjo savo vieno valdovo. Papasakosime, nuo kada mes ir vėl turime 
savo karalius, kaip jūs mūsų valdovus vadinate... Jeigu geidžiate ir 
tai sužinoti... Bet reikės dar ilgai pakentėti...

-  Būtinai išklausysime. Tik gal atėjo laikas pailsėti? -  pasiūlė vie
nuolis, mandagiai klausdamas. -  Rytoj ir vėl pratęsime, -  pridūrė.

-  Tokia jūsų valia, -  atsakė Protenis.
Geso ugnis židinyje. Prie jo jau kuris vakaras kaip lygūs kalbasi 

misionieriai su Netimero išminčiais, klausosi jų įdomių pasakojimų 
apie save, genčių praeitį, tautos istoriją.

Pirmoji genties krivūlė

-  Tegu šiandien, ketvirtą dieną iš eilės, tęsia pasa
kojimą Augys, -  linktelėjo galvą Protenis į bene jauniausią jų žynį. -  
Tik tausok jėgas, nesikarščiuok, nes tavo pasakojimas bus bene ilgiau
sias ir gražiausias -  tėviškai įspėjo Augį.

Augys suprato vyriausiojo žynio Protenio užuominą dėl praeito pa
sikarščiavimo ir, visiems nutilus, žvaliai žvilgtelėjo į vienuolius ir skam
biu balsu prašneko:

-  Iš tiesų pasakosiu daug, nes tai įvyko ne per seniausiai ir mūsų 
galvose tų įvykių pasakojimai išlikę kuo smulkiausiai, -  perbraukė ran
ka per barzdą, kur kas retesnę ir trumpesnę už Protenio. Šitaip jis pa
mėgdžiojo savo išmintingąjį mokytoją.

-  Taigi laikas nenumaldomai bėgo. Saulė kėlėsi ir leidosi, šiltas va
saras keitė šaltos žiemos. Vieni žmonės gimdavo, kiti, sulaukę gilios 
senatvės, mirdavo. Jų kūnai vienais amžiais per šventąją ugnį palik
davo žemę, apšlakstytą jų prakaitu, ir persikeldavo amžinam poilsiui 
į kitą pasaulį, kitais amžiais jau atguldavo į žemę, kartu pasiimdavo 
tai, kas jiems gyviems priklausė, o kartais kas nors juos savo valia ly
dėdavo į pomirtinį gyvenimą.
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Bet viršų ėmė gyvybė -  vietoj vieno mirusiojo jau klegėjo visas bū
relis jaunuolių, pasirengusių tęsti savo giminę. Ir jos vis plėtėsi. Išmirė 
ir Gentarikio palikuonys, ir galingoji Gemarių dinastija. Ir vėl be rū
pesčių gyveno giminės, ištisos gentys. Ir vis didesnėse žemėse. Jau bu
vo daugybė giminių, genčių, labai toli vieni nuo kitų gyvenančių, bet 
tarpusavyje bendraujančių. Šiose žemėse vis dažniau lankėsi svečiai 
iš kitų žemių. Ir šių genčių vyrai vis dažniau nuklysdavo į svečias ša
lis. Ir jau rentė ne tik dūmines pirkias, bet ir dideles, tvirtas pilis, o 
valdė šias gentis ir vėl, kaip ir giliausioje senovėje, jų išrinkti protin
giausi ir narsiausi giminių didieji vyrai valdovai. Nors jau gerokai bu
vo primiršę savo senolius, didžiuosius valdovus Gentarikį, Gemarius, 
bet savų dievų garbinti nepamiršo.

Ir ši mūsų baltų, jau vėliau iš aisčių kilusi, gentis, seniai įsikūrusi 
čia, toli nuo jūrų, prie sraunios upės, jau lietuvininkais vadinosi. Taip 
ne viena karta gimė ir mirė nuo tos dienos, kai jie čia apsigyveno. Jau 
net ir nebeprisimena, kodėl ir nuo kada vadinami lietuvininkais. Ar 
tai jų čia atsineštas vardas, ar netoliese tekėjusio upelio, prie kurio ap
sigyveno jų proseneliai. Bet argi tai svarbiausia?

Taigi, prabėgo labai daug laiko -  ne vienas amžius -  po Gema
rių dinasijos valdymo iki šių mano pasakojamų dienų. Ir labai ma
žai išliko žinių apie to meto įvykius. Tad ir pradėsiu naują pasako
jimą, kurį man perdavė, kurį aš savo galvoje nešioju, kol vėl kitam 
perduosiu. Na, dabar klausykitės ir jūs, -  nutilo, kostelėjo ir žemu 
balsu prašneko vėl:

-  Tyliai šniokščia, galingos srovės nešini, upės vandenys. Toli ma
tosi plati, mėlyna upės juosta, dalijanti miškus į dvi dalis. Tik rudenį, 
pučiant žvarbiam, šaltam vėjui, švininiams debesims nusileidus iki me
džių viršūnių, upės juosta tampa tamsiai pilkos geležies spalvos. Upės 
vaga vanduo galinga srove veržiasi į priekį. Bet štai čia jos juosta pa
sislepia, lyg nutrūksta, vanduo tarsi sustoja, vaga susiaurėja ir, pasi
sukdama į šiaurę, visa jėga už posūkio išsiveržia vėl į laisvę. Jeigu ne 
šios aukštos kalvos, vaga ir toliau tęstųsi tiesia linija, bet dabar van
duo, susispausdamas tarp kalvų į siaurą vagą, garsiai suvaitoja.

Kalnai, tarsi atsiprašydami už padarytą nepatogumą upei, papildo 
upių tėvo vandenis tarsi savo milžiniško kalno krauju, tuo sutvirtin
dami ryšį tarp žemės ir vandens.
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Na, o šitoje upės kilpoje ir dar toliau, žemai slėnyje pagal tėkmę, 
jau nuo neatmenamų laikų buvo įsikūrusi gyvenvietė, Kilpine vadin
ta. Ant didžiausios kalvos, kurios pamatus plauna vanduo, stovi ga
linga, iš storų ąžuolų suręsta pilis. Apačioje, kaip vaikai prie milžino, 
prie pat kalno prisispaudę išsibarstę namai. Niekas niekam čia ne
drumsčia ramybės. Tik didelė giria čia pat, už varsto, vėjui papūtus, 
galingai ošia. Ir iš už posūkio išnirusios sraunios srovės šniokštimas 
girdėti dieną naktį. O gal ten vandens deivės dieną naktį maudosi šiuo
se vandenyse, bangas kelia...

Ant kranto matyti visoj apylinkėj žinomo žvejo Pelkio valdos -  
džiūsta plaustai, luotai, geldos -  ilgos, net suskeldėjusios, juoda der
va išteptos. O už jo namo, pamiškėje, iš suręstos būdelės niekad nenu
stoja rūkti dūmai. Tai Pelkys ruošia žuvis -  rūko, džiovina ne tik sau, 
bet ir duoklei atiduoti, išmainyti į kokį rakandą. Net pats žuvimi pa
kvipęs -  kas dieną iš žuvingų upės vandenų traukia didesnius už sa
ve šamus bei kitas auksažvynes žuvis. Dalį laimikio atiduoda tam sto
ruliui Dangiui, kuris nežinia kur išveža, o jo žmonai Gražbūdei atne
ša gražių audinių, siūlų tinklams ir dar daug ką.

Tylą sudrumsčia iš pagiryje rūkstančios pirkelės kalamos geležies 
garsai. Kas dieną.

Kaip ir pamena Miškinis, jo kaimynas kalvis Kantenis vis kala ir 
kala. Ir šiandien štai, mano, užsuks eidamas į medžioklę, ietigalį pa- 
galąs, durklui kotą įtvirtins -  išklibo. O jau ir susidėvėti spėjo... 
Ir pasikalbėti su meistru įdomu. Bet kur tau! Šiandien, matyt, ne
teks pasišnekėti. O taip norisi nors valandėlę pailsėti prieš būsi
mą medžioklę.

-  Ką tu šiandien kali, Kanteni? Tegu visi dievai tavo kalvėje gyve
na! -  stovėdamas už slenksčio ir žiūrėdamas į juodą nuo suodžių ir 
šlapią nuo prakaito meistro nugarą pasisveikino. Matydamas, kad šis 
traukia iš žarijų iki žaibo spalvos įkaitintą metalo gabalą, nuo jį tren
kusio karščio net atatupstas atsitraukė. -  Ar ne metas šaltinėlio van
dens atsigerti, pačiam atsipūsti, man geros medžioklės palinkėti! -  kal
bina meistrą. O gal nustos dirbęs, atsipūs, žodį kitą ištars?

Visi gerai žinojo, kad meistras buvo nekalbus. Nemėgdavo tuščia
žodžiauti. Jis ir dabar net nepažiūrėjo į medžiotoją. Padėjo geležies ga
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balą ant priekalo ir pradėjo kalti. Kalė neilgai, kol geležis iš pradžių 
paraudonavo, paskui pajuodavo įgijusi kažkokio įnagio formą. Tik jis 
temoka nukalti kirvį, noragą ar pjautuvą.

Kalvis išsitiesė, iš greta stovėjusio didelio molinio ąsočio užkabino 
rieškučias vandens, užpylė ant veido -  tarsi ant įkaitusios krosnies, 
priėjo prie Miškinio, tvirtai tvojo ranka per petį, šis net susikūprino, 
nors vyras ne iš silpnųjų buvo -  ne sykį ir su meška galynėjosi, bet 
kalvio ranka buvo tarsi ąžuolinis vėzdas:

-  Dievai su tavim, medžiotojau! Ar tik ne ietys sulūžo po sėkmin
gos medžioklės? Ar kirvis jau atšipo?

-  Ačiū girių dievui, medžioklė sekasi. Meistre, sukniedyk durklą, 
beneriant anądien stumbrui kailį visiškai išklibo. O tuo metu ir nau
jienų papasakosi, nes aš giriose greičiau žvėrių kalbą išmoksiu, nuo 
žmonių greitai atprasiu.

Kalvis paėmė durklą. Pavartė. Prisiminė, kad šį aštriabriaunį kalė 
dar jaunam Miškiniui būnant. Gaila jo pasidarė -  žmona jam sūnaus 
taip ir nepadovanojo. Pilnas kiemas mergyčių, viena už kitą gražes
nių. O tam žemės vabalui Vismantui beveik kasmet žmona po sūnų -  
ir dar kokį! -  dovanoja. O kam jam tiek sūnų? Žemę purenti, tręšti, 
sodinti, sėti, derlių nuimti ir su žmona suspėtų, o jinai -  oho, kokia 
dručkė! -  jį patį į ožio ragą suriesti galėtų. Gal todėl pilni užtvarai 
prijaukintų, užaugintų šernų, net du stumbrus buvo prijaukinęs, o dar 
visokios keturkojės gyvasties pilna: mekena, žvengia, bliauna jo pašiū
rėse. O kiek paukščių -  ančių, žąsų, kurapkų pulkeliai, net tetervinai 
vaikšto su parištais sparnais. Och, ir gudrus tas Vismantas! Na, bet ir 
darbštus. Ir duoklę piliai didžiausią duoda. Nespėju aš jam taisyti že
mei purenti nei noragų, nei kitų įnagių.

Paėmęs durklą apžiūrėjo ir nuėjo prie žaizdro.
Meistras dirbo netardamas nė žodžio. Miškinis kantriai laukė. Pa

galiau kalvis padavė jam dar net ir ataušti nespėjusį durklą:
-  Turėkis, jis bus tvirtesnis už Drąsučio kardą. Joks kailis prieš jį 

neatsilaikys. Gali drąsiai ir su lokiu galynėtis -  ši geležtė stipresnė ir 
aštresnė už...

Nesuspėjo baigti minties, kai prie durų, žvangėdamas ginklais, pa
sirodė karys, ką tik minėtas Drąsutis, pilies apsaugos draugovės de
šimtininkas.
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-  Ar negirdėjot varpo, ko neskubat į pilį?! -  net nepasisveikinęs gar
siai suriko.

Vyrai pasižiūrėjo vienas į kitą. Kantenis susikūprinęs išlindo iš 
dūmų ir suodžių pilnos kalvės, išsitiesė, giliai įkvėpė gaivaus šviežio 
oro, net jam galva apsvaigo, bet, pamatęs nerimaujantį Drąsutį, su
skubo teirautis:

-  Kas, šaunusis vyre, atsitiko? Ko varpas skamba? Ar kokia nelai
mė užgriuvo? Kalbėk! Kokią žinią atnešei?! Neturiu aš laiko varpų klau
sytis, o ir sienos mano kalvės per storos, -  dusliai užgriaudėjo kalvis, 
kuriam pritariamai linktelėjo Miškinis, kišdamas dar šiltą durklą už 
virvės, juosusios sermėgą.

-  Mūsų krivių krivis Rūklys -  tegu bus pagerbta šviesi jo galva, 
šaukia visus į didžiąją krivūlę. Visus, ne tik iš papilęs, bet net iš kai
myninių gyvenviečių -  Duobelės, Mėguvos ir iš Užupio. Šaukliai išjo
jo, nuplaukė visų vyrų šaukti -  ne tik giminių vadų ir seniūnų, visus 
šaukia, kas mūsų krivių krivio Rūklio valdžioje. Visi į pilį, į sueigą! 
Prieš saulėlydį prie aukuro! -  garsiai pranešęs, nuskubėjo prie kitų na
mų kviesti: pirklių, žemdirbių, šeimininkų, amatininkų, žvejų.

Kalvis Kantenis trūktelėjo pečiais, nuėjęs į kalvę prigesino žarijas, 
padėjo įrankius į įprastą vietą. Kokie čia įrankiai: priekalas -  didelė, 
lydytos geležies plyta padengtas granito akmens luitas, dar užgrūdin
tos geležies kūjis ir žnyplės. Kampe stovi keli akmeniniai, titnaginiai 
įvairių formų plaktukai, pleištai, iš ąžuolo išskaptuota statinė vandens 
geležiai aušinti ir akmeninis dubuo. Ir ąsotis su švariu šaltinėlio van
deniu. Atsigaivinti.

Kampe stovėjo nukalti ietigaliai, keli pradėti kalti kovos kirviai, ka
lavijui paruošta geležis. Darbo daug, o dirba tik jis ir du jo sūnūs. Tai 
ne puodžiai, kurie žiedžia indus ir visokius puodus iš molio, ar siu
vėjai, siuvantys iš odos įvairius gaminius -  jų kelios meistrų šeimos, 
ištisa meistrų bendruomenė, -  jiems lengviau. Na, bet greit ir jo sūnūs 
galės kaip reikiant stoti prie savų priekalų -  irgi bus sava bendruome
nė. Ir dabar jie geri pagalbininkai: ir geležį lydo, žaizdrą kūrena -  ką 
jis be jų darytų? Prisimena, kaip jį patį jo tėvas mokė. Beje, taip ir iš
keliavo į dausas nuo priekalo. O koks dar tvirtas lyg girių ąžuolas bu
vo! Tą dieną, kaip visada, kalė geležį, tik staiga sukriokė, kraujas pa
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sruvo iš burnos ir... nutekėjo kalvės žeme raudona, tiršta srovele, tarsi 
šventas krivių krivaičio žaltys. Jaunas jis tada buvo, kai užėmė tėvo 
vietą prie žaizdro. Vienui vienas. O dabar trise su sūnumis -  jėga.

Turbūt apie tai mąstė ir garsusis Miškinis -  išlikęs vienas medžio
tojų giminės vyras. Jam sunku. Bet dar tiki, jog žmona pagimdys ne 
vieną sūnų. Dar ne vakaras, ne! štai koks vyras milžinas! O ir žmona 
jo smarki, judri.

Kalvis pasižiūrėjo į žarijų ir metalo nudegintas žaizdotas rankas 
ir kojas, užkėlė kalvės vartus ir lėtai nužingsniavo prie upės praus
tis. Prie aukuro nedera eiti suodinam. Krivis Rūklys labai rūstus! Sa
ko, kad su miškų dievais bendrauja, tik dangaus, vyresniųjų dievų bijo, 
jiems nori įtikti, todėl ir daugiau dovanų reikalauja iš visos giminės. 
Ogi ir nebeprisimena, kad taip visi krūvon į sueigą susirinktų, kaip 
kad šįkart šaukiami. Retkarčiais, gausiai iš svečių šalių pirkliams at
vykus, šaukiami visi: ir žemdirbiai, ir amatininkai, ir medžiotojai, ir 
žvejai. Neša kas ką turi. Visas sukauptas gėrybes: odas, kailius, me
dų, džiovintą žuvį, mėsą, puodus. Renkasi iš svetimšalių pirklių sau 
reikalingas prekes: moterys -  medžiagas, papuošalus, vyrai -  geležį 
ar kokį ginklą.

Dar susirinkdavo, krivių krivio pašaukti, pagarbinti dievų po sėk
mingos medžioklės ar nuėmę derlių, atidavę duoklę pilies draugovei, 
arba su šiuo pasauliu atsisveikinus kokio nors dešimtininko, seniūno 
ar kito garsesnio, turtingesnio žmogaus dvasiai. Tekdavo apeigose da
lyvauti visiems kartu, palydėdavo su mirusiojo vėle viską, ką žmogus 
gyvas turėjo. Ypač kalviui buvo gaila į amžinąją kelionę lydėti jo nu
kaltą kirvį ar kardą. Bet ką padarysi, ten, aname pasaulyje, kuo miru
sysis nuo piktųjų dvasių bei priešų atsigins? Pagaliau džiaugdavosi, 
kad jo nukaltas įrankis ar ginklas amžiais tarnaus, kad ir jo tėvo, ir 
senelio vėlės jo dirbiniais didžiuosis.

Ypač gaila buvo atiduoti Varnės seniūno žirgo su jo nukaltu šarvu 
ant krūtinės. Seniūnas su savo žirgu taip ir nujojo į Ūkų dausas -  drą
sus buvo karys, teisingas vyras -  numiręs viską, kas jam priklausė, 
nusinešė. Netgi žmoną! Tokia buvo jo valia!

... Saulė jau krypo vakarop. Vyrai kuokomis, kirviais arba lankais 
ant pečių nešini po vieną, būreliais, kas apsiaustu, kas sermėga, kas 
kailiu apsisiautę per miškus, laukus, tik jiems vieniems žinomomis
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kūlgrindomis, takais, upe rinkosi prie pilies kalno, kur, sargybai tuo
jau pat atidarius vartus, visi suėjo, sugužėjo į alkos kalnelį prie amži
nosios ugnies. Susėdo, nutilo.

Visi laukė, ką gi krivis kalbės, kokią žinią praneš šioje krivūlėje. 
Bet senojo krivių krivio Rūklio nesimatė, tik kelios vaidilutės vaikšti
nėjo apie šventąją ugnį, nekreipdamos dėmesio į vis gausėjantį mar
gaspalvį vyrų būrį. O būrys tikrai buvo margaspalvis -  iš visų aplin
kinių nausėdijų susirinko garbingesni, narsesni, nagingesni, gudresni 
vyrai. O kad ši minia priklausė įvairiems luomams, matėsi iš elgsenos 
ir apdarų -  amatininkai skleidė rūgšties ir dūmų kvapą, pirkliai sun
kiai šnopavo sėsdamiesi ir patogiai įtaisydami ant savo kelių didelius 
pilvus, kalviai ir kiti geležies meistrai stovėjo truputį palinkę, it žnyp
les nuleidę dideles sudiržusias rankas.

Kol kas šie žmonės gyveno santarvėje. Užteko jiems ir miškų me
džioklei, ir ežerų bei upių žvejybai, dirbamų laukų derliui auginti bei 
galvijams išlaikyti. O kad jų visų ramybė būtų saugoma, surentė pilį, 
pastatė sunkiai prieinamoje vietoje. Ir patys kur pasislėpti su šeimo
mis ir su visa gyvastimi galėjo pavojų atveju, ir susiburti į krūvą visi 
vietą turėjo. O valdovu išsirinko patį seniausią, protingiausią vyrą, die
vus pažįstantį ir garbinti juos mokantį bei jų, bėdžių, gyvenimą tvar
kantį. Juk tuo metu turėjo kažkas rūpintis, kad nebūtų keršto, bepras
miškų žudynių, tarpusavio nesutarimų. Na, o perėjūnams, kurie ret
karčiais atklysdavo, sutramdyti dar skirdavo iš visų sodybų, naujaso- 
džių pačius stipriausius, vikriausius jaunus vyrus, kariais vadinamus. 
Tad pilis reikalavo ne tik dovanų, bet ir duoklės kariams išlaikyti. Ir 
vežė, tempė žemdirbiai derlių, medžiotojai, žvejai -  laimikius, amati
ninkai -  ginklus ir kitką, ne tik tai, kas kasdien būtina, bet ir atsar
goms kaupti, su atvykusiais pirkliais prekiauti. Šie tik jiems vieniems 
žinomais keliais traukė vieni pas lietuvininkus, kiti per jų žemes dar 
toliau į kitas baltų gentis. Vežė jie daugiausia tokius sumeistrautus įran
kius, kokių dar šie kraštai nė nebuvo matę: geležinius šarvus, meist
rams reikalingus įnagius, audinius, papuošalus. Išsiveždavo irgi daug 
ką iš šitų kraštų. Ypač dosnūs atvykėliai būdavo, kai skanaus midaus 
prisiragaudavo. O atvykdavo iš visur: iš labai tolimų, matyt, iš tų, iš 
kurių ir jūs atvykote, žemių, jau nekalbant apie artimesnius ir tolimes
nius kaimynus. Atvykėliai pasakodavo apie didelę nesantarvę jų kraš
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tuose, sumaištį tarp žmonių, vaidus tarp šeimų, apie tai, kaip godūs 
žmonės smurtu ir jėga grobia svetimas žemes. Ir stebėdavosi, kokia pas 
mus, gyvenant pagal amžiais susiklosčiusius papročius, tvyro santai
ka, ramybė. O gal taip yra dėl to, kad žmonės yra užsiėmę savo kas
dieniniu mėgstamu darbu, kad visiems užtenka vietos po saule. Gin
klą turi tik tam, kad galėtų apsiginti.

Neramumų buvo ir mūsų kraštuose. Suįžūlėję kaimynai lankyda
vosi su blogais ketinimais, todėl ir reikėjo turėti karių, galinčių nura
minti nenaudėlius, išvyti plėšikus. Ramybei palaikyti reikėjo valdovo, 
kurio pareigas ėjo senasis krivių krivis Rūklys.

Dažnas žmonių lankymasis iš svečių žemių, pasakojimai apie plė
šikavimą ir karus, o kartais ir bandymai užpulti supažindino mūsų 
kraštų žmones su esamomis pasaulyje negerovėmis. Ir, beje, neliko nuo
šalyje nuo šių įvykių ir lietuvininkai: buvę amatininkai, medžiotojai, 
žemdirbiai ėmė į rankas ginklą ir kėlė jį prieš savo kaimynus, norėda
mi už kažkada padarytas skriaudas atsilyginti ir šiaip savo narsą pa
rodyti. Todėl ir norėjo visi susiburti į krūvą. Tą jie ir padarė, -  nutilo 
Augys, bet tik kvapui atgauti, gerklę vandeniu suvilgyti.

Kunigaikščio išrinkimas

Žynys Augys užsivertė didelį molinį ąsotį, nurijo 
keletą gurkšnių vandens, ranka nusišluostė burną ir vėl žvaliu balsu 
prašneko:

-  Mūsų garbiausi žyniai pasakojo apie visų baltų kilmę, pirmuo
sius valdovus ir žynius -  ir apie Aistį, ir apie Gentarikį, ir apie galin
gąją Gemarių dinastiją, o dabar sužinosite, kaip buvo išrinktas jau ir 
mūsų, lietuvių genties, lietuvių žemių pirmasis valdovas.

Taigi tuo metu žmonės, susirinkę ant kalno prie aukuro, pagaliau 
nutilo, lėtai, įdėmiai žvalgėsi aplinkui. Gyvendami visą amžių paupio 
lygumose, medžiodami miškuose, žvejodami žuvų turtinguose ežeruo
se, upeliuose bei upėse, dirbdami lygumų žemes, įprato matyti, paste
bėti tik tai, kas jiems rūpėjo jų valdose, žemėse. Na, o amatininkai dar 
mažiau matydavo, nes dirbo pilnose dūmų pirkiose, rūsiuose, prisod
rintuose rūgščių, pelėsių, puvėsių ir kitų niekad neišnykstančių kva
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pų. Jų ir akys, nuo mažens kaip kurmių mažytės, buvo įpratusios prie 
prieblandos. Rankos puikiai įgudo dirbti tamsoje, kai reikėjo išdirbti 
džiovintas, raugintas odas, iš žievių plaušų bei kanapių sukti virves, 
iš medžio gaminti šakes, kablius bei kitokius įrankius.

Būdavo, jog amatininkas, neištvėręs visų šių kvapų, dūmų, dulkių, 
suodžių, išlėkdavo į lauką šviežiu oru pakvėpuoti, nuo akinančios sau
lės prisimerkdavo, net ašaros ištrykšdavo, ir vėl nerdavo į iš rąstų su
ręstas, meldais dengtas dirbtuves, ir vėl dirbdavo. Nebuvo kada vie
niems su kitais be reikalo bendrauti, nebent krivių krivis Rūklys pasi
kviesdavo, dešimtininkas apsilankydavo priminti apie duoklę. Pasiro
džius pirkliams, rinkdavosi į laukymę prie upės visi su savo prekė
mis. Nebuvo kada žvalgytis į šalis, matė tik tai, kas juos supo kasdie
ninio darbo aplinkoje.

Tik Drąsučio ir kitų karių, saugančių pilies ramybę, aukuro amži
nąją ugnį, žvilgsniai nuklysdavo toli, toli už horizonto. Jie nuo šio kal
no matė labai toli. Ir štai šitų žmonių, daugumos pirmą kartą čia su
sirinkusių, žvilgsniai klaidžiojo po plačias apylinkes. Kodėl nepasižval- 
gyti?! Juk ir Rūklio dar nėra, jis neskuba, galbūt leidžia žmonėms pa
ganyti akis po savo genties žemių platybes, visiems pasijusti valdovo 
vietoje, pajusti atsakomybę, rūpestį ir suprasti, kaip sunku vienam rū
pintis ir atsakyti už kiekvieno rimtį, gyvybę, pamąstyti ir apie tai, kad, 
persikėlus į pomirtinį gyvenimą, už gerus darbus teks dar aukščiau 
gyventi, o už blogus darbus, sielai persikėlus į kurmius, šliužus, am
žinoje tamsybėje ir dvoke kankintis.

Gentainiai, susirinkę į krūvą, žvalgėsi nutilę. Nė žodžio neištarė tas 
nekalbus kalvis Kantenis. Vis žiūrėjo ton pusėn, kur saulė kyla rytais. 
Ji pakildavo iš už miško, iš labai tolimo, net iš už to, vos iš čia mato
mo, susiliejančio su dangumi. Pakildavo siaura sidabro juostelė, lyg iš 
padangių prasidedanti upės vaga. Na, štai ši mūsų gražioji, didžioji 
upė irgi tarsi prasideda ten, tolumoje, su dangumi susiliejančioje girių 
glūdumoje, miškų jūroje, toli už kalvų ir vis platėdama, čia dingdama, 
čia kaip gyvatė išsirangiusi tarp kalvų vis labiau švytėdama, tai pa
sukdama į kairę, tai į dešinę, artėdama prie kalno, ant kurio jau seniai 
stovi pilis, suręsta iš labai storų rąstų, apjuosta aukšta siena. Tai aukš
čiausias šiose žemėse kalnas, kurio stačius šlaitus skalauja šios srau
nios upės vanduo. Upės juosta, apjuosusi tvirta kilpa kalną, tarsi ir jį,
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ir pilį bei jo amžinąją ugnį sujungia su dangumi. Bet štai upė, garsiai 
šniokšdama, ir vėl nutolsta, dingsta gūdžių, didingų miškų žalioje, lin
guojančioje medžių viršūnėmis jūroje. O toje pusėje, iš kurios papras
tai pučia šalti vėjai, nešantys darganas, šalčius -  turbūt piktųjų dva
sių karalija, ten, kiek tik akys užmato, akmenuotos kalvos, laukai, tai 
šen, tai ten išsimėtę gyvenamieji būstai, prisišlieję tai prie tvirto ąžuo
lo, tai susigūžę prie nedidelių giraičių. Ten -  žemdirbių nameliai, ša
lia jų boluoja juodų dirbamosios žemės plotų sklypeliai bei tingiai slam- 
pinėjančių gyvulių nedidelės bandos.

Į priešingą pusę pažiūrėjus -  miškai, miškai, miškai. Ten -  Miškinio 
valdos. Juose paspęstos kilpos, iškastos paslėptos duobės-gaudyklės žvė
rims gaudyti. Ir jis pats apsiginklavęs lanku, ietimi, kirveliu bei durklu 
kaip tikras karys, girių valdovas, ištisom dienom žvėrį tyko, persekioja. 
Jis tik čia tylus, nes paliko medžioklės ginklus namuose. Bet su savo 
durklu, kurį jis vadina geležine iltimi, nesiskiria ir čia. Jis ir dabar antai 
užkištas už plataus diržo (tokį tik jis turi). Šį diržą jam odininkas dirži
ninkas iš šerno odos padarė -  amžinas daiktas. „Telydi medžioklėje sėk
mė!" -  įduodamas jį palinkėjo meistras Diržys. Nagingas vyras! Tik jo 
rankos susiuva, padaro patvariausius pakinktus, diržus.

Aplinkui -  tokios platybės. Visur jau gyvena mūsų giminės žmo
nės. Visus mūsų darbus visą laiką nuo šio kalno mato dievai. Ar ne 
todėl apie viską žino ir senasis krivis Rūklys? Nuo senų laikų visi jo 
išmintimi gyvena, jo nurodymų klauso. Teisus senasis krivis... Iš die
vų išminties semiasi, to ir visus moko. Tiki juo žmonės. Taigi, ką jis 
šiandien sugalvojo, ką pasakys, kokie rūpesčiai jo plačią, bet gunkte
lėjusią nugarą slegia, kokios mintys sukasi jo galvoje? Sukvietė, o ko 
jis delsia, nesirodo? Jau ir saulė pradėjo slėptis už medžių viršūnių -  
ilgi medžių, žmonių, pilies sienų ir bokštelių šešėliai nutįso žeme, tar
si kokie vaiduokliai, šokantys pagal atsėlinančios tamsos muziką. Jau 
ir laužo, kurstomo vaidilučių, liepsnos ėmė ryškėti.

Kaip tik šiuo metu ir kilo sambrūzdis -  sugirgždėjo atidaromų ąžuo
linių vartų vyriai (žmonės pasakoja, kad tai -  kalvio Kantenio senelio 
rankų darbas), pasigirdo įsakmūs žmonių balsai, o po kelių akimirkų 
pasirodė Drąsutis su keletu karių, vedančių virve po kelis surištus vy
rus. Šurmulys nurimo, kariai atsistojo į sargybai skirtas vietas. Suriš
tuosius pasodino netoliese, davę ženklą nuleisti galvas ir tylėti.
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Su paskutiniu saulės spinduliu prasivėrė jau tamsos gaubiamos pi
lies durys ir iš jų išėjo plačiu milo apsupu apsigaubęs, vešlius, ilgus 
galvos plaukus žilvičio lanku užspaudęs, lazda dešinėje rankoje neši
nas senasis krivių krivis Rūklys, lydimas keleto vaidilų ir karių. Už jo 
ėjo pilies rikis -  narsusis Montgirdas. Krivis žengė plačiais, lėtais 
žingsniais, sunkiai nešė dar tvirtą savo kūną, bet jau nuvargintą rū
pesčių, slegiamą metų naštos. Atėjo į kalno vidurį, atsistojo prie ug
nies, nulenkė prieš ją galvą, ištiesė ranką į ugnį, tvirtai atsirėmė į laz
dą, išsitiesė ir, regis, tapo dar didingesnis. Ilgai stovėjo nejudėdamas... 
Tik lengvas vėjelis judino apsupo skvernus, taršė labai ilgus ne tik gal
vos, bet ir barzdos plaukus. Žmonės susikaupę žiūrėjo ir tylėjo. Tik 
vaidilutės, jau apsupusios ir aukurą, ir krivį, lingavo tarsi nendrės vė
jo siūbuojamos ir kažką niūniavo. Tik žmonės nesuprato ką. Jos juk 
bendravo su dievais, o krivis aukojo jiems savo mintis, tarėsi su jais. 
Dar po kelių minučių, pasislėpus paskutiniam saulės spindulėliui, 
Rūklys nusilenkė ugniai, rankomis paglostė jos aukštyn kylančius lie
žuvius, pakėlė į dangų galvą ir, ištiestoje rankoje laikydamas lazdą virš 
galvos, lėtai atsisuko į žmones:

-  Lietuvininkai! Gentainiai! Jau Saulė nuėjo ilsėtis, palikusi savo 
išmintį šiai šventajai aukuro ugniai, kuri mus ir apšvies, ir išminties 
suteiks. Pasitariau su dievais, tad ir jūs išklausykite mūsų mintis, gar
bingieji aisčių sūnūs! Tesuteikia mums tvirtybės ir išminties mūsų šven
toji Žemė, Saulės ir Mėnulio dukra, šiuo metu būdama su mumis.

Žmonės sujudo, sukosėjo ir nedarniu choru atsakė:
-  Kalbėk, krivi! Mes klausomės. Tavo žodis -  mūsų dievų žodis.
Tada senasis krivis stebėtinu vikrumu išsitraukė iš užančio ilgą, ug

nies šviesoje blizgantį, ramiai ant jo rankų besivyniojantį, retkarčiais 
iškišantį savo dvišakį liežuvį, žaltį.

-  Tegu šis šventas žaltys patvirtins mano žodžius! -  tai taręs pa
kėlė lazdą, prispaudė prie savęs abiem rankomis, lėtai prinešė prie jos 
žaltį, kuris vikriai apsivijo aplink ją ir nurimo. Neskubėdamas krivis 
atrėmė lazdą prie stulpo, atsisėdo į jam skirtą vietą ant įkasto tvirto 
ąžuolo kelmo su atlošu, paglostęs barzdą pamojo ranka Drąsučiui. Jam 
priėjus tarė, bet taip, kad ir visi girdėtų:

-  Atriškit rankas šitiems nedorėliams bėdžiams, tegu štai čia, prie 
stulpo, atsistoja, -  pakėlė galvą ir tvirtu balsu, garsiau ir rūsčiau tęsė:
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-  Štai šitie Gaikščio bendruomenės vyrai, gyvenantys ten, užupy, mū
sų žemėse daug neramumų kelia, -  ir dar rūsčiau pasižiūrėjo į būrelį 
vyrų, stovinčių nuleistomis galvomis. -  Jie nei žemę dirba, nei meistrau
ja, nei medžioja, o tik bastydamiesi po miškus, laukus savo gimines plė
šia. Atima prijaukintus gyvulius, padargus, ginklus. Savo puldinėjimais 
gąsdina mūsų ir mūsų kaimynų žmones, drumsčia mūsų žemių ramy
bę. Ant jų užsirūstino mūsų dievai! Anądien Perkūnas trenkė į jų galin
giausią ąžuolą, įsakydamas priversti tų žemių vyrus klausyti manęs, vy
riausiojo krivio! Juos apsėdo piktosios liūnų, sutemų ir pelkių dvasios. 
Juos reikia priversti paklusti geriesiems aisčių dievams.

Atsiduso, nulenkė galvą:
-  Aš jau senas, todėl reikia kito, jauno, mūsų visos genties, ne tik 

dvasių, bet ir kūnų, taip pat ir Gaikščio žemių valdovo! -  kiek priki
musiu balsu baigė. -  Aš negaliu būti visų mūsų giminės dvasių, turtų 
ir kūnų valdovu. Aš buvau ir būsiu tik jūsų dvasių valdovas... Ar rei
kia mūsų ramybei palaikyti tvarkos prižiūrėtojo ir valdovo?

Po neilgos tylos visi sutartinai pasakė:
-  Reikia, krivų krivi! Reikia nuo nedorėlių mus visus saugoti ir ne

paklusniuosius Gaikščio žemės žmones valdyti!
-  Tad išrinkime tokį žmogų! -  apžvelgė visus.
Tuo metu dvi vaidilutės, paėmusios lazdą su žalčiu, laikė pakėlu

sios virš krivio galvos.
-  Bet kas sugebės palaikyti rimtį mūsų žemėse? Kas sugebės šių 

nenaudėlių žemėse tvarką padaryti? Ką pasiūlys Kilpinės, Duobelės 
seniūnai? A?

Tyla. Niekas nieko nesiūlo, tik paminėtų bendruomenių seniūnai 
pasimuistė, sunerimo, susižvalgė.

-  Ko tylit jūs, Kuoknesės, Varnės, Mėguvos naujasodžių vyrai? Ne
gi neturit tokio vyro? Gal leisim Gaikščio žemių vyrams valdyti mus? 
A?!

Po šių žodžių susirinkusieji nepatenkinti suklegėjo, bet nieko aiš
kaus irgi nepasakė.

-  Tad ko tylite, ar tarpusavyje dar nepasitarę?! -  klausė visus nu
žvelgdamas krivių krivis.

-  Klausimas, mūsų išmintingasai krivi, labai svarbus, -  sėdėda
mas arčiausiai nusikaltusiųjų prabilo garsusis pirklys Dangius. -  Jau
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net ir iš svečių šalių žmonės su prekėmis bijo pas mus atplaukti. Ke
liauti nuo pietų jūrų pusės jau seniai bijo pirkliai dėl visokiausių plė
šikų sarmatų, tyruose besibastančių, jokių dievų nemylinčių. O dabar 
tiems pirkliams nesaugu ir mūsų žemėse, nes miškuose tyko plėšikai, 
tokie, kaip šitie surišti vyrai, -  patylėjęs pridūrė. -  O ir mums patiems 
dėl jų neramu, nes naktimis jau ir savas žemes plėšti pradėjo. Jose 
gyvenančius žmones, -  pridėjo atsidusęs. -  Tvarką reikia daryti, ap
ginti mus reikia. O Gaikščio žemes su žmonėmis prijungti prie mūsų 
pilies. Trūksta jiems tvirtos rankos. Tegu duoklę moka, dirba ir gyve
na taip, kaip mes.

Ir apsižvalgęs aplink garsiai tarė, išreikšdamas daugelio vyrų nuo
monę:

-  Tokiu valdovu tiktų būti mūsų narsus karys Drąsutis... arba ka
rių vadas Montgirdas, -  po pauzės pasvarstęs pridūrė.

Sėdėję vyrai vėl sušurmuliavo tarsi bitės drevėje. Vienas kitas puo
lė girti Montgirdą, neva jis drąsus vyras, nors ir jaunas. Kažkas prisi
minė, kaip jis ant stumbro iš miškų parjojo, kiti pasakojo, kaip jis, su
rinkęs kelias dešimtis vyrų ir karių, išėjo paupio miškais ginti kaimy
nų, nes pasklido gandai, kad iš kažkur atsidangino plėšikų būriai, siau
biantys pakelyje viską. Ar ne tie patys iš rytų į aisčių žemes atsidan
ginę sarmatai, kurie pirklius užpuldinėja, mūsų kaimynų žemėse gro
bio ieško? Tačiau kariai, ilgai jodinėję po miškus plėšikų neaptiko ir 
grįžo. O gal šie pabūgę išsidangino...

-  Kas dar nori šnekėti, garbingieji vyrai? -  kreipėsi krivis ir, išgir
dęs, kad žmonės siūlo rinkti savo genties vyriausiąjį vadą iš pasiūly
tų dviejų drąsių karių, pažvelgė į greta kaip ąžuolas stovintį Montgir
dą, o tolėliau -  su ietim rankoje Drąsutį ir tarė:

-  Aš senas, o Drąsutis, nors ir vertas būti mūsų visų vadu, lyg ir per 
jaunas... Montgirdas taip pat dar jaunas, bet labiau patyręs ir rikis, ir 
drąsus karys. Jis ir už Drąsutį kiek vyresnis. Ką daryti? Štai čia -  dvi 
krūvelės šventos ugnies žarijų. Štai čia -  krūva sausų ąžuolo šakų, skir
tų šventam aukurui. Kiekvienas imkite po šakelę ir dėkite už Drąsutį štai 
ant šių žarijų, -  parodė nuo savęs į kairę, -  o štai čia -  už Montgirdą, -  
parodė nuo savęs į dešinę. -  Kieno laužas stipriau degs, tas ir bus iš
rinktas mūsų giminės ir Gaikščio žemių valdovu... Tad drąsiai rinkitės 
savo valdovą! -  paragino krivių krivis. Netrukus jis pamatė, kaip stora

2  SKYRIUS I 181



sis pirklys Dangius, pirmasis paėmęs didelį pagalį, nunešė jį dešinėn, 
lėtai dėjo ant rusenančių žarijų, kaip kalvis Kaltenis padėjo šakų ant 
žarijų ir priklaupęs pūtė, kol laužas įsidegė. Paskutiniai po šaką atnešė 
žvejys Pelkys, Drąsutis ir keletas karių.

Laužas liepsnojo ne ką mažesnis už šį vakarą degantį šventą auku
rą, kurį visą laiką sausuoliais kurstė vaidilutės. Kairėje laužo nebuvo.

Laužo liepsnoms pakilus labai aukštai ir apšvietus visą kalną, at
sistojo krivių krivis Rūklys, kuriam vaidilutės padavė grublėtą lazdą. 
Jis lėtai nuėmė nuo lazdos tingiai snaudžiantį žaltį ir vėl įsidėjo į už
antį. -  Paminėjus žaltį, kai kurie vienuoliai neiškentę subruzdo, suir
zo, tačiau arkivyskupui Brunonui griežtai žvilgtelėjus į triukšmadarius, 
nusiramino, o Augys sodriu balsu tęsė net nestabtelėjęs, nenutraukda
mas savo pasakojimo. Toliau šiureno plunksnos, užrašydamos šiuos 
žynio Augio žodžius:

-  Pakėlė krivių krivis lazdą į dangų, pažvelgė į jau užtekėjusį Mėnu
lį, jam nusilenkė, pasisuko į laužo pusę, pasižiūrėjo į raudonuojančius 
nuo didelių laužo ugnies liežuvių žmonių veidus ir iškilmingai tarė:

-  Štai ir išsipildė dievų valia Mėnulio akivaizdoje. Aš dabar galė
siu ramiai dievams tarnauti. O jus ir Gaikščio žemes valdys drąsusis 
Montgirdas. Mes jį vadinsime nuo šiol mūsų ir Gaikščio žemių valdo
vu... kunigaikščiu.

-  Dievų valia ir tavo palaima, krivių krivi! -  priėjęs Montgirdas pa
silenkė, pabučiavo lazdą, nusilenkė šventajai ugniai, apie kurią vėl pra
dėjo šokti vaidilutės, paėmusios į rankas po degančią šakelę. Suskam
bo giesmė. Šokdamos priėjo prie Montgirdo, apsupo jį ratu ir, atkišu
sios deglus jo pusėn, ėjo ratu tai į vieną, tai į kitą pusę. Pagaliau vy
riausiosios vaidilutės paėmė jį už rankų, privedė prie aukuro ir, duo
damos jam savo degančias lazdeles, liepė mesti į aukurą. Taip jis ir 
padarė, šitaip prisiekdamas ne tik gyviesiems, bet ir savo tėvų vėlėms 
būti ištikimu šių žemių kunigaikščiu.

Paskui ir sulaikyti Gaikščio žemių vyrai visas degančias Montgir
do lauže lazdeles sumetė į šventą aukurą, tuo pritardami krivūlės 
sprendimui -  visiškai paklusti pirmojo kunigaikščio valiai. Po šių apei
gų jie buvo paleisti į laisvę -  tučtuojau dingo už pravertų vartų.

Gentainiai dar ilgai nesiskirstė, šurmuliavo.
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-  Aš mūsų kunigaikščiui, viską atidėjęs, šarvus kalsiu, -  susijaudi
nęs prabilo kalvis. -  Tegu jis mūsų giminės ir žemių ramybę sergsti. 
Pasirodo, neramūs laikai ir pas mus atėjo...

Nutilo, nusprendė ir vėl atsikvėpti pasakotojas Augys, nes dar daug, 
oi, daug teks šnekėti. Gal net ne vieną vakarą.

-  Aha, šitas Mon... Mont... Montgirdas ir yra jūsų pirmasis kara
lius? -  pagaliau paklausė vienas iš vienuolių.

-  Pagal jus -  karalius, jis buvo išrinktas jau nebe vienos, o visų 
aplinkinių giminių didžiuoju vyru, visų valdovu -  kunigaikščiu, koks 
dabar mūsų žemėse yra Netimeras, -  paaiškino Augys.

Kiti žyniai tylėjo, tarsi snūduriavo, bet matėsi, kad girdėjo ir sekė 
kiekvieną čia sakomą žodį. Augys pridūrė:

-  Viską sužinosite vėliau, jeigu tik norite žinoti apie mūsų lietuvių 
didįjį ir pirmąjį visų žemių valdovą Montgirdą.

-  Būtinai, būtinai pasakok, išmintingasai žyny. Labai įdomu išgirsti 
apie jūsų pirmąjį karalių. Tik gal leiskime pasakotojui pailsėti.

Išsiskirstė visi ilsėtis, o kitą popietę, vėl susirinkę prie židinio, vie
nuoliai išgirdo labai įdomią istoriją apie šių žemių žmonių gyvenimą, 
kuris jau vyko pasikrikštijus ne tik visai Europai, bet ir Rytuose slavų 
žmonėms, pagaliau išlindusiems iš gūdžių miškų, net ir už Didžiojo 
Kijevo. Liko tik ši nekrikštyta sala. Tad buvo įdomu sužinoti tai, ko 
net patys nesitikėjo.

Tiesa, vienuolių prašymu sekmadienį buvo padaryta pertrauka, nes 
jie tą dieną karštai meldėsi, pamokslavo, jokių darbų nedirbo. Rašy
mas jiems irgi buvo darbas. Tad kitos įdomios pasakojimo dalies pasi
klausyti susirinko po poilsio dienos.



3 S K Y R I U S

Pirmasis Lietuvos valdovas

Jaunas Mėnulaiti, dangaus karalaiti,
Tau pilną ratą, o man -  sveikatą...

iŠ  SENOVĖS LIETUVIŲ GIESMĖS



Kunigaikščio dūmos

Pirmą dieną po sekmadienio, pirmos žiemos savai
tės pirmąją dieną, jau penktą kartą iš eilės vėl visi susirinko prie ži
dinio, susėdo į savo įprastas vietas. Tyliai traškėjo sausos beržinės 
pliauskos ugnyje, skleidė malonią šilumą po visą menę. Ugnis tarsi 
sujungė, suvienijo ir žmones, ir dievus, lyg norėdama visiems suteikti 
dvasinę ramybę.

-  Ar užteks jums kantrybės, nes pasakojimas bus labai ilgas? -  pa
sidomėjo žynys Augys. -  Ši istorija labai ilga, ar nepavargs rašyti jūsų 
rankos?

-  Pasakok, išminčiau, pasakok. O mes pasistengsime netrukdyti... 
Nepavargsime... Mūsų misija -  padėti savo būsimiems broliams, -  šį 
kartą stebėtinai nuolankūs buvo vienuoliai.

Augys susikaupęs prašneko, tęsė savo pasakojimą:
-  Nepastebėjo jaunasis kunigaikštis Montgirdas, kaip prabėgo trum

pa vasaros naktis. Nenusnūdo nė minutėlės, nenugrimzdo šį kartą į 
saldų, sveiką miegą, o tik kūnas truputį atsipalaidavo nuo per didelės 
ką tik patirtos įtampos. Visą naktį galvoje sukosi minčių spiečiai. Jis 
jau gerai įsisąmonino tai, jog jis jau yra ne tik šios pilies karių vadas, 
bet ir visų, ne tik aplink pilį esančių, bet ir toli už upių, ežerų, miškų 
nusidriekusių žemių valdovas, pavadintas, kaip kad ir krivis siūlė, ku
nigaikščiu. Net bandė primerkęs akis įsižiūrėti į tolį: kurgi jo žemių 
pabaiga? Tačiau pilkšvas it pieno puta ankstyvo vasaros ryto rūkas 
lengvai uždengė ne tik tolimą horizontą, susiliedamas su dangumi, bet 
ir slėpė netoli esančias sodybas. Tik medžių viršūnės it išskėtę rankas 
vaiduokliai tiesėsi į dangų, lėtai lingavo.

Negalėjo jaunasis kunigaikštis šiąnakt, šią trumpiausią vasaros naktį, 
susikaupti, suvaldyti savo minčių, sustabdyti jų pašėlusio šokio galvoje:

„Ne, nesugebėsiu valdyti visų žemių! Bepigu buvo senajam kriviui -  
visi jo klausė, vykdė jo paliepimus. Patardavo ir žmonių gerbiami se
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niūnai, ir dievai. Be to, net su mirusių seniūnų, vaidilų vėlėmis alkose 
bendravo. Juk jos būdamos aname pasaulyje padeda vaidilų ir vyriau
siojo krivio įpėdiniams. O kas padės man?"

Nuo tokios minties net susigūžė. Nepastebėjo, kad prie laužo rymo 
ir senasis krivis, irgi, matyt, nelengvų minčių kankinamas. Akys už
merktos, rodos, mąsto. Jis regi, kaip kovoja su savo mintimis jaunasis 
kunigaikštis, bet jam nekliudo.

„Tegu su savimi pasikalba, pats savo mintis suvaldo. Spėsiu dar 
jam padėti, patarti. O aš nueisiu aplankyti alkakalnių, seniai jau ten 
buvau," -  prisiminė Rūklys. Tyliai atsikėlė ir nuėjo į šventą vietą, 
kur labai seniai buvo palaidoti ąžuoliniuose karstuose žyniai, vaidi
los, seniūnai.

„Dabar lengviau... Nereikia pilti aukštų alkakalnių... Vėlės su ug
nimi pakyla į dangų, vėjas išnešioja po visas žemes pelenus," -  mąstė 
krivių krivis, atsargiai kopdamas į statų alkakalnį. Dar tik brėško auš
ra, o jis lipo aukštyn rasota žole, padengusia visą šlaitą.

Montgirdas, taip ir nepastebėjęs, kad krivis, visą naktį prasėdėjęs 
prie ugnies, leidžiasi nuo piliakalnio pasitarti su savo senolių vėlė
mis, paprašyti išminties ir stiprybės pirmajam lietuvininkų žemių ku
nigaikščiui, sunkiai dūsauja.

Retkarčiais Montgirdo mintis nuvydavo šalin atlėkęs išdykėlis vė
jelis, pakedendavo jo ilgus plaukus, paglostydavo tvirtą jauną kūną, 
įsisukdavo po apsiaustu -  net lengvas drebulys nupurtydavo ir, neti
kėtai iš kažkur atšvilpęs, staiga vėl dingdavo.

O kaip viskas gerai girdėti priešaušry! Tik reikia įsiklausyti: girdė
ti, kaip drebulių lapai šiurena, net ir nesant jokio vėjelio. O papūtus 
stipresniam gūsiui, sušniokščia jau visa giria, suūžia, savo galinga 
jėga orą drebina -  tarsi šimtai galiūnų karžygių po sunkaus žygio kie
tai įmigusių šniokštų. O kiek dar girioje balsų: čia pelėda ūbauja, sa
vo drevėje tupėdama, -  garsas baisus, net kūnas pagaugais eina. Čia 
vanduo suteliuškavo, sugagėjo ančių pulkelis, tarsi valtys nučiuožė 
bangomis, nutūpė. Pažadintos triukšmo, sunkiai skrosdamos dideliais 
sparnais orą, vos pakeldamos savo sunkius kūnus, ilgai skriedamos 
vandens paviršiumi, sukėlusios didelį triukšmą visoje apylinkėje, pa
kilo žąsys...
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Nieko dar nematyti, tik visokie garsai sklinda. Gali stovėti užsimer
kęs, bet jauti, kad jau aušta, kad visa, kas gyva, bunda, keliasi. Sujudo 
ne tik girios, upės, ežerai, bet ir žmonės. Gerai girdėti paupyje, lankoje 
besiganančių žirgų prunkštimas -  prunkščia turbūt iš pasitenkinimo, 
sodrios žolės priėdę.

Apačioje, kur baigiasi miškai, prasideda dirbami laukai. Ten, kur 
stovi naujasodžiai, aiškiai girdėti nedrąsūs gaidžių kakarykavimai -  
iš pradžių tai šen, tai ten po vieną, o po kurio laiko susilieja į damų 
rėksniaburnių chorą. Koks čia choras! Rėksnių varžytuvės, ir tiek -  ku
ris kurį perrėks. Net ožiukai, tie padaužos, nutilo mekenę. O šunys pra
deda iš įsiūčio įnirtingai loti, kad jiems šie rėksniai sudrumstė patį sal
džiausią miegą. Koks ten šuns miegas? Snaudulys, ir tiek -  pusiau pra
virom akim, pakelta viena ausim. Neduok, die, pramiegot, įsileist lapę 
vištininkę arba vilką į aptvarą -  ryte šeimininkas be jokių kalbų kailį 
nuners ir ant tvoros padžiaus. Tad ir tenka budriai, lyg tam kariui pi
lyje, savo tarnybą eiti.

Pirmajam gaidžiui pragydus Montgirdas vėl grįžo prie savo min
čių, vėl negirdėjo ir nematė, kas vyksta aplink, už pilies vartų. Jo min
tis užvaldė valdovo rūpesčiai: kaip apsaugoti šias dideles žemes nuo 
priešų; kokią turėti kariauną; kaip stiprinti santarvę tarp jo ir jį su
pančių kaimynų. O jų aplink buvo daug ir įvairių. Ne kartą kieminė- 
josi jis, nuvykdamas į tolimas jų žemes, net pas sūduvius, kuršius, sė
lius, o ir jų pilyse apsilankydavo ne tik žemgalių, bet ir galindų nuo 
Vyslos ir Būgo upių, o netgi ir nuo Dnepro baltų bendruomenių, gimi
nių ir genčių valdytojų ir karo vadų bei seniūnų su pirkliais.

Beje, pirkliai! Tai jų padedamas Montgirdas apginklavo savo ka
riauną: jie atveždavo ir kardų, ir kirvių, ir ietgalių, ir skydų, ir šarvų, 
ir dar kitokių kariams reikalingų ginklų. Kalvis Kantenis neįstengtų 
vienoje kalvėje šitiek nukalti!

Tik, va, prekyba per jūras (Kuršių valdovas irgi tuo skundėsi) jau 
benutrūkstanti. Gintaro paklausa sumažėjo. Dažnai laivus, plaukian
čius su prekėmis, užpuola jūrų plėšikai, kažkur iš šiaurės atsibastę. 
Gyviausia prekyba vyksta upėmis vasarą. Nereti svečiai -  pirklių vilks
tinės sausuma iš tolimų kraštų. Bet visi susirūpinę, kad labai dažnai 
esą užpuolami, atimamos prekės, ypač ginklai. Neretai visi pirkliai iš
žudomi. Taigi šis verslas tampa pavojingas. Tačiau, nepaisant pavojų,
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nereti šių žemių svečiai ir frankai, ir keltai, ir burgundai, ir bavarai, ir 
saksai. Neatplaukia kažkodėl, kaip kad senolių seneliai pasakodavo, 
galingi romėnai.

„Taigi reikia mokėti deramai sutikti ir priimti pirklius iš tolimų ša
lių, na, o pačiam reikia aplankyti savo kaimynų žemes, pasikviesti juos 
į svečius, -  mąstė kunigaikštis. -  Duoklę rinkti piliai ir žemių kariau
nai pavesiu savo ginklo broliui Drąsučiui ir skirsiu jį pilies žemių ka
riaunos vyriausiuoju rikiu."

Ir staiga jo galvoje šmėkštelėjo netikėta mintis:
„Bet juk krivių krivis prisakė valdyti ir ginti ne tik pilį, bet ir visas 

gentis ir žemes, vadinasi, reikia didesnės kariaunos, o gal net ir pilis 
kur nors žemių pakraščiuose pastatyti, kad neprietelius netikėtai ne
užpultų, neniokotų jo žemių, nedrumstų ramybės, neplėštų pirklių ir 
svečių mano žemėse, taip pat ir silpnesnių kaimynų. Ne, vienas tokio 
darbų kalno nepakelsiu, prašysiu krivio su vaidilomis pagalbos. Rei
kės pasitarti ir su naujasodžių seniūnais, apibrėžti mūsų žemių ribas, 
užbaigti ginčus su Gaikščio žemės vyrais, o gal ir nuvykus ten išrink
ti iš jų giminės stiprų seniūną vietoj to rėksnio -  vadeivos Bildžiaus, 
kuris galėtų valdyti savo žemę vienas, be mano pagalbos. Vienas vis
ko neapžiosiu," -  mąstė Montgirdas.

Galvoje ryškėjo jo darbo -  žemių valdymo kontūrai. Tik paryčiui 
atsistojo Montgirdas, pasirąžė, pusbalsiu ištarė:

-  Ačiū dievams ir išmintingajam kriviui, kuris neįkyri savo patari
mais, nereikalauja padaryti to ar kito darbo, duoda man šventą ramy
bę, leidžia pamąstyti, pasikalbėti su savimi. Kai reikės, visada prašy
siu jo patarimo. Ir tebūnie jis visą amžių mano dvasios valdovu!

Jis, jaunas kunigaikštis, galvojo apie tai, kaip sutvirtinti savo že
mes, sykiu ir padaryti kažką gero kaimynams, giminėms, visiems že
mių luomams.

Staiga Montgirdas pasijuto labai pavargęs, net akių nepajėgė atmerkti.
„Pavargau, -  pagalvojo kunigaikštis, pamankštino sustingusias ko

jas. -  Eisiu pailsėti... Turbūt tamsos dievai mane kankina... Bus gera 
išsitiesti ant kailiais užtiesto gulto..."

Akys pačios jau merkėsi, kūnas visai suglebo. Tik ilsėtis liko ne
daug. Jau ir rūkas pradėjo tirpti, ir žmonių skleidžiamų garsų jau pil
nas slėnis. Prieš užmigdamas pasižiūrėjo į rytų pusę. Ten, už dauge
lio dešimčių varstų, už didelių miškų krauju žaižaravo padangė.
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„Na, štai, jau ir saulė teka! Bet lyg ir per anksti! Tokiu metu saulė 
dar miega, galbūt tik bunda, ruošiasi keltis, o dabar, vos prabrėškus, o 
jau tokia negera, raudona, pašvaistė, nepanaši į auksinių saulės spin
dulių šviesą," -  pasvarstė kunigaikštis, bet nuovargis ir snaudulys jį 
visiškai nugalėjo. Lėtai nužingsniavo į pilį, įėjęs griuvo ant gulto ir 
kaipmat nugrimzdo į saldų ir gilų miegą.

Plėšikai!

Pilies vartų sargybinis, sėdėjęs gynybiniame bokš
telyje prie vartų, matė beveik visą trumpą, giedrią vasaros naktį sto
vint pasirėmusį jaunąjį kunigaikštį.

Žiūrint iš apačios į viršų, vaizdas buvo didingas. Ir taip galingo 
kūno sudėjimo (o nakties mėnesienoje jo siluetas dengė pusę dangaus), 
pro jo aukštai iškeltą galvą vos matėsi Mėnulio kraštelis, o žvaigždžių 
spiečiai, vėjui papūtus, dingdavo jo plaukuose. Nežemiškas buvo re
ginys. Nueidamas kunigaikštis tarsi nusinešė pusę dangaus -  kažkur 
dingo ir Mėnulis, ir labai daug žvaigždžių. Tik jam nuėjus, toje vieto
je, kur jis stovėjo, tame aukštame dangaus skliaute, užsidegė ryški it 
mažytė saulutė žvaigždė. Dar toliau, šiauriau ir aukščiau, mirksėjo la
bai raudona akelė.

„Ta raudona žvaigždė -  negerų dievų ženklas," -  pagalvojo sargy
binis ir nuleido pakeltą į viršų galvą, pradėjo žiūrėti į apačią, į pieno 
rūko tirštai apgaubtą upę, į paupio pievas. Įsiklausė į gerai jam pažįs
tamą rytmečio šurmulį.

Dar sykį žvilgterėjo į viršų. Dangaus fone it vaiduokliai milžinai 
iškėlę aštrias ietis bolavo smailiaviršūnių bokštų siluetai. Sargybinis 
patogiau atsisėdo ant rąstgalio ir, apimtas ankstyvo ryto snaudulio, 
pusiau primerkęs akis, įsiklausė į garsus. Lengvai snūduriavo, retkar
čiais krūptelėdamas. Atmerkęs akis apsižvalgydavo, įsiklausydavo ir 
vėl nugrimzdavo į snaudulį. Bet neužmigdavo -  miegą nugalėti bu
vo įpratęs.

-  Ei, ar yra kas gyvas šioje pilyje?! Tučtuojau atidarykite! O gal ir 
jūsų čia nėra nė vieno gyvo? -  įnirtingi smūgiai į vartus sudrumstė 
ryto tylą.
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-  Ei, senasai krivi, greičiau įleisk! Atidaryk vartus! Negi nežinai 
apie nelaimę, užgriuvusią mūsų kraštą! -  kuo toliau, tuo įnirtingiau 
daužė atvykėliai vartus.

Sargybinis krūptelėjo, pašoko. Negi buvo užmigęs, negi negirdėjo 
šio triukšmo, nematė, kaip prisiartino tie triukšmą keliantys žmonės?

-  Ai, ai,ai, -  gal jie savo įnirtingu klebenimu ir šauksmais ne tik 
kunigaikštį, o ir krivį pažadino? -  pusbalsiu prašneko išsigandęs.

Iššoko vienu šuoliu iš bokštelio ir kaipmat atsidūrė pilies sienos 
stebėjimo aikštelėje. Tik dabar visiškai prabudo, atsipeikėjo -  snaudu
lio kaip nebūta. Ogi jau ir šviesu, visa pilis maudosi skaisčiuose sau
lės spinduliuose, nors vartai, esantys žemiau, dar spindulių neapšviesti. 
Sargybinis net nepasilenkęs, atstatęs ilgą ietį, įsižiūrėjo į apačią ir pa
matė keletą ginkluotų vyrų. Du ar trys vyrai laikė keletą besimuistan
čių, nerimstančių, prunkščiančių arklių, o dar keli, laikydami rankose 
ir ant pečių užsimetę ginklus, kuokomis daužė vartus. Vienas, turbūt 
balsingiausias ar vyriausias, aukštai pakėlęs galvą žiūrėjo į pilį ir ban
dė ką nors prisišaukti. Sargybinis, nesuvokdmas, ką daryti, griebė lan
ką, įtaisė strėlę, tvirtai įtempė templę, pasirengė atremti ramybės drums
tėjus. Nusitaikė į tą triukšmadarį, kuris be paliovos šaukė:

-  Ko norite, ko ramybę drumsčiate?! Gal strėlės pasiilgote, kad ran
kos pilies vartų nedaužytų?! O gal vėzdu į galvą negavote?! Bematant 
kakarinė nutiltų! Šauki it tuzinai gaidžių vienu metu! -  drausmino gra
sinančiais žodžiais nuo sienos sargybinis.

Triukšmas apačioje nutilo. Atvykėliai pakėlė galvas į viršų ir pa
matė stovintį ant sienos karį, pasirengusį leisti į juos strėles. Nespėjo 
nieko atsakyti, kaip pamatė prie sienų atbėgančius dar keletą atstačiu
sių ilgas ietis karių.

-  Kas jūs tokie esat ir ko tokį ankstų rytą mūsų valdovo ramybę 
drumsčiate?! -  grėsmingai atsistojęs ant pilies sienos prie pat vartų už- 
griaudėjo pilies kariaunos vadas Drąsutis, atskubėjęs su pirmąja ka
rių dešimtine.

-  Praneškite vyriausiajam kriviui, kad atvyko pasiuntiniai iš kai
myninės giminės! Su bloga žinia atvykome! Prašome kuo greičiau mus 
įsileisti! -  rėkė jam nuo vartų atvykėliai.

-  Gerai, įleisime tuos vyrus, kurie stovi arčiausiai, kiti tegu su žir
gais pastovi už vartų, -  atsigręžęs į savus karius, paliepė Drąsutis 
dešimtininkui.
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-  Atvesk juos prie pilies. Aš kunigaikštį pažadinsiu, -  bet pagalvo
jo: „O gal ne, tegu jis pailsi. Kriviui Rūkliui pranešiu. Jis jau turbūt 
nebemiega", -  eidamas mąstė Drąsutis, kaip čia padarius. -  O tu, -  
kreipėsi į sargybinį, -  budriai stebėk vartų prieigas!

Dešimtininkas, vedinas keliais kariais, ginkluotais ietimis, dygliuotais 
vėzdais, nužingsniavo vartų link, o Drąsutis, šokinėdamas iš akmenų ir 
rąstų padarytais laiptais, nulėkė į viršų su ką tik išgirsta žinia į pilį pas 
vyriausiąjį krivį. Bet, nespėjęs pribėgti prie pilies durų, jos atsidarė ir pa
sirodė kunigaikštis Montgirdas. Krivis, turbūt jau seniai atsikėlęs, o gal 
ir nespėjęs atsigulti, stovėjo netoli durų ant aukšto kauburėlio ir stebėjo 
visą pilį ir jos prieigas. Jis seniai matė ir girdėjo, kas čia vyksta.

Drąsutis, pamatęs kunigaikštį ir netoliese esantį vyriausiąjį krivį, 
suglumo, minutėlei sumišo. Nebežinojo, prie kurio pulti su savo žinia. 
Krivis, pastebėjęs šį sumišimą, nekreipdamas dėmesio į visa, kas čia 
vyksta, lėtai nuėjo prie aukuro, tartum sakydamas:

-  Jūs turite savo žemių ir žmonių valdovą kunigaikštį ir spręskite 
visus žemiškuosius rūpesčius su juo! Nedrumskite mano ir dievų bei 
mirusiųjų sielų ramybės! Jeigu reikės pagalbos, padėsime.

Akimirkai sustojęs pažvelgė į jį žiūrintį kunigaikštį, apsisuko ir 
nuėjo.

-  Kas atsitiko, kokie neprašyti svečiai tokį ankstų rytą ramybę 
drumsčia? -  griežtai paklausė sustojęs, tik peržengęs pilies slenkstį ku
nigaikštis. Nuovargio pėdsakų jo veide kaip nebūta: visas įsitempęs, 
pasirengęs tuojau pat veikti. Netgi ir į krivį nežvilgtelėjo.

Drąsutis tučtuojau pranešė, kas įvyko.
-  Veskite atvykėlius čia, pas mane... Tuojau pat! -  įsakė Montgir

das. -  Veskite į pilį, į mano menę! Sustiprink sargybą! Akyliau stebė
kit apylinkes! -  pasisukęs jau norėjo eiti į dabar jau jam priklausančią 
didžiąją menę, tačiau nespėjo -  prieš jo akis akimirksniu išdygo susi
jaudinusių karių būrelis. Tas pats triukšmingiausias atvykėlis vyras, 
lyg tarp kurčiųjų būtų atsidūręs, nenutildamas visa gerkle šaukė:

-  Kur yra vyriausiasis krivis? Mane atsiuntė mūsų žemių giminės 
didysis vyras jo patarimo ir pagalbos prašyti! Tik vyriausiasis visų že
mių krivis, tik jis tegali mums padėti! Greičiau veskite pas jį!

-  Jeigu dievų ir dvasių reikalu jūs, atvykėliai, norite prašyti pagal
bos, aš jus palydėsiu pas krivį, bet jeigu jūs prašote kitos pagalbos, 
susijusios su mūsų žemiškuoju gyvenimu, tada kalbėkite su manimi!
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Aš nuo šiandien esu visų šių žemių vyriausiasis valdovas. Aš -  kuni
gaikštis Montgirdas! Ir šita pilis didžiojo Nemuno kilpoje, ant aukštos 
kalvos, yra mano pilis! Ir visi lietuvininkai, gyvenantys šiose žemėse 
nuo senų senovės, klausę vyriausiojo krivio Rūklio, dabar paklūsta 
man! -  žiūrėdamas į atvykėlius kalbėjo kunigaikštis, taip ir nespėjęs 
įeiti į pilį, nes sutikęs šiuos triukšmadarius prie pat pilies didžiųjų du
rų.

Atvykėliai įdėmiai išklausė jį ir, įtikinti jo ryžtingos kalbos, truputį 
aprimo. Vienas į kitą sužiurę suprato, kad jis -  iš tikrųjų šių žemių 
valdovas, todėl nedelsdami pradėjo kalbą apie savo bėdą:

-  Valdove, mes matome tavo akyse ryžtą ir tavo kūne jėgą! Matome 
tavo tvirtas pilies sienas ir ne mažiau tvirtus karius! Tad pas tave mes 
ir atvykome prašyti pagalbos! Užgriuvo mus didelė bėda...

-  Eikite į pilį, matau, kad esate ir pavargę, ir alkani, ir nemiegoję! 
Ten pailsėsite, užkąsite, o tada ir pakalbėsime apie jums rūpimą rei
kalą! -  truputį ramesniu balsu kvietė atvykėlius Montgirdas ir atsisu
ko į sargybinį. -  Pasirūpink jais...

-  O ne, ne... valdove! Mūsų žirgai už vartų mūsų laukia... Mes 
turime grįžti atgal ir padėti savo vyrams! -  vėl net sušuko širdgėlos 
pagautas triukšmingasis pasiuntinys. -  Mes čia negalime būti ilgiau, 
nei saulė per ieties aukštį nuo žemės pakils! Kuo skubiausiai tavo žo
dį turime į savo žemę nešti!

-  Kas atsitiko?! Sakykite greičiau! -  jau vėl griežtai prabilo kuni
gaikštis, pamiršęs atvykėlius į menę pakviesti. Jam parūpo tučtuojau 
sužinoti, kas vyksta jo kaimynystėje.

Tuo tarpu krivis, pasisukęs į Rytų pusę, įdėmiai stebėjo tolį, įtemp
tai klausėsi, kas vyksta ir čia, pilyje.

O sunerimęs kunigaikštis staiga, nors ir miglotai, tarsi per sapną 
matęs, prisiminė šį priešaušrį, kai labai toli matė žaižaruojantį dangų. 
O juk saulės spinduliams dar buvo per anksti nušviesti dangų, o ir 
Perkūno nesigirdėjo -  tai ne jo siųsti žaibų botagai laižė ir talžė kru
vina ugnimi dangaus skliautą, ne jis degino miškus, namus, išdžiū
vusius javų laukus. Vadinasi, buvo kažkas kita.

-  Tučtuojau sakykite, kas jūsų žemėse įvyko! Tik aiškiai kalbėkite! 
Po vieną! Nuo pat pradžių!

-  O, valdove, -  pradėjo vis dar jaudindamasis, bet jau stengdamasis
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valdytis karys. -  Šiąnakt dar tik buvo pradėjęs šviesti danguj siauras 
Mėnulio delčios lankelis, dar buvo daug laiko iki jo dabartinės pilna
ties, kai į mūsų žemes atbėgo daug mūsų aisčių brolių, net nuo didžio
sios upės. Bėgo iš savo žemių, kuriose per amžius gyveno, ir skundėsi, 
kad jų žemes užpuolė didelės gaujos plėšikų, lankais ginkluotų. Nu
siaubė jų žemes, daugeliui žmonių gyvastį atėmė, -  nutilo, nuleido gal
vą... -  Prašė pagalbos, bet mūsų giminės seniūnai neįstengė niekuo jiems 
padėti. Buvo susirinkęs savanorių vyrų būrys, bet, neatsiradus kam va
dovauti, patriukšmavo ir išsiskirstė po savo gyvenvietes, į savo šeimas. 
Ir štai, nespėjus Mėnulio pilnačiai apšviesti mūsų žemių, didelė plėšikų 
gauja įsiveržė, užpuolė ir mus... Mes apsiginti negalime! Mūsų žemėse 
nėra tokių tvirto viii, kur pasislėpę galėtume priešintis ir gintis... Ir na
mai, ir mes išsimėtę mažomis giminėmis. Ir vyrų nėra kam suburti į vie
ną kariauną. Tad išsibėgiojome kas kur! Daugiausia po miškus. Plėši
kams miškai turbūt nepažįstami, jie ten pasiklysta ir bijo eiti. Bet užtat 
viską naikina, plėšia, grobia ir degina eidami laukais. Susirinkę miške 
nutarėme kreiptis į vyriausiąjį krivį. Atšuoliavome nedelsdami, ir jeigu 
šiuos žemiškuosius reikalus tvarkai tu, jaunasis valdove, tai ir kreipia
mės į tave: mūsų ir savo žemes ruoškis ginti, nes šie plėšikai eina čia! -  
vienu atodūsiu išrėžė viską atvykėlis.

-  Taip, čia reikalas rimtas, -  lyg pats sau tarė kunigaikštis. -  O ar 
daug plėšikų, ar raiti, ar pėsti? Ar tvirtos jų ietys, ar visi šarvuoti? -  
apipylė klausimais Montgirdas, nes jis jau pasijuto esąs ne tik valdo
vas, bet ir rikis.

-  Jų -  spiečius! Tiek, kiek drevėje bičių. Dalis joja ant nedidelių ar
kliukų, kiti, pasičiupę lazdas, vėzdus, bėga iš paskos. Labai taikliai 
laido strėles iš nedidelių lankų. Pusiau nuogi. Jiems įkandin seka mi
nia žmonių: moterų, vaikų, nešinų ant karčių savo mantą. Mūsų tro
bas degina, o patys nakvynei statosi iš medžių šakų ir karčių lapines, 
apdengę kailiais, odomis -  tokių statinių mūsų žmonės dar nematė. Ir 
kalba mums nesuprantama kalba... It šunys pikti loja!

-  Neturi jokio gailesčio, kaip žvėrys. Bet kur ten lyginti su žvėri
mis, -  čia pat įsiterpė ir kitas vyras, stovėjęs greta, galbūt nebenorėjęs 
taip užgauti laukinių žvėrių. -  Lokys ir tai nepuola žmogaus kaip jie, 
be reikalo nežudo. Įvarė jie siaubą mūsų žmonėms...
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Prisiminęs kunigaikščio klausimą, pirmasis dar patikslino:
-  Jokių šarvų, gerų kalavijų, ilgų iečių jie neturi. Užpuola kaip ru

jos metu -  visi lodami, klykdami, giksėdami, šaukdami, švilpdami. Nu- 
niokoja ir dingsta. Tik viena mūsų už ežero gyvenanti giminė pasi
priešino -  stojo kelios dešimtys stiprių vyrų gynybon, skydus turėję ir 
atstatę nuo strėlių apsiginti. Atrėmė jų pirmą antpuolį ir išvijo iš savo 
žemės! Visų mūsų žmonių vardu atvykome prašyti tavo, valdove, pa
galbos! -  nusilenkė.

-  Dešimtininke, nuvesk ir pamaitink šiuos vyrus! O tu, Drąsuti, 
sušauk karius iš visų nausėdijų! Kuo greičiau lėkite į visas puses! Ra
gus pūskite! Nedelsdami pradėsime žygį. Šitie pasiuntiniai rodys 
mums kelią.

Davęs nurodymus, kunigaikštis grįžo į menę rengtis žygiui. Ką ten 
rengtis! Jis, nors ir jaunas, bet patyręs karys -  viens du ir susirengęs: sky
das su ietimi štai čia stovi, platus kardas -  prie diržo. Beliko pabalnoti 
žirgą, užšokti ant jo ir -  pirmyn! Šį kartą rimtai susimąstė. Tokio atsakin
go žygio, matyt, dar nebuvo. Tik nuo jo dabar priklauso, ar sugebės iš
vyti plėšikus iš kaimynų žemių, apginti juos, sykiu apginti ir savo žemes.

Šių visų žemių vyrai irgi pirmą kartą petys į petį eis į žygį.

1 žygį!

Senasis krivių krivis niekur kitur taip gerai nepail
sėdavo kaip čia -  sėdėdamas savo soste, ąžuoliniame krėsle su atlošu, 
prie šiltos aukuro ugnies.

Taip šią naktį ir jis nė minutėlei nesumerkė akių. Ne tik todėl, kad 
mintimis kalbėjosi su mirusiųjų vėlėmis bei jį supančiais dievais, bet 
ir todėl, kad jam rūpėjo, kaip susitvarkys naujasis valdovas su gausy
be reikalų. Ar užteks jam išminties, ryžto? Ar sugebės priversti nenau
dėlius klausyti, ar užteks užsispyrimo ir tvirtumo renkant duoklę, ne
pasiduoti kai kurių gudruolių aimanoms? Ar sugebės apginti silpnes
nį nuo niekdario, teisingai nuteisti, iškilus ginčams tarp kaimynų? Ar 
sugebės narsiai, kaip ligi šiolei, kautis ir vadovauti visai kariaunai? 
Susitvarkyti taip, kad turėtume tvirtą visų žemių kariauną visoms že
mėms ginti, ne tik nuolatinę pilies sargybą, kaip kad ligi šiol?
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Tokios mintys užplūdo senojo krivio galvą.
Ach, kaip gera sėdėti prie šiltos šventos ugnies, kaip gera užsimer

kus mintyti, ypač kai gaivinantis vėjelis glosto kūną, džiovina prakai
to lašelius. Saulutė įdienojus irgi maloniai šildo, o gaivūs vėjelio gū
siai nuveja beužplūstantį snaudulį, atgaivina ir pažadina mintis. Jo 
mintis šį kartą pažadino vaizdas, kurį jis pamatė, sėdėdamas aukš
čiausio kalno viršūnėje prie aukuro.

Ilgai apačioje už vartų buvo girdimas susirinkusių vyrų klegesys, ar
klių žvengimas, ginklų skambėjimas -  Montgirdo vyrų kariauna rengė
si į žygį. Ir štai jau kuris laikas negirdėti triukšmo, tik duslus žemės dun
desys -  tai vyrai išjojo į žygį. Pilyje liko nedidelė vietinė rinktinių vyrų 
sargyba, kuri užvėrė vartus ir užėmė stebėjimo vietas, pasirengę prirei
kus atidaryti atsarginius vartus, įleisti aplinkinius žmones į pilį -  kilus 
pavojui arba kariams pabėgus nuo priešo po nesėkmingo žygio.

Netrukus krivis pamatė, kaip ilga, nutįsusia vora jojo jo žemių ka
riai. Žemė dunda, sukeltų dulkių debesys ilgai dar kybo ore, dengia 
visą vorą, ypač paskutines dešimtines. Nemažą jėgą surinko kunigaikš
tis -  daug dešimtinių, gal net kelias šimtines vyrų, pakėlusių į viršų 
aštrias ietis. O dar kokia daugybė prisijungs pakeliui! Juk šaukliai jau 
seniai į priekį nušuoliavo. Iš viršaus vora atrodo it ežys. Tokio išsirai- 
čiusio milžiniško, dygliuoto ietimis, slibino lig šiol apylinkės dar ne
buvo matę. O priekyje ant tvirto žirgo, aukštai iškėlęs galvą, joja kuni
gaikštis. Iš šonų -  atvykėliai pasiuntiniai kelią rodo. Greta kunigaikš
čio -  pilies kariaunos vadas Drąsutis. Žygiuose jiedu neišskiriami drau
gai. Verti pagarbos ir nusipelnę už narsą.

„Gerai, kad jie abu kaip broliai rungtyniauja tik mūšio lauke, o ne
sivaržo gyvenime, nepavyduliauja, myli ir gerbia vienas kitą, -  pats 
sau kalbėjo krivis. -  Tegu juos lydi sėkmės dievai!" -  palaimino min
tyse tolstančias ir už giraičių dingstančias voras.

Nežinia, kiek praėjo laiko nuo tos minutės, kai senojo krivio akys, pa
lydėjusios karius, užsimerkė, kai jį vėl pažadino erzelis ir triukšmas už 
vartų. Atmerkė akis, pasižiūrėjo: saulutė jau vos šildė iš dešiniojo šono, 
virš medžių kybojo gal per porą sieksnių. Prie krivio stovėjo pily likęs sar
gybos viršininkas. Turbūt jau senokai stovėjo, tik nedrįso taip palaimin
gai užsnūdusio krivio žadinti. Juk mirtingajam drumsti jo ramybę be jo 
arba dievų noro negalima. Tai žinojo visi ir šio papročio laikėsi.

3  SKYRIUS I 195



Pravėręs akis, nuvijęs miegus į šalį, senasis krivis, sargybinio paa
kintas, pamatė už vartų prie tvoros triukšmaujantį kelių dešimčių žmo
nių būrelį. Senasis krivis atsistojo, pakėlė į viršų galvą ir rankas, net 
visas pasitempė, galiausiai nuleidęs jas sparčiu žingsniu priėjo prie 
sienos. Nespėjo net sustoti, pažvelgti per sieną, kad gerai matytų, kas 
ten per triukšmas apačioje ir kad jį patį atvykėliai pamatytų (juk jį visi 
šių žemių gyventojai nuo senų senovės pažįsta), kaip pro pat jo ausį 
prazvimbė strėlė ir įsmigo į bokštelio rąstą. Sargybinis spėjo prišokti, 
uždengti skydu ir, sugriebęs krivį už plataus apsupo, patraukė jėga 
už bokštelio sienų sakydamas:

-  Slėpkis, krivi, nes piktų Gaikščio žemių žmonių paleistos strėlės 
gali subjauroti jūsų kūną arba net gyvastį atimti.

-  Ei, krivi, ir jūs, visi jo tarnai! Atverkite tučtuojau vartus, nes mes 
vis tiek jus kaip antis strėlėmis išmedžiosime ir į pilį pateksime! -  pa
sigirdo vienas kitą perrėkiantys balsai. -  Užteks ir tau, krivi, puotauti 
su vaidilutėmis, iš mūsų gera per jėgą imti... O tai pasilinksminsime! 
Ha ha... Cha cha cha...! Mes tau nedovanosime už anądien patirtą 
pažeminimą! Mes nenorime, kad mus kas nors valdytų! Tegu dievai 
valdo mūsų sielas... Mes turime savo vaidilą! Nenorime, kad mus ir 
mūsų žemes Montgirdas valdytų! Mums nereikia jokių valdovų! Mes 
patys sau valdovai! Atidarykit vartus, nelaukite, kol jus supleškinsimi 
Mes matėme, kaip visi jūsų ginkluoti vyrai išjojo! Užtat mes visi čia 
atėjome! Leiskite greičiau į pilį! Atėjo mūsų laikas! Mėnulio ženklai 
mums palankūs! -  kupini pykčio ir pagiežos sklido iš apačios grasi
nantys balsai.

-  Noriu su jais pasikalbėti. Seniai žinojau, kad ši giminė kilo iš blo
gų žmonių giminės. Jų tėvų, jau seniai mirusių, sielos klaidžioja, lig 
šiol ramybės neranda... Ir šie gyvieji bastosi iš kartos į kartą, nesusi- 
rasdami nei sau tinkamo amato, nei paklusdami dievų ir mano valiai! 
Blogosios dvasios juos valdo! -  valdingai kalbėjo krivis, verždamasis 
iš sargybinių rankų. -  Leiskite man su jais pasikalbėti!

-  Ne, krivi, neleisime! Jie -  blogi žmonės! Visi tai žino. Juos reikia 
ne žodžiu, o vėzdu tramdyti! Jie tavo žodžių nesupras ir toliau triukš
maus manydami, kad pilyje likęs tik tu su tarnais ir vaidilutėmis. Mes 
tuoj pat išėję pro vartus juos išsklaidysime! Mes juk žinome, kad jie 
bailiai, ypač tas didžiausias rėksnys ir triukšmadarys Bildys. Tai jis
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visą giminę gadina -  pats dirbti tingi, kariu būti bijo, o ir kitiems pa
klusti nenori! Aikštingas žmogus! Reikia ir jį, ir jo visą giminę iš šių 
žemių išvyti! -  baigęs kalbėti sargybos dešimtininkas atsistojo ant sie
nos ir Gaikščio žemės vyrams, Bildžiaus atvesdintiems prie pilies sie
nų, garsiai sušuko:

-  Bastūnai, greičiau keliaukite iš čia! Na, o jeigu norite patekti į 
mūsų pilį jėga, tai pateksite... mūsų gynėjų padedami... Ir iš karto į 
požemius -  pas alkanus lokius. Čia, pilyje, gynėjų yra daug! Bet, ma
tau, kad jūs bijote ne tik lokių, bet ir mūsų, tad nelaukite, kol sugrįš 
kunigaikštis... Dumkite į namus ir imkitės darbų. Kunigaikštis grįžęs 
nuspręs, ką su jumis daryti! -  Pamatęs, kad apačioje triukšmadariai 
nutilo, sukluso, bet dar nesiruošia trauktis, pridūrė:

-  Tik nemanau, kad šįkart kunigaikštis jūsų pasigailės, kaip kad 
anąkart pasigailėjo išmintingasis krivis! Oi, užsitrauksite bėdą, pelkių 
bastūnai, pakelių plėšikai... Nepasimokėte... Teks su jumis kitaip pa
sikalbėti. ..

Netrukus pro atsarginius vartus išbėgo dvi sargybos dešimtinės, at
stačiusios aštrias ietis, ir puolė Bildžiaus atvestus vyrus, kurie, vos tik 
juos pamatę, klykdami ir keikdamiesi kas kur išsibėgiojo į visas puses 
po laukus ir tik prie pat upės susirinko į krūvą. Susigrūdę ant plaus
tų, spruko už upės į savo žemę. Ech, bailiai, ir tiek! Triukšmadariai, 
įpratę plėšikauti!

Kariai vėl uždarė vartus, pasikeisdami budėjo, stebėjo aplinką. Ar 
ne per daug visokių įvykių ir neramumų įvyko šiomis dienomis? O 
krivis, leidžiantis saulei, išsitraukė šventąjį žaltį, apvijo jį apie savo 
lazdą (taip visada darydavo, kai priimdavo rimtus sprendimus), atsi
stojo prie aukuro ir užmerkė akis. Labai ilgai stovėjo, mintijo -  čia pa
keldavo galvą į dangty čia ją nuleisdavo, kol pagaliau, ar tai sau, ar 
tai visam jį supančiam žmonių ir dvasių pasauliui, tvirtai tarė:

-  Visų mūsų giminių dievai sako man, kad šį kartą jau būtina bur
ti į vieną šeimą po visą pasaulį, po plačias žemes išsibarsčiusią dide
lę aisčių giminę, daryti viską, kad tarp giminių vyrautų santarvė, tvar
ka ir ramybė. Kad svetimų, tolimų žemių žmonės mūsų nenaikintų, taip 
pat reikia kažką daryti. Aš jau senas... Šį sunkų darbą turės atlikti 
mūsų jauni karžygiai. Apie tai reikės šnekėti su kunigaikščiu Mont- 
girdu, kai tik grįš iš žygio, -  nuleidęs galvą krivių krivis baigė kalbėti.
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... Pasakotojas žynys Augys nutilo. Turbūt šis pasakojimas dar la
biau visus sudomino -  niekas nė žodžiu jo nepertraukė.

Ir šį kartą visi ramiai, tyliai tarpusavy kalbėjosi. Vienuoliai svarstė, 
ar tai nebuvo šitų pagonių žemių vienijimosi į karalystę pradžia.

Priešų išvijimas

Truputį pailsėję, susirinkusieji išgirdo įdomios is
torijos tęsinį. Augys prakalbo:

-  Nors praėjo daug dienų ir naktų, kunigaikštis Montgirdas iš žy
gio negrįžta... Ir jokių žinių, kodėl neparšuoliuoja į pilį jo siųsti vy
čiai. Sunerimo senasis krivis. Dingo ir ramus miegas. Net neskanus 
buvo ir vanduo, ir šviežios elnio mėsos kepsnys. Nebuvo jokio noro 
nei valgyti, nei miegoti. Dingo ramybė. Ko gero, pirmą kartą per dau
gelį metų taip nerimavo senasis krivis. Vis žiūrėjo ir žiūrėjo į rytų pu
sę, kur buvo išjojusi kunigaikščio kariauna. Visi pilėnai matė, kaip iš
gyvena jų krivis, kaip rūpinasi, koks liūdnas jo veidas.

Susirūpino ir gyventojai, ypač karių vaikai ir žmonos -  akis pra
žiūrėjo stovėdami prie pilies sienų. Ilgesio ir nerimo ašaras braukė. O 
ir iš aplinkinių nausėdijų, seniūnijų, iš visų gyvenviečių vis dažniau 
lankydavosi pilyje tai vienokiu, tai kitokiu reikalu moterys, net apsa
manoję nuo amžiaus vyrai. Visi nerimavo, klausinėjo tai pilėnų, tai 
vienas kito:

-  Kur išžygiavo mūsų vyrai? Kada jie grįš? Ar nebuvo pargrįžęs 
pasiuntinys su naujiena? Ką mušti, nuo ko gintis išjojo?

Nesulaukę atsakymo į klausimus, kaip įmanydami patys save guodė:
-  Greitai sugrįš mūsų sakalai, parplasnos! Jiems nieko neatsitiks! 

Šitiek daug į krūvą iškart susirinko...
-  Tokie narsūs vyrai dešimtininkai ir šimtininkai juos išvedė!
-  Argi gali būti stipresnių, narsesnių už juos? Priešas, juos pamatęs, 

pabėgs išsigandęs, kaip kad ir anie Bildžio plėšikai nuo pilies vartų!
Tylėjo tik senasis krivis. Jis girdėjo tąsyk atvykusių pasiuntinių pa

sakojimą, žinojo, kad nelengva bus jų negausiai kariaunai minias plė
šikų išvaikyti.
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Taip besirūpinant, besvarstant, saulei jau vakarop pakrypus, stai
ga nuo pilies sienos pasigirdo net spiegiantis iš džiaugsmo ir netikė
tumo balsas:

-  Grįžta! Grįžta mūsų kunigaikštis su kariauna! Bėkit visi prie sienos!
-  Grįžta, skrenda namo mūsų sakalėliai! Grįžtaaa...
Visi, buvę tuo metu pilyje, vienu sykiu nematomos, nežmoniškos 

vidinės jėgos pagauti, šoko prie sienų, ypač prie rytinių, kabarojosi į 
viršų, vienas kitą stūmė, kėlė į viršų arba traukė žemyn, stojosi ant nu
garų. Užlipę, užsikabaroję, susilenkę tiesė rankas į apačią, jau traukė 
į viršų ir likusius apačioje. Kaipmat kaip spiečius bičių aplipa korius, 
taip didelis ir mažas, senas ir jaunas it skruzdėlės jau buvo sulipę ant 
pilį juosiančios plačios rytinės sienos. Stebėti nuo čia buvo patogu, nes 
saulė švietė į pakaušius -  diena ėjo vakarop.

Visi vienu metu išvydo vieną ir tą patį vaizdą: toli toli, kur miškas 
nuo upės, padaręs didelį lanką, nueina net už retais šileliais apaugu
sių neaukštų kalvų, iš užu posūkio, šimtais žvaigždučių sublizgėjo, 
sužibėjo iečių antgaliai, kirvių nuaštrinti ašmenys, žibančios balnų kil
pos bei skydų nublizginti šarvai. Vora judėjo lėtai, ramiai.

Tuo metu pilyje ilgai užsitęsusi, sustingusi tyla staiga nutrūko. Lyg 
pamojus burtininko lazdele, visi suklego, suspigo, suvaitojo. Niekas nie
ko neklausė. Vieni kitiems šnekėjo, aiškino, rodė, džiaugėsi, verkė, vie
ni kitus tapšnojo, kumščiavo, tik niekas nieko nematė, negirdėjo -  kiek
vienas matė tik tai, ką matė visi, bet girdėjo tik save. Negirdėjo net ir 
pirmųjų nevykėlių išgąstingo šauksmo, nustumtų, nubaksnotų netyčia, 
iš džiaugsmo, nuo sienų į apačią, į išorinę pilies pusę, nusiritusių net 
į pakalnę, beviltiškai besikabarojančių stačiais kalno šlaitais į viršų, 
prašančių pagalbos. Beprasmiška... Visi žiūrėjo tik į tolį, niekas pa
galbos balso negirdėjo. Vieni dar kabarojosi į viršų, o sumanesni, nu
garmėję į atšlaitę, jau skuodė kiek įmanydami pilies vartų link.

Niekas ir neišgirdo, kada pradėjo daužyti į varpą ir pūsti į ragą 
šauklys iš savo bokšto. Niekas nepastebėjo, kada gi spėjo susispiesti 
prie pilies vartų margaspalvė žmonių minia. O žmonės vis bėgo iš vi
sur: iš miškų, nuo upės, iš laukų -  iš visų pusių -  visi skubėjo prie 
pilies sutikti savo grįžtančių vyrų.

Oras drebėjo nuo džiūgaujančios minios triukšmo, iki pat padan
gių. Net vėjas nutilo. Pasidarė tylu, tylu, nė lapelis nejudėjo, tik dideli
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būriai išgąsdintų juodų, didelių varnų pakilo virš medžių, apsuko di
delį ratą virš giraitės ir garsiai karkdamos, kranksėdamos vėl sutūpė į 
savo gūžtas, nurimo.

Visą šitą subruzdimą nuo pat pradžių matė senasis krivis. Sąmy
šio metu jo tarsi niekas net ir nepastebėjo. Jis ramiai nuo aukščiausio 
aukuro kalno stebėjo artėjančią kariauną. Ir tik įsitikinęs, kad joja ku
nigaikštis Montgirdas su savo kariais, apsižvalgė, akimis ieškodamas 
jam reikalingų žmonių, norėdamas paliepti paskubėti tinkamai sutikti 
grįžtančiuosius iš žygio.

Visi buvo savo vietose. Vaidilutės jau kurstė didelį aukurą -  šian
dien turės degti didelė ugnis, garbinanti visus mus saugančius die
vus. Jos liežuviai turi siekti net dangų, kad matytų ne tik dievai, bet ir 
visi jų žemių žmonės. Juk grįžtama iš neabejotinai pergalingo žygio.

-  Tegu iš rūsių kuo greičiau neša visus valgius ir krauna ant sta
lų, -  įsakmiai nurodė tarnui maitintojui, -  ir midaus statinę ridenkite 
čia! O jūs, -  pasižiūrėjo į švytinčiais veidais būrį tarnaičių, -  kaiskite 
katilus su vandeniu kariams nusiprausti.

-  Ei, tu! -  šūktelėjo dešimtininkui, kuris stovėjo tolėliau ant sienos, 
bet įdėmiai stebėjo krivį ir laukė jo nurodymų, nors jis pats čia šiuo 
metu ir buvo vyriausias pilies vyras. Ne, dar visi įpratę klausytis se
nojo krivio! Reikia jo protingų patarimų klausytis ir dabar. -  Atverk 
vartus ir kuo plačiau! Tegu greičiau po sunkaus žygio kariai grįžta į 
pilį, susitinka su savaisiais! Žirgininkai tegu žirgus priima, apžiūri, 
pagirdo, nubalnoja ir į ganyklas išleidžia!

Pirmą kartą senasis krivis sutinka grįžtančiuosius iš tokio didelio 
žygio ir, kaip matyti jau iš priartėjusios voros, nepraretėjusias karių 
gretas. Be jokios abejonės -  sėkmingas žygis, o ir karo grobis turėtų 
būti nemenkas.

Štai jau matyti dulkini, tamsūs, prakaitu blizgantys veidai, garuojan
tys žirgai, ant jų -  sunkūs kariai. Ir ietys ne taip darniai į viršų pakeltos, 
ne taip, kaip kad į žygį išjojant. Matyt, buvo varginantis žygis. Ko gero, 
ne tik savo žemes teko prajoti, bet ir svetimomis žygiuoti, ir gausų prie
šą mušti, vyti lauk iš mūsų kaimynų žemių. O kaipgi kitaip?

Kilo bruzdesys ir prie pilies, ir pačioje pilyje. Ši džiugi žinia pa
siekė jau ir tolimas gyvenvietes, nuvilnijo kaip viesulas per visas šios 
giminės, dabar jau kunigaikštystės, žemes. Visi džiaugėsi savo karių
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grįžimu po sėkmingos, kiek buvo galima spręsti iš pirmų pasakoji
mų, plėšikų medžioklės.

Visą šį vaizdą, irgi labai susijaudinęs, stebėjo krivis Rūklys. Matė, 
kaip grįžę vyrai, nušokę nuo žirgų, puolė į saviškių glėbį, girdėjo, kaip 
patenkinti krykštavo jų vaikai. Kiti gi ir vėl greita ristele leidosi į ke
lią -  tik šį kartą kas sau. Jeigu keletas vyrų buvo iš vienos arba kai
myninių apylinkių, tai vyko būreliais, dešimtinėmis. Jeigu pavieniui, 
tai po vieną -  į naujasodžius. Visi kuo greičiau skubėjo į namus. Jiems 
pas saviškius reikėjo spėti sugrįžti šviesiuoju paros metu. Gerai, kad 
temsta lėtai, tačiau į tolimas apylinkes kelias netrumpas, reikėjo sku
bėti. Jie ir skubėjo, neužtruko pilyje, nes buvo pasiilgę savo šeimų, ži
nojo, kad jų laukia ne tik žmonos, vaikai, tėvai, bet ir kaimynai. Juk 
visi savo sodybose sprendžia, ką iš giminės išleisti į karius -  rinkda
vo tik pačius stipriausius, šauniausius, vikriausius, sumaniausius vy
rus, turinčius žirgą, mokančius šaudyti iš lanko, drąsiai badyti ietimi. 
Žmonės jiems patikėdavo savo ramybę, juos ruošdavo į žygį, mokėda
mi duoklę piliai, aprūpindavo maistu. Na, o kalviai nukaldavo gin
klus, kamanas žirgams, siuvėjai pasiūdavo šiltus kailinius -  visi jais 
rūpinosi. Ir šiandien, jau sužinoję, kad kunigaikštis parvedė savo ka
riauną iš žygio, visi žemių žmonės nekantriai laukė savo karių, žygio 
naujienų, džiaugėsi, kad į jų žemes plėšikai nedrįs įsibrauti.

Krivis, sujaudintas iki širdies gelmių, stebėjo visa tai, kas vyko šiuo 
metu prie pilies vartų ir pačioje pilyje. Iš susijaudinimo ir gailesčio jam 
nejučiomis ištryško iš akių ašara, nuriedėjo raukšlėtu skruostu -  džiau
gėsi senasis krivis savo lietuvininkais ir jų išsirinktu pirmuoju žemių 
valdovu kunigaikščiu Montgirdu.

O kai pro plačiai atvertus vartus jau sugužėjo į pilies kiemą visi 
pilies gynėjai, senasis krivis lėtai pasisuko pilies link ir žengė nuo au
kuro kalno į apačią prie pilies durų, kur jau turėjo pasirodyti kuni
gaikštis. Aukštai pakėlė baltą it žydinti obelėlė galvą. Vėjelis jau spėjo 
nudžiovinti ištryškusią džiaugsmo ašarą. Žynys plačiais žingsniais 
žengė į apačią.

Sykiu į viršų, akmenimis grįstu taku sunkiai, bet tvirtai statydamas 
kojas, kairėje rankoje laikydamas didelį skydą, dešinėje -  ilgą žvilgan
tį kalaviją, kopė kunigaikštis. Jį slėgė ne tik žygio nuovargis, bet ir di
delė atsakomybė už savo žemes. Sunki našta! Ar nepalūš, ar išlaikys?!
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Jis net nepastebėjo, kaip priėjo prie pilies didžiųjų durų, sustojo ir 
pamatė priešais jį stovintį krivį.

-  Išmintingasis krivi, -  dusliu balsu kreipėsi kunigaikštis Montgir- 
das, -  su mūsų dievų pagalba mes išvijome įsibrovėlių gaujas. Jie jau 
buvo pasklidę net ir po mūsų žemių pakraščius, -  pakėlęs nuvargusią 
galvą pažiūrėjo tiesiai į akis kriviui. -  Paspruko jie ir iš mūsų brolių 
jotvingių žemių. -  Galiausiai atsidusęs pridūrė:

-  Ten, krivi, aš pamačiau baisų vaizdą: sudegintos sodybos, nu
siaubti, suniokoti kiemai, užmušti nespėję pabėgti žmonės... Neteko to 
dar lig šiol matyti, neteko...

Po šių žodžių abudu nuleido galvas. Tylėjo. Nutilo neseniai dar 
orą drebinęs susitikimo džiaugsmo triukšmas visoje pilyje. Matyt, 
ši šiurpi žinia jau buvo išplatinta vienų kitiems. Tylą nutraukė sena
sis krivis:

-  Mano karžygy, dievai nepamirš jūsų drąsaus žygio gelbstint ne 
tik mūsų, bet ir mūsų brolių žemes. Juk toli už tavo kunigaikštystės 
žemių -  įsimink tai gerai! -  gyvena dar daug mūsų, senosios aisčių 
giminės, brolių, -  atsiduso, susimąstė. -  Tik gaila, kad labai seniai jų 
valdovai ir vaidilos buvo lankęsi pas mus. O ir aš jau senas, nepajė
gus toli ilgai keliauti... O ar jie nepajėgūs buvo patys atmušti šitų plė
šikų? -  staiga paklausė griežtesniu balsu. -  Kodėl jie nesubėgo į pilis 
ir nesigynė, o kaip zuikiai išsilakstė po miškus? Ar taip buvo?

-  Krivi, aš žygiavau per jų žemes, bet nė vienos tokios, kaip mūsų, 
pilies nemačiau. Gyvena jie didelėmis giminėmis, bet išsibarstę po vi
sus laukus, miškus. Ir namai jų ne tokie tvirti kaip mūsų. O žmonės 
tenykščiai stiprūs, tikri ąžuolai, tai ne tie kreivakojai neūžaugos, už
plūdę jų ir mūsų žemes... Ir, matyt, drąsūs. Mačiau, kaip vienas, nu
sitvėręs didžiausią kuoką, tų užpuolikų kelias dešimtines nuvijo, ne 
vienam kaktą suskaldė -  liko priešai merdėti jų laukuose, -  pagalvo
jęs tvirtai pridūrė:

-  Jie, krivi, neturi jėgų atsiginti nuo užpuolikų. Neturi savo kariau
nos, išsibarstę po žemes, nespėja susirinkti į krūvą, o nesusibūrę ne
gali apsiginti.

-  Dabar, eik, kunigaikšti, pailsėti. Visą nuovargį ir sunkias min
tis palik miegų dvasioms. Išsimiegok, tegu ir kariai pailsi... O dar 
prieš poilsį įsakyk, kad ruoštųsi tavo šaukliai į visas žemes išvykti.
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Tegu nuo visų laukų bendruomenių ir žemių atvyksta čionai, į mū
sų pilį, jų valdovai ir pilių rikiai... -  pastebėjęs Montgirdo akyse 
klausimą, pridūrė:

-  Seniai vieni pas kitus lankėmės. Kviesk juos svarbiu reikalu at
vykti ir kartu pasisvečiuoti. Mes visų mūsų gentainių lauksime tuo
met, kai saulė įdienojus pakils ne aukščiau kaip per du sprindžius virš 
miško, kai į dangų pakils pirma žąsų virtinė ir patrauks pietų link. 
Vos tik pasirodys Mėnulio pilnatis...

Įdėmiai išklausė jaunasis kunigaikštis senojo krivio patarimų, nu
lenkė savo galvą prieš jo išmintį ir toliaregiškumą ir jau buvo bežen
giąs pilies durų link, kur jau laukė jaukus poilsio patalas, į kurį jis, 
išsimaudęs didelėje statinėje, mintyse jau griuvo ilsėtis. Bet jį sustabdė 
pribėgęs pilies sargybų dešimtininkų viršininkas:

-  Kunigaikšti, aš pasakiau Gaikščio žemės maištininkui Bildžiui, 
kad tu, grįžęs iš žygio, tuojau pat jį griežtai nubausi. Ar siųsti man 
karius, kad jį ir jo žmones, keliančius maištą prieš mus, suimtų ir at
vestų? Ar man pačiam juos nubausti?

Kunigaikštis sustojo, tačiau iš tos greitakalbės gerai nesuprato, kas 
įvyko. Kodėl tų žemių žmones reikia bausti? Už aną kartą padarytą 
nusikaltimą -  plėšikavimus svetimose, kaimyninėse, žemėse jie buvo 
sugauti, nubausti ir, pasižadėję klausyti kunigaikščio, paleisti į laisvę. 
Juk jie sutiko su krivio pasiūlymu ir visų šių žemių krivūlės sprendi
mu -  seniūnų sutikimu seniūnijas sujungti į vieną žemę. Ir išrinko 
Montgirdą savo valdovu -  kunigaikščiu. Prisiminė! Iš tikrųjų iš jų že
mės nebuvo nė vienos dešimtinės, nė vieno kario žygyje! Tai ką gi jie 
tuomet veikė?

-  Taigi, kas įvyko? Kalbėk trumpiau! -  nuvargusiu, prikimusiu bal
su paklausė kunigaikštis.

Krivis tylėjo. Ramiai stebėjo šį pokalbį. Jis nenorėjo dabar varginti 
kunigaikščio, norėjo jam tai papasakoti tada, kai šis gerai pailsės. Na, 
kadangi šis pokalbis jau prasidėjo, krivis nusprendė nesikišti, norėjo 
išvis išeiti, bet liko laukti, norėjo sužinoti, ką nuspręs kunigaikštis.

-  Jums išvykus į žygį mūsų visų žemių ginti, tuojau pat apgulė pi
lies vartus Bildžio vadovaujami Gaikščio žemių vyrai. Kelios dešimti
nės. Šaukė, klykė, daužė vartus, keikė ir koneveikė tave ir senąjį krivį, 
reikalavo įsileisti. Norėjo apiplėšti pilį. Galvojo, kad pilyje likusios tik
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moterys su kriviu. Vaidilutes norėjo pasigrobti, -  greitakalbe dėstė sar
gybos vadas, -  laidė strėles, rengėsi per sieną lipti ir vartus deginti. 
Aš juos su kriviu įspėjau, kad pasitrauktų nuo vartų ir lauktų tavęs 
grįžtant, kunigaikšti, bet jie dar įnirtingiau puolė, dar labiau grasino 
ir burnojo. Aš tada per atsarginius vartus išsiunčiau savo karius, ku
rie juos vienu akies mirksniu nuginė nuo pilies, ne vienam paliko vėz
do ar aštrios ieties ženklą ant užpakalio, nugaros ar sprando. Spruko 
kaip kiškiai į krūmus, pabėgo anapus upės, į savo žemę. Daugiau ne
sirodė, -  baigęs pasakoti nutilo, įdėmiai pažvelgė į kunigaikštį, lauk
damas nurodymų. Tylėjo ir aplink stovėję, jau gausiai susirinkę pilė
nai -  ir kariai, ir tarnai. Krivis taip pat, tik šiek tiek atokiau nuo visų. 
Visi laukė sprendimo.

Kunigaikštis susimąstė. Jam ši naujiena buvo netikėta. Jis galvojo, 
kad grįžęs iš žygio ramiai pailsės. Bet kur tau! Pasirodo, ir čia, jau ir 
jo žemėse, lankosi plėšikai -  kaimynai atsibastė net prie jo pilies.

„Ką daryti? -  jau norėjo klausti krivio patarimo. -  O gal palaukti? 
Ką su jais daryti, pasakysiu pailsėjęs."

Bet, pamatęs aplink jį stovinčių dešimčių žmonių klausiančius 
žvilgsnius, suprato, kad pasakyti, kaip nubausti savo žemių plėšikus, 
jis privalo dabar. Ir sprendimas turi būti teisingas. Pagaliau visi val
dovo sprendimai -  teisingi.

„Kas teisingiau už mane gali pasielgti? Niekas! Jeigu mane visos 
mūsų žemių giminės išsirinko valdovu, vadinasi, ką aš pasakau ar da
rau, yra teisinga".

Trumpai dirstelėjęs į krivį, stovintį netoliese ir nedalyvaujantį šiame 
pokalbyje, suprato, kad išmintingasis krivis pritars visiems jo veiksmams.

-  Tučtuojau pradėkite ruoštis žygiui! Visi, kurie buvote likę čia, ma
tėte šių plėšikų veidus ir elgesį, rytoj, vos saulės pirmam spinduliui 
pasirodžius, persikelkite per upę ir visą maištaujančią, tą netikusią gi
minę išvarykite iš šventų mūsų žemių. Jie neverti mūsų prosenelių ais
čių vardo, jie nebebus mūsų kraujo giminės! Išvykite visus -  nuo seno 
iki mažo -  toli toli už upės, kad jie niekad nematytų šventų jos vande
nų, kad niekad negalėtų atsigerti jos vandens, kad ramiai plaukiotų į 
mūsų, lietuvininkų, žemes pirkliai... Išvykite už pačių tolimiausių mū
sų žemių ir grįžkite ilsėtis! -  įsakmiai užbaigė.
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Po šių žodžių kilo šurmulys, pasigirdo nepatenkintųjų balsai. Tik 
krivis stovėjo kaip stovėjęs. Jo veidas buvo nebylus.

Kunigaikštis minutėlę stabtelėjo ir, lydimas paskutinių šio vakaro 
saulės, besileidžiančios į minkštą miško medžių viršūnių patalą, spin
dulių, nuėjo ilsėtis.

Kunigaikščio sapnas

Kietai ir ilgai miegojo kunigaikštis Montgirdas. Žy- 
gis išvargino ne juokais. O dar, sugrįžus į namus, prisiklausė nelinks
mų naujienų. Nebuvo jėgų netgi atšvęsti pergalės, prie laužų kartu su 
pilėnais ir senuoju kriviu pasėdėti. Ir prisisapnavo kunigaikščiui tą
kart keistas sapnas. Gal dėl to keistas, kad, grįžus iš žygio, krivio pa
tarimas giliai įsmigo į jo galvą ir širdį? Ir matė jis sapne save, stovintį 
ant aukšto kalno, net virš debesų. Žvaigždės čia pat, virš galvos, žėri, 
mirga, o jis viena ranka Mėnulį glosto, o kita pasirėmęs ant didžiulio 
kaip vaivorykštė lenkto kalavijo stovi ir žvelgia į tolį... Ir mato Mont
girdas -  dar saulei nepatekėjus, iš toli iš tamsos gelmių didžiausi pul
kai vienas po kito juodų varnų, klaikiai karksindų, vis skrenda ir skren
da jo link, jau tuoj tuoj savo tamsiu šešėliu užgrius ir jo žemes. O kur 
praskrenda, ten tvyro amžina tamsa ir teka kraujo upė. Stovi kunigaikš
tis kaip sukaustytas ir nieko negali padaryti. Tada dievas Perkūnas 
jam įteikia milžinišką kalaviją -  žaibą, kuriuo jis perrėžia tą tamsą. Ir 
sustoja tekėjusi kraujo upė, ir pasitraukia varnų pulkai. Bet ilgai dar 
tvyro tose žemėse prieblanda. Niekas ten nesulaukia saulės šviesos.

Tada kunigaikštis išleidžia savo keturis sakalus į visas keturias pa
saulio šalis. Ir, stovėdamas ant aukšto kalno, mato, kaip grįžta iš visų 
keturių pusių daug sakalų, sutupia ant ištiestos kunigaikščio rankos, 
laikančios kalaviją. Ir maitina juos iš savo rankų, sėdėdamas ant minkš
to debesėlio pagalvės senasis krivis, ir kalba jiems, glostydamas jų gra
žias plunksnas: „Būkite, sakalėliai, visi kartu, laikykitės tvirtos kuni
gaikščio rankos," -  nespėjus nė šių žodžių ištarti, kai aplink sutemo, 
vėl atskrido debesys plėšrių juodų paukščių. Visi šių žemių paukščiai, 
žvėrys, žmonės bėgo nuo jų slėptis. Ir pajudino tada kunigaikštis ran
ką, ir tarė sakalams: „Tą kartą žemę nuo juodos nakties ir juodų piktų
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varnų išgelbėjo mūsų dievai. Bet mes neturime dažnai drumsti jų ra
mybės, nes gali nusigręžti nuo mūsų pamanę, kad nesame jų verti. Tad 
skriskite strėle, sakalėliai, įsirėžkite į šį krankiantį ir kraują šlakstantį 
juodvarnių debesį, išvaikykite juos. Savo aštriais nagais ir snapais už
kapokite!" Ir pakėlė kunigaikštis aukštyn savo ranką, ir nuskrido nuo 
jos, kaip strėlės zvimbdamos, sakalai. Ir pasigirdo baisus klyksmas, net 
pabiro baltos plunksnos, čežėjo daužomi sparnai. Staiga dingo tamsa, 
vėl nušvito saulė. Išsiskirstė vėl sakalai į visas keturias puses...

Pabudo kunigaikštis nuo aštrių saulės spindulių, atsimerkė, pasi
rąžė. Aplink tyla, net ausyse spengė. Pakėlė galvą. Greta stovėjo moli
nis plačiakaklis ąsotis su vandeniu ir didelis dubuo.

„Tai meistro Žiedžio darbas," -  kažkodėl pagalvojo.
Vikriai pašoko iš patalo. Nusimetęs didelį lokio kailį, apsipylė van

deniu, nusišluostė šlapią, vešlią barzdą. Kelissyk, išskėtęs abiejų ran
kų nuo kalavijo laikymo sulinkusius pirštus, perbraukė kaip grėbliais 
per plaukus -  taip juos šukavo į viršų, kad nekristų ant akių, neuž
dengtų ausų. O plaukai buvo ilgi, tankūs, garbanoti, subrendusių kvie
čių šiaudo spalvos.

Išgirdęs menėje bruzdėjimą, įbėgo tarnas, turbūt iki šiol budėjęs 
už durų.

-  Mūsų Saulė siunčia valdovui šviesių dienos darbų, -  pasisveiki
no ir sustojo prie durų, laukdamas nurodymų.

-  Tegu amžiais visiems ji dovanoja tik šilumą ir šviesą, -  atsakė į 
pasisveikinimą jau budriu balsu kunigaikštis. -  Kur krivis? -  paklausė.

-  Krivių krivis ant alkakalnio, -  trumpai atsakė tarnas. „Turbūt jis 
jau niekada nebemiega", -  šmėstelėjo mintis galvoje. -  Ar man negėda 
tiek trūnyti guolyje, kai tiek rūpesčių, tiek nepadarytų darbų?"

-  Duokš apsiaustą! Nekelk triukšmo, o tik pranešk kriviui, kad aš 
einu prie aukuro dievų pagarbinti ir su juo pasitarti.

Atėjęs pas krivį, kunigaikštis papasakojo jam kaip savo tėvui sap
ną. Krivis, įdėmiai visa tai išklausęs, patylėjo, matyt, dūmojo, ką pa
tarti, ką atsakyti, ir dusliu pranašo balsu prakalbo:

-  Tau, jaunasis kunigaikšti, mūsų žemių sūnau, dievai naktį per 
tavo drąsią, teisingą sielą įsakė sušaukti visų žemių, mūsų giminių, 
kaimynų valdovus pasitarti ir padėti jiems ne tik susiburti savo žemė
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se, o ir suburti juos visus apie save. Tik ir jie, ir mes -  visi kartu -  
galėsime apsiginti nuo užpuolikų. Siųsk, kunigaikšti, šauklius, kviesk 
į svečius visų žemių, visų giminių rikius, viršininkus, o mano vardu -  
ir vaidilas.

Ilgai dar jiedu kalbėjosi. Įdėmiai krivio Rūklio žodžių klausėsi jau
nas kunigaikštis. Klausėsi ir mintijo, o galvoje žaibais žybčiojo min
tys, norai, sumanymai. Papietavęs kartu su kriviu, išsiskyrė. Kunigaikš
tis grįžo į didžiąją menę, atsisėdo ant plataus medinio su aukštu atlo
šu suolo, ant kurio kadaise sėdėdavo krivis per krivūles, sueigas. Pa
sikvietęs tarną, įsakė:

-  Saulei leidžiantis sukviesk pas mane visus seniūnus, dešimtinin
kus, pirklį Dangių, kalvį Kantenį, medžiotoją Miškinį, žvejį Pelkį, -  ir 
dar ne vieną, jam reikalingą, žmogų paminėjo.

Nutilo, primerkė akis ir giliai susimąstė.
Vakarop pilyje kilo triukšmas. Girgždėjo atidaromos durys, girdėjosi 

vyrų balsai. Į menę sugužėjo visi kviestieji. Šurmuliuodami susėdo ant 
plačių, tvirtų, neaukštų ąžuolinių suolų. Menėje buvo prieblanda. Tar
nai jau sukruto -  girdėjosi laužomų malkų traškesys, greitai buvo už
kurtas židinys. Dar po kiek laiko buvo įneštas glėbys deglų -  du įkišo į 
stovą už kunigaikščio nugaros, kitus palei sienas po visą menę. Žmo
nių veidai, apšviesti deglų ugnies, žėrėjo raudoniu, akys blizgėjo.

Visi nutilo. Šurmulio kaip nebūta. Žiūrėjo į kunigaikštį ir laukė, ką 
gi jis pasakys. Juk dar nebuvo susirinkę visi kartu jam valdant. Bet 
kad ir valdo dar jis neilgai -  seniai čia jį išrinko? Kunigaikštis trum
pai pašnekėjo apie žygį, ką matė, patyrė, sužinojo. Šią apžvalgą susi
rinkusieji išklausė ramiai, nes žygio įspūdžiai, regis, buvo išpasakoti.

-  Kunigaikšti, kas per triukšmas buvo aną rytą ten, už upės? Ar 
tik ne Gaikščio vyrai vėl kokias eibes krėtė? Girdėjosi baisus ir moterų 
alasas. O vyrai triukšmavo, šaukė, ginčijosi ir burnojo, tartum per visą 
naktį dešimt statinių seno midaus būtų išgėrę, -  stojus tylai, iš vidu
rio sėdinčiųjų paklausė Miškinis, -  nuo to jų alaso visi žvėrys į miško 
gilumą išbėgiojo... Visą medžioklę man sugadino!

Suprato kunigaikštis, ko klausia medžiotojas. Šios naujienos jo že
mių nausėdijų ir vienkiemių žmonės dar negirdėjo. Apie tai žino tik 
pilėnai. Reikia pasakyti!

3  s k y r i u s  I 207



Ir papasakojo kunigaikštis visiems susirinkusieips, kad visi jo žemių 
žmonės žinotų apie Bildžio bandymą užgrobti pilį, išniekinti moteris, 
pagrobti vaidilutes ir prisiplėšti turto. Apie tai, kad į jo kariauną, išsi
rengusią tuomet į žygį, Gaikščio giminė neatsiuntė nė vieno kario. Iš
klausiusi jo pasakojimą, suūžė menė, pasigirdo pasipiktinimo balsai:

-  Nuskandinti juos visus upėje!
-  Negalima jų šventoje upėje skandinti! Vandenis įpyks...
-  Atiduoti juos piktoms liūnų ir pelkių akivarų dvasioms!
-  Ne, ne, juos reikia piktiems vilkams arba alkaniems lokiams į nar

vus rūsiuose įmesti!
-  Ketvirčiuoti visus! Iki vieno!
-  Ne, tik Bildį reikia pasodinti į narvą... Pakabinti ant storo ąžuo

lo šakos, badu marinti, uodams duoti sugelti! Kad visi matytų, kaip 
jis kankinasi!

Ir dar daug buvo vienas už kitą baisesnių pasiūlymų. Turbūt žmo
nių kantrybė buvo perpildyta Bildžio nedorų poelgių. Po kalvio žodžių, 
esą jį reikia karšta geležimi prikaustyti prie medžio ir kas vakarą į ran
kas įduoti iki baltumo įkaitintą kalaviją, kad ne tik jo, bet ir jo giminės 
rankos daugiau nedrįstų kelti kalavijo prieš savo brolius, neniekintų 
mūsų senolių, iš kurių ir jie atsirado, vardo, gerbtų visus mūsų die
vus, kunigaikštis dar minutėlę palaukė. Tarnai pakeitė jau vos beruse
nančius deglus naujais -  menė vėl nušvito, pagyvėjo sėdinčiųjų vei
dai, pagal liepsnų muziką pradėjo šokti ant grindų, sienų ir net lubų 
skliautų ilgi sėdinčiųjų šešėliai.

Nutraukdamas visas kalbas kunigaikštis pasakė:
-  Aš juos išvijau iš mūsų žemių. Daugiau jie mūsų ramybės nedrums!
-  Tai kur jie dabar gyvens? Ar nesibastys apie mūsų žemes? Ar vėl 

neniokos mūsų žemių pakraščių nausėdijų, ar neplėš pirklių, atvyks
tančių net iš tolimų žemių? -  pasigirdo nerimastingi balsai.

-  Ne, šito nebus. Juos išvijau toli iš mūsų žemių, ten, kur saulė vos 
išlenda iš už medžių tekėdama. Įspėjau, kad, nors vieną koją jiems įkė
lus su blogais kėslais į mūsų žemes, jie bus žiauriausiai nubausti -  iš 
jų bus atimta gyvastis. O kur gyventi -  ras. Daug žemių, kuriose gali
ma įsikurti, yra už jotvingių žemių. Tegu tik santarvėje gyvena su kai
mynais. Sakiau jiems -  kur įsikursite ir dorai pradėsite gyventi, ten ir 
bus jūsų žemės.
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-  Bet juk jie gali pradėt ne mus, o mūsų kaimynus plėšti! -  sunkiai 
alsuodamas nerimo storasis pirklys Dangius, -  jie gi dirbti nenori! Nori 
sočiai ir linksmai gyventi, tik nurodinėti ir kitus valdyti...

-  O tam, kad mūsų kaimynų svetimi neskriaustų, aš, pasitaręs su 
senuoju kriviu, nutariau jus šiam pokalbiui pasikviesti -  aptarti, kaip 
ir kada, aišku, ilgai nedelsiant, iki pirmųjų šalnų, kol lapai nenukri
to, sukviesti visų mūsų kaimyninių žemių, mūsų giminių vyriausiuo
sius žmones.

-  Ar jie paklus tau, kunigaikšti? Juk jie nesuvaldomi. O kviečiant 
net iš tolimiausių žemių pas save į svečius, reikia nurodyti svarbią prie
žastį, -  stipriai primerkęs akis paklausė gudrusis pirklys.

Susivokė gudruolis, kad kunigaikštis jaunas, o juk šitiek gražuolių 
širdžių tirpsta, vos jį pamačiusios, apie jo drąsą, narsą, jėgą išgirdusios. 
Bet šį kartą pirklys prašovė pro šalį. Ne, ne savo vestuvėms ruošėsi jų 
valdovas. Kunigaikštis, supratęs užuominą, vienu lūpų kampeliu nusi
šypsojo, bet netrukus vėl surimtėjo: „Ne, dar ne laikas apie tai galvoti, 
pirma reikia sutvarkyti neatidėliotinus reikalus, o tik paskui... -  plūdo į 
galvą mintys. Ką čia galvoti! Žmona reikalinga, kad pagimdytų sūnų, 
kad būtų kam jį pavaduoti. Na, ir ne laiku užplūdo tokios mintys!" Vi
siems staiga sutartinai nusijuokus, kunigaikštis krūptelėjo, bet nesuprato, 
ko gi vyrai nei iš šio, nei iš to gagena, žvengia it eržilai.

Pasirodo, jis ir pats nepastebėjo, kad per ilgai užsisvajojo, net kres
telėjo savo gauruotą galvą mintis nuvydamas, kad vos plaukai nuo deg
lo neužsidegė. Suprato kunigaikštis, kad šitie vyrai jo mintis skaito, 
šyptelėjo ir pats vos skaniai nenusijuokė, bet tuojau pat susitvardė, su
rimtėjo. Nužvelgė visų susirinkusiųjų veidus ir tarė:

-  Šauklius išsiųsime, kad jie sukviestų visus į mūsų pilį pasikiemi- 
nėti -  į santarvės puotą. O per ją ir aptarsime daug klausimų. Svar
biausias iš jų -  mūsų, aisčių, ir visų kitų mūsų baltų žemių ir jose 
gyvenančių žmonių ramybė ir santarvė. Sykį plėšikai pajuto, kad šio
se žemėse yra ką plėšti, nepaliks mūsų žemių ramybėje, puldinės kaip 
alkani vilkai. Reikia mums visiems pasitarti, kaip gintis bendromis jė
gomis. O ir nesileisti, kad mes patys tarpusavy vaidytumės. Taigi ruoš
kimės sutikti svečius, o jų bus daugybė. Ir garbingų. Ir iš tolimų mūsų 
giminės žemių.
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Vyrai ir vėl šurmuliavo, vienas su kitu kalbėjosi. Visi pritarė kuni
gaikščiui. Ilgai kalbėjosi, nepajuto, kaip į kiemą atsėlino vėlyva naktis. 
Ir tik išsikalbėję aprimo. Tada kunigaikštis, išklausęs visų mintis, tarė:

-  Tu, Kanteni, pasitelk visus amatininkus ir gerai apginkluok mū
sų šimtinių karius. Vyriausiasis šimtininkas Drąsutis parodys sve
čiams, kokią mes turime kariauną, kad jie ir mūsų žodžiais patikėtų, 
ir savo akimis mūsų jėgą pajustų, ir mus dar labiau gerbtų. O tu, Miš
kini, nuo šios dienos vadovausi medžiotojų dešimtinei. Paruošk puo
tai ne mažiau kaip dešimtį stirnų ir eikliųjų elnių, būtinai du stumb
rus ir sumedžiok bent tris pačius raguočiausius briedžius. Žiūrėk, kad 
nestigtų pačios skaniausios žuvies mūsų stalui, -  kreipėsi į žvejį Pel- 
kį. -  Na, o jūs, visi seniūnai su pirkliu, parenkite dovanų galybę, kad 
galėtume visus svečius garbingai su dovanomis išlydėti. Kiekvienas se
niūnas paties skaniausio, stipriausio midaus į rūsį po statinę tegu pri
stato, atsargas papildo. Svečiams susirinkus, visi seniūnai ir luomų vir
šilos, atvykite prie vaišių stalo, užimkite garbingą vietą tarp svečių, 
bendraukite su jais. Viską iš jų išklausinėkite, sužinokite, paskui man 
papasakosite. Svečiams papasakokite apie mūsų, lietuvininkų, žemių 
žmonių darbštumą, dorumą ir vienybę. Stenkitės patraukti visus mū
sų pusėn, kad jie mumis patikėtų ir pasitikėtų. Jeigu sutiksite nepaten
kintų arba maištaujančių, kurstančių nesantaiką svečių, tuojau pat ma
ne suraskit, sužinoję, iš kokių jie žemių...

Baigdamas dėstyti, pridūrė:
-  Nuo šiol kiekviena seniūnija turi turėti savo rikį-dešimtininką, o 

jo pareiga -  atrinkti po dešimtį ar net po tuziną vyrų, kurie, man pa
šaukus, tuojau pat apsiginklavę atvyktų nurodyton vieton.

Aušo. Sueiga baigėsi. Vyrai pamažu skirstėsi namo.
Netrukus į visas keturias puses, į visas žemes buvo išsiųsti pasiun

tiniai kviesti į santarvės puotą, į lietuvininkų pilį, stovinčią ant aukš
to kalno Nemuno kilpoje.

Raiteliai pasuko ne tik į Deltuvą, Skalvą, Dainavą, Sūduvą, Knytu- 
vą, ne tik nuo Šventosios, Merkio, Neries ir Vilnelės upių krantų kviesti 
giminaičių, bet net ir į jotvingių, kuršių, galindų, sėlių, žiemgalių, lat
galių žemes, net nuo tolimų Dysnos ir Dauguvos, Bugo ir Pripetės upių 
krantų, kur plačiai apgyvendintose žemėse gyveno mūsų giminės -  bal
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tų genčių žmonės, aisčių palikuonys. Deja, ne iš visų žemių atvyko 
pasiuntiniai, ypač iš rytinių ir pietinių jotvingių, Dainavos, Nalšios, 
iš pakraštinių žemių su jų paribiais besibastančiais slavais. Keletas ku
nigaikščio pasiuntinių visiškai negrįžo iš kai kurių tolimų žemių.

Senasis krivis jautė, kad reikia skubėti ir kunigaikštį apvesdinti, ir 
suvienyti prosenelių žemes, kitados ilgus amžius valdytas ir Gentari- 
kio, ir Gemarių. Jas jau seniai drasko ne tik į žemių pakraščius atsi
bastę perėjūnai iš tolimų, nežinomų žemių, bet jau labai dažnai ir tar
pusavyje dėl savos giminių žemės vaidijasi, net vienas kitą žudo. Rei
kia santarvės! Jo manymu, žemiškuosius reikalus sėkmingai tvarkys 
jo mokinys kunigaikštis Montgirdas. Oi, bus neramus, kupinas pavojų 
jo gyvenimas! Reikia, kad bent grįžęs iš pavojingų žygių rastų kam 
pasiguosti. Juk krivio gyvenimas neamžinas, kam jis pasiguos, kai jo 
nebebus? Tik žmonai! O tokia, jo verta mergina, yra.

„Aš atliksiu paskutinę žemišką pareigą -  sutuoksiu kunigaikštį 
Montgirdą su vyriausiąja vaidilute Jaugėle, tegu jie laimingai gyvena. 
O aš su vaidilutėmis ir vaidilomis atsidėsiu dievų garbinimui, bendra
vimui su mūsų tėvų vėlėmis. Daugiau nė vienos vaidilutės niekam į 
žmonas nebeatiduosiu -  jos priklauso gerosioms vėlėms ir mūsų die
vams. Tegu Jaugėlė tampa paskutiniąja žmona iš vaidilučių pirmajam 
lietuvininkų žemių kunigaikščiui ir tegu jam pagimdo irgi narsių, į tė
vą panašių sūnų," -  užbaigė dūmas dūmoti senasis krivis. Patenkin
tas savo sprendimu išėjo rengtis artėjančiai puotai.

„Gal dievai neprakeiks, o palaimins visas vaidilutes, kurias ves ku
nigaikščiai ir ateityje, jeigu jų reikės jų namų židiniui kurstyti", -  dar 
netikėtai šmėstelėjo mintis jo galvoje. Matyt, galvojo senasis Rūklys ne 
tik apie dabartį, bet ir apie tolimą ateitį...

... Žynys Augys nutilo. Ilgokai užtruko šis pasakojimas. Misionie
riai pavargo ne tik tyliai klausytis, bet ir rašyti. Tad visi, kaip susitarę, 
iš karto prašneko:

-  Išties būta sumanių šių žemių valdovų...
-  O jeigu jie tuo metu dar būtų buvę krikštyti?!
-  Taip, tu, broli, teisus. Juk jeigu jie būtų buvę krikštyti, tai ir krikš

čioniškasis pasaulis, ir mūsų Bažnyčia būtų turėjusi didelę naudą. Ir 
ši puiki tauta taipogi!
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-  Tiesą pasakius, neteko girdėti, kad pagonys būtų nusiaubę mūsų 
ištikimo Viešpaties tarno, jo didenybės karaliaus Boleslovo Narsiojo že
mes. Ir kiek teko išgirsti iš šių išminčių pasakojimų, jų valdovai nesi
stengė plėšikauti svetimose žemėse... Tik savąsias gynė... Tai labai ge
rai, krikščioniška.

-  Hm, sunku tai spręsti tik iš žodžių... Negi mes jau taip greitai 
pamiršome mūsų šventojo Adalberto žiaurų likimą šiose... -  atsargiai 
vėl bandė suabejoti, paprieštarauti tas pats jaunas vienuolis Benedik
tas, bet, pamatęs savo brolių žvilgsnius, tučtuojau pasitaisė. -  Taip... 
Tai, ką mes girdime, aš neabejoju, jog tai -  tikra tiesa. Visi žmonės prieš 
Dievą lygūs, tik pagonys... Bet krikštas suteiks ir jiems malonę... Ir tik 
per krikštą jie ją turės...

-  Ar reikia be reikalo kalbėtis? Pasiklausykime toliau, kas jų žemė
se vyko, -  kiti vienuoliai paskubėjo nukreipti pokalbį, kuris vėl pradė
jo suktis apie krikštą, o ne apie tai, ką jie ką tik išgirdo iš žynio lūpų.

Dar šiek tiek pasikalbėję, nusprendė kitą dieną klausytis tolesnių 
istorijų apie šios tautos gyvenimą ir burimąsi į dabartinių žemių ku
nigaikštystę.

Pasiuntiniai

Žynys Augys trupučiuką pailsėjęs, vėl kuo žvales-
niu balsu tęsė:

-  Negreitai sugrįžo ir ne visi išsiųsti pasiuntiniai. Bet gandas jau 
sklido po visas baltų žemes -  pily prie upės, dar senų senovėje jų pro
tėvių pavadintos Nemunu, stiprioje lietuvininkų gentyje, ruošiamasi di
delei puotai. Naujiena apie šių žemių galią ir jos valdovo Montgirdo 
narsą jau sklandė ne tik šiose žemėse, bet net ir prie Vyslos. Netgi kri- 
vičiai, jau senokai gyvenantys prie sraunios Dnepro upės ir Peipaus 
ežero, irgi ją išgirdo. Ypač nerimavo išsibarstę, praradę savo pirmykš
tę galią sarmatai. Jiems taip ir nepavyko užgrobti vėl išsiskirsčiusių 
mūsų genčių žemių. Sunerimo ir polovcai, išgirdę apie augančią lietu
vininkų galią; juk mūsų turtingos žemės juos labai viliojo, jie negalėjo 
nustygti vietoje klajodami po stepes -  girdėjo, kad dabar gal jau ir vėl 
vienytis susirengė drąsi, galinga nuo senų laikų ten, prie Nemuno ir

212 I 2 DALIS



jūrų, gyvenanti tauta. Taigi sunerimo visi tie kraštai, subruzdo tartum 
skurzdėlynas, apsilankius pas juos tolimų žemių šaukliams.

Šaukliai šiose žemėse buvo sutinkami skirtingai: artimesnių žemių 
viršilos, rikiai sutikdavo itin pagarbiai, žinodami kaimyno jėgą ir pri
vengdami jo, nes jau sklido gandai apie nepaklusniojo vieno kaimy
no, Bildžio žemių prijungimą prie Montgirdo, o Gaikščiui pasiprieši
nus -  ir apie jų išvijimą iš tų žemių. Ir ne tik iš tų, o ir net už kaimy
nų žemių. Taigi šauklius, sužinojus, iš kokių jie žemių ir kas juos siun
tė, maloniai sutikdavo, dar maloniau išlydėdavo. Didelį nerimą toli
mų žemių valdovų širdyse sukeldavo atvykusių šauklių pasisveikini
mo ir prisistatymo žodžiai:

-  Šių žemių valdove! Siųsti mūsų, lietuvininkų giminės, narsiojo 
kunigaikščio Montgirdo, -  matydavo pasiuntiniai, kaip ištįsdavo vei
dai, išgirdus šį vardą, sunerimdavo akys, nutildavo kalbos, net šnabž
desiai, o pasiuntiniai dar drąsiau ir aiškiau skelbdavo:

-  Kviečiame jus, su jums priderama ir priklausoma palyda atvykti 
į mūsų žemių kunigaikščio rengiamą puotą.

Vieni, išklausę kvietimo žodžius, nusilenkę prieš pasiuntinius kaip 
prieš sau lygius, nuolankiai dėkodami sutikdavo, pažadėdavo tuojau 
pat ruoštis į kelionę, kiti, išdidesni, stipresnių, didesnių genčių ir gi
minių valdovai, apsupti didesnio būrelio tarnų, klausdavo:

-  O kokia proga kviečia į puotą jūsų žemių valdovas, didžiai ger
biamas jūsų kunigaikštis?

-  O ką išmintingasis krivių krivis Rūklys dabar veikia, ar jis vis 
dar toks pat tvirtas ir sveikas? Ir kodėl ne jis kviečia?!

Į tai šaukliai atsakydavo:
-  Mūsų šventasis visų vaidilų vaidila, visų krivių krivis ir dabar 

tvirtas kaip visi mūsų žemių ąžuolai, protingas ir išmintingas kaip žal
tys, gyvenantis jo užantyje. Jo patarimu ir kunigaikščio valia ruošia
ma puota, į kurią mes tave, valdove, kviečiame atvykti. -  Kad neliktų 
abejonių arba noro atsisakyti, išvengti kelionės, dar pridurdavo:

-  Dievų noras sujungti gražuolės Jaugėlės ir kunigaikščio Montgir
do rankas ir širdis -  priežastis kelti linksmą puotą, taip pat pagerbti 
visus plačios giminės gentainių valdovus. Kunigaikštis nuolankiai kvie
čia pasikieminėti mūsų, lietuvininkų, žemių pilyje!
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Pasižvalgydavo pasiuntiniai po lankomas žemes, bet niekur nema
tė tokių pilių ir parengtų dešimtinių apsaugai, kaip kad jų pilyje. Ir 
kuo toliau vykdavo pasiuntiniai į rytus ar pietų pusę, tuo sunkiau jiems 
būdavo surasti stiprios giminės valdovą. Nebuvo ten ir tvirtų pilių bei 
gerai ginkluotų karių -  žmonės gyveno išsibarstę, skųsdavosi, kad juos 
labai dažnai iš kažkur atsibastę klajūnai nusiaubia, išžudo, kažkur su
rištus išsigabena. Dalis spėja pasislėpti, nes pasipriešinti nesugeba, ne
spėja susiburti. Tad ir gyvena kas sau, o kai kurios bendruomenės netgi 
lig šiol gyvena ne vienoje vietoje, vis keliasi iš vienų žemių į kitas, kur 
saugiau, kur mažiau pavojų.

O pasiuntiniai, grįžę nuo jūrų ir marių, nuo vakarų pusės, pasako
davo, kaip ten žmonės gyvena. Paaiškėjo, kad ypač Kuršių, Jotvingių, 
Žemaičių, Prūsų žemių valdovai stiprūs, tvirtas pilis jau seniai pasi
statę, savo gimines gerai valdo viršilos. Ir svečių jose net ir iš tolimų 
žemių lankosi daug, ypač pirklių. Jų valdovai nulenkė galvą prieš pa
siuntinius, išklausę kvietimo žodžius, pagalvoję atsakydavo:

-  Jūsų kunigaikščiui ir šviesiajam kriviui nuo manęs nusilenkite, 
didžiai dėkokite už suteiktą man pagarbą apsilankyti pas savo bro
lius. Nespės jūsų žemėse pakilusios į kelionę pirmosios žąsys perskristi 
mūsų žemių, kaip mes būsime prie jūsų pilies vartų.

Iš mandagumo, bet kunigaikščio įsakyti, nuolankiai nulenkę galvas, 
pasiuntiniai užbaigdavo kvietimą maloniu patarimu:

-  Valdove, kelias labai sunkus ir ilgas, gali būti ir netikėtų pavojų, 
kol pasieksite mūsų žemes, todėl kunigaikštis ir išmintingasis krivis 
nuolankiai prašė priminti, kad nepamirštumėte pabalnoti ištvermin
giausią žirgą ir pasiimti aštriausią ginklą, geriausią skydą bei drąsiau
sių palydos karių.

Po tokių žodžių pasiuntiniai maloniai šypsodamiesi šokdavo ant žir
gų ir leisdavosi į kelionę atgal. Likę tų žemių šeimininkai akimis paly
dėdavo kaip iš dangaus nusileidusius ir jau dingusius pasiuntinius, il
gai stovėdami dūmodavo, ypač po šio priminimo. Bet, nieko neįtarę, tuoj 
pat pradėdavo rengtis į kelionę -  juk reikia gražiai pasirodyti, o ir pa
siuntinių užuomina apie tvirtus žirgus turėjo kažkokią reikšmę.

Na, o tuo tarpu pasiuntiniai vienas po kito grįžo iš artimų ir toli
mų žemių. Grįžo su visokiomis naujienomis. Tuojau pat skubėjo į pi
lies menę pas kunigaikštį, kur jau būdavo ne tik krivis Rūklys, kariau
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nos vadas Drąsutis, bet ir vienas kitas giminės seniūnas, amatininkas 
ar pirklys. Visi klausydavosi grįžusio pasiuntinio pasakojimų, kokį 
įspūdį jam padarė šioje kelionėje matyti vaizdai, patirti nuotykiai, gir
dėtos šnekos. Daugiausia klausinėdavo kunigaikštis, kartais įsiterpdavo 
visą laiką tarsi snūduriuojantis krivis. Jį vis domino, ar pakvietė tų že
mių vaidilą, ar jie ten nepamiršo garbinti dievų, ar dega aukurai. Kal
bėdavosi ilgai ir apie viską.

Tik jau vėlai vakare, tamsos šydui bedengiant žemę, sunerimdavo 
kunigaikštis, keldavosi nuo suolo, nerimastingai pradėdavo vaikščio
ti, jo veide atsispindėjo ilgesys ir nerimas. Kunigaikštis Montgirdas, kai 
sutiko gražiai kaip liepa nuaugusią, šviesią it skaisti saulė, kvapią kaip 
kvapiausia laukų gėlė, tyrą it ašara gražuolę Jaugėlę, prarado ramybę 
ir miegą. Šią permainą jo veide pastebėjo visi pilėnai, ypač artimi tar
nai, ką jau bekalbėti apie gudrųjį krivį.

-  Žygis baigėsi, mūsų žemėse vyrauja ramybė, laikas tau, kunigaikš
ti, turėti žmoną, -  nei iš šio, nei iš to, lyg netyčia, bet tvirtai, nutaikęs 
progą, pasinaudodamas akimirka, kai būtent ir pats kunigaikštis apie 
tai galvojo, pasakė krivis. -  O ir laikas nesulaikomai bėga. -  Ar seniai 
aš buvau jaunas? Atrodo, tik vakar... O darbų visų nenudirbau, jau, 
va, ir senas... Greitai teks su šiuo pasauliu skirtis, perleisti savo pa
reigas kitam. O tu, kunigaikšti, irgi nepastebėsi, kaip laikas prabėgs. 
Kam tu perduosi žemes? -  Patylėjo ir vėl, jau garsiau, tęsė:

-  Kol mūsų, aisčių, giminės plito ir augo, santarvėje gyvenome. O 
jeigu svetimo kraujo giminės įsimaišytų į mūsų žemes, kas tęstų mūsų 
gyvenimo papročius? Kiltų nesantaikos, vaidai! Kai pasensi, kam per
duosi jau ir tvirtesnę, ir galingesnę kunigaikštystę? Negi ją, mūsų su
burtą, po mūsų kiti valdys? Mūsų dievai įsako -  aš su jais pasitariau, 
jog privalai turėti žmoną, kuri tau pagimdys sūnų, ir galbūt ne vieną. 
Užaugs ne tik tavo kraujo sūnų kunigaikščių, bet ir drąsių karių. O 
šie turės savo vaikų -  taip ir plėsis, tvirtės mūsų žemės.

Įdėmiai klausėsi šios krivio kalbos kunigaikštis. Niekas nežinojo 
apie jų pokalbį. O ir pats kunigaikštis labai norėjo šito, dėkojo meilės 
kupinomis akimis kriviui, visa širdimi veržėsi prie Jaugėlės krūtinės, 
nekantraudamas laukė tos valandos, kada jinai atsiguls į jo patalą, ka
da pagimdys jam sūnų, jo pagalbininką, jo įpėdinį.
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Taigi kankinosi kunigaikštis, laukdamas tos valandos, kada sutemus 
galės nekliudomas išeiti iš menės, pakilti prie alkos, kur jis ir vėl pama
tys ugnies apšviestą jos veidą, pažiūrės į ją ir grįžęs ramiai, iškamuotas 
dienos rūpesčių, užmigs su viltimi, kad jau greitai šitame patale gulės 
ne vienas, matys savo mylimos Jaugėlės veidą, apkabins ją, prisiglaus.

Užliūliuotas svajingų minčių laimingas užsnūsdavo.

Jaugėlė

Tai buvo prieš daugel, daugel metų. Krivis Rūklys 
dar tada vaidila buvo vadinamas. Tik vėliau kaimyninių giminių vai
dilos už jo išmintį, mokėjimą bendrauti su dievais ir vadovauti savo 
giminei jį išrinko vyriausiuoju kriviu.

Dar tada jis labai gražiai sutarė su kaimynystėje gyvenančios sū
duvių giminės senuoju vaidila Alseikūnu. Tačiau dievams prireikė jo 
dvasios ir jis mirė. Paliko jis gražius vaikus -  berniuką ir mergaitę. 
Berniukas buvo stiprus, drąsus, o mergaitė augo daili kaip liepaitė, gra
ži kaip pražydusi gėlė. Ir pasisiūlė krivis Rūklys būti jų globėju, atsi
vedė vaikus į pilį.

Džiaugėsi, kad vaikai auga dori ir geri. Nepatyrė jie šiurkštumo, 
negirdėjo blogo žodžio. Berniukas dienų dienas karstėsi po statomos 
pilies bokštus, sienas, landžiojo po rūsius, vėliau ne vieną naktį sto
vėjo su kariais sargyboje, miklino ranką ir akį, laidydamas strėles iš 
lanko, o dar vėliau, rankai sutvirtėjus, mankštinosi su ietimi ne tik pi
lies kieme, bet ir medžioklėje. Stebėjosi vyrai jo žvitriu protu, greita re
akcija, smarkumu, vikrumu, ne pagal metus vyriška jėga ir narsa. Ir 
pavadino jį Drąsučiu. Ir susidraugavo jis su beveik bendraamžiu, be 
seserų ir brolių gyvenančiu Montgirdu. Taip kartu ir augo, krivio griež
tai prižiūrimi, jo klausydami. Taip jie dėl savo pačių darbštumo, su
manumo, jėgos pralenkė visus savo bendraamžius, buvo išrinkti pilies 
kariaunos dešimtininkais. Na, o Montgirdui tapus visų lietuvininkų 
žemių kunigaikščiu, Drąsutis buvo paskirtas visos kariaunos rikiu.

Jaugėlė, Drąsučio sesuo, irgi augo greta, bet dėl jos grožio, rimtu
mo, atsakingumo, mokėjimo tarnauti dievams senasis krivis ją pasky
rė vyriausiąja vaidilute.
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Iš mažos mergytės išaugo labai daili moteris. Ne vienas karys, su
tikęs ją kur nors kieme, negalėdavo praeiti nepasižiūrėjęs, neatsisukęs, 
nepalydėjęs žvilgsniu. Montgirdas, dar būdamas pilies šimtinės vadu, 
jau buvo įsimylėjęs Jaugėlę. Bet nedrįso nė prisiartinti, nė užkalbinti, 
tik ją, kaip ir visi, o gal dar ir labiau, lydėdavo ilgesingu žvilgsniu. Iš 
visų tik jam tuo pačiu atsakydavo ir Jaugėlė. Ir dūsaudavo naktimis 
abu, galvodami vienas apie kitą, ilgėdamiesi laukė ryto, kad dieną ga
lėtų „netikėtai" kuo dažniau susitikti, vienas į kitą pažvelgti.

Tai matė krivis, nes turėjo didelę gyvenimo patirtį. Jis mąstė ir apie 
juos. Montgirdas ir Jaugėlė, aišku, apie tai nežinojo, nenumanė, koks 
likimas jų laukia, tik širdys jautė, kad jie vienas kitą labai myli. Žinojo 
šimtinės vadas, kad jo kariai irgi gėrisi Jaugėlės grožiu, net pavydėjo 
jiems, bet ir žinojo, kad vaidilutės skirtos ne jiems, o mūsų dievams... 
ir jų nevalia net liesti.

Dar ir dabar pilyje pasakojama linksma istorija, kaip Montgirdas 
nubaudė savo karius.

O buvo taip. Sargybos keisdamosi eidavo į bokštelius tuo pačiu take
liu ir tuo pačiu laiku, kaip ir vaidilutės, vadovaujamos vyriausiosios, 
traukdavo prie šventos ugnies šokiu garbinti dievų. Tuo metu Jaugėlė 
stovėdavo veidu į taką, kuriuo eidavo kariai, aukštai iškėlusi galvą į dan
gų, sukryžiavusi rankas ant krūtinės. Prietemoje liepsnos it vaivorykš
tės žaidė ant jos jauno, gražaus veido. Negalėdami nežiūrėti į tokį nere
gėtą grožį, sargybų kariai eidavo kaip užkerėti, atlenkę galvas. Pykdavo 
Montgirdas, bardavo karius už tai, reikalaudavo, kad tik į priekį žiūrė
tų. Bet kur tau! Kitą kartą vėl tas pats... Būtų kitą kelią radęs, bet kito 
priėjimo prie bokštelių nebuvo, nesikarstys juk stačia siena arba kopė
čiomis karys, ginkluotas skydu, ilga ietimi, lanku su strėlėmis. Tada su
galvojo jis kitaip atpratinti žiūrėti į jo pamiltą Jaugėlę. Niekam nema
tant, slapčiomis, iškasė gilų griovį per taką, kuriuo eina sargyba, ties ta 
vieta, kur jie, išsprogdinę akis, žiūrėdavo į jo mylimąją. Vakarop vėl tas 
pats kartojasi. Tik staiga -  bildesys, išgąsdintų žmonių balsai, lūžtan
čių iečių ar lankų garsai ir duslūs, lyg iš po žemių, pagalbos šauksmai. 
Subėgo visi pilėnai, nustojo šokusios vaidilutės, atsistojo ir pakėlęs gal
vą sužiuro triukšmo pusėn senasis krivis. Tik Montgirdas, tuojau pat 
atskubėjęs į įvykio vietą, skaniai širdyje juokėsi. Praėjus baimei žvengė 
duobėje, vienas kitą aplamdę, kariai, juokėsi visi pilėnai.
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, Montgirdo gudrybė greitai išaiškėjo -  visi suprato, kad Montgirdas 
myli Jaugėlę ne juokais ir jo varžovai iš jo kelio pasitraukė, nors ir to
liau ją gerbė ir mylėjo, žavėjosi jos grožiu.

Vieną dieną, išvykus kunigaikščiui į žygį, krivis priėjo prie Jaugė- 
lės, stovinčios prie alkos ir ilgesingai žiūrinčios į tą pusę, kurion jau 
kelios dienos išjojo jos mylimasis. Suprato krivis, kas darosi jos švel
nioje, kupinoje meilės širdyje. Taip buvo užsisvajojusi, jog net nepaju
to, kaip priėjo senasis krivis ir netoliese atsistojo. Ir tik tada krūptelėjo, 
kaip išgąsdinta stirnaitė stryktelėjo, kai jis padėjo savo sausą, tvirtą 
ranką ant jos peties. Jai nusiraminus, krivis lėtai, tyliai paklausė:

-  Ar pasiilgai savo kunigaikščio? Ar esi pasirengusi jo laukti iš pa
vojingų žygių? O jų bus, mano sena širdis nujaučia, jog jų bus labai 
daug ir labai pavojingų. Ar sugebėsi jį nuraminti sunkią valandą ir 
padovanoti sūnų? Galbūt ne vieną?

Nustebinta ir priblokšta tokių netikėtų žodžių, ji nežinojo, nė ką ir 
atsakyti, juolab kad vaidilutėms apie vyrus net ir galvoti buvo nevalia.

-  Taip, o senasis krivi, mano tėve, -  sujaudinta iki sielos gelmių, 
virpančiu, bet be jokių abejonės gaidelių balse atsakė. O ką jai beliko 
atsakyti? Tik tai, ką šnekėjo širdis. -  Taip, jis -  mano gyvenimas, ir aš 
gyvensiu tik dėl mudviejų. O kaip, mano tėve, bus su įžadais, duotais 
tarnauti ir priklausyti tik mūsų dievams? -  drebančiu balsu paklausė.

-  Jeigu esi pasirengusi, jam grįžus iš žygio, tapti jo žmona, tu ja 
tapsi. Tai -  ne Montgirdo noras, tai aš pildau dievų valią. Kunigaikš
tis tarnaus visos žemės žmonėms ir dievams. Ir tu taip pat. Tik kitaip. 
Aš atleidžiu nuo visų įžadų dėl mūsų kunigaikščio.

Nustebinta tokios staigmenos, nors jau daugelį metų apie tai svajo
jo, pasimetė, iš džiaugsmo nerado padėkos žodžių.

Jos galvoje ūžė, ji jau įsivaizdavo, jau matė štai ten, už to posūkio, 
iš už miško, grįžtantį savo kunigaikštį... Jinai jau pakimba iš džiaugs
mo ant prakaituoto, nuvargusio kaklo... O jis, pastatęs ietį ir skydą, 
ima ją ant rankų ir nešasi į menę... Ten ji pila skaidrų šaltinio vande
nį ant jo nuvargusių rankų, pečių. Ką jis darytų be manęs, kas jį pa
guostų, nupraustų, užmigdytų? Kaip jam lig šiolei buvo sunku, kokia 
aš beširdė, kad leidau jam taip kankintis... -  sukasi ir sukasi jos vaiz
duotėje mintys. Net nepastebėjo, kaip krivis, nuėmęs ranką nuo jos glež
nų pečių, atsitraukė nuo jos, susiruošė eiti.
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Jam ir be žodžių buvo aišku, kad kunigaikščiui geresnės žmonos 
neras. Tai ne kokia moteris iš svetimų žemių. Montgirdui vedus Jau- 
gėlę, jo kunigaikštystė tik sustiprės.

Krivis daugiau nieko nesakė. Dar sykį pažvelgęs į Jaugėlę patenkin
tas nuėjo, mąstydamas apie greitai įvyksiančias vestuves. Bus gera pro
ga pabendrauti, pasitarti su kaimynais, savo giminės genčių valdovais. 
Ir jaunasis kunigaikštis galės sužinoti ir apie kaimynų jėgą, galią, apie 
esamus ir kylančius pavojus. O svarbiausia, matyt, neišvengiamai rei
kės ieškoti didelės santarvės tarp visų žemių, netgi galimybių susijung
ti, susitelkti visai baltų giminei, dabar išsibarsčiusiai po didžiausius že
mės plotus. Susitelkti apie vieną, tvirčiausią, pilį. Jų pilį!

O kol kas laukia didelis darbas -  sukviesti svečius, pasirengti puo
tai, parodyti savo vaišingumą ir jėgą.

Pasidžiaugė senasis krivis, kad neapvylė jo lūkesčių buvusio kai
myno vaidilos vaikai -  nei Drąsutis, nei Jaugėlė. Ir Montgirdas augo 
kaip jo sūnus. O gal tai -  jo vėlės noras? Jeigu taip, jis bus įvykdytas.

-  Viskas mūsų dievų valioje, -  baigė šį kartą pasakoti žynys. -  Ki
tą dieną savo pasakojimą užbaigsiu. Šiandien eisim prie švento auku
ro... Šiandien -  padėkos už mums dievų duotą derlių vakaras.

Po šių Augio žodžių pirmučiausiai žyniai tyliai kėlėsi iš savo vie
tų, ėjo pro duris. Įkandin, tingiai persimesdami vienu kitu žodžiu, ėjo 
ir misionieriai. Jiems irgi buvo leista iš pašalių stebėti padėkos apei
gas alkakalnyje.

Svečiai!

Jau šeštą dieną iš eilės vėl susirinko misionieriai ir 
žyniai į menę prie židinio ugnies toliau klausytis pasakojimo ir jį už
rašyti. Taigi Augys tęsė:

-  Visose lietuvininkų žemėse -  didžiulis subruzdimas. Net tolimiau
siose pakampėse kalbama:

-  Kunigaikštis Montgirdas gražuolės Jaugėlės rankos ir širdies pra
šo... Senasis krivis Rūklys laimina jaunąją porą... Jaugėlė sutiko būti 
kunigaikščio žmona... -  lyg žaibas apskriejo žinia visos kunigaikštys
tės žemes.
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Ir ne tik kunigaikštystės. Ji pasklido po visas senųjų baltų genčių 
žemes. Apie galingąjį lietuvininkų valdovą Montgirdą ir būsimą jo 
žmoną, išmintingojo vaidilos dukrą Jaugėlę.

ši žinia tik gandams būdingu greičiu pasklido net po saksų, norma- 
nų žemes, iš kur, prekybai neįprastu laiku, rudenėjant pasirodė būriai 
pirklių, įvairiausių žvalgų. Ypač jie susidomėjo šiais kraštais po paskleis
tų gandų apie susivienijusių tų žemių pagonių, lietuvininkų, stiprybę ir 
jos pirmąjį narsųjį kunigaikštį Montgirdą, išmintingąjį krivį, jų vyriau
siąjį krivių krivį, senąjį Rūklį. Šitokios žinios užtikrino saugią ir sėkmin
gą prekybą šiose žemėse bei galimybę jas geriau pažinti.

Apie visa tai sužinojo ir senasis krivis bei kunigaikštis. Jie jau se
niai buvo iš atvykėlių keliauninkų pirklių prisiklausę įvairių naujie
nų. Ypač gerai prisimena senasis krivis dar iš savo tėvų pasakojimo, 
kad ten toli, vakarų pusėje, kur leidžiasi saulė, iš ten, kur pučia šilti 
pietvakarių vėjai, buvo labai galinga, beveik visą pasaulį valdžiusi ka
ralystė. Pasakojo, kad ten pristatyta daug akmeninių pilių, turima di
delių valčių, į karą pašauktų žmonių ir žirgų, šarvais apkaustytų. Bet 
išpuiko ši galinga valstybė... Per daug žemių, jau net ir ne jos giminei 
priklausančių, užgrobė, valdė, todėl ir žlugo. Nenorėjo kai kurios gi
minės svetimiesiems tarnauti, sukilo ir sumušė jos nenugalimuosius 
karius ir gyvena dabar savo gimines suvieniję. Pasakojama, kad jau ir 
šios giminės pačios irgi išpuiko, susivienijusios tarpusavyje sustiprėjo 
ir jau į svetimas žemes žvalgosi. Jau ne vieną kaimyną, aišku, silpnes
nį, nuskriaudė.

„Taigi, ne veltui jų žvalgai jau ir po mūsų žemes šniukštinėti pra
dėjo, turbūt parūpo sužinoti, ar mes stiprūs, ar susivieniję, ar vis dar 
išsibarstę esame, ar lengvai galima iš mūsų turtus atimti, -  mąstė kri
vis. -  Ir dievai jų kitokie nei mūsų, neprisišauksi jų pagalbos nelaimės 
atveju. Štai dėl ko, ir neatidėliojant, reikia stiprinti mūsų žemes. Apie 
tai reikės kalbėtis, susirinkus visų mūsų žemių giminių valdovams. Po 
vieną atskirai mus visus užpuolantys atėjūnai išžudys, mūsų dievus 
išniekins -  užpyks mūsų senolių vėlės ir mūsų dievai, kad apsiginti 
ir jų apginti nesugebėjome. Ne, taip neturi būti! Aš teisus -  kunigaikš
tis turi turėti žmoną, tik savų dievų siųstą ir tik savo kraujo. Na, o ves
tuvių puota turės tapti santarvės ir aukščiausia visų žemių susivieni
jimo sueiga".
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Tai štai apie ką ir kaip dieną ir naktį mąstė senasis krivis. O su- 
mąstęs nutarė visa tai įgyvendinti.

Panašios mintys sukosi ir kunigaikščio galvoje. Gal todėl, nepai
sant svaiginančių susitikimų su išrinktąja, didžiausio noro, širdies troš
kimo vis dažniau ją matyti, su ja susitikti (o tos laimingos akimirkos 
trukdavo labai trumpai), kunigaikštis vis dažniau ir ilgiau, užsidaręs 
menės duris, sėdėdavo vienu du su kriviu. Prireikus pasikviesdavo ir 
vieną, kitą galvotesnį pilėną.

Na, o tuo metu ištisomis paromis triukšmingai vyko pasirengimas 
vestuvių puotai. Pilis virė it bičių avilys: poškėjo, dundėjo, kunkulia
vo, spragsėjo -  meistrai statė didelius, aukštus, ilgus stalus; prie jų at
sisėsti iš storų nutašytų rąstų statė stiprius, plačius suolus; virėjai spir
gino riebalus iš čia pat išmėsinėtų žvėrių ir galvijų; ištisa nagingų ama
tininkų artelė siuvo, nešė, ritino audeklų ir kailių ritinius -  jaunąją 
puošė. Ne tik jaunąją, bet ir jos miego kambarius dabino, kunigaikš
čiui naujus, iš pirklių įsigytų gražių medžiagų, aksomų apsiaustus ir 
kitus drabužius taisė. Žodžiu, visi, vieni kitų nesiklausydami, šnekėjo, 
vieni kitų nematydami, ėjo, bet kiekvienas dirbo savo darbą.

Na, bet svarbiausias darbas virė pilies rūsiuose. Iš ten dieną naktį 
sklisdavo duslūs, tartum tolimų būgnų, garsai. Tai midaus žinovai -  
burtininkai nuo visų pasislėpę gėrimus, jau seniai, net jų tėvų užraug
tus ir statinėse aklinai uždarytus, ragavo, naujus midaus gėrimus ga
mino. Bitininkai iš visų žemių medų statinėmis ir kelmais vežė. Ir čia 
tik jie, midaus meistrai, jiems vieniems žinomu būdu iš medaus gami
no skaniausią, saldžiausią, šviežią ir malonų gėrimą -  ir gaivinantį, 
ir kvepiantį, ir gydantį. Degė deglai pilyje ištisomis naktimis nuo sute
mų iki aušros -  iš toli pilis naktį atrodė tarsi degantis raudonų žvaigž
džių dangus.

Dieną naktį gynėjai, kariai tvirtino sienas, vartus, gynybinius bokš
tus, rentė naujus, virė dervą, nešė akmenis, rąstus, įvairius kablius, kil
pas, virves, kartis, kopėčias, dėjo, krovė į tam skirtas vietas, kad gynė
jams būtų po ranka visos šios gynybai skirtos priemonės ir ginklai. 
Būrelis ginklininkų galando ietis, kirvius, smalavo strėles, lenkė lan
kus, dailino kuokas.

Kunigaikštis retai pasirodydavo tarp pilėnų, prabėgdavo kartą, ki
tą per dieną, ir jo niekas daugiau nematydavo.
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Krivio šiomis dienomis taip pat nebuvo tarp pilėnų. Tik vakarais 
jis ilgai stovėdavo prie alkos, vis su dievais bendravo, jų pagalbos pra
šė, išmintingų patarimų laukė.

Užtat kariaunos vadas Drąsutis su savo šimtininkais ir dešimtinin
kais ir akių nesumerkdavo. Visą parą skambėjo jų balsai. Vadovavo 
jis visiems karių darbams, viską pastebėdavo: ir ietgalį atbukusį, ir sky
dą įtrūkusį, ir per silpnai įtemptą lanko templę, ir nuplyšusį kario ap
darą. Ir žirgais pasidomėdavo, ar gerai prižiūrimi. O požemio narvuo
se ar ne per sotūs vilkai su lokiais, ar pakeliamųjų tiltų per griovį skrie- 
duliai negirgždėdami sukasi, ar jie taukais sutepti, ar lengvai atsida
ro? Daugybė rūpesčių!

Kiti gi rūpinosi, kur tokią svečių gausybę apnakvindinti, kokius pa
talus kloti. Nešė šieną, klojo kailius, tiesė ant šieno tvirtą audinį -  ruošė 
poilsio vietas svečiams, skubiai rentė papildomus priestatus. Pilis ne
atpažįstamai keitėsi. Anksčiau buvusi veik pustuštė, dabar krutėjo kaip 
skruzdėlynas, kas dieną tapdavo vis didesnė, didingesnė ir galinges
nė: sienos augo į viršų ir storėjo; grioviai gilėjo; bokštų daugėjo -  pilis 
tapo iškilmingai galinga. Augo ir priešpilio rūmai, aplink dygo stato
mi miesto namai.

Tik vienos šimtinės apie penkias dešimtines karių nedirbo. Jų be
veik niekas nematė, o ir žvalgytis nebuvo kada. Visi buvo užsiėmę sa
vo darbu, savo rūpesčiais. O jų buvo tiek daug, o laiko -  labai ma
žai. Taigi šitos penkios dešimtinės, vadovaujamos Drąsučio, retkarčiais 
netgi kunigaikščio Montgirdo, taip pat pačių narsiausių, stipriausių 
dešimtininkų dieną ir naktį lavinosi karinėse pratybose: šturmavo pilį; 
gynė ją nuo šturmuojančiųjų; nusileidę sienomis, išbėgę slaptais išėji
mais ir pro vartus, vijo „priešą", kapojo kirviais, badė ietimis; užšo
kę ant žirgų šuoliavo, mojavo kardais, slėpėsi į pasalas, puolė iš už
nugario. Kunigaikštis svečiams ruošėsi parodyti ne tik savo gražiąją 
žmoną, stiprią pilį, bet ir narsius karius, kad niekam nekiltų abejonių 
dėl jo ir jo pilies viršenybės pripažinimo.

Už pilies sienų pasirengimo sumaištis buvo ne ką mažesnė. Dieną 
naktį pirklys Dangis tempė reikalingas prekes į pilį. Juo krivis buvo 
labai patenkintas. O ir prekyba pagyvėjo -  veik nebuvo savaitės, kad 
neužklystų turtingų pirklių su geriausiomis prekėmis, ne tik jaunie
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siems reikalingomis bei moterims pasipuošti, bet net ir su įvairiais gin
klais, kitais rakandais.

Aišku, ginklų buvo mažai, todėl kalvėje netilo skambėjimas. Kalvis 
su savo sūnumis ir keliais padėjėjais kalė įkaitintą geležį -  reikėjo ne 
tik kariauną aprūpinti, bet ir pilies aptaisymo ir statybos reikmėms įvai
riausių vyrių, iešmų, stovų, žiedų, aštrių metalinių strypų, apkaustų 
ir dar devynias galybes visokių daiktų. O ir ratininkai ramybės neduo
davo -  visi amatininkai į kalvę bėgo: sulenk tą, iškalk aną, sukniedyk 
štai tą. Nebuvo kada meistrams prakaito nusišluostyti. Dar niekada lig 
šiol nebuvo toks patenkintas senasis kalvis, tik dabar tapo dar tyles
nis, tarsi ir žodžius kaip brangų laiką ir geležį taupė -  burbtelės kaž
ką, ir vėl tik kūjų dūžiai, plaktukų tauškėjimas, sunkūs atodūsiai, nu
vargusių meistrų garsus šnopavimas.

Užtat visada besišypsantis žvejys Pelkys, atrodo, niekada neužčiau
pia burnos. Iš džiaugsmo, kad pagaliau ir jo darbas deramai įvertin
tas ir reikalingas, tik ir giriasi, tik ir kalba. Švyti it mėnuliukas savo 
dideliais, retais, baltais dantimis. Net liežuvis išlindęs amžinai taba
luoja, tik seilę žvejys nuryja ir vėl išsižioja. Sakytum, žuvį gaudo ne 
didelėmis pintinėmis-bučiais, o burna. Ačiū Vandeniui, šįmet kaip nie
kada gausu žuvies. Ir ne bet kokios! Ne kokios nors smulkmės! Kar
tais ant kablių tokius šamus ištraukia, jog reikia kelis vyrus į pagal
bą šauktis, vos ant kranto vieną ištempia, žiūrėk, jau kita virvė kaip 
templė įtempta, net krūmai juda, prie kurių virvė pririšta. Tokių lai
mikių, tokios sėkmingos žūklės dar nebuvo patyręs. O kaip nebus sėk
minga -  juk visų žemių svečiai valgys -  pats krivis žvejui prašė net 
ir dievų pagalbos, kad sėkmė žvejyboje lydėtų. Plūkėsi žvejys ir die
ną, ir naktį -  visi stebėjosi jo sėkme, laimikių gausumu. Ir lydekų, ir 
upėtakių jau pilnos statinės sukrautos, rūkyklose prikabinta.

Bet, ką bekalbėtum, pats svarbiausias amatas dabar buvo Miškinio. 
Jis, pasitelkęs dvi dešimtines karių, visų pirma triukšmingai pasipasa
kojo jiems didžiausią naujieną, kad jam jau -  pagaliau -  ką tik gimė 
sūnus. Iš jo žodžių buvo galima įsivaizduoti, kad gimė ne kūdikėlis, o 
tikras stumbras, lokys ar šarvuotas karžygys, kuris jau riaumoja, kad 
net pirkelės sienos dreba, miškai nuo jo riaumojimo gaudžia. Taip pa
sakodavo apie savo naujagimį sūnų medžiotojas Miškinis. Vargšelis,
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visą amžių jo laukė! Žiūrėdamas į mažytį, nuogą, švelnų, paraudusį, 
virpantį, besigrabaliojantį drebančiomis rankutėmis, besispardantį dar 
kreivomis kojytėmis žmogeliuką, matydavo jame ne kūdikėlį, o taurą. 
Apie jį ir pasakodavo visiems.

Pirmą kartą žmogus išpūtęs ausis ir akis klausydavosi, bet, supra
tęs jo perdėtą džiaugsmą, skaniai pasijuokdavo. O Miškinis nepyko, tik 
patenkintas likdavo ir dar greičiau po miškus gainiojo taurus, stumb
rus, briedžius, elnius, stirnas, lokius. Spendė spąstus, lupo užmuštųjų 
odas. Mėsą atiduodavo mėsininkams į pilį, kailius -  kailiadirbiams. 
Patenkintas Miškinis buvo ne tik sūnaus gimimu, kurio taip laukė ir 
kalviui pavydėjo, bet dar ir dėl to, kad medžioklė sekėsi irgi kaip nie
kada. Juolab kad jis dabar šitokiai kariaunai miškuose vadovauja -  
jautėsi vos ne šimtininkas esąs, vos ne kunigaikščio draugas -  nuo ry
to iki vakaro nurodinėjo, kas turi į pasalą eiti, kaip elgtis tykojant žvė
rį, kaip pulti ietim ir kirviu, kada ir ką strėle nudobti, kur ir kokią duo
bę kasti, kaip ją paslėpti, kaip kilpas spęsti, iš kur užeiti varovams, ku
rie, šaukdami ir vydami žvėris, visą dieną iki užkimimo gerkles laido, 
tartum norėdami ne tik žvėris, o ir blogąsias dvasias iš miškų išvyti. Ši
tai gal ir pasiseks, bet jau vakare, visą dieną vėjyje laidžius gerklę, tik
rai jie ir su žmonomis nesusikalbės, nebent į ausį galės ką pašnibždė
ti. Po tokių medžioklės žygių vos ne vos iki guolio nueis. Taip tomis 
dienomis ir buvo. Bet niekas nesiskundė, nes šis nuovargis visiems bu
vo malonus.

Na, bet pati įdomiausia ir pavojingiausia medžioklė -  ant žirgų. 
Ilgai tenka šuoliuoti per laukus, miškus. Medžių šakos čaižo veidą, o 
kartais tenka, skausmingai atsitrenkus į storą šaką, kristi nuo žirgo. 
Ilgai skauda strėnas, bet pasirąžai, susirandi žirgą ir vėl pirmyn šuo
liuoji. Koks karys, gyvas būdamas, iš mūšio pasitraukia?! Ir lekia lan
kais, kilpomis ir ietimis apsiginklavę medžiotojai paskui taurus, grei- 
takojus briedžius, o kartais ir paskui ne tik šleivakojes meškas, bet ir 
elnius. Ir griūva mirtinai sužeisti žvėrys, o kartais užverda ir aštri dvi
kova. Praradęs viltį, sužeistas, nuvarytas nuo kojų, žvėris sustojęs at
sigręžia ir, sukaupęs visą jėgą ir įsiūtį, puola persekiotoją. Stojasi piestu 
žvengdami žirgai, neretai jiems tenka atlaikyti pirmąjį žvėries įtūžį, jei
gu nesuspėja medžiotojas ietimi jo laiku pribaigti, tuomet tenka išban

224 I 2 DA LIS



dyti ir jo aštrias iltis, ir nagus, ir ragus. Visko pasitaiko ir medžiotojui. 
Kitąsyk neišsilaikęs ant žirgo dribteli ant žemės ir tuojau pat atsidu
ria meškos glėbyje. Gelbsti tik aštrus kirvis, o kartais ir dantys bei stip
rios rankos. Taip, tai -  iš tikrųjų ne pramoga, o narsos, miklumo, jė
gos ir drąsos reikalaujantis užsiėmimas. Užtat koks įdomus! Tad ir į 
medžioklę padėti Miškiniui visi eina labai noriai. Ir skambėjo visi miš
kai nuo medžiotojų triukšmo. Nuo aušros iki sutemų. Tik naktį žvėrys 
galėdavo vėl susirinkti į būrius, šeimas, pailsėti, žaizdas išsilaižyti. Iš
likdavo stipriausi.

Jau antras mėnuo baigiasi, kai dangus dovanojo šiltą, gražų orą. Ret
karčiais lietutis nuplaudavo nuo gelstančių medžių lapų dulkes, sudrė
kindavo žemę, pagirdydavo džiūstančią žolę, kuri, tarsi prisiminusi pa
vasarį, vėl trumpam sužaliuodavo, tačiau ir vėl pagelsdavo. Nepastebė
jo žmonės, užsiėmę rūpesčiais, kaip pakilo pirmosios žąsys, sugirgsėjo, 
išsirikiavo padangėje ir, sunkiai plasnodamos, patraukė į pietų pusę. 
Jau ruduo. Užbaigė ir žemdirbiai savo darbus: tušti laukai, derlius nuim
tas, suneštas į rūsius. Žolės galvijams žiemai pridžiovinta, į kauges su
krauta. Kaip niekada vaisingi ir derlingi metai, kaip niekada greitai visi 
užbaigė darbus, padėkojo dosniai už tai savo dievams. Tik grybautojai 
ir riešutautojai miško gėrybes dar vis tempė į namus.

-  Joja! Joja! Į pilies pusę suka!
-  Žiūrėkit, žiūrėkit, ir iš kitos pusės... Dar daugiau žmonių į pilį 

traukia!
-  Svečiai, svečiai renkasi!
Sujuda pilis vėl tarsi bičių drevė. Nors praėjo vos kelios dienos, kaip 

nurimo pilėnai, nustojo trinksėti, kalti, šaukti, dudenti, dūmyti -  už
baigė visus pasirengimo puotai darbus, beliko atsikvėpti ir laukti sve
čių, o štai jau ir vėl! Kunigaikščio nurodymu pilėnai skubėjo sutikti 
svečius: žirgus vesti pailsėti, šerti, prižiūrėti; svečius į jiems parengtą 
vietą palydėti -  tegu pailsi, susitvarko. Kunigaikštis leidžia apsipras
ti, palaukti, kol visi svečiai susirinks. Ir vėl visoj pily kilo nekasdienių 
rūpesčių šurmulys. Visą naktį dega deglai -  apšviečia visus kampe
lius. Daug, oi, daug reikės ir vaško, ir dervos, ir taukų deglams. Juk 
naktys jau ilgokos -  ruduo.
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Teismas

šiuo metu bene svarbiausias žmogus pilyje buvo ži
nių skelbėjas šauklys. Jį pilyje matydavo per visas iškilmes, susirinki
mus. Jo per ragą gaudžiantį balsą girdėjo net tolimos pilies apylinkės. 
Jis skelbdavo visas naujienas -  geras ir blogas.

Taigi, šiomis dienomis šauklys, regis, jau ir nenulipdavo nuo pi
lies sienos. Šis aukštas ir stambus pilėnas nuo aušros lig sutemų sto
vėjo ant pilies sienos ir dairėsi į visas puses. Jis ant vieno peties, ap
gaubto ašutiniu apsiaustu, buvo pasikabinęs meistriškai padarytą, 
įmantriai papuoštą, didelį lenktą tauro ragą -  brangiausią ir didžiau
sią Miškinio dovaną. O ant kito peties tabalavo dar bene du ar trys 
vienas už kitą mažesni ragai. Kiekvienas ragas buvo skirtas vis kito
kiam garsui. Ir tuos vis skirtingus garsus mokėjo išgauti tik šis šauk
lys ir du jo mokinai. Stovėjo jis nejudėdamas, įdėmiai įbedęs žvilgsnį 
į didžiuosius pilies sienos vartus, sekė, kas ten vyksta, retkarčiais pa
sukdamas galvą tai į vieną, tai į kitą pusę, net pridėjęs didžiulę plaš
taką kaip mentę prie kaktos virš akių, žiūrėdavo į tolį, o išsiaiškinęs, 
kas tie tolumoje judantys, vos įžiūrimi taškeliai, lėtai pakeldavo atitin
kamą ragą, prispausdavo smailesnį jo galą prie burnos ir, sukdamasis 
į visas keturias puses, trimituodamas pranešdavo:

-  Iš ten, kur saulė teka, mūsų link juda dešimtinė žmonių!
-  Iš vakarų pusės, kur saulutė eina miegoti, atjoja dvi dešimtinės 

svečių!
Šiomis dienomis jo ragas gaudžia ir gaudžia. O jo mokiniai it vi

jurkai sukiojasi prie jo, įdėmiai stebi visus kelius, vykdo visus nuro
dymus.

Pilėnai, išgirdę šitokį pranešimą, vėl šokdavo prie vartų, pagal savo 
pareigas sutikdavo svečius. Na, o svečiams pasirodžius, nuo vartų gal
votrūkčiais atlėkdavo eikliausias tarnas Plepys, kaip voverė užsliuok- 
davo į bokštelį, kažką pasakydavo ir vėl dingdavo, lėkdavo prie vartų 
sužinoti, iš kur, iš kokių žemių, kokios genties atvyko. O šauklio ragas, 
atsisukęs tik į pilies pusę, kad kunigaikštis girdėtų, drebino sienas:

-  Atvyko mūsų broliai nuo srauniosios Neries ištakų!
-  Atvyko gūdžių girių ir žemaičių valdovas! -  jeigu jam pasakydavo, 

tai pristatydavo ir valdovo vardą bei kitus to meto tų kraštų jo titulus.
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Visus svečius sutikdavo šios pilies kariaunos vadas Drąsutis su sa
vo šimtininkais ir tarnais padėjėjais, kurių kiekvienas vykdė iš anksto 
nustatytas pareigas: žirgininkai tvarkydavo žirgus; pilies prižiūrėtojai 
vesdavo nuvargusius atvykėlius į jiems skirtas poilsio vietas. Svečiai 
atvykdavo įvairiai -  tai po vieną, tai po keletą žmonių. Dar kitus, di
desnių žemių valdovus, lydėjo dešimtinė, o dar kitus net ir geras tuzi
nas ginkluotos palydos. Dargi kiekviena žemė atgabendavo dovanų. 
Dovanos buvo įvairiausios: kailiai, valgiai, žirgai ar netgi kario reik
menys ar ginklai. Iš Rytų pusės keliavo svečiai daugiau į pirklius, ke
liauninkus panašūs. Ir dovanos jų buvo kuklesnės, ir jie patys kažko
kie baikštesni. O iš vakarinių ir vidurio žemių atjodavo ne tik lankais, 
ietimis, bet ir kardais ginkluoti stiprūs vyrai. Jų ir dovanos buvo ver
tingesnės. Artimesni atsivarydavo negi ir gyvą stumbrą.

Nėjo pasitikti kunigaikštis svečių -  sėdėjo su senuoju kriviu menė
je. Šiomis dienomis ir krivis prie savo aukuro rečiau rodydavosi. Apie 
ką jie kalbėjo -  tik jiems težinoma. Pilėnai manė, kad kunigaikštis su 
savo Jaugėle kaip balandėliai burkuoja. O gal krivis sunegalavo?

Nedaug kas žinojo, kad gražuolė Jaugėlė šiuo metu dabinasi ir gra
žinasi -  vestuvėms ruošiasi, net brolio Drąsučio į jos būstą neįleidžia.

Taigi, svečių atvykimo šurmulys retai tepasiekdavo šių kambarių 
gyventojus. Tik įdėmiai klausydavosi krivis su kunigaikščiu šauklio 
pučiamo rago, laukė žinių apie atvykusius svečius. O sužinoję, iš ko
kių žemių atvyko svečiai, vėl susiglausdavo dvi galvos -  viena sena, 
balta it obelėlė pavasarį, o kita jauna, ir šnabždėdavosi. Apie ką? Tą 
žinojo tik jie.

Jau atvyko beveik visi svečiai. Spėjo ir pailsėti, ir apsižvalgyti, įprasti 
prie naujos vietos, susipažinti su apylinkėmis. Atėjo laikas puotą pra
dėti. Kita diena žadėjo būti graži, šilta ir saulėta. Kaip tik tą dieną ku
nigaikštis buvo numatęs skelbti puotos pradžią. Šį ramų vakarą ir sve
čiai neskubėjo ilsėtis, vaikštinėjo, šnekučiavosi, o pilėnai buvo užsiė
mę paskutiniais pasirengimo darbais: ruošė valgius, gėrimus, stalus, 
krūvas deglų, kad pilyje būtų šviesu. Staiga šią tylą sudrumstė kano
pų bildesys. Girdėjosi žmonių pikti balsai, čia nutildami, lydimi net 
čia girdimų duslių lazdų smūgių, čaižaus botagų švilpesio, išgąsdin
tų arklių žvengimo. Žmonės smalsumo pagauti puolė prie vartų ir sie
nų, mėgino suprasti, kas vyksta. Bet tik retkarčiais šen bei ten prašmė-
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žuodavo žmonių, arklių siluetai. Tik iš garsų galėjai spėti, kad kažkas 
vyksta už pilies sienų, pamiškėje prie upės, sodrioje ganykloje. Tartum 
gaudynės, tartum grumtynės. Tas šurmulys tęsėsi ilgokai. Jau žemę už
dengė tamsa, nuo upės pakilo tirštas rūkas. Tuo metu pro vartus iš
skubėjo dvi dešimtinės karių ir dingo tamsoje, jiems vieniems žinoma 
kryptimi ir takais.

Žmonės, kaip išgąsdinti paukšteliai, spietėsi būreliais prie sienų, 
klausėsi triukšmo, įtemptai žiūrėjo į tamsą. Bet kas? Jie nematė ir nežinojo, 
kad per atsarginius vartus vienas po kito bėgdavo pas kunigaikštį pa
siuntiniai, pranešdavo apie tai, kas įvyko, ir vėl dingdavo nakties tamso
je, perdavinėjo nurodymus Drąsučiui. Ypač nerimavo būrelis žmonių, 
stovinčių netoli vartų. Į juos jau atkreipė dėmesį ir sargyba, bet jokių 
veiksmų nesiėmė, o tik įdėmiai stebėjo jų šurmuliavimą. Tai -  svečių būre
lis iš tolimiausių rytinių baltų žemių. Jie kažkodėl buvo labai sunerimę.

Pakilęs Mėnulis jau bandė sidabriniais spinduliais išsklaidyti pilį 
ir jos apylinkę apgobusią tamsą, kai pamiškėje nurimę grumtynių bal
sai, kanopų dundesys jau pasigirdo prie pat vartų. Triukšmas ir įtam
pa didėjo.

-  Ei, sargyba, atidaryk! Kariaunos vado vardu reikalauju, tučtuo
jau atidarykit vartus! -  girdėjosi įsakmūs balsai.

Vartai buvo atidaryti. Įleidus didelį būrį žmonių į žemutinį kiemą, 
girgždėdami, nors ir neseniai pateptais byriais bei žvangėdami kaus
tyta geležimi, vėl akimoju buvo užverti. Prie triukšmaujančio vidun 
įgriuvusio būrelio pribėgo dešimtinė ginkluotų sargybinių su deglais 
rankose, apšvietė visą kiemą ir susirinkusieji pamatė karių apsuptą su
rištų žmonių būrelį.

O tuo tarpu šurmuliavę svečiai, stovėję prie pilies sienos, iš karto 
ištirpo susirinkusiųjų minioje, išsislapstė.

-  Šį blogą žmogų, pasitelkusį savo tarnus ir norėjusį, prisidengus 
blogais tamsos dievais, nuvaryti ne tik mūsų, bet ir mūsų svečių žir
gus, meskite lokiui, -  čia pat žmonių apsuptyje pasigirdo kariaunos 
vado Drąsučio balsas. -  Jis pasielgs su nedorėliu teisingai -  išlaisvins 
iš jo nedoro, piktųjų dvasių apsėsto, kūno gerą sielą. Tegu užmuša šį 
kūną, perplėšia pilvą, jeigu kitaip šis žmogus iš piktųjų dvasių negali 
išsivaduoti! Įmeskite į požemį! Jeigu jis nekaltas -  išliks gyvas! Lokys 
teisingas. Doro nekliudys!
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Vieni sargybiniai atidarė siaurą mažą narvo skylę, kiti, atrišę rankas, 
sulenkę pagauto spurdančio vagišiaus kūną, greitai įstūmė jį pro angą 
į požemį pas alkaną teisingumo vykdytoją lokį. Visi nustėrę laukė. Po mi
nutėlės ten, tamsiame požemyje, pasigirdo nežmoniškas, širdį veriantis 
vaitojimas, riaumojimas, dundesys, dejonės... Pagaliau viskas nutilo.

-  Ačiū dievams! Išlaisvinta dar viena nekalta dvasia, -  jau tyles
niu balsu prabilo Drąsutis ir pažiūrėjo į keletą surištų, tirtančių iš bai
mės vyrų.

Žmonės jau atsipeikėjo po patirto išgąsčio, subruzdo. Vieni nusku
bėjo, susispietę į būrelius, savo būstų link, paslaptingai šnekučiuoda
miesi. Tik žemutiniame kiemelyje stovėjo keletas karių, laikančių ar
kliavagius.

-  Žmonės! -  matydamas, kad šis netikėtas įvykis prislėgė žmones, 
nežinančius, kas įvyko, prabilo Drąsutis, norėdamas paaiškinti vi
siems, jau besirengiantiems išsiskirstyti, -  šį vakarą mūsų žemėse įvy
ko neįprastas mums dalykas. Mūsų ilgai laukiami svečiai, atvykę net 
iš tolimųjų žemių, iš ten, kur nėra jau tokių didelių miškų, kaip pas 
mus, kurių žemėmis neteka šventi mūsų Nemuno vandenys, matyt, kad 
ir šių svečių gyslomis teka jau nebe mūsų, aisčių, kraujas, o daugiau 
krivičių giminės, klajojančios iš vienos žemės į kitą, šitie žmonės atvy
ko ne mūsų dievų ir visų susirinkusiųjų svečių, savo giminių, pagerb
ti, bet norėjo mūsų ir jūsų žirgus į savo žemes nusivaryti. Ten, pože
myje, jau nutilo nedorėlio jų vadeivos kūnas. Vadinasi, juose visuose 
gyvena blogoji dvasia. Ką darysime su visais šitais klajūnais?! -  griežtai 
kreipėsi į visus susirinkusius žmones, klausdamas jų patarimo.

-  Visus lokiui atiduoti! -  šaukė pilėnai.
-  Tegu žynys su savo apuoku ateina ir pataria, ką daryti!
-  Uždaryti į požemius ir tegu jų piktosios dvasios kartu su vilkais 

kaukia, kol neatsiskirs nuo kūnų, -  siūlė žemaičių žemių vyrai.
-  Nukirsti jų galvas, kad blogų minčių nenešiotų ir akys svetimo 

turto nematytų, -  čia turbūt karingi kuršių žemių vyrai, vienas kitam 
pritardami, reikalavo.

Daug buvo pasiūlymų, vienas už kitą griežtesnių. Ilgai klausėsi jų 
Drąsutis, bet, kaip pilies kariaunos vadas, nutarė nekelti kraujo puo
tos, bet parodyti, kad mes, lietuvininkai, mokame būti ne tik griežti, 
bet ir kilniaširdžiai, didžiadvasiai.
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O visi jau ir vėl susispietė kieme, laukė sprendimo ar gal žiauraus 
susidorojimo. Bet, visų nuostabai, Drąsutis garsiai, visiems girdint, sa
vo šimtininkui įsakė:

-  Kol pirmieji gaidžiai nepragydo, išlydėkite šituos tolimų kraštų 
svečius iš mūsų žemės, tegu jie su tamsos piktosiomis dvasiomis ir blo
gais, tamsiais darbais dingsta iš mūsų žemių. Gal bent grįžę pradės 
kitaip gyventi. Atiduokite jiems viską, ką jie čia atsivežė. Jie neverti puo
toje gerti saldų midų. Nepagailėkit ir lazdų!

Po tokių žodžių sargyba pripuolė prie atvykėlių, kurie nuolankiai, 
jos lydimi ir baksnojami, nuskubėjo rinktis savo daiktų ir karių ragi
nami dingo ne tik už pilies vartų, bet dar tamsai neišsisklaidžius -  ir 
iš lietuvininkų žemių.

-  O jus visus, -  jau besiskirstančius ilsėtis svečius garsiai švelnes
niu balsu pakvietė Drąsutis:

-  Rytoj ryte kviečiu pasimankštinti, jėgą ir drąsą parodyti, su mū
sų kariais ietimis susiremti!

Ir visai linksmu balsu, tarsi nieko ir nebūtų įvykę, pridūrė:
-  Na, o pasimankštinus kunigaikštis kviečia pietų.
Žmonės, kiek priblokšti nakties įvykio, būreliais ėjo ilsėtis. Ką tik 

matytas vaizdas visiems paliko gilų įspūdį. Šeimininkų atlaidumą nu
sikaltėliams ir patį įvykį kiekvienas vertino savaip. Svečiams buvo dėl 
ko susimąstyti, todėl su dar didesniu nekantrumu laukė išauštančios 
dienos: ir turtingo, sotaus vaišių stalo, ir pamatyti šių žemių valdovą.

... Po šių žodžių Augys nutilo. Nutarė padaryti pertraukėlę, atsi
kvėpti ir pats, ir kitiems duoti atokvėpį, pasikalbėti, nes visi labai ilgai 
įdėmiai jo klausėsi.

Vienuoliai ėmė garsiai ir gyvai tarpusavyje šnekučiuotis. Ypač šios 
dienos pasakojimas jiems padarė didelį įspūdį. Ar jie tikėjosi išgirsti 
tiek įdomybių apie šių pagonių gyvenimą, ypač apie jų tėvų, senelių 
senelius? Po kiekvieno pasakojimo jie nušvisdavo tarsi nauja šviesa. 
Tie pagonys buvo visai ne tokie, kokius įsivaizdavo esant iki šios mi
sijos. Nei jie kokie žvėrys, nei laukiniai. Pasirodo, netgi labai tikintys. 
Gaila, kad išpažįsta ne jų, misionierių, Dievą. Tad kuo toliau, tuo di
desnis ryžtas kilo misionierių galvose -  kuo greičiau apkrikštyti šiuos 
narsius, dorus, patikimus žmones, šią išdidžią tautą.
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Pilies apgultis

O Augys po neilgos pertraukėlės ir vėl tęsė savo pasakojimą:
-  Ilsėtis nuėjo svečiai, nors vargu, ar tą naktį visiems rūpėjo miegas.
Miegoti šią naktį mažai teko ir pilėnams: jie turėjo begales rūpesčių.

Juk šitiek prigužėjo svečių! Tad ir ilsėtis, tiesą pasakius, jiems patiems ne
labai buvo kur -  savo būstus juk svečiams užleido. Kur galvą priglaus
davo -  ten ir buvo gerai. O ir kariai poilsį pamiršo. Reikėjo ne tik sargy
bą sustiprinti, svečių ramybę ir turtą saugoti, bet ir miklintis karyboje -  
svečiams norėjo tinkamai pasirodyti. Drąsutis, pamiršęs viską, su savo 
šimtininkais ir dešimtininkais rengėsi grumtynėms -  vieni turėjo pulti, 
kiti -  ginti pilį. Be to, ir ginklus, kario aprangą kiekvienas savo tvarkė. Rū
pesčių per akis. Stengėsi, kad parodomosios pratybos pavyktų.

Taigi neilgai miegojo ir svečiai. Vos tik saulės spinduliai įsmigo į 
aštrias pilies bokštų viršūnes, pilies apylinkes sukėlė ant kojų kovingi 
žmonių balsai, žirgų kanopų bildesys, žvengimas ir prunkštimas, gin
klų žvangesys, į kovą šaukiančių ragų ir būgno garsai.

šoko svečiai iš savo guolių, žvalgėsi, griebėsi ginklų, puolė prie sie
nų. Jų tarnai vos spėjo nešti savo valdovams apsiaustus, skydus ir gin
klus. Sušokę ant paaukštinimų prie sienų, visi pamatė tokį vaizdą: ant 
sienų, gynybos bokštuose grumtynėms buvo pasirengę pilies gynėjai, pri
sikrovę sunkių akmenų, strėlių, vėzdų, kablių, karčių; nuo miško pusės 
šaukdami, atstatę ilgas ietis šuoliavo kelios dešimtinės užpuolikų; nuo 
upės iš dešinės ir kairės, prisidengę skydais, artėjo, į gretas susiglaudę 
po kelias dešimtines, pėsti lankininkai. Svečiai, pamatę tokį vaizdą, ne
spėję ir atsitokėti, vieni taip dar ir stovėjo išsižioję, kiti jau griebėsi gin
klų, o vis dėlto niekas iš jų nesuprato, kas iš tikrųjų vyksta.

-  Brangūs sveteliai iš tolimų žemių ir mano artimi kaimynai! -  šur
mulį nutraukė skambus balsas.

Aukščiausioje pilies vietoje, lygioje aikštelėje, stovėjo gražiu apsiaus
tu vyras.

-  Aš esu šių žemių kunigaikštis Montgirdas. Kviečiu visus žemių 
valdovus, karo rikius, seniūnus ir vaidilas štai į šį kiemelį.

Tuo metu visi kariai -  ir puolantys, ir ginantys -  sustojo, sustingo 
savo vietose, laukė savo vadų -  dešimtininkų, šimtininkų -  įsakymų.
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Atvykę valdovai, lydimi artimiausių tarnų, arba ir vieni, be paly
dos, kilo į viršų pas šių žemių kunigaikštį, kuris kiekvieną stipriai ap
kabindavo, dar stipriau trenkdavo savo stipria, sunkia ranka per nu
garą (taip sveikinosi), prispausdavo prie savęs, įdėmiai ir broliškai žiū
rėdavo į akis. Pagaliau prakalbo:

-  Kaip ilsėjotės, ar nieko jums netrūksta?
-  Ne, mes, kunigaikšti, esame patenkinti ir, kaip įsitikinome, saugūs. 

Jau net susipažinome ir su tavo pilimi bei žmonėmis, -  kaip susitarę at
sakė svečiai. -  Tik kas čia vyksta už pilies, mes dar nesuvokiame?!

-  O kur vyriausiasis krivis? Kodėl mes jo nematom, negirdim jo iš
mintingų kalbų? -  teiravosi kiti, ypač jį gerai pažinoję artimesnių že
mių seniūnai.

-  Išmintingasis krivis Rūklys štai ten, prie amžinojo aukuro, -  pa
rodė kunigaikštis į viršų, į tą pusę, kur rūko dūmai, degė ugnis. -  Te
gu jūsų vaidilos jį ten aplanko. Mes jo kalbų dar pasiklausysime. O 
dabar tegu jūsų rikiai, kariai kartu su mūsiškiais pasimankština: kas 
pilį puldamas, kas ją gindamas, -  plačiu rankos mostu rodydamas savo 
dešimtinių link siūlė:

-  Vidurdienį jus visus kviečiu į menę, į puotą, į mano ir mano su
žadėtinės Jaugėlės vestuves. O jūsų tarnai, kurie puotos metu jums ne
bus reikalingi, tegu su mano kariais, pilėnais ir kitais žmonėmis puo
tauja kieme, -  pasakė kunigaikštis. -*Na, o dabar kviečiu pasižiūrėti 
mūsų kariaunos meno. Tai ne priešas mus puola. Taip mes nuo prie
šo gintis rengiamės!

Netrukus vėl pasigirdo kovos šūkiai, žvangesys, bildesys, švilpimas, 
dundėjimas. Atvykę svečiai su dideliu azartu įsijungė į šią bendrą 
grumtynių be kraujo maišalynę: vieni puolė, kiti gynėsi. Iš jų ypač iš
siskyrė savo kovingumu, geresne ginkluote, miklumu, gudrumu pajū
rio genčių kariai -  stiprumu, užsispyrimu ir jėga žemaičių giminės vy
rai, ginkluoti daugiausia lankais ir kuokomis; daug triukšmo kėlė ir 
mažiau organizuoti, bet narsūs svečiai nuo Neries ištakų, iš tų žemių 
pakraščių, ginkluoti strėlėmis, ietimis.

Susidomėję žiūrėjo valdovai į šias grumtynes, matė ir savo karių 
veiksmus. Apie ką jie, žiūrėdami į pilies apgultį, jos šturmą galvojo, 
sunku pasakyti. Kunigaikštis, atsistojęs tolėliau, įdėmiai stebėjo ne tiek 
mūšio vietą, kiek savo svečių veidus, įdėmiai gaudė kiekvieną jų tartą
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žodį. Jis kai kurių veiduose matė susidomėjimą, nusistebėjimą, netgi 
prabėgantį baimės šešėlį, o gal ir pavydą. Pagaliau grumtynės pasiekė 
kulminaciją. Puolantieji (o svečių dauguma šoko pulti pilį), patyrę di
džiulę karių netektį, nesėkmę per šturmą, susirinkę sulūžusias kopė
čias, palikę sutraiškytas kartis, atsitraukė nuo pilies sienos.

Staiga atsidarė vartai ir per juos iššoko per dešimtinė raitininkų, 
puolė besitraukiančią, išsiblaškiusią, nuvargusią kariauną. Nespėjo 
puolėjai susigaudyti, kas yra, kaip ant sparnų lyg iš po žemių išdygę 
per atsarginį išėjimą iš pilies išbėgo, puolė pėstininkai, atstatę smai
lias blizgančiais metaliniais antgaliais ietis. Užpuolikai, apimti pani
kos, metę savo sunkius ginklus, bėgo kas sau miško pusėn, o nespėję 
nubėgti šoko į upę, slėpėsi kaip antys melduose.

Pilėnai, matydami tokį vaizdą, skaniai kvatojo, garsiai juokėsi ir ku
nigaikštis, svečiai. Bet ne visi. Kai kurių veidai negalėjo nuslėpti pa
vydo ir susirūpinimo.

Grumtynės baigėsi. Valdovai kaimynai gyrė kunigaikščio karius, jo 
sumanymą kartu pasimankštinti. Taip pakilios nuotaikos svečiai vėl 
rinkosi į būrelius, šnekučiuodamiesi skirstėsi -  ėjo ruoštis puotai. O 
skubiai susitvarkę, davę nurodymus savo palydai, vienas po kito sku
bėjo į pilies menę lydimi Drąsučio karių. Prie menės durų visus pasi
tiko du aukšti, tvirti, šauniausi kunigaikščio kariai. Svečiams einant 
pro juos, šie pakeldavo ilgas ietis į viršų, per alkūnę sulenktą ranką 
pritraukdavo prie peties ir lengvai palenkdavo galvas. Svečius vedė į 
didelę, žvėrių kailiais, ragais, galvomis išpuoštomis sienomis menę. So
dino ir patarnavo kunigaikščio tarnai. Plataus stalo gale jau sėdėjo ku
nigaikštis Montgirdas ir senasis krivių krivis.

Menėje kol kas visi dar šurmuliavo, šnekučiavosi. Įėję sėdosi, kiti, 
barškindami ginklais, kėlėsi, praleisdami įėjusiuosius, sveikinosi. Apie 
kiekvieną įėjusįjį pranešdavo šauklys. Jis su ragu ir čia nesiskyrė, ki
taip jo balso pusė menės negirdėtų:

-  Pagerbti kunigaikštį ir išmintingąjį krivį atvyko Varnės seniūnas 
su vaidila!

-  Aplankyti savo kaimyną, lietuvininkų kunigaikštį, atvyko Kuršių 
žemės valdovas!

-  Atvyko žemaičių valdovas!
-  Sūduvių...
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... -  galindų...
Vieną po kito pristatinėjo menės slenkstį peržengusius svečius.
Kai visi susirinko, šurmulys pritilo.
Visi kaip susitarę gręžėsi į durų pusę, kai pasirodė gražiai, sutar

tinai dainuodamos, gražiais, ilgais baltais apsiaustais apsirengusios 
vaidilutės, lydinčios aukštą, gražią, švytinčią it saulė, išdabintą įvai
riais nėriniais ir kitokiais blizgančiais papuošalais Jaugėlę, savo vy
riausiąją vaidilutę.

Pamatęs tokį grožį, ne vienas net atsistojo, ištiesęs kaklą žiūrėjo į 
menės viduriu praeinančią gražuolę. Šiai procesijai priėjus prie stalo, 
švytintis iš džiaugsmo Montgirdas atsistojo. Žvangindamas ginklais, 
apsisiautęs plačiu apsiaustu įbėgo Drąsutis, atsistojo veidu į kunigaikš
tį, paėmė už rankos Jaugėlę ir, žiūrėdamas į akis, Montgirdui tarė:

-  Kunigaikšti, į tavo rankas atiduodu savo didžiausią turtą, savo 
mylimiausią sesę Jaugėlę. Saugok ją, mylėk ir gink, kaip savo žemes 
moki ginti!

Visi, pakerėti tokio reginio ir jaunųjų grožio, atsikėlė iš savo vietų, 
maloniai nustebinti žiūrėjo... Vyresni svečiai sunkiai atsidusdami, na, 
o jauni vyrai seilę nurydami.

-  Laiminu jus visam gyvenimui žemėje ir tegu jūsų sielos ir amžina
jame gyvenime būna kartu! Telydi jus laimės dievas! -  prabilo pakilęs 
iš savo krėslo krivis Rūklys, gražiai palaimino Jaugėlę su Montgirdu.

O šauklys, šiuo metu visai menei pranešęs, kad kunigaikštis Mont
girdas vedė gražuolę Jaugėlę, išbėgo iš menės paskelbti šią naujieną 
visiems pilėnams ir svečiams, taip pat ir linksmos puotos, kokios šitos 
žemės dar nebuvo matę, pradžią.

Vėl prasidėjo kalbos, sudunksėjo moliniai indai. Malonus pilamo 
saldaus, skanaus midaus kvapas tučtuojau, atidarius statines, paskli
do po menę, švelniai ir maloniai kuteno nosis. Netrukus visų burnoje 
pradėjo rinktis seilės, ėmė gurgėti pilvai, kai tarnai nešė medinius pa
dėklus ir molinius indus su kepsniais ir troškiniais.

Raginti nereikėjo nieko. Gerą valandą menėje ir prie ilgų stalų kie
me taip pat skambėjo tik vienas kitas pagiriamasis žodis valgiui ar gė
rimui. Girdėjosi tik geriamo midaus kliuksėjimas, godžiai dantimis 
draskomų kepsnių plėšymas, skambus čepsėjimas, pasitenkinimo ai
manos ir pagaliau pasisotinusių žmonių palaimingi atodūsiai.
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Kalbos vis krypo apie tai, ką ir norėjo aptarti kunigaikštis su savo 
svečiais. Jo jaunoji žmona, vaidilučių lydima, išėjo į savo kambarį. Ji 
nežinojo, kada galės apkabinti savo mylimąjį, tik jautė, kad, kol yra 
svečių, negalės to padaryti. Ji jautė, kad ir kunigaikštis jos ilgisi, bet 
dabar jam svarbi ne tik Jaugėlė, bet ir visa kunigaikštystė.

Jai išėjus, svečiai dar drąsiau ir garsiau ėmė tarpusavyje kalbėtis, 
prisiminti patirtus įspūdžius keliaujant, čia atvykus. Norėjosi vieni ki
tiems išsipasakoti ir savo rūpesčius, bėdas. Juk dauguma matėsi pir
mą kartą, išgirdo apie tuos kraštus daug nežinomų dalykų. Tad kal
bėjosi labai ilgai. Taip pat visi laukė, ką pasakys senasis krivis, apie 
kurio išmintį sklinda gandai ne tik jų artimose, bet ir labai tolimose 
žemėse, apie kurį pasakoja jų giminių ir genčių vaidilos. Laukė, ką pa
sakys, papasakos ir jaunasis kunigaikštis, apie kurio žygį jau toli skli
do gandai ne tik rytų žemėse.

Jaunasis kunigaikštis, įdėmiai gaudydamas kiekvieną svečių žodį, 
skaniai valgė, stiprinosi, o tuo tarpu senasis Rūklys nė pirštu nepaju
dino prieš jį pastatyto midaus ir jau nebegaruojančių kepsnių, tik įmes
davo į burną vieną kitą prinokusį vaisių, uogą, žolytės žiupsnelį.

Krivis Rūklys -  
vyriausiasis visų žemių žynys

Tarnai vos spėjo nešti ant stalų karštą ir šaltą, kep
tą ir rūkytą žuvį, sukapotą gabalais ir dideles it rąstai, nesmulkintus 
šamus, skaniai iškeptas žąsis ir antis, taip pat didelius žąsų ir mažus 
putpelių kiaušinius, keptus šerniukus ir briedžių kumpius.

Nuo stalų nunešdavo didžiausias pintines kaulų, ragų bei nagų, 
kurių neįveikdavo svečių dantys.

Riebų maistą kartas nuo karto užgerdavo midumi, kuris, geriant iš 
plačių, didelių bokalų, varvėjo per barzdas. Ne visi svečiai buvo gėrę 
šio gėrimo. Visiems patiko ir jau liežuviai nelipo prie gomurio, mikles
ni burnoje pasidarė, kalbos vis garsiau užustalėje rezgėsi tarp kaimy
nų. Jie vis kalbėjo apie gyvenimiškus, kasdienius rūpesčius, laikinai 
pamiršę ir kunigaikščio vestuves bei jo žmoną.

Puotavo vyrai, žymūs baltų genčių valdovai, seniūnai, karo vadai. 
Tylėjo tik krivis. Susikaupęs stebėjo puotaujančiuosius. Prisiminęs, kad
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jau saulutė eina vakarop, lėtai atsikėlė, ne visų pastebėtas išėjo iš me
nės ir nuėjo prie aukuro, kur vaidilos, atvykę iš daugelio žemių, ap
supti vaidilučių, jau laukė vyriausiojo krivio.

Apie ką kalbėjo vaidilos su senuoju kriviu, nei kunigaikštis, nei vi
sų žemių valdovai, seniūnai ir rikiai nežinojo. Tik jau gerokai įsisiūba
vus aistroms ir ginčams menėje, baigiant degti tretiesiems deglams, į 
menę, vėl apšviestą raudona deglų šviesa, įėjo senasis krivis Rūklys, 
lydimas visų vaidilų. Menėje triukšmavę svečiai pritilo, žvilgsniais ly
dėjo lėtai, išdidžiai žengiantį prie kunigaikščio stalo krivių krivį. Vai
dilos atsisėdo į savo vietas. Priėjęs prie savo suolo su įmantriai iš šak
nų ir šakų išpintu atlošu, Rūklys atsisėdo. Kunigaikštis, suprakaitavęs 
ir įraudęs (matyt, daug kalbėjosi su svečiais), pasukęs galvą pagarbiai 
klausiamai žiūrėjo į krivį. Tada krivis deglų šviesoje blizgančiomis aki
mis atsistojo, abiem rankomis paglostė savo ilgą barzdą, paėmė prie at
lošo atremtą lazdą, išsitraukė iš užančio žaltį, kuris mikliai apsivynio
jo apie lazdą. Kunigaikštis suprato, kad bus pasakyta kažkas labai svar
baus -  šventas žaltys buvo paleidžiamas ant krivių krivio išminties laz
dos tik tada, kai prireikdavo paskelbti itin svarbų pranešimą.

-  Mūsų protėvių sielos, plevenančios virš Nalšios, Dainavos, Sū
duvos, Deltuvos, Knituvos, Nandruvos, Kuršių, Karšuvos ir net Galin
dų bei kitų žemių, -  tardamas žemės pavadinimą linktelėdavo galvą 
krivis, -  nori būti kartu, kaip ir gilibje senovėje garbinti dievus prie 
bendro aukuro, -  dusliu balsu skelbė krivis. -  Tad mes, visų mūsų že
mių vaidilos, išklausę mūsų tėvų ir tėvų tėvų dvasių balsus, -  tariant 
tuos žodžius, žaltys tingiai sujudėjo, staigiai subangavo ir stebuklin
gai greitai pakilo aukštyn, ištiesė galvą virš kreivos lazdos ir, keletą 
kartų iškišęs savo dvišakį liežuvėlį, garsiai sušnypštė. Menė nuščiu
vo, o krivis tęsė:

-  Kadangi jau po plačias žemes išsiskirstė mūsų giminė, susikūrė 
naujos giminės, net gentys ir žemės, o persikėlus mūsų sieloms į am
žinąjį pasaulį, mes visi vėl norėsime būti kartu, todėl nusprendėme, 
kad ramesnės vietos kaip mūsų, lietuvininkų, žemėje nėra. Tad čia, prie 
pilies, ąžuolų giraitėje įkursime mūsų visų žemių Romovę. Nors aš ir 
senas, tačiau nuo šios dienos esu visų mūsų prosenelių žemių vyriau
siasis žynys -  jūsų visų krivių krivis, -  nutilo, tarsi dar didesnę naštą 
čia pat užsikrovė.

236 I 2 DALIS



Suprato kunigaikštis Montgirdas, kad senajam Rūkliui sunku apie 
tai kalbėti, bet toks buvęs visų vaidilų noras.

-  Na, bet aš jaučiu, kad neilgai man teks šioje ąžuolų giraitėje die
vus garbinti, dievai jau šaukia mano dvasią į amžinąjį gyvenimą. Pa
likus sielai mano kūną, vyriausiuoju žyniu ir krivių kriviu paliksiu tarp 
gyvųjų likusį seniausiąjį ir išmintingiausiąjį Dainavos žemių vaidilą 
Kaunį, -  užbaigė savo kalbą Rūklys.

Nulenkė galvą krivių krivis, atsigręžė į kunigaikštį, pasižiūrėjo į jo 
sudrėkusias akis, ištiesė kairę ranką prie lazdos galo -  žaltys lėtai nu- 
vinguriavo į jam skirtą vietą, į užantį.

-  Mūsų tėvai ir proseneliai gyvena aname pasaulyje santarvėje ir 
nori burtis prie vieno švento aukuro. Tegu ir mūsų žmonės, išsibarstę 
po plačiąsias žemes, paklajoję, ieško ir vėl vieno aukuro, buriasi apie 
vieną stiprią mūsų, lietuvininkų, pilį! Telydi santarvė visas mūsų že
mes! Laiminu visų akivaizdoje valdovų valdovą Montgirdą, mūsų vi
sų kunigaikštį. Burkitės apie jį! Tegu jis pelnytai vadovauja visoms že
mėms kaip kitados galingai vadovavo ir valdė Gentarikis, galingieji Ge- 
mariai. Tegu kunigaikštis Montgirdas po ilgų amžių ir vėl vadovauja 
mūsų Romuvos žemėms! -  iškilmingu balsu pranešė visiems.

Užbaigęs šią kalbą, krivis lėtai nulenkė galvą prieš kunigaikštį, vi
sus sėdinčiuosius ir plačiais žingsniais, lydimas visų iš savo vietų pa
kilusių vaidilų, išėjo iš menės.

Sėdėję už stalų kaimyninių genčių, žemių seniūnai, valdovai po šių 
žodžių susimąstė. Nutilo lig tol vyravęs menėje triukšmas.

Visi nurimę sužiuro į kunigaikštį Montgirdą. Išmintingojo krivio 
Rūklio pasiūlymą suprato visi -  reikia visoms žemėms, gentims, gimi
nėms vienytis. Ir vienytis apie šią pilį, apie šį kunigaikštį. Kitos išei
ties nėra. Reikia būti galingiems.

Taip ir buvo padaryta. Apie Montgirdo pilį, pripažinus jį vyriau
siuoju visų žemių valdovu, susibūrė, susivienijo tuo metu visos lietu
vininkų žemės.

Taip gyvename ir ligi šiol. Ši pilis, kurioje mes dabar gyvename ir 
yra visų pilių pilis, o mūsų kunigaikštis Netimeras -  visų kunigaikš
čių kunigaikštis. Na, štai ir visa mūsų istorija, kurią mes pasakojome 
net šešias Saulės dienas, -  baigė ilgą ir įdomų pasakojimą Augys.

... Subruzdo, sukruto vienuoliai ir kunigaikščio Netimero žyniai.
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-  O kas valdė po karaliaus Montgirdo? Ar Montgirdas -  ne Neti- 
mero giminaitis? -  susidomėjo vienuoliai.

Augys žvilgtelėjo į žynį Protenį. Laukė, ką tasai pasakys. Ir Prote- 
nis prakalbo:

-  Garbingasis mūsų visų žemių ir dievų sergėtojas Montgirdas krito 
aršiose kautynėse... Netrukus baisi jėga iš Rytų puolė mūsų žemes. Bai
sios buvo kautynės... Baisios... Jis -  mūsų kunigaikščio Netimero sene
lis. Taip, tas pats Montgirdas, mūsų žemių kunigaikštis ir vienytojas. 
Apie jį, kaip ir apie savo tėvą kunigaikštį Barkį, jums gali papasakoti 
kur kas plačiau pats mūsų valdovas Netimeras. Jis jau buvo išvydęs pa
saulį, kai žuvo jo senelis. Po narsiojo Montgirdo žūties, o jis irgi jau bu
vo nebejaunas, labai ilgai valdė, irgi ne mažiau narsus, vienas iš trijų jo 
žmonos Jaugėlės pagimdytų sūnų, vyriausiasis sūnus Barkys. Iki gilios 
senatvės valdė. Ir perdavė valdovo kalaviją mūsų išmintingajam, dabar
tiniam valdovui Netimerui, savo vyriausiajam sūnui...

-  Daug sūnų turėjo...
-  Turėjo jis net penkis sūnus. Bet, gavę pakraščiuose savo žemes, 

vieni žuvo jas gindami, kiti ir lig šiol ten kunigaikščiauja. Mėgino vie
ni nuo priešų gintis... Kažkodėl nebuvo tarp jų santarvės... Matyt, bu
vo apleidę tuo metu juos mūsų dievai, -  giliai atsiduso Protenis. -  Tik 
Netimerą nuo pirmųjų dienų dievai saugo ir padeda. Ar verta dabar 
keisti dievus, ar jis jiems įtiks, ar Reužrūstins savų dievų, ar nesulauks 
jų didelio keršto, kaip ir jo broliai?

Vienuoliai susižvalgė. Jiems nepatiko, kad kalba krypsta nenaudin
ga linkme, todėl pasistengė ją nutraukti, suskubo paklausti:

-  Kas šį miestą ir pilį pastatė? Ir ar tai -  vienintelis miestas jūsų 
žemėse? Ar daugiau tokių nėra?

Kadangi Protenis vis dar kažką panosėje niurnėjo, prašneko Būtys:
-  Mūsų žemėse yra daug pilių, daug gyvenviečių. Kiekviena žemė 

turi savo pilį, kiekvienos žemės valdovas joje viešpatauja. Bet vyriau
siasis valdovas jau nuo Montgirdo laikų buvo vienas, kaip kad dabar 
mūsų valdovas yra Netimeras, nors jo brolis ir nepatenkintas. Ir pilis 
mūsų didžiausia, -  kalbėjo didžiuodamasis, -  ir menės erdviausios, 
ir puošniausios, ir namų prie pilies daugiausia. Taip nėra nė vienoje 
žemėje, kiek mes žinome. Ši pilis dar iki kunigaikščio Montgirdo pra
dėta statyti.
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-  Iš tiesų graži jūsų valdovo giminė... Jo tėvai ir seneliai buvo iš
mintingi... Ir narsūs...

-  Išmintingas jūsų karalius... Turėjo iš ko mokytis... Turėjo...
-  Dar labiau įkvėps jį ir jo žmones mūsų Viešpats Dievas, dar la

biau saugos ir jį, ir jo žemes, ir jo žmones...
-  Tik kupinas išminties valdovas šitaip gali mus, mūsų Viešpaties 

tarnus, sutikti, kaip brolius priimti...
-  Dieve, padėk garbingai įvykdyti mūsų šventą misiją, -  kalbėjo jau 

net melsdamiesi vienuoliai.
šitaip bendraudami, ginčydamiesi ir gražiai kalbėdamiesi, be pykčio 

ir tuščios pagiežos vieni kitiems susibičiuliavo misionieriai su Netime
ro išminčiais -  žyniais. Nors ir retkarčiais pasiginčydavo, bet greitai su
prasdavo vieni kitus, jau ramiai išsiaiškindavo, o jeigu ir vėl susiginčy
davo, tai jokiu būdu ne iš piktos valios ir akmens užanty išsiskirdami ne- 
išsinešdavo. Visiškai kitaip mąstė, kalbėjo ir elgėsi dauguma vaidilų.

Aišku, ne su viskuo, ką išgirdo, sutiko ir vienuoliai. Jie, nenorėda
mi įžeisti ar užgauti, turėję ligi šiol prieštaringų žinių apie pagonis, 
dabar mėgino klausinėti:

-  O ar nesate jūs herulų giminaičiai, Šventosios Romos sąjungininkai?
-  Taip taip, tapę sąjungininkais vėliau? -  skubiai vėl įsikišo jau

niausias vienuolis, -  bet, kol jie tapo jais, buvo labai aršūs priešai, siau
bė šventąsias žemes?

Žyniai tik susižvalgė, matyt, apie tai nieko panašaus nebuvo gir
dėję, ir tylėjo. Po pauzės Protenis ramiai atsakė:

-  Argi mes galėjome žygiuoti ten, į kur kelio ir dabar nežinome? 
Mūsų protėviai, jūs tai jau girdėjote iš mūsų pasakojimo, iš savų že
mių niekur nežygiavo. Mes mėgstame gyventi vienoje vietoje. Yra kla
jūnų, kurie mūsų paribiu klaidžioja, bet tai -  ne mūsų žemių žmonės. 
Mūsų proseneliai ir mes nesame kvailesni už bites. Mes įpratę gyventi 
šeimomis, gauti vaisius iš žemės, auginti gyvulius, medžioti, o ne ap
siginklavus eiti plėšikauti. Ir ką plėšti? Argi kas turi ko nors daugiau 
už mus? Tačiau iš mūsų gerą atimti norintiems -  niekada nepasiduo
sime nei pikta, nei gera valia.

-  Tai kodėl jūsų kariaunos, vos tik pradėjus karaliauti Boleslovui Nar
siajam, baisiai siaubė visą pamarį, pavyslį -  jo žemes? -  vėl karščiavosi 
jauniausias vienuolis, tuo galėjęs ir vėl įskelti nesantaikos kibirkštį.
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Ir šį kartą išmintingasis Protenis į išsišokėlio klausimą be jokio pyk
čio, ramiai atsakė:

-  Tas tiesa. Mūsų paribio kelių pilių kariaunos žygiavo savo bro
liams prūsams pagelbėti. Labai jau juos kamavo Boleslovo pamarėnai. 
Apgynė, nuvijo toliau nuo prūsų ir grįžo į panemunę, į savo pilis, -  
atsiduso. -  Et, ar verta tai prisiminti, -  nutilo, nes ir vienuoliai savo 
karštakošį brolį ėmė patys barti.

Dar ilgokai kalbėjosi vyrai. Nemažai įdomaus sužinojo ir žyniai. 
Tik nežinojo ir negalėjo žinoti, ar apie jų, ar ne apie jų protėvius kalba 
vienuoliai, vis tvirtindami, kad tokios žinios yra knygose surašytos. Ka
dangi žyniai lig šiolei apie jokias knygas dar nebuvo girdėję, jie tik 
arba gūžčiojo pečiais, arba tvirtino tai, apie ką anie pasakojo.

Vis dėlto abi pusės buvo labai patenkintos. Dar ne kartą susitikę 
kalbėjosi misionieriai, ir ne tik su žyniais, o ir su kitais pilėnais.

Arkivyskupas Brunonas su kunigaikščiu Netimeru netrukus jau nu
matė ir krikšto dieną. Ilgiau laukti nebuvo prasmės. Kunigaikščio iždi
ninkas apskaičiavo, kiek sidabrinių ilgųjų atseis krikštas. Reikėjo skubiai 
rinkti duoklę ir krikštytis, kad vėl sukurstyti žmonės nepradėtų bruzdė
ti. Reikėjo skubėti, kol kunigaikštis turi žmonių sueigos pritarimą.

Pradėta skubiai rengtis krikštui.
Jeigu arkivyskupui Brunonui, pasitelkus visus kunigus, kapelionus 

ir vienuolius, sekėsi gerai ir be jokių ypatingų kliūčių, tai kunigaikš
čiui Netimerui buvo kur kas sunkiau.

Vien tik duokles skubiai surinkti iš visų žemių ar pavyks? O jeigu visi, 
visos pilys sužinos, kodėl skubama, ar nekils dar didesnių bruzdėjimų, 
nepaklusnumo akcijų? Netimerui labai rūpėjo išlaikyti rimtį, sušaukus į 
vieną vietą visus žmones -  ir pilėnus, ir iš aplinkinių sodybų, gyvenvie
čių. Jis baiminosi, kad pakaktų minioje keleto rėksnių ir tuomet pamėgink 
suvaldyti visus! Suko galvą, ką daryti ir kaip tai tinkamai padaryti.

Tad ir nusprendė apgalvotai išdėstyti savo patikimiausių karių šim
tines: juos apkrikštyti pirmiausia, kad prireikus galėtų prižiūrėti mi
nią, o maištininkus tuojau pat rištų ir -  į požemį, kad jų ir balsų ne
sigirdėtų. Jokiu būdu negalima atimti gyvasties nė iš vieno. Tik paslėpti, 
kad nekurstytų, nemaištautų, kitų neklaidintų.

Iki krikšto numatytos dienos jau buvo likę visiškai nedaug, tad pa
sirengimas šiam įvykiui dar labiau suaktyvėjo.

240 I 2 DA LI&



3  D A L I S

Viltys ir  netektys

Tebūnie, kad mano rankos niekada nebūtų 
sukruvintos žmogaus krauju...

iŠ  LIETUVIŲ MALDOS



Pirmasis lietuvių krikštas

Juoda Žeme, šventa Žeme,
Aš tave nužemintai bučiuoju. 
Tu mane nešioji...

iŠ  SENOVĖS LIETUVIŲ GIESMĖS



Krikšto išvakarėse

Vis dažniau susitikdavo ir vis ilgiau užsibūdavo ar
kivyskupas Brunonas Kverfurtietis lietuvių kunigaikščio Netimero me
nėje, vis ilgiau jiedu kalbėdavosi. Per bendravimo laiką jau spėjo gerai 
vienas kitą suprasti ir, suinteresuoti vienu reikalu, kaipmat rado ir ben
drą kalbą. Juk abu siekė vieno tikslo -  krikšto, per kurį Netimeras bū
tų patekęs į Europos karalijų bendriją, šito jis labai siekė. Ne nuo sa
vų dievų bėgo, o skubėjo į sparčiai priekin žengiančią Europą, norėjo 
išvengti karų, kurie netolimoje praeityje alino jo senelį, tėvą. Aišku, bū
damas įžvalgus, prisibijojo galimos krikšto prievartos, tačiau, kita ver
tus, norėjo tapti karaliumi.

Iš tiesų Brunonas rūpinosi ir misionierių gyvybėmis. Buvo dėl ko 
nuogąstauti po vyskupo Adalberto žūties prūsuose bei po imperato
riaus Otono III mirties ir jau kilusios didelės nesantaikos pačiame krikš
čioniškajame pasaulyje, kuris buvo lig šiol misionierių ir dvasinė, ir 
fizinė parama.

Būtent dabar, misionieriams itin nepalankiu metu, kilo karas tarp 
Henriko II ir jų patrono Lenkijos karaliaus Boleslovo Narsiojo. Misio
nieriai praktiškai liko vienui vieni, be jokios paramos ir pagalbos iš 
išorės. Visa laimė, kad Brunonas, tikrai to net nesitikėdamas, surado 
patikimą bendramintį ir užtarėją. O tas bendramintis buvo ne kas ki
tas, o, kaip jie jį vadino, pagonių karalius Netimeras. Tad Brunonas 
laiške Henrikui II rašė apie šventos misijos svarbą ir jos gana sėkmin
gą pradžią pagoniškajame pasaulyje, didžiai apgailestavo dėl jo švie
sybės Henriko II organizuoto karo prieš ištikimąjį ir dorąjį krikščionį, 
misijų į pagonių šalis rėmėją, Lenkijos karalių Boleslovą Narsųjį, ku
ris ir žemėmis, ir savo atsidavimu Dievui yra arčiausiai misijos, ją vi
sokeriopai rėmė ir palaikė, o dabar karas atima iš jo tokią galimybę. 
Viešpaties vardu prašė nutraukti nereikalingą karą, vėl grįžti prie Oto
no III tęsiamos pagoniškųjų kraštų evangelizacijos, nešti ne kalaviją, o 
šventą žodį su kryžiumi ir toliau visomis išgalėmis remti jų pradėtą 
svarbiausią gyvenimo misiją.
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Deja, taip netikėtai susiklosčius nepalankioms aplinkybėms, be jo
kios abejonės, pasunkėjo ir Brunono darbas. Žinia apie karą tarp krikš
čionių galėjo pakeisti net ir Netimero laikyseną ir apsisprendimą. Tad 
jis ir skubėjo kuo greičiau vykdyti savo misiją, norėjo kuo greičiau ap
krikštyti bent jau pagonių karalių Netimerą, jo šeimą, didikus ir tar
nus, o vėliau neskubant ir visus žmones, kol įvykiai krikščioniškaja
me pasaulyje dar labiau nesusikomplikavo. Kas gali žinoti, kaip visa 
tai klostysis Europoje toliau? Jeigu bus paskelbtas kryžiaus žygis į pa
gonių žemes, tuomet ir kalbos apie krikštą negalės būti, taip pat ir apie 
jokias taikias misijas. Brunonas jau įsitikino, kad į šias žemes Dievą 
galima nešti tik su kryžiumi. Jokiu būdu ne kalaviju! Arkivyskupas tai 
jau suprato, bet ar supras imperatorius, pats popiežius? Juk jų sostai 
labai toli nuo šių žemių ir gandai, pasiekiantys jų ausis apie šių že
mių žmones, labai toli nuo tiesos, tiesiog prasimanyti, piktavališki.

Na, o kunigaikšis Netimeras tuo metu, aišku, neturėdamas nuolati
nių ir glaudžių ryšių su krikščioniškuoju pasauliu, dar nežinojo visų 
ten vykstančių sudėtingų krikščioniškųjų valdovų tarpusavio rietenų, 
todėl ir įdėmiai klausėsi arkivyskupo, pasikliovė tik juo, juo nuoširdžiai 
tikėjo ir galutinai įsitikino, kad krikštas ir būtinas, ir neišvengiamas. Pa
galiau jis suprato, kad ten, krikščioniškajame pasaulyje, jis ras ir užtari
mą, ir palaikymą nuo vis dažnesnių ir stipresnių puolimų iš pietryčių 
pusės, sužinojo, kokie ten, Vakaruose, jau dideli miestai, kokie gražūs 
rūmai, tvirtos pilys... O svarbiausia, buvo įtikintas, kad pagyvės preky
ba, net ir ginklais, kokių jie, lietuviai, patys dar negali nusikalti.

Apie daugelį įdomių dalykų Netimeras, ir ne tik jis, išgirdo pirmą 
kartą. Daug netikrų gandų buvo paneigta. Ir paneigta ne žodžiais, o 
misionierių elgesiu, darbais. Vis daugiau žmonių su pavydu ir pagar
ba žvelgė į atvykėlius. Pagaliau ir misionieriai jau visiškai kitomis, pa
garbiomis, akimis žvelgė į Netimerą ir jo žmones.

Nemažą poveikį jo apsisprendimui darė ir tai, kad Brunonas labai 
atvirai dėstė, jog anksčiau ar vėliau teks krikštytis. Ir geriau tai pada
ryti dabar, gera valia, iš įsitikinimo, nes gali būti ir tokia Dievo valia, 
jog į jų, pagonių kraštą, gali būti atsiųsta tokia galinga jėga, kad teks 
prievarta krikštytis, prarasti net savo laisvę ir žemes. Ir tuomet net savo 
karaliaus turėti nebus galimybės. Beje, Netimeras apie tai ne kartą 
mąstė.
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-  Pasaulietinė valdžia esti Dievo įrankis, todėl Dievo žodžiu ir valia 
krikščioniškieji karaliai gali skelbti šventą karą. Ar reikia, karaliau, be 
reikalo guldyti galvas? Gera valia reikia krikštytis... Tu tik vienas jau 
likai visame pasaulyje nekrikštytas, tik tavo žemių pagoniška salelė... 
Niekaip neatsilaikysi prieš pasaulio žemiškąsias ir dangiškąsias jėgas.

-  Ar gali taip būti? -  klausė Netimeras, vis nenorėdamas patikėti, 
kad iš tikrųjų atsiras jėga, kuri privers jį paklusti. -  Dar nebuvo tokios 
jėgos, kuri mūsų valią nugalėtų. Nebuvo ir nebus! Pas jus daug tokių 
blogybių, kokių mano žemėse dar nėra. Ar mums to reikia? Ar ne nau
dingiau gyventi kaip ligi šiolei, be didžiųjų, kaip jūs sakote, nuodė
mių. O ir jūsų Dievas...

-  Karaliau, mūsų Dievas labai gailestingas ir teisingas. Bet piktųjų 
dvasių valdovas Šėtonas gali taikiai ir neatiduoti jo velnių apsėstų jū
sų kūnų. Ir bus priverstas Viešpats pakelti bausmės rykštę ir jėga va
ryti Šėtoną su visomis jūsų piktosiomis dvasiomis. Taip jau yra buvę. 
Tuomet ir jūs galite skaudžiai nukentėti nuo labai galingos, sutelktos 
jėgos. O nuo pasaulio blogybių nepasislėpsite, anksčiau ar vėliau vis 
tiek ir jus pasieks... Tik bus dar skaudžiau -  nei jūs patys apsiginsite, 
nei jums kas padės.

Po šių žodžių visos Netimero abejonės dėl krikšto visiškai išgaravo. 
Jam buvo palankiau krikštytis savo noru, ir, beje, kuo greičiau, nes ir jo 
žemėse santarvė vos vos laikėsi. Tiesą pasakius, jos jau nebuvo. O krikšto 
atveju jis, galima sakyti, tikėjosi iškilmingai sulaukti karališkosios karū
nos. Na, o po to netruks jo žmonės išmokti statyti didelius mūrinius rū
mus, namus ir pilis. Išmoks ir savo rašto, aišku, kai jis bus sukurtas.

Netimeras, klausydamasis Brunono pasakojimo, su pavydu stebė
jo, kaip jie, vienuoliai, gražiai rašo, o patys pasigaminę įvairiausių ne
matytų spalvų, piešia gražiausius paveikslus. Pasklido kalbos, kad jie 
parengė Dievo namų projektą. Juolab kad ir Brunonas pažadėjo po 
krikšto, grįžęs iš misijos, imtis aktyvaus tarpininkavimo, atsiųsti mokslo 
vyrų, rašto, knygų žinovų ir kitokių meistrų.

Tad ir skubėjo krikštytis Netimeras. Jam, be kita ko, didelį nerimą 
kėlė tai, kad nužudžius jo nepaklusnųjį brolį Žvainį, vis aršiau pies
tu stojosi prieš kunigaikščio valią kitas jo brolis, savarankiškos tėvo
nijos kunigaikštis Živinbūdas. Visos tos aplinkybės jį ir arkivyskupą 
vertė skubėti.
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Be to, Netimero pilies pašonėje praeitą savaitę įvyko labai nemalo
nus įvykis, kuris labai ne laiku sukėlė, nors dar nedidelių, bet aršių 
neramumų. O visa tai įvyko dėl misionierių žioplumo, dėl jų neatsar
gaus elgesio su kaimo žmonėmis ir dėl perdėto savo pasitikėjimo, ne
va jau visi tvirtai patikėjo jų skelbiamu Dievu, jų tiesomis, niekas ne
išdrįs pasipriešinti jų žodžiams ir darbams.

Kaip tik tą vakarą arkivyskupas su kunigu krikštui rengiamoje kop
lyčioje Netimerą, jo šeimą ir artimuosius, didikus mokė melstis, žegno
tis ir garbinti jų Dievą, kaip reikia elgtis per krikštą. Mokymosi įkarš
tyje įpuola trys vienuoliai benediktinai. Arkivyskupas iš netikėtumo net 
nutraukia apeigas. Visi irgi atsisuko į durų pusę. O ten -  suplėšytais 
drabužiais ant kelių sukritę, vienas iš jų net krauju pasruvęs, verkia ir 
dejuoja išsigandę trys vienuoliai.

-  Mano broliai, kas jums nutiko? Ar taip skubu, kad net sutrukdėte 
apeigas? -  garsiai, bet kartu ir griežtoku balsu paklausė arkivyskupas. 
Jis dar nespėjo gerai įsižiūrėti, kaip apgailėtinai atrodo jo vienuoliai.

Tačiau vienuoliai tylėjo, tik garsiai šnopavo, matyt, labai buvo nu
vargę ir tik nosimis šnarpliojo, rankomis ašaras šluostėsi. Jau buvo aiš
ku, kad kažkas įvyko negera, ko lig šiol nebuvo.

Atsistojo ir Netimeras, žiūrėjo į tris gerokai apkultus vyrus, kurie 
buvo išties vos leisgyviai.

-  Stokitės! Tučtuojau sakykite, kas įvyko! Nieko neslėpkite! Matau 
savo akimis!

Vienuoliai nedrąsiai atsistojo nuleidę galvas, tarsi atgailauti susi
ruošę, kaltai žiūrėjo į savo arkivyskupą, kuris jau irgi suprato padė
ties keblumą, o gal net ir rimtumą, nes jau iš už pusiau pravertų durų 
pasigirdo triukšmas. Jau švelnesniu balsu prakalbo, ne tik užjausti ir 
paguosti norėdamas, o stengdamasis neaštrinti padėties.

-  Mano broliai, matau, kad kažkoks nesusipratimas įvyko. Skubiai 
sakykite, nė žodžio neslėpkite! Kalbėkite gi! -  dar paragino. -  Kol dar 
nevėlu!

Ir, vienas kitą pertraukdami, papildydami, šiek tiek apsiraminę vie
nuoliai papasakojo tai, kas įvyko.

Šitie trys benediktinai -  tai karštuolis misionierius Benediktas, Bar
nabas ir Baltramiejus -  buvo bene patys pamaldžiausi iš visų čia, misi
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joje, esančių, patys uoliausi Viešpaties tarnai. Jie ir kūnu, ir dvasia be 
jokių išlygų buvo atsidavę tarnystei savo Viešpačiui ir, jeigu reikės, tai 
ir kovai, kaip jie patys sakydavo, su šėtonu. Ir aklai vykdė savo pareigą.

Taigi, nors misionieriams ir kunigaikščio Netimero, ir arkivyskupo 
Brunono buvo įsakyta neišeiti be leidimo ir be pilies palydos už mies
to ribų, tačiau šie trys benediktinai kasdien ėjo pamokslaudami kas
kart vis toliau. Vakar taip toli nuklydo, kad net negrįžo, o nakvojo pas 
vieną seniūną kaimelyje, o iš pat ryto patraukė dar toliau.

Nuėję į nedidelį, pamiškėje prie upės vingio prisiglaudusį kaimelį, 
surado jo seniūną, vyriausiąjį Netimero girios medžioklį, ir valdovo var
du liepė visus žmones sušaukti prie jo dūminės trobos. Žmonės jau 
buvo šiek tiek girdėję apie keistus svetimšalius, atėjusius skelbti naują 
dievą. Girdėjo, kad ir pats valdovas tarsi neprieštarauja, liepia jų klau
syti ir nieko be jo žinios svetimšaliams nedaryti.

Susirinkusiuosius, o nenorėjusius ateiti iš tolimesnių pašalių per 
gilų sniegą seniūno paliepimu ir vienuolių reikalavimu vyskupo ir ku
nigaikščio vardu varu suvarė, šie trys pamokslautojai iškart suklupdė 
ant sniego. Negana to -  liepė ir gultis ištiesus į šonus rankas, t. y. gultis 
kryžiumi, ir daryti tokius pat ženklus rankomis atsikėlus ir ant kelių 
klūpint, pasak jų, žegnotis, taip piktąsias dvasias išvaryti, šventam 
krikštui pasiruošti. Žmonės prie tokių apeigų nebuvo pratę... Šitos apei
gos užsitęsė labai ilgai ir žmonėms labai nepatiko. Tuo metu netikėtai 
suliepsnojo viena bakūžė, stovėjusi prie pat kalniuko, pamiškėje.

Sušoko žmonės, suklykė, pamatę daug dūmų ir jau net ir didelę ugnį:
-  Degame! Degame! Bėkim gesinti, supleškėsim visi! Gelbėkime... 

Greičiau... Ai ai ai... Oi oi oi... Degaaam...
Vienuoliai gi pradėjo garsiai rėkti, juos peršaukdami ir gąsdindami:
-  Melskitės! Niekur nebėkite, ant kelių... Nebėkite... Ant kelių... Tai

-  mūsų Viešpaties ženklas! Išgirdo jūsų maldas... Tai Šėtonas jau iš 
jūsų bėga! Jis po savęs tik ugnį ir pelenus palieka... Nenori gražiuoju 
pasiduoti... Nesiartinkite prie jo... Tegu jis išbėga iš jūsų kūnų, iš jū
sų kaimo... Ant kelių visi... Melskitės! Su ugnim jis išbėga... Kryžiu
mi visi ginkimės... Šėtonas bėga... Viešpaties stebuklas...

Kur tau! Argi žmonės galėjo klausytis vienuolių, pamatę, kaip jau, 
apimta ugnies, pleška kraštinė pirkia? O jeigu vėjas papūs -  supleš
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kės visos greta stovinčios šiaudinės ir lapinės bakūžės! Žino, ne pir
mas kartas! Taip jau ne vienam buvo atsitikę. O ir seniūnai reikalavo, 
kad, pamačius degant vienai pirkiai, visi pultų gesinti.

Šaukdami, griūdami į gilų sniegą dūmė kiek įmanydami žmonės 
gaisro link. Vienuoliai su maldomis irgi puolė iš paskos kepurnėtis ir 
vis atkakliau reikalauti sustoti.

Bet kai subėgę žmonės apspito degančią bakūžę, suprato, kad jau 
nieko negalės padaryti -  negi sniego gniūžtėmis užmėtysi šitokią ug
nį! Sužinoję, kad ugnyje gyvi sudegė ten buvęs senučiukas su mažu 
vaikiuku, ėmė raudoti ir svarstyti, kas dėl to kaltas. Visaip žmonės kal
bėjo. Vieni tvirtino, kad taip galėjo atsitikti per daug malkų įmetus į 
vidury pirkios besikūrenančią ugnį. Krosnių su dūmtraukiais tuose na
muose dar nebuvo, plytų žmonės dar neturėjo. Pasak kitų, ugnis per 
daug įsiplieskė senučiukui užsnūdus. Trečių manymu, gal kokių pik
tavalių darbas... Nors retai, bet būdavo ir tokių atvejų. Mat kuo to
liau, tuo dažniau pasirodydavo ir šiose žemėse įvairių keliauninkų. 
Visokių žmonių tarp jų būdavo. Kas žino, kaip ir kas šį kartą įvyko? 
Bet, greičiausiai, naminis iš šios pirkios pabėgo, blogas aitvaras įsi
maišė, ugnį atnešė...

Vienuoliai gauna į kailį

^ Gal visa tai tuo būtų ir užsibaigę, jeigu nebūtų įsi
kišę vienuoliai. Geriau jie šiuo metu būtų tyliai pasitraukę, grįžę kuo 
greičiau atgal. Bet kur tau! Matydamas žmonių nerimą, Benediktas kaip 
pašėlęs mosuodamas kryžiumi, įkandin ir kiti abu, šoko į pačią jų tirš
tumą ir vėl ėmėsi karštai pamokslauti, netgi gąsdinti, kad tai neva baus
mė už nepaklusnumą, už tarnystę šėtonui, kad taip bus visiems ir vi
sada, jeigu šie nepaklus jų žodžiams. Kaip galima garbinti ugnį, kuri 
tik nelaimę jiems neša! ♦

Savaime suprantama, šiuo metu to jau buvo per daug. Ypač išgir
dus, kad tokia nelaimė aplankys juos visus.

-  Tai jų darbas! Girdit... Ir dar mus gąsdina! -  vienas per kitą šaukė 
žmonės.

-  Jie mūsų šventą ugnį paniekino!
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-  Tai mūsų dievų ženklas mums, kad jų neišsižadėtume!
-  Gaudykite juos! Jie atnešė nelaimę!
-  Į ugrų! Į ugnį! Čiupkite, neškite! Tempkite donai!
-  Jie atnešė nelaimę! Ir dar daugiau atneš! Neklausykite jų!
Ir puolė vienuolius talžyti kas kuo galėdamas. Jau ne tik talžė jų 

šonus, bet ir įnirtingai tempė, sugriebę už skvernų, arčiau gaisro. Ne
juokavo, iš tikrųjų norėjo į ugnį mesti -  taip liejo ant jų susikaupusį 
pyktį. -  Minia buvo įtūžusi ne juokais.

Šitą baisią nelaimę sustabdė garsus, visus balsus nustelbiantis jų 
seniūno medžioklio riaumojimas:

-  Stokite! Ką darote?! Ar pamiršote mūsų valdovo žodį?! Norite bė
dą užsitraukti?! Paleiskite juos tučtuojau! Paleiskite, sakau! Mūsų tė
vų vėlėmis įsakau nepiktnaudžiauti be valdovo leidimo....

Keli stiprūs vyrai, šiaip ne taip prasibrovę pro minią, kartu su me
džiokliu plėšte išplėšė iš įsiutusių žmonių rankų gerokai jau aptalžy
tus pamokslautojus, nustūmė kuo toliau nuo gaisro, nuo žmonių, iš
vedė į šiek tiek pramintą takelį, dar gerai niuktelėję ranka parodė pi
lies bokšto link:

-  Skuoskit ir negrįžkit, kol mūsų valdovas kitaip neįsakys! Dinkite 
iš akių kuo greičiau!

Ir pabėgo išsigandę, apdaužyti, suplėšytais drabužiais vienuoliai. 
Nuskubėjo arkivyskupui skųstis, kad dėl švento darbo taip baisiai ir 
nekaltai nukentėjo, kad tokie baisūs ir žiaurūs pagonys... Vos jų gyvų 
nesudegino.

Išgirdus apie tai, kas įvyko, iki galo išklausius, išleidus vienuolius 
pro duris, Netimeras pasiūlė šiandien nutraukti apeigą, paleido ir vi
sus saviškius. Liko dviese su arkivyskupu. Abu suprato, kad padėtis 
gali tapti nenuspėjama -  gandas apie įvykį gali pasklisti po visas že
mes. Tad Netimeras skubiai išsikvietė vyriausiąjį pilininką, kažką jam 
pasakė ir tas nedelsdamas išskubėjo vykdyti kunigaikščio įsakymą.

Brunonas su Netimeru, likę vienu du, dar truputį pasitarė ir nuta
rė krikštytis artimiausią sekmadienį:

-  Karaliau, -  kreipėsi arkivyskupas, -  tai bus labai graži ir mums, 
ir jums, ir mūsų Viešpačiui šventė. Geriausias jo pasveikinimas ir 
dovana...
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-  Arkivyskupe, kaip ir kur aš galėsiu Viešpatį pasveikinti? Ir ką 
jam dovanoti?! -  nuoširdžiai paklausė Netimeras, tikrai nesupratęs, 
apie kokias dovanas prakalbo arkivyskupas ir kaip tai padaryti.

-  Visi pasveikinsite Viešpatį apsikrikštydami. O jūsų sielos ir bus 
jam geriausia dovana, -  šypsodamasis maloniai kalbėjo Brunonas. -  
Artimiausias sekmadienis -  Trijų Karalių šventė... Tą dieną, prieš tūks
tantį ir devynis metus, tolimajame Betliejuje vos tik gimusį Dievo sū
nų, kūdikėlį Jėzų, atėjo pasveikinti trys garbingiausi aplinkinių žemių 
karaliai... Tai šią įsimintiną dieną ir jus, šių žemių karalius, pasvei
kinsite mūsų, o dabar jau ir jūsų Viešpatį. Vos tik gimęs mūsų Vieš
pats, o jau buvo visos žmonijos ir dangaus karaliumi, todėl ir sveiki
no jį tada žemių karaliai. Tik jūs ligi šiolei negalėjote jo nei pripažinti, 
nei pasveikinti, nei įsileisti... Nieko apie tai nežinojote, štai ir atėjo ta 
diena! Didžio džiaugsmo diena! Tavo ir tavo žemių žmonių.

Netimeras patenkintas nusišypsojo. Paprašė, kad daugiau jo misio
nieriai, ypač tasai smarkuolis Benediktas, be jų abiejų žinios savaran
kiškai nedarytų nieko, ypač nekeliautų į tolimesnes žemes, bent kol kas, 
iki jo krikšto. Užtenka ir taip rūpesčių, o čia tik ir lauk kokių nors išdai
gų tai iš to smarkuolio riterio, tai iš vienuolio Benedikto. Po krikšto, kai 
viskas nurims, tuomet ir jų nuotykiai nebus pavojingi. Na, o arkivysku
pui labiausiai rūpėjo, ar Netimero žmonės pasirengę krikštui, nes tai, 
kas nuo jo priklauso, jau parengta. Tą jis patvirtino ir Netimerui:

-  Mūsų kunigai, kapelionai ir vienuoliai ilgai žmonėms aiškino apie 
mūsų Viešpatį Dievą, skelbė šventą Evangeliją, mokė ir žegnotis, ir ki
tų Viešpatį garbinančių apeigų. Jau net parengėme koplytėlę, kur galė
sime iškilmingai pradėti krikštą.

-  Maloningasis ganytojau, kaip jau nutarėme, tą dieną ir krikštysi- 
mės, -  patikino Netimeras. 7

Na, o tuo metu riteris Vipertas su vienuoliu Baltramiejumi buvo už
siėmę žemiškaisiais reikalais. Kaip Vipertas ir žadėjo, nepaisydamas 
laikinų nesėkmių, jis uoliai ir toliau ganė nuodėmingas pasiklydusias 
Viešpaties aveles, gražuoles vaidilutes. Aišku, ne be nuotykių.

... Kaip ir buvo sutarta, rudenį pagal arkivyskupo Brunono paruoš
tas ir su kunigaikščiu suderintas apeigas 1009-ųjų pradžioje buvo pa
krikštytas Lietuvos valdovas Netimeras su savo šeima, tarnais, didi
kais, pilėnais, miestiečiais.
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Krikštui jau buvo pastatytos šventovės -  tiesa, dar kaip reikiant ne
įrengtos. Vyskupo nurodymu Netimeras įsakė pastatyti tris kubilus su 
vandeniu. Vieną didžiulį -  vyrams, antrą mažesnį -  moterims, na, o 
trečią perpus mažesnį, pripildytą pašildyto vandens, -  vaikams.

-  Krikštysi, vyskupe, tik mane, mano šeimą ir mano tarnus. Visus 
kitus mano žemių žmones krikštysite pavasarį ežeruose ir upėse, kai 
nutirps ledas, įšils vanduo, -  pasakė Netimeras arkivyskupui, -  Man 
pasikrikštijus, galima sakyti, kad ir visos mano žemės pakrikštytos. 
Taip sakant, į mano žemes įleistas jūsų... naujas mūsų Dievas... Be
liks tik žmonės. Apsikrikštys ir jie.

Arkivyskupas su šiuo išmintingu Netimero pasiūlymu sutiko.
Ši krikšto diena buvo itin graži. Nesnigo. Saulutė ramiai kilo virš 

medžių. Kapelionas Joanas paėmė meistrų nulietą varpą. Sunkokas. Pa
kabino bažnytėlėje prie durų ant kablio, timptelėjo už virvutės. Po pi
lies kiemą ir toliau pasklido melodingas garsas: din dan, din dannn, 
din din dannn... Žmonės, metę pradėtus ankstyvus ruošos darbus, su
kluso, naginėmis girgždindami sniegą, stipriau sagstydamiesi milo ser
mėgas, trinyčius bei kitokius apdarus, maukšlindamiesi ant galvų kai
lines kepures, sliūkino paslapties šydu apgaubtos šventovės link, tikė
damiesi išvysti neregėtą stebuklą. Į vidų žmonių dar neleido, ten įėjo 
tik kunigaikštis Netimeras su šeima, lydimas savo didikų. Juos sutiko 
prie durų ir nulydėjo gilyn į vidų pats arkivyskupas Brunonas su sa
vo kunigais ir vienuoliais, apsivilkusiais žvilgančiais iki pat žemės 
drabužiais. Bažnytėlės gale misionieriai, susibūrę po gražiu paveiks
lu, šiuose kraštuose dar nematytu, sutartinai giedojo. Smalsūs žmonių 
žvilgsniai tuojau pat nukrypo į paveikslus, kuriuose buvo pavaizduo
ti pusnuogiai žmonės upėje ar ežere, o vienas iš tų žmonių vis pilsto 
vandenį ant jų galvų. Gal tai ir yra tas krikštas? Negi ir čia taip darys 
su jų valdovu ir jais?

Įėję Netimero didikai, atsargiai tartum apsupti tykančių pavojų, ne
pasitikėdami žvalgėsi, stumdėsi, vieni norėjo prieiti kuo arčiau, būti 
pirmose eilėse, kuo geriau matyti, kas vyksta, na, o atsargesni būria
vosi, gūžėsi arčiau durų -  maža kas gali įvykti.

Pirmas, kaip ir dera valdovui, prie arkivyskupo priėjo kunigaikštis 
Netimeras. Visi kiti kaklus ištempę ir sulaikę kvėpavimą stebėjo. Jį pa
sitiko Brunonas, žengęs keletą žingsnelių į priekį. Brunono veidas švy
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tėjo palaima, kažką jam sakė -  nieko nesigirdėjo -  pusiau giedodamas, 
pusiau sakydamas nesuprantama kalba žodžius, privedė jų valdovą 
prie didžiausio kubilo, paėmė švytintį ąsotėlį, palenkė Netimero galvą 
virš kubilo, užpylė iš ąsotėlio vandens ant jo galvos -  tuo metu misio
nieriai dar darniau ir iškilmingiau giedojo, skambino varpu. Arkivys
kupas padarė kryžiaus ženklą, Netimeras pakėlė galvą, pabučiavo jam 
pakištą prie veido kryželį, atsitraukė nuo kubilo. Arkivyskupas tą patį 
pakartojo su visais kunigaikščio šeimos nariais ir, pasitraukęs nuo ku
bilo, ištarė:

-  O dabar eikite po vieną... Po vieną... Švento krikšto apeigą atliks 
mano kunigai.

Didikai vienas po kito ėjo krikštytis. Tiesa, netikėtai kilo nesusi
pratimas, teko net Netimerui įsikišti. Mat priėję prie kubilo irgi len
kė galvas -  matė, kaip darė jų kunigaikštis, tačiau kunigai liepė jiems 
lipti į kubilą. Tai daryti, aišku, niekas nenorėjo -  už lango žiema, o 
čia juk ne pirtis. Todėl ir įsiterpė kunigaikštis, paaiškindamas reika
lo esmę:

-  Su mūsų vyriausiaisiais dievais galiu bendrauti tik aš ir vyriau
siasis krivis... Į aukščiausiuosius dievus, į Perkūną gali kreiptis tik ku
nigaikštis... Naujasis Dievas irgi pripažįsta mano viršenybę. Tad Bru
nonas ir krikštijo tik mano galvą, nes aš ir esu jūsų galva. Jūs gi Die
vo, o per jį ir mano kūnai. Taigi priklausote man, tad ir privalo krikš
tyti ne tik jūsų galvas, bet ir kūnus... Kas nelips, tas negalės būti tuo, 
kuo buvo ligi šiol... Lipkit į kubilą, nesigrūskite, po vieną...

Didikai šiuos žodžius kaipmat suprato ir jau net stumdydamiesi 
skubėjo krikštytis -  vienas po kito lipo į kubilą. Jau įpusėjus darnioms 
krikšto apeigoms, kilo nesusipratimas. Į kubilą lipo patikimiausias Ne
timero dešimtininkas. Įkėlė vieną koją, jau kėlė ir antrą, bet sustojo ir 
nelipa, kunigas norėjo tuoj pat murktelėti jo galvą, karys staiga ją pa
kėlė, atsigręžė į jį krikštyti pasirengusį kunigą ir garsiai paklausė:

-  Mano galvos neliesk, jos niekada nelietė net priešai. Tu geriau, 
naujasis Dieve, atsakyk, ar aš po mirties saviškius sutiksiu, ar būsiu 
rojuje, ar mano nekrikštyti priešai bus per amžius pragare?

-  Taip, -  išgirdo atsakymą narsusis karys ir drąsiai murktelėjo į 
kubilą.
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Tačiau vos jam išlipus, priėjo baugščiai dairydamasis vyriausiasis 
vandenų prižiūrėtojas, laipteliais atsargiai užlipo prie kubilo krašto, 
jau kėlė koją aukštyn, tačiau staiga ją atitraukė, išplėtęs akis pažvelgė 
į žiaurų vaizdą paveiksle -  ugny degė žmonės, raitėsi gyvatės -  ir bai
siai nustebęs paklausė:

-  Dieve, o mano nekrikštyti tėvai ir protėviai, ar ir jie per amžius 
kančiose pragaro ugny kankinsis kaip tame paveiksle? -  drebančia ran
ka parodė paveikslo link.

-  Taip, -  išgirdo atsakymą.
-  Ar aš jų savo krikštu neišgelbėsiu?
-  Neee...
-  Jeigu neišgelbėsiu, tai ir man nereikia to krikšto... Negi aš galėsiu 

per amžius žiūrėti į savo tėvų kančias? Neee, to aš neišgyvensiu, to 
tikrai nebus... Nereikia man tokių dievų, neereiiikiaaa... -  vikriai atšo
ko nuo kubilo ir it patrakęs išdūmė pro duris.

Kilo sumaištis, tačiau, Netimero griežtai paraginti, didikai vėl vie
nas po kito ėjo krikštytis.

Dabar beliko laukti vėlyvo pavasario, kai gerai įšils ežerai. Tada 
bus krikštijami ir kitų pilių žemių žmonės. Visų šių pagoniškųjų že
mių krikštą arkivyskupas Brunonas su savo misionieriais, sutaręs su 
Netimeru, buvo numatęs užbaigti iki rudens.

Kunigaikštis, apimtas pasirengimo krikštui įkarščio, pamiršo, jog 
prieš pat Kalėdas dingo jo pilies kariaunos dešimtininkas Kuorys su 
keliais kariais. Tiesiog nenorėjo kelti triukšmo. Pagaliau kur jis dėsis, 
kur iš jo žemių gali dingti? Pats iš Živinbūdo grįš nulenkęs galvą, vos 
tik Netimeras griežtai pareikalaus. Kam dabar be reikalo erzinti ir taip 
gerokai sunerimusius dėl krikšto žmones?

Tad jis nutarė neskubėti aiškintis, kodėl Kuorys pabėgo, o atidėjo 
šį reikalą iki pavasario. Juolab kad žinojo, jog pastarieji pabėgo pas jo 
brolį Živinbūdą prašytis jo pagalbos ir užtarimo -  neva apsaugos nuo 
krikšto. Kad tik jų neištiktų Živinbūdo jaunėlio brolio Žvainio likimas! 
Geriau jau pasikrikštytų...

Labiausiai neramu, kad tie bėgliai jau senokai nemėgo savo valdovo 
Netimero. Jie visada, ypač Kuorys, labiau prijautė Živinbūdui. Tad nu
taikęs progą, neapsikentęs neva pabėgo dėl svetimšalio ir kitatikio rite
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rio savivaliavimo Netimero pily, vaidilučių gundymų. Netimeras jautė, 
kad prieš jį, ko gero, rezgiamas sąmokslas, o gal net ruošiamasi atviram 
karui. Tik laukiama progos. Bet Netimerui pirmučiausia rūpėjo krikštas, 
o tik paskui imsis kitų reikalų, aišku, Živinbūdą prigriebs pirmiausia.

Tačiau, pasirodo, Netimeras dar nebuvo gerai perpratęs savo bro
lio Živinbūdo. Jis netgi nenutuokė, kad jo sugalvotos istorijos dėl krikš
to -  tik piktų kėslų priedanga. Valdžia ir moterys jam rūpėjo pirmu
čiausiai. Ar tik jis nesiekia Vaidutės rankos ir kunigaikščio krėslo?

Netimeras, visa tai gerai apsvarstęs, ėmėsi didelių atsargumo prie
monių, ypač per krikštą. Net sustiprino sargybas pily, kur visuomet 
laikė per tris šimtines ištikimų karių. Tačiau dar vieno nemalonaus aki
brokšto vis dėlto neišvengė. O atsitiko štai kas.

Tą pavakarę, krikštui pasibaigus, susirinkus ir misionieriams, ir ku
nigaikščiui Netimerui su visais savo didikais koplytėlėje iškilmingų 
krikšto pamaldų, riteris Vipertas kaip visuomet turėjo savo planų ir 
ketinimų, kurie akivaizdžiai nesutapo su jo patrono arkivyskupo Bru
nono planais. Jis, be jokios abejonės, puikiai žinojo, kad vaidilutės su 
vaidilomis krikšto apeigose nedalyvavo -  tada jie buvo prie aukuro ug
nies. Tad vos tik sulaukęs sutemų, Vipertas nuskubėjo link Tolvydžio 
namų, kur ir gyveno Vaidutė. Jis turėjo puikią galimybę šiandien su ja 
susitikti ir ilgėliau su ja pabūti.

Dėl viso pikto Vipertas išskubėjo, kad ją sutiktų dar tik einančią į 
namus, kad nereikėtų ir durų klebenti. Vipertas labai gerai žinojo, ka
da ir kokiais takeliais ji grįžta. Beje, Vaidutė nuo jo nė kiek nesislaps- 
tė, priešingai -  vis stengėsi pati „netyčia" jį kur nors sutikti.

Puikiai nusiteikęs riteris svajingai žingsniavo savo keliu -  neįpras
ta tyla gaubė visą pilį, tik kada ne kada iš koplytėlės pasigirsdavo mi
sionierių giesmės. Pagal Vipertą, štai iš už to posūkio turėtų pasirody
ti ir Vaidutė -  misionieriams atvykus ji stengdavosi nuo aukuro eiti į 
namus viena, vis tuo pačiu laiku, tad dažnai susitikdavo su žaviuoju 
riteriu, irgi pasirodančiu tuo pačiu metu ir vienas.

Vipertas staiga stabtelėjo, įsmeigė žvilgsnį į tamsą, į posūkį prie gi
raitės, iš kur turėtų pasirodyti Vaidutė. Sukluso. Tamsoje jis pastebėjo 
šmėstelėjusius įtartinus šešėlius, išgirdo keistą šnaresį, lyg dejonę. Ne
trukus tamsoje atpažino gerai pažįstamus vaidilutės apdarus, šmėste
lėjusius ir akimoju dingusius už medžių.

254 I 3 DALIS



Vipertas nė akimirkos nesvarstydamas keliais šuoliais it įsiutęs žvė
ris atsidūrė reikiamoje vietoje, čia pat išgirdo šniokštimą ir gerai pa
žįstamą balsą:

-  Gelbėėėė...iii...
Vipertas tik žybt -  ištraukė kalaviją, pribėgo prie dviejų besigrumian

čių šešėlių. Net ir galvoti nereikia -  tai jo Vaidutė plėšiko, kuris ją tem
pė gilyn į giraitę, kur buvo girdėti ir žirgo prunkštimas, naguose. Ne
galvodamas Vipertas ne kirto (trukdė palinkusios medžių šakos), o tren
kė kalavijo briauna per Vaidutę tempusias rankas ir akimirką jo akys 
susidūrė su plėšiko akimis. Tai buvo dešimtininkas Kuorys.

Vaidutė kaipmat išsprūdo iš gniaužtų ir iš visų jėgų taip ėmė rėkti, 
kad net visa apylinkė girdėjo. Nustebo Vipertas Kuorio vikrumu ir iš
tverme -  iš skausmo it vilkas tik suinkštė, sukriokė ir lyg pasiutęs su
žeistas žvėris dingo tamsoje. Vipertas teišgirdo:

-  Dabar tai jau tu tikrai nebegyvensi... Nebegyyyy...
Pasigirdo žirgo kanopų tolstantis dundesys, stojo tyla. Vipertas 

puolė prie Vaidutės. Ją nuo aukuro grįžtančios draugės jau vedė na
mų link. Į Tolvydžio namus jas lydėjo ir sargyba.

... Kitą dieną pilies rikis Tolvydis, apkabinęs Vipertą didžiai susi
jaudinęs tepasakė:

-  Tu man dabar kaip mieliausias brolis... Net negali įsivaizduoti, 
kokios kančios laukė mūsų Vaidutės tų žvėrių naguose... Jie būtų ker
šiję už viską -  už jus, už tave ir jūsų Dievą, ypač jeigu būtų ją pagro
bę... Jeigu ne tu, narsuoli, būtų Vaidutę pagrobę... Tu tikras riteris. Da
bar tau priklauso viskas -  prašyk ko nori -  gausi viską.

Kiek kitaip šį įvykį įvertino misionieriai, veikiami sėkmingo krikšto 
įspūdžių. Pirmasis pasisakė kunigas Vincentas:

-  Bijau, kad tu vienintelis gali negrįžti iš mūsų šventos misijos, jei
gu neatsisakysi savo nuodėmingo užsiėmimo, mergišiau... Be galvos 
liksi... Vis kur nors įsipainioji.

O kapelionas Joanas pagiežingai dar rimčiau pagrasino:
-  Pasibaigus mūsų šventai misijai, reikia anuliuoti jo šventą san

tuoką ir atskirti nuo mūsų šventos Bažnyčios...
-  Tuomet jo vieta tik ant laužo...
Misionieriai šaltai žvelgė į riterį. Vipertas liūdnu balsu teatsakė:
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-  Jėzus Kristus mano vietoje pasielgtų lygiai taip pat...
Misionieriai tik žvalgėsi vienas į kitą. Stojusios tylos niekas nenu

traukė, nes nebuvo ką pridurti.

Živinbūdo įtūžis

Vos tik sužinojęs apie savo brolio Žvainio žūtį, Ži- 
vinbūdas, vos atvykęs į šią žemę prie Aistros kilpos, netikėtai buvo 
pramintas Zebedniu. Šis blogas vardas prigijo kaipmat, nors jis jo ir 
nepripažino, bet jau nieko negalėjo padaryti -  visi už akių jį tik taip ir 
te vadino. Argi jis galėjo susitaikyti su šituo bjauriu vardu -  Zebednys 
reiškia valkatą, bastūną. Na, o būdamas dar ūmaus ir kerštingo būdo, 
kaip vilkas, kur tau, it viesulas lakstė po pilį, įvarydamas nežmonišką 
siaubą ne tik savo tarnams, bet ir visiems pilėnams. Jo tokio ligi šiol 
dar niekas nebuvo matęs nuo tų laikų, kai jis pradėjo valdyti šias že
mes, tėvo skirtą tėvonijos dalį. Gerai prisimena tėvo žodžius:

-  Valdyk, Živinbūdai, tu tas žemes, nes mano rankos jų dėl dažnų 
žygių nepasiekia, -  prisakė tėvas, iškeliaudamas į aną pasaulį, tarsi į 
paskutinį žygį. -  O tu, Netimerai, kaip vyriausias sūnus, liksi mano 
pily. Tu ir valdysi visas man priklausančias žemes, būsi visų vyriau
siuoju valdovu. O Žvainys irgi tegu prie tavęs, Netimerai, lieka. Kai 
subręs, sutvirtės, tada skirsi ir jam šiapus upės žemės iki pat santa
kos, prie didžiųjų ežerų. Tėvas labai pasitikėjo savo vyriausiuoju sū
numi Netimeru, todėl Živinbūdas labai pyko. Bet ką jis tuomet galėjo 
padaryti? Tik piktai burbtelėjo:

-  Zebedniu mane, tėve, darai... -  ar galėjo žinoti, kad pats sau šį 
vardą išsirinko.

Laukti nebuvo nei reikalo, nei kada. Vos dvi dešimtis perkopęs Ži
vinbūdas išjojo tada toli, šiapus Nemuno, net kone į pačias paribio 
žemes. Nusivedė su savimi ir kelias dešimtines karių. Įsikūręs savo že
mėse, karius privalėjo grąžinti atgal. Bet to nepadarė. Įpykęs išjojo, nes 
jis labai norėjo likti tėvo pily. Galėjo tėvas ir Netimerą čia pasiųsti, kaip 
vyresnį, bet tokia tėvo valia -  sukando dantis ir išvyko. Šaltai atsisvei
kino su broliu. Ir vėliau vengė susitikti, ypač kai Netimeras visą val
džią į savo rankas suėmė. Tvirtai, negailestingai suėmė. Tūžo iš pyk
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čio ir pavydo Živinbūdas, tačiau padaryti nieko negalėjo -  brolis jau 
turėjo surinkęs apie penkias šimtines gerai ginkluotų karių, daugybę 
paklusnių tarnų. O ir kitos, ne tik aplinkinės, žemės prie Netimero la
biau glaudėsi. Ne tik jo jėgą ir valią pripažino, bet ir jautė pagarbą jo 
narsiajam tėvui ir seneliui. Živinbūdo vengė dėl jo labai aikštingo ir 
kerštingo būdo. Na, bet Živinbūdas nenuleido rankų, vylėsi kada nors 
įsikurti vyriausiojo valdovo pilyje. Tik Netimeras stovėjo skersai jo ke
lio. Ir vargu, ar įtarė, kokius planus puoselėja jo brolis.

Taigi dabar, ko gero, pati geriausia proga imtis Netimero. Į jo že
mes atvyko misionieriai, užsimoję krikštyti žmones, raginti juos atsi
sakyti senųjų dievų, propaguoja savąjį Viešpatį. Živinbūdas, kol gy
vas, nesiruošė išsižadėti tėvų dievų, taip nuteikė ne tik savo tarnus, 
pilėnus, bet ir visus. Net ir ne savo žemių žmones ruošėsi kelti prieš 
krikštą. Ir dar baisiau užsirūstino ant Netimero, kai sužinojo, kad jis, 
regis, įsileido gražia valia tuos svetimšalius, ne tik pats sutiko krikšty
tis, bet ir visus žmones. Sklandė gandai, kad pats juos ir pasikvietė...

Siuto ir ant misionierių, sužinojęs apie jų pamokslavimus, taip pat 
dėl to, kad žmonės ima jais tikėti. Suko galvą -  ką daryti? Joti jėga 
prieš Netimerą? Ne, jis vis dar stipresnis už jį. Tik savo galvą pagul
dys. Tad nusprendė veikti per vaidilas, Žvainį ir jo patikimus tarnus, 
visokeriopai kiršinti žmones, gal net, išviliojus iš pilies, sugauti tuos 
svetimšalius ir juos nugalabyti. Bet kol kas neskubėjo, laukė, kas bus 
toliau. Negi žmonės taip lengvai atsisakys savų dievų? Tad ir siuntė į 
Netimero pilį savo slapukus, kiršintojus. Daugiausia Žvainį ir vaidilą 
Vandenorių kurstė -  mėgo žarstyti žarijas svetimomis rankomis.

Ir šit atėjo žinia -  nužudytas jo brolis. Tai baisiau už patį krikštą, 
nes Živinbūdas dėjo daug vilčių į Žvainį, su kuriuo labai gerai sutarė. 
Na ir kas, kad Žvainys keistokas. Prie jo keisto, nenuspėjamo elgesio 
Netimero pilėnai seniai buvo įpratę, į jo išdaigas, kalbas niekas ne
kreipė didelio dėmesio.

Živinbūdas žinojo, kad atėjus laikui Žvainiu galės pasinaudoti. O 
čia še tau -  Žvainys nukirsdintas! Ir dar tų svetimšalių, svetimų die
vų nešėjų akivaizdoje! Kaip ne laiku visa tai įvyko! Gal Netimeras 
kažką negera jau spėjo suuosti? Negi jo kėslus atspėjo? O gal jis jau 
ir viską žino?! Laukti nėra kada. Kažko reikia imtis, kažką skubiai 
daryti. Bet ką?
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-  Ne, to jau per daug! Kraujas už kraują! Mano brolio kraujas -  
brangiausias! Brolio kraujas šaukiasi keršto! -  staugė nesavu balsu Ži
vinbūdas, lakstydamas po pilį. Neduok, dieve, jeigu kas pasitaikys jo 
kelyje. -  Jis jį nužudė dėl krikšto! Žinau, gerai žinau, kad norėjo pri
versti jį krikštytis! Nukirto galvą dėl svetimų dievų! Savo tikro broliooo! 
Galva už galvą! Teisybė turi nugalėti... Gyvybė už gyvybę...

Lėkė į ginklinę, griebėsi ginklų, vėl juos mėtė atgal. Iš įtūžio į šipu
lius sulaužė kelias ietis į ąžuolinę pilies sieną ir į akmenimis grįstą 
gindinį. Svaidė po ranka pasitaikiusius akmenis, šoko į arklidę, grie
bėsi balnoti žirgą. Ir vis šaukėsi Perkūno į pagalbą, žaibų ugnies, kad 
jie sudegintų visą Netimero pilį, tą nelaimių lizdą, svetimšalius krikš
čionis ir jų dievą, atnešusį nelaimes į jų žemę.

Vos ne vos jį artimiausi tarnai nuramino. Girdė kažkokių žolelių 
nuoviru.

Pagaliau kunigaikštis, išsisiautėjęs iki valios, aprimo, atsisėdo, pa
rėmė smakrą kumštimi -  dūmojo. Šnopavo, dar žaibavo krauju pasru
vusiomis akimis, bet tylėjo. Mąstė.

Gandas apie kunigaikščio Živinbūdo įtūžį ir keršto šauksmą už jo 
brolio nužudymą ir apie Netimero sprendimą krikštytis nuskriejo iki 
tolimiausių jo žemių kampelių. Beje, šios žinios iš Živinbūdo pilies 
greitai pasiekė ir Netimero ausis. Tad Netimeras dar labiau suskubo 
krikštytis, ėmėsi dar didesnių saugumo priemonių, įsakė žvalgyti net 
ir pačius tolimiausius savo žemių kampelius, rinkti žinias, ypač iš Ži
vinbūdo žemių, sulaikyti ir nepraleisti nė vieno svetimo žmogaus. 
Krikšto dieną rengėsi pakelti ant kojų daugybę savo karių -  vien pily 
buvo per tris šimtinės. Jis, regis, gerai žinojo, koks yra kerštingas ir 
klastingas jo brolis.

Živinbūdui žinią apie Žvainio mirtį ir Netimero apsisprendimą 
krikštytis atnešė geriausi, ištikimiausi jo draugai -  pilies dešimtinin
kas Kuorys ir vaidilos siųstas tarnas su dar trimis ištikimais pilėnais. 
Tiesą pasakius, nedaug jis draugų ir teturėjo. Vis dėl jo užsispyrimo, 
išdidumo. O dabar praverstų visi. Dėl to dabar graužėsi, kad ne vieną 
nuo savęs atstūmė.

Šie perbėgėliai ir papasakojo Živinbūdui viską, ką matę, patyrę, girdė
ję. Perbėgę ne tik dėl to, kad krikšto pabūgo, bet kad ir patys ne itin galėjo
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rasti kalbą nei su Netimeru, nei su kitais pilėnais. Išdūmė iš pilies slap
čia, pasak jų, savo gyvastis iš to piktavalio Netimero nagų gelbėdami.

-  Tai negi visi žmonės savo valia sutiko krikštytis, išsižadėjo savų 
dievų? -  negalėjo patikėti Živinbūdas. -  Ir, sakote, kad net visa sueiga 
pritarė Netimerui?! Negali to būti! Negi žmonės apako, apkurto?

-  Ne, kunigaikšti, ir neakli, ir nekurti... Juos tie atvykėliai įtikino... 
Jie labai gražiai moka šnekėti... Mes ne...

-  Ne, to negali būti, kad žmonės savo valia patikėtų! Ne... Juos Ne
timeras jėga privertė, o ne žodžiu! -  vėl net pašoko Živinbūdas, vis 
negalėdamas patikėti, kad žmonės gera valia sutiktų krikštytis.

-  Visa bėda ta, -  kiek galima švelniau, neminėdamas kai kurių įvy
kių, įtaigiai šnekėjo dešimtininkas, -  kad tie atvykėliai labai jau įtiko 
visiems, ne tik pilėnams -  net stebuklus rodo. O tai žmonėms...

-  Kokius gali rodyti stebuklus mūsų žemėse?! Ne mūsų dievų ste
buklus! To neturi būti! Kol aš gyvas...

-  Rodė, kunigaikšti, rodė. Vakare įėjo į pilį basi, nuplyšę, o ryte pro 
tas pačias duris, ogi tas, kurios dar ir užsklęstos buvo, sargyba saugo
jo, išėjo už mūsų kunigaikštį puošnesni. Ubagai per naktį kunigaikš
čiui lygūs pasidarė! Ar tai -  ne stebuklas? To dar lig šiol nė vieno 
pilėno akys nebuvo mačiusios.

-  Taip, taip! -  atsargiai apsižvalgęs, į priekį nelįsdamas, patvirtino 
didžiojo vaidilos tarnas. -  Ir, kas baisiausia, jie, tie svetimšaliai krikš
čionys, net ugny nedega! Mūsų dievų atvaizdus sumetė į šventą ugnį, 
jie kaipmat sudegė, o jis -  blizgančiais drabužiais sveikut sveikutėlis iš 
didžiausios ugnies išėjo... Mūsų, va, šitos akys tai matė... Žmonės net 
apmirė iš siaubo, kaip jis pats į didžiausią ugnį įėjo ir ten buvo, kol jo 
tarnai giedojo. Savo akimis negalime netikėti. Užtat ir įtikėjo jų žodžiais, 
jų Dievo galia ne tik Netimeras -  beveik visi žmonės. Net šnekama, kad 
gal iš tikrųjų jų Dievas už mūsų šventą ugnį esąs galingesnis. Vadina
si, galingesniam ir galvą reikia nulenkti.

-  Negali būti! Netikiu! Iš mano laužo ugnies niekas gyvas neišei
tų! -  net užsikirto, tarsi savo pykčiu paspringęs, mėšlungiškai kosėjo 
Živinbūdas, o atsigavęs toliau šaukė:

-  Na, bet jeigu jie ugny nedega, tai gal ir jų dievas yra Ugnis, kuri 
juos globoja, a?! -  net ir nemėginęs sulaukti atsakymo, ilgai nedvejo
damas vėl sušuko:
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-  Na, nuo mano kalavijo jų galvų neišgelbės joks dievas! Bet gal 
kaip kitaip galima sutrukdyti krikštui? — neturėdamas aiškaus atsaky
mo, klausė aplink jį susibūrusiųjų:

-  Gal rodyti jėgą dar ne laikas? Ko tylite ir tik į mano burną žiūri
te? Kur jūsų galvos? Ką daryti? -  vėl blaškėsi. Tiesa, sveikas protas 
pamažu jau ėmė viršų. Jis puikiai žinojo, kad jėga -  ne jo pusėje.

-  Niekaip, kunigaikšti! -  atsakė dešimtininkas. -  Kunigaikštis Ne
timeras jau sargybas išstatė. Jo siųsti žmonės po visas žemes ne tik iki 
pat paribių šniukštinėja, bet ir visus, vykstančius be jo leidimo, sulai
ko, o ypač įtartinus -  vietoje baudžia. Ir mane buvo suėmę, vos ištrū
kau... Tavo brolio likimas laukė... Už ką buvo suimtas -  nesakė, tylėjo, 
matyt, buvo ką slėpti. Negi prisipažinsi, kad dėl Vaidutės, kurios ir 
jis, Živinbūdas, siekia.

Po šių žodžių Živinbūdas kiek aprimo. Gal praėjo ūmus įtūžio prie
puolis. Vėl mėgino sveikai galvoti. Ir, matyt, nieko sumąstyti neįsten
gė, nes ir vėl piktai klausė:

-  Ar tuos svetimdievių skelbėjus irgi saugo?! Ar jie ir už pilies var
tų vieni jau nebeišeina?!

-  Saugo, kunigaikšti, akylai saugo. Ypač po to įvykio...
-  Kokio dar įvykio?! Kodėl aš apie jį nieko nežinau?! -  pašoko, ka

bindamasis prie kiekvieno žodžio. -  Ar kabliu reikės žodžius iš tavo 
burnos traukti?

Dešimtininkas Kuorys taip pasižiūrėjo į vaidilos tarną, kad tas net 
susigūžė, tarsi jis būtų kaltas, kad ne viską Živinbūdas žino, ir išsi
gandusiu, drebančiu balsu prabilo:

-  Gal tu, kunigaikšti, jau ir esi apie tai girdėjęs, o gal ir ne. Tas 
nutikimas neseniai įvyko, -  ir, dėbtelėjęs į Živinbūdą, ėmė pasakoti.

Ir smulkiai papasakojo kunigaikščiui apie vienuolių surengtą misi
ją į tolimesnes gyvenvietes, apie ten kilusį gaisrą, apie tai, kaip ant 
vienuolių įtūžę gyventojai vos į tą gaisrą gyvų nesumetė.

-  Jiems ten ir būtų vieta, -  jau kiek atlėgęs ir pralinksmėjęs atsilie
pė Živinbūdas. Ši naujiena praskaidrino jo veidą. Jo spėlionės ir įsiti
kinimai, kad žmonės nesutiks taip lengvai apsikrikštyti, pasitvirtino.

Tačiau jis ir vėl baisiai įtūžo, piktosioms dvasioms timptelėjus už 
liežuvio vieną iš atbėgusių Netimero tarnų -  esą Netimerą po krikšto 
žadama visų pagonių, kaip jie vadina visus nekrikštytus žmones, že
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mių karaliumi ir valdovu padaryti, net jėga jį remti. Net didelį miestą 
jam pastatyti su gražiausiais akmeniniais rūmais ir bažnyčiomis.

Šie žodžiai tarsi kalaviju smogė per galvą. To jau buvo per daug. 
Jis buvo pasirengęs išgirsti bet ką, bet tik ne tokią žinią. Ji kaip už
nuodyta strėlė smigo į jo širdį.

-  Šito tai jau per daug! -  vėl pašoko kunigaikštis. -  Aš dar negir
dėjau, kad koks nors svetimšalis mums jėga padėtų! Pilis, rūmus sta
tytų! Cha cha cha! -  žvengė pamišėlio balsu. -  Svetimšaliai! Kiek ir 
aš, ir mano tėvas, ir senelis prisiminė ir pasakojo, svetimšaliai, jeigu 
ateidavo, tik griovė, degino! Cha cha cha cha! Statys jam rūmus! O 
Saule, apšviesk broliui protą! Perkūne, nutrenk tuos svetimšalius, tuos 
baisius melagius! Neatlaikys mano galva tokių patyčių! Negi Netime- 
rui piktosios dvasios protą aptemdė?! -  ir vėl trankėsi po menę, kol 
nurimo. Tikras pamišėlis! Siaubūnas! -  Na, jeigu jau jo protas apte
mo, tai galva neturi būti ant pečių! Ne! Ne! Geriau būtų anuomet man 
abi ausis nukirtę, negu tokią naujieną dabar pasakę!

Baisus buvo žmogus tas Živinbūdas, ypač priepuolio pagautas. Beje, 
taip pat nežmoniškai narsus, drąsus, atkaklus karžygys. Vienas dešimtį 
priešų iškloja. Nuo pat mažens jokios viršenybės nepripažįstantis. Tė
vas, ko gero, įžvelgė jo augantį kerštingumą, garbės troškimą. Ar ne 
todėl ir skyrė jam tolimiausias žemes, beje, ne pačias mažiausias? Di
delę kunigaikštystę. Vargas žmogui, net pagalvojusiam jam pasiprie
šinti, žodį prieš jo norą ir valią pasakyti! Netimeras taip pat buvo val
dingas, bet keršto neapakintas, doras, tikra brolio priešingybė. Jis irgi 
narsus, stiprus, drąsus, ryžtingas, bet ir kitų nuomonę išklauso, svars
to ir tik tuomet jau nusprendžia.

Pilėnai visaip spėliojo, kodėl broliai tokie skirtingi. Beje, Žvainys 
labiau į Živinbūdą buvo panašus. Gal todėl, kad abu -  vienos moti
nos, o Netimeras -  kitos.

... Netimero tėvas Barkys labai mylėjo pirmąją žmoną, bet ji gimdy
dama Netimerą labai nukraujavo. Ją ir žolininkė, ir žiniuonė gydė, bet 
neišgydė, o tik nugydė -  vyto jaunoji kunigaikštienė, kol visiškai iš
džiūvusi pasimirė. Ir parsivedė kunigaikštis antrą žmoną -  net nuo 
Kuršių žemių, kur žmonės juodas varnas gaudo ir pasigardžiuodami 
jas valgo. Pasak žmonių, kilusią vos ne nuo pat jūrų marių, į kurias
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didysis Nemunas savo vandenis neša. Labai buvusi aikštinga ir sū
nus -  Živinbūdą ir Žvairų -  taip pat į save panašius pagimdė. O tre
čią negyvą pagimdžiusi ir pati greitai mirė.

O po kurio laiko ir pats jų tėvas kunigaikštis, grįžęs iš kautynių, 
neilgai trukus mirė. Gerai, kad prieš mirtį, žemių didikams girdint, spėjo 
nurodyti, kaip tėvoniją paskirstyti ir valdyti. Jeigu nebūtų to padaręs, 
dabar, ko gero, Nemuno vanduo būtų tekėjęs raudonas. Argi gražiuo
ju būtų pasidaliję žemes Živinbūdas, Žvainys ir Netimeras? Ne! Argi 
savo valia būtų jam paklusę? Dabar, nori nenori, turi vykdyti tėvo va
lią, klausyti Netimero -  jis gi visų žemių vyriausioji galva. Ir duoklę 
jam mokėti reikalauja ne bet kaip, o sidabriniais ilginiais. O jeigu jų 
tėvas nebūtų taip staiga miręs, gal viskas kitaip būtų pasisukę?

Tad argi nebuvo priežastis tūžti Živinbūdui? Šiaip bei taip, Neti
meras kiekvieną kartą rodė savo viršenybę. Štai neseniai vėl buvo at
siuntęs savo pasiuntinius pas brolį, kvietė dalyvauti su visais savo di
dikais ir pilėnais iškilmingame krikšto akte, taip pat prisakė pačiam 
kartu krikštytis. Tačiau Živinbūdas, tik karčiai nusijuokęs dėl tokių bro
lio raginimų, jo pasiuntiniams atsakė:

-  Ar gali vienos žemės, vienos giminės žmonės garbinti skirtingus 
dievus? Juk nuo senų senovės mes turime savus, amžinus. Ar gal jie 
jau mirė?! O ne! Štai ir vandenys tie patys teka, ir girios tos pačios 
ošia, ir Saulė ta pati šviečia, ir vaivorykštės tos pačios, ir tas pats Per
kūnas ugniniais botagais tvarką palaiko. Aš nenoriu, kad kas nors vi
sa tai iš mūsų atimtų! Ar galiu aš kitais dievais tikėti?! -  nutilo ir, 
klastingai prisimerkęs, pridūrė:

-  Perduokite savo kunigaikščiui, kad jeigu jis patikėjo svetimais ste
bukladariais, jų saldžiais žodžiais, tegu jie, atvykę pas mane, pamėgi
na įtikinti ir mane, ir mano žmones, -  piktai nusijuokė ir, vėl pagau
tas staigaus įtūžio, vijo pro vartus pasiuntinius:

-  Lauk iš čia, kol galvos ant pečių! Aš netikiu, kad Netimeras šitai 
įsakė! Lauk kuo greičiau! Lauk!

Živinbūdas pasiuntinius išvijo, tačiau, apmąstydamas jam perduo
tus Netimero žodžius, puikiai suprato, kad brolio apsisprendimas 
krikštytis pačiam ir krikštyti visų žemių žmones yra galutinis ir nekei
čiamas, ir vargas tam, kuris mėgins nevykdyti jo valios!
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Pasiuntiniai džiaugėsi likę gyvi ir kuo greičiau pasprukę iš šios ne
svetingos pilies. Kuo greičiau užšokę ant žirgų skubėjo perduoti mi
sionieriams kvietimą atvykti į Živinbūdo pilį.

Sugrįžę tučtuojau viską papasakojo Netimerui, kuris įdėmiai išklau
sęs tik palingavo galvą ir daug kam girdint sukandęs dantis grėsmin
gai tepasakė:

-  Ar nesulauks ir jis savo brolio likimo, jeigu ir toliau piestu stosis 
man ant kelio? Nepelnytai jis šaiposi ir nederamai su savo valdovu 
elgiasi. Jis turbūt niekados nesupras šio krikšto reikšmės ir svarbos. 
Nesupras... Nesuprato ir nenori suprasti, -  giliai atsikvėpė. -  Tėvas 
už tokį elgesį tą pačią dieną jį...

Netimero žmonės puikiai žinojo, kad jų kunigaikštis -  nei tulžin
gas, nei kerštingas. Tačiau jei ko užsigeidžia, visada pasiekia. Tad jie 
buvo įsitikinę, kad jis nenurims, kol nebus pakrikštyti visi jo žemių 
žmonės ir pastatyta bažnyčių.

Taigi Netimeras nė dienos neatidėliodamas iškilmingai krikštijosi 
be brolio.

Misionierių žūtis

Iš tikrųjų Netimeras netikėjo, kad brolis Živinbūdas 
toks žiaurus ir kerštingas, nors smarkiai abejojo jo žodžių nuoširdu
mu, neva „siųsk tuos misionierius, gal jie ir mane įtikins, tegu parodo 
stebuklą..." Ilgai dvejojęs, sutiko patenkinti ir arkivyskupo prašymą 
leisti vykti jam su misionieriais į Živinbūdo žemes. Sutiko išleisti arki
vyskupą su visa jo palyda, paskyręs tik keletą savo palydovų, įsakęs 
parodyti misionieriams kelią iki Živinbūdo pilies ir grįžti atgal. Dėl 
visa ko arkivyskupo žinioje paliko du savo pasiuntinius -  prireikus 
žinioms perduoti. Karių nesiuntė, kadangi arkivyskupo saugumą sa
vo žemėse pažadėjo užtikrinti Živinbūdas.

Netimeras misionierius išlydėjo su širdgėla širdy. Nenorėjo, kad visi 
kartu ten vyktų. Ypač Brunoną atkalbinėjo. Norėjo pasiųsti iš pradžių 
tik keletą vienuolių, kunigų. Tuo tarpu arkivyskupui primygtinai siūlė 
čia, jo žemėse, pradėti statyti bažnyčias. Netimeras nuoširdžiai atkal
binėjo Brunoną sakydamas:
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-  Arkivyskupe, pasilik čia, mano pily. Tu labai čia reikalingas... Juk 
jau ir pavasaris ne už kalnų. Greit reikės ir visus mūsų žemių žmones 
krikštyti. Ir maldos namus tinkamus suręsti. Dabar pasiųsk keletą savo 
vienuolių, tegu, jeigu Živinbūdas nuoširdžiai to nori, rengia krikštui jį ir 
jo pilėnus. Jeigu reikės pagalbos, duosi žinią per mano pasiuntinius. Ne
verta visiems vienu metu vykti, neužbaigus čia pradėto darbo... Kažko
dėl nelabai pasitikiu Živinbūdu. Kažkodėl abejoju... Labai neramu ma
no širdy... O gal karių bent dešimtinę siųsti? Kodėl gi jis neatvyko kartu 
su manimi krikštytis? Ar ne jis atvirai jums ir man grasino? Jaučia ma
no širdis, nors protas negali patikėti, kad jis kažką rezga...

-  Tu, karaliau, teisus. Teisingi visi tavo žodžiai. Bet dabar pats laikas 
pasiekti tavo žemių paribį. Jau greitai žiema baigsis. Per tą laiką mes su
spėsime jų sielas atvesti į Viešpaties kelią, krikštui parengsime. O gal net 
ir kunigaikštį su jo tarnais pakrikštysime... Juk ir tu, maloningasis kara
liau, ar kitaip mus sutikai? Dar sniegui nenutirpus, grįšime į tavo pilį. Ir 
tuomet užbaigsime šventą darbą tavo mieste, visose tavo žemėse. Galbūt 
aš ten paliksiu keletą vienuolių, pats dar anksčiau grįšiu. Su kunigais. 
Jaučiu, neramu Živinbūdo širdy, piktosios jį drasko... Reikia skubėti pa
dėti nelaimėliui... Padėsiu nugalėti piktąsias, išgelbėsiu jo nuodėmingą 
sielą ir sugrįšiu su mūsų Viešpaties pagalba...

Įtikino šie žodžiai Netimerą. Pagaliau ar galėjo jis pagalvoti apie 
tai, kas netrukus įvyks? Kad bus daug nesklandumų ir net patyčių. 
Netimeras tuo neabejojo, todėl ir norėjo apsaugoti misionierius nuo bet 
kokio nepagarbaus su jais elgesio.

-  Tau duodu pačius ištikimiausius savo pasiuntinius. Pasitikėk jais 
kaip ir manimi! Jų ausys -  mano ausys. O gal vis dėlto ir apsaugą 
kartu siųsti? -  rūpinosi kunigaikštis, norėdamas suteikti arkivyskupui 
geresnes sąlygas, užtikrinti jo ramybę.

-  Dėkoju, karaliau, už rūpestį. Viešpats mums visiems už gerus dar- 
bus atlygins. Ir už blogus taipogi... Argi aš su šimtinėmis ėjau/ftavo 
žemes? Tik su Dievu širdy, -  persižegnojo. -  Aš irgi turėsiu savo pa
siuntinį, savo ištikimą tarną riterį Vipertą, kadangi jis, kaip pasaulie
tis, evangelizacijoje nedalyvauja, bus patogu per jį palaikyti su tavimi 
ryšį. O jį į tavo pilį širdis traukia, -  gudriai nusišypsojo. -  Juolab kad 
grįžęs, o gal net ir iš ten, rengiuosi siųsti savo pasiuntinius pas savo
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globėją, dabar į bėdą patekusį ištikimą Viešpaties tarną karalių Boles
lovą Narsųjį. Per jį rūpinsiuosiu, užbaigęs tavo žemių žmonių krikštą, 
tavo šviesios galvos karūnavimu karališkuoju vainiku ir bažnyčios sta
tybomis, vyskupystės įsteigimu. Daug turėsime šventų darbų, -  išsi
skirdamas pirmą kartą taip aiškiai apie savo ketinimus prakalbo arki
vyskupas. Šie žodžiai labai pamalonino Netimero širdį.

Vis dėlto labai nenoriai išleido Brunoną Netimeras. Dar kartą pa
siūlė karių apsaugą, sakydamas:

-  Arkivyskupe, argi nematai, kiek dar daug bruzdama prieš krikš
tą mūsų žemėse, ypač po to netikėlio Žvainio galvos nukirsdinimo. La
bai apdairiai reikia elgtis. Imk patikimą apsaugą, tegu tave visą kelią 
lydi ir saugo, kol grįši atgal.

-  Mano Viešpats su angelais mus saugo. Duok kelis žmones, tegu 
kelią rodo ir nuo pakelės plėšikų saugo... Ne su ginklu aš noriu per 
tavo, dorasis karaliau, žemes eiti, o su kančios ženklu kryžiumi ir su 
Viešpačiu širdyje...

Atsisveikino, išsiskyrė. Vipertas ir Netimero palyda sėdo ant žirgų, o 
visi kiti misionieriai, vedami Brunono, iškeliavo pėsčiomis. Net iki pilies 
vartų arkivyskupą lydėjęs pats kunigaikštis Netimeras, ilgai stovėjo ir 
akimis lydėjo... Ar jis galėjo nutuokti, kad matosi paskutinį sykį...

Pamažu visa misija dingo iš akiračio, ištirpo tolumoje, išvyko į to
limas žemes. Išvyko amžiams...

Živinbūdas jau žinojo, kad visi iki vieno misionieriai ir tasai riteris 
Vipertas, jų vyriausiojo stebukladario vedami, su kryžiais, giedodami 
šventas giesmes, vykdydami Netimero ir jo palydovų nurodymus, be 
reikalo nesustodami gyvenvietėse ir nepamokslaudami pakely, traukia 
į jo pilį.

Trynė iš pasitenkinimo rankas, nekantriai jų laukė. Štai ir atėjo ta 
diena... Pasiuntiniams pranešus, kad misionieriai jau už Kerėplio eže
ro, nuo kurio tik mažiau nei pusdienis kelio, sušaukė savo artimiau
sius ir patikimiausius žmones, sakydamas:

-  Skelbkite po apylinkes ir visiems pilėnams, kad skubėtų kuo grei
čiau į pilį, nes per mūsų žemes jau svetimas dievas eina. Tegu viską 
metę strimgalviais nuo jų bėga į mano pilį. Mus nori priversti savų 
dievų išsižadėti gražiuoju, o jeigu ne, tai tą darys jėga, kerės burtais
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rodydami stebuklus. Po jų atžj^giuos Netimero ir krikščionių šimtinių 
kariaunos! -  gąsdino kaip įmanyoarąas savo žmones Živinbūdas. -  O 
mes, jeigu pasiduosime jų valiai, sulauksime Perkūno bausmės... Ne
gailestingos... Ugninės bausmės.

-  Greičiau mirtis, negu paklusti svetimiems dievams! -  atsakė jo 
tarnai ir išskubėjo su šia žinia po plačias apylinkes.

Žmonės, išgirdę tokią žinią, bėgo klykdami, metę visus darbus -  o 
kokie čia dar darbai, kuitėsi prie namų, ir tiek. Ne juokais išsigando. 
Ir bematant Živinbūdo pily susirinko minia žmonių. Juos čia karšto
mis kalbomis dar labiau kaitino aršūs ir krikšto, ir Netimero prieši
ninkai. Tai čia, tai ten girdėjosi vis piktesni ir kerštingesni šūksniai ir 
raginimai:

-  Tai jų sukurstyti (neva misionierių) Netimero žemėse jau kyla gais
rai! Gyvenvietėse namai dega!

-  Su gyvais žmonėmis liepsnose pleška!
-  Jie, o ne kas kitas, jie patys -  piktosios dvasios! Ar ne todėl net 

ugny, mūsų šventoj ugny nedega?! Ugnis jų kūnų net nepriima!
-  Negali būti stipresni už mūsų dievus ir puošnesni už kunigaikštį!
-  Teisingai, dar tokių žmonių nėra mūsų žemėse! Ir nebuvo! Ir ne

reikia!
-  Tai jų sukurstytas Netimeras nužudė savo brolį!
-  Ir tik todėl, kad jis atsisakė svetimiems dievams paklusti, savų 

išsižadėti!
Įsiaudrino, įtūžo minia. Girdėdamas ir matydamas visa tai, kas vyks

ta, patenkintas trynė rankas Živinbūdas, stovėdamas pily ir žiūrėda
mas į tolį, iš kur turi pasirodyti misionieriai. Nekantraudamas, oi, ne
kantraudamas laukė misionierių, paspendęs jiems klastingus spąstus. 
Kaip žvėris grobio. Net vienu metu norėjo siųsti keletą dešimčių raite
lių ir kuo greičiau juos čia pargabenti. Persigalvojo. Ne, negalima da
bar karščiuotis, nereikia skubėti. O jeigu Netimeras savo karius įkan
din pasiuntė? Nedaug beliko laukti. O laukti taip nesinorėjo, net niež
tėjo nagai... Greičiau... Greičiau... Už viską su jais...

O prie jo net urgzdamas vis slankiojo dešimtininkas Kuorys -  jis 
turėjo savo tikslą, rengėsi suvesti savo sąskaitas už viską vienu ypu, 
žinojo ir su kuo, ir už ką. Jis labiau nei Živinbūdas nekantravo, akis 
išpūtęs, nesitraukdamas nuo pilies sienos, žvelgė į tolius, laukė.
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Nuvargę misionieriai tą šaltą, bet saulėtą 1009 m. vasario 23-iąją 
atkeliavo be jokių nuotykių prie lietuvių paribio žemių, Živinbūdo val
dų, pilies. Vos užkopę ant paskutinio kalniuko, pamatė per varstą nuo 
pilies didelę žmonių minią.

-  Ar ne tik susirinkę jau mūsų laukia? Gal jau ir krikštytis pasi
rengę? Neįtikėtina! Tai būtų gražu... -  įdėmiai žvelgė į priekį arkivys
kupas ir sugrubusia ranka persižegnojo.

Jo ganytojiška širdis džiaugėsi.
-  Bet, jūsų šviesybe, gali būti ir kitaip, -  lyg kažką negera nujaus

damas prašneko Vipertas ir priėjęs sustojo šalia Brunono. -  Man re
gis, jeigu tik mano akys neapgauna, minia blaškosi, agresyvi, o ne su
sikaupusi laukia ganytojiško žodžio ir Viešpaties tarno. Labai jau su
nerimusi... -  dar įdėmiau žiūrėjo ir tai, ką matė, garsiai aptarinėjo, -  
it sukiršintas skruzdėlynas... Per daug triukšmingai elgiasi... Ten kaž
kas ne taip... Gal vertėtų ką nors pasiųsti sužinoti, kas ten ir kaip? -  
sunerimęs kalbėjo arkivyskupui, kuris irgi tai matė. -  O gal palaukti, 
kol kas nors iš pilėnų atskubės pas mus? Juk mus irgi jau mato... Ar 
verta visiems į tą pragarą eiti... Siųskim ten Netimero pasiuntinius, 
tegu sužino, kas ir kaip... O mes palaukime čia, kol mus pakvies... 
Nelįskime į tą skruzdėlyną...

-  Ne skruzdėlynas, broli Kristuje, ne skruzdėlynas ten... Ten blaš
kosi nuodėmingos, kaip kad ir tavo, Šėtono apsėstos nekaltosios Vieš
paties avelės. Todėl ir blaškosi, nerimauja nelaimingosios... O mes -  
jų piemenys, štai priartėjome prie jų ir turime jas vesti Viešpaties ke
liu. Mes turime eiti prie jų, mes... Ir nelūkuriuokime, broliai, eikime 
greičiau! -  rankos mostu paragino arkivyskupas misionierius ir nuo 
kalvelės pirmas pradėjo leistis apačion. Raita palyda sekė iš paskos. 
Vipertas ir vėl užšoko ant žirgo, bet jojo jau paskutinis.

Živinbūdas, neatitraukdamas akių, stebėjo arkivyskupą su vienuo
liais. Suskaičiavo Netimero siųstus žmones -  ir dešimtinės vyrų nebu
vo, bet vis dėlto gerai padarė, kad anksčiau neišsiuntė savų raitinin
kų, jėga laukuose nepuolė. Patys ateina. Patys! Matė, kaip vienuoliai 
sustoję ant kalvos stovėjo. Tas laiko tarpas jam virto amžinybe. Ko jie 
taip ilgai stovi? Ko lūkuriuoja, neina į jo pilį? Gal laukia, kol pakvie
siu? Ne! To nebus! Tegu patys nekviesti ateina... Nagi, greičiau, grei
čiau! Eikšekite, ko laukiate...
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Živinbūdas įsitempė kaip styga -  o jeigu jie staiga, jau vos ne į jo 
rankas patys atskubėję, persigalvos, išsigandę pasileis atgal? Na, ir 
šiam atvejui jis irgi buvo pasirengęs. Jų persekiojimui jau paskyrė ke
lias dešimtis savo ištikimiausių raitininkų, kurie tik ir laukė ženklo.

Tačiau Živinbūdas net nekrustelėdamas vis dar stebėjo misionie
rius ir tik jiems lėtai pajudėjus į nuokalnę pilies link, lengviau atsidu
so. Įtampa atslūgo, net veidas nušvito. Kaip tikro budelio širdis nu
džiugo. Tačiau ir toliau įdėmiai stebėjo tą pusę, netgi retkarčiais žval
gėsi ir į šalis -  ar netikėtai nepasirodys iš kur nors Netimero siųsti 
papildomi karių būriai? Tačiau beveik iki pat pilies misionieriams pri
artėjus, Netimero nei dešimtinių, nei šimtinių nesimatė.

-  Tai viskas, ką matau... Daugiau tikrai jau nebus! -  balsu pagal
vojo ir garsiai garktelėjo:

-  Kai tik jie įeis į minios vidurį, tegu sargyba pasitraukia, o minia 
„krikštija". Ha ha ha ha! Bet neilgam misionierius miniai atiduokit, 
žiūrėkit, kad gyvi liktų! Šokit prie jų, juos „gelbėkit" ir tempkite į kie
mą. Ten aš pats su jais kalbėsiuosi. Pažiūrėsime, kas ką krikštys... 
Hhaa haha... Stebuklus rodysime... Haaa... hi hi...hiiiii...

-  O žmonės? Ar juos taip ir palikti už vartų?
-  Įleiskit ir žmones. Tegu mato tie stebukladariai, ar nori žmonės 

krikšto. Mūsų žmonės! Ir saugokit, kad nė vieno neužmuštų! Aš pasi
kalbėsiu... Kalbėsis jų ir mūsų dievai. Pažiūrėsime, kurie galingesni! 
Ha ha ha...! Liks gyvi galingųjų dievų žmonės! Aišku, ne jų dievai 
nugalės! Nugalės mūsų žemių, mūsų protėvių dievai.

-  Ar ir tu, kunigaikšti, leisi jiems savų dievų galias, stebuklus ir 
čia rodyti?! -  net pašoko iš vietos perbėgęs iš Netimero vaidila Vande- 
norius. -  O jeigu jie savo kerais ir mus užburs, padarys bejėgius, pri
vers jų valiai paklusti kaip ir Netimero pily?! Ką tada darysime?!

-  Bus tik vienas stebuklas! Jeigu nuo jų kaklo mano kalavijas at
šoks, suskils į šipulius! Kitų stebuklų čia nebus! -  kaip kirviu nukirto 
Živinbūdas ir pasuko durų link. -  Kunigaikšti, ar atiduosi man tą ri
terį? Aš užbaigsiu su juo mūsų reikalus čia, -  blizgėjo dešimtininko 
Kuorio akys.

-  Savo grobį gausi, -  šaltai pažadėjo. Ne tas jo galvoje dabar -  užsi
dėjo šalmą, kaustytą antkrūtinį, paėmė savo kovų ir žygių užgrūdintą
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žvilgantį aštrų kalaviją -  atrodė išties labai grėsmingai -  ir tarnų lydi
mas nuėjo link kiemo, iš kur netrukus jo ausį pasiekė lig šiol negirdėtas 
triukšmas, o akys pamatė daugybę pykčiu netveriančių žmonių.

Kol visa tai vyko, kol šios pilies valdovas rengėsi kruvinajai orgi
jai, nuvargę misionieriai prisiartino prie pilies, kur ir šiapus iki pat 
griovio, ir anapus atidarytų pilies vartų nekantriai stumdėsi triukšmin
ga žmonių minia. Arkivyskupas, pirmas perėjęs griovio tiltą, stabtelė
jo, plačiu rankos mostu padarė kryžiaus ženklą, garsiai tarė:

-  Viešpats su jumis, -  ir įžengė į ūžiančių žmonių minią. -  O jūs grįž
kit atgal... Telydi jus Dievas, -  paragino atsigręžęs Netimero palydą.

Po šių žodžių juos lydėjusieji Netimero žmonės nuo tiltelio pasuko 
žirgus atgal, sukirto rimbais ir nušuoliavo savo žemių link. Jie savo 
pareigą atliko -  atlydėjo iki pilies, kaip ir buvo įsakyta.

Tuo metu, lyg pagal duotą ženklą, staiga įtūžusi minia puolė iš vi
sų pusių misionierius, plėšė jų drabužius, trypė parkritusius ant že
mės, talžė kas kuo galėjo -  ir rankomis, ir vėzdais. Atvykėlius tampė 
ir už rankų, ir už kojų tarsi įsiutusios ir alkanos vilkų gaujos. Regis, 
tuoj tuoj sudraskys į gabalus.

Minia, pagauta pykčio, sukiršinta savo kunigaikščio, vaidilos ir jų 
tarnų, dorojo šiuos beginklius, nuvargusius žmones, nešančius Die
vo žodį, maldą, Krikšto sakramentą. Živinbūdo žmonės, apakinti 
meilės savo dievams, misionieriams surengė tokią egzekuciją, kokios 
šiose žemėse per tūkstantmečius nėra buvę... Tačiau pačiu kritiškiau
siu metu dešimtys ginkluotų karių šoko į minią, ją išsklaidė, apsu
pę misionierius ietimis juos atitvėrė ir taip apgynė nuo visiško susi
dorojimo. Į šoną nustūmę puolančiuosius grubiai stūmė misionierius 
į pilies kiemą. Žmonės, garsiai rėkdami, grėsmingai staugdami, siūb
telėjo iš paskos.

Tokio žiauraus sutikimo misionieriai nesitikėjo. Apskritai nesupra
to, kas vyksta. Galvojo, kad gal tik dalis žmonių juos užpuolė, gal čia 
koks nesusipratimas, juolab kad juos išvadavo, apgynė ir...

Tačiau ne visi taip manė.
Kilus šiam šurmuliui, vos tik įtūžę žmonės puolė misionierius, re

gis, niekas ir nepastebėjo, kaip vienas iš atvykėlių, dėvėjęs nevienuo- 
lišką apsiaustą ir lig šiol atokiau jojęs iš paskos, gal todėl ir išlikęs
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nepaliestas minios. Jis mikliai pasuko žirgą atgal ir net jį pastatęs pies
tu keliais šuoliais, žmonėms traukiantis iš po žirgo kanopų, šoko per 
tiltą kuo garsiausiai pats sau šaukdamas:

-  Greičiau, greičiau pas karalių! Žudo brolius! Pagonys -  žvėrys! 
Žudo jo šventenybę! Greičiau! -  žirgą talžė rimbu ir kiek įkabindamas 
pasileido laukais.

Tiesą sakant, tuo metu jo niekas ir nepastebėjo -  visų akys buvo 
nukreiptos į tai, kas jau vyko kieme šiapus vartų.

... O atsidūrus kieme, be jokių abejonių -  tai jau buvo aišku visai 
Brunono misijai, kad didelės bėdos jie neišvengs, kad akivaizdžiai pa
teko į spąstus ir suprato, kad šiam kruvinam susidorojimui buvo ren
giamasi iš anksto, klasta prisiviliojus...

Tuo metu, kai misionieriai, vidury kiemo suspausti į krūvą, apsupti 
sužvėrėjusios, klykiančios minios, susigūžę, pažeminti, suplėšytais dra
bužiais, nuplėštais kryžiais, kruvinais veidais, pusnuogiai, bejėgiškai 
laukė savo lemties, nors galbūt dar nevisiškai praradę viltį, karštai mel
dė savo Viešpaties pasigailėti jų ir apšviesti niekadėjų protus, pasirodė 
tarnų lydimas, žygio apranga apsitaisęs, grėsmingai laikydamas ran
koje kalaviją kunigaikštis Živinbūdas. O gal jis juos išgelbės? Juk pana
ši pradžia ir Netimero žemėse buvo... Žinoma, tikrai ne tokia žiauri...

Tačiau minia, pamačiusi savo kunigaikštį, dar garsiau subliuvo, is
teriškai suklykė:

-  Ar mes išsižadėsime savų dievų?! Ar svetimus priimsime?! -  vi
sa gerkle suriko Živinbūdas, vos tik pasirodęs miniai.

Minia vienu balsu klykė, šaukė, reikalavo misionierių mirties.
Živinbūdas, it žvėris išvertęs iš pykčio krauju pasruvusias akis, pri

šoko keliais šuoliais prie misionierių, iškėlė kuo grėsmingiau į viršų 
kalaviją ir užstaugė:

-  Jeigu jūsų dievai galingesni už mūsiškius, už mane ir už šį ma
no kalaviją, tegu apsaugo jūsų gyvybes! O tave -  žiūrėdamas į arki
vyskupą, -  už mano brolio žūtį, už mūsų dievų varymą iš mūsų že
mių, už viską.... eechch che!

Ir, nedavęs nė žodžio ištarti, plačiai užsimojęs kalaviju iš visų jė
gų, tarsi kautynėse, tarsi žūtbūtinėje dvikovoje su nekenčiamiausiu 
priešu, kirto arkivyskupui per kaklą.
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Viskas įvyko taip staiga, kad net minia iš netikėtumo nė neaiktelėjo, 
o Brunonas susigūžti, išsisukti nuo smūgio nespėjo. Gal jis, kaip tikras 
kankinys ir dievo ištikimas tarnas, to kirčio laukė? Akimirksniu nuo kūno 
atskirta galva kaip kopūsto gūžė nusirito per sniegą... Kūnas, iš kurio 
tryško kraujo čiurkšlės, sekundę pastovėjęs susverdėjo ir žnektelėjo ša
lia galvos, tik akys dar mirksėjo, prasivėrė burna ir... daugiau jokių ju
desių. Sniege kryžiumi gulėjo be galvos stingstantis kūnas...

-  Ha ha ha ha! -  pašėlusiai kvatojo Živinbūdas. -  Jo galvą į Aist
rą... į Aistros upės vandenis! Tegu siurbėlės dėlės išsiurbia jo blogą 
kraują, kad mūsų šventų vandenų nenuodytų... Ir tegu nuplukdo te
nai, iš kur jie ir atėjo. O šituos -  tučtuojau visus! -  dūrė kalaviju į 
keturis kapelionus, tris kunigus ir dešimtį vienuolių, susigūžusių į 
krūvą, apimtų siaubo nuo matyto vaizdo. Tarp jų nebuvo ištikimo ar
kivyskupo padėjėjo didiko Viperto. -  Visus!!! -  suriaumojo kunigaikš
tis ir apsisukęs nulėkė atgal į pilį, tarsi ir pats išsigandęs to, ką tik 
padarė, -  paraudonavusio sniego kieme ir jame gulinčio jų Dievo siųs
to pasiuntinio.

-  Mūsų, tik mūsų dievai -  galingiausi! -  dar prie durų sustaugė it 
vilkas ir dingo pily.

Kažin ar apie dievus jis tuo metu galvojo. Ne apie dievus mąstė ir 
Kuorys, kai iškeltu kalaviju mosavo, savo aukos -  riterio Viperto -  tarp 
misionierių ieškojo. Ir žiauriausiai nusivylė jo neradęs, supratęs, kad 
Vipertas išsisuko nuo jo keršto, galbūt vėl su Vaidutė... Net sustaugė 
nuo tos minties...

Taip misionieriams, iš pradžių sėkmingai pradėjus savo šventą mi
siją lietuvių žemėse, netikėtai žiauriai ją teko baigti.

1009 m. vasario 23 d. tragiškai nutrūko visų šių misionierių gyve
nimas... Liko gyvas tik arkivyskupo Brunono padėjėjas didikas Viper
tas. Kažin ar jis dabar, šuoliuodamas kuo toliau nuo savo nužudytų 
brolių, prisimena žodžius, pasakytus jam, kad jis gali ir neišsaugoti 
savo galvos. Deja, savo galvą, regis, išsaugojo, tik niekuo negali padė
ti savo broliams, niekuo, nebent dar ir save beprasmiškai paaukotų.

... Po šio tragiško įvykio kryžius negreit aplankys šias žemes. Ir jis 
jau bus brukamas kalaviju. Apie tai Netimerui atsargiai buvo kalbėjęs 
Brunonas. Evangelizacija jau bus skelbiama jėga.
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Išsipildė pranašiški Brunono žodžiai.
Ilgai dar kryžių lydės kalavijas...
Ir kol jis prigis šiose žemėse, praeis ne vienas šimtmetis ir bus pra

lietos nekaltų žmonių kraujo upės.
Ar tuo metu, susiklosčius pasaulyje tam tikroms aplinkybėms, įžval

giojo lietuvių valdovo Netimero pastangos krikštytis nebuvo gera pra
džia, teisingiausia išeitis? Tačiau per visą žmonijos istoriją jokios di
delės naujovės nebuvo įgyvendintos be kraujo... Be kraujo neapsieita 
jau ir tada mūsų žemėse, tą pirmąjį kartą... '

Gal krikščionių Dievas ateina per skausmą ir kraują?

Netimero liūdesys

Lietuvos valdovas Netimeras, iš riterio Viperto su
žinojęs apie arkivyskupo ir visų misionierių žiaurią mirtį, baisiausai 
įtūžo ant Živinbūdo ir labai nuliūdo. Tokio įtūžusio ir nuliūdusio dar 
lig šiol jo niekas nebuvo matęs.

Šiek tiek atsitokėjęs atkakliu Viperto reikalavimu paskyrė jam ap
saugą ir įsakė lydėti didiką iki savo žemių ribos. Taip jis kuo skubiau
siai išlydėjo vienintelį gyvą misionierių. Riteris Vipertas labai sukrės
tas, lyg nesavas, dar vis negalėdamas atsitokėti, net ir nepagalvojęs nei 
apie jau įgytus naujus savo bičiulius, nei, matyt, ir apie Vaidutę, per 
miškus nuskubėjo su siaubinga žinia pas savo patroną Lenkijos kara
lių Boleslovą Narsųjį.

O Netimeras, dabar galutinai supratęs, kad žlugo jo gražios viltys 
ne tik tapti karaliumi, įstoti į krikščioniškųjų karalijų bendriją, bet ir 
šitaip atitolinti iš krikščioniškųjų žemių gresiantį pavojų, tuojau pat 
išsiuntė tris savo šimtines į Živinbūdo žemę, įsakęs vyriausiajam ri
kiui Tolvydžiui:

-  Živinbūdą, tą nevisprotį Zebednį, visus jo tarnus surištus parva
rykite! Parvežkite ir misionierių kūnus. Tvirtai savo rankose laikykite 
visą pilį ir ypač jo žemių sukiršintus žmones. Ką toliau daryti, įsaky
siu... Prie kaladžių kaustyt visus... Be jokio gailesčio... Kas tik žodį 
prieš mane... Jis negimė tikru mano broliu, juo ir netapo... Tikru ze- 
bedniu pasidarė kaip ir Žvainys.

272 I 3 DALIS



Tačiau pasiųstos šimtinės savo valdovo įsakymo neįvykdė. Živin
būdas žinojo, jog Netimeras jam už tai neatleis, mirtinai keršys. Ir tam 
pasirengė iš anksto. Jis greitai įsakė pakelti tiltelius per griovį, tvirtai 
uždaryti vartus, pasirengti gynybai. Daug dešimčių vyrų stojo ant pi
lies sienų. Tempė rąstus, akmenis -  pats Živinbūdas it pablūdęs laks
tė palei gynybines sienas, liepė visiems gintis, kol gyvastis jų kūnų ne
apleis, grasino, kad jeigu Netimeras juos nugalės, visus išskers, gyvus 
sudegins -  keršys už tuos atėjūnus. Ar kas galėjo nepatikėti tokiais 
grasinimais po to, kas įvyko, po tokių žiaurių misionierių skerdynių?!

Netruko atžygiuoti Netimero šimtinės, apgulė pilį. Tačiau per ma
žai buvo jėgų jai užimti, savo valdovo įsakymui įvykdyti. Juolab kad 
naktį beveik pusšimtis Netimero karių, arba įsitikinę Živinbūdo teisu
mu ir jo pilies neįveikiamumu, arba buvę aršūs Žvainio gerbėjai ir sa
vų dievų garbintojai, vaidilos Vandenoriaus įtikinėjami, paslapčia per
bėgo į Živinbūdo pilį, išdavė savo valdovą. Živinbūdo jėgos sustiprė
jo, o Netimero gerokai susilpnėjo.

Šaipėsi kitą dieną, atsistojęs ant pilies sienos kaip piktoji dvasia, ir 
patsai Živinbūdas iš Netimero karių:

-  Grįžkite, iš kur atėję! Negi ir tu, Tolvydi, jau garbini svetimą Die
vą? Įtikėjai? Nereikia mums svetimų... Aš lauksiu, kada tu savąją Vai- 
dutę čia atvesi... Vaidila mano pily jos lauks, čia ji reikalinga. Netime
ro pily vaidilutėms nėra vietos, vejate mūsų dievus iš savo žemių... O 
broliui, netikram mano broliui, perduokite štai šią dovaną! Tegu vietoj 
Žvainio sau pasilieka, jeigu jis jam brangesnis... Gal jo pily įvyks dar 
vienas stebuklas!!! Ha ha ha... -  ir metė nuo sienos žemyn vieno mi
sionieriaus sustingusį kūną, kuris atriedėjo iki pat stovėjusio apačioje 
šimtininko žirgo kojų -  tasai net prunkštelėjęs piestu pašoko.

Netimero vyriausiasis rikis, neištvėręs tokio pažeminimo ir akiplė
šiško kunigaikščio Živinbūdo pasityčiojimo, sutramdė piestu pašoku
sį savo žirgą, kirto rimbu, keliais šuoliais prišoko prie pat pilies vartų 
ir iš visų jėgų suriko:

-  Kunigaikštis įsakė paklusti jo valiai! Visi pakluskite, kaip ir dera 
nuolankiems tarnams! Pakluskite gera valia! Kitaip mūsų kunigaikš
tis jus labai griežtai nubaus... Tučtuojau atidarykite vartus!

Tačiau netrukus buvo priverstas atšokti atgal, nes po tų jo žodžių 
rikio link nuskriejo spiečius strėlių, pasigirdo pikti balsai:
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-  Nešdinkitės iš čia!
-  Čia -  mano tėvonija, mano žemės! Nė vienas žmogus neatsisa

kys savų dievų!
-  Tik per mūsų lavonus įžengs svetimas dievas!
-  Nešdinkitės ir savo kunigaikščiui pasakykite, kad ne jo šimtinės sto

vės už mano sienų, o mano šimtinės stovės prie jo pilies! Visas žemes su
kelsiu prieš tą išverstakailį vilkolakį, prieš parsidavėlį Netimerą! Nešdin
kitės, kol ir jūsų kūnai į ledo gabalus nesustingo, kaip anieji! Ha ha ha! 
Hi hi hi! Cha cha cha! -  pragariškas juokas lydėjo piktus ne tik Živin
būdo žodžius. Jau grasino bemaž visi šios pilies gynėjai.

Narsusis Netimero rikis Tolvydis nebežinojo, ką ir daryti. Jis buvo 
labai susikrimtęs, nes akivaizdu, kad negalės įvykdyti savo valdovo 
įsakymo. Ir dėl to baisiai tūžo, ir dėl bjaurių Živinbūdo ir jo bendrų 
patyčių. Maža to -  jautė savo bejėgiškumą.

Rikis, pamatęs ir tvirtai įsitikinęs, kad jėga šįkart nieko nepasieks, 
šiek tiek aprimo ir, dešimtininkams patarus, nutarė pamėginti su Ži- 
vinbūdu susitarti geruoju.

-  Su šiuo vilku piktuoju dabar nieko nepešime. Per maža turime 
jėgų! Jis tvirtai sėdi savo irštvoje. Ar reikia be reikalo erzinti? Gal pa
mėgink, riki, pašnekėti, pasiderėti, bent misionierių kūnus atgauti. O 
gal dar ir gyvas kas nors yra likęs, gal kankinasi, pagalbos laukia...

-  Tu teisus! Pamėginsiu pasikalbėti, negi ir jis, kaip ir jo brolis Žvai
nys, jau žmonių kalbą pamiršo, tik urgzti ir staugti temoka? Zebednys 
prakeiktas...

Tolvydis vėl prijojo arčiau vartų. Šį kartą buvo atsargesnis ir sustojo 
tokiu atstumu, kad paleistos strėlės jo nepasiektų. Kol žirgas artinosi lė
ta žingine, grasinimai tilo, strėlės į jų pusę nebeskriejo, nebezvimbė.

-  Živinbūdai, aš kalbu visų mūsų žemių valdovo Netimero vardu! 
Išklausyk mane!

-  Mūsų valdovas -  Živinbūdas! Nėra nuo šiol mums kito valdo
vo! Mūsų valdovas nuėjo ilsėtis prieš žygį! Greitai jis pats kalbėsis 
su jūsų Netimeru! Jis taip ir pasakė, jog kalbėsis su juo, pririštu prie 
stulpo... Nešdinkitės, kol sveiki jūsų kailiai ir galvos dar ant pečių! 
Ha ha ha!

-  Grąžinkite mums misionierius, gyvus...
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-  O ho ho ho... Ha ha ha... Šit ko užsimanė! Jeigu jie sugeba da
ryti stebuklus -  tegu atgyja! Jeigu jų Dievas yra visagalis -  tegu atgai
vina! Tuomet tikrai juos išleisime! Cha cha cha!

-  Negi nėra nė vieno gyvo?! -  garsiai, kad perrėktų žmonių žven
gimą, šaukė klausdamas rikis.

-  Nėra, nėra! Nė vienas neatgijo... Visi sustingę, suklupę be jokių 
gyvybės ženklų... Laukia didžio stebuklo...

-  Varnų jie sulauks...
-  Greičiau jų akis varnai iškapos, negu jos atsimerks...
-  Ateikite, pasižiūrėkite, jeigu netikite...
-  Netimero pily ugny nesudegė, o mūsų pilyje suledėjo ir niekados 

jau nebesukrutės...
-  Užteks jums ir jų kunigo... Neškitės į savo pilį, gal pamatęs Ne

timerą atgis...
-  Daugiau į mūsų žemę neatkeliaus...
-  Ir namo negrįš... Tegu Netimeras tam dievui meldžiasi... O gal 

panorės kūnus išpirkti? Juk daug turtų turi, prievoles renka...
-  Kol ir mes jį...
Po tokių žodžių netikėtai atsivėrė vartai ir, laukiniais balsais rėk

dami, staugdami, šoko Živinbūdo raiteliai -  ne viena, o kelios, daug 
dešimčių, ir kaip žvėrys puolė Netimero šimtines.

Užvirė aršios kapotynės. Dar tarsi vakar visos šios šimtinės, stovė
jusios po viena visų šių žemių vėliava, žygiavusios į tolimą, pergalin
gą žygį, o šiandien jau su didžiausiu įniršiu kapojosi tarpusavy. Ka
pojosi dėl dievų? Kažin. Tai dėl ko pamišo, kas užtemdė jų protus?

Vieni, nenorėdami ir girdėti apie svetimus dievus, pripažįstantys 
tik savus, neįstengę nė viena akimi žvilgtelėti toliau savo pilies kal
vos, kiti gi ne tiek dėl kito dievo tikėjimo ar gindami krikštą, kiek gin
dami savo valdovo, o sykiu ir savų žemių interesus, gal net kur kas 
plačiau mąstydami, kapojosi tarpusavy.

Žiaurios kapotynės truko neilgai. Iššokę pro vartus Živinbūdo rai
teliai -  jų buvo kur kas mažiau negu Netimero karių, atvirame lauke 
greitai buvo apsupti ir vienas po kito krito kaip pėdai. Likę gyvi kuo 
greičiau spruko atgal, palikę dešimtis gulėti sniege.

Vartai vėl užsidarė.
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šturmuoti, imti pilį, kaip kad ir įkalbinėti gražiuoju, buvo bepras
miška. Laikyti apgulus irgi nebuvo jokios prasmės, nes tam ir nebuvo 
pasirengta. O lauke juk buvo žiema. Ir šaltis spaudė kaip reikiant. Nie
ko kito nebeliko daryti, tik sukti žirgus atgal -  grįžti nieko nepešus.

... Liūdni grįžo Netimero kariai. Grįžo atgal netekę daugybės ir sa
vųjų -  vieni krito kautynių lauke, kiti perbėgo Živinbūdo pusėn. Ar 
kas galėjo dar prieš mėnesį kitą pagalvoti, kad jų žemėse ir dar tarp 
savų taip gausiai liesis kraujas? Tokių atvejų nebeprisiminė net ir se
niausi žyniai.

Įširdo Netimeras sužinojęs, kaip iš jo karių ir iš jo paties buvo ty
čiojamasi, kad iš tiesų nebeliko nė vieno gyvo misionieriaus, kad visi 
žvėriškai išžudyti, numesti pilies kieme varnams kapoti. Jis bene pir
mą kartą pasijuto esąs visiškai bejėgis. Galutinai įsitikino, jog dabar 
nei sutramdyti, nei sudoroti Živinbūdo nepavyks. O savo valia po šių 
įvykių jau tikrai jam nepaklus. Juolab kad jį palaiko jau ne tik jo tėvo
nijos žemės. Nepatenkinti buvo ir Netimero žemių vaidilos, net kai ku
rie jo seniūnai. Jie tik ir laukė progos Netimerui keršyti už krikštą, nes, 
tiesą pasakius, labai bijojo Živinbūdo ir vaidilų. Kol kas jie atvirai dar 
nešoko prieš Netimerą, o tik niurzgėjo.

Visa tai įvertinęs Netimeras nusprendė, kad reikia mėginti bent at
gauti nužudytųjų kūnus ir juos tinkamai palaidoti čia, koplytėlėje. Ne
sugalvodamas, kaip tai padaryti, klausė žynių ir didikų patarimų, siun
tė pasiuntinius pas Živinbūdą, siūlė broliškai sugyventi, bendromis jė
gomis rūpintis tėvo palikimu -  savo žemėmis. O sykiu prašė, kol dar 
žiema, grąžinti misionierių kūnus:

-  Jie juk ne priešai, neužpuolė kalaviju mūsų žemių, o taikiai atėjo, 
su žodžiu. Nedera taip elgtis! Sužinoję apie tokį žvėriškumą jų žemė
se, pirkliai vengs keliauti ne tik į mūsų, bet ir per mūsų žemes. Įtikinė
jo, kad miręs kūnas -  nekaltas, kad mirusiųjų negalima teisti ir iš jų 
tyčiotis, būtina tėvų papročius gerbti.

Visokiais būdais įtikinėjo Živinbūdą. Ilgai jis buvo užsispyręs, nė į 
kalbas nesileido. Iš pradžių iš tolo vijo Netimero pasiuntinius, vis gra
sino žygiu į Netimero žemes, susidorojimu su juo. Tačiau ar atlėgo, ar 
kas patarė, nes pagaliau sutiko derėtis, už kiekvieną kūną vis didesnės 
kainos, didesnės išpirkos reikalavo, siekė, kad visi krikštyti, aišku, ir Ne
timeras, viešai krikšto išsižadėtų, kad Vaidutę atvesdintų į jo pilį.
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Ilgokai užsitęsė Netimero ir Živinbūdo derybos. Živinbūdas parei
kalavo labai daug nuolaidų ir didelės išpirkos už nužudytųjų misio
nierių kūnus. Netimerui skaudančia širdimi teko sutikti su visomis Ži
vinbūdo sąlygomis. Regis, sutarė.

Žinia apie misionierių žūtį

Vos tik išvyko Vipertas, Netimeras tuojau pat iš
siuntė ir savo pasiuntinius pas karalių Boleslovą. Negreitai atvyko jo 
pasiuntiniai. Svetingai juos sutiko Netimeras, bet vis dar labai liūdė
damas. Pasiuntiniams vadovavo kilmingas karaliaus dvaro hercogas 
Mieškovskis. Jis savo akimis įsitikino Lietuvos valdovo liūdesio tikru
mu, bet turėjo tik vieną savo valdovo įsakymą -  susigrąžinti žuvusių
jų misionierių kūnus. Ypač Brunono, būsimo šventojo Bonifaco.

Mieškovskis Netimerui pranešė, kad jų karalius Boleslovas Narsu
sis apie baisią misionierių žūtį sužinojo iš pas jį atšuoliavusio vienin
telio gyvo liudytojo didiko Viperto, lydėjusio arkivyskupą Brunoną 
Kverfurtietį. Vipertas pasakė, kad tik kunigaikščio Netimero rūpesčiu 
jis sveikas ir gyvas pasiekė krikščioniškąsias žemes, šios misijos ir pa
ties arkivyskupo patronui Lenkijos karaliui Boleslovui Narsiajam per
davė baisią žinią -  pagonys išžudė visus misionierius! Jis patvirtino, 
kad jeigu ir jis būtų pakliuvęs į keršto ištroškusius Živinbūdo, ypač 
Kuorio, nagus, niekada nebūtų grįžęs gyvas. Tik Viešpats padėjo iš
trūkti iš mirties nagų, išvengti Živinbūdo keršto.

Ši sukrečianti žinia apie ištikimo bendraminčio žūtį didžiai nuliū
dino, galima sakyti, tiesiog sukrėtė karalių. Žlugo jo viltys išplėsti sa
vo įtaką kaimyno pagonio žemėse! Karalius gavo^antrą smūgį, ko ge
ro, stipresnį už tą, kurį jam sudavė imperatorius Henrikas II. Šis, vos 
sėdęs į imperatoriaus sostą, tuojau pat sulaužė visas imperijos sutar
tis ir pasižadėjimus su karaliumi Boleslovu Narsiuoju. Sujaukė krikš
čionišką tvarką tarp Šventosios Romos imperatorių ir Lenkijos kara
liaus sostų, ypač tą, kuri jau buvo nusistovėjusi tarp Romos Šventojo 
Sosto popiežiaus Silvestro II ir Šventosios Romos imperatoriaus jau
nojo Otono III ir Lenkijos karaliaus Boleslovo Narsiojo.

/ SKYRIUS I 277



Ir še tau! Ar galėjo karalius net pagalvoti, kad, vos tik atsisės į sos
tą Henrikas II, tarp jųdviejų kils karas? O kilo dėl to, kad didelė dalis 
vokiečių diduomenės buvo labai nepatenkinta buvusio imperatoriaus 
jaunojo Otono III draugyste su lenkais dėl neva jiems daromų didelių 
nuolaidų, suteikiamų išskirtinių teisių.

Iš tiesų Boleslovui Narsiajam ir popiežius Silvestras, ir imperato
rius Otonas III suteikė teisę patronuoti evangelizacijos misijas į pago
nių kraštus, galimybę glausti po savo sparnu naujai krikštytas prūsų, 
lietuvių, lybių žemes. Trumpai tariant, jis turėjo visas šių šventų sostų 
suteiktas teises ir įgaliojimus plėsti Šventosios Romos imperijos val
das. Tad jis ir siuntė arkivyskupą Brunoną Kverfurtietį su kunigais, 
kapelionais ir vienuoliais be jokios apsaugos į prūsų, lietuvių, lybių 
žemes, kurias misionieriai galės pasiekti ir krikštyti. O po krikšto jose 
būtų kuriamos vyskupystės, statomos bažnyčios, vienuolynai. Na, o že
mės pamažu būtų įtrauktos į Šventosios Romos imperijos sudėtį.

Šią misiją Boleslovas Narsusis siuntė labai nepalankiu laiku -  im
peratoriaus sostą užėmus Henrikui II ir smarkiai pašlijus santykiams 
su juo. Karalius vis dėlto dar tikėjosi, kad reikalai susitvarkys, todėl pa
tenkino arkivyskupo prašymą ir sutiko jį globoti. Tačiau kaip jis globos 
misiją vykstant karui? O gal misija pavyks, ir jis išplės savo žemes?

Taigi netikėtas karas privertė Boleslovą Narsųjį ieškoti būdų, kaip 
pačiam apsiginti nuo vokiečių ir kas jam galėtų padėti -  juk jau degė 
vakarinės jo žemės, viena po kitos griuvo pilys. Visą dėmesį ir jėgas 
karalius sutelkė karui. O ir nuo arkivyskupo negavo jokių žinių -  va
dinasi, jam neblogai sekasi vykdyti savo misiją -  juk ne pirmą kartą 
iškeliavęs, ne pirma jo misija į svetimus kitatikių kraštus. Lig šiol jos 
baigdavosi labai sėkmingai net ir tolimose žemėse.

Ir štai prieš jį stovi tik Vipertas -  vienintelis likęs gyvas.
-  Jūsų didenybe! Mūsų garbingasis užtarėjau ir patrone! Baisi ne

laimė užgriuvo krikščioniškąjį pasaulį... Žiauria mirtimi žuvo mūsų 
šventenybė arkivyskupas su kunigais ir vienuoliais... Visi iki vieno...

-  O kaip tu gyvas likai?! -  jau aiškiai suvokęs, kas atsitiko ir ki
taip jau nebus, klausė karalius Boleslovas, net ir nesidomėdamas, ko
kiomis aplinkybėmis jie žuvo.

Vipertas nuleidęs galvą dusliu balsu papasakojo viską kuo 
smulkiausiai.

278 I 3 DALIS



-  O ar esi tikras, kad visi žuvo? Gal dar ką nors jie kankina, gyvus 
laiko? Gal dar yra galimybių juos išvaduoti, išpirkti?! -  nenorėdamas 
patikėti tuo, ką išgirdo, neprarasdamas vilties klausė karalius. Buvo 
matyti, kaip labai jis išgyvena dėl misionierių lemties.

-  Ne, jūsų didenybe! Tas žvėris Živinbūdas, be to, ne jis vienas 
toks, -  matyt, prisiminė ir Kuorį, ir Vandenorių, -  nepaliko nė vieno 
gyvo... Aš jau šuoliuodamas atgal nuo kalvos atsigręžęs mačiau, kaip 
visus kankindami žudė... Galima tik jų kūnus išvaduoti... Ir tik jėga... 
Kitokių būdų nėra.

-  Jėga... jėga... -  sunkiai atsiduso, susimąstė Boleslovas. -  Iš kur 
man tą jėgą paimti?! Nė vieno kario neturiu... Nė vieno laisvo! Net 
pilių sargybą prieš Henriką pasiunčiau... Viešpatie Aukščiausiasis, už 
ką tu savo ištikimus tarnus taip žiauriai baudi? Už ką? -  sudėjęs del
nus rankas į viršų kėlė. -  Viešpatie, užtark, pasakyk, ką man daryti? 
Kaltas esu, kad išleidau be apsaugos... Ai ai ai... Kodėl aš paklusau 
tau, šventasis Brunonai?

-  Išlydėdamas pagonių karalius Netimeras man pasakė, kad jeigu 
jis pats jėga neišvaduos misionierių kūnų, tai derėsis dėl išpirkimo, -  
nutraukė karaliaus aimanas Vipertas.

-  Išpirka, išpirka... Iždas tuštėja akyse! Tačiau argi galima palikti 
pagonių rankose mūsų šventųjų misionierių kūnus?! Jokiu būdu! Aš 
darysiu viską... Būtina atgauti... nors jų kūnus, -  ir susirūpinęs klausė 
Viperto:

-  Ar galima pasitikėti tais pagonimis, ar įmanoma su jais derėtis? 
Ar neįkišime dar daugiau galvų į jų kilpas, siųsdami tik derybinin
kus, ar nepraliesime dar daugiau kraujo?

-  Aš, jūsų didenybe, pats įsitikinau, kad jų karalius Netimeras labai 
garbingas vyras. Žodžio šeimininkas. Krikšto pats jau seniai troško... Ir 
jo artimiausi didikai. Su amžinąjį atilsį jo šviesybe arkivyskupu artimai 
susibičiuliavo, jį visokeriopai globojo. Jokiu būdu nenorėjo jų iš savo pi
lies išleisti. Arkivyskupui siūlė ginkluotą palydą. Tik negalima pasiti
kėti kitais jo žemių didikais, vaidilomis, ypač jo broliu Živinbūdu... Klas
tingas, žiaurus, baisus žmogus... Tikras Zebednys. Kaip Henri...

-  Sakai, jo broliu? -  nutraukė šneką karalius.
-  Taip, taip, jūsų didenybe. Jo brolis... Jis pats arkivyskupui pasa

kojo, kad turėjo brolių... netikrų, juos pagimdė antroji jo tėvo žmona,
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pirmajai mirus. Tie du jo broliai yra labai skirtingi, kautynėse sužeisti, 
vienas netekęs ausies, o kitas, kalbama, kad ir sveiko proto... Būtent 
jie labai priešinosi krikštui, net piestu stojo prieš savo vyriausiąjį bro
lį, visų žemių valdovą Netimerą... -  patylėjęs pridūrė. -  Dabar ir jų, 
pagonių, žemėse taip pat neramu, kaip ir tavo, karaliau. Tik tavo že
mes Henrikas puola, o jie dabar vienas kitą... Kaip kad ir lenkai kuni
gaikščio Mieškos laikais.

Karalius Boleslovas Narsusis pasisodino misionierių Vipertą prie
šais save ir ilgai, ilgai kalbėjosi. Negalėjo jis netikėti šio riterio žo
džiais. Jį domino gyvo žmogaus, net keletą mėnesių pragyvenusio tarp 
pagonių, bendravusio su pagonių karaliumi, pasakojimas apie jo ne
tolimus kaimynus, jį domino to krašto žmonių, didikų pažiūros ir nu
sistatymas krikšto atžvilgiu ir tai, kaip gyvena tenykščiai žmonės, ar 
tvirtos jų pilys, ar dideli miestai, su kokiais kraštais jie bendrauja, ar 
ką nors žino apie krikščioniškąjį pasaulį. Jis ypač domėjosi tų žemių 
galia ir jėga, pilimis.

Vipertas neskubėdamas, stengdamasis prisiminti ir nepraleisti nė 
vienos smulkmenos, pasakojo viską: ir ko klausė karalius, ir ko net ir 
neklausė, ką pats patyrė.

Pagaliau Vipertas susiruošė į savo namus. Karalius mėgino įkalbė
ti dar pasilikti, paviešėti, o gal net ir su jo delegacija vykti į Netimero 
žemes, tačiau Vipertas kuo mandagiau kategoriškai atsisakė:

-  Negi aš, ištrūkęs iš mirties gniaužtų, galiu ir vėl savo noru kišti 
galvą į kilpą? Manęs laukia nesulaukia mano šeima... Tau leidus, ma
loningasis mūsų patrone, aš skubėsiu į savo namus... Ką galėjau -  pa
dariau, savo šventą pareigą atlikau... Amžinąjį atilsį mano broliams 
kankiniams...

... Po kelių dienų Vipertas, karaliaus pamalonintas dovanomis, net 
nenorėdamas prisiminti nuotykių Netimero pilyje, net gražuolės Vai
dutės, skubiai išvyko į savo namus, kuriuos jau seniai buvo palikęs 
likimo valiai ir jau net nebegalvojo, kada galėsiąs į juos sugrįžti.

Tuo tarpu karalius Boleslovas Narsusis kuo skubiausiai išsiuntė 
savo pasiuntinius į Šventąjį Sostą su žinia apie arkivykupo Brunono 
žūtį pagonių žemėse, klausė, ką daryti.

Tuo metu pas jį atvyko Netimero pasiuntiniai pranešti apie tai, kad 
jėga misionierių kūnų atgauti nepavyko, kad vedamos derybos su mi
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sionierių žudiku dėl palaikų išpirkos. Klausė pasiuntiniai, ar krikščio
nių karalius gali padėti jėga atsiimti misionierių kūnus ir sykiu nu
bausti žudikus, o jeigu ne, tai ar dalyvaus jo atstovai derybose dėl iš
pirkos. Juk jis, karalius, misionierius siuntė...

Karalius Boleslovas Narsusis surinko savo artimiausius patarėjus, 
arkivyskupą ir nutarė siųsti pas pagonių karalių Netimerą savo dele
gaciją derėtis dėl išpirkos, žūtbūt pargabenti žuvusiųjų palaikus. Per 
pasiuntinius prašė Netimero, kad jis sutartą dieną sutiktų karaliaus 
delegaciją prie savo žemių ribos, užtikrintų jos saugumą ir palydėtų 
atgal net iki pat sienų su krikščioniškuoju pasauliu. Apie jokią pagal
bą neužsiminė. Argi jis galėjo ją suteikti, nors buvo tokia gera proga 
tenai nužygiuoti. Patys pagonys prašosi. Eeech, kaip ne laiku trumpa
regis Henrikas pakėlė savo kruviną kalaviją.

Karalius, išsiuntęs Netimero pasiuntinius, pasikvietė savo ištikimą 
tarną ir padėjėją hercogą Mieškovskį:

-  Labai graudi ir pavojinga, bet garbinga bus tavo misija, garbusis 
hercoge, ištikimasis mano ir mūsų dangiškojo Viešpaties tame. Vesi tu 
mano delegaciją pas pagonių valdovą Netimerą. Jis vienintelis iš pago
niškųjų valdovų jau spėjęs apsikrikštyti. Tave jis saugos ir rūpinsis. Kal
bėk ir turėk reikalą tik su juo, -  pabrėžė. -  Daugiau su niekuo... Tose 
žemėse klasta, apgaulė, žiaurumas -  šiuo metu įprastas dalykas... Jo
kių kitų derybų, tik dėl misionierių kūnų grąžinimo! Nei dėl jokios pa
galbos, nei dėl būsimo krikšto... Ir prašyk, reikalauk, kad kuo saugiau 
tave lydėtų atgal, net iki pačių mano žemių, kol vėl nesutiksi tau skirtos 
mūsų apsaugos. Reikalus stenkis sutvarkyti kuo greičiau. Nė dienos il
giau ten neužsibūk ir pats niekur už jo pilies neženk.

Su tokiais įgaliojimais pirmą kartą skubiai išvyko Lenkijos karaliaus 
Boleslovo Narsiojo delegacija nors ir į kaimyninius, bet jiems dar sve
timus kraštus.

Deja, šis pirmas krikščioniškasis vizitas nesuartino kaimynų, jau 
pasirinkusių skirtingą vystymosi kelią, netgi ilgam uždarė vartus tar
pusavio bendravimui, ypač paaiškėjus Boleslovo ketinimams -  per 
krikštą gudrumu ir jėga prigriebti ir lietuvių žemes.

Tiesa, jeigu nebūtų įvykusi ši baisi tragedija, ir kunigaikščio Neti
mero valdoma Lietuva jau būtų žengusi kartu su visa krikščioniškąja 
Europa. Juk ir lenkų, ir vengrų, ir čekų, ir švedų, ir net Kijevo Rusios
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žemių kunigaikščiai tik prieš keletą, gal dešimtį ar kiek daugiau, metų 
buvo karūnuoti krikščioniškųjų karalių karūnomis. Aišku, po to krikš
tijo ir savo žmones.

Deja, įvyko tai, kas įvyko. Tolesnis mūsų žemių ir žmonių likimas 
buvo kupinas pavojų, o krikštas vis artėjo.

Kada išauš ta diena?

Karaliaus pasiuntiniai

Norom nenorom karaliui Boleslovui Narsiajam te
ko sudaryti delegaciją. Derybininkai buvo tik keli, tačiau teko siųsti vos 
ne visus turimus vežimus palaikams pargabenti, net patyrusius bal- 
zamuotojus su visais jų tepalais, smalomis, žolelėmis. Ir savo kunigą. 
Žodžiu, susidarė ištisa gurguolė, ilga virtinė. Kaip į žygį. O kur dar 
palyda?! Teko siųsti didelę apsaugą, nes hercogas Mieškovskis vežėsi 
nemažai jam iš iždo išduotų turtų -  tasai prakeiktas pagonis žudikas 
Živinbūdas, pasirodo, dar esąs ir plėšikas -  užsiprašė negirdėtų, ne
regėtų kainų už išniekintus šventuosius kūnus.

Visa ši delegacija, daugiau panaši į procesiją, keliavo daugel die
nų, tikrai ne vieną savaitę, kol pasiekė pagonių žemių paribį. Labai 
sunerimę ir susirūpinę žvelgė į svetimas, jiems baimę varančias pa
goniškas žemes, kur, regis, už kiekvieno krūmo jų tyko mirtini pavo
jai. Su nerimu laukė ir susitikimo su tų žemių žmonėmis. Gal jie iš 
tikrųjų, kaip tvirtina kunigai, tik su žmogiškais veidais, bet su ragais 
ir kanopomis, kalba ne kaip žmonės, o tik staugia, mekena, žvengia 
tarsi kokie dvikojai padarai. Kadangi tokios kalbos sklido apie pago
niškų kraštų žmones, daugelis tokius juos ir įsivaizdavo. O gal krikš
čionys tik taip buvo gąsdinami, kad dar labiau būtų nusistatę prieš 
neva Šėtono apsėstus žmones, Šėtono valdomas žemes, pilnas velnių 
ir visokių blogų dvasių. Daugiausia šias nesąmones platino aršūs 
krikšto puoselėtojai. Kita vertus, Mieškovskis baiminosi, kad nebūtų 
apiplėšti -  neatimtų turtų, vežimų, arklių. Kuo arčiau buvo tų žemių, 
tuo labiau nerimavo.

Tačiau didžiai nustebo visa delegacija, pamačiusi juos sutikusius 
tų žemių raitelius. Pasirodo, tai -  pagonių valdovo siųsta apsauga. Ant
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puikių žirgų sėdėjo neblogai ginkluoti, padoriai apsirengę, gražiai nu
augę vyrai. Jų veidai švietė. Niekuo jie nesiskyrė nuo Mieškovskį lydė
jusių karaliaus raitelių.

O kai nulipęs nuo žirgo puošnus vyras, matyt, paties pagonių val
dovo siųstas artimas didikas, maloniai šypsodamasis ėjo prie jų, šiltai 
sveikinosi, domėjosi, ar ko nors jiems nestinga, ar gali iškart toliau ke
liauti, ar nori pailsėti, delegacijos narių veiduose irgi dingo rūpestis, 
įtarumas, baimė ir lig šiol tvyrojusi įtampa.

Jie greitai visiškai ėmė pasitikėti šių vyrų globa.
Hercogas Mieškovskis, pasikalbėjęs su jį pasitikti atvykusiu lietu

vių valdovo pasiuntiniu, davė ženklą savo karališkajai palydai jų grįž
tančių laukti artimiausioje pilyje.

Visa vora patraukė į Netimero žemes. Lydima kunigaikščio siųstos 
apsaugos, be jokių nuotykių saugiai atvyko į lietuvių valdovo pilį.

Liūdnu ir susirūpinusiu veidu juos priėmė Netimeras, apgyvendi
no misionierių gyventuose namuose. Po mandagaus pasisveikinimo 
hercogas atsargiai, matyt, vis dar širdy bijodamas vienuolių likimo -  
kas žino, kas tų pagonių galvose? -  išsakė daug priekaištų dėl savo 
karaliaus atsiųstų nekaltų Viešpaties tarnų nužudymo ir pranešė, kas 
ypač nuliūdino Netimerą, kad labai negerai apie juos, pagonis, dabar 
Europoje šneka, kad jų žemių dabar vengs visi, net ir pirkliai. Ir var
gu, ar kas norės vykti savo noru jų krikštyti. Netgi jeigu ir pats kara
lius to prašytų... Nebent vyktų kunigai, lydimi riterių su kalavijais.

Netimeras, visa tai išklausęs, pripažinęs ir savo kaltę bei neapdairu
mą, esą iki galo neįvertinęs pavojingos padėties, kartu papriekaištavo ir 
svečiui, kodėl tokius garbingus žmones misionierius su tokia garbinga 
misija jų karalius siuntęs lyg kokius valkatas ar bastūnus ir dar taip ne
tikėtai, iš anksto nesutarus dėl jų atvykimo, be to, dar ir be jokios apsau
gos. Netimeras apgailestaudamas pasakė, kad, viską iš anksto suderi
nus, kitaip būtų susiklostę įvykiai, nes ir Netimeras jau senokai puose
lėjo viltį ir krikštytis, ir užmegzti ryšį su krikščioniškuoju pasauliu:

-  Ar reikėjo taip slapčia ir netikėtai jiems vykti į mūsų žemes? Aš 
vos įstengiau suvaldyti savo įpykusius žmones. Jie, vos tik atvykę, ėmė 
pamokslauti, net reikalauti išsižadėti per amžius čia garbintų mūsų 
dievų. Šitaip elgdamiesi jie jau pirmaisiais savo žodžiais labai įpykdė, 
užgavo mūsų žmones. Apgyniau juos. Jais šventai patikėjome, net sku
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biai krikštijomės. Atkalbinėjau kaip įmanydamas, net mėginau drausti 
vykti į tolimesnes paribio žemes. Nepakluso... Jie man nepavaldūs... 
Įvyko baisi nelaimė. Kilo sumaištis ir pas mus, -  gailiai atsiduso Ne
timeras. Buvo matyti, kad iš tikrųjų gailisi ir išgyvena. -  O dabar ir 
mano žemėse kyla neramumai. Kaip man dabar ir pasielgti? Negi rei
kės griebtis kalavijo ir tarpusavy kapotis, kitaip išsilakstysime, išsidras- 
kysime, -  vis liūdnesniu balsu kalbėjo. -  O gal jūsų karalius dabar 
galėtų mane paremti, gal greičiau visas žemes pakrikštytume ir nerei
kėtų mums tarpusavy kapotis? -  netikėtai paklausė. -  Juk daug žmo
nių patikėjo! Ar laikas žengti atgal? Aš vienas dabar... Jeigu liksiu vie
nas, liksime be krikšto... Ir vėl viską iš naujo... Bet kada tai būtų... 
Kada? Ir ar bus kada be manęs... Be jūsų pagalbos...

-  Dabar labai sunku ir mūsų didenybei karaliui, -  nepatogiai pasi
juto hercogas. -  Nelaimės seniai ir mus užgriuvo... Jau kelinti metai, 
kaip kariaujame su Henriko II riteriais. Nepalaiko naujasis imperato
rius karaliaus noro plėsti krikščioniškąsias misijas į pagonių šalis. Da
bar jau ir mūsų žemės plėšiamos... Ne, negalės mūsų didenybė tau, 
kunigaikšti, padėti... Negali šiuo metu niekuo, -  nuleido galvą ir her
cogas Mieškovskis. -  Dabar mūsų valdovams rūpi ne jūsų kraštai ir 
ne jūsų krikštas. Dabar labai svarbu ir jiems išsilaikyti savuosiuose sos
tuose. Pagalbos nebus, -  atviravo hercogas, nors buvo nusprendęs, kad 
jokių kitų kalbų su pagonimis nebus. Tačiau šio pagonių valdovo nuo
širdumas, tikras noras krikštytis papirko hercogą, atvėrė širdį.

-  Negi ir jūs, krikščionys, tikėdami vieną Dievą, tarpusavy kariau
jate? Už ką? Dėl ko?

-  Valdove, ar leisite jus kitaip tituluoti? Aš norėčiau žinoti ta
vo tikrąjį titulą... Karaliumi tituluoti negaliu, kol šventasis Sostas 
ne vainikuos...

-  Aš esu kunigaikštis. Šį titulą paveldėjau iš savo tėvo, irgi kuni
gaikščio. O jis jį paveldėjo iš savo tėvo, mano senelio. Aš esu visų lie
tuvių žemių valdovas...

-  Toks valdovo titulas tolygus karaliui, tačiau...
-  Mane arkivyskupas visą laiką karaliumi vadino, jūsiškai ir ti

tulavo. ..
-  Bet karaliaus karūna uždedama tik ant krikščionio valdovo gal

vos... Antai ir mūsų žemių valdovai buvo kunigaikščiai, kol nebuvo
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me krikštyti. Ir net kunigaikščiui Mieškai buvo uždėta karališkoji ka
rūna, bet tik po jo, kitam valdovui, mūsų Boleslovui Narsiajam, kai jis 
krikštijosi ir tapo karaliumi.

-  Aš jau irgi esu krikštytas. Arkivyskupo Brunono... -  nužvelgė Ne
timeras svečius. -  Norėčiau sužinoti iš jūsų pačių, jeigu jūs teiksitės 
tai pasakyti, kas gi dabar vyksta jūsų krikščioniškajame pasaulyje? Ar 
aš galiu dabar turėti viltį sulaukti neatidėliotinos pagalbos krikšto rei
kaluose, ar aš dabar taip ir liksiu vienas, vos tik žengęs vieną žings
nį? -  žiūrėjo į hercogą, akyse dar degė viltis.

Hercogas vis tylėjo, nes nieko negalėjo pažadėti... Nebuvo ir įpa
reigotas. Be to, nebuvo ko žadėti.

Netimeras dar pridūrė:
-  Tiesa, arkivyskupas šiek tiek kalbėjo man apie pasaulietinį žmo

nių gyvenimą jūsų kraštuose... Šį tą ir aš patyriau ano žygio metu. Ta
čiau jis daugiausia kalbėjo tik apie dvasinius reikalus, apie Bažnyčią, 
apie Dievą, jo tarnus. Šiek tiek kalbėjo ir apie nesutarimus tarp aukš
čiausių Dievo tarnų -  tarp popiežiaus ir imperatoriaus. Ar tai -  tiesa? 
Kaip gi yra iš tikrųjų?

-  Valdove, labai gaila ir nemalonu tą patvirtinti, bet tai tiesa...
-  Kodėl? Mūsų žemėse, iki pat mano krikšto, nuo senų senovės ne

buvo jokių nesutarimų nei tarp vaidilų, nei tarp garbiųjų krivių, nei 
tarp žemių seniūnų. Visi tuos pačius savo dievus garbinome. Ir lig šiol 
mūsų žemėse nebuvo tarpusavio kapotynių. Gal iš tiesų krikštas ne
laimių atneš ir į mano žemes?

Ne iš karto ir, matyt, nenoriai apie tai prašneko svečias:
-  Valdove, mūsų žemėse mes vieni su kitais nekariaujame. Ir Dievą 

vieną visi garbinam. Tik štai žemiškąja valdžia valdovai kartais nega
li pasidalyti, -  nutilo, matė, kaip įdėmiai jo žodžių klausosi šis pago
nių valdovas, pamatė jo neramias akis, kupiną rūpesčių veidą, todėl, 
prieštaraudamas savo išankstinei nuostatai, nutarė šiam vyrui papa
sakoti daugiau naujienų. Pagaliau juk jis jau irgi krikščionis... Tad, 
nusiteikęs ilgai pasakoti, paklausė:

-  Ar bus įdomu tau, valdove, išgirsti, kas vyksta mūsų žemėse 
ir kodėl?

-  Hercoge, man ne tik įdomu, bet ir svarbu žinoti! Juk gyvename 
po vienu dangumi, o dabar per krikštą suartinti ir vieno Dievo. Ar aš
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galėjau lig šiol ką nors žinoti? Tai, ką sužinosiu, manau, bus abipu
siškai naudinga... Nemanau, kad tavo žodžiai gali mums pakenkti, 
priešingai -  tik suartinti. Juk mūsų rūpesčiai labai panašūs...

Po šių Netimero žodžių hercogas Mieškovskis jau net neabejojo, jog 
su šių žemių valdovu reikia būti atviram, tad pradėjo ilgą šneką:

-  Jeigu tau, valdove, iš tiesų įdomu, papasakosiu viską, ką žinau. Svar
biausia, kad taptume sąjungininkais, o ne priešais. Taigi ne tik mūsų 
žemėse, o ir visose Europos karalystėse, visoje Šventosios Romos impe
rijoje tvyrojo santarvė ir tarp žemių valdovų, ir tarp Dievo tarnų. Visi 
pripažino vienintelę Dievo valdžią. Šventas Dievo tarnas Popiežius ga
nė mūsų sielas, o imperatorius ir karalius -  žmones, palaikė Viešpaties 
siųstą tvarką žemėje. Ypač vyravo ramybė, kai Šventosios Romos impe
rijos žemes valdė imperatorius Otonas III. Jis juo tapo ketverių metukų...

-  Oho, -  neišlaikęs nustebo Netimeras. -  Pas mus kunigaikščiu ga
li tapti tik tvirtai kalaviją laikantis ir į žygius sugebantis vėliavas ves
ti... O čia vaikelis...

-  Nesistebėk, valdove... Tokia mūsų Viešpaties valia -  paveldėti 
sostą vos atėjus į šį pasaulį. Jis renkasi pagal kilmę ir paveldimumą 
tarnus, suteikia šventus Krikšto sakramentus. O šis jaunas imperato
rius, sosto paveldėtojas, augo labai gražioje, religingoje, šviesioje šei
moje. Jį nuo gimimo prižiūrėjo ir auklėjo labai religingos, atsidavu
sios Viešpačiui moterys -  tai jo motina Teofana su senele Adelheida 
bei Kvedlinburgo vienuolių abatė, jo teta Matilda. Visos šios moterys 
buvo ne tik labai valdingos, bet ir išmintingos. Šventos moterys... Ir 
išaugo jaunasis imperatorius karštas krikščionis, aukštų siekių vyras. 
Jis nuo vaikystės nemėgo prievartos, jėgos. Sakyčiau, jam net trūko, -  
atleisk man Viešpatie, -  valdovui būdingų savybių, tokių kaip ryžtas. 
Jis tvirtai tęsė imperatoriaus Otono I darbus. Vos paaugęs pats nužy
giavo į Šventąją Romą, Šventąjį Sostą -  Grigalių V paskyrė popiežiu
mi. Po žygio susipažino su dviem labai Dievui atsidavusiais žmonė
mis: su iš Čekijos žemių atkeliavusiu tremtiniu Vaitiekumi Adalbertu 
bei Dievo žodžio skelbėju Gerbertu Orlijakiečiu. Pastarajį taip pamilo, 
kad netrukus Gerbertas tapo popiežiumi Silvestru II... Tuo metu, o tai 
buvo prieš dešimtį ar kiek daugiau metų, ne tik jūsų žemės buvo pa
goniškos, buvo daug žemių, ypač slavų tautų gyvenamų, dar nekrikš
tytų. Ne visur Dievo mesta sėkla sudygdavo iškart. Štai tuo palankiu
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metu ir mūsų žemėse krikšto sėkla išaugo į tvirtą medį. Būtent tuo 
metu popiežiaus ir imperatoriaus pastangomis buvo sutarta krikštyti 
visą Europą, visas žemes, visas jos tautas...

-  O kaip tų žemių žmonės žiūrėjo į krikštą? -  paklausė Netimeras 
to, kas bene labiausiai jį domino.

-  Labai palankiai, nes jų žemėse viešpatavo baisi netvarka, skur
das, skriaudos. Net prekyba žmonėmis vyko...

-  Kas vyko, kuo prekiavo? -  ne visai suprato Netimeras, su tokiais 
dalykais pats nesusidūręs.

-  Žmonėmis, valdove. Gyvais... Kaip tavo žemių kunigaikštis dar 
ir dabar derasi dėl žuvusiųjų kūnų...

-  U-u-uch, -  sušvokštė Netimeras, nuleido galvą, nutilo, o svečias 
toliau kalbėjo:

-  Taigi tuo metu ir atsirado būtinybė sukrikščioninti visus kraštus. 
Buvo nutarta skelbti šventą Evangeliją ir liutičiams, ir prūsams, ir jums, 
ir dar kitoms, už jūsų esančioms tautoms. Į tuos kraštus turėjo dairy
tis mūsų karalius, tvirtas krikščionis Boleslovas Narsusis. Jis turėjo 
šiuos kraštus ir po krikšto globoti...

-  Tai kodėl dabar jis globos atsisako? -  klausė Netimeras.
-  Neskubėk, valdove, aš juk dar nebaigiau pasakoti.
Netimeras vėl nutilo, įdėmiai klausėsi kiekvieno hercogo žodžio, o

šis ramiai kalbėjo toliau:
-  Būtent tuo, valdove, krikšto misijoms palankiu laiku ir išsirengė 

arkivyskupas, jo šviesybė Brunonas -  amžinąjį atilsį jo sielai -  į savo 
šventas evangelizacijos misijas. Ir visokeriopai jis būtų buvęs remiamas 
krikščioniškosios Europos visų valdovų sostų. Tačiau įvyko labai dide
lė nelaimė, atnešusi ir dabar dar besitęsiančią bėdą -  karą. Mirė tas do
ras, tikras krikščionis imperatorius Otonas III. Mirė net nesulaukęs dvi
dešimt penkerių... Argi taip būtų buvę, jeigu būtų buvęs gyvas?

-  Tai kas gi po jo mirties nutiko? Ir mano senelis kare žuvo, bet 
tėvas jo vieton sėdo. Po tėvo mirties -  aš...

-  Taip, taip. Bet, kiek aš žinau, ir tavo žemėse po tėvo mirties pra
sidėjo nesutarimai. Brolis tau nebenori paklusti... Taip atsitiko ir ten... 
Po Otono III mirties į sostą atsisėdo jo paveldėtojas Henrikas II. Štai 
tuo metu, prieš kelerius metus, ir prasidėjo nesantaika tarp imperato
riaus Henriko II ir mūsų karaliaus Boleslovo Narsiojo...
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-  Dėl kokios priežasties -  juk abu krikščionys? -  vėl klausė Ne
timeras.

-  Nesantaiką sukurstė ne Dievas, o žmonės, Henriko II didikai, -  
atsiduso hercogas, -  jie buvo labai nepatenkinti, kad amžinąjį atilsį 
imperatorius Otonas III rūpinosi mūsų žemėmis, labai artimai drauga
vo su mūsų karaliumi... Neva jam nuolaidžiavo... Daug nebūtų daly
kų jam prikaišiojo. O ir pats Henrikas II buvo kitokio būdo negu Oto
nas III. Jis daugiau jėga, prievarta pasitikėjo, o ne žodžiu. Ir štai ga
liausiai sukiršintas užpuolė mūsų žemes.

-  Argi jis priešinosi krikštui, arkivyskupo Brunono misijai? -  di
džiai nustebo Netimeras, nes jis tokių dalykų tikrai nežinojo. Dabar 
net suabejojo, ar skubiai krikštydamasis nepadarė ir jis klaidos.

-  Ne, valdove, jokiu būdu jis ne prieš krikštą! Jokiu... Jis tik užpy
ko ant mūsų karaliaus, kad neva šis viršijęs krikščioniškųjų valdovų 
įgaliojimus, todėl ir karą jam paskelbė. Pasak Henriko II, šventųjų že
mių plėtimas per krikštą yra Šventosios Romos imperijos plėtimas. Taip 
pat ir per misijas, ką darė ir arkivyskupas, jo šviesybė Brunonas. Tai 
taipogi yra tik jo, imperatoriaus, pasaulietinio valdovo, reikalas, nes 
neva pasaulietinė valstybė yra tik Dievo įrankis. Ir dar visam pasau
liui imperatorius skelbė, kad Dievo valią ir galią galima nešti karu, kad 
nereikia siųsti taikių misijų ir be reikalo guldyti galvų...

Sunerimo po šių žodžių Netimeras, susiraukė, bet tylėjo ir atidžiai 
klausėsi toliau.

-  Taigi, netgi ir arkivyskupas Brunonas patikėjo imperatoriaus žo
džiais. Sutiko, kad evangelizaciją galima skelbti ir remti jėga. Jis tvir
tai patikėjo, kad rytų žemėms, na, visoms pagonių žemėms, bent kol 
kas, krikšto pradžioje, reikalingas tvirtas patronas, monarchas. Toks 
yra mūsų karalius Boleslovas Narsusis...

-  Ach, dabar supratau, kodėl arkivyskupas ne kartą man vis pri
mindavo apie galimą didelę jėgą prieš mane...

-  Tačiau noriu patvirtinti ir pabrėžti, kad arkivyskupas Brunonas 
jėga nesinaudojo, niekada jėgos nesikvietė, nesivedė gausybės riterių 
kartu su savimi į evangelizuojamas žemes. Jis ėjo į pavojus, į sveti
mas žemes tik su Dievo žodžiu, tik su šventu kryžiumi. Su tokia in
tencija Brunonas išvyko ir į Vengriją, kur krikštijo dabartinį Vengrijos 
karalių Steponą. Buvo nukeliavęs net už jūrų, į Švedijos žemes. Pa
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krikštijo ir tų žemių karalių Olafą. Tai buvo visai neseniai, vos prieš 
penketą šešetą metų... Visą tą laiką arkivyskupą rėmė mūsų karalius 
Boleslovas, per jį jis ir stengėsi plėsti ir žemiškąją, ir dieviškąją Šven
tosios Romos imperiją. Ir tai darė sėkmingai. Su tokia intencija jis at
vyko ir į jūsų kraštus. Jis norėjo, kad ir jūsų kraštai pripažintų ir Die
vą, ir karalių Boleslovą... Jų viršenybę. Štai dėl to baisiai supyko ka
ringasis imperatorius Henrikas II, kad neva jis, imperatorius, palieka
mas nuošaly, kad į pagonių žemes einama be jo riterių pulkų, pažei
džiama imperatoriaus privilegija, kišamasi į jo sosto reikalus. Supyko 
ir dėl to, kad arkivyskupas ir mūsų karalius vis dar tvirtai naudojasi 
dar imperatoriaus Otono III valdymo metais mūsų karaliui suteikta 
teise krikščioninti pagonių kraštus, imti juos savo globon, -  nutilo her
cogas Mieškovskis.

-  Vadinasi, aš, nors ir buvo nuspręsta besikrikštijantiems teikti pa
galbą ir globą, jos nesulauksiu? -  klausė Netimeras.

-  Taip, valdove, -  tvirtai patvirtino hercogas ir, vis dar regėdamas 
savo pašnekovo akyse klausimą, netgi prašymą suteikti jam reikalingą 
pagalbą, paaiškino:

-  Labai nepatogiu laiku atvyko arkivyskupas su misija. Imperato
rius atšaukė, panaikino savo pirmtako suteiktas privilegijas. Supykęs 
už nepaklusnumą paskelbė karą mūsų karaliui. Dabar visos jėgos su
telktos kovai su Henriku II. Mūsų karalius niekaip negalės padėti tau 
krikštyti žemių. Ir pats imperatorius į pagalbą nebeateis... Ilgai. O ir 
arkivyskupo, ir visų misionierių -  amžinąjį atilsį jiems, -  žūtis atstū
mė nuo tavo žemių visus krikščionis. Nenoriu būti nelaimės pranašu, 
bet ateity tu gali sulaukti tik jėgos -  kryžiaus ir kalavijo. Apie tai tau 
kalbėjo ir arkivyskupas...

Dar apie daug ką kalbėjosi Netimeras su Lenkijos karaliaus pasiun
tiniu ir gerai suprato, kad gali pasitvirtinti arkivyskupo žodžiai, jog jo 
ir jo žemių ateis krikštyti jau ne su kryžiumi, bet su kalaviju rankose. 
Gal ne šiandien, ne rytoj, gal net ir ne kitąmet, tačiau pavojai jau tyko. 
Ar galima tikėtis pagalbos iš Boleslovo Narsiojo, pasak pasiuntinių, 
nuspręs karalius.

Nors Netimerą nuliūdino hercogo papasakotos naujienos, maloniai 
nuteikė svečio atvirumas -  jiedu tapo draugais. Mat abu mylėjo ir ger
bė Brunoną. Gal dėl to hercogas netikėtai pasiūlė:
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-  Valdove, gal tau vertėtų mesti kruviną kalaviją ir užsidaryti at
gailai mūsų vienuolyne?

Netimeras susimąstė, paskui liūdnai teištarė:
-  Ne tam mane tėvas paliko, ne tam man įteikė valdovo kalaviją, 

kad užsidaręs sėdėčiau... Privalau savo žemes saugoti, žmones ginti...
-  Ir vienuolyne per maldą, per Viešpatį Dievą dar tvirčiau tai gali 

padaryti.
-  Gal ir taip... Dabar gal ir taip... -  Netimero balse atsirado dau

giau dvejonių negu ryžto.
... Praradęs viltį sulaukti paramos, neturėdamas užtektinai jėgų pa

imti Živinbūdo pilį ir jį patį pričiupti, teko Netimerui derėtis su bro
liu. Mat šis pareikalavo už misionierių palaikus, kurių geidė atvykę 
Lenkijos karaliaus pasiuntiniai, didelės išpirkos. Nieko kito daugiau 
ir neliko, tik įvykdyti šiuos reikalavimus.

Pagaliau po ilgų derybų su Živinbūdu misionierių kūnai buvo at
vežti į Netimero pilį ir paguldyti drauge su lenkų pasiuntiniais įreng
toje koplyčioje. Arkivyskupas Brunonas Kverfurtietis tarsi užsuko pail
sėti į savo rankomis pradėtą statyti pirmąją šių pagonių žemėje šven
tovę. Regis, taip neseniai, tik prieš pusę metų, į šią pilį įėjo žvalus, 
kupinas vilčių ir minčių, o dabar guli sustingęs be galvos.

... Jau žydint sodams, čiulbant paukščiams žiauriai nužudytų mi
sionierių palaikai grįžo tuo pačiu keliu į namus, iš kur buvo beveik 
prieš metus išvykę. Tik jų palaikai ir tik sumokėjus didelę išpirką pa
gonių kunigaikščiui Živinbūdui, tam žiauriam Zebedniui, visų misio
nierių žudikui.

Šventų Velykų dieną krikščioniškasis pasaulis iškilmingai sutiko mi
sionierių palaikus. Prakeiksmai ir grūmojimai pylėsi pagonių vardu, o 
arkivyskupas buvo paskelbtas šventuoju kankiniu.

Netimeras pažadėjo koplyčios vietoje pastatyti pirmąją bažnyčią, 
tačiau ir šiems geriems pažadams išsipildyti nebuvo lemta. Jis norė
jo net ir arkivyskupą palaidoti joje, bet, deja, negalėjo apvilti kara
liaus Boleslovo Narsiojo -  juk tokia didelė išpirka buvo sumokėta pa
čiu sunkiausiu Lenkijai metu.

Pasiuntiniai išvyko iš lietuvių žemių. Nors Netimeras prašė palikti 
arba atsiųsti nors vieną kunigą, pageidavimas nebuvo patenkintas.
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Dar ilgai po šio kraupaus įvykio Netimero žemėse nesirodė nė vie
nas žmogus. Tarsi iškilo nematoma, nenugalima, neperžengiama sie
na. Taip greitai ir gražiai su Europa užsimezgęs ryšys netikėtai tragiš
kai nutrūko... Ir labai, labai ilgam.

Nors dar ilgai Netimeras laukė kokių nors žinių iš Vakarų karali- 
jų, jų taip ir nesulaukė. Vos įsižiebusi krikščionybės ugnelė jo žemėse 
tragiškai staiga užgeso. Drauge geso ir viltis kuo greičiau apsikrikštyti 
ir tapti lygiateisiu krikščioniškojo pasaulio nariu.

O gal taip ir turėjo būti, gal tai ir buvo lietuvių tautos nors ir lai
kinas išsigelbėjimas nuo nuodėmingų pagundų, taip greitai plintan
čių kartu su vadinamąja civilizacija ir naujomis religijomis? O gal 
tai tik kažkoks mistinis tautų, žmonių likimas, nepriklausantis nuo 
jų valios?

Neišsipildžiusios viltys

Iki pat pavasario jokių darbų negalėjo imtis kuni
gaikštis Netimeras. Niekas nelindo į jo galvą, visiškai negalėjo susi
kaupti. Sėdėjo parėmęs rankomis galvą niūrus ir liūdnas. Vis mąstė ir 
mąstė. Niekaip negalėjo apsispręsti -  pasiduoti savo vaidilų, vyriau
siojo krivio valiai ar eiti į vis dar (o gal jau visuomet) tuščią koplytė
lę... Sukosi jo galvoje ir hercogo Mieškovskio pasiūlymas dėl vienuoly
no. Kirbėjo galvoje ir ta mintis.

Pamažu Netimeras ėmė atsigauti -  laikas bėgo, rūpesčių daugėjo, 
reikalai nelaukė. Žmonės pradėjo pamiršti krikštą, vis daugiau jų rin
kosi prie alkos, vis linksmesni darėsi vaidilos. Netimeras irgi nuspren
dė sugrįžti prie savų dievų, nors, tiesą pasakius, jis ir nebuvo niekur 
nuo jų nutolęs.

Kol jis kankinosi dėl nepasisekusio krikšto, jo žemėse vis labiau 
bruzdėjo žmonės. Jie net nebandė atsisakyti savų dievų. Net tie, kurie 
jau buvo pasikrikštiję, vėl vienas po kito atsiversdavo -  tai šen, tai ten 
kildavo maištai. Dažniausiai visą sumaištį kėlė Živinbūdo siunčiami 
žmonės. Jis kuo toliau, tuo akiplėšiškiau darbavosi siekdamas didžio
jo kunigaikščio sosto.
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Ilgiau į šią netvarką pro pirštus Netimeras žiūrėti negalėjo ir ne
laukdamas, kol savaime viskas susitvarkys, įsakė savo rikiui Tolvydžiui 
rinkti vyrus iš visų pavietų, šaukti po jo vėliava. Subruzdo Netimero 
žemės, ėmė rengtis į žygį.

Nesnaudė ir Živinbūdas. Prie jo šliejosi dar daugiau žmonių. Buvo 
aišku, kad nebus išvengta žūtbūtinio tarpusavio susirėmimo. Netime
ras suprato -  jėgos beveik lygios ir, beje, labai bijojo, kad lemiamu mo
mentu kas nors jo neišduotų. Mat pikti liežuviai visose pakampėse pla
kė, neva jų valdovas Netimeras ir toliau tarnauja svetimam dievui, sa
vų nebepripažįsta. Pagalbos iš niekur nesitikėjo, todėl reikėjo veikti ne 
tik labai ryžtingai, bet ir apdairiai.

Sukvietė savo išminčius, artimuosius tarnus pasitarti, ką daryti. Žy
niai -  ir Protenis, ir Būtys, ir Raižys -  siūlė kuo greičiau ir viešai at
sisakyti priimto krikšto -  tuo susigrąžinsiąs vėl visus žmones po savo 
vėliava, liks Živinbūdas vienas su saujele bendrų.

Tik jauniausiasis, Augys, bandė prieštarauti:
-  O ką daryti tiems žmonėms, kurie nuoširdžiai priėmė krikštą? Prie 

ko jie dabar glausis, sakykit, ką jiems daryti atstumtiems ir vienų, ir 
kitų ne dėl jų kaltės? Ar neliks it tie vilkolakiai dabar jau niekam ne
reikalingi, kokie jų vaikai užaugs?

Augys nebuvo išgirstas. Ir jis nutilo, ypač vaidilai jį aršiai užsipuolus.
Netimeras šį kartą neilgai svarstė, ką daryti. Ką čia ir besvarstysi, 

juk jau aišku, kad jokios žadėtosios pagalbos iš krikščioniškojo pasau
lio nesulauks. Aišku ir tai, kad jų, lietuvių, tarpusavio vaidų tik ir lau
kia už paribio sienų jau susijungusios slavų gentys. Netimeras paga
liau paskelbė:

-  Saugokite mūsų šventąjį amžinosios ugnies aukurą! Tegu ir to
liau mūsų Romovė lieka ir mūsų, ir mūsų dievų šventa vieta! Kvieski
te išmintingąjį vaidilą prie aukuro! Eikite ir patys ten, -  pasakė šiuos 
žodžius prieš savo valią, prieš savo širdies troškimą, jais palaidoda
mas ir seniai puoselėtą savo viltį turėti ir rūmų su paveikslais, ir baž
nyčių, ir gražių miestų, ir net savo raštą...

Ach, raštas... O kurgi ta, kruopščiai vienuolių surašyta, mūsų tau
tos istorija? Jeigu tie raštai ir yra čia, koplyčioje, tai kokia iš to nauda 
dabar? Negi kas iš jo žmonių moka skaityti? Gal reikėjo sodinti šalia
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vienuolio savo jaunąjį žynį. Tegu būtų mokęsis jų rašto... Savąjį, protė
vių turėtą gilioje senovėje -  apie jį prisimindami kalba žyniai. Deja, 
jau niekas ir niekada jo neatgaivins...

-  Eeech, -  numojo iš nevilties ranka.
„Dabar reikia rūpintis, kaip patiems išlikti gyviems... Kaip greitai 

viskas keičiasi," -  karčiai pagalvojo.
Užtat dauguma žmonių nudžiugo dėl šių jo žodžių. Jie savo val

dovo širdies ir skausmo minčių negirdėjo. Jie išgirdo tik tai, ką jis gar
siai pasakė. Išgirdo tai, kas jiems rūpėjo. Vėjo greičiu nulėkė garsas 
per visas žemes iki pat paribių:

-  Garbė mūsų valdovui! Mes vėl galime melstis savo dievams! Nie
kas ir niekados jų iš mūsų neatims!

... Netimeras, pasinaudojęs žmonių džiaugsmu, vėl grįžusiu savo 
populiarumu, surinko daug šimtinių ir puolė Živinbūdą, apgulė jo pi
lį. Po ilgo ir įnirtingo mūšio, atkaklaus puolimo pilis pagaliau buvo 
paimta ir sudeginta. Žuvo ir pats Živinbūdas. Nenorėdamas patekti į 
Netimero rankas ir kitus įtikinėdamas, kad Netimeras su jais visais pa
sielgs žiauriau negu jie su misionieriais, negalėdamas nei ištrūkti gy
vas iš pilies, nei apsiginti, ėmė ir pasismeigė ant durklo šaukdamas:

-  Mes su tavim, mes visi susitiksime... Stosi ir tu prieš mūsų tėvų 
vėles... Mes dar susitiksime amžinybėje...

Nedžiugino Netimero ši pergalė, veikiau jį žeidė. Pasėta nesantaikos 
sėkla lietuvių žemėse dygo, kerojo, kol galutinai išbujojo. Tai šen, tai ten 
vis labiau įsiliepsnodavo nesantaikos gaisrai, ypač kunigaikščiui Neti- 
merui senstant. Vis sunkiau ir sunkiau jam buvo išlaikyti lietuvių že
mes vienose rankose, taip sunkiai ir, regis, amžiams suvienytas.

Nepadėjo nė krikšto atsisakymas.
„Ką daryti?" -  ištisas dienas mąstė Netimeras.
Labai graužėsi valdovas, akyse nyko -  kur jo ryžtas, kur jo žvalu

mas ir narsa?! Tarsi nebūta...
O metai vis bėgo ir bėgo. Iš vakarų nebuvo jokių paguodžiančių, vil

tingesnių žinių. Prarado ir viltį tokių sulaukti. Tik iš pietryčių vis daž
niau į jo pilį atskrisdavo viena už kitą vis nerimastingesnės naujienos.

Netimeras jau ne be valdė, kaip kitados, o tik viešpatavo.
... Nebeliko nė pėdsakų buvusios koplyčios. Jau beveik visi užmir

šo ir apie krikštą -  argi žmonėms svarbu, ko visą gyvenimą siekė jų
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valdovas? Netgi paslapčia pasišaipydavo iš jo krikšto, kalbų apie moks
lą, raštą, miestus, bažnyčias. Bet argi viską supaisysi -  žmonės gyve
no kaip gyvenę. Valdovų rūpestis -  ne jų rūpestis.

Tik Netimerui buvo liūdna. Jis vis dažniau prisimindavo misionie
rius ir jų žodžius, puikiai suprato, kokia didelė ir baisi klaida buvo 
padaryta jo trumparegio brolio Živinbūdo, žiauriai susidorojusio su 
misionieriais. Jam buvo gaila ne tiek neįvykusio krikšto, kiek galimy
bės užsitikrinti bent kuriam laikui ramybę nuo krikščioniškųjų žemių 
pusės. Gaila buvo ne tik brolio, bet ir žmonių, kurie jo klausydamiesi 
baisiai klydo. Tačiau ką tie žmonės -  juk jie daro tai, ką sako, ką lie
pia jų didikai, valdovai. Argi jie mato toliau savo kiemo, girios, ryt
dienos? Ne!

Netimeras žvelgė ir toliau, ir giliau. Jis labai norėjo ir siekė, kad ir jo 
žemėse atsirastų didelių miestų, klestėtų mokslai, prekyba, amatininkys
tė. Juk ištisas dienas jam apie tai pasakojo ne tik Brunonas, bet ir kiti jo 
tarnai, kunigai. Tą patį patvirtino ir atvykęs hercogas. Visi jie mokėjo 
skaityti ir rašyti, pagal saulę, žvaigždes nustatyti laiką. Jie labai stebėjo
si, kad jo žemėse, net prie pilies, nėra jokių mokyklų, vienuolynų, kur 
mokomasi rašyti, skaityti, skaičiuoti ir dar daug kitų, jam pačiam pirmą 
kartą girdimų dalykų. Vien tik dėl to jis daug mąstė apie vienuolynus ir 
hercogo pasiūlymą. Rimtai mąstė... Aišku, jis tuomet dar nežinojo ir apie 
blogį krikščioniškajame pasaulyje: apie baisius burtininkų, raganų, klas
tingų velnių apsėstus žmones, net kai kuriuos valdovus ir kaip jų Die
vas, Bažnyčia žiauriai kovoja su blogybėmis. Vėliau sužinojo ir apie žiau
rius jų tarpusavio karus, gyvų žmonių deginimus.

Jis ir dabar prisiminė arkivyskupo Brunono žodžius, pasakytus po 
jo paties ir jo šeimos, tarnų bei pilėnų krikšto:

-  Tu nuo šios dienos esi didis -  ir savo žemėmis, ir savo siela ka
ralius! Ši diena artimiausiu metu atvers tau duris į krikščioniškąjį pa
saulį, nes tu atvėrei savo širdį mūsų Viešpačiui... Dabar ne miškai 
ir pelkės tave nuo mūsų skirs, o jungs keliai ir noras gražiau gyventi 
čia, Žemėje. Tu pats su savo didikais pirmiausia pamatysi ir mūsų 
miestus, ir mūsų žmones -  viską, kas šiandien taip labai skirtingai 
atrodo mūsų ir jūsų žemėse... Mūsų karalystės irgi taip gyveno 
iki krikšto...
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Ir kaip viskas žlugo! Per vieną dieną! Per vieną lemtingą dieną, kuri 
vėl nustūmė jį, jo žmones atgal. O gal ir pats Brunonas mažai ką nu
tuokė apie krikščionių didžiųjų valdovų užmačias? Gal ir jis buvo tik 
susižavėjęs krikštu ir savo tarnyste, užtat nematė, kas darosi už baž
nyčių, rūmų durų, nežinojo, kas jų karalių galvose?

Kaip Netimeras džiaugėsi, kai vienuoliai rodė jam iš žynių pasa
kojimų surašytą istoriją, kaip jie įtikinėjo:

-  Valdove, greitai jūsų mieste pastatysime vienuolyną, bus daug raš
to žinovų, tuomet tavo tautos istoriją pateiksime knygose, išmokysime 
ir jūsų žmones rašyti, skaityti... Turėsite savo raštą... Jis bus amžinas, 
neužmirštamas...

„Eeeech", -  ir vėl tik mostelėjo ranka apimtas kartėlio Netimeras, 
net širdį suspaudė.

Ir visa tai, ką taip kruopščiai surašė vienuoliai, dingo. It koks sap
nas. Kaip vėliau paaiškėjo, dingo Živinbūdo pily. Ir viltis, ir krikštas mi
nios buvo sutrypti sniege, sumaišyti su purvu. Ir pirmoji jų rašytinė is
torija! Kada vėl bus galimybė tai atkartoti, kas tai padarys? Ar išliks gy
vi iki to laiko išminčiai žyniai, ar žodis žodin perduos vėl visa tai iš 
lūpų į lūpas? Aišku, kad ne! Juk taip ir anie rašto žinovai, mokslo vyrai 
sakė. Rašto nepakeisi, o žodžiai ir lieka žodžiais -  ką pamiršo, ką pri
dėjo -  juk nuo pasakotojo galvos ir liežuvio priklauso -  nepatikrinsi, 
kur tiesa, kur išgalvota. Ir ar bus kam papasakoti?

Prisiminė Netimeras, kaip, nors ir atsargiai, bet labai nuoširdžiai 
stebėjosi ne tik pats arkivyskupas, kuris Netimerui už jų visus dievus 
išmintingesnis rodėsi, bet ir visi kunigai bei vienuoliai. Jau pirmomis 
dienomis jam sakė:

-  Karaliau, negi iš tikrųjų jūsų žemėse niekur, netgi ir prie tavo sos
to, nėra mokyklų, kur rašto, skaitymo žmonės mokytųsi?

Na, kai sužinojo, kad ir savo rašto neturim, jų nustebimui nebuvo 
ribų. Ne, jie nesišaipė, nepiktžodžiavo, iš visos širdies žadėjo -  tuoj 
po krikšto, grįžus vienuoliams ir kunigams į Gnezną, Magdeburgą ir 
Prahą bei kitus miestus, į šv. Servacijaus ir kitus vienuolynus, vysku
pai Šventojo Sosto padedami surengs misijas šiais reikalais į jo žemes, 
išmokys ne tik rašto, bet ir meno -  gražiai piešti paveikslus, lipdyti 
skulptūras, statyti ne tik namus.
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Šventai jo žodžiais tikėjo Netimeras. Taip pat žinojo ir tai, kad įtikti 
jo žemių žmonėms bus nelengva, tačiau buvo tikras, kad ir jo žemės pa
galiau atvers duris pasauliui, negyvens atsitvėrę nuo viso pasaulio, iš
moks galvoti ne tik apie žygius, ginklus, bet ir apie daugelį kitų dalykų.

Tačiau krikščioniškosios Europos durys užsitrenkė. Ir vėl Netimeras 
buvo priverstas, tarsi iš šviesaus sapno pažadintas, grįžti prie savo die
vų, atgal į praeitį jau vien dėl to, kad nors išsaugotų žemių vienybę.

Kur tau! Nelaimių ratilai negailestingai ritosi per jo žemes, o jis šį 
kartą neturėjo tiek jėgų bent juos pristabdyti.

Prie jo žemių vartų jau stovėjo stiprus priešas, atėjęs nebe su kny
ga ir kryžiumi, nebe basas ir su giesmėmis, o galingas, ginkluotas, al
suojantis stepių ir tolimų miškų vėjais.

Kol Netimeras suko galvą, ką daryti ir vis nematė išeities, rusų že
mių gudrusis vienytojas Kijevo Rusios valdovas Jaroslavas Išmintin
gasis akylai stebėjo įvykius kaimyninėse baltų žemėse. Na, pagaliau ir 
sulaukė patogios progos, kai ir pati krikščioniškoji Europa jau nusil
po tarpusavio kovose -  jos valdovai atkakliai grūmėsi dėl sostų, že
mių, kai ir žemėse prie Baltijos jūros, paragavusiose krikšto skonio, įsi
plieskė vaidai.

Ištaikęs patogų metą, surengė Jaroslavas galingą karo žygį į lietu
vių žemes. Privertė jėga paklusti jam jau gerokai pakrikusias lietuvių 
gentis. Sudegino ne tik lietuvių paribio pilis, jau gerai įtvirtintas, sau
gojusias rimtį ir ramybę lietuvių žemėse, ypač nuo klajojančių slavų 
genčių, bet ir po ilgos Netimero apgulties.

...Šios, pietrytinės, lietuvių žemės nuo neatmenamų laikų buvo nera
mios. Dar Netimero tėvas, o ir jam jo tėvas -  ir taip iš kartos į kartą -  
savo paveldėtojams vis sakydavo:

-  Neramūs žmonės už mūsų pietrytinių žemių, kur saulė teka. Ta
būnais didžiausiais kaip laukiniai arkliai ten paribiu klaidžioja. Net ir 
į mūsų žemes užklysta. Akylai stebėkite tą pusę.

Netimeras, perėmęs iš tėvo sustiprintas lietuvių žemes, akylai žiūrėjo 
į rytus. Iš tiesų, neretai ten girdėdavosi triukšmas ir anksčiau, tačiau jau 
seniai ir toje pusėje buvo tylu, ramu. Tik dabar, po krikšto jau trečiai de
šimčiai metų praėjus, Netimerui nuvargus, amžiui sulenkus jo pečius, tu
rint ypač daug rūpesčių savose žemėse, krikšto reikalams visiškai pakri
kus, nuo jo vėl nutolus, ėmė sklisti rimti grasinimai iš slavų žemių.
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Netimeras nemėgo žygiuoti į svetimas žemes. O ir ligi jo valdę lie
tuvių valdovai didelių žygių į tolimas, svetimas žemes nedarė. Nebent 
dar jo prosenelis pamariu net už didelės ir plačios Vyslos upės buvo 
nužygiavęs. Bet ir tai buvo dar iki karaliaus Boleslovo Narsiojo laikų, 
kai ir polianai nekrikštyti pakrikai gyveno.

Visi lietuvių žemių valdovai turėjo vieną rūpestį -  sujungti ir stip
rinti visas savo didžiuliuose žemių plotuose gyvenančias gentis -  kuo 
toliau, tuo vis sėkmingiau tai ir darė. Ypač sekėsi Netimero tėvui ir 
pačiam Netimerui iki krikšto. Vienytis skubino ir aplinkybės. Nepamir
šo Netimeras tėvo pasakojimų apie baisų gausių ir ginkluotų slavų gen
čių, vadovaujamų karžygio Vladimiro, jų žemių pietinių pakraščių ir 
jotvingių žemių užpuolimą. Ar daug prabėgo laiko? Na, gal pusė am
žiaus, ne daugiau. Juk ir Netimeras jau savo kojomis tuo metu po že
mę bėgiojo. Ir dar kaip! Jau ir strėlę iš įtempto lanko mokėjo paleisti. O 
dabar, jau po šitiek metų, jam senstant, jį apleidžiant jėgoms, ir vėl jo 
žemėms pavojus -  šitokiomis pastangomis suvienyti lietuviai vėl susi
pyko, net tarpusavy pradėjo kapotis -  vieni vis dar dėl dievų, kiti -  
jau ir dėl žemių.

Ir puolė Jaroslavas it stepių vanagas šituo nedėkingu metu. Ir 
žygiavo su ugnimi ir kalaviju nuo pilies prie pilies, versdamas jas pe
lenais, nesutikdamas rimto, vieningo pasipriešinimo -  gynėsi tik at
skiros pilys.

-  Ech, jeigu ne Živinbūdo neapykanta ir pavydas, jeigu ne apmau- 
di misionierių žūtis, mes jau turbūt klestėtume -  stovėtų miestai su mo
kyklomis, puošnūs rūmai su tvirtomis akmeninėmis pilimis, turėtume 
tvirtus šarvus ir ilgus kalavijus. O dabar, -  žiūrėdamas į dūmuose 
skendinčią savo žemę, gailiai sudejavo senasis Netimeras, -  ir tai, ką 
turėjome per amžius sukūrę, mano akyse virsta pelenais... Nebesulauk
siu ir šauniojo riterio Viperto... Į mūsų žemes ir jam, matyt, vartai jau 
užtrenkti. Laimė, jeigu išliks gyvi mano sūnūs Kernius, Utenis, Gim
butas, jeigu išgyvens šį baisų laikmetį... Tik jie įstengs vėl iš pelenų 
pakelti mūsų žemes! -  net nedvejodamas priglaudė prie lūpų ant sta
lo stovėjusį ragą ir iškeliavo į amžinybę, kad jo akys daugiau nematy
tų kraupaus vaizdo, ausys negirdėtų baisių aimanų...

Ar Netimeras padarė viską, ką galėjo, kas buvo įmanoma tuo me
tu padaryti?
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Tik, va, jo valdytos lietuvių žemės, baltų gentys, ilgus tūkstantme
čius iki jo valdymo buvusios galingos ir laisvos, po jo mirties beveik 
du šimtmečius mokėjo duoklę savo pavergėjams, aišku, ir atkakliai ko
vojo su jais, bet galutinai išsivadavo tik pradėjus valdyti narsiajam ku
nigaikščiui Rimgaudui. Tai jis užaugins, išugdys, užgrūdins savo sū
nų, busimąjį Lietuvos karalių, Lietuvos galybės atkūrėją, valstybės ir 
karalystės įkūrėją ir vienytoją Mindaugą.

... Per pirmąjį bandymą krikštytis mūsų istorinė galybė buvo sužlug
dyta ilgiems šimtmečiams, per antrąjį mūsų krikštą atgims ir vėl su
stiprės Lietuvos valstybė.

Aišku, per tą laiką Nemuno vaga nutekės daug vandens ir kraujo, 
nes ir šis, Mindaugo, krikštas bus ne paskutinis ir labai trumpalaikis.

Oi, daug dar kraujo bus pralieta, kol lietuviai bus pakrikštyti. Ir už 
krikštą sumokės labai brangiai. Ar daugiau nenusivils, ar vėl neatsi- 
gręš į savo protėvių dievus?



Epilogas

Nežinia, kiek yra istorinės tiesos šiame nuotykių 
ieškotojo, uolaus arkivyskupo Brunono palydovo, kapeliono Viperto 
pasakojime. Veikiausiai tikslesnių žinių apie Brunono Bonifaco ir jo 
palydovų žūtį būta neišlikusioje „Brunono darbų knygoje". Tačiau mū
sų dienas pasiekė trumpesnis arkivyskupo bendražygio pasakojimo 
variantas, užrašytas apie 1020 metus ir platesnio varianto perdirbi
niai -  Petro Damianio „Šv. Romualdo gyvenimas" (apie 1040 m.) bei 
„Šv. Brunono gyvenimo ir kankininkystės istorija" (apie 1400 m.). Aiš
ku viena -  pirmasis krikšto aktas Lietuvos teritorijoje yra vienas iš 
svarbiausių įvykių, patvirtinantis, jog jau mezgėsi lietuvių kontaktai 
su Europos civilizacija.

Štai ką Brunonas Bonifacas, vykdydamas lemtingą misiją, 1008 me
tais rašo imperatoriui Henrikui II, kviesdamas pastarąjį sudaryti taiką 
su Lenkijos karaliumi Boleslovu Narsiuoju ir visokeriopai remti jo šven
tą reikalą. Šiame laiške patvirtinamas ne tik jo misijos tikslas, bet ir marš
rutas. Jame taip pat puikiai atsispindi ne tik Brunono Bonifaco, bet ir 
visų krikščionių to meto požiūris į kitatikius -  pamirštamas svarbiau
sias Šventojo Rašto teiginys, kad visi žmonės prieš Dievą yra lygūs.

Dievobaimingam Bažnyčios vyrui, Karaliui Henrikui šis Brunonas [...] 
viso, kas pridera karaliui bei patinka visažiniam Dievui! Religingas Kara
lius neabejodamas tesupranta.[...].

Teatlygina Tau Dievas gyvųjų žemėje, nes Tu, žymus Karalius, kuriam 
tenka valdyti beveik visą pasaulį, buvai įkvėptas Viešpaties vardu kilniai rū
pintis manimi, menku savo tarnu, kad nežūčiau. [...]. „Teatveria tau Dievas 
rojų, kaip tu atvėrei mums kelią pas pagonis!" [...].

O dabar aš krypstu į Prūsus, kur jau pranoko ir tikrai pranoksta Tas, 
kuris viską padarė ir tikrai daro -  atlaidusis Dievas, taip pat mano ponas 
brangiausias Petras. [...].

Kita vertus, kad tik būtų leista neprarandant Karaliaus malonės pasakyti 
šitaip: ar dera persekioti krikščionišką tautą ir draugauti su pagoniška? Kas 
čia per susitarimas Kristaus su Belialu? Koks dar lyginimas šviesos su tamsa? 
Kokiu būdu susitaria velnias [...] ir šventųjų vadas jūsų ir mūsų Mauricijus?

e p i l o g a s  I 299



Kokiame fronte sueina šventoji ietis ir žmogaus krauju šeriamos velniškos vė
liavos? Negi nelaikai nuodėme, Karaliau, kai krikščionį užmuša, baisu pasaky
ti, po demonų vėliava? [...].

Ar ne geriau kovoti su pagonimis dėl krikščionybės, nei naudoti jėgą prieš 
krikščionis dėl pasaulietinės garbės? Tikrai žmogus sumano, Dievas sutvar
ko. [...]. Kas dėl mano, tiksliau -  Dievo reikalo, sakau viską, prie to nieko 
nepridurdamas, [...], ką Dievas ir kovojantis Petras yra pradėję šiurkščioje 
pagonybėje. [...]. Antra vertus, tebūnie, kad pagonys [...] garbina stabus -  Die
vas nepasibeldė į Karaliaus širdį, kad vardan krikščionybės šlovinga kova 
nugalėtų tokius priešus [...].

Jūs vis dėlto, kaip dera dievobaimingam karaliui ir pasaulio vilčiai, ne
delskite patardamas ir padėdamas atversti liutičius ir prūsus, nes dabar, Šven
tajai Dvasiai įkvepiant, Petrui kovojant, mūsų triūsas turi būti kreipiamas, 
visi darbai ir pastangos nenuilstamai skiriami kietoms pagonių širdims at
versti" [...].

Iš šių laiško ištraukų aišku, kad Brunono tikslas buvo Prūsija, kad 
jis ėjo savo pirmtako šv. Adalberto keliu į prūsų žemes -  keliavo lenkų 
pamariu, plaukė jūra, Kuršių mariomis. Kalbant apie šiuos įvykius, la
bai pravartu remtis ir mūsų istorijos tyrinėtojų, profesionalių mokslinin- 
kų darbais, kuriuose pagilinta, išplėsta, logiškai papildyta ir paaiškinta 
Kvedlinburgo analuose pateikta informacija. Taigi nustatyta, jog Bruno
nas su palydovais keliavo per Skalvą, Sembą, Kuršių mariomis, Rusnės 
upe, Nemunu. Juk ir šv. Adalbertas iš Baltijos įplaukė į Kuršių marias -  
pasiekė prūsų žemes. „Šventasis Brunonas, dar vadinamas Bonifacu, Ru
sios ir Lietuvos pasienyje buvo apvainikuotas" (Kvedlinburgo analai). 
Gal čia minima Rusia yra gavusi vardą nuo Rusos (Rusnės) upės? Juk 
vokiečiai šią Nemuno atšaką vadino ir rašė „Russe".

Kas galėtų paneigti, kad Brunonas su 18 misionierių atplaukė į Lie
tuvos valdovo Netimero žemes, kad ten, radęs bendrą kalbą su Neti- 
meru, krikštijo jį ir jo žmones, kad Brunonas, nenorėdamas ilgėliau už
trukti, patraukė į šiaurės rytus prie Mituvos ir Alsos upių santakos, 
kur jį skalviai ir nužudė.

Manyčiau, jog tikslinga pateikti žymaus prūsisto, kalbininko bal
tisto dr. Lėto Palmaičio išvadą:

„Šventasis Brunonas Bonifacas 1009 m. nebuvo nužudytas lietuvių. 
Jo veiklos vieta -  prie buvusio Dainių ežero (dabar -  pelkės) Jurbarko
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savivaldybėje, tuometinės skalviškos Rusios-I laikinoje maksimalaus iš
plitimo į vakarus riboje su Lietuva. Jo mirties vieta -  jau Lietuvos teri
torijoje, kurią buvo užėmęs šv. Brunono Bonifaco pakrikštyto rusų (skal
vių) vado Nautimerio brolis Sebedas, įsibrovęs iki Alsos įtekėjimo į Mi- 
tuvą su tikslu praplėsti rusų [skalvių] -  lietuvių „pasienio" zoną savo 
naudai. Šv. Brunoną Bonifacą nužudė Sebedo kariai [...].

Šv. Brunonas Bonifacas nužudytas šiauriniame Mituvos krante prie 
dabartinių Antrųjų Palšių, apie 100 m nuo Alsos įtekėjimo į Mituvą. 
Aistros upėvardis, minimas „Šv. Brunono gyvenimo ir kankinystės is
torijoje", atsirado perdirbant originalų baltišką upėvardį Alsą [...], kai 
buvo kompiliuojama ankstesnė „Šv. Brunono kankinystė", kurios pa
grindas -  dingusi „Brunono darbų knyga".

Apie Lietuvos praeitį, be reikšmingų etnologų, etnografų, isto
rikų darbų, ima rastis vis daugiau grožinės literatūros kūrinių. Jie ge
rokai išplečia istorinių įvykių reikšmę -  kuo giliau, įvairiapusiškiau 
pažinsime savo gimtosios šalies praeitį, tuo sąmoningesni, pilietiškes- 
ni būsime. Kiekviena tauta, valstybė, kiekvienas žmogus nori žinoti savo 
kilmę. Tokia proga dabar ir pasitaikė -  ruošdamiesi minėti Lietuvos 
vardo tūkstantmetį, pats laikas prisiminti, kada ir kaip prasidėjo rašy
tinė mūsų tautos istorija.
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Užurka, Jonas
UŽ43 1009 metai. Netimeras -  iš ūkų kylanti Lietuva : istorinis 

romanas /  Jonas Užurka. -  Vilnius : Eugrimas, 2009. -  303 p.

ISBN 978-9955-790-50-1

Autorius, remdamasis istorijos šaltiniais ir laisvai interpretuodamas kai 
kuriuos įvykius, vaizdžiai aprašo arkivyskupo šv. Brunono Bonifaco ir aš
tuoniolikos misionierių misiją Lietuvoje 1009 metais, parodo lietuvių žemių  
valdovo Netimero ir jo 300 karių krikštą, atskleidžia šių žmonių likimus.

J. Užurka, trijų dalių knygoje piešdamas istorinių įvykių tikrovę, sten
giasi perteikti to meto mūsų tautos įdomią ir garbingą praeitį, mėgina at
kurti kuo autentiškesnę žmonių gyvenamąją aplinką, ne tik bendruomenės 
tarpusavio santykius, bet ir besimezgančius santykius su kaimynais.

UDK 888.2-3

Jonas U ž u r k a  
1009 metai. Netimeras -  iš ūkų kylanti Lietuva
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Kiekviena tauta, valstybė, kiekvienas žmogus nori ž inoti savo kilmę. 

Tokia proga dabar ir pasitaikė.

„Netimeras -  iš ūkų kylanti Lietuva" -  istorinis romanas apie 

1009-ųjų Lietuvą, kurios žemes valdė to meto iškiliausias 

kunigaikštis Netimeras. Sis valdovas pirmasis pradėjo megzti 

kontaktą su Europos civilizacija, savo žemėse priimdamas 

arkivyskupą Brunoną su 18 misionierių, pasiryžusių kietas pagonių 

širdis atverti tikrajam tikėjimui. Brunonas pakrikštijo Netimerą ir 

apie 300 jo  karių, bet pakeliui į šiaurės rytus buvo nužudytas...

Kodėl mus laiko misionierių žudikais? Kodėl mus laiko velnio 

tauta?.. Ar buvo verta žengti į ankstyvųjų viduramžių Europą, 

kurioje inkvizitoriai negailestingai kankino kitatikius?..

LEIDYKLA s

< ̂ ugninas
A K A D E M IN Ė  IR PROFESINĖ LIT ERATŪRA

Aplankykite mūsų interneto svetainę w w w .e u g r im a s . lt  
X Susipažinkite išsamiau su išleistomis knygomis 
X Užsiprenumeruokite naujienas 
X Pirkite knygas internetu
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