
PROLOGAS 

Bagdadas, 1099 m. rugpjutis 

Be turbano, gedulo zenklan nuskusta galva garbusis ka
dis Abu-Saadas al-Haravis saukdamas jpuola j erdvqjj kalifo 
al-Moustaziro-bilaho divan^. Jam is paskos - jaunq ir senq 
palydovq minia. Jie triuksmingai pritaria kiekvienam jo zo-
dziui ir kartu su juo atrodo tarsi provokuojantis vesliq barzdq 
po plikomis galvomis miskas. Keli auksti svitos pareigunai 
bando j j raminti, bet paniekinamu mostu juos atstum^s, tas 
ryztingai zengia j menes vidurj ir su energinga pamokslininko 
is savo sakyklos aukstybii^ iskalba bara visus esanciuosius, ne-
paisydamas jq range: 

- Kaip drjstate snuduriuoti laimingo saugumo pavesyje, 
tarsi sodo gele palaidiiniskame gyvenime, kai vieninteliai jusq 
Sirijos broliq namai - kupranugario balnas arba maitedq pil-
vai? Kick pralieto kraujo! Kick graziq merginq svelnius savo 
veidus is gedos turejo dengtis rankomis! Ar narsieji arabai su-
sitaiko su jzeidimu, o pamaldieji persai priima neslov^? 

„Si kalba tiko akims pravirkdyti ir sirdims sujaudinti", -
tars arabq kronikininkai. Visi dalyvavusieji eme dejuoti ir 
asaroti. Taciau al-Haraviui jq raudq nereikia. 

- Blogiausias zmogaus ginklas, - meta jis, - yra lieti asaras, 
kai kardai kursto karo ugnj. 

Is Damasko j Bagdad^ tris ilgas vasaros savaites po kaitria 
Sirijos dykumq saule jis keiiavo ne uzuojautos kaulyti, bet 
kad auksciausi^ islamo valdzi^ jspetq apie tikinciuosius uz-
griuvusis^ nelaim? ir paprasytq nedelsiant imtis priemoniq sker-
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dynems sustabdyti. „Dar niekada musulmonai nebuvo sitaip 
pazeminti, - kartoja al-Haravis, - dar niekada jq krastai nebu
vo taip ziauriai nusiaubti." Visi j j lydinrys vyrai buvo pabegeliai 
is uzpuolikq sugriautq miestq, kai kurie jq priklauso nedauge-
liui issigelbejusiqjq is Jeruzales. Jis juos atsivede kartu, kad pa-
tys galetq papasakoti apie pries menesj isgyvent^ dram^. 

Is tiesq, 429 hidzros metq saabano menesio 22 d., penk-
tadienj, 1099 m. liepos 15 d. po keturiasdesimt dienq truku-
sios apsiausties frandzai uzgrobe Svent^jj miestq. Istremtieji 
dar ir dabar virpa kaskart apie tai prakalb^, o zvilgsniai sus-
tingsta, tarsi jiems pries akis vis dar stovetq tie sviesiaplaukiai 
sarvuoti kariai, kurie su nuogais kardais uzplusta gatves, zudo 
vyrus, moteris bei vaikus, plesia namus, niokoja mecetes. 

Kai po dviejq dienq zudynes baigesi, mieste neliko ne 
vieno musulmono. Kai kurie pasinaudoj^ sumaistimi pras-
muko i lauk^ pro uzpuolikq islauztus vartus. Tukstanciai kitq 
gulejo kraujo klanuose prie savo namq slenkscio arba palei 
mecetes. Tarp jq nemazai imamq, ulemq ir sufijq asketq, sa
vo salis palikusiq del pamaldaus atsiskyrelisko gyvenimo siose 
sventose vietose. Tie, kurie liko gyvi, buvo priversti atlikti 
baisiausi^ prievol^: ant nugarq nesti savqjq lavonus, be laido-
tuviq apeigq krauti juos dykvietese ir deginti, o tada savo 
ruoztu buti nuzudyti arba parduoti j vergiJE .̂ 

Jeruzales zydq likimas buvo ne maziau siaubingas. Pir-
momis musio valandomis daugelis jq dalyvavo ginant savo 
kvartal% — Zydyn^, esanci^ miesto siaureje. Bet kai nugriuvo 
virs jq namq esanti sienos dalis, o j gatves eme pliisti sviesia
plaukiai riteriai, zydai puole { panik^. Atkartodama proteviq 
veiksm^, visa bendruomene susirinko j pagrindin^ sinagog^ 
melstis. Tada frandzai uzreme visus isejimus ir, aplink prikrov^ 
malkq rysuliq, padege. Bandziusieji istrukti buvo pribaigti 
gretimose gatvelese. Kit i sudege gyvi. 

Po siq dramatiskq jvykiq praejus keletui dienq. Damask^ 
pasieke pirmieji pabegeliai is Palestinos, nepaprastai atsar-
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giai su savimi nesdamiesi Otmano Koran^, vien^ seniausiq 
sventosios knygos egzemplioriq. Paskui prie Sirijos sostines 
priartejo ir issigelbejusieji is Jeruzales. Tolumoje isvyd^ trijq 
omejadq mecetes minaretq, iskylanciq virs keturkampio pas-
tato, siluet% jie istiese savo maldos kilimelius ir sukniubo 
dekodami Visagaliui uz tai, kad gyvenimas, kurj mane pasi-
baigus, t^sis toliau. Didysis Damasko kadis Abu-Saadas al-
Haravis pabegelius prieme palankiai. Sis afganq kilmes teisejas 
yra labiausiai gerbiamas miesto asmuo; palestinieciams jis 
negailejo patarimq ir palaikymo. Pasak jo, musulmonas ne-
turi raudonuoti del to, kad turejo begti is namq. Argi pirraasis 
islamo pabegelis nebuvo pats pranasas Mahometas, turej^s pa-
likti gimt^jj miestq Mek^, kurio gyventojai buvo jam priesiski, 
ir prieglobscio ieskoti Medinoje, kur naujoji religija buvo pa-
lankiau sutikta? Ir ar ne is savo tremties jis paskelbe svent^jj 
kar^ - dzihad^, kad savo gimtinq isvaduotq is stabmeldystes? 
Tad pabegeliai turi zinoti es^ sventojo karo kovotojai, tikri 
modzahedai, taip pagerbti islame, kad Pranaso emigracija -
hidzra - buvo pasirinkta kaip musulmonq eros pradzia. 

Daugeliui tikinciqjq tremtis yra netgi butina pareiga 
okupacijos atveju. Didysis keliautojas, Ispanijos arabas Ibn 
Dzobairas, kuris Palestinoje apsilankys mazdaug amziui praejus 
po frankq invazijos pradzios, pasipiktins matydamas, kad „pa-
vergti gimtojo krasto meiles" kai kurie musulmonai sutinka 
gyventi okupuotame kraste. „Musulmonui, - tars jis, - vie-
nintelis pateisinimas pries Diev^ del gyvenimo netikeliq mies
te yra tai, kad tai tik laikina. Islamo zemeje jis apsaugotas nuo 
vargq ir blogybiq, kuriems atsiduoda krikscioniq krastuose: 
stai, pavyzdziui, girdeti bjaurias kalbas apie Pranas^, ir ypac 
is didziausiq kvailiq liipq, negaleti apsivalyti ir gyventi tarp 
kiauliq, ir tiek draudziamq dalykq. Saugokites, saugokites 
ir nezenkite j jq krastus! Uz tokj prasizengimq reikia prasyti 
Dievo atleidimo ir pasigailejimo. Vienas is siaubingq dalykq, 
krintanciq j akis bet kam, kas gyvena krikscioniq salyje, yra 
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musulmonq kaliniq vaizdas, klupinedami su grandinemis, jie 
dirba sunkius darbus, o elgiamasi su jais kaip su vergais, taip 
pat ir musulmoniq belaisviq, ant kojq nesiojanciq gelezinius 
ziedus, vaizdas. Sirdis plysta j jas ziurint, bet gailestis joms 
niekuo negali padeti." 

Nors ir krastutiniai doktrinos poziuriu, Ibn Dzobairo 
zodziai vis delto puikiai atspindi tq tukstanciq Palestinos ir 
Siaures Sirijos pabegeliq, susirinkusiq j Damask^ 1099 m. lie
pos menesj, nusistatym^. Nors ir aiskiai ne savo noru palik^ na
mus, jie pasiryz^ j juos negrjzti tol, kol uzpuolikai neiskeliaus 
galutinai, ir nusprendf pazadinti savo broliq s^mon^ visuose 
islamo krastuose. 

Kitaip kam gi jie biitq atkeliav^ j al-Haravio valdom^ Bag
dad^? Argi ne j kalif^, Pranaso vietinink^, sunki^ valand^ turi 
kreiptis musulmonai? Argi ne j tikinciqjq princ^ turi kilti jq 
skundai ir prasymai? 

Bagdade pabegeliq nusivylimas prilygs jq viltims. Is pra-
dziq kalifas al-Mustaziras-bilahas jiems isreiskia gilq savo 
palaikym^ ir paci^ didziausiq uzuojautq, o paskui septyniems 
aukstiems rumq valdininkams paveda istirti siuos nemalonius 
jvykius. Ar bereikia patikslinti, kad daugiau nieko nebebus 
girdeti apie tq isminciq komisijq? 

Jeruzales nusiaubimas - tiikstantmecio kovq tarp islamo ir 
Vakarq pradzios taskas - tuo metu nieko nesukele ant kojq. 
Tures praeiti beveik puse amziaus, kol arabiskieji Rytai stos 
pries uzpuolikq ir kol Damasko kadzio mestas kvietimas 
dzihadui kalifo divane bus minimas kaip pirmasis iskilmingas 
pasipriesinimo veiksmas. 

Prasidejus invazijai, nedaug arabq kaip al-Haravis is karto 
suvokia is Vakarq atejusios gresmes mastq. Kai kurie net per-
nelyg greitai prisitaiko prie naujos padeties. Dauguma pilni 
kartelio, bet pasidav^, tik siekia isgyventi. Keletas iskyla kaip 
daugiau ar maziau protingi stebetojai, bandantys suvokti siuos 
netiketus ir naujus jvykius. Patraukliausias is jq yra Damasko 
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kronikininkas Ibn al-Kalanisis, issilavin^s jaunuolis is kilmin-
gos seimos. Jis stebi nuo pat pradziq, nes 1096 m., kai frandzai 
atsidangina j Rytus, jam dvidesimt treji ir jis reguliariai sten-
giasi aprasyti jam zinomus jvykius. Jo kronika istikimai ir be 
ypatingo jausmingumo atpasakoja uzpuolikq judejimq taip, 
kaip sis isgyvenamas jo mieste. 

Jam viskas prasidejo tomis nerimo dienomis, kai Damaskq 
pasieke pirmieji gandai... 
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