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VIENUOLYNAS 

ais metais ziema nejprastai uzsit̂ se. Piipsojo di-
dziules ledo pluta apsalusios pusnys, kiirios ne-
pradejo tirpti net kovo pabaigoje. Keliauti ir palan-

kesniu meti} laiku buvo sunku, o dabar - beveik nejmanoma. 
Salciai ne nesiruose trauktis. Sykstus saules spindulys tik ret-
sykiais blausiai nuauksindavo vejij gairinarucj krastovaizdj. 
Baltas purus sniegas papilkejo, sukietejo, suskeldejo ir ei-
nant traskedamas luzinejo po kojomis. 

Brolis Henrikas, Livonijos vyskupijos metrastininkas, 
savo analuose jrase datq: 1224 metai nuo Miisij Viespaties 
gimimo ir dvidesimt sestieji Alberto Bremeniecio vysku-
pavimo Rygoje metai. Nuo to meto, kai vyskupas Albertas 
pakele savo sventintose rankose kryziq ir atvyko j pagoniq 
krastcj, jvyko dideliq pasikeitimq ir nuostabus buvo Visa-
galio Viespaties palaiminti jo darbai. Buvo surengta daug 
karo zygiq'ir is pagonii} atimta daugybe sios tolimos Baltijos 
pakrantes zemiij. Kai kurie pagonys nulenke savo nepaklus-
nias galvas ir leidosi pakrikstijami. Tiesa, veliau dalis jq at-
krito, grjzo prie savo barbarisko gyvenimo biado, ir vel lie-
josi krikscionii} kraujas. 

Upeliais liejosi ir pagoniij kraujas, sitai retai mini bro
lis Henrikas. Nes butent taip Livonijos zemeje skleidziamas 
Kristaus mokslas - kardu. Kardu, kurj kele kryzeiviai, 
plaukiantys cion daugiausia is siaures Vokietijos miestij ir 
zemiq, vyskupo kariuomene, o svarbiausieji visgi buvo "Fra-
tres Miiitiae Christi", kitij dazniausiai "Kalavijuociais" va-
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dinamo ordino broliai. Tai buvo vienuoliai - kariai, susibur? 
pagal tamplieriq ordino pavyzdj ir pasisvent? paklusnumui, 
skaistumui bei uzkariavimams. Net ant ji) apsiaustij buvo 
pavaizduotas tamsiai raudonas kardas, kuris is tolo primine 
ilg ,̂ siaur̂  kryziij - tikslq siij siaures krastq krikscionybes 
simbolj. 

- Viespats siunte salt<| ziem ,̂ - rase tais metais brolis 
Henrikas, rupestingai padeĵ s rankq ant baltos versio odos 
pergamento. - Tokiq saltq, kad per vistj tq laikij Livonijos 
zemese buvo ramu. 

Kryzeivii} kariuomenes antpuolius reng? pagonys lietu-
viai bei zemaiciai, net Kalavijuociij ordino broliai - visi 
tunojo savo zemese ir lauke pavasario, kuris taip spyriojosi 
ateiti. 

Taciau gatves artistij trupelei, pabegusiai is Rygos, ne-
liko nieko kito, kaip stumtis \. Po to, kai Kroicvaldas 
buvo nutvertas benarsantis storosios Gertrudes pinigineje, 
kitos iseities nebuvo. Net geriausiu atveju jiems vis tiek butq 
buv? striuka. Ta mitrioji ranka, kuria senasis Kroicvaldas 
taip teisetai didziavosi, butq buvusi nukirsta Rygos turgaus 
aiksteje ir prikalta prie sv. Jurgio vartq paĝ sdinti visiems 
kisenvagiams, kurie kesinasi j sunkiai uzdirbtus ŝ ziningq 
Rygos miestelenq pinigus. O galgi, turint galvoje didel? sto
rosios Gertriidos jtakcj, jis net butq nuteistas myriop ir, 
krankliij bei varnij dziaugsmui, pakartas ant Budelio kal-
vos, uz Mesininko vartq. Isskyrus keturiolikmetj pagonj Uvj, 
visi trupes nariai - trys Kroicvaldo dukterys ir biisimasis 
zentas Bardo - buvo vienaip ar kitaip susiĵ  su seniu. Jie net 
negalejo slapta jo is miesto isvezti, o patys pasilikti, nes butq 
buv? paimti jkaitais. Tad jie spruko is Rygos ir buvo priversti 
keliauti is vienos gyvenvietes j kit̂ , tikedamiesi rasti kuklî  
uzuovejc), kur galeti} ilgiau apsistoti. 

Deja, dazniausiai tekdavo nusivilti. Daugelis miesteliij 
buvo nediduciai, be to, siuo metq laiku zmonems ne pramo-

6 

gos rupejo. Net turgaus dienomis ziurovi} susirinkdavo vos 
kelios desimtys, o ir tie paprastai budavo vietiniai valstieciai 
arba apdrisk? gatves vaikigaliai. Trupe neresi is kailio, bet 
daznai vienintelis atlygis tebudavo grubus kvatojimas. Taigi 
juos lydejo alkis ir saltis. Zvelgiant badui j akis tekdavo 
pasikliauti kiti} malone. Laime, pakeles ukininkai vis dar 
laikesi senij pagoniskij paprociq, pagal kuriuos uzklydeliams 
derejo suteikti pastog?. Jie priglausdavo keliauninkus savo 
kukliose lusnelese, pavalgydindavo susalelius, parupindavo 
pasaro J4 arkliui ir asiliukui. Neuzmirsdavo ir dviejq zalsviyij 
bezdzioneliq, kurios keliavo didziaraciame vezime, apmu-
turiuotos suplysusiomis vilnonemis antklodemis. 

Mazuose miesteliuose budavo kur kas sunkiau. Daugiau
sia cia gyveno vokieciai naujakuriai, o jij tradicijos buvo 
kitokios. Pinigai jiems buvo viskas, todel reikedavo moketi 
ir uz ziurkem knibzdantj kampq karcemos gale, ir uz kiek-
vienc} miezinii} kruopi} sriubos kauŝ  ar priplekusiij siaudij 
kuokstij. Kartais likdavo vienintele iseitis - vaikscioti nuo 
durq prie durq ir prasyti ismaldos. 

Tai sunkiausiai isgyveno senasis Kroicvaldas. Savo gyve-
nime jam teko atlikti jvairiausius vaidmenis: buvo ir artistas, 
ir vagisius, tekdavo ir pasukciauti. Bet ismaldos dar nieka-
da neprase. O dabar turejo ziureti, kaip jo dukterys vaiksto 
istiesusios rankcj. Todel jie stengesi apsistoti kaimuose, o 
kad nejgrjstij seimininkams, beveik kasdien turejo dairytis 
kito prieglobscio. Kartais, rad? apleist̂  darzin̂  ar kokicj 
kitt| pastog?, pagyvendavo kiek ilgiau. Tokiu sunkiu metu 
nemaza paspirtis buvo Uvio vaikysteje jgyti jgudziai, ku
riuos jis dabar turejo progq prisiminti ir pritaikyti. 

Gimtojoje Zemaitijoje jau nuo pat vaikystes turejo pra-
musttj galv̂  medzioklei. Taip jkyredavo suaugusiems savo 
nuolatiniais prasymais pasiimti su jais kartu j mi.skĉ , kad dar 
jam visai vaikui esant pradejo nusileisti. Nusileido kartij, 
o po to jau buvo lengviau, nes pasirode, jog jis isties turi 
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ne tik atkaklumo, bet ir sugebejimij. Nesibodejo buti ir va-̂  
rovu ar ginklanesiu - bet kuo, kad tik galetq kartu su kitais 
medziotojais vykti j miskcj. Daug tada pramoko, ir tai da
bar labai praverte - Uviui sekesi net itin nepalankiomis 
Scjiygomis. Nes dabar jam teko medzioti vienam, be men-
kiausio suneko, kuris padetij sekioti laimikj, ir vis naujuose, 
tad nepazjstamuose miskuose. Pasirode - to, ko ismoko 
vaikysteje, nebuvo uzmirs?s. Is tiesq jam dabar sekesi ge-
riau, nes buvo kur kas stipresnis ir lankcj sugebejo istempti 
taip, kad strele skrietq toliau, buvo patvaresnis ir nepasi-
duodavo, kai tekdavo sekti suzeistcj zverj. Nors spaude saltis, 
teko klampoti per gilias pusnis ir grese pavojus, medzioti 
jam patiko. Cia, miskuose, jis nebebuvo beteisis belaisvis ir 
jautesi savo vietoje. Jausdavo nemenk̂  pasitenkinimq, kai 
pasisekdavo priselinti prie drebulii} sakeles kramsnojanciq 
zuikiq ar atslaitese susiguzusiq kurapkij. Zinoma, ne visada 
klojosi sekmingai. Juk negali tiketis, kad medziokles deive 
Medeina bus palanki kasdien. Bildavo atveju, kai tekdavo 
pasitenkinti ne kurapkom, o vien keliom varnom. 

Kartq miskuose netoli Kuokneses pilies jam iskilo tik-
ras pavojus. Medzioti vokieciq valdovams priklausanciuose 
miskuose buvo grieztai draudziama, ir grese ziaurios baus-
mes. T̂ dien jam pavyko prislinkti prie jauno stimino. Nu-
sove jj taikliai, bet tas suvis vos nesibaige nelaime. Kol ber-
niukas svarste, kaip geriau parsinesti laimikj, misko glu-
dumoje pasigirdo medziokliniq skalikij lojimas. Uvis pasku-
bom apkase stirnin̂  sniegu, pasistenge nulauztom egliij sa-
kom nusluoti pedsakus, o pats susiguze uzsalusio ezerelio 
svendrynuose. Kalendamas dantimis karstai paprase Me-
deinos pagalbos: prase, kad suklaidintq skalikus, nuvestij 
juos j kit̂  pus?. Ir Medeina jo isklause. Taip baugiai arteĵ s 
sunq lojimas pradejo slopti ir is pro nuogus medzius toii 
sklindancio skalijimo atrode, jog jie pasuko j rytus, taip 
ir neuztik? nei jo, nei stirnino pedsakq. Uvis sumurmejo 
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nuosirdzici padekq Medeinai, o kai partempe brangijjj 
laimikj j kuklic| laikin̂  stovykh}, jau buvo visi.skai tamsu. 
Ic} naktj jie i.skele puot̂ . Bardo patapsnojo Uviui per petj, 
Kristina nuosirdziai pakstelejo jam j skruostcj, vel dziugiai 
/ybtelejo apsiblaususios senojo Kxoicvaldo akys. 

Kovo pabaigoje, aplenkdami net ir ziemî  neperzen-
giamas pelkes Turaidos pietuose, jie pasieke Kristfeldo vie-
nuolyno sritj. Apie sj garsi} vienuoiyn̂ ) skiande jvairios kal-
bos. Jau vien jij priestaringumas leido speti, kad sis vie-
nuolynas kazkuo ypatingas. Vieni pasakojo, jog Kristfeldo 
vienuoles neklauso vyskupo pamokymij, kad jos gyvena nuo-
demingai ir net garbina pagoniskus dievus. Piktaliezuviai 
snabzdejo, jog jos bendrauja ne tik su vietiniais stabmeldziais 
ir raganiais, bet net su miskq zverim. Kiti, atsargesni ir ap-
dairesni, tvirtino, eScj vyskupas jq nemegsta, nes vienuoles 
seka garsiojo abato Pranciskaus is Asyziaus pavyzdziu ir uo-
liai laikosi neturto taisyklii}. Tuo visiskai neabejojo tie, ku-
riems teko lankytis vienuolyne. Su didele nuostaba jie pa
sakojo, kad sventosios Kristfeldo vienuoles gyvena labai pa
prastai ir kukliai, bendrauja su vietiniais zmonemis, padeda 
naslaiciams bei ligoniams ir net priima j savo tarpq mergi-
nas is neseniai apkrikstytq pagoniij seimq. Dar labiau visus 
stebino pasakojimai, kad sios moterys pacios dirba zem? ir 
nereikalauja is vienuolyno plotuose gyvenanciij kaimieciq 
dideliu duokliq, o kai ateina .sunkmetis, dalijasi tuo, k̂  turi, 
su slokojanciais. Tokios kalbos skambejo padr̂ sinanciai, ir 
sunkii} aplinkybiij prislegtai Kroicvaldo trupei jos suzadino 
'̂ ''tj, kad gal cia bus galima prisiglausti kiek ilgesniam lai-
kui. 

Vos isnirus is misko ir pirmijsyk isvydus vienuolyn̂ , 
jit-'ms pasirode, jog teisus greiciausiai bus tie, kurie kalbejo 
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