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Niustedo Baironai 

Nuostabiojc Scrvudo girioje netoli Notingamo pasirodc tarp 
qzuoli} kcletas vicnuoliij. Tai buvo Sv. Augustino ordino 
reguliaricji kanauninkai juodais abitais. Anglijos karalius Hen-
rikas II, pagrasytas ckskomunika uz Tomo Bcketo nuzudymq, 
buvo davcs popicziui apzadq daryti algailq ir aukoli vicnuo-
lynams. Tevai nusiziurcjo slcnj pric upclio ir ezcro. Medziai 
krito vardan Dicvo garbcs ir karaliaus siclos iSganymo. Gcras 
skynimas buvo iSskintas. Paskui erne dcti pilkus akmcnis ir su-
dcjo arkas, rozctes — ncdidclj, bet dailt] vicnuolynq. Grazi 
gamta, vanduo, miSkas Svclnino jo rustj. Abatija buvo paskirta 
SvenCiausiajai Mcrgelci ir pavadinta Niustedu, SvenCiausio-
sios Marijos Nauscdija, Sanaa Maria NoviLoci. 

Ordino nuostatai buvo paprasti. Vicnuoliai turejo duoti 
ncturto jzadq, myleti Dicvq ir savo artimq, kunq marinti 
pasninkais, ncrustinli zmoniij ir ncziurcli \. Be to, 
gcrbdami ordino jstcigcjo atininim ,̂ jic kasmct dalindavo 
pavargcliams iSmaldij. 

Tris SimtmciJius gyvavo Niustedo abatija ant ezero kranto. 
Bet laikai cjo sunkyn, tikinCiijjij pamaldumas — menkyn. 
2;moncs pagavo noras mokytis; valdovij fundacijos tekdavo 
koledzams, univcrsitctams, ligonincms. Bendruomcne, atsira-
dusi del to, kad vicnij karaliij grauzc sijzine, atsidurc pavojuje 
del kito karaliaus uzgaidos. „Ponia Ana Bulin nebuvo rinkti-
nc grazuole. Tamsaus gymio, ilgo kaklo, plokS(;ios kriitines, 
didziaburnc, ji, apskritai pacmus, ncturejo kuo didziuotis, tik 
valdovo geismu ir savo juuJomis puikiomis akimis." Siaip ar 
taip, del jos jvyko didzioji schizma. Ilcnrikas VIII pareikala-
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vo is popicziaus anuliuoti bulq, jtcisinusiq jo santuokq su Kot-
ryna Aragoniclc. Popiezius nesutiko. Lordai, Anos Bulin 
Salininkai, jkalbcjo karaliui, kad, panickin(;s popicziaus au-
toritctcj, gali patcnkinli ir kuno meilt̂ , ir pinigi4 meil(j. 

Buvo iSlcistas aktas konfiskuoli karunos labui visus vie
nuolynus, gaunanĉius maziau ncgu du Simtus svarij pajamij. 
BaznyCios parcigunai ir mokesCiij rinkcjai cme inspektuoti 
vienuolynus. Pagal jslatymq, kuris nuo amziij gerbiamas Siame 
kraSte, vicnuoliai patys „savo noru" turejo visko atsisakyti. 
Daktaras Londonas pagarscjo savo apsukrumu greiiai iSgauli 
sulikimij. Aktcj pasiraSius, abatija pereidavo karaliaus nuosa-
vyben; jos turtij karalius parduodavo, o valdij aliduodavo 
kokiam nors dideliam scnjorui, luo uzsilikrindamas jo iStiki-
myb̂  naujajai BaznyCiai. Vienuolius paleidcjs clgctomis, 
karalius ne kazin ksj iS to susikurc. Manuskriptus supirko 
krautuvininkai vietoj vyniojamojo popieriaus. „Senos lilurgincs 
knygos: SeSi denarai." Toks buvo vicnos bibliotekos inventoriza-
cijos apraSas. Na o iS nuskurdintij BaznyCios tarnq kas gavo 
„pazymejimq", t. y. teiŝ  stoti j civilinQ larnyb̂ , kas — kelis Si
lingus pensijos. Jic bcveik visi iS Anglijos pasitraukc j Airijq, 
Skolijq ar Flandriĵ . „Sitaip BaznyCia virto grobiu pleSrunams 
grifams, kuric puoScsi jos graziosiomis plunksnomis." 

Niuslcde, daktaro Londono verCiami, prioras Dzonas Blei-
kas ir vicnuolika kanauninki] pasiraSe atsisakymo aktjj 1539 
meli} liepos dvideSimt pirmijjij. Priorui buvo paskirta pensi
jos dvidcSiml SeSi svarai, o kitiems — po tris svarus SeSis 
Silingus ir aStuonis dcnarus. Vicnuoliai traukdamiesi jmelc j 
czerq fundacijos chartijq ir pultq su variniu ereliu, iSplcSt̂  iS 
daktaro karciviij. Paskui leidosi [ keli:|. Po Niustedo kukmc-
dziais niekas daugiau nesimclde uz karaliq siclas. Ir ponios 
Anos Bulin galva su juodu plaukq vainiku jau buvo nulckusi 
nuo budclio kirvio. KaimicCiai gailcstaudami iSiydejo akimis 
vienuolius ir buvo Sventai jsilikin̂ , kad nuo Siol jic ims vaidcn-
tis tuSCiosc cclcsc, o pali abatija atneS nclaimq tam, kas jq 
iSdrjs nupirkti. Po kokiij metq karalius Henrikas VIII uz aS
tuonis Simtus svari} pardave vicnuolynq savo iStikimam vasalui 
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serui Dzonui Baironui, kuris buvo pramintas Mazuoju Scru 
Dzonu Ilgabarzdziu. 

Sitasai Baironas, apsigyvenqs Niiistede po kanauninki}, 
buvo vicnos seniausios grafystejc Seimos galva. Baironai, 
arba Barunai, atsikcle iS Normandijos su Vilhclmu Uzka-
riautoju; jic pasizymejo per Kryziaus karus, paskui per Kale 
apgulimq ir valde didziulius dvarus ne tiktai Notingamo 
apylinkcse, bet ir RoCdcilyje, ir Kleitone, LankaSyro grafys
tejc. Ji} devizas buvo „Tikek Baironu" — Crede Biron, taip jic 
raSe savo pavardc; nusiziurcjc; j prancuzus, mat giminiavosi su 
markiziiis dc Bironais. Mazasis Seras Dzonas Ilgabarzdis pcr-
dirbo gotikiuQ abatijq j pilj su Saudymo angomis, ir jo 
palikuonys pamcgo li\. Po Simlo metq vienas jq, iStiki-
mas Karolio I Stiuarto draugas, vadovavo kavalerijos pulkui 
per pilietini karcj lick pat drcjsiai, kick ir neapdairiai, pirma 
laiko cm<;s Saudyti Edzhilyje, paskui vel Marston Mure, ir uz Sî  
dvigub<} klaidc} buvo pakcllas karalystcs peru ir RoCdeilio 
lordu Baironu, o luo tarpu princas Rupcrtas savo dicnoraStyje 
pasizymejo: „Daug zalos pridarc per ankstyvas lordo Bairono 
Saudymas." Bet labiau uz slralcginius sugebcjimus buvo verti-
namas naujojo lordo pastovumas. Jis visada cjo uz karaliq. 
Niustedq apgule parlamento armija; scnais murais liejosi siera ir 
lydytas Svinas; plynas it veidrodis ezero vanduo, kai>kada atmu-
Sinejqs himnq ir psalmiij aid̂ , dabar skleidc iki pat giriai 
mirStanCiqjq aimanas, muSkictq pokScjim̂ , trimitq garsus. 
Po Kromvelio pergales lordas Baironas eskortavo Karolj II 
Stiuartq j Prancuzijij ir jam iStikimai tarnavo, nes jo zmona 
ledi Bairon (kaip tvirtina mistcris Pypsas buvo septyniolikta 
tremtinio karaliaus meiluze. 

Laikui begant, giria aplink abatija pamazel rctcjo, atsira-
do dirbami} laukij, fermq, kaimq. Bandos danicliq laikesi 
qzuolynuosc. Baironq dvaras jau nebcbuvo toks atkampus: 
Siose vielosc pasistatydino namus ir kilos turtingos Seimos. 
Graziausias ir artimiausias buvo Anslis, kuriamc gyvcno Ca-
vortai; su Niustedu jj junge ilga cjzuolq aleja, vadinama 

•PYPSAS SAMJUELIS (1633—1703) — anglq memuaristas. (Vert, past.) 
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Vestuvine, mat abi Seimos giminiavosi: treCias lordas Bairo
nas buvo ved(̂  vikonto Cavorto dukterj Elizabetq. Tasai treî ias 
lordas Baironas XVII amziaus pabaigoje jau buvo nusigyve-
n̂ s. Laikas parode, kad ne vcjais nuejo zmoniij pranaSystcs, kai 
Baironai pirko abatija; vienuolio Smckla juodu gobluvu klai-
dziodavusi skliauluotais koridoriais, ir pati Seima nebuvo 
dalinga. Ketvirlo lordo sunq likimas jamzino kraupiqĵ  Bai-
ronij legendij: vyrcsnysis, penktas lordas Baironas, stoj.o prieS 
peril leismij uz zmogzudystq, o jaunelis, jureivis, buvo laivy-
no admirolas visai be laimes. 

Istorija apie tai, kaip penktas lordas Baironas nuzude savo 
pusbrolj, kaimyuci ir biCiulj misterj Cavortq, Anslio dvarinin-
k̂ , yra kvailai tragiSka. Notingamo grafystes bajorai, budami 
Londone, turejo jprotj kartq per mcnesj rinktis „Zvaigzdes ir 
KeliaraiSCio" uzeigojc Pel Melo gatvcje. 1675 metij sausio 
dvideSimt SeSti}j4 susitiko, kaip visada, smagus burys. Bcsi-
SnckuCiuojant uzsiminta apie medziojamijjij paukSCiq ir zveriij 
apsauĝ . Mistcris Cavortas buvqs tos nuomones, kad reikis 
griezlai bausli brakonicrius. O lordas Baironas pareiSkcjs, jog 
geriausiai medziojamuosius paukSCius ir zveris galima apsaugoti 
paliekanl juos Dievo valiai. Mistcris Cavortas kazkaip kan-
dziai atsak<;s, kad scras Carlzas Sedlis (jqdviejii kaimynas) ir 
jis pats lurjs daugiau mcdziojamqjq paukSCiij ir zverii} 
penkiuosc akruose ncgu lordas Baironas visuose dvaruose; 
jeigu juodu jais nesirupintij, lordo Bairono valdose nebcbutij 
ne vieno kiSkio. Mistcris Baironas pasiteiravQS, kur scro 
Carlzo Scdlio dvarai. Misteris Cavortas atsak̂ s: „Jeigu domi-
tes seru Carlzu Sedliu, jis gyvena Dinstrite. O mane jusij 
Sviesybc gerai zino kur rasli". 

Siais zodziais, kurie buvo iStarti sausu tonu, ir baigcsi 
kalba. Lordas Baironas, iSej(js iS sales, rado misterj Cavort̂  
beslovintj ant laiptij. Persimctcj po zodj, papraSe tarnq kokio 
nors tuSCio kambario. Tarnas pastate ant stalo 2vak§, ir bajo
rai uzsirakino. Po valandelcs nuaidejo skambutis. U2eigos 
savininkas rado rnisterj Cavort̂  ir lordij Baironq besikaunan-
Cius. Mistcris Cavortas buvo sunkiai suzeistas. Jis mire 
nugabcnlas j namus. 
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Peras zudikas teisiamas tik Lordij rumij. Po kelelo mene-
siq lordas Baironas buvo papraSytas pasiduoti j valdzios rankas, 
atseil, scsti j Taucrj, ir iS ten, lydimas raitq sargybiniij, karieta 
atgabcnlas j Vestminslerio rumus. Budclio kirvis aSmenimis j 
kalinj gulcjo Salimais. Buvo apklausti Notingamo bajorai, tq-
dien scdejq uzeigojc. Pirmas liudytojas, zmogus atsargus, 
atsak̂ s: „AS neprigird2iu". Chirurgas pareiSk̂ s, kad Spaga 
pataikiusi j bambij ir perrezusi skrandj. Paklaustas, ar nuo tos 
zaizdos misteris Cavortas mir̂ s, chirurgas alsak̂ s luo neabejo-
j;}s. Lordas Baironas neprisipazino kaltas. Veliau buvo 
surinkti atsiliepimai: pirmiausia apklausti ne tokic kilmingi 
perai, paskui kraujo princai. Kaltinamasis buvo pripazintas 
nckaltas nuzudymu, bet kaltas zmogzudyste, o tai pagal specia-
lij perij slalulq buvo kaip ir iStcisinimas. Heroldas suSuko: 
„Klausykiic, klausykitc". Buvo pcrskaitylas teismo sprendimas. 
Lordas kanclcris pcrlauze ballq krivul̂ , ir Viljamas, penktas 
lordas Baironas, palcislas, grjzo namo j Niustedq. 

Tiesjj pasakius, ne vienas iS dueliantij draugij nclaike zudi-
ko dideliu nusikallcliu, nes misteris Cavortas buvo zinomas 
kaip akiplcSiSkas brctcris. Nugalctojas saugojo iki savo gyvos 
galvos micgamajame ant sienos Spagq, kuria nudure pusbro
lj. Bet Niustedo apylinkcse, kur jis seniai buvo pramintas 
Piktuoju Lordu, del Sios zmogzudystes j jj imta ziureti kaip j 
baisij zmogij. Apie jj buvo pasakojamos Siurpios istorijos, kai 
kurios tiesiog iS pirSto iSlauztos. Nctcisybc, kad jis, jsiuCio 
pagautas, nuSov(js pistolctu savo vczejq, pasodinqs lavonq 
Salia savo zmonos, pats atsiscdcjs ant pasostes ir vczioJQS tq 
kraupicjj4 porcj; nctcisybc, kad jstumqs czcran zmonq norc-
damas jq prigirdyti. Bet grynq gryniausia teisybc, kad buv<js 
pasiutusio budo, visad ncSioj(;sis pislolctq uz dirzo, kad ledi 
Bairon buvusi su juo nelaiminga ir galij gale pabegusi iS 
Niustedo, o jis pasicmQs larnaitQ, kuriq kaimicCiai vadinq 
ledi Bete. BegediSkai jsikaraliavus ledi Betci, Niustedas nu-
smuko. Tarnaitc meiluze paverte gotikin̂  koplyCiq tvartu, o 
keletq puikiij skliautuotq meniij — arklidemis. Na o Piktasis 
Lordas po to, kai jo vienlurtis sunus prieS tcvo valiq vede 
pusseserq, visai emc Salintis zmoniij. Gyveno kaip laukinis. 
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