
— Tėti, ar mums tikrai reikia krikštytis?
Klausimas Dovilei išsprūdo nejučia, todėl nenustebo, kai tėvas

užuot atsakęs tik susigūžė ir įsistebeilijo priešais save. Skaudančia

širdimi mergaitė sekė jo žvilgsnį.
Danės žiotyse, kur prieš metus tebuvo Klaipėdos salelė su kelio

mis žvejų sodybomis, dabar niūksojo dvi galingos vokiečių tvirtovės:

Fortes fortūna juvat — sėkmė drąsuolius myli.

Gajus Plinijus Sekundas (Plinijus Vyresnysis)



Liūdniausia, kad lietuviai — vieninteliai, pajėgus atremti vo

kiečius - kartojo tas pačias klaidas. O kiek vilčių buvo į juos su

dėta prieš septyniolika metų, kai viešpats Mindaugas sutriuškino
bjaurybes garsiajam mūšy prie Šiaulių! Kuršiai net buvo pripažinę

jį savo valdovu... Bet paskui Mindaugas susiriejo su savo brolvai

kiais ir įsivėlė į įprastas vatžybas dėl vokiečių pagalbos. Jis pažadėjo
jiems užleisti Šėlą, Skalvą, Nadruvą ir netgi Žemaičius, tad vokie

čiai jį mielai pakrikštijo, o artimiausiais mėnesiais net rengėsi ap

vainikuoti karališka karūna, pašventinta aukščiausiojo jų bažnyčios

viešpaties...

Taigi tėvas gal ir teisus: kuršiams telieka susitaikyti su neišven

giamybe ir pabandyti išsiderėti iš vokiečių kiek galima daugiau.

Klaipėdos — tiksliau, dabar jau Memelio - komtūras pažadėjo Mė

guvos viršaičiams palikti jų pilis ir pusę žemių, jeigu krikštysis gera

valia. Ir štai jie atkeliavo... išsipustę tokia proga... Dovilė ir pati at

jojo pasipuošusi brangiausiais velionės motinos papuošalais.

Mergaitė išsitraukė mažą įgaubtą iš vario lietą veidrodėlį ir

žvilgtelėjo į save, bet iš nusvidinto paviršiaus žvelgė svetimas, per

greit subrendęs veidas, įrėmintas sunkių sidabro antsmilkinių...Tik

pamanykite — vaikystėje atrodė, kad diena, kai tėvas leis juos prisi

segti, bus laimingiausia jos gyvenime!.. Tačiau tai - praeitis. Dabar

ji jau suaugusi —jau trylikos, supranta, kad gyvenimas - ne pasaka...

Gerai, kad bent jau antkaklė, penkiskart apvyniota apie laibą kaklą,

galvą padeda laikyti tiesiai.

Dovilė prisiekė sau, kad krikštą ji kaip nors ištvers, o kai tai

pasibaigs, sugrįš namo, nueis į pirtį ir kuo uoliausiai nusiplaus tą

bjaurastį, kuria ją šiandien apšlakstys. Paskui įlįs į lovą ir paprašys,

kad auklė papasakotų apie amžinąjį gyvybės medį, kuris, pasauliui

griūvant, įsikabina šaknimis į žemę ir išlieka... Gal tai bus vaikiška,

viena medinė, kita — dar tebestatoma — mūrinė!.. Balandžio vėjas

plaikstė baltą vėliavą su juodu kryžiumi...

Jie bandė sunaikinti šitą blogio irštvą! Vos tik praeitą rudenį čia
pasirodė vokiečių laivai, jie kreipėsi pagalbos į sembus ir žemaičius,

o šie nedelsdami atvyko ir pasistatė įtvirtintą stovyklą per šūvį nuo
vokiečių pilies. Bet apsiaustis užsitęsė, pradėjo trūkti maisto... Ga

liausiai sembai jiems pateiškė: jeigu kuršiai nenori duoti duonos są

jungininkams, tai gali šerti vokiečius, ir išžygiavo atgal į savo kraštą.

Jais pasekė žemaičiai... Taip viskas ir sužlugo.

O tėvas į Kretingą tuokart sugrįžo tarsi permainytas. Ankstes

niojo Viltūno - išdidžiojo Mėguvos viršaičio — neliko nė šešėlio.

Pečiai susmuko, žvilgsnis apsiblausė, jis ėmė piktnaudžiauti midu

mi... O kai išgirdo, kad vokiečiai šalia medinės Klaipėdos pilies jau

stato ir mūrinę, surinko vyrus ir pasakė:
—Turim pasiduoti.

Dovilė tikėjosi, kad nors kas paprieštaraus — gal dėdė Reiginas?

Gal Negarbos Suveidas? Gal bent jau Tverdikis, atbėgęs Mėguvon

po to, kai vokiečiai išvijo jį iš Pilsoto. Bet balso niekas nepakėlė.

Vyrai tik padūsavo ir sutarė, kad nieko kito nebelieka:

—Dievai nuo mūsų nusisuko...

Tutbūt taip ir yra — liūdnai galvojo Dovilė, įkvėpdama sūraus

pajūrio oro. Dievai nuo jų nusigręžė, nes kaipgi galima padėti tiems,

kas sugeba tik vaidytis tarpusavyje ir lankstytis svetimiems?!

Močiutė Gonda — Kretingos žiniuonė — pasakojo: vokiečius

atsivadino lyviai, manydami, kad šie apgins juos nuo lietuvių.

Kuršiai, žiemgaliai ir latgaliai galvojo panašiai, taigi visi pradėjo

su vokiečiais broliautis. O kai atsipeikėjo, buvo jau vėlu: Latgala

užkariauta, lyviai — kampininkai savo žemėje, žiemgalius irgi išti
ko panašus likimas...
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1253 metai buvo niūrus daugeliui. Liepos pradžioje karaliaus
karūna pasidabinęs Mindaugas Vokiečių ordinui užrašė viską, ką
buvo pažadėjęs. Žemaičius tai sukrėtė iki širdies gelmių.

Ligi pat paskutinės akimirkos jie vylėsi, kad šitaip nenutiks. Juk

dar prieš pusmetį Mindaugas siuntė jiems dovanas, įkalbinėdamas
nutraukti paramą jo maištingajam brolėnui Tautvilui! Buvo sunku:
Tautvilą rėmė jo motinos brolis Vykintas - galingiausias vyras visa

me krašte. Vis dėlto kai jis pasimirė, žemaičiai ryžosi: išprašė maiš

tininkus ir vėl pripažino savo aukščiausiuoju valdovu Mindaugą. Ir

štai - toks antausis!
- Tai ką gi mums dabar daryti? - baugščiai klausė savęs žemai

čių žemių vyresnieji, traukiantys į sueigą Medvėgalyje.

Girdvainis, dvidešimtmetis Karšuvos seniūno Almino sūnus,
įtempęs klausą, stengėsi nugirsti, ką tėvui sako Višlis — Kaltinėnų

valsčiaus rikis, kurį jie susitiko pakeliui. Keletas Višlio giminaičių

tarnavo Mindaugui, tad buvo galima tikėtis, kad jis gebės paaiškinti,
ką sau galvoja Lietuvos valdovas — gal vis dėlto jis puoselėja kokią

nors slaptą mintį? Deja, senyvo rikio žodžiai nieko gero nežadėjo:

bet niekas - niekas - neprivers jos išsižadėti prigimto tikėjimo! Ji

nusilenks, bet nepalūš, ir gal tada ateis geresnės dienos...

Tik kažin kiek teks laukti?...

Blyški balandžio saulė švystelėjo tarp debesų ir vėl pasislėpė, o

šaltame vėjyje besigūžiantis kuršių būrelis, paraginęs žirgus, pasuko

naujosios vokiečių pilies link.
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-Eberchardą Ziną?
—Tą patį - įgaliotąjį atstovą, vietininką ar kaip jis ten... Sakau,

tai keista!
-Nelabai: riejasi žmonės dėl Lyvžemės valdovo vietos. Beje,

Andrius prieš Eberchardą Zeiną apsigynė.

-Bet ko norėjo Andriaus priešininkai?
—O, jie galvoja, kad pagonis reikia ne pakrikštyti, o sunaikinti.

Be to, jų gana daug, it tai mums nieko gero nežada.
-Visli, sakyk man tiesiai: manai, kad reikia pasiduoti vokie

čiams?
Norėdamas išgirsti atsakymą, Girdvainis pavarė savo sartį dar

arčiau, bet tėvo juodis lyg tyčia sumosavo savo ilga uodega. Sarčiu-

kas prunkštelėjo, vyrai atsisuko, ir Girdvainis pasijuto nepatogiai.
Jis nepadarė nieko smerktino — aštuoniolikmetis, juolab ragavęs
karo žygių duonos, turėjo teisę klausytis vyriškų kalbų. Bet tėvo
draugai į jį vis dar žiūrėjo skersomis, todėl Girdvainis nutarė, kad

šįkart bus geriausia dingti iš akiračio:
—Tėve! Hm... Aš pajojėsiu kiek į priekį. Gal pasipainios stirna

ar šerniukas...

Alminas pritariamai linktelėjo, ir Girdvainis, pasitaisęs ietį,
spustelėjo savo sartį pentinais. Iš paskos pasileido ir jo pieno brolis

Butrimas. Aplenkę pagrindinį būrį per porą šimtų žingsnių, jau

nuoliai kurį laiką jojo tylomis.
Jie uoliai dairėsi po mišką, kerojantį abipus kelio, bet buvo aiš

ku, kad netgi jei ir būtų nuotaika, sumedžioti čia jau nieko nepa

vyktų. Miškas akivaizdžiai retėjo. Sengitę keitė skynimai, kuriuose

lapojo beržynai ir alksnynai. Nuokalnėje dunksojo žydinčių liepų
guotas, o už jo jau vėrėsi javų laukai. Pro šalį pradūzgė meduota

bitė. Sumykė karvės.
—Turbūt netrukus prijosime sodybą. Gal stabtelkim pagirdyti

žirgų, - pasiūlė Butrimas.
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—Ten, kur du pešasi, trečias visuomet laimi, - porino jis nu

vargusiu balsu. - Mindaugas silpnas, o Tautvilas dar turi nemažai
galingų užtarėjų: na, kad ir savo svainį — Haličo viešpatį Danilą...
O vokiečiai žino, ką daro: jei Mindaugas nebūtų sutikęs mūsų ati

duoti, jie vėl būtų parėmę jo brolėną ir gavę mus iš jo.
—Taip, pagailėjom „vargšo našlaitėlio"... - niūriai atsiduso Al

minas.

Girdvainis prisiminė, kaip viskas buvo. Maždaug prieš ketve

rius metus Mindaugas pasiuntė Tautvilą su broliu Erdvilu bausti

rusėnų už įsiveržimą į Lietuvos žemes. Iš pradžių viskas klostėsi
gerai, tačiau kariuomenė nuėjo per toli ir buvo sumušta. Būtent
tada Tautvilas ir paskelbė, kad Mindaugas siekia su juo susidoroti

ir kad jis kažkada susidorojo su jo tėvu. Greičiausiai visa tai te
buvo plepalai, o vyresnysis Mindaugo brolis Dausprungas žuvo,

tiesiog likimui lėmus. Vis dėlto dauguma žemaičių patikėjo. Ir
kaip nepatikės?! Už Tautvilą laidavo Vykintas - garsus kovų su

vokiečiais didvyris. Kai pats ėmė prieš vokiečius šunuodegiauti, o
Tautvilas priėmė krikštą, akys pradėjo vertis. Bet per vėlai. Min

daugas pats puolė Ordinui į glėbį.
-Tu, Alminai, neturi ko sau prikišti, - vėl prabilo Višlis. -

Į Tautvilą nuo pat pradžių žiūrėjai įtariai ir Mindaugo nešlovinai —

ne taip, kaip aš, kad mane plynios! Per šiuos metus, atrodo, tik vieną
kartą išsitraukei kalaviją - kai sembams talkinai prie Klaipėdos.

-Iš to taip pat nebuvo daug naudos, — tėvo balse Girdvainis
išgirdo nusivylimą. — Vis dėlto aš nesuprantu vokiečių, - staiga pri

dėjo jis.
-Kaip tai nesuptanti? - nustebo Višlis. - Ko čia nesuprasti?
—Nesuprantu, kodėl jie nepatenkinti savo magistru Andriumi

Stirlandu. Rodos, turėtų nešioti jį ant rankų, o apkaltino žmogelį

pareidavus Mindaugui, išsireikalavo, kad didysis Ordino magistras
atsiųstų savo prievaizdą...


