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Žodis skaitytojui
Skaitytojų teismui pateikiu naują istorinį romaną „Smolensko
pulkai“. Šiame romane veiksmas vyksta 1408–1410 m. Lietuvoje ir
aplinkinėse šalyse ir baigiasi Žalgirio mūšiu.
Kaip ir nemaža dalis Lietuvos istorijos, šis laikotarpis pasižymėjo įvykių, kurie vėliau buvo įvairiai interpretuojami bei po savęs paliko begalę ginčų ir neatsakytų klausimų, gausa. Pavyzdžiui,
lenkų bajorai, mūšyje kovęsi Kryžiuočių ordino pusėje – kas jie
ir ko siekė? Diskusijų vertas ir garsusis lietuvių atsitraukimas bei
sugrįžimas į mūšio lauką. Arba Maskvos bandymas užimti Smolenską ir tolimesnis Sofijos Vytautaitės vaidmuo Maskvoje. Galų
gale, iki šiol aiškiai neatsakyta, kas sudarė Smolensko pulkus. Visi
šie klausimai gvildenami knygoje per aprašomus įvykius, pagrindinių veikėjų išgyvenimus, vykstančias intrigas, supinant realius
istorinius faktus su galimais ar tiesiog sugalvotais įvykiais. Tai, kad
pateikiamas romanas yra istorinis, įpareigojo mane laikytis žinomų istorinių įvykių chronologijos bei knygos veikėjais pasirinkti
realias istorines asmenybes. Kitaip sakant, daug kur privalėjau būti
tikslus ir neprieštarauti istoriniams šaltiniams – tik ne visada tai
pavyko... Turiu iš karto prisipažinti, kad iš visų Ordino vadų man
labiausiai imponavo Kuno fon Lichtenšteino asmenybė, todėl būtent jį pasirinkau pagrindinių Ordino pajėgų, kurios puolė lietuvius, vadu. Tikiuosi, už tai ir kitas panašias smulkmenas nebūsiu
labai teisiamas istorikų.
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Knygos tekste sąmoningai nenaudojau tokių pavadinimų kaip
Žalgirio mūšis – taip, versdami iš vokiško vietovės pavadinimo, jį
vadina tik lietuviai. Tokia pati situacija ir su Smolensko pulkais.
Mano nuomone, tai buvo Jogailos brolio Lengvenio Algirdaičio
vadovaujami elitiniai lietuvių pėstininkų pulkai, apie 1408 m.
dislokuoti prie Smolensko, taigi jokiu būdu negali būti vadinami
Smolensko pulkais. Vien tai, kad jiems vadovavo labai kilmingas
asmuo, karaliaus brolis, rodo, jog jie tikrai nebuvo kokios nors
rusėnų žemės rinktinė. Smolensko pulkais ar pulkais iš Smolensko juos pavadino vienas lenkų metraštininkas, kurio žodžiai apie
Žalgirio mūšį vėliau pasklido įvairių šalių istoriografijoje. Taip,
vėliau prisidėjus Rusijos istorikams, gimė mitas apie rusų pulkus
iš Smolensko Žalgirio mūšyje. Manau, kad teisingiau juos vadinti
Lengvenio pulkais – būtent todėl knygoje tik vienoje vietoje užsiminta, kad Lengvenio pulkus kai kurie lenkai patogumo dėlei vadino pulkais iš Smolensko.
Kad ir kaip ten būtų, ši knyga nepretenduoja į istorinę teisybę
ir yra tik mano minčių bei samprotavimų išraiška. Nepamirškime,
kad tai – romanas su visais šiam žanrui būdingais atributais: išgalvotais šalutiniais veikėjais, nedidele meilės linija, nenutrūkstamu
veiksmu ir išlaikoma intriga.
Linkiu Jums gero, lengvo ir malonaus skaitymo.
Romualdas Drakšas
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1408 metų gegužės pradžia. Lengvenio Algirdaičio pilis
Didžiulis juodas varnas žvilgtelėjo į skaisčiai spiginančią vidurdienio saulę, tada apsidairė ir, nusprendęs, kad kol kas aplinkui
nėra besikėsinančių į jo grobį, patenkintas kranktelėjo. Šiandien
varnui medžioklė nusisekė. Riebus zuikis, kurį paukštis užkapojo
savo aštriu, masyviu snapu, žvelgė į pasaulį nieko nematančiomis
akimis, o likimo jam buvo skirta tapti varno pietumis. Bent jau
taip galvojo kranklys, atsiplėšdamas pirmą kąsnį iš zuikio papilvės ir jį nurydamas. Staiga paukštis sunerimo. Pakreipęs galvą, jis
akimirką pasiklausė ir sunkiai pakilo į orą, palikdamas savo grobį
voliotis šalia kelio. Tai buvo senas, patyręs ir protingas paukštis,
kuris iš karto suprato, kad vėjo atnešamas trepsėjimas žada tik
nemalonumus. Nesvarbu, kad tą garsą kėlė labai skubančios ir
greitai perstatomos mažos dešimtmečio berniuko kojytės. Varnas
puikiai žinojo, kad apylinkėse nėra nieko blogiau už siaučiančią
tokių mažų kojų savininkų gaują. Šie nenaudėliai nuolat žaidė tai
medžiotojus, tai pėdsekius, tai taikliuosius šaulius ir nedavė ramybės ne tik varnams, bet ir kitiems smulkesniems už šunis gyviams
visoje pilies apylinkėje. Taigi iš artėjančio kojų trepsėjimo varnas
nieko gero nesitikėjo. Tačiau šį kartą jis jaudinosi be reikalo...
Nerūpėjo jis mažoms skubančioms kojoms, nerūpėjo mėlynoms
akims, besimarkstančioms prieš skaisčią saulę, o ir nedidelė, šviesiais, pasišiaušusiais plaukais papuošta galva apie jokį varną ir su
juo susijusius žaidimus negalvojo. Tiesą sakant, joje kaip begalinis ratas sukosi viena ir ta pati mintis – kuo greičiau nubėgti iki
pilies, susirasti tėtį ir jam pasakyti... Pasakyti, kad pagaliau į pilį
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atjoja svečiai, apie kurių atvykimą žvalgai kunigaikščiui pranešė
dar prieš dvi savaites, ir pirmas svečius pamatė būtent jis – neseniai dešimties metų sulaukęs berniukas, kurį mama savo proprosenelio garbei pavadino Gedgaudu.
Štai taip... Būtent jis pirmas pamatė atjojančius svečius ir pirmas pasakys apie tai tėčiui, paties kunigaikščio Lengvenio patarėjui Gerdvilui. Ne pasipūtęs pirmagimis, jau dvidešimt vasarų regėjęs Daugirdas, kuris, vaidilų teigimu, buvo labai panašus į giminės
pradininką, legendinį kunigaikštį Žvelgaitį ir tuo labai didžiavosi.
Ir ne neseniai penkioliktą gimtadienį sutikęs Vykintas, kuris tiek
fizine jėga, tiek ūgiu, kaip sakė tie patys vaidilos, atsigimė į mamos
prosenelį, kurio vardu ir buvo pavadintas. Tėvui praneš jis – trečiasis, dažnai tėvo pamirštamas, sūnus Gedgaudas, ne toks protingas kaip Daugirdas ir ne toks stiprus kaip Vykintas, bet labai
užsispyręs ir atkaklus. Mažam berniukui reikėjo didelės valios ir
užsispyrimo atsikelti tada, kai tik bunda gamta ir miegas būna pats
saldžiausias, bėgti tolyn prie paties aukščiausio medžio ir laukti.
Valandų valandas laukti, įtempus akis žvalgantis į tolį. Šios pastangos nebuvo bergždžios – mažos skvarbios akys pamatė tolumoje
jojančius raitelius, o maža širdutė suplakė iš džiaugsmo. Štai ta akimirka, kai berniuko atkaklumą įvertinęs Praamžis išpildė jo norą.
Dabar teliko nubėgti iki pilies ir pranešti tėčiui. Gedgaudas bėgo
daužydamas kojas į pakelės akmenis ir springdamas nuo įkvėptų
kelio dulkių. Bėgo taip greitai, kaip niekada prieš tai.
– Tėti, tėti! – sušuko berniukas, tik įbėgęs pro pilies vartus ir
pamatęs aukštą, stotingą, sulaukusį keturiasdešimt penkerių metų,
bet dar labai stiprų ir ryžtingą Gerdvilą. Žmonės kalbėjo, kad būtent šiam, artimam ilgamečiam jaunystės draugui, iš dalies turi
būti dėkingas Lengvenis Algirdaitis už jį supančią karvedžio šlovę.
Ir iš tiesų, juk būtent Gerdvilas sugalvojo, kaip pagaliau palaužti
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užsispyrusius smolenskiečius ir pergalingai užbaigti užtrukusią
apgultį. Tai jis mūšyje su riazaniečiais prie Liubutsko parodė narsą. Pats kilęs iš garbingos ir kadaise žymios giminės, jis buvo ne tik
Lengvenio patarėjas, bet ir jo sūnaus Jurgio Lengvenaičio mokytojas. Jau prieš valandą žvalgai Gerdvilui pranešė apie atjojančius
svečius ir štai dabar jis, lydimas vyriausiojo sūnaus, ėjo pilies kiemu link vartų, norėdamas pats pasitikti Valdovo Vytauto pasiuntinius ir juos nuvesti pas kunigaikštį Lengvenį.
Kad ir koks būtų susirūpinęs Gerdvilas, kiek jis beskubėtų, negalėjo nesustoti kviečiamas savo mylimo jaunėlio sūnaus, viso dulkėto ir suplukusio, bet degančiomis iš laimės akimis žvelgiančio į
tėvą ir brolį.
– Tėti, aš pirmas pamačiau atjojančius svečius, – springdamas
išpyškino Gedgaudas. – Jie tuoj bus čia. Visą rytą tupėjau ąžuolo
viršūnėje ir pirmas juos pamačiau...
– Ką tu sakai? – apsimetė nustebęs Gerdvilas ir griežtu žvilgsniu
užčiaupė besižiojantį Daugirdą, priversdamas jį nuryti besprūstančius žodžius apie pasenusią naujieną. – Tu, sūnau, tikras šaunuolis.
Aš didžiuojuosi tavimi. O dabar eik nusiprausti ir pavalgyti. Mama
tavęs visą rytą ieško, jau nusiplūkė bekviesdama... Mes su tavo broliu eisime prie vartų pasitikti svečių. Tačiau tu tikrai šaunuolis...
Pasirodei geresnis už mano žvalgus.
Žvilgtelėjęs į iš laimės ir išdidumo spindinčias vaiko akis, tėvas pataršė pasišiaušusius Gedgaudo plaukus ir stumtelėjo jį link
menės durų. Vėliau jis dar kelias sekundes stebėjo pasišokinėjantį
jaunėlį, skubantį pas mamą, ir, ramiai atsisukęs į Daugirdą, pasakė:
– Man reikia ką nors paaiškinti?
– Ne, tėve, – atsiliepė vyriausias sūnus. – Aš viską supratau.
Brolis niekada nesužinos apie tai, kad jis atnešė žinią, kurią tu jau
prieš valandą gavai iš žvalgų.
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– Na ir šaunu, – šyptelėjo Gerdvilas. – Matau, tobulėji, gal pagaliau nustosi be reikalo brolius erzinti. Dabar eime toliau. Tuoj
svečiai pilį prijos.
– Tėve, – vyrams sparčiai žingsniuojant pilies kiemu, pratarė
Daugirdas. – Paties Vytauto pasiuntiniai... Manai, jau prasidėjo?
– Kas prasidėjo? – kiek išsiblaškęs paklausė tėvas, nors puikiai
suprato, apie ką šneką sūnus.
– Tai, apie ką jūs su kunigaikščiu Lengveniu aną vakarą kalbėjote. Didelis karas su Ordinu.
– Nemanau, – atsakė Gerdvilas. – Ankstoka dar. Iš pradžių Žemaitiją nuo kryžeivių būrių reikia išvalyti.
– O aš manau, kad prasidėjo, – jaunatviškai karštai pareiškė
Daugirdas. – Kiek galima Ordinui nuolaidžiauti... Vytautas – ryžtingas valdovas. Jis tikrai su Ordino valdžia Žemaitijoje nesitaikstys.
– Ryžtingas – tai taip, – sutiko Gerdvilas. – Bet ir ne mažiau
apdairus. Vytautas viską įvertina, viską apskaičiuoja. Jis nepuls
Ordino, kol neišlaisvinta Žemaitija. Iš pradžių jis paprotins žemaičius sukilti, bet jų viešai nerems. Žinoma, pasiųs mūsų karius jiems
padėti, bet ne atvirai, o paslapčia. Manau, perrengs karius žemaičiais... Bent jau aš pats taip daryčiau.
– Tėve, kaip manai, kokią žinią tada atnešė žygūnai, jei dar karui per anksti?
– Manau, Vytautas siunčia Lengvenį Algirdaitį kur nors vietininku būti ir karių surinkti, – užtikrintai pareiškė Gerdvilas.
Šį kartą ištikimas Lengvenio Algirdaičio patarėjas buvo ir
teisus, ir neteisus vienu metu. Žygūnai tikrai nė žodeliu neužsiminė apie jokį karą su Ordinu, kurio taip tikėjosi Daugirdas. Be
to, Vytauto atsiųstoje žinioje tikrai buvo nurodymas Lengveniui
Algirdaičiui keliauti į Smolenską ir ten perimti valdžią. Tik karių
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Vytautas neliepė surinkti – žinia, kam liepti rinkti karius, jei į
Smolenską išsiunti ir Lengveniui Algirdaičiui pavedi vadovauti
trims geriausiems Lietuvos pėstininkų pulkams, kurie savo gink
luote, šarvais ir pasiruošimu nenusileido jokiam Ordino riterių ir
jų knechtų būriui.

1408 metų birželio pabaiga. Lenkija
Vėjelis buvo labai smalsus. Žinoma, kur nebūsi smalsus, jei
neseniai atsiradai šiame pasaulyje ir kaip jaunas kumeliukas nori
lakstyti po pievas visur kišdamas savo smalsią nosytę. Šitas smalsumas vėjelį labai skyrė nuo vyresnių brolių ar sesių, kuriuos žmonės
vadino vėjais, vėtromis ar net uraganais. Priešingai nei daugumoje
jo giminės atstovų, nebuvo vėjelyje pykčio nei menkiausios kruopelytės. Vėliau, kai jis išaugs ir sustiprės, taps vienu iš tų didžių
vėjų, gal ir prabus pyktis bei noras rauti medžius su šaknimis, tačiau dabar tai tebuvo švelnus ir gaivus vėjelis, karštą vasaros dieną
skubantis nuo medelio prie medelio, glostantis meiliai atkištus elnių snukučius, lengvai suraibuliuojantis ežero paviršių. Viskas jam
buvo įdomu... Kiekvienas atviras pakelyje pamatytos trobos langas
tiesiog kvietė užeiti ir apsidairyti viduje, kyštelti nosytę po lova, ištraukti ir paskraidinti vieną kitą pūkelį, apsukti ratą virtuvėje ir, tik
gerai apsižvalgius, lėkti toliau. Nenuostabu, kad vėjelis susigundė
ir nediduko miestelio viduryje stovinčio didžiausio namo atvirais
langais. Čiuožtelėjęs vidun, jis pašiureno užuolaidas, greitai apžvelgė stalą, trumpam įsipainiojo žiluose plaukuose, paglostė ant
stalo gulinčias rankas, žvilgtelėjo į senyvo vyro dangaus mėlynumo akis ir nuskrido toliau, paskui save palikęs šypseną rūpesčių
išvagotame veide. Nuskrido, bet dar išgirdo pagarbų beldimą į
duris ir sėdinčio už stalo vyro žodžius, kviečiančius užeiti. Tačiau
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tai vėjelio nebesustabdė. Jis lėkė toliau, kur jo laukė kiti žmonės ir
gyvūnai, dar nematyti medžiai ir ežerai. Lėkė savo bekraščiu jaunystės keliu, genamas ištikimo draugo – smalsumo.
– Vyskupe, – kyštelėjęs galvą pro praviras duris, ištarė vyras. –
Ponas Marekas of Nakola atvyko. Ar priimsi jį?
– Tegu užeina, – mostelėjo savo žila galva už stalo sėdintis vyras, kuris, pasirodo, buvo žymus Krokuvos vyskupas Voicechas.
Ir tai buvo labai keista... Pats vyskupas Voicechas, kuris, ėjo kalbos, turėjo labai didelę įtaką karaliaus Jogailos žmonai, štai sėdi
už stalo kažkokio nušiurusio provincijos miestelio pirklio troboje.
„Ką jis čia veikia?“ – kalbėtų žmonės. Būtent, kalbėtų, jei bent vienas būtų jį pamatęs. Atvykęs karieta be jokių skiriamųjų ženklų,
nakties tamsoje užėjęs į savo ištikimo kaip šuo buvusio tarno, už
visus turtus dėkingo vyskupui, namus, kuriuos apsupo būrys juodai apsirengusių tvirtų ginkluotų vyrų, jis buvo nematomas jokiam
miestelio gyventojui. Viskas, ką galėjo vietiniai prasčiokai, kurių
dauguma net lenkiškai nemokėjo kalbėti ir vis dar vadino save galindais, tai spėlioti, koks nežinomas ponas aplankė pirklį. Tačiau
kas iš tų spėlionių... Spėlionės iki karaliaus ausų nenueis... Tai vyskupui ir buvo svarbiausia.
– Būk pasveikintas, vyskupe, – į kambarį užėjęs ir pagarbiai
vyskupui nusilenkęs vyras atrodė įspūdingai. Jis buvo aukštas, atletiškas, gražių veido bruožų su juos rėminančia nepaklusnių rudų
plaukų kupeta. Tačiau labiausiai kitus žmones kerėjo jo akių žvilgsnis, kuris tiesiog spinduliavo protą, valią ir nuotykių troškimą.
– Užeik, Marekai, – linktelėjo vyskupas. – Malonu matyti brolio sūnų, kuriame teka mūsų giminės kraujas. Nesvarbu, kad tas
giminaitis kelia man rimtą galvos skausmą.
– Vyskupe, mes jau kalbėjomės apie tai, – buvo bepradedąs
Marekas, bet, pamatęs valdingą Voicecho mostą, nutilo.
12
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– Žinai, aš puikiai atsimenu, kaip tu gimei ir augai. Toks mažas, mielas vaikas, rugių spalvos plaukais. Patylėk, leisk man kalbėti, – vyskupas nutildė besprūstančius Mareko žodžius. – Pamenu
tą dieną, kai susirgo ir mirė tavo mama. Brolis augino tave vienas,
atidavė tau visą širdį... Ar bent aplankai jo kapą?
– Vyskupe, juk žinai, kad lankau ir prižiūriu...
– Žinau. Žinau ir tai, kad nepaklausei jo paskutinių žodžių.
Tau dabar beveik trisdešimt metų. Jau penkerius metus vadovauji
tam savo plėšikų būriui. Pažiūrėk man į akis... Pažiūrėk ir nelenk
galvos, atsakyk tiesiai – kaip vyras. Mirties patale mano brolis prašė tavęs nustoti plėšikauti gimtosiose žemėse?
– Aš savų žmonių neliečiu, – burbtelėjo Marekas, vengdamas
tiesaus atsakymo.
– O vokiečių pirkliai praeitais metais? Jie vežė prekes į Vilnių.
– Aš jas pasiėmiau sau, – pabandė tvirtai atsakyti Marekas, bet vėl
nuleido akis, neišlaikęs tiesaus vyskupo žvilgsnio. Jei jaunasis bajoras
kalbėtųsi ne su žmogumi, kuriuo žavėjosi ir kurį mylėjo nuo pat vaikystės, žodžiai, skriejantys iš jo lūpų, būtų kur kas griežtesni. – Kodėl
mes turime lenktis pagonių karaliui ir vykdyti jo nurodymus? Mes
lenkai – laisva ir išdidi tauta. Kodėl jis nurodo, kada mums kariauti
ir kada galime aplankyti kaimynus bei prisikrauti grobio pilnus vežimus? Puikiai žinai, kad pagonys tik apsimetė apsikrikštiję. Kaip ir tas
Jogaila – jis buvo ir liko velnio įrankis... Dabar net nebegalime tęsti
kovos dėl Voluinės, kuri turi priklausyti Lenkijai.
– Ramiau, Marekai, ramiau, – tramdė įsikarščiavusį bajorą
vyskupas. – Tu puikiai žinai, kodėl taip yra. Mes nesame pakankamai stiprūs kariauti su Lietuva ir Ordinu.
– Štai aš ir sakau, dėde, mums reikia ne kariauti su Ordinu, o
vienytis su juo prieš pagonis ir pulti tol, kol neprisijungsime visų
jų žemių.
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– Jaunas tu ir atmintis tavo trumpa, – pyktelėjo žilabarzdis vyskupas. – Mirus senajam karaliui Liudvikui, bandėme kalbėtis su
Ordinu. Ir ką... Jie mėgino primesti mums savo valdžią ir net nes
lėpė, kad svajoja prisijungti lenkų žemes. Su jais buvo neįmanoma
kalbėtis, o tvarkos šalyje reikėjo... Štai ir pakvietėme Jogailą.
– Pakvietėte pagonį, – toliau karščiavosi Marekas.
– Taip, – sutiko vyskupas, nuleisdamas sunkią galvą. Jį ir patį
dažnai kankino sąžinė, kad sutiko į Lenkijos sostą pasikviesti nekrikštą pagonį. – Bet taip bus geriau. Tokia buvo Dievo valia... Pagalvok, juk taip mes žengėme pirmą žingsnį link to, apie ką tu svajoji. Be karo ir kraujo ilgainiui prisijungsime Lietuvą ir visas žemes
pavadinsime Lenkijos karalyste. Gal ir aš, ir tu to nesulauksime,
bet taip bus. Reikia suteikti jiems savo titulus, siųsti tik lenkiškai
kalbančius kunigus, įteigti, kad lenkų kalba – tai kultūringų žmonių kalba, ir pamatysi – su laiku jie patys save puls vadinti lenkais.
– Bičiuliautis su pagonimis, – kreivai nusišypsojo Marekas.
– Dovanoti jiems savo herbus... Girdėjau aš tas kalbas. Ne, ir dar
kartą – ne. Reikia nuversti pagonį karalių Jogailą ir kartu su Ordinu pulti Lietuvą bei pasidalyti jos žemes. Kam laukti šimtmečius?
Padarykime tai patys ir visam laikui išraukime pagonybės sėklą.
– Gerai, sakykime, aš tau pritariu, – ištiesė pečius vyskupas. –
Kas toliau?
– Kaip tai pritari? – nustebo jaunasis bajoras. – Taigi dėde...
– Taip, pritariu. Dabar pritariu. Anksčiau dar buvo ne laikas
tokiems žygiams. Dabar, manau, Lenkija sustiprėjo, atsigavo ir yra
pajėgi stoti į karą su Lietuva. Tik ar tu įsitikinęs, kad Lenkija kartu
su Ordinu sugebės ją nugalėti?
– Nežinau, – nuoširdžiai prisipažino Marekas. – Pagonys stip
rūs kariai. Ir tas jų Vytautas geras vadas. Jei kaip nors pavyktų juos
apgauti...
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– Būtent, – nusišypsojo vyskupas. – Štai apie ką aš ir norėjau
pakalbėti. Mes galime ir pagonis apgauti, ir savo karaliumi Jogaila
nusikratyti. Klausyk, artėja karas su Ordinu. Mano žiniomis, Jogaila kartu su savo velnio neštu giminaičiu Vytautu sumanė kartu
atlikti didžiulį žygį prieš Ordiną ir jį sutriuškinti, kad niekuomet
nebekeltų grėsmės.
– Ordino jiems nenugalėti, – vis dar karščiuodamasis riktelėjo
Marekas.
– Tyliau, – sušnypštė senis. – Gal mes čia ir saugūs, bet karalius
visur turi savų ausų. Aš irgi manau, kad jie negali nugalėti. Tačiau
mums reikia, kad ne tik Ordinas laimėtų, bet ir pagonys prarastų
visą savo kariuomenę, o lenkai beveik nenukentėtų. O mūšyje...
– Mūšyje visko gali nutikti, – supratingai nusišypsojo Marekas. – Pavyzdžiui, karalius Jogaila gali žūti nuo užklydusios strėlės,
o Vytautas – nepabėgti iš mūšio lauko. Vorskloje jam pavyko, bet
antrą kartą gali nebepasisekti.
– Šaunuolis, mano berniuk, – nusišypsojo vyskupas. – Man
reikia tavo pagalbos.
– Įsakyk, dėde, – priklaupė ant kelio Marekas, rodydamas savo
nuolankumą.
– Nustok plėšikauti. Tegu pirkliai keliauja laisvai. Nereikia atkreipti į save karaliaus akių, kol aš stengiuosi, kad jos tavęs nematytų. Rink būrius, važiuok pas taip pat, kaip tu, galvojančius
bajorus, tegu ir jie šaukia vyrus. Tada vykite į Ordino žemes ir
prisijunkite prie jo. Jūsų užduotis bus kovoti Ordino pusėje prieš
pagonis ir Jogailą.
– O tu?
– Aš, – klastingai nusišypsojo senasis vyskupas, – darysiu tai,
ką geriausiai moku. Kiršinsiu, apgaudinėsiu priešus, sudarinėsiu
sąjungas. Jogaila su Vytautu susitars ir žygiuos kartu, bet jei Dievas
15
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laimins mano darbus ir išklausys maldas, mūšio metu jie susipyks.
Mūsų kariuomenė stos į mūšį vėliau arba visai nestos. Tegu Ordinas lietuvius vienus sumuša. Jei Dievas leis, lietuviai bus sumušti, o mes, praradę nedaug vyrų tvarkingai atsitrauksime. Karalius
Jogaila kris nuo užklydusios strėlės, o Ordinas, dėkingas už jūsų
pagalbą, vėliau neprieštaraus dėl sąjungos prieš pagonis sudarymo
ir Lietuvos padalijimo.
– Sunkus darbas tavęs laukia, dėde, – šyptelėjo Marekas. –
Daug sąjungų slaptai nuo karaliaus ausų reikės sudaryti.
– Sunkus, bet aš susitvarkysiu, – vyskupo akyse vėl sužibo pasitikėjimas savo jėgomis. – O tu eik... Eik ir daryk tai, ką sutarėme.
– Taip, dėde, – nusilenkė Marekas ir tvirtu, išdidžiu žingsniu
išėjo vykdyti ką tik sukurto gudraus plano.
– Šaunus vaikis, – mąstė vyskupas, žiūrėdamas jam pavymui.
– Būtų geras Lenkijos karalius. Būtų... Tačiau šitas darbas dar sunkesnis ir sąjungų reikėtų sudaryti dar daugiau... Sunkesnis, bet
įmanomas.
Tik šių, pasididžiavimo kupinų, žodžių Marekas jau nebegirdėjo. Išdidžiai žengęs iš pirklio namų, jis mostelėjo netoliese jo laukusiems palydos vyrams.
– Varila, sukviesk visą būrį, kai saulė nusileis į įprastą vietą, –
liepė savo artimiausiam padėjėjui Marekas. – Pagaliau atėjo laikas
mums imtis rimtų darbų...
– Klausau, pone, – nusilenkė Varila ir nuskubėjo vykdyti nurodymo.

1408 metų birželio pabaiga. Maskva
Vasara Maskvoje pasitaikė kaip reikiant... Tokia, kuria džiaugiasi ir senas, išėjęs pasišildyti savo sustingusius kaulus, ir jaunas,
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kuriam dar atrodo, kad gali kalnus nuversti ar pasaulį pakeisti. Šilti
upės vandenys, ramiai vinguriuojantys per miestą, masino nenuoramų vaikučių būrį, lenktyniaujančių, kuris garsiau ar toliau įšoks
į vandenį nuo nedidelio skardžio, greičiau nuplauks iki tingios
upės vidurio. Net amžinai susiraukęs ir nepatenkintas kunigaikštis
Vasilijus – ir tas ramiai sėdėjo prie lango, glostomas šilto birželio
vėjo, ir jautėsi beveik laimingas.
Keista, koks svarbus kai kada gali būti tas žodelis „beveik“.
Kiek jausmų ir pergyvenimų jis gali savyje slėpti. Beveik laimingas... Vasilijus niekada nebuvo laimingas. Ne, vieną kartą vis dėl to
buvo – kai mirė tėvas Dmitrijus Donietis ir Vasilijus tapo Maskvos
kunigaikščiu. Kunigaikščiu... Tik kunigaikščiu, o ne chanu ar bent
jau caru, kaip Maskvoje buvo vadinami taip Vasilijaus dievinami
Aukso ordos valdovai. Valdovai, kuriais jis nuo mažens žavėjosi,
apie kuriuos dar būdamas vaikas klausėsi įvairių pasakų ir vienu
iš kurių jis taip norėjo būti. Vieną kartą, kai Vasilijus dar buvo
devynmetis pyplys, atrodė, kad jo tėvui Dmitrijui pavyks pagaliau
pasiekti tai, apie ką Maskvos kunigaikščiai svajojo dar nuo Aleksandro Neviškio sūnaus Danilos laikų – gauti chano titulą ir atsistoti į vieną eilę su kitais Aukso ordos chanais. Tuomet Dmitrijus,
vėliau pavadintas Doniečiu, labai išmintingai įsijungė į pilietinį
Aukso ordoje siautusį karą ir kartu su chano Tochtamyšo pulkais
sumušė pretendavusį į valdžią Krymo emyrą Mamajų. Tochtamyšas tada buvo labai dėkingas Dmitrijui, bet vis tiek negalėjo įvykdyti didžiausios savo sąjungininko svajonės. Chanu gali tapti tik
tiesioginis Čingischano palikuonis. Taip skelbė senasis įstatymas
ir niekas, net maištingasis emyras Mamajus ar visagalis Edigėjus
nesiryžo jo laužyti. Nelaužė jo ir Tochtamyšas. Chanas atsidėkojo
Dmitrijui po dvejų metų, kai su savo kariuomene išvarė iš Maskvos
sukilusius miestiečius, vedinus Lietuvai simpatizuojančių pirklių,
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ir grąžino kunigaikščio sostą Vasilijaus tėvui. O ir vėliau jis dažnai
duodavo totorių būrius pagalbon, kai maskvėnai puldavo aplinkinius kunigaikščius.
Lietuva... Štai antra priežastis, dėl kurios Vasilijus negalėjo
jaustis laimingas. Lietuva ne tik spaudė Maskvą savo karine jėga,
laimėdama visus mūšius bei mažindama net smarkiai totorių palaikomą Maskvos galią, bet ir masino. Masino, viliojo visus mask
vėnus. Nesvarbu, ar tai būtų mordvis, ar lietuviams giminingas
rytų galindas, ar rusėnų kolonistų palikuonis, visi jie į Lietuvą
žiūrėjo kaip į laisvės žiburį. Šalį, kurioje joks totorių karys negali
pareikalauti nakties su tavo žmona ar dukterimi. Šalį, kurioje nėra
įstatymo, kad rusė moteris gali pagimdyti vaiką nuo ruso tik tuo
atveju, jei prieš tai bus pagimdžiusi nuo totorio. Šalį, kurioje valdovai gerbiami, o ne kurių bijoma ar nekenčiama. Prievarta, teroras
ir totoriai, kurie sudarė nemenką Maskvos gyventojų dalį, – štai
tie trys banginiai, ant kurių laikėsi Maskvos kunigaikščių valdžia.
Lietuvoje buvo ne taip, ir tai siutino visus Maskvos valdovus. Maža
sakyti – siutino... Jie visi be išimties nekentė Lietuvos taip, kaip
tamsa nekenčia šviesos. Ne kitokius jausmus Lietuvai jautė ir Vasilijus, o ir ką tik faktiškai pralaimėtas karas bei prarasta galimybė
užvaldyti Smolenską tų jausmų nedarė šiltesnių.
Štai tos priežastys, kodėl, nepaisant gražios vasaros dienos,
geros sveikatos, malonaus ryto su viena iš tarnaičių, kunigaikštis
tegalėjo jaustis tik beveik laimingas.
– Kvietėte, mano chane, – šalia nuskambėjęs balsas išplėšė kunigaikštį iš minčių apie Lietuvą.
– Kviečiau, Ruslanai, – linktelėjo Vasilijus, parodydamas savo
ištikimiausiam patikėtiniui, kur sėsti, ir dar kartą nužvelgė neaukštą, pagarbiai nulenkusį juodą galvą vyriškį. Kunigaikščio žvilgsnis
iš lėto nuslinko nuo plačios Ruslano kaktos, pro jo įkypas akis,
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išsišovusius skruostikaulius, link prabangaus arabiško chalato ir
smailianosių batų. Nieko ypatingo Vasilijus nepamatė. Ant tokių
arabiškai apsivilkusių ir Alachą bei jo pranašą Kristų garbinančių
ruslanų ir aslanų pečių laikėsi visa kunigaikščio valdžia ir Maskvos
galybė.1 Tačiau kunigaikštis žinojo, kad šis vyras yra kitoks nei likę
jo pavaldiniai. Gudresnis, klastingesnis... Tiksliau sakant, gudresnis už gudriausią totorių, klastingesnis už gyvatę ir, svarbiausia, be
galo atsidavęs Maskvos kunigaikščiui. Idealus šnipas... Būtent toks,
kokio kunigaikščiui dabar reikėjo.
– Kiek aš tau kartų sakiau nevadinti manęs chanu... Edigėjaus
ausys ilgos, o ir šnipų mano dvare jis turi pakankamai. Supratai?
– Supratau, didysis kunigaikšti,– viduje slėpdamas šypseną, bet
demonstruodamas atgailą, atsiliepė Ruslanas. Kas jau kas, o jis puikiai žinojo apie Vasilijaus svajonę vadintis chanu.
– Gerai, – geraširdiškai mostelėjo Vasilijus. – Kalba bus rimta,
Ruslanai. Užduotį tau turiu... Pavojingą užduotį, bet, jei pavyks,
galėsi aukse maudytis, – kunigaikštis kalbėdamas kai kada mėgo
patosą, bet abu jie puikiai žinojo, kad pavojingų užduočių Ruslanas atliko jau ne vieną, o aukse maudytis jam kaip neteko iki šiol,
taip neteks ir vėliau. – Neramina mane Lietuva, Ruslanai.
– Smolenskas? – ne tiek spėjo, kiek pasitikslino tamsiaplaukis
vyras.

1

Tuo metu Maskva labai skyrėsi nuo kitų buvusių Kijevo Rusios žemių, ypač nuo tų, kurios buvo patekusios į Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sudėtį. Maskvoje buvo labai
didelė Aukso ordos įtaka, apimanti faktiškai visas socialinio gyvenimo sritis. Totorių
įtaka išryškėjo ne tik gyventojų sudėtyje, vyravusioje kalboje (kai kurių tyrimų duomenimis net dabartinės rusų kalbos beveik trečdalis žodžių yra totoriškos kilmės), karybos tradicijose, aprangos stiliuose, bet ir religijoje. Maskva XIV–XVI a. pasižymėjo
labai savita krikščionybės interpretacija, atsiradusia organiškai susijungus iš Bulgarijos
atėjusiai krikščionybei ir Aukso ordos priimtam islamui. Todėl knygoje aprašomu laikotarpiu Maskvoje buvo garbinamas Alachas ir jo pranašas Jėzus Kristus.
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– Smolenskas, – atsiduso kunigaikštis. – Edigėjus atsisakė man
padėti. Nenori jis su Vytautu prasidėti. Perdavė, kad Lietuva per
daug stipri, o jo kariuomenė apsilpusi po valdovo Timūro žygių
prieš Turkiją. Meluoja emyras... Pyksta jis už seną draugystę su velioniu Tochtamyšu.
– Ko čia pykti? – nustebo Ruslanas. – Vytautas priglaudė
Tochtamyšo sūnų Dželaletdiną, o ne tu, kunigaikšti. Gal iš tiesų
Edigėjus privengia Vytauto...
– Gal ir taip, – suraukė antakius Vasilijus. – Atviru karu nepavyks Lietuvos įveikti, bet gal pasiseks klasta. Atėjo žinios iki manęs,
kad Vytautas žemaičius pas save buvo priėmęs ir kalbėjo jiems apie
sukilimą prieš Ordiną. Manau, didelis karas tarp Lietuvos ir Ordino bus.
– Jei kils didelis karas, Lietuva turės visą kariuomenę prieš Ordiną nukreipti, – svarstė Ruslanas. – Tai kodėl gi mums nepalaukus to karo pradžios ir neužpuolus Lietuvos patiems?
– Ruslanai, Ruslanai, – atsiduso kunigaikštis. – Kai kada tu
man atrodai protingas vyras, bet kai kada kai nušneki...Aš tau
sakiau, Edigėjus mums nepadės... O kas mes be totorių pagalbos
prieš Lietuvą? Vytautas mus sutraiškys ir nepastebės.
– Taigi, – buvo beįsiterpiąs kunigaikščio patarėjas, bet, paklusęs Vasilijaus mostui, nutilo.
– Kas – taigi? – pyktelėjo kunigaikštis. – Galva reikia galvoti, o
ne... Nesumuš Ordinas Lietuvos. Nebe toks jis stiprus, koks buvo
mano tėvo jaunystės laikais. Net jei ir laimės mūšį ar kitą, nieko tai
nereiškia. O prieš Vytautą ne taip lengvai mūšius laimėti jo priešams sekasi. Edigėjus štai laimėjo, bet ir tai ne dėl Vytauto kaltės, ir
ką... Dešimt metų nepraėjo – ir sėdi visa Aukso orda ausis suglaudusi, nebenori Lietuvos erzinti. Stipri dabar Lietuva... Labai stipri.
Pradėsime dar vieną atvirą karą su Lietuva – kaulų nesurinksime.
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Užtenka, jau pasimokiau. Kitaip čia reikia dirbti. Slapta... Viskas
turi atrodyti kaip pačių smolenskiečių sukilimas. Štai tada, kol
Lietuva telks karius pasienyje su Ordinu ir negalės skirti pajėgų
vėl susigražinti sukilusiam miestui, smolenskiečiai turės skubiai
kreiptis į Edigėjų, kad prijungtų jų miestą prie Aukso ordos. Aš
viešai sukilimui nepadėsiu, bet bandysiu Edigėjų įkalbėti pagelbėti
Smolenskui ir išplėšti jį iš lenktų Lietuvos nagų. Jei pavyks, po kiek
laiko pamėginsiu pasiekti, kad ir valdyti man Edigėjus Smolenską
perduotų kaip Aukso ordos vietininkui.
– Gudrus planas, – šyptelėjo Ruslanas. – Tik iš kur reikiamą
sukilėlių skaičių gausime? Galima, žinoma, visokių elgetų, valkatų
pasamdyti, bet išbėgios jie vos tik Lietuvos vėliavas tolumoje pamatę.
– O tu mano draugovę turėsi. Tūkstantį paliksime Maskvą nuo
vietinių maištininkų saugoti, o kitus keturis tūkstančius pasiimsi.
Tik keliaus jie iki Smolensko mažomis grupėmis, persirengę pirk
liais ar valstiečiais ir be jokių Maskvos ženklų. Štai jie ir bus sukilę smolenskiečiai. Pasamdysi dar kelias šimtines valkatų, papirksi
kokį vietinį pirklį, kuris visų sukilusių smolenskiečių vardu kalbės
su Edigėjum – ir štai tau tikras Smolensko sukilimas. Niekas ne
įtars, kad mes čia prisidėję.
– O kada pradėti, kunigaikšti?
– Dabar ir pradėk... Atrink žmones, siųsk juos į Smolenską ieškoti tinkamų valkatų ir parsiduodančio pirklio. Vienu žodžiu, jei
mane supratai, dirbk.
– Gal... – buvo bepradedąs Ruslanas, bet, pamatęs valdovo
žvilgsnį, nutilo ir nusilenkęs paliko kunigaikščio menę.
– Ech, vasara... – atsiduso kunigaikštis, nebekreipdamas dėmesio į išeinantį Ruslaną. Tada kaip katinas, kuris ką tik buvo įlindęs
į puodynę su grietine, prisimerkė ir, niūniuodamas nežinia kodėl
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prisimintą seniai girdėtą melodiją, atstatė tamsiais plaukais padabintą galvą švelniam birželio vėjui. Vasilijus vėl paniro į magišką
svajonių pasaulį, kuriame jis buvo Maskvos chanas, suvienijęs visas
Aukso ordos žemes po Maskvos vėliava ir ką tik nugalėjęs Lietuvą.
Kunigaikštis jautėsi beveik laimingas, ir tas „beveik“ jam atrodė
mažesnis už tą, kuris buvo iki pokalbio su patikimuoju Ruslanu.

1408 metų liepa. Smolenskas
– Ech, šiandien bus karšta, – atsiduso senyvas vyras, kuris, sėdėdamas šalia savo trobos, stebėjo dulkėtoje miesto gatvėje verdantį gyvenimą. – Tačiau šitiems tai nesvarbu, – pro surauktus pasišiaušusius antakius jis rūsčiai žvilgtelėjo į gatvės viduryje pagalius
apsižergusių ir totorių ratelius vaizduojančių bei karą žaidžiančių
vaikų pulkelį. – Jiems – tik šūkauti ir dulkes kelti... Visai kaip tie
šunys kitoje gatvės pusėje. Kaip viskas pasikeitė... Atsimenu, kai aš
buvau vaikas... O čia kas?
Senio minčių upės tėkmė staiga buvo sutrikdyta iš kaimyno
pirklio namo pasigirdus skardžiam šūkavimui.– Aaa, vėl Darija
spygauja, – ištaręs šiuos žodžius, vyras nusispjovė į gatvės dulkes,
aiškiai parodydamas, kad jo nuomonė apie kaimyno žmoną dar
blogesnė nei apie dūkstančius vaikus. – Vėl kokiai nors tarnaitei
klius. O štai, sakiau, kad taip bus...
Sulig šiais žodžiais pro pirklio namo duris su kibirais rankose kaip strėlė išlėkė jaunutė, neseniai priimta tarnaitė ir paknopstom nubėgo prie artimiausio miesto šulinio. Senis buvo ir teisus,
ir klydo savo pamąstymuose. Tarnaitei iš tiesų kliuvo, tačiau Darija nespygavo. Jos pačios, žinomo miesto pirklio Kirilo garbingos
žmonos, nuomone, ji buvo tik lengvai suirzusi ir šiek tiek pakėlė balsą. Maža to, ji net pati stebėjosi savo kantrybe, kai aplinkui
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visi tik ir stengėsi ją suerzinti. Štai kad ir nevėkšla tarnaitė, laiku
neatnešusi vandens, karštis už lango, šūkaliojantys vaikai gatvės
viduryje, o svarbiausia – liurbis vyras. Taip, vyras Kirilas buvo pag
rindinė jos susierzinimo priežastis. Grįžo jis vakar namo ir puolė
pasakoti... Daug ką pasakojo – ir kad maskvėnas pas jį nuo paties
Vasilijaus buvo atvykęs, ir kad valdyti Smolenską pasiūlė. Klausėsi
jo Darija iš pradžių atsainiai, negi toks liurbis gali ką nors įdomaus
papasakoti, bet, išgirdusi apie Smolensko valdymą, jau sukluso ir
net teikėsi pažiūrėti į vyrą. Tačiau, išgirdusi paskutinius Kirilo pasakojimo žodžius, ji neišlaikė ir, kaip pati manė, ramiai paklausė:
– Ką tu padarei? Atsisakei?
– Taip, meile mano, – ištarė pirklys, jau pradėdamas suprasti,
kad žmona nesiruošia jo girti už tokį, jo paties nuomone, išmintingą sprendimą. – Aš nenoriu prasidėti su Lietuva...
– Ką pasakei? Atsisakei valdyti Smolenską? Tu ką, visiškas
kvailys? Nesupranti, ką tau pasiūlė? Valdyti miestą vietoje to pasipūtėlio Stepono... Aš tada būčiau miesto valdytojo žmona ir ta
kurva Stepono žmonelė nebedrįstų sėdėti pirmame cerkvės suole
ir raukytis, pamačiusi mane. Įsivaizduoji, ką ji man vakar pasakė,
kai susitikome mieste? Nieko... Visiškai nieko. Ji praėjo pro mane
kaip pro tuščią vietą ir net nelinktelėjo. Ji... Sutarkuota litvinė iš
girių glūdumų, kuriai pasisekė ištekėti už Smolensko pirklio.
– Tačiau dėl to, kad ji kilusi iš Lietuvos, jos vyras gavo valdyti
Smolenską, kol čia neatvyks koks nors lietuvių kunigaikštis su savo
kariauna, – Kirilas naiviai tikėjosi, kad kariaunos paminėjimas atšaldys jo žmonos įkarštį. Tačiau Darija jo net nebesiklausė.
– Šiknoj aš mačiau tą Lietuvą, liurbi, – toliau šėlo Darija. – Tu
atsisakei valdyti Smolenską, o aš netapsiu valdytojiene ir negalėsiu
parodyti tai laukinei jos vietos. Tu ne vyras, o lepšis... Kvaiša aš
buvau, kad tekėjau už tavęs. Sakė man motušė, kad tu minkštas
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kvailys ir turėčiau tekėti už Ivano. Bet ne, kvaiša, galvojau, kad
minkštas, bet protingas, sugebėsi manimi pasirūpinti.
– Žmonele, bet aš jau atsisakiau. Tai labai pavojinga. Lietuva –
stipri ir neatleidžia išdavysčių.
– Bailys, paskutinis bailys, – šūkavo Darija, net nesiteikdama
klausytis vyro kalbų. – Ivanas žinotų, kaip elgtis. Jis mylėjo mane
ir bet kokia kaina padarytų mane laimingą.
– Bet... Bet jau viskas. Jau nieko nebepakeisi, – mekeno Kirilas,
jau ne pirmą kartą žiauriai talžomas žmonos žodžių.
– Ožys, – nerimo Darija. – Nieko nebepakeisi... Meeee, – tyčiojosi ji iš galvą nuleidusio vyro, kuris ją nuoširdžiai mylėjo ir viską
atleisdavo. – Ryt saulei patekėjus susirasi maskolį ir pasakysi, kad
apsigalvojai. Padarysi tai, arba aš išvarysiu tave iš namų.
Veltui dar bandė Kirilas perkalbėti žmoną, pasakodamas, koks
pavojingas ir nešvarus iš tiesų yra maskvėno pasiūlymas. Niekas jo
nesiklausė... Galų gale nuleidęs galvą jis nuėjo į lovą, kurioje prasivartė iki pat aušros. Nenorėjo jis stoti prieš Lietuvą, oi, kaip nenorėjo, bet nieko negalėjo padaryti. Dėl žmonos jis buvo pasiruošęs
viskam, net ir rizikuoti gyvybe. Todėl, tik pasirodžius pirmiems
aušrą pranašaujantiems saulės spinduliams, jis atsikėlė, apsirengė
ir išbėgo ieškoti maskolio, kad galėtų pratęsti vakarykšti pokalbį bei
pasakytų, jog apsigalvojo. Maskvėną jis rado jau įsidienojus, besisukinėjantį apie kito stambaus Smolensko pirklio Boriso namus.
– O, Kirilas, – nustebo Ruslanas, pamatęs vakarykštį pašnekovą, kurį jau buvo nusprendęs artimiausiu metu nutildyti amžiams.
– Manęs ieškai?
– Tavęs, – niūriai linktelėjo pirklys. – Noriu sugrįžti prie vakarykštės kalbos. Eime smuklėn pas Jegorą, pasėdėsime, midaus
išgersime, aptarsime viską iš naujo.
24

S M O L E N S KO P U L K A I

– Aptarsime? O tai ne tu mane vakar pasiuntei toli toli?
– Aš, – linktelėjo Kirilas, sutikdamas su akivaizdžia tiesa. –
Kiek pasikarščiavau. Visiems pasitaiko. Tu, matau, taip ir nenuėjai, kur tave siunčiau, tai kodėl gi vėl nepakalbėjus...
– O tu, Kirilai, šposininkas, juokauti mėgsti, – šypsojosi Ruslanas, bet jo akių žvilgsnyje aiškiai buvo galima perskaityti, kas laukia drąsuolių, mėgstančių su juo taip juokauti... – Na, gerai, eime.
Rimta kalba prasidėjo ne iš karto. Iš pradžių vyrai užkando, vis
persimesdami kandžiomis replikomis, ir tik po truputį, žodis po
žodžio grįžo prie to momento, kuriuo pasibaigė vakarykštis pokalbis. Kuo daugiau klausėsi Kirilas maskvėno žodžių, tuo labiau jis
suprato, į kokią pelkę grimzta, tačiau trauktis nesiryžo.
– Supratau – iš kur bus žmonės, ne mano reikalas, jokių sprendimų aš nepriiminėsiu... Būsiu lėlė, kuri linkčios ir sakys tai, ką
man liepsi,– niūriai burbėjo pirklys.
– Na, Kirilai, kam taip viską piešti niūriomis spalvomis? – gūžtelėjo pečiais Ruslanas. – Pagalvok apie atlygi... Būsi miesto valdovas, o vėliau – savas žmogus chanui.
– Kuriam chanui?- burbtelėjo Kirilas.
– Geras klausimas, pirkly. Labai geras klausimas, – paplekšnojo Ruslanas Kirilui per nugarą, bet į klausimą neatsakė. – Tu gi dar
praeitais metais prašei lengvatų Maskvoje. Tai bus tau ir lengvatos,
ir monopolija – ne tik Maskvoje, bet ir visoje Aukso ordoje.
– Užmokestis neblogas, – linktelėjo pirklys, greitai primetęs,
kiek galės uždirbti, turėdamas tokį labai seniai geidžiamą statusą.
– O kas bus su manimi, jei nepasiseks? Lietuva ne iš tų, kuri pasiduoda ir skriaudas pamiršta...
– Viskas bus gerai, – šyptelėjo Ruslanas, nors ir pats nebuvo
tuo įsitikinęs. – Tu pagalvok. Kol Lietuva sužinos, kol surinks
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karius ir pasiųs juos prieš mus – ir metai praeis. Iki to laiko ir rimta
pagalba gali mus pasiekti, ir Lietuvai jau galime ne mes rūpėti, toli
gražu. – Ir vis dėlto?
– Gerai, jei nepavyks, aš pasirūpinsiu tavo šeima, o tau bus atlyginti visi patirti nuostoliai. Pažadu... Taip tinka?
– Tinka, – linktelėjo Kirilas. – O kas bus su Steponu? Negi žudysi?
– Ne, – šyptelėjo Ruslanas. – Steponas pats pasitrauks ir pas
kirs tave savo įpėdiniu. Be jokio kraujo ir maištų bei gaisrų mieste.
– Jei taip, tai labai gerai, – pirmą kartą pokalbio metu Kirilas
šyptelėjo. – Kada pradėsime?
– Nesirūpink, drauge. Ateis laikas – viską sužinosi. Lauk žygūno nuo Stepono ir atvyk, kai būsi pakviestas.
Negreitai išsiskyrė vyrai. Pasikalbėjo dar apie prekybą, Aukso ordos tarpusavio vaidus ir šiaip, kaip sakoma, apie ūkį ir bites.
Nenuramino Kirilo pokalbis. Visiškai nenuramino... Nors ir kaip
stengėsi, nepasirodė maskolis ramus ir pasitikintis savimi. Turbūt
taip pat girdėjo tai šen, tai ten pasirodančius gandus apie link miesto artėjančius Lietuvos pulkus. O gal ir negirdėjo... Gal tiesiog labai
Lietuvos bijojo. „Tai jei pats maskolis bijo, kodėl aš turiu būti ramus? Negi leisiu bobos užgaidoms visą šeimą pražudyti? Neatleis
Lietuva išdavystės, oi, neatleis“, – niūrus kaip tamsiausias debesis
Kirilas ėjo link namų, visą laiką galvodamas apie išeitį, kuri leistų ir
žmonai įtikti, ir visko neprarasti. Ruslanas buvo linksmesnis. Girdėjo jis gandus apie atžygiuojančius Lietuvos karius, bet jais netikėjo. Nebuvo jokios pagrindo lietuviams siųsti karius į Smolenską,
kai, kaip manė Ruslanas, brendo konfliktas su Ordinu. „Lietuva
įsitikinusi, kad jos valdžia Smolenske stipri, o būsimame kare su
Ordinu bus reikalingas kiekvienas karys. Meluoja elgetos apie atžygiuojančius lietuvius. Alachas mato – tikrai meluoja“, – galvojo
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maskolis, bet viduje, kaip koks nepasotinamas kirminas, jį graužė
abejonė ir baimė. Baimė susidurti su Lietuvos kariais, prieš kuriuos
Maskva dar niekada nebuvo laimėjusi. Todėl tą vakarą Ruslanas
kaip niekada karštai ir ilgai meldėsi Alachui ir jo pranašui Jėzui
Kristui. Meldėsi taip, kaip buvo įprasta Maskvoje ir kaip jį dar vaikystėje mokė tenykštis popas.
Po dviejų savaičių Ruslanas nurimo. Lietuvių nesimatė, o
maskvėnų tvirti draugovės vyrai, persirengę civiliais drabužiais,
be vėliavų ar skiriamųjų ženklų, bet puikiai ginkluoti, jau užtvindė Smolensko gatves ir laukė ženklo stoti į kovą. Be to, ir miesto
valdytojas Steponas su savo šeima ir patarėjais bei apsaugos būriu
kažkur pradingo. „Miestas mums atiteks be kovos“, – džiaugėsi
Ruslanas, įsivaizduodamas, koks patenkintas bus kunigaikštis Vasilijus, tai išgirdęs.
Koks palaimingas kai kada gali būti nežinojimas... Štai Ruslanas buvo tikrai laimingas, bet tik todėl, kad jis daug ko nežinojo.
Nežinojo, kad Kirilas apsidrausdamas nusprendė pasiųsti žvalgus
ir ne tik sutiko lietuvių pulkus, kuriems tebuvo likusios kelios dienos žygio iki Smolensko, bet ir išsamiai informavo jiems vadovaujantį Lengvenį Algirdaitį apie maskvėnų kėslus ir gavo išsamius jo
nurodymus, kaip veikti toliau. Nežinojo Ruslanas ir to, kad tai Kirilas perspėjo miesto valdytoją Steponą apie artėjantį maištą, ir tas,
nieko nelaukdamas, kartu su šeima, patarėjais bei apsaugos būriu
pabėgo iš miesto ir nuskubėjo pasitikti lietuvių. Jei tik maskolis
būtų tai žinojęs... Visų pirma, jis aprašomu momentu nebūtų laimingas, be to, po savaitės dar būtų likęs gyvas.
Perimti valdžią mieste pavyko ramiai. Keliose vietose miestiečiai dar bandė priešintis maskvėnams, bet tie, ištikimi totoriškiems papročiams, išžudė visus besipriešinančiuosius, jų šeimas ir
šiaip atsitiktinai ne laiku ir ne vietoje atsidūrusius miestiečius. Tik
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griežtas Ruslano įsakymas ir grasinimai kunigaikščio budeliais už
nepaklusnumą neleido jiems sudeginti ir išplėšti viso miesto. Tuo
metu Ruslanas dar tikėjosi miestiečių palankumo ir niekaip negalėjo suprasti, kodėl smolenskiečiai netrykšta džiaugsmu atėjus
Maskvai į jų namus. Kirilas tapo miesto valdytoju, bet, priešingai
nei atvirai laiminga jo žmona Darija, kuri, atrodo, net išsipūtė dėl
savo įsivaizduojamos svarbos, neatrodė nei linksmas, nei laimingas. Ruslanas į tai nekreipė dėmesio. Vėliau jam tuo labiau neberūpėjo Kirilo nuotaikos. Dvi dienas Vasilijaus patikėtiniui atrodė,
kad padėtis po truputį stabilizuojasi. Buvo numalšinti paskutiniai
spontaniško miestiečių pasipriešinimo židiniai, pradėti dalinti
postai ir privilegijos Maskvai nusipelniusiems miestiečiams, o vėliau... Vėliau nutiko tai, kas labai nustebino Ruslaną, maskvėnus ir
Dariją. Atėjo lietuviai. Atėjo veržliai ir energingai. Vos tik tolumoje
pasirodė pirmieji kariai, miestas buvo visiškai apsuptas, o sutrikę ir
persigandę Maskvos kariūnai, vis dar neiškėlę savo vėliavų ir vaidinantys Smolensko sukilėlius, vos spėjo uždaryti miesto vartus.
Darija, išgirdusi apie lietuvių atvykimą, sutriko, išsigando, o
vėliau nuoširdžiai supyko. Supyko ant vyro, kad jis, neklausydamas jos patarimo, susidėjo su Maskva. Moteris kažkaip sugebėjo
nuoširdžiai patikėti, kad ji atkalbinėjo vyrą nuo Lietuvos išdavystės, bet tas, neišmanėlis, jos neklausė...
– Liurbi tu, – isteriškai rėkė Darija. – Turėjai proto susidėti su
maskoliais. Tu ką, nežinai, kaip pavojinga erzinti Lietuvą. Kaip tu
galėjai rizikuoti mūsų likimais?
– Brangioji, juk tu pati įkalbinėjai mane tapti miesto valdytoju.
– Nesąmonė, – toliau siuto Darija. – Aš galvojau, kad tai Lietuva pasiūlė tau valdyti miestą. Ko norėti iš tokio liurbio kaip tu,
kuris net paaiškinti nieko dorai nesugeba.
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Darijos klyksmai sklido nenutrūkstamu srautu, o Kirilas tą
dieną pirmą kartą pagalvojo, kad vis dėlto jis apsiriko rinkdamasis
žmoną. Tuo labiau, kad tą dieną jis mieste sutiko moterį, kuri buvo
pirmoji jo jaunystės laikų meilė ir, nežiūrint į prabėgusius metus,
atrodė pribloškiamai graži, tiesiog spindinti. Jau tada jo galvoje
pirmą kartą sukirbo mintis, kad gerai būtų Dariją kur nors išsiųsti.
Tą vakarą Ruslanas, nepaisydamas didžiulės jį graužiančios
baimės bei kamuojančios nelaimės nuojautos, stengėsi atrodyti užtikrintas ir ruošėsi gintis. Maskvėnų padėtis neatrodė bloga.
Jie apsistojo turtingame ir maistu aprūpintame mieste, jų buvo ne
ką mažiau nei lietuvių ir jų pusėje kovojo, ar bent turėjo kovoti,
Kirilo apsaugos būrys. Ruslanas tikėjosi sulaukti pagalbos iš savo
kunigaikščio, kuriam spėjo išsiųsti žygūną lietuviams tik pasirodžius tolumoje. Tik vienas dalykas neramino maskolį. Prie Smolensko atvyko ne šiaip šauktiniai iš netolimų Lietuvai pavaldžių
kunigaikštysčių, bet šarvuoti, puikiai ginkluoti Lietuvos didžiojo
kunigaikščio kariai, apie kurių drasą, drausmę ir kovingumą buvo
kuriamos legendos. Sklido kalbos, kad kažkada šie Lietuvos kariai
buvo apsistoję obelų, tiesiog linkstančių nuo vaisių, sode, bet jų vadas neleido liesti obuolių. Kitą rytą pasirodė, kad nėvienas obuolys
per naktį nebuvo nuskintas. Štai apie kokią lietuvių drausmę sklido kalbos. Ir Ruslanas jomis tikėjo. Tikėjo, nors puikiai žinojo, kad
jokie įsakymai nesutrukdytų maskvėnų draugovei ne tik nuskinti
obuolius, bet dar ir sukapoti obelis bei sudeginti jas laužuose. Nepaisant to, jis vis dar tikėjo galima sėkme. Tikėjo tol, kol tą pačią
naktį baimės kupini maskvėnų balsai jam pranešė apie tai, kad lietuviai kažkokiu tai būdu prasiveržė į miestą pro Kirilo ir jo apsaugos būrio saugomus vartus. Kaip geležinis kumštis lengvai laužo ploną lentutę, taip Lengvenio būriai be didelio pasipriešinimo
triuškino panikuojančius maskolius. Teisybės dėlei reikia pasakyti,
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kad maskvėnai niekada nemokėjo kautis pėsti rikiuotėje ar akis
į akį su priešu. Šuoliuoti ant žirgų bei iš toli šaudyti strėlėmis ar
retkarčiais pulti raita Maskvos draugovė gebėjo, kopijuodama ir
visaip atkartodama Aukso ordos raitelių taktiką. Tačiau maskvėnai nebuvo totoriai, jie net raiti nusileisdavo tiek Aukso ordos, tiek
Lietuvos raitininkams ir galėjo kaip lygūs su lygiais kovoti tik su
aplinkinių kunigaikštysčių šauktinėmis kariaunomis. Todėl apie
tos nakties Smolensko mūšį vėliau gyvenę metraštininkai tegebėjo
parašyti taip: „Lietuva paskandino Smolenską kraujyje.“ Tik neužsiminė jie, kad tai nebuvo smolenskiečių kraujas. Turbūt ir negalėjo užsiminti. Maskvos draugovė iki paskutinio momento apsimetinėjo smolenskiečiais, o kunigaikštis Vasilijus visada neigė, kad
jo kariai kaip nors susiję su sukilimu. Priešingai, jis ilgai įvairiems
savo svečiams kalbėdavo apie nenusakomus Lietuvos žiaurumus
malšinant sukilimą Smolenske, siekusiam nusimesti Lietuvos jungą. Tačiau tą rugpjūčio dieną, kai sužinojo apie savo planų žlugimą
ir Ruslano mirtį, kunigaikštis Vasilijus nebesijautė beveik laimingas. Jo mintys buvo niūrios, o akis traukė tamsūs liūdesio debesys.
Po mūšio trys vyrai – Gerdvilas, kuriam kunigaikštis Lengvenis pavedė susitarti su Smolensko vadovais dėl tolesnės bendros
būties, ir du mintyse paskendę miestą valdantys pirkliai Steponas
bei Kirilas, kurie ką tik sužinojo, kad lietuvių kariauna ilgam įsikurs prie miesto, – atsargiai žengė gatvėmis, kuriose vyko maskvėnų skerdynės.
– Manau, mes galėsime aprūpinti jūsų vyrus maistu ir gėrimais, – tęsė jau senokai vykstantį pokalbį Kirilas, ką tik mintyse
paskaičiavęs kiek provizijos reikės trims Lietuvos pulkams. – Prašysite pristatyti į stovyklą?
– Taip, – patvirtino Gerdvilas. – Kiekveną dieną. Kunigaikštis
nenori karių dažnai leisti po miestą vaikštinėti. Stovykla bus įkurta
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už pusės dienos žygio pėsčiomis nuo Smolensko. Žvalgai jau rado
puikią vietą. Mieste kariai pasirodys tik gavę trumpas atostogas ar
kunigaikščio pavedimu.
– Ilgam jūs pas mus, kilnusis riki? – palaukęs, kol nuskambės
lietuvio žodžiai, prabilo Steponas.
– Lietuva valdys Smolenską per amžius, – šypsodamasis atsakė
Gerdvilas.
– Taip, taip, jūsų malonybe, – sutriko Steponas, kurio humoro jausmas balansavo kažkur ties atžymom tarp „visiškai jokio“ ir
„nekoks“. – Aš turėjau omenyje kunigaikščio Lengvenio vadovaujamus pulkus.
– Supratau. Juokavau aš, – pradėjo Gerdvilas, bet, žvilgtelėjęs į
rimtas ir nieko nesuprantančias Stepono akis, nurijo besprūstančius žodžius. – Tiek to, pamiršk. Kol kunigaikštis neįsakys, tol būsime čia. O kunigaikštis vykdys valdovo Vytauto valią. Geriau tu,
Steponai, man pasakyk, kiek jums mieste belaisvių palikti?
– Gerai būtų šimtinę gauti, – už Steponą greitai mintyse paskaičiavęs, atsakė Kirilas. – Reikia akmenų apylinkėse pririnkti, kelius
apie miestą sutvarkyti, sienas paremontuoti. Trūksta darbo rankų.
– Gerai, pasilikite šimtinę sau, – lengvai sutiko Gerdvilas. – Ir
ginklus jų visus galite pasilikti. Ir arklių pusę. Bet visą surastą auksą atiduosite kunigaikščiui Lengveniui. Kitus belaisvius... Kiek ten
jų yra iš viso?
– Daugiau kaip trys tūkstančiai, – iškart atsiliepė Kirilas.
– Gerai, – linktelėjo lietuvis. – Taigi, kitus belaisvius išsiųskite į
Vilnių su stipria palyda. Ten taip pat pakankamai darbų susikaupė.
Turėsite sargybinių?
– Žinoma, – beveik sinchroniškai galvomis linktelėjo ir atsakė
abu smolenskiečiai. – O kitą pusę arklių jums pristatyti į stovyklą?
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– Taip, – trumpai kaip kirviu nukirsdamas patvirtino Gerdvilas ir iš karto pakeitęs temą pratęsė: – Gerai, kad maskoliai panikuodami nepadegė miesto.
– Labai gerai, – vėl kartu galvomis linksėjo pirkliai, su siaubu
žvelgdami į abiejose gatvės pusėse susigrūdusius medinius namus.

1408 metų rugpjūtis. Maskva
Nuojauta... Bloga nuojauta, kad viskas, ką sukūrei, tuoj grius,
kaip griūna šiaudų stirta nuo stipraus vėjo. Kad tai, ką pradėjo prosenelis Ivanas Kahula, chano Uzbeko sūnus, gavęs valdyti Maskvą
ir pasivadinęs Ivanu Kalita, o vėliau tęsė jo sūnus Dmitrijus Donietis, gali išnykti, kaip išnyksta laužo dūmas, kildamas į padangę. O
gal tai buvo ne nuojauta? Gal tai buvo baimė... Užspeisto laukinio
žvėries, atsidūrusio narve ir nematančio nei galimybės pabėgti, nei
galimybės pulti savo kankintojus, baimė. Kaip iš baimės po narvą
blaškosi ką tik sugautas lokys, taip po savo menę blaškėsi purtydamas tamsią, bet jau žilstelėjusią, barzdą Vasilijus.
– Lietuva, ir vėl ta prakeikta Lietuva, – daužė kumščiais į stalą
kunigaikštis, vis keikdamas nekenčiamą kaimyną. – Kaip jie suuodė? Kaip taip greitai karius atsiuntė? Kokie pagonių dievai jiems
padeda? To negalėjo būti... Ruslanas... Gaila Ruslano. Buvo ištikimas tarnas...
Kai kada Vasilijaus šūkčiojimai virsdavo sunkiai suprantamais
vapaliojimais. Jis tai puldavo greitakalbe malti apie vargšę Mask
vą, kurią tuoj puls Lengvenio vadovaujami pulkai arba klastingas
Tverės kunigaikštis Ivanas Michailovičius, tai sustingdavo ir kelias
minutes nepratardavo nei žodžio. Tačiau ką jis bedarytų, ką bešnekėtų, jo tamsiose akyse švietė klaiki užspeisto žvėries baimė, sumišusi su juodos ateities nuojauta. Staiga kažkas kunigaikštį pakeitė.
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Atskriejusi mintis kaip žaibas perplėšė juodus debesis, apgaubusius jo protą.
– Kodėl gi ne, gal ir pavyks, – subambėjo Vasilijus sau po nosimi. – Tik ar ji sutiks? Žino, kad jos nebemyliu. Žino apie tarnaites mano lovoje. Ji viską žino. Labai jau dažnai verčiau ją verkti, o
dabar prašysiu pagalbos. Ką man jai pasakyti? Ji tvirta, protinga ir
stipri, bet ji – moteris. O ko nori visos moterys?
Vasilijus vėl nutilo, kelias minutes pastovėjo ir, pasisukęs į
menės duris, garsiai sušuko, kviesdamas vieną iš savo sargų:
– Fiodorai, ateik!
– Ko pageidausi, kunigaikšti? – neuždelsęs nė sekundės, tarpduryje pasirodė stotingas ir aukštas sargybinių vyresnysis.
– Tučtuojau keliauk pas kunigaikštienę Sofiją ir labai mandagiai... Supratai mane, labai mandagiai, nusilenkdamas ir išreikšdamas pačią didžiausią pagarbą, pasakyk, kad kunigaikštis nuolankiai prašo jos atvykti į savo menę, kai tik ji suras tam laiko.
– Taip ir pasakyti? Nuolankiai prašo? – pasitikslino Fiodoras,
puikiai prisimindamas, koks grubus paskutiniu metu Vasilijus
buvo savo žmonai.
– Būtent taip ir pasakyk, – patvirtino kunigaikštis. – Nė vieno grubaus žodžio ar nepagarbaus judesio. Galva atsakai. Supratai
mane?
– Supratau, kunigaikšti. Bus padaryta, – nusilenkė Fiodoras ir
nedelsdamas nuskubėjo vykdyti įsakymo.
Po valandžiukės tyliai prasivėrė menės durys ir pro jas užėjusi
aukšta, stotinga, auksaplaukė moteris ramiai, bet su aiškiai jaučiama atsargumo gaidele balse, paklausė:
– Kvietėte, kunigaikšti? – Lietuvos valdovo Vytauto dukra Sofija seniai susitaikė su tuo, kad kadaise skaisčiai liepsnojusi jos ir
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Vasilijaus meilė tebuvo trumpalaikis aistros dvelksmas, kuris išblėso neatlaikęs laiko išbandymo. Tačiau su kunigaikščio grubumu
ir demonstruojama nepagarba ji nesusitaikė. Nepaisant moteriško
grožio, Sofija buvo tvirta, valinga ir netgi valdinga moteris. Tokia,
kuri gali ilgai laukti progos ir, atsiradus tinkamoms aplinkybėms,
perimti iniciatyvą. Kažkoks giliai viduje šnabždantis balselis jai
kuždėjo, kad tokia proga pagaliau atėjo.
– Užeik, Saule mano, – pašokęs Vasilijus puolė pasitikti žmonos. – Tu mano akių šviesa, mano širdies atgaiva. Žiūrėjau pro
langą ir prisiminiau, kokie laimingi mes buvome. Kaip vienas kitą
mylėjome. Pameni, kaip aš pas tave tą naktį šuoliavau... Pagalvojau, laikas mums atkurti savo laimę ir jausmus. Laikas pamiršti šaltus metus ir tuščią guolį... Būkime vėl tas Vasilijus ir ta Sofija, kaip
prieš penkiolika metų.
– Tai Smolensko planai visiškai sužlugo ir kunigaikštis bijo
Lietuvos keršto? – ramiai, jau supratusi, kad išmušė jos žvaigždžių
valanda, be jokių ceremonijų pertraukė vyrą Sofiją.
– Smolensko planai... Kokie planai? – apsimetė nieko nesuprantantis Vasilijus, galvodamas, kad ta gyvatė kiaurai jį permato.
Na ir dar kelis totoriškus keiksmažodžius mintyse pridėjo, nors vis
dar neprarado vilties, kad su tarnaitėmis išbandyta „suokimo“ taktika nepaves ir šį kartą. – Sauluže mano, aš tau nuoširdžiai, o tu
apie kažkokius planus... Nežinau, kur tų melagysčių prisiklausei.
Nesvarbu... Pakalbėkime apie mus.
– Baik, Vasilijau, nebe vaikai mes esame. Pakalbėkime rimtai.
O tą čiulbėjimą palik savo kekšėms. Tada gal ir sutarsime.
– Na, gerai, – išsitiesė kunigaikštis baigdamas apsimetinėti. –
Maskvai reikia tavo pagalbos.
– Nepradėk iš tos pusės... Tu puikiai žinai, kurioje vietoje man
tavo Maskva sėdi, tai apie pareigą miestui net neužsimink. Šis
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mūsų pokalbis – tai sandėris. Tu pasakysi, ko nori iš manęs, aš
pateiksiu savo sąlygas. Jei sutarsime, aš tau padėsiu. Jei ne, sukis
pats, kaip išmanai.
– Gerai, Sofija, tebūnie, – nusuko akis į šalį Vasilijus, negalėdamas išlaikyti skvarbaus Vytautaitės žvilgsnio, ir mostu pakvietė
žmoną atsisėsti.
– Tai ko gi tau iš manęs reikia? – tiesiai paklausė Sofija, patogiai prisėdusi ir įdėmiai žiūrėdama į vyrą, kuris jautėsi kaip triušis,
stebimas smauglio.
– Mmm, širdele, reikia, kad tu suminkštintum Vytauto širdį.
Parašyk tėvui kokį nors graudų laišką...
– Apie tai, kad aš paprotinau savo kvailystes darantį vyrą, ir
jis Lietuvai jokių rūpesčių nebekels nei Smolenske, net kur nors
kitur? – šyptelėjusi pasitikslino Sofija.
– Ėėė, ne visai tai, – numykė Vasilijus. – Gal tu parašyk, kad
kunigaikštis nenorom pakluso Edigėjaus įsakymui ir tik jo verčiamas perdavė to klastingo šakalo emysarams savo karius, nežinodamas, kur jie bus panaudoti. Taip gal geriau skamba?
– Skamba gal ir geriau, bet niekas tuo nepatikės, – papurtė galvą Sofija. – Jei aš iš tarnų sužinojau apie tavo planus Smolenske, tai
Vytautas tuo labiau apie tai žino visą tiesą. Nenustebsiu, jei pasirodys, kad tavo rūmuose pilna Lietuvos šnipų. Jei pradėsiu rašyti
taip, kaip tu nori, tėvas nepatikės manimi ar, dar blogiau, pagalvos,
kad tu prievarta verti mane jam meluoti, ir tikrai atsiųs čia savo
karius. Nori su Lietuva pakariauti?
– Ne, ne, širdele, nenoriu, – skubiai prašneko Vasilijus, visu
savo kūnu rodydamas, kad jis to tikrai visiškai netrokšta.– Na ir
puiku, tada aš rašysiu tėvui tai, ką norėsiu pati, o tau užteks žinoti
tik tek, kad Lietuva pas tave neateis, jei tu daugiau panašių kvailysčių nedarysi.
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– Gerai, – linktelėjo Vasilijus nusišypsodamas. – Jei tu manai,
kad taip apsaugosi mane nuo Vytauto, tebunie... Susitarėme.
– Ką susitarėme?- išraiškingai kilstelėjo antakį Sofija. – Kol kas
mes tik išsiaiškinome, ko tu nori iš manęs ir kaip tai geriau daryti.
Dabar reikia susitarti, ką aš už tai gausiu.
– Ooo, taigi... – susigūžė kunigaikštis, vėl persmelktas žmonos
žvilgsnio. – Ko tu norėtum?
– Nieko ypatingo, valdove, – nusišypsojo Sofija, bet Vasilijui
ta šypsena pasirodė kaip alkano tigro grimasa. – Tik tvarkos. Iš
pradžių iš rūmų išmesime visas šiukšles.
– Kokias šiukšles? – tyliai paklausė kunigaikštis, vis dar tikėdamasis, kad kalbama ne apie jo meilužes.
– Kaip – kokias? Jos turi vardus: Marija, Olga, Liudmila, Esa ir
Zurfina. Kaip jau ir sakiau, šiukšlės.
– Bet Zurfina...
– Kunigaikšti, ar tu bent suvoki, į kokią padėtį pakliuvai? – pasilenkė Sofija prie Vasilijaus. – Tu bandei smogti Lietuvai į nugarą
ir buvai sutriuškintas. Lietuvos pulkus prie Smolensko nuo Mask
vos skiria trys savaitės kelio, jei jie niekur neskubės. Gal jie jau dabar artėja prie tavęs ir kiekviena minutė yra brangi. Tu neturi nei
kuo pasipriešinti Vytautui, nei ką jam pasiūlyti. Ateis lietuviai, nukirs tau galvą, o aš tapsiu Maskvos valdove. Ištekėsiu už kokio nors
Lietuvos kunigaikščio, pagimdysiu jam vaikų ir pradėsiu lietuvišką
dinastiją. O Maskva taps Lietuvos vasalu. Aš tau padedu tik dėl to,
kas buvo tarp mūsų prieš penkiolika metų. Supratai? Ir nedrįsk
man čia cypsėti ar prieštarauti. Nuo šiol bus taip, kaip pasakysiu
aš, arba nebus niekaip. Tiksliau, tau nebus niekaip, o man gali būti
visai neblogai.
– Bet, širdele... – nebaigęs minties, Vasilijus nulenkė iš nevilties
galvą. Jis tik dabar suprato, kokia niūri ateitis jo laukia bet kokiu
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atveju. Du pasirinkimai – ir vienas už kitą blogesni. Pirmas – netekti galvos nuo lietuvio kardo, o antras – tapti skuduru, savo žmonos valios vykdytoju. Dar kurį laiką degė jame drąsos kibirkštis,
skatinanti išdidžiai atsistoti ir išvaryti iš menės šią įžūlią moterį.
Tačiau ji užgeso uždusinta begalinio kunigaikščio noro gyventi.
Gyventi bet kokia kaina. Net paaukojus tikrai mylimą moterį Zurfiną ar pasiryžus tolimesniam savo žmonos tarno vaidmeniui.
– Ką galvoji? – suraukė antakius Sofija. – Man išeiti?
– Ne! – paskubomis šūktelėjo Vasilijus, ir šis šūksnis sutapo
su mirštančios jo drąsos ir asmeninės laisvės klyksmu. Paskutiniu
klyksmu, kurį išleidžia erelis, netekęs jėgų ir akmeniu krentantis
iš padangių. – Mes sutarėme... Sutarėme. Daryk, ką nori. Įsakyk
tarnams jas pašalinti. Aš nesikišiu ir užsidarysiu savo menėje.
– Puiku. Gali tikėtis taikos su Vytautu. – Lėtai atsistojusi, Sofija nusilenkė Vasilijui ir grakščiai, lyg plėšri katė, išėjo ir menės.
Kunigaištis nežiūrėjo jai pavymui. O jei ir būtų žiūrėjęs, vis tiek
jos nematytų. Ašaros, nesulaikomos ašaros liejosi jo skruostais.
Skaudaus praradimo ašaros... Ašaros, žyminčios praeities ir ateities ribą, kurią skyrė menka dabartis, kaip kad sutemos būna tarp
skaisčios ir laimingos dienos bei tamsios ir baisios nakties.
– Ir dar, – atsisuko beišeinanti Sofija. – Liepk išvykti Švitrigailai. Neišeis mums dėl taikos susitarti, kol Švitrigaila tavo rūmuose
sukinėjasi. Tegul su savo padlaižiais pas totorius vyksta.
Vasilijus tik linktelėjo, išreikšdamas sutikimą. Ne Švitrigaila
jam dabar buvo galvoje...

1408 metų rugsėjo pradžia. Vilnius
Neaukštas, jau pagyvenęs ir pražilęs vyras ramiai žingsniavo
pilies koridoriumi. Paskui jį, neatsilikdami nė per žingsnį, ėjo du
37

R O M UA L DA S D R A K Š A

ginkluoti vyrai, kurie atliko tiek sargybinių, tiek tarnų vaidmenį ir
tiek amžiumi, tiek sudėjimu buvo visiška priešingybė savo ponui.
Ganėtinai jauni, tik pasiekę trisdešimtmetį, aukšti, raumeningi ir
stiprūs kariai buvo bet kada pasiruošę paaukoti savo gyvybes už
mylimą valdovą. Tačiau ne dėl to juos vertino Vytautas – brangino
juos dėl proto, kuris atsispindėjo skvarbiose palydovų akyse, dėl
mokėjimo duoti patarimą, tačiau labiausiai – dėl gebėjimo laiku ir
vietoje patylėti. Kadangi dabar kaip tik buvo toks laikas, Vytautas
ir jo palydovai ėjo tyloje, kurią drumstė tik jų žingsnių aidas, valdovo skaitomų lapų šnarėjimas ir tolimi tarnų balsai. Vytauto laikomi lapai buvo laiškas nuo mylimos dukters Sofijos, kurį skaitant
vis labiau giedrinosi valdovo veidas, vis linksmesnės buvo jo akys
ir vis platesnė darėsi šypsena.
– Reiškia, dukrelė perėmė valdžią Maskvoje, – net nusijuokė iš
pasitenkinimo kol kas nekarūnuotas Lietuvos karalius. – Vytautaitė... Šaunuolė dukrytė, visa į mane... Su Maskva kol kas bėdų nebebus. Faktiškai ji tapo Lietuvos vasale. Susitvakysiu su Ordinu, išsiaiškinsiu su Lenkija ir tada galėsiu Maskvą prisijungti. Kai tik ateis
tam laikas... Ginti, bėk, greitai sustabdyk žygūną, kurį siunčiau pas
Lengvenį. Tegu tučtuojau ateina į mano menę. Turiu jam naujus
nurodymus. Nebereikės Lengveniui pulti Maskvos, mano dukra
jau viską už mus padarė. Tereikės pasiuntinius su taikos sutartimi
pasiųsti. Vasilijus dabar viską pasirašys. Ir sustabdyk išvykstančius
žemaičius. Tegu užeina vėl pas mane. Pasakyk jiems, kad planai
šiek tiek keičiasi.
– Ką gi, – susimąstęs toliau tęsė Vytautas, stebėdamas nubėgantį vieną iš savo sargybinių. – Artoriau, – kreipėsi jis į likusį šalia
jo vyrą. – Tau aš turiu ypatingą užduotį. Pasiimsi grupelę patikimų vyrų ir, apsimetę pirkliais, vyksite į Livoniją. Turėsi magistrui
Konradui fon Vytinghovui mano žinią perduoti, bet taip, kad nė
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vienas kryžiuočių šnipas nesuuostų. Eime kol kas atgal į menę, papasakosiu išsamiau.
Vis dar šypsodamasis, Vytautas pasuko link savo menės. Pagaliau likimas vėl atsuko jam veidą ir, tinkamai sužaidus, atsirado
reali galimybė įgyvendinti didžiausią gyvenimo svajonę. Gal net
dvi svajones... Sumušti Ordiną bei atsiimti Žemaitiją ir gauti Lietuvos karūną.

1408 metų rugsėjis. Krokuva
Jei tik šešėlis galėtų girdėti... Amžinas dienos palydovas šešėlis,
tai jaukiai prisiglaudęs prie žmogaus kojų, tai išdidžiai išsiplėtęs
prie galingų pilies sienų, jis visur keliauja su diena, jo visur pilna,
joks įvykis nepraeina jam nedalyvaujant. Kiek jis daug galėtų papasakoti apie tai, kas nutiko tolimuose kraštuose ar net žiloje praeityje. Įsivaizduokime, kad mes ir esame tas šešėlis, ramiai išsidraikęs skaistų 1408 metų rugsėjo rytą Krokuvos karališkosios Vavelio
pilies sode. Ką gi mes pamatytume? Apsidairykime... Štai galingos
pilies sienos, sujungtos su miesto sienomis, štai naujas pilies bokštas, kažkodėl pavadintas „vištos koja“, štai išpuoselėti sodo takeliai,
apsnigę vystančių gėlių žiedlapiais, o štai dvi skubančios moterys.
Moterys kaip moterys... Nors ir ganėtinai jaunos, iš pažiūros tik
perkopusios dvidešimtmetį, bet niekuo daugiau neišsisikiriančios.
Nebuvo jos nei gražios, nei bjaurios, jei ne prabangūs vienos iš
jų drabužiai, išduodantys aukštą padėtį, jas būtų galima palaikyti
eilinėmis miestietėmis, skubančiomis prie savo kasrytinių darbų.
Tačiau drabužiai ir papuošalai daug ką keitė. Tokią karališką sagę
galėjo nešioti tik labai kilminga moteris. Gal net pati karalienė... Ir
iš tiesų, pro tingiai šalia gėlių krūmo išsidrėbusį šešėlį labai skubiu
žingsniu, beveik tekinomis, praskuodė pirmoji Lenkijos karalystės
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dama, Jos Karališkoji Didenybė Ona. Štai ką gali padaryti apranga... Iš pažiūros pilka pelytė, neišsiskirianti nei grožiu, nei protu,
o tinkamai aprenk – ir štai, prieš akis – karalienė. Antra moteris,
nuolankiai tipenanti paskui savo karalienę, tebuvo tarnaitė, kuri
išaugo gimtojoje Onos grafystėje ir kartu su ja atvyko į sostinę, o
dabar atliko ir asmeninės karalienės tarnaitės, ir jos patikėtinės
vaidmenis. Tai kurgi skubėjo šios dvi Vavelio pilies gyventojos?
Pasekime jų galimą kelią... Keli krūmai, pora medžių, gėlės, fontanas ir už penkiasdešimties metrų stovinti pavėsinė. O pavėsinėje,
paskendęs filosofinėse mintyse, rymojo Krokuvos vyskupas Voicechas. Vyskupo mintys buvo neramios. Smalsios, kritiškos mintys...
Tokios, kokios jį supo nuo pat mažumės. Tačiau šias mintis, kaip ir
būdo savybes, Voicechas jau seniai išmoko slėpti nuo aplinkinių. Ir
ne be reikalo... Mintys buvo tokios, už kurias jis galėtų ne tik prarasti vyskupo kepurę, bet ir ant laužo nukeliauti. Vyskupo galvoje
jos brendo pamažu. Kažkada, kai dar buvo jaunas ir nemanė tapti
kunigu, Voicechas sutiko pagonių krivį ir ilgai su juo kalbėjo. Kalbėjo apie visur esantį Praamžį, kurio dalis yra kiekviename žmoguje, gyvūne ar augale. Apie viso, kas gyva, vienovę ir apie maldos
bei apeigų prasmę. Kalbą jis tada pradėjo siekdamas įrodyti pagoniui jo paklydimą, bet ilgainiui įsitraukė ir įvertino krivio žodžius.
Daugiau niekada vyskupas nebuvo sutikęs jokio pagonių šventiko,
bet ta kalba, trukusi beveik visą naktį, taip sujaukė jauno vyro protą, kad ir vėlesniais metais jis labai dažnai kritiškai vertino Biblijos
teiginius. Šį kartą Voicechas mąstė apie maldos prasmę. „Jei Dievas yra vienatinis ir visur esantis, – galvojo vyskupas, – tai jis yra
ir mumyse, žino visas mūsų mintis, visus troškimus, mato visus
poelgius. Jam ir taip žinomi mūsų norai ir mūsų atgailos tikrumas
bei mūsų meilė jam. To visiškai nėra reikalo reikšti balsu per kažkokias užrašytas ir tiesiog perskaitomas maldas. Mums užtenka tik
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sugebėti aiškiai suformuluoti savo mintis bei troškimus. O malda... Malda juk kažkada tebuvo priemonė susikaupti ir tinkamai
nukreipti savo mintis bei pasiekti reikiamą dvasios būseną. Lygiai
tokia pati priemonė, kaip pas pagonis šokiai ir apeigos. Kodėl mes
tada aukštiname maldą ir niekiname pagonių apeigas?“
Nežinia, kur būtų nukeliavęs ir kokias išvadas priėjęs Voicechas, bet, pamatęs artėjančią karalienę, jis greitai atsikratė filosofinės
nuotaikos ir susikoncentravo į būsimą pokalbį. Skvarbus vyskupo
žvilgsnis įdėmiai tyrinėjo artėjančios Onos veidą, bandydamas rasti
atsakymus į jam rūpimą klausimą. Iš pradžių žybtelėjęs viltimi, staiga jis apsitraukė nusivylimo šešėliu. „Reiškia, ši dalis nepavyko“, –
sumurmėjo Voicechas, stodamasis pasitikti viešnios.
– Mano karaliene, – pagarbiai nusilenkė vyskupas Onai, kurią
pažinojo nuo pat jos kūdikystės ir su kurios tėvais labai gerai sutarė.
– Vyskupe, – linktelėjo karalienė, bandydama atgauti kvapą. Ir
čia pat, nelaukdama klausimo, pratęsė. – Jis nesutiko. Pasakė, kad
kariaujančių ir būriams vadovaujančių vyskupų laikas pasibaigė ir
vertina jus kaip patarėją, bet ne kaip karvedį.
– Kaip patarėją... – susimąstė vyskupas.
– Aš bandžiau, – pamačiusi niūrią Voicecho nuotaiką, beveik
teisinosi Ona. – Visaip bandžiau. Viską jam pasakiau, visus jūsų
žodžius atkartojau. Jis tik išklausė, šyptelėjo, pliaukštelėjo man per
sėdynę ir pasakė „ne“. Nežinau, ką dar galėčiau padaryti...
– Nieko nereikia, mano dukra, – linktelėjo Onai vyskupas,
maloningai nusišypsodamas ir taip ją padrąsindamas. – Tu ir taip
man labai padėjai. Patarėju, tai patarėju... Jei man dar reikės tavo
pagalbos, aš būtinai kreipsiuosi. O dabar nedrįstu tavęs daugiau
užlaikyti. Eik, nes kas nors gali mus pamatyti besikalbančius ir pranešti karaliui.
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– Vyskupe, – linktelėjo Ona pašnekovui ir nuskubėjo atgalios.
Jauna ir labai vyskupu susižavėjusi moteris ir pati turbūt negalėtų
suprasti, kodėl taip trokšta šio beveik keturiasdešimčia metų vyresnio vyriškio dėmesio. Neišvaizdus ir jau senstelėjęs, jis vis tiek
traukė ją taip, kaip liepsna traukia plevenančią plaštakę. Atsakymas būtų paprastas – ją, kaip ir daugumą moterų, viliojo vyro protas. Skvarbus, aštrus protas, kuriuo pasižymėjo vyskupas. Niekas
daugiau iš jos pažįstamų negalėjo taip, kaip Voicechas, kalbėtis bet
kuria tema, stebinti pašnekovus žiniomis tiek muzikos, tiek istorijos, tiek karybos srityse. Jo pasakojimų ir kalbų Ona klausydavosi
įraudusiais žandais ir linkstančiom kojom, nesuprasdama, kad tomis akimirkomis ją užvaldo motinos gamtos šauksmas, skatinantis
moteris rinktis protingus vyrus.

1408 metų spalis. Liubeko miestas
Ką žmonės pasakytų apie viduramžių miestus? Tikriausiai tai
priklauso nuo klausiamojo asmenybės bei polinkio į romantiką.
Štai vienas nesudvejodamas atrėžtų, kad tamsiais laikais ir miestai buvo tamsūs bei vienodi: purvas, siauros gatvelės, nešvarumai
bei atliekos pilami tiesiai į gatvę, sunkaus gyvenimo iškankinti ir
greitai pasenstantys žmonės. Kitas gi pultų šnekėti apie globalizmo
nesugadintas autentiškas emocijas, pramonės neužterštą aplinką,
genetiškai nemodifikuotą maistą ir t. t. Tačiau ko bepaklaustume,
turbūt visi vieningai sutiktų, kad kiekviename viduramžių mieste
klestėjo smuklės ar kitos panašaus lygio vietos, kuriose už atitinkamą mokestį maistu ir gėrimais būdavo užpildomas lankytojų
skrandžio turinys. Kai kurios smuklės tapdavo ir socialinio gyvenimo traukos centru. Jose galėdavai sužinoti paskutines naujienas
ar gandus, susirasti darbą ar darbininkų, sudaryti sandorius ir
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šiaip maloniai, o kartais – ir ne itin, pabendrauti su aplinkiniais.
Ne išimtis buvo ir pirklių miestas Liubekas. Jei pradedantis ar šiaip
šykštokas prekybininkas norėjo sutaupyti ir buvo linkęs rizikuoti,
jis apsaugos savo prekėms keliaudavo ieškoti į smuklę skambiu pavadinimu „Kardas ir skydas“, kurioje rinkdavosi darbo ieškantys
įvairaus plauko samdiniai.
Tomas nebuvo pradedantis pirklys ir jo šykštumas neperžengdavo ribų. Priešingai, jis garsėjo kaip patyręs ir gerai viską apskaičiuojantis pirklys. Galbūt būtent todėl Tomas šį apniukusį spalio
rytą sėdėjo smuklėje „Kardas ir skydas“ bei kalbėjosi su aukštu,
tvirtai sudėtu, šviesiaplaukiu vyru.
– Henrikai, mes jau deramės beveik valandą, – kalbėjo Tomas.
– Taip, aš suprantu, jus man rekomendavo Johanas, kuris liko sužavėtas jūsų komandos darbu. Taip, jūs sutikote mano prekes palydėti iki Rygos ir vėliau mane su gautais pinigais saugiai pervesti
per Lietuvą iki Marienburgo. Taip, jūs puikiai mokate vietinių kalbas. Tačiau jūsų prašoma suma prilygsta tokiai, kurios prašo gerai
treniruoti miesto apsaugos būriai. Nemanote, kad, nepaisant visų
talentų, tikrai negalite prilygti Liubeko apsaugos būriams?
– Nemanau, – šyptelėjo Artorius, kuris, pasivadinęs Henriku, sėdėjo priešais pirklį. Artorius jau senokai suprato, kad pirk
lys apsisprendė samdyti jį ir jo būrį, o tai, kas vyksta dabar, tėra
spektaklis, būtinas pirkliui, kad šis nuramintų savo vidinį šykštūną. – Manau, mes esame geresni nei Liubeko apsaugos būriai, o
svarbiausia – patikimesni.
– Ką jūs norite pasakyti? – pasitikslino pirklys, pradėdamas
nujausti, kad numušti kainos nepavyks.
– Pagalvokime, – patogiai atsilošė Artorius. – Pasiturintis ir
visų gerbiamas pirklys ieško nepriklausančios Liubeko apsaugos
būriams saugos komandos. Kodėl? Tikrai ne tam, kad sutaupytų
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kelias monetas. Labiausiai tikėtinas atsakymas, kad šis pirklys kažką nori nuslėpti nuo savo kolegų, o Liubeko apsaugos vyrai ganėtinai plepūs ir anksčiau ar vėliau šią paslaptį atskleis. Taigi, kaip jau
ir minėjau, mes, priešingai nei jie, esame patikimi. Mokame laikyti
liežuvį už dantų ir – dar svarbiau – niekada nebegrįšime į Liubeką
ir nesiruošiame dirbti su jokiu Hanzos sąjungos pirkliu.
– Jūs prūsai? – pasidomėjo Tomas, mąsliai trindamas smakrą.
– Taip, – linktelėjo „Henrikas“. – Visi iš bartų genties, nors yra
pora sėlių. Todėl mums ir tinka Jūsų maršrutas. Taip mes grįšime
namo, ką, tiesą sakant, ir ruošėmės daryti, ir dar kelias monetas
užsidirbsime.
– Nieko sau kelias, – kreivai šyptelėjo pirklys ir, pakildamas
nuo stalo, ištarė: – Gerai. Poryt saulei tekant būkite uoste. Turime skubėti išvykti, kol neprasidėjo audros. Atėję gausite trečdalį
sumos avansu. Dar trečdalį turėsite Rygoje, o paskutinę dalį – Marienburge. Tinka?
– Tinka, – linktelėjo Artorius ir kilstelėjo alaus bokalą atsisveikindamas.
„Kol kas viskas sėkmingai, – pagalvojo vyras, žiūrėdamas pavymui nueinančiam pirkliui. – Pirma dalis praėjo gerai. Ordino
šnipai tikrai neįtars, kad Hanzos pirklys ir jo palydovai gali būti
susiję su Lietuva. Jie tikrins atvykusius iš Lietuvos, tikrins rusėnus
ar net totorius, bet tik ne pirklį iš Liubeko miesto. Patekus į Rygą
bus lengviau. Tomas pakankamai tenai žinomas, kad prisidengęs
jo vardu galėčiau nesukeldamas įtarimų pakliūti į pilį. O pilyje yra
žmonių, kurie palydės pas magistrą. Tereikės su jais susisiekti. Vis
dėlto kažkas čia ne taip... Pirklys elgiasi keistai. Net labai keistai.
Paprastai jie nuvykę į Rygą ten užtrunka, kol nusiperka kitas prekes, tinkamas parduoti Hanzos sąjungos miestuose. Šitas nori nieko nelaukdamas grįžti atgal ir būtent per Lietuvą ir Ordino žemes.
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Manau, jokių ypatingų prekių jis neveža, o slaptumas tik tam, kad
kiti pirkliai nepastebėtų keistos skubos ir neįprasto maršruto. Jis
nenori girdėti nepatogių klausimų ir už nugaros reiškiamų įtarimų. Kitais žodžiais, jis bijo, kad taip gali būti nuplėšta jo kaukė.
Mmm... Ar tik ne su šnipu turime reikalą? Tik kam jis dirba? Ordinus atmeskime, nes jis domisi būtent abiejų Ordino atšakų veik
la... Ėėėė... Jis domisi ne jų veikla. Jis domisi tiek Prūsijos ordino,
tiek Livonijos, tiek Lietuvos pasiruošimu karui. Matau, kalbos apie
Vytauto susitikimą su žemaičiais jau pasklido. Bet tai nerealu...
Vienas žmogus negali tik pravažiuodamas surinkti visos būtinos
informacijos. Nebent... Nebent tai šnipų tinklo galva ir jis tiesiog
gaus informaciją iš jam dirbančių šnipų. Ši kelionė darosi dar įdomesnė. Tokios galimybės atsiveria... Vis tik kam jis dirba? Ar tik
ne pats imperatorius bando įsitraukti į žaidimą? Jis lyg ir sutiko
spręsti Lenkijos ir Lietuvos ginčą su Ordinu dėl Žemaitijos. Tai
gal bando susirinkti informaciją? Gerai, pagyvensim – pamatysim.
Kam dabar spėlioti.“
Auštant antrai dienai pro sunkius debesis prasimušę tekančios
saulės spinduliai, tik žvilgtelėję į Liubeko uostą, jame aptiko verdantį gyvenimą. Tai šen, tai ten zujo besiruošiančių išplaukti laivų jūreiviai, skubėdami sutvarkyti paskutinius reikalus sausumoje, šūkavo pirkliai, stebėdami, kaip jų prekės kraunamos į laivus,
niūrūs vaikščiojo miesto sargybiniai iš besibaigiančios naktinės
pamainos, šmirinėjo kišenvagiai, tikėdamiesi pasipelnyti užsižiopsojus kokiam nors pirkliui. Visame šiame šurmulyje kaip nepalaužiamos ramybės oazė atrodė šalia pirklio Tomo nusamdyto laivo
stovinti vienuolikos tvirtų vyrų grupė, kurie nekreipė jokio dėmesio į aplinkui juos verdančio gyvenimo purslus. Nepaisant to, o gal
būtent todėl, patys jie labai traukė aplinkinių dėmesį. Visų be išimties... Tiek kišenvagių, kurie, demonstruodami pagirtiną išmintį,
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laikėsi nuo vyrų būrelio atokiau, tiek niūrių sargybinių, kurie, galbūt vedami savisaugos instinkto, nusprendė nesidomėti, kodėl šie
vyrai taip gerai ginkluoti, tiek Tomo, kuris patenkintas šypsojosi,
matydamas savo pasamdytų palydovų įtaką aplinkiniams.
– Henrikai, – pamojavo jis, atkreipdamas į save laukiančių
„prūsų“ dėmesį. – Lipkite į laivą. Tuojau išplaukiam.
– Gerai, šeimininke, – linktelėjo „Henrikas“ ir, mostelėjęs palydovams, liepė jiems nešti savo daiktus į laivą.
Po valandėlės skvarbus Artoriaus žvilgsnis stebėjo tolstantį
Liubeko uostą, o ne mažiau aštrus protas kūrė tolimesnius planus.
Dėl kelionės jis nebesirūpino. Ji žadėjo būti rami... Tačiau po trijų dienų, praleistų jūroje, Artorius jau taip nebegalvojo. Būtent jo
ereliškos akys pirmos pastebėjo juos besivejantį laivą. Kaip netrukus paaiškėjo – piratų laivą.
– Negerai, labai negerai, – niūrus Tomo žvilgsnis sekė greitai
besiartinantį piratų laivą. – Kapitone, mes kaip nors galime padidinti greitį?
– Čia prekybinis laivas, jis skirtas vežti didelius krovinius, o
tas... – numojo ranka kapitonas, pasirodydamas savo neviltį.
– Taip, akivaizdu, tasai skirtas pavyti laivus, kurie plukdo krovinius, – ramiai pratęsė jo mintį Artorius. – Kiek ten gali būti piratų?
– Penkiasdešimt, gal šešiasdešimt, – gūžtelėjo Tomas. – Mūsų
laivo įgulą sudaro trisdešimt žmonių, dar yra dešimt mano tarnų
ir pagalbininkų. Nė vienas iš jų nėra karys, o kai kurie visiškai rankose kardo nelaikę. Piratai visi kaunasi kaip žvėrys. Gal pradėti derybas? Gal pavyks atsipirkti?
– Kam jiems derėtis, jei gali viską ir taip pasiimti? – gūžtelėjo
pečiais „Henrikas“. – Nepamirškite, kad ir mano žmonės yra laive,
o tai išlygina galimybes. Mes pakovosime.
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– Bet, – buvo bepradedąs Tomas.
– Baikit, – nutraukė jį Artorius. – Aš atsakingas už jūsų gyvybę
ir prekių saugumą, priešingu atveju negausiu likusios dalies užmokesčio. Todėl sutarkime, kad tai mano darbas ir dabar aš vadovauju. Jei jau pasamdėte, prašau manimi visiškai pasitikėti.
– Gerai, – atsiduso Tomas, paskatintas kapitono žvilgsnio. Kapitonas nekentė piratų ir buvo pasiryžęs su jais kautis, kur ir kiek
reikės, todėl karingi „prūso“ planai buvo jam arčiau širdies nei bailūs Tomo pasvarstymai. – Ką darysime?
– Puiku, – linktelėjo Artorius. – Bus taip. Klausykite manęs
atidžiai...
Dar po valandos piratų laivo komandos, šiai beveik priartėjus
prie bejėgio, kaip jie galvojo, pirklio laiviūkščio, laukė labai nemalonus netikėtumas. Iš pradžių atskriejo keliolika labai taikliai
kertančių strėlių. Strėlių, kurios užmušė ar sužalojo ne mažiau
dešimties plėšikų, bet neatšaldė likusiųjų įkarščio. Vėliau sekė kiti
nemalonumai – piratus pirklio laivo denyje pasitiko vienuolika
puikiai ginkluotų, patyrusių ir įgudusių karių. Dešimt iš jų stovėjo kaip siena, užtverdami kelią iš laivo priekinio denio į triumą,
o priekyje tos sienos, atitolęs nuo jos per keletą metrų, atvykėlius
sutiko pats nelabasis. Būtent taip apie jį vėliau galvojo ilgiausiai
išgyvenę piratai. Nelabasis, ginkluotas dviem kaip malūnai jo rankose besisukančiais kardais, kertančiais greitai ir tiksliai kaip angis,
nežinančiais gailesčio ir abejonės. Iš pradžių piratai prieš juos stovinčių karių nevertino kaip rimtos grėsmės. „Tai tik eiliniai pirklių
sargybiniai“, – mąstė jie ir puolė... Puolė tik atsidūrę prekybiniame laive, net negalvodami apie jokią taktiką ir nelaukdami savo
draugų. Puolė, tikėdamiesi pirmieji prasiveržti prie grobio ir gauti
didesnę jo dalį. Tačiau niekas iš jų tikslo nepasiekė. Retas kuris
išvengdavo mirtino priekyje stovinčio Artoriaus kirčio ir nė vienas
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neišgyveno susidūręs su rūsčių „prūsų“ siena. Galiausiai piratai susivokė ir susirinkę visi, kurie tuo metu dar galėjo laikytis ant kojų,
pabandė pralaužti gynėjus, pasinaudodami savo kiekybiniu pranašumu. Kaip didžiulė vandenyno banga „prūsus“ puolė keturiasdešimt du bebaimiai, kovose užgrūdinti jūrų piratai, gyvenantys ir
mirštantys dėl grobio. Tačiau atgal į savo laivą negrįžo nė vienas.
– Tai skerdynės, – pagaliau prašneko prekybinio laivo kapitonas, kreipdamasis į šalia ant tiltelio stovintį Tomą. – Tu pažiūrėk,
kaip jie juda, kaip kovoja... O tas jų vadas... Koks ten jo vardas?
Henrikas?
– Taip, – linktelėjo Tomas apstulbęs nuo to, ką pamatė.
– Žinai, ką aš tau pasakysiu, – tęsė kapitonas. – Aš daug mačiau
gerų karių ir galiu savo galva prisiekti – tokių samdinių nebūna.
Taip kovoti galėtų vienuolika geriausių Ordino brolių arba Aukso
ordos chano artimiausios apsaugos dešimtinė, bet ne pirklio samdiniai. Pagalvok apie tai, Tomai. Gerai pagalvok... Jie tikrai ne tie,
kuo dedasi.
Tomas galvojo... Galvojo ir tada, kai degantis piratų laivas seniai dingo už horizonto, o paskutiniai nelaimėlių plėšikų kūnai
buvo sumesti į vandenį. Galvojo, bet niekaip negalėjo suprasti, kas
jie, net nesužeisti ir, atrodo, nepavargę, pergalingai susirėmimą
baigę kariai, kuriuos jis pasamdė Liubeke. Vieną po kitos atmetinėjo jis versijas, kol galiausiai nusprendė, kad jie – užsimaskavę
Ordino broliai, vykstantys šnipinėti į Lietuvą. Tai buvo ganėtinai
silpnas sprendimas, turintis daug nepaaiškinamų prieštaravimų,
bet Tomui jis pasirodė geriausias už visus kitus, besisukančius jo
galvoje. Kitas klausimas, kaip sūkurys drumsčiantis pirklio mintis,
buvo apie tai, kokią iš šių palydovų galima išpešti naudą. Naudą
ne kaip pirkliui, bet kaip vienam geriausių imperatoriaus šnipų,
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kuriuo ne be pagrindo save laikė Tomas. Šitas klausimas nedavė
pirkliui ramybės iki pat Rygos.

1408 metų spalis. Trakai
– Garbingasis riki, – ant žemo, bet labai tvirto žirgo jojantis
stambus, žilabarzdis vyras kreipėsi į aukštą, šviesiaplaukį raitelį,
linguojantį balne šimto vyrų kolonos priekyje. – Jau temsta. Gal
mums vertėtų ruoštis nakčiai?
– Buivydai, tu teisus, tik, manau, dar varstą galime pajoti. Netoliese žinau puikius namus, kurių šeimininkai mus ir pamaitins,
ir apnakvindins, ir dar liežuvį už dantų laikyti sugebės, – ramiai
atsiliepė Gintis. – O ryt išjosime anksčiau ir sutemus pasislėpsime
Žemaitijos miškuose.
– Pasislėpsime, riki, tikrai pasislėpsime. Aš tuos miškus kaip
savo kišenę pažįstu. Visus raistus apeisime ar per brastas prajosime. Nepraeis nė dešimt dienų, kaip atvyksime į mūsų stovyklą.
Ten jau visi jūsų tik ir telaukia.
– Kiek jūsų dabar susirinkę? – pasitikslino Gintis.
– Penkios šimtinės bus, – karštai aiškino vienas žemaičių seniūnų. – O kai paskleisiu Vytauto žodį, dar daugiau susirinks.
– Labai daug nereikia, – papurtė galvą Gintis. – Mes turime
triukšmą kelti, Ordiną pabaidyti ir visiems parodyti, kad žemaičiai
sukilo. Tačiau visiškai nereikia, kad kryžiuočiai sutelktų rimtus
būrius ir kardu bei ugnimi praeitų per Žemaitiją. Užimsime kelias
pilis, sumušime kelis būrius, o kitkuo Vytautas pasirūpins.
– Ne visi pas mus Vytautu tiki, – nunarino galvą Buivydas.
– Žinau, – linktelėjo Gintis. – Ir be reikalo... Vytautas gudrus
valdovas ir Žemaitiją jis laiko savo valdomis, kurių jokiam Ordinui
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nepaliks. Patikėk manimi, vienaip ar kitaip jis privers kryžeivius
išsinešdinti.
– Aš tikiu, – atsiduso Buivydas. – Tikiu ir tikiuosi...
Po šių žodžių vyrai jojo tylėdami, kiekvienas paskendęs savo
mintyse. Buivydas mąstė apie savo kaimą, kryžiuočius ir tai, kad
atsirado viltis išvengti kuršių ar žemgalių likimo. Gintis mintimis
buvo šalia savo brolio Artoriaus, svarstydamas, kaip jam sekasi keliauti į Rygą.

1408 metų spalis. Smolenskas
Krentantys pageltę medžių lapai, retai išlendanti saulė, pirmas
šaltukas naktimis, dažni lietūs ir sunkiai išvažiuojami keliai – štai
kas sužlugdė vieno geriausių emyro Edigėjaus žvalgų Murzos misiją. Tiesa, pats Murza nežinojo, kad jo misija sužlugdyta. Atvirkščiai, jis patenkintas dienos kelio nuo Smolensko atstumu atsikratė
neišvažiuojamuose keliuose stringančio pirklio vežimo, persėdo
su palydovais ant eiklių žirgų, kuriuos kartu su keliais sargybiniais
buvo palikę apleistame kieme, ir nurūko pas savo valdovą su svarbiomis žiniomis.
– Viskas praėjo taip, kad geriau nebūna, – vis kartojo Murza
savo palydovams. – Tikėjomės užtrukti mėnesį, bet per tris dienas
susitvarkėme. Net į lietuvių stovyklą pavyko patekti. Ir ne bet kada,
o per pačią karių apžiūrą. Viską matėme... Ir kaip jie ginkluoti, ir
kiek jų yra. O tas plepys kareivis net išpasakojo mums, kodėl jie čia
atvyko ir kiek bus.
– Taip, taip, – linksėjo galvomis pritardami jo palydovai. – Net
pasakė, kad netoliese yra raitininkų stovykla ir kad raitininkų yra
penkios tūkstantinės vyrų. Patiems nereikėjo skaičiuoti ar stovyk
los ieškoti.
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– Taaip, rimtas pajėgas čia subūrė Lietuva, – toliau kalbėjo
Murza. – Matėte, kokie kariai čia įsikūrė – geležiniai... Kokia gink
luotė, kokie šarvai! Tokie sustotų į geležinę sieną, atstatytų skydus
bei ietis ir net geriausias emyro tumenas2 neprasiveržtų pro juos.
Tuo labiau, jei juos iš kraštų saugos penki tūkstančiai raitininkų.
– Taip, – vėl linksėjo jam pritardami palydovai. – Rimtus pulkus subūrė Lietuva. Daug karių reikėtų su jais kovojant paguldyti
ir sunku būtų lietuvius sumušti.
Kai kada, labai retomis akimirkomis, Murzai dingtelėdavo mintis, kad per lengvai jis pateko pas lietuvius, per greitai įgijo trokštamų žinių, ir kirbėdavo negeras įtarimas, kad jį apgavo. Tokias mintis Murza varydavo kuo toliau. Per daug geros nuomonės jis buvo
apie save ir per daug stipriai niekino lietuvius ir visus ne totorius,
kad patikėtų tapęs gudrios apgaulės auka. Ir be reikalo... Murza, vos
tik atvykęs į Smolenską, buvo pastebėtas ir išaiškintas. Kvaila apsimesti pirkliu tada, kai keliai pažliugę nuo lietaus ir pirkliai paprastai nevažinėja. O jei ir kai kada važiuoja, tai tikrai nekinko vežimo
arkliais, kuriais jodinėja totorių raitininkai. Jau po poros valandų
apie atvykusius totorių žvalgus žinojo Gerdvilas, kuris, leidus kunigaikščiui Lengveniui, „svečių“ garbei surežisavo ištisą spektaklį,
po kurio visi liko labai patenkinti. Lengvenis ir Gerdvilas šypsojosi
suprasdami, kad Vytauto planas atsiuntus kelis pulkus visiškai pašalinti grėsmę iš rytų, kol Lietuvos dėmesys bus sutelktas į vakarus,
pavyko. Murza džiaugėsi greitai ir puikiai atlikęs užduotį. O emyras
Edigėjus, išgirdęs žvalgo atneštas žinias, apsidžiaugė, kad neapsigavo ir atmetė Maskvos pasiūlymą užimti Smolenską.
„Galėjo baigtis kaip Mamajui, – galvojo Edigėjus. – Paguldyčiau didelę dalį karių, o gyvatės Tochtamyšo sūnus Dželaletdinas
tik to ir telaukia...“
2

Tumenas – Aukso ordos karinis dalinys, apie 10 tūkstančių žmonių.

51

R O M UA L DA S D R A K Š A

1408 metų lapkritis. Ryga
Trys žingsniai, apsisukimas, dar trys žingsniai.... Jei kas matėte
įsiutusį didelį lokį, žingsniais matuojantį ankštą narvą, puikiai galite įsivaizduoti Artorių, besiblaškantį mažame kambarėlyje. „Penkios dienos Rygoje ir dar neturėjau progos nueiti į pilį, – pykdamas
ant nepalankiai besiklostančių aplinkybių galvojo Vytauto patikėtinis. – Tas prakeiktas pirklys nuo ryto iki vakaro darbais visus apkrauna, mane su savimi visur tąso. Nė valandžiukės laisvos neturiu. Ir dabar... Kurių galų jam reikėjo mane tįsti pas seną draugą,
su kuriuo jis nori pašnekėti be liudininkų. Maža to, kad atsigrūdome į kažkokį užkampį, tai dar paliko mane laukti šiame ankštame
urve.“ Staiga Artorius sustojo ir įsiklausė. Jo jautrias ausis pasiekė
kažkokie prislopinti garsai, į kuriuos anksčiau jis neatkreipė dėmesio. Pasisukinėjęs šen bei ten, vyras po truputį priartėjo prie vienos sienos ir atsargiai peiliu pakrapštė lentą. Šis jo darbas buvo su
kaupu apdovanotas. Neilgai trukus po Artoriaus peilio ašmenimis
atšoko nedidelė lentos atplaiša ir atvėrė mažos monetos dydžio
skylutę, pro kurią aiškiai girdėjosi Tomo ir jo draugo balsai. Tik
išgirdus pirmuosius žodžius, dingo visas Artoriaus pyktis. „Atrodo
man netgi pasisekė...“ – pagalvojo vyras, atidžiai įsiklausydamas.
– Tai todėl tu jį ir vedžiojiesi visur kartu? – nuskambėjo balsas,
aiškiai tęsdamas buvusį pokalbį.
– Taip, – atsiliepė Tomas. – Nenoriu suteikti galimybės man
pakenkti. Jis tikrai ne be reikalo norėjo atsidurti Rygoje. Kol nežinau, kas jis ir kam dirba, manau, kad mūsų interesai šiame mieste
gali ir nesutapti.
– Kaip visada stengiesi, kad rizika būtų mažiausia, – pirklio
pašnekovo balse atsirado linksmesnės gaidelės.
– Būtent, – linksmiau atsiliepė ir Tomas. – Todėl ryt jis su manimi eis į pilį, nors dar pats apie tai nežino.
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– Laikyk savo draugus arti, o priešus – dar arčiau...
Balsai skambėjo ir toliau, tačiau nieko svarbaus Artoriui nebepranešė. Tiesą sakant, jam nieko daugiau ir nebereikėjo. Ryt
bus įvykdyta Vytauto užduotis... Tai Artoriui buvo svarbiausia, o
vienaip ar kitaip susitvarkyti su imperatoriaus šnipu bus galima
ir Lietuvoje. Kitą dieną Tomas ir Artorius atsidūrė pilyje, tačiau
ten viskas klostėsi ne taip, kaip planavo pirklys. Na, bent jau skaičiuojant nuo antro jų abiejų buvimo pilyje pusvalandžio. Būtent
pusvalandį užtruko, kol pirklys, vis dar lydimas Artoriaus, perėjo
pilies kiemą, tai šen, tai ten sustodamas paplepėti su pažįstamais.
Tik jiems atsidūrus pilies koridoriuose, „prūsas“ iš pradžių atsiliko
nuo Tomo per porą žingsnių ir, pasitaikius progai, šmurkštelėjo į
vieną iš šoninių praėjimų. Palydovo dingimą pirklys pastebėjo tik
po geros minutės ir, kiek palaukęs bei pasidairęs, pratęsė kelionę
vienas. Tomas ėjo pas pilies raktininką, Ordino brolį Gotardą, kuris imperatoriaus šnipui buvo labai svarbus žinių apie Livonijos
ordiną šaltinis. Putlus, pliktelėjęs, neaukštas, nors, jei kalbėti tiesą, – mažas, storas, plikas vyriškis su Tomu būdavo visada labai
malonus ir stengdavosi jam įtikti, tikėdamasis su jo pagalba ateityje padaryti kokią nors žymesnę karjerą imperatoriaus dvare. Ne
išimtis buvo ir šis jųdviejų susitikimas.
– O, gerbiamas pirklys, – šypsojosi ir lankstėsi Gotardas. –
Kaip malonu, kad mane aplankėte.
– Ką jūs, broli Gotardai, tai man malonu, – veidmainiškai linksėjo Tomas. Iš tiesų jis pakęsti negalėjo šio į žiurkėną panašaus
žmogėno su amžinai pleiskanota ir apsilupusia plike. Tačiau Tomas buvo labai pareigingas, o tas menkysta visada suteikdavo naujų ir svarbių žinių. Todėl Tomas kentė... Kažkodėl kiekvieną kartą pamatęs Gotardą pirklys prisimindavo savo namuose Liubeke
gyvenantį katiną, kurio santykius su šeimininkais puikiai nusako
primityvus eilėraštukas:
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Mano meilė tikra,
Mano meilė iš tolo,
Mano meilė per surauktą snukutį,
Duok ėst ir neliesk manęs...
„Taip ir man šiuo metu, – galvojo Tomas. – Sakyk greičiau, ką
žinai, ir neliesk manęs...“ Gotardo daug raginti nereikėjo. Pradėjęs nuo amžinų skundų dėl savo nevertinamo darbo ir užuominų
apie norą atsidurti imperatoriaus dvare, dėl ko Tomas, kaip visada,
pažadėjo daryti viską, kas tik jo valioje, kad pagelbėtų gerbiamam
broliui, jis po truputį perėjo prie esminių detalių.
– Girdėjau, magistras gavo iš Prūsijos prašymą surinkti karius.
Visi broliai jau paraginti kuo greičiau grįžti į Livoniją, knechtai,
kurie nelydi brolių kelionėse, jau renkami ir apgyvendinami stovyklose, o brolio Konrado magistras paprašė vykti pas žemgalius,
lyvius, latgalius ir estus surinkti samdinių.
– Apie kokio dydžio kariuomenę kalbame? – pasitikslino Tomas.
– Maždaug keturi šimtai brolių, keturi tūkstančiai knechtų
pėstininkų ir, manau, bus koks tūkstantis ar net du samdinių iš
vietinių tautelių.
– Taip, – linktelėjo pirklys. – Rimtos pajėgos. O Prūsijos atšaka?
– Kryžiuočiai surinks mažiausiai keturis kartus daugiau. Jie ir
brolių, ir žmonių, ir pinigų turi daugiau nei Livonija.
Jie dar kurį laiką kalbėjo. Iš esmės – rimtomis temomis: Gotardas pasakojo, o Tomas labai įdėmiai klausėsi. Tik nė vienas iš jų
nežinojo, kad tuo pačiu metu, toje pačioje pilyje, tik kitoje menėje,
vykstantis pokalbis pavertė visas Gotardo naujienas pasenusiomis,
ir kas dar blogiau, klaidinančiomis.
...
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Didysis Livonijos ordino magistras Konradas fon Vytinghovas
abejodamas žvilgtelėjo į prieš jį stovintį jauną šviesiaplaukį vyrą,
tada dar kartą perskaitė rankose laikomą laišką, ypatingą dėmesį
kreipdamas į jo apačioje esantį antspaudą. Vis dar abejojantis jo
žvilgsnis pasisuko į netoliese stovintį brolį Filipą.
– Magistre, tai tikrai jis, – dar kartą patvirtino Filipas. – Šių
metų pradžioje, būdamas Vilniuje, aš jį mačiau šalia Vytauto. Jis
tikrai tas, kuo prisistatė.
– Tai laiškas tikras? – dar abejodamas perklausė Konradas.
– Tikras, mano magistre, – linktelėjo brolis Filipas.
– Tu žinai, kas jame rašoma? – šį kartą Konradas savo rudų
akių žvilgsnį nukreipė į ramiai stovintį Artorių.
– Žinau, Didysis magistre,- užtikrintai patvirtino Artorius.
– Tai įdomus pasiūlymas, – toliau kalbėjo Konradas. – Netgi labai įdomus... Vytautas laikysis žodžio? Matai, mano jaunasis
drauge, su Vytautu anksčiau visaip buvo. Tai jis sąjungininkas,
tai priešas... Žinoma, jo aprašytos perspektyvos labai viliojančios
ir dėl Žemaitijos likimo jis su manimi ganėtinai atviras. Jei brolis
Filipas teisus ir tu tikrai esi jam artimas, gal gali aiškiai pasakyti, ar
šį kartą Vytautas ruošiasi laikytis žodžio?
– Didysis magistre, Vytautas labai ryžtingai nusiteikęs dėl Žemaitijos. Būsiu atviras, ir mano valdovas liepė su jumis tokiam
būti, jei kryžiuočiai neatsitrauks – bus karas. Maskva pasitraukė iš
žaidimo ir valdžią ten perėmė Sofija Vytautaitė, Orda daugiau Lietuvai nebegrasina. Visos Lietuvos ir Lenkijos jėgos bus nukreiptos
prieš Ordiną, taigi jis neturi jokių galimybių atsilaikyti. Pasiūlyme aiškiai nurodytos ribos tarp Lietuvos ir Livonijos. Jei magistras sutiks, jos nesikeis nė per sprindį, be to, Livonijai bus suteikta
visa Lietuvos pagalba prieš bet kokius priešus. Livonija daugiau
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niekada nekariaus su Lietuva, o taps jos drauge. Be to, mano valdovas aiškiai aprašė, kuo Didžiajam magistrui ir visai Livonijai gali
būti naudingas kryžiuočių pralaimėjimas.
– Hmm, – numykė magistras, nieko aiškiau neatsakydamas.
Tada dar kartą peržvelgė laišką, iš lėto priėjo prie židinio ir įmetė
laišką į ugnį. Kiek luktelėjęs ir pažiūrėjęs į ugnies liežuvių laižomą
popierių, jis, atsisukęs į Artorių, ištarė: – Man visada patiko karaliaus Vytauto išmintis ir ryžtas. Su tokiu valdovu geriau gyventi
taikoje nei kare. Perduokite jam mano pagarbą.
Tada, linktelėjęs lietuviui, magistras parodė, kad audiencija
baigta.
– Didysis magistre, – Artorius, pagarbiai nusilenkęs Livonijos
ordino galvai, išėjo iš menės. – Gerai, – sau sumurmėjo Artorius. –
Dabar reikia surasti Tomą ir galima keliauti namo.
– Broli Filipai, tu supranti, kad jokio Vytauto pasiuntinio pas
mane nebuvo. Jei kils klausimų ir kas nors pasidomės, kas toks
lankėsi mano menėje, atsakyk paprastai – buvai atvedęs savo pažįstamą pirklį kalbėti apie lengvatas, – žiūrėdamas tiesiai į vis dar
prieš jį stovintį Ordino brolį, ištarė magistras.
– Žinoma, Didysis magistre, – linktelėjo Filipas. – Manote, bus
klausinėjančių?
– Be abejo. Prūsijos magistras nori viską žinoti apie kiekvieną
mano žingsnį, todėl pilna pilis jam tarnaujančių ausų. Jos nieko
neturi išgirsti... Kortas aš atskleisiu tada, kai tam ateis laikas.
– Supratau, – dar kartą linktelėjo brolis Filipas ir išėjo iš menės,
palikdamas Livonijos magistrą žiūrėti į pelenais virtusį Vytauto
laišką.
Kitą dieną Livonijos magistras atšaukė savo įsakymus dėl Ordino brolių sukvietimo, samdinių rinkimo ir knechtų stovyklų
rengimo. Livonija vėl gyveno taikos sąlygomis ir karui nesirengė.
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Jei tik Tomas būtų susiruošęs atgal anksčiau ir pranešęs imperatoriui pasenusias naujienas... Daug kas galėjo būti kitaip. Bent
jau paties Tomo likimas buvo nulemtas tada, kai jis, nepaisydamas Artoriaus raginimų, užtruko Rygoje ir po savaitės nurodė jam
vėl kartu vykti į pilį. Po antro susitikimo su broliu Gotardu, kurio
metu sužinojo apie kardinaliai ir staigiai pasikeitusius Livonijos
magistro įsakymus, Tomas, grįždamas iš pilies siauromis Rygos
gatvėmis, vis įtartinai pašnairuodavo jį lydinčio Artoriaus pusėn.
„Labai jau įtartinai sutapo „prūso“ dingimas pilyje ir drastiška
magistro nuotaikų kaita, – galvojo Tomas, vis svarstydamas, ar jo
palydovas tikrai galėjo pasiklysti pilyje, kaip pats aiškino. – O gal
jis buvo susitikęs su magistru? Seniai supratau, kad tie „prūsai“ ir
ypač Henrikas nėra tokie paprasti, kokie dedasi. Tačiau kam kryžiuočiui įkalbinėti Livonijos magistrą nerinkti kariuomenės? Arba
tai labai gudraus Prūsijos ordino plano dalis, arba Henrikas nėra
Ordino brolis, kaip aš galvojau anksčiau. Tačiau kas tada jis galėtų
būti?“ Persvarstęs ir atmetęs kelias tikimybes, tarp kurių, dėl Tomo
pažiūrose į Lietuvą vyravusių stereotipų, minčių apie lietuvius net
nebuvo, jis vėl padarė išvadą, kad Henrikas ir jo palydovai yra
Kryžiuočių ordino broliai. „Belieka gudrus planas, – mąstė pirk
lys. – Teks labiau pasistengti Marienburge renkant informaciją.
Imperatorius turi žinoti viską.“ Jei Tomas tuo metu būtų galėjęs
skaityti Artoriaus mintis, suprastų, kad visai šalia jo eina žmogus,
kuris nenori, kad imperatorius žinotų viską ir nemano, kad Tomas
pasieks Marienburgą.

1408 metų gruodis. Žemaitija
Šaltis, drėgmė, žemi dusinantys debesys... Brolis Gabrielis iš
„Ordo Teutonicus“ labiausiai nemėgo vėlyvo rudens ir žiemos.
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Jis žinojo, kad kai kuriems Ordino broliams žiema netgi patinka:
jie gėrisi sniegu, saulės spinduliais, atsispindinčiais nuo apsnigtų
laukų, net švelniai besikandžiojančiu šaltuku, užšaldančiu pažliugusius kelius. Žinojo, tačiau niekaip negalėjo to suprasti. Kas gali
būti malonaus šaltyje ir šlapiame sniege? O jei dar žiemos diena ne
tik šalta, bet ir apniukusi...
– Tie debesys mane tiesiog dusina, – sumurmėjo nusispjaudamas brolis Gabrielis. – Gerai, tinginiai, pasitempiam ir judam!
– Šūktelėjo jis, išliedamas savo susierzinimą būreliui valstiečių,
perkraunančių malkas ir taukus iš sulūžusio vežimo. – O jūs ten
dairykitės atidžiai ir nemiegokite. Pagonys tik ir laukia progos peilį
doriems krikščionims į nugarą įsmeigti, – šį kartą jis kreipėsi į dvi
dešimtis knechtų apsupusių penkių vežimų virtinę. – Na ir reikėjo
gi taip. Dvi varstos iki pilies teliko, o dabar laiką gaištame ir iki
tamsos galime nespėti. Šlykštus oras, šlykšti žemė, šlykštūs žmonės... Geriau jau kaip mano senelis Šventojoje žemėje tarp smėlynų
garbingai galvą padėti nei šitoje skylėje trūnyti. Pagonys visai suįžūlėjo... Viduryje dienos iš valstiečių krovinius, skirtus piliai, atiminėja, pavienius knechtus puldinėja. Netikšos... Dėl jų komtūrui
teko kiekvienai vežimų vilkstinei sargybą skirti, o man – nelaimė
lydėti šiuos gauruotus laukinius.
– Broli Gabrieli, laukiniai jau baigia. Tuoj galėsime keliauti
toliau, – šūktelėjo vienas iš knechtų ir staiga nutilo, grubiai pertrauktas arbaleto strėlės, persmeigusios jo kaklą. Dar keli švilptelėjimai – ir dar du negyvi knechtų kūnai išsikėtojo ant sušalusios
žemės, savo krauju nudažydami neseniai iškritusį baltą sniegą.
– Ratas, – atsitokėjęs įsakė Gabrielis, akies krašteliu pamatydamas į jo krūtinės šarvus atsitrenkusią ir, nepadariusią jokios žalos,
sulūžusią arbaleto strėlę. Knechtams du kartus sakyti nereikėjo.
Tai buvo patyrę, profesionalūs kariai, ne kartą kartu su broliais
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stoję į mūšius prieš pagonis, todėl veikė jie greitai ir tiksliai, kaip
gerai suderintas laikrodis. Šiek tiek atsitraukę nuo vežimų, kurie, priešui puolant iš visų pusių, tapo ne priedanga, o kliuviniu
rikiuotei, knechtai sustojo ratu, suformuodami skydų sieną, pasišiaušusią atkištomis ietimis. Nutolęs per kelis žingsnius nuo savo
karių, kaip vienišas tvirtovės bokštas, stovėjo galingas Ordino riteris Gabrielis. Būdamas beveik dviejų metrų ūgio, plačių pečių,
iškilios krūtinės ir turėdamas rankas, storumu galinčias pasilyginti
su vidutinio vyro šlaunimis, jis lengvai kaip šapelį laikė didžiulį
dviašmenį kardą ir beveik nejautė šarvų, dengiančių visą jo kūną,
svorio. Gabrielis dar nebuvo sutikęs kario, galinčio jį įveikti. Nesitikėjo tokio sutikti ir dabar.
– Laukiniai, – paniekinamai prunkštelėjo riteris, stebėdamas iš
miško pasirodžiusias kelias dešimtis tvirtų žemaičių karių. Nors jų
buvo dvigubai daugiau negu knechtų, Gabrielis nė sekundei nesuabejojo pergale. Neabejojo, kol nepamatė paskui žemaičius iš miško link knechtų artėjančių penkiolikos puikiai ginkluotų, šarvuotų
vyrų, kuriems vadovavęs karys nei ūgiu, nei sudėjimu, nei šarvais
beveik nenusileido pačiam Gabrieliui. – O čia ne laukiniai. Chm,
gali kilti sunkumų. Dabar priešų beveik trigubai daugiau. Įdomu,
iš kur jie išlindo? Šitas su papuošimais ant šalmo – tikriausiai jų
vadas. Reikia nugalėti vadą, tada jie pakriks ir mes turėsime galimybių laimėti. O jis atrodo kaip riteris... Gal ir elgsis kaip riteris? Pabandom...Ryžtingai krestelėjęs galvą, Gabrielis žengtelėjo į
priekį ir kardu, lengvai laikomu viena ištiesta ranka, rodydamas į
užpuolikų vadą, sušuko:
– Dvikova, jei nesi bailys!
– Dvikova, – linktelėjo Gintis, į kurį kreipėsi Ordino riteris,
sutikdamas priimti iššūkį. – Iki mirties?
– Iki mirties, – patenkintas sumaurojo Gabrielis.
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Žemaičiai ir jų sąjungininkai apsupo knechtus, tačiau kovos
nepradėjo, paklusdami valdingam Ginčio mostui. Nuščiuvo ir
knechtai, prieš tai karingai šūkavę ir save drąsinę. Net po vežimais pasislėpę valstiečiai, nujausdami artėjančios dvikovos svarbą,
kaip bailūs, bet labai smalsūs kačiukai, iškišo savo nosis iš saugaus
prieglobsčio. O pažiūrėti tikrai buvo į ką... Du šarvuoti gigantai,
tvirti kaip ąžuolai, stiprūs ir pasitikintys savimi, neskubėdami artėjo vienas prie kito. Jie atrodė taip galingai, kad buvo neįtikima, jog
vienam iš jų tai bus paskutinė gyvenimo kova. Gintis gal ir šiek tiek
smulkesnis už savo priešininką, tačiau jo eisena buvo lengvesnė,
lankstesnė, o rankose laikomi ginklai – masyvus geležinis vėzdas
ir geležimi kaustytas skydas – atrodė visiškai besvoriai. Stebint šią
kovą iš šalies, ją buvo galima palyginti su didžiulio rudojo lokio ir
tigro dvikova.
Nors ir koks masyvus atrodė brolis Gabrielis, tačiau judesių
greitumu jis turbūt nenusileido kobrai. Kaip žaibas švystelėjo kalavijas, akimirksniu atsidurdamas prie Ginčio kaklo. Tačiau jei kryžiuotis kirto kaip gyvatė, tai lietuvis parodė mangustai prilygstančią
reakciją. Lengvas kryptelėjimas bei tūptelėjimas – ir štai, masyvaus
kalavijo ašmenys prašvilpė nepalietę priešininko. Staiga, kaip mostelėjus burtų lazdele, atgijo iki tol ramus buvęs lietuvio vėzdas. Ne
ką lėčiau jis apsisuko virš Ginčio galvos ir su milžiniška jėga nusileido ant kryžiuočio šalmo. Tiksliau, turėjo nusileisti. Geriausias
Ordino dvikovininkas ne veltui buvo laimėjęs dešimtis kovų su stipriausiais Europos kovotojais. Žaibiškai susivokęs, jis krito ant žemės ir persivertęs pašoko ant kojų taip lengvai, lyg ant jo nekabėtų
daugiau nei dvidešimt papildomų kilogramų geležies. Smūgis sekė
smūgį. Tai kalavijas švilpdamas susitikdavo su jį pasitinkančiu
skydu, po savęs palikdamas gilius randus, tai vėzdas tik per plauką prasilenkdavo su kryžiuočio šalmu ar būdavo sustabdytas jo
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kelyje atsiradusio riterio ginklo. Tuo momentu Gabrielis suvokė,
kad po truputį pralaimi. Pralaimi kariui, kuriam lygių jis nematė
nei tarp Ordino brolių, nei tarp kilmingų Europos riterių. Kariui,
kuris nuspėdavo kiekvieną priešininko žingsnį, lengvai išvengdavo
dūrių kalavijo smaigaliu į šalmo akių plyšius, nepasiduodavo net
įmantriausiems apgaulingiems judesiams. Tokiu kovotoju galėjo
tapti tik tas, kuris, būdamas be galo talentingas, dar nuo ankstyvos
vaikystės mokėsi pas geriausius meistrus. Gabrielis ir pats buvo
toks kovotojas. Galbūt būtent todėl jis vis dar laikėsi, nors didžioji
dalis Ordino brolių jau būtų buvę nugalėti. Laikėsi ir atrodė beveik
nesužeistas. Beveik... Skausmas kairėje rankoje išdavė, kad vienas
vėzdo smūgis vis tik pasiekė savo tikslą. Ranka dar klausė, nors jau
po truputį tirpo. Riteris suvokė, kad liko tik kelios minutės iki to
momento, kol ranka bejėgiškai nusvirs, įveikta ją apimančio tirpulio bei silpnumo. Todėl liko tik viena išeitis – pulti. Pulti iš visų
dar išsaugotų jėgų, visu įmanomu greičiu. Pulti, sąmoningai rizikuojant bei susilpninant gynybą. Ką gali žinoti, gal Gabrieliui ir
būtų pavykę laimėti. Gintis, nors to išoriškai dar nebuvo matyti, po
truputį jautė kaip tamsų debesį artėjantį nuovargį. Jis nesitikėjo tokio pasipriešinimo iš kryžiuočio. Tiesą sakant, jis iki šiol nemanė,
kad kas nors, išskyrus jo brolį Artorių ir juos abu mokiusį senąjį
meistrą jo šlovės metais, galėtų taip ilgai ir įnirtingai jam priešintis.
Gintis jau išbandė visus jam žinomus triukus, apgaulės būdus ir tik
vieną kartą jam pavyko pasiekti priešininką, sužeidžiant kairiąją jo
ranką. Tai buvo per mažai, tikintis greitos pergalės. Gintis nuspėjo
paskutinį brolio Gabrieliaus puolimą. Nuspėjo, nes jis ir pats, atsidūręs panašioje padėtyje, taip būtų pasielgęs. Laiku pakilęs jau ganėtinai sunkiu tapęs skydas atmušė vieną kalavijo smūgį, paskui –
antrą, o vėliau... Trečio smūgio nebebuvo. Turbūt nesąžininga, kad
dviejų gigantų dvikovos baigtį nulėmė mažytis kurmis, ne laiku ir
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ne vietoje išrausęs savo urvelį. Tačiau ar lemtis kada nors pasižymėjo sąžiningumu? Jei ji tuo metu stebėjo dvikovą, kuri būtų bet
kokio riterių turnyro puošmena, turbūt skaniai juokėsi. Kurmio
urvelis... Tai galėjo būti geriausias jos pokštas. Gabrielis žengė į
priekį ir į kurmio urvelį patekusi koja, kelioms akimirkoms prarasta pusiausvyra, ne laiku virptelėjusi sužeista ranka – visa tai sukūrė
galimybę. Galimybę Ginčiui pabaigti dvikovą. Galimybę, kuria lietuvis pasinaudojo su kaupu. Turbūt į paskutinį smūgį Gintis sudėjo visas jam likusias jėgas. Vėzdas kaip popierių suplėšė kryžiuočio
šalmą, sutrupino kaukolę, ištaškė smegenis ir įstrigo tik įsirėžęs
į masyvų žandikaulį. Ordino riterio mirtis buvo tokia kraupi, o
krauju bei smegenimis apsitaškęs Gintis toks baisus, kad užteko
vieno lietuvio žvilgsnio, jog knechtai, praradę visą savo drąsą bei
kovingumą, numestų žemėn ginklus. Kaip avys, susigūžusios krūvoje, stebi artėjantį vilką, taip knechtai, kai kurie net virpėdami,
žiūrėjo į link jų einantį Gintį.
– Matau, Ordino knechtai laiku sugeba priimti protingus
sprendimus, – švaria vokiečių kalba kreipėsi į pasiduodančiuosius
Gintis. Jo skvarbios akys bergždžiai bandė surasti belaisvių veiduose likusios drąsos ženklų. Knechtai buvo sugniuždyti ir nuolankūs.
– Puiku, – linktelėjo lietuvis. – Stokite į eilę ir klausykite žemaičių nurodymų. Nebijokite, visi liksite gyvi. Mes jus iškeisime į pas
kryžiuočius esančius savo žmones.
– Tau buvo suteikta didelė garbė, pagoni, – tyliai nuskambėjo
vieno iš knechtų balsas. – Tu koveisi su hercogu.
– Tai jam buvo suteikta garbė, – ramiai, net neatsisukdamas
mestelėjo Gintis. – Jis kovėsi su kunigaikščiu.
Tylus murmesys nuslinko nustebusių knechtų gretomis. Kunigaikštis... Koks kunigaikštis? Šitas klausimas jiems nedavė ramybės
visą artimiausią savaitę.
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Tą dieną buvo sunaikintos ar pagrobtos penkios kryžiuočių
lydimos vežimų vilkstinės, o Klaipėdos komtūras prarado penkis
iš keturiasdešimties Klaipėdoje buvusių Ordino brolių. Tačiau
sukilimas dar neprasidėjo. Prasidėjo šiaip „nedideli neramumai“,
žemaičių bajorų, prisiekusių ištikimybę kryžiuočiams, žudymas,
mokesčių rinkėjo palydos ar net Ordino brolių lydimų vilkstinių
puldinėjimas. Tikrasis sukilimas prasidėjo vėlyvą pavasarį, kai, neapsikentę kryžiuočių represijų, ginklą į rankas paėmė tūkstančiai
žemaičių. Tada su dideliu Lietuvos karių pulku į pagalbą žemaičiams atvykęs Rumbaudas Valimantaitis pakeitė Gintį ir perdavė
šiam Vytauto nurodymą grįžti į Vilnių. Būtent tada prasidėjo rimtos kovos ir atėjo Klaipėdos eilė. O kol kas... Kol kas Klaipėdos
komtūrui tik atrodė, kad jis turi rimtų rūpesčių su neklusniais žemaičiais.

1408 metų gruodis. Krokuva
„Jūsų Didenybe, Karaliene, skubu pasidalyti savo džiaugsmu
su Jumis.“ Už stalo sėdintis vyras išsitiesė, mestelėjo žvilgsnį pro
langą į apniukusį dangų ir vėl palinko prie rašomo laiško. „Jo Didenybė, Lenkijos Karalius Jogaila, tebūnie palaimintas Jo valdymas,
vakar teikėsi mane priimti ir išklausyti niekingas mano mintis.
Visa tai tik dėl Jūsų nesibaigiančių pastangų ir žodžių, kuriais Jūsų
Didenybė beldėtės ir pagaliau pasiekėte Karaliaus širdį ir protą.
Taigi skubu pasidžiaugti, kad Karalius Jogaila, teatneša Jam Dievo
malonė ilgus valdymo metus, suteikė man didelę malonę ir sutiko
laikyti mane, jo nuolankų tarną, savo patarėju. Jo Didenybė buvo
tiek maloningas, kad net pakvietė mane kartu vykti į Naugarduką.
Išvykstame po poros dienų, nors aš pasiruošęs net ir šią sekundę
vykti bet kur, kur Karalius mane pakvies.“ Vyskupas vėl atsilenkė
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ir kreivai šyptelėjo, mintyse sakydamas, kurioj vietoj jis matė tokį
karalių ir jo malones. Nevalingai patrynęs rankomis ausis, kas
rodė apie didelį jo susikaupimą, vėl pradėjo rašyti. „Tikiuosi, kad
ši mano žinia nupieš šypseną ant Jūsų veido, praskaidrins Jūsų akis
ir leis Jums spindėti vietoje saulės, kuri šiandien taip ir neišlindo
iš debesų. Jūsų ištikimas ir nuolankus tarnas.“– Taip, – linktelėjo
vyskupas. – Dabar beliko pasirašyti ir galiu išsiųsti. Vargšytė – ji
taip stengėsi... Pranešimas apie sėkmę turėtų ją padaryti laimingą.
Atrodo, nieko menkinančio karalienės garbę laiške nėra... Jei karaliaus šnipai ir perims laišką, nieko jame neras. Dar kartą perskaitysiu ir bus galima siųsti.

1408 metų gruodis. Naugardukas
Neaukštas, pagyvenęs, bet vis dar labai tvirtai sudėtas vyras
nusisuko nuo lango, pro kurį jis žvelgė kelias minutes, ir iš lėto
nukreipė akis į už stalo greta vienas kito sėdinčius tris labai skirtingus vyrus.
– Gerai, jūs išgirdote Vytauto pasiūlymą ir žinote, kad esu linkęs su juo sutikti, bet aš nenoriu sprendimo priimti skubotai, todėl
klausiu jūsų patarimo. Pradėkime nuo tavęs, Jonušai, – linktelėjo
Lenkijos karalius Jogaila mažaūgiui, susiraukšlėjusiam ir praplikusiam vyriškiui. Jonušas buvo iš tų Lenkijos bajorų, kurių niekaip
negalėjo suprasti vyskupas Voicechas. Jie buvo beatodairiškai ištikimi Jogailai. O ištikimybė, tegu ir buvusiam pagoniui, buvo tai, ko
vyskupas organiškai negalėjo priimti.
– Jūsų Didenybe, – atsargiai rinkdamas žodžius pradėjo Jonušas. – Vytautas sako tiesą ir dėl Livonijos, ir dėl Maskvos su Aukso
orda. Aš gavau tokias pat žinias iš savo žmonių prieš dvi dienas ir
Jūsų Didenybė apie tai jau informuotas.
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– Prisimenu, – linktelėjo Jogaila, ragindamas Jonušą kalbėti
toliau.
– Lietuva dabar galybės viršūnėje ir mes kartu tikrai galime
sumušti Ordiną. Nepaisant to, kiek pagalbos iš Europos kryžiuočiai sulauks, Lietuvos ir Lenkijos jungtinės jėgos turėtų būti
pranašesnės. Vytauto planas labai gudrus. Jei tikrai pavyktų, pasinaudojant žemaičiais, priversti Ordiną sulaužyti galiojančią taiką ir paskelbti karą, mūsų visi veiksmai taptų teisėti tiek imperatoriaus, tiek popiežiaus akyse. Jei pavyktų sutriuškinti Ordiną
mūšio lauke, atsirastų puiki galimybė prijungti prie Lenkijos ne
tik Kulmą, bet ir dalį dabartinių Ordino valdų. Aš siūlau priimti
Vytauto planą.
– Supratau. O tu, Mykolai, ką galvoji? – Jogaila nukreipė akis į
viduryje sėdintį pusamžį, šviesiaplaukį vidutinio ūgio vyrą. Mykolas buvo tas žmogus, kuriuo Jogaila visuomet pasitikėjo. Jau trisdešimt metų tarnavo jis iš pradžių Lietuvos didžiajam kunigaikščiui,
o vėliau ir Lenkijos karaliui, būdamas greta jo net sunkiausią akimirką. Be to, Mykolas buvo iš Lietuvos. Todėl jį dar labiau vertino
Jogaila, ir dar labiau nei Jonušą niekino vyskupas.
– Aš sutikčiau su Jonušu, mano karaliau, bet yra viena aplinkybė, kuri mane neramina. Ar mes galime pasitikėti Vytautu? Jūs
puikiai pažįstate savo pusbrolį. Jam nėra nieko svarbiau už jį patį.
Jei jam pasirodys, kad naudingiau išduoti Lenkiją ir jus, jis taip ir
padarys net nesusimąstęs. Vytautui svetimas bet koks garbės sup
ratimas ir viską lemia tik galima nauda. Nesiginčysiu, jis puikus
strategas ir sugeba žvelgti toli į ateitį, todėl nesusigundys trumpalaike nauda. Tačiau...
– Tačiau jis nesitaikstys su Lenkijos stiprėjimu, – pratęsė patarėjo mintį Jogaila.
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– Ne tik, Jūsų Didenybe, – palingavo galva Mykolas. – Svarbiausia, kad jis nesutiks su jūsų valdžios stiprėjimu prieš jį. Mes šį
jo bruožą galime išnaudoti.
– Kaip? – susidomėjo Jogaila.
– Ko labiausiai trokšta Vytautas? – pratęsė Mykolas. – Lietuvos
karūnos.
– Niekada to nebus, – pyktelėjo Jogaila.
– Sutinku, – nusišypsojo Mykolas. – Bet Vytautas to nežino.
Suteikite jam viltį, ir jis atsidurs mūsų rankose. Jums tereikės sutikti apie tai pagalvoti, ir Vytautas padarys viską, ko reikės Jūsų
Didenybei.
– Mykolai, kam, jei ne tau, žinoti, koks Vytautas užsispyręs, –
palingavo galvą karalius. – Jis kaip dėlė prisisiurbs, vos tik užsiminsiu apie galimą Lietuvos karūną. Kiekvieną mano žodį peš
kaip su replėmis. Pasakysiu, kad pagalvosiu, tai privers pasakyti,
iki kada galvosiu...
– Kam daugiau, jei ne man, žinoti, koks mano karalius yra
gudrus, – šyptelėjo Mykolas. – Jis yra ištikimas ir atsidavęs pusbrolis, kuris nori padėti Vytautui, bet tie klastingi Lenkijos ponai
vis ką nors sugalvoja. Tai jie unijos kokios nors reikalauja, tai dar
ko nors. Lenkijos karalius negali vienas, be ponų pritarimo, priimti
tokių sprendimų.
– Gal čia tu ir teisus, – kiek aprimo Jogaila. – Galbūt tai būdas
pratempti laiką.
– Valdove, mums tik to ir reikia, – toliau aiškino Mykolas. –
Svarbu, kad Vytautas mūsų neišduotų, kol nugalėsime Ordiną, o
vėliau, kai pasieksime savo artimiausius tikslus, veiksime pagal
aplinkybes. Aš siūlau priimti Vytauto planą ir užsiminti, kad Lenkijos karalius linkęs pagalvoti apie galimybę Vytautui tapti Lietuvos karaliumi.
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– Aišku, – linktelėjo Lenkijos karalius. – Vyskupe, kokia tavo
nuomonė?
– Mano karaliau, – pradėjo susimąstęs ir kiek nustebęs vyskupas. Jis nuoširdžiai nesitikėjo, kad tiek karaliui, tiek jo patarėjams,
nors kai kurie iš jų ir kilę iš Lietuvos, iš tiesų rūpi Lenkija. – Ponas
Mykolas pasakė tai, ką aš galvoju. Aš taip pat buvau linkęs perspėti
saugotis Vytauto išdavystės. Pritariu ir pasiūlytam planui suteikti Didžiajam kunigaikščiui apgaulingą viltį tapti karaliumi. Tik
papildomai siūlau atsižvelgti į dar vieną pavojų. Jei mes kartu su
lietuviais pradėsime kariauti prieš Ordiną ir įvyks didelis mūšis,
kuriame Lenkijos kariuomenė nukentės labiau nei Lietuvos, o Ordinas bus sutriuškintas visiems laikams, Vytautas gali pasijusti galingiausiu valdovu ir jam gali nebereikėti karaliaus sutikimo. Pripažinkime tiesą, Lietuva dabar labai galinga ir, jei nebūtų Ordino
grėsmės, ji galėtų savo galią nukreipti prieš Lenkiją. Jei po karo su
Ordinu Lietuva išliks tokia pat galinga, Ordino nebeliks, o Lenkija
bus nusilpusi, Vytautas taps karaliumi ir be Lenkijos pritarimo.
– Galbūt, – linktelėjo Jogaila. – Yra labai daug veiksnių ir
prieštaravimų pačioje Lietuvoje, kurie Vytautui gali sukliudyti.
Pavyzdžiui, mano broliukas Švitrigaila su savo šalininkais. Tačiau,
atsižvelgiant į Vytauto užsispyrimą ir energiją, tokia padėtis yra
galima. Ką siūlai?
– Priimti Vytauto planą, bet karą ir mūšį, jei toks bus, planuoti
taip, kad būtų iškovota pergalė, bet labiau nukentėtų Lietuvos, o ne
Lenkijos kariuomenė.
– Supratau, – linktelėjo Jogaila. – Ačiū jums už išsakytas mintis. Dabar man metas grįžti pas Vytautą. Nusprendžiau priimti jo
pasiūlytą planą ir ruoštis karui su Ordinu.
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1409 metų sausis. Vilnius
Kaip nedrąsus zuikutis kyštelėjo iš debesų savo nosytę saulutė. Droviai apsidairiusi, ji ištiesė savo spindulėlius link siauromis
Vilniaus gatvėmis zujančių žmonių. Paglosčiusi šalčio nugairintus
veidus, paglamonėjusi nuo prietemos pavargusias akis, ji pasiuntė
žinutę, kad žiema nėra begalinė, visi vargai ir visi šalčiai anksčiau
ar vėliau baigsis. Tereikia kantriai laukti, ir saulutė vėl linksmai ridinėsis padangės skliautu, siųsdama šilumą, skleisdama džiaugsmą
ir žadindama gyvybę. Ir ši žinutė buvo išgirsta. Išsilygino niūraus
pirklio rūpesčių raukšlės, nuskambėjo kelių moterų juokas, nuaidėjo linksmi dūkstančių vaikų šūksniai. Miesto dvasia krūptelėjo,
pasirąžė, linksmai mirktelėjo saulutei, paglostė ąžuolų viršūnes ir
vėl su meile nužvelgė gatveles užtvindžiusius savo gyventojus. Tačiau jokia meilė, jokie saulutės mirktelėjimai negalėjo išsklaidyti
Tomo rūpesčių. Tiesą sakant, jie negalėjo pasiekti paties Tomo.
Sunku pasiekti tą, kuris sėdi užrakintas pilies rūsyje. Sėdi ir keikia
save paskutiniais žodžiais.
– Kaip aš galėjau būti toks aklas, – iš nevilties sudejavo pirklys
ir geriausias imperatoriaus šnipas. – Ordino broliai... Kur jau... Pamatęs, kokią pagarbą demonstravo prie Vilniaus sutiktas Lietuvos
karių būrys, galėjau suprasti, kad kažkas ne taip. Beveik supratau...
Kvailys, patikėjau Artoriaus pasakomis, kad laukiniai lietuviai su
pagarba pasitinka visus iš Vakarų atvykusius pirklius, nes laiko
juos pranašesniais ir protingesniais už save. Keista, tuo metu man
toks paaiškinimas pasirodė protingas ir logiškas. Kas galėjo pagalvoti, kad lietuviai turi tokių puikių karių.
Staiga pasigirdę žingsniai ir rakinamos spynos garsas nutraukė
Tomo dejones. Įėjęs aukštas, stiprus ir iki skausmo Tomui pažįstamas vyras iš lėto nužvelgė pirklį ir neskubėdamas prašneko:
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– Ar užteko nakties, kad suvoktum savo padėtį?
– Henrikai, tu sulaužei sutartį ir nepalydėjai manęs iki Marienburgo, – stengdamasis kalbėti tvirtai ir neparodyti savo vidinių kančių, pradėjo Tomas.
– Galėsi atsiimti pinigus, – gūžtelėjo Artorius ir pridūrė, sukeldamas pirkliui nevalingą nervinį šiurpulį. – Jei iš čia išeisi...
– Viskas Dievo rankose, – Tomas, sukaupęs visą savo valią, susitvardė.– Tiesa, koks tavo tikrasis vardas? Netikiu, kad iš tiesų esi
Henrikas iš Prūsijos.
– Tomai, apsidairyk aplinkui, – šyptelėjo lietuvis. – Ar tu čia
matai bent vieną, kuriam būtų svarbus tavo tikėjimas ar rūpėtų
tavo klausimai? Tu tiesiog turi suvokti, kad prieš tave atsivėrė du
keliai. Pirmas – tu miršti čia, šiame drėgname rūsyje, ir imperatorius niekada nebesulauks savo ištikimo tarno. Antras kelias – kiek
geresnis. Tu gyveni pilyje kaip svečias tol, kol baigsis karas su Ordinu. Tada galėsi keliauti, kur tik panorėjęs. Gyvas, sveikas ir net
turėdamas visus savo pinigus.
– Ko norėsite už tai? – kreivai vyptelėjo Tomas, suprasdamas,
kur link sukamas pokalbis.
– Žinių ir atsakymų...
– Apie ką? Apie kainas Hanzos sąjungoje?
– Tomai, aš galiu apsisukti ir vėl išeiti. Tu to nori? Grįšiu poryt
ir pratęsiu pokalbį. Tada tu būsi labiau išalkęs ir ištroškęs, taigi gal
labiau linkęs kalbėtis.
– Palauk, – nevalingai šūktelėjo pirklys. Jis puikiai suprato,
ko iš jo nori lietuviai. Suprato ir tai, kad tik vaidina nepalenkiamą drąsuolį. Tomas buvo mąslus, gal kiek apribotas stereotipų, bet
labai aštraus bei gilaus proto žmogus. Tačiau jis nebuvo karys ir,
kadangi pasižymėjo lakia vaizduote, tikrai ne drąsuolis. – Pasikalbėkime šiandien.
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– O tu protingas vyras, – atsisuko Artorius į Tomą, pasiruošęs
ilgesniam pokalbiui.
– Pakankamai protingas, kad suprasčiau, jog jau po savaitės
imperatorius žinos, kad aš įkalintas Vilniuje. Kaip tu manai, kokį
sprendimą jis priims ginče dėl Žemaitijos? – staiga Tomas užsikirto, pamatęs lietuvio veide žaidžiančią šypseną.– Būtent, Tomai...
Būtent, – šitos pasekmės apgalvotos. – Kodėl tu manai, kad Vytautas toks naivus?
– Kodėl naivus? – pasitikslino Tomas.
– Kaip jau sakiau, tu protingas vyras. Pagalvok. Negi tikrai
manai, kad Ordinas sutiks su imperatoriaus sprendimu užleisti
Žemaitiją Lietuvai? Ar Lietuva sutiks su sprendimu atsisakyti Žemaitijos visam laikui? Šis klausimas gali būti išspręstas tik mūšio
lauke.
– Bet imperatoriaus autoritetas... – pradėjo Tomas ir vėl nutilo.
– Nieko nei Ordinui, nei Lietuvai nereiškia tas tavo imperatoriaus autoritetas, kai kalbama apie Žemaitiją. Tiesą sakant, net jei
ginčas būtų menkesnis, Vytautas vis tiek siektų karo su Ordinu.
Dabar pats tinkamiausias laikas nukirsti gyvatei galvą ir su laiku
ją pribaigti.
– Ordinas per daug stiprus, – palingavo galvą Tomas. – Net po
to, kai tu taip gudriai sužaidei Livonijoje ir jau dabar man aišku,
kad visa Ordino atšaka nedalyvaus kare. Be to, rytuose Maskvos
totoriai su savo kunigaikščiu Vasilijum tik ir laukia progos atsiriekti dalelę Lietuvos. O kur dar Aukso orda...
– Prastas tu šnipas, Tomai, – šyptelėjo Artorius, vėl sutrikdydamas pašnekovą. – Nors tai ne tavo kaltė. Maskvoje turbūt dirba
kiti žmonės. Padėtis pasikeitė iš esmės. Maskvą dabar valdo Vytauto duktė, o Vasilijus tik klauso jos nurodymų. O Aukso orda...
Emyras Edigėjus vakar pasiuntinius į Vilnių atsiuntė su didelėmis
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dovanomis, labai panašiomis į duoklę, ir amžinos draugystės priesaikomis. Nebėra grėsmės iš Rytų, Tomai.
– Supratau,- linktelėjo pirklys. – Visa Lietuvos galybė kartu su
Lenkijos pagalba bus nukreipta į Ordiną. Kaip bepasibaigtų vienas ar kitas mūšis, Ordinas anksčiau ar vėliau pralaimės. Kam tada
jums imperatoriaus sprendimas?
– Niekam jis nereikalingas, išskyrus...
– Tam, kad laimėtumėte laiko ir pasiruoštumėte karui, – pratęsė Tomas. – Problemas Rytuose jūs išsprendėte tik neseniai, todėl
jums reikia laiko suburti karius, suruošti maistą, galų gale, pradėti
sukilimą Žemaitijoje. Tik nesuprantu, kokios informacijos jums
reikia iš manęs? Ką jums duos žinios apie imperatorių, jo nusiteikimą ir dvaro intrigas?
– Šitų nesąmonių mums nereikia, – mostelėjo Artorius. – Tu
daug važinėji po Hanzos miestus, po Vokietiją ir Prancūziją. Pas
kutinius kelis mėnesius prieš mums susitinkant, girdėjau, nebuvai
vienoje vietoje ilgiau kaip tris dienas. Štai mums ir reikia tų žinių,
kurias surinkai savo kelionėje.
– Apie Ordino brolius, kurie slapta kalbina riterius? – pasitikslino priklys.
– Būtent, Tomai, būtent, – vėl šyptelėjo lietuvis. – Mus labai
domina, pas ką lankėsi Ordino broliai, kokie žymiausi kilmingieji ruošiasi žygiui, kur dar kryžiuočiai planuoja apsilankyti, ir taip
toliau.
– Norite suprasti, kas gali vadovauti Ordino vėliavoms ir kariuomenės sparnams, kad, pažinę priešą, pasirinktumėte tinkamą
taktiką?
– Šaunuolis, Tomai, – paplojo pirkliui Artorius. – Tai ar pasikalbėsime?
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– Kodėl gi ne, – gūžtelėjo pečiais Tomas. – Jei jums nereikia,
kad išduočiau imperatorių ir atskleisčiau žinias apie jį, tai Ordinas
man tikrai nerūpi. Pasakysiu viską, ką žinau ir ką girdėjau.
– Puiku, Tomai, – linktelėjo Artorius. – Tik mums nėra reikalo
kalbėtis rūsyje. Eime, tau paruoštas asmeninis kambarys. Išsimaudysi, persirengsi, tada susėsime pavalgyti ir tuo pačiu pasikalbėsime. Nėra kur skubėti, laiko turime į valias. Manau, kad tavo turimų žinių mums užteks ilgiems turiningų pokalbių vakarams.

1409 metų vasaris. Netoli Klaipėdos
Nors buvo paskutinė žiemos diena, bet šaltis nesiruošė trauktis, o nemenkos pusnys vis dar gerai slėpė balto kailiuko nepakeitusį kiškutį, atsargiai prigludusį prie žemės ir besidairantį galimų
pavojų. Tiesą sakant, pusnys puikiai slėpė ne tik kiškutį, bet ir du
ant kalvelės gulinčius, baltais kailiais užsidengusius, vyrus, atidžiai
stebinčius šalia Klaipėdos pilies vykstantį erzelį.
– Pasirodo, žinios buvo teisingos, – prašneko vienas iš jų. –
Kryžiuočiai pradeda tvirtinti pilį ir atstato miestą. Turbūt ruošiasi
priimti pastiprinimą. Buivydai, kiek žmonų dabar gali surinkti?
– Dabar – ne daugiau kaip tūkstantį, bet, jei plačiai paskelbčiau
apie sukilimą, tai per tris mėnesius turėtume penkis tūkstančius
karių.
– Po trijų mėnesių jie bus gerokai pasistūmėję su darbais, – atsiduso Gintis, kuris kartu su žemaičių vyresniuoju Buivydu žvalgė Klaipėdos pilies apylinkes. – Dabar jie labiau pažeidžiami. Bet
tūkstančio žemaičių karių ir maniškių šimtinės atrodo mažoka
sėkmingam puolimui. Kiek riterių ir knechtų žvalgai priskaičiavo
Klaipėdoje?
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– Daugiau kaip tris dešimtis riterių ir beveik tūkstantį knechtų
bei samdinių, – nedelsdamas atsiliepė Buivydas.
– Beveik vienas prieš vieną, – numykė Gintis. – Jei jie spės uždaryti vartus, laužtis reikės pro tą nedidelę spragą sienoje. Jei riteriai sustos į rikiuotę ir užtvers kelią, bus sunku prasilaužti.
– O jei pultume tada, kai apdžius žemė? Po trijų mėnesių?
Tada ir žemaičių karių bus penki tūkstančiai, ir, kaip vakar sakėte,
Vytautas atsiųs dar beveik tūkstantį vyrų mums į pagalbą.
– Taip, – linktelėjo Gintis. – Šeši tūkstančiai vyrų bus rimta
jėga, bet kryžiuočiai taip pat pastiprinimo sulauks. Manau, penki
šimtai vyrų ir dešimt riterių prisidės. Be to, sienas jie jau bus atstatę. Vis tiek bus sunku... Reikia gerai apgalvoti, ką daryti. Ar pulti
dabar ir kuo staigiau, ar, pasiruošus ir sukaupus jėgas, grįžti po
trijų mėnesių? Kaip su vilkstinėmis reikalai? Kryžiuočiai ir toliau
niekur nejuda?
– Ne, – pakratė galvą Buivydas. – Jau tris savaites nė kojos iš
pilies nekelia. Atrodo, kad komtūras laukia mūsų puolimo.
– Taip, – pritarė Gintis. – Ir man taip pasirodė. Reiškia, netikėtai užpulti nepavyks. Gerai, Buivydai, judame atgal. Pamatėme čia
viską, ką reikėjo.
Slinkdami atsargiai, iš lėto ir stengdamiesi susilieti su apsnigtomis kalvelėmis, vyrai lengviau atsikvėpė tik atsidūrę miškelyje,
kuriame jų net pačios aštriausios akys, žiūrinčios iš Klaipėdos pilies, nebegalėjo pastebėti. Nuslūgus įtampai ir atsipalaidavus liežuviams, vėl prasidėjo pokalbis tarp dviejų užgrūdintų karių, kurie
jautė turį giminiškas sielas.
– Ginti, tu niekada nepasakojai apie save, – atsargiai pradėjo
Buivydas. – Ar tiesa, ką vyrai kalba? Tu kryžiuočiams pasakei, kad
esi kunigaikštis?
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– Išdrįsai vis tik, – šyptelėjo Gintis, kuris jau senokai tikėjosi,
kad Buivydas neištvers ir pasiduos smalsumui. – Taip, mes su broliu Artoriumi esame kunigaikščio Nemeisio tiesioginiai palikuonys, todėl galime vadintis Žemgalių kunigaikščiais. Tačiau labai
retai tai darome.
– Kodėl? – nusistebėjo žemaitis, kuris iš savo senelio buvo girdėjęs pasakojimus apie narsų ir garbingą kunigaikštį Nemeisį. –
Juk tai labai garbingas vardas ir šlovinga giminė.
– Galbūt, – gūžtelėjo pečiais Gintis. – Tačiau be to garbingo
vardo nieko daugiau nebeliko. Vienas dvarelis prie Gardino, ir
tiek. Jei ne Vytautas, kuris mus dar visiškai jaunuolius pasiėmė į
tarnybą ir buvo labai dosnus tėvams, vargu ar dabar ir tas dvarelis
tebestovėtų. Garsusis Nemeisis pasišlykštėtų pamatęs, kuo tapo jo
palikuonys. Mes nesame verti nešioti šio garbingo vardo, todėl ir
esame tiesiog Gintis ir Artorius.
– Klysti, kunigaikšti, – ištarė Buivydas, matydamas, kaip krūptelėjo taip pavadintas Gintis. – Aš nepažįstu tavo brolio, bet jei jis
toks pat narsus, garbingas ir galingas karys bei puikus vadas, kaip
tu, tai kunigaikštis Nemeisis didžiuotųsi, žiūrėdamas į jus abu. O
kaip tu išmokai taip kautis? Aš dar niekada nemačiau geresnio kovotojo už tave.
– Yra ir geresnių, – šyptelėjo Gintis. – Žinoma, jei būti atviriems, turbūt tokių ir nedaug. Kryžiuotis man prilygo ir tik dėl
sėkmingo atsitiktinumo jį ganėtinai greitai nugalėjau. O dėl mokytojo... Kažkada į mano tėvo dvarą atklydo riteris iš Italijos, kuris
įsimylėjo labai gražią lietuvaitę ir nebegrįžo atgal. Tėvas jį priėmė,
pastatė jiems netoli dvaro didžiulį namą ir pasamdė mūsų mokytoju. Tai buvo puikus mokytojas... Pats jis mokėsi pas geriausius
Italijos ir Prancūzijos meistrus, laimėjo ne vieną riterių turnyrą
ir su užsidegimu ėmėsi mokytis mus su broliu, – Gintis šyptelėjo,
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prisiminęs laimingas vaikystės dienas. – Ir mes stengėmės pateisinti jo viltis. Manau, kad mums pavyko. Meistras minėjo, kad buvome geriausi iš visų jo buvusių mokinių. O toks pasakymas labai
svarbus. Meistras nemėgo girti...
– Aišku, – šyptelėjo Buivydas. – Mane tai tėvukas kovoti mokė.
Taip pat buvo labai griežtas ir gerą žodį kaip su replėmis iš savęs
pešdavo. Užtat stiprus buvo kaip lokys... Dar su kunigaikščiu Kęstučiu kartu kryžiuočius mušė.
– O kaip dabar jis laikosi? – pasidomėjo Gintis, nusistebėjęs, su
kokia meile ir šiluma balse Buivydas kalba apie savo tėvą.
– Nebėra jo, – krenkštelėjo žemaitis, slėpdamas suvirpusį balsą. – Paseno, susirgo, pradėjo krauju kosėti. Mūsų vaidila dar gydė
jį įvairiomis žolelėmis, bet silpnai tai padėjo. Žinai, Ginti, niekam
nesakiau, bet tau pasakysiu. Verkiau aš kaip kokia silpna moteriškė, kai jis išleido kvapą. Pasislėpiau už tvarto ir verkiau. Žinau,
kad tai nevyriška, bet negalėjau susilaikyti. Viskas, ką turiu, ką
išmokau – tik jo dėka. Jis plikomis rankomis lokį puolė, kai tas
prieš mane iš miško išlindo ir norėjo sumedžioti. Vaikas dar buvau, bet viską prisimenu kaip šiandien. Tėvas tada nieko nepaisė –
nei nagų, nei baisių dantų, nei to, kad lokys daugiau nei visa galva
buvo už jį aukštesnis. Manau, nors ir retai girdavo, jis mane labai
mylėjo. Taip, kad mielai būtų gyvybę dėl manęs paaukojęs.
– Žinai, Buivydai, aš labai norėčiau, kad mano vaikai kada nors
su tokia šiluma apie mane kalbėtų, kaip tu kalbi apie savo tėvą. Ir
tikiuosi, kad mano būsimi sūnūs per mano laidotuves verks nesigėdydami bėgančių ašarų. O kaip baigėsi su lokiu?
– Pasmaugė tėvas jį. Šoko ant kupros, apglėbė rankomis kaklą
ir pasmaugė. Jėgų jis tuo metu turėjo tiek, kad penkiems vyrams
būtų užtekę, – šyptelėjo Buivydas dėkingas, kad pašnekovas suprato jo jausmus. – Kaip supratau, pats tu vaikų dar neturi?
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– Nei vaikų, nei žmonos, – papurtė galvą Gintis. – Yra mergina
iš Astikų giminės. Aš jai patinku, ir ji man prie širdies. Vytautas
taip pat sutinka su mūsų sąjunga, jos tėvas taip pat neprieštarautų.
Tik kad laiko vis nėra. Štai kai pasibaigs karas su Ordinu, iš karto
vesiu...
– Na ir teisingai, – mirktelėjo pašnekovui žemaitis. – Vesi, vaikų turėsi, didelį dvarą ir tarnybos Vytautui nepamirši. Pamatysi,
viskam laiko užteks... O ką tu apie tą naują vadą, kurį Vytautas pas
mus vietoj tavęs siunčia, gali pasakyti? Sutarsime mes su juo?
– Rumbaudą Valimantaitį? Jis geras karys, geras vadas, tik kiek
karštakošis. Ir jo broliai tokie pat... Kada nors jie per savo karštas
galvas gali smarkiai nukentėti. Bet ne dabar...
– O kodėl ne dabar? – pasidomėjo Buivydas.
– Dabar juos Vytautas ant trumpos virvės laiko ir jokių kvailysčių daryti neleidžia. Tik kai Rumbaudas atvyks ir pradės vadovauti, tu nekreipk dėmesio, jei staiga kokį aštresnį žodį iš jo išgirsi.
Toks jau jis žmogus... Greitai užsiplieskia, prišneka, ko nereikia, ar
sprendimus kvailus priima, bet vėliau atlyžta ir nuoširdžiai gailisi.
Šiaip tai aš niekada jo nesugebėdavau suprasti. Kautynėse jis – puikus vadas, numato kelis priešo ėjimus į priekį, gali įkvėpti karius
žygdarbiams ir savo narsa bei pavyzdžiu priversti juos padaryti neįmanomus dalykus. Jis visuomet išlaiko šaltą protą, viską įvertina ir
nepasimeta. O taikos metu... Taikos metu žmogų lyg kas pakeičia...
– Na nieko, – šyptelėjo Buivydas. – Aš su juo bendrausiu karo
metu, todėl tai, koks jis taps stojus taikai, nėra labai svarbu.
– Būtent, – pritarė Gintis.
Ilgai dar šnekėjosi vyrai, keliaudami į stovyklą. Įvairios buvo
jų pokalbio temos, tačiau prie Klaipėdos pilies temos jie nebegrįžo.
Viskas jau buvo nuspręsta ir planas pulti atidėtas iki pavasario.
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1409 metų kovas. Maskva
Vyras buvo atsargus... Labai atsargus. Kiekvieną kartą priėjęs
koridoriaus posūkį, jis pirmiausia atsargiai žvilgteldavo, ar niekas
ten nestovi ir jo nelaukia. Tik įsitikinęs, kad jo niekas neseka, nedidukas, tamsaus gymio vyriškis tęsdavo savo kelionę. Mažai kas
galėjo jį išduoti. Vyro žingsniai buvo minkšti ir tylesni nei krentantys lapai, o tamsūs drabužiai leisdavo pasislėpti net menkiausiame šešėlyje... Tiesą sakant, nebuvo ir tų, kurie galėtų pastebėti
šitokį slapuką. Dėl kažkokių priežasčių kunigaikštis Vasilijus šią
naktį paleido visus savo sargybinius, nusiųsdamas juos į artimiausią smuklę išgerti už jo sveikatą. Todėl nakties menės buvo tuščios
ir tik vėjas, kartas nuo karto pralėkdamas pro kiaurai perpučiamus
koridorius, smalsiai nužvelgdavo sliūkinantį atėjūną. Galiausiai
vyras pasiekė savo kelionės tikslą... Kiek pamindžiukavęs prie kunigaikščio Vasilijaus menės, jis paskutinį kartą apsidairė ir negarsiai pabeldė. Nepraėjus net kelioms sekundėms, durys tyliai atsidarė, ir vyriškis įsliūkino vidun. Vasilijus jo jau laukė. Tiesą sakant,
labai nekantriai laukė.
– Pasakok, Timūrai, ar viskas pavyko, – net nesisveikindamas
labai nekantriai prašneko Vasilijus, tik įleidęs lankytoją.
– Pavyko, kunigaikšti, – išsišiepęs linktelėjo ką tik koridoriais
sliūkinęs vyras. – Namą už jūsų duotus pinigus nupirkau savo vardu. Zurfina šiandien jame apsigyveno. Visi jos daiktai jau pervežti.
Viską atlikome taip tyliai, kad net kaimynai nieko nepastebėjo.
– Tai aš... – nedrąsiai ištarė Vasilijus.
– Galite nors dabar pat keliauti jos aplankyti, – linktelėjo Timūras, nuspėdamas nenuskambėjusį kunigaikščio klausimą.
– Tu viską apgalvojai? – kaip perlietas šaltu vandeniu stryktelėjo Vasilijus, sujaudintas atsivėrusios galimybės.
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– Taip, – patvirtino pašnekovas. – Per slaptą požeminį kelią išeitume visai netoli Zurfinos namo. Užtrukau pirkdamas namą, nes
ieškojau tinkamo, kuris būtų netoli slapto išėjimo. Taip, kunigaikšti,
niekas jūsų nematys ir galėsite lankyti Zurfiną kiekvieną naktį.
– Kiekvieną naktį... – kaip paauglys, apniktas erotinių minčių,
išsišiepė Vasilijus.
– Kodėl gi ne, – gūžtelėjo Timūras. – Galime keliauti nors tuojau pat. Ivaną aš jau pastačiau prie išėjimo, kad saugotų nuo smalsių akių.
– Galime, žinoma, galime... Šaunuolis, Timūrai, – erzėjo Vasilijus. – Reikia jai dovanos. Kažką turiu atsinešti. Štai šita auksinė
segė tiks... Tai eikime greičiau.
– Tik atsargiau, – sustabdė kunigaikštį Timūras. – Reikia apsidairyti, ar niekas mūsų nematys koridoriuje.
– Nieko nereikia, – numojo ranka Vasilijus. – Eisime tiesiai iš
čia. Štai, matai, prie židinio akmenų eilę? Paspausk trečią iš kairės...
Kelionė slaptu tuneliu buvo ilga ir ganėtinai nemaloni, bet
Vasilijus skrido ant meilės sparnų, kaip paukštis giedrą pavasario
dieną, nematydamas išsikišusių akmenų ir nejausdamas drėgmės
kupino, priplėkusio oro smarvės. Jis ėjo pas vienintelę moterį, kurią tikrai mylėjo ir prieš kurią jautėsi be galo kaltas. Tuo momentu,
kai, atsidarius namo durims, jis pamatė stovinčią Zurfiną, manė,
kad kupina laimės širdis iššoks iš krūtinės. Jo Zurfina atrodė tiesiog dieviškai graži – gundančių formų, juodų kaip anglis plaukų
bangomis įrėminto labai dailaus ir mielo veido, tamsių akių, kurių
žvilgsnis masino kaip bedugnė. Vasilijus nulenkė galvą atgailaudamas, ir jam buvo atleista... Kitas kelias nakties valandas įsimylėjėliai džiaugėsi vienas kitu, o Ivanas su Timūru po langais girdėjo
meilės kuždesius, kupinus malonumo atodūsius, aistros šūksnius,
78

S M O L E N S KO P U L K A I

tačiau vėliau, nurimus pirmajam įkarščiui, atsklido rimtesnės kalbos. Nežinia, kodėl... Gal namo langai nebuvo sandarūs, o gal Ivanas ir Timūras stovėjo ypatingoje vietoje, tačiau tą naktį jie išgirdo
tai, kas tikrai nebuvo skirta jų ausims.
– Ta kalė turi mirti, – staiga išgirdo Ivanas Zurfinos ištartus
žodius.
– Bet, brangioji, taip negalima. Ji – Vytauto dukra, – neužtik
rintai sulemeno Vasilijus.
– Vytauto ar paties chano, man nesvarbu. Ji stovi mūsų laimės
kelyje ir todėl turi mirti, – ganėtinai garsiai, emocingai savo jausmus ir mintis reiškė kunigaikščio mylimoji.
– Bet Vytautas mane įtars, – vis dar gynėsi Vasilijus, bandydamas atkalbėti Zurfiną.
– Vytautas įtars... – papūtė lūpas moteris. – Ir dėl to tu atsisakysi visko? Atsisakysi mūsų meilės, mūsų galinčių gimti vaikų? Kol
ta lietuvių šliundra sėdėjo savo kampe ir tylėjo, dar buvo galima
kentėti. Visi rūmuose žinojo, kas tikroji tavo širdies valdovė. Net
jei ir nebūtum manęs vedęs, mūsų vaikai būtų tikri tavo paveldėtojai, tavo minčių tęsėjai, ištikimi tik tau vienam... Dabar viskas pasikeitė. Ji ištrėmė mane ne šiaip sau. Pamatysi, ta kalė bandys įlįsti į
tavo lovą ir pastoti. Net jei nepavyks apsunkti nuo tavęs, ji apturės
vaiką nuo vieno iš tų lietuvių sargybinių, kuriuos Vytautas atsiuntė
ją saugoti, o pasakys, kad vaikas tavo. Kas iš to, kad tu turėsi įtarimų, teks pripažinti savo įpėdiniu tą, kurį Sofija pristatys kaip tavo
vaiką. Tik jos žodis bus lemiamas, o tu negalėsi pasipriešinti. Virš
galvos tau kabės Vytauto kardo grėsmė. Tai priešinkis dabar arba
pražūk amžiams, kunigaikšti.
– Na, nėra viskas taip blogai, brangioji. Tu juk žinai, aš niekada
nesigulsiu su Sofija. Tu esi mano meilė ir mano aistra...
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– Aha, – šyptelėjo Zurfina. – Ir dar tos keturios tarnaitės... Negi
manei, kad nesužinosiu... Dėl Sofijos tavimi tikiu ir kad mane myli,
tikiu, jaučiu tai visa savo mylinčia širdimi, bet kas bus tada, kai
manęs nebus?
– Kaip – kai tavęs nebus? – nesuprato kunigaikštis. – Tu tokia
jauna ir žydinti...
– Jauną gyvenimą lygiai taip pat lengva nutraukti, kaip ir seną.
Negi manai, kad ji apsiribos tik ištrėmimu? Kiek laiko praeis, kol
pamatys, kad tu vis dar jos nenori, ir išsiaiškins apie mane? Mėnuo, metai? Ką ji darys toliau? Pasakysiu tau, ką... Ta kalė mane
nužudys. Tiksliau, lieps nužudyti mane savo liokajams.
– Aš jai galvą nukirsiu, jei tik pirštu... – pakėlė balsą Vasilijus.
– Nešūkauk, kunigaikšti, – prispaudė pirštą jam prie lūpų Zurfina. – Nieko tu nepadarysi. Sukels gaisrą, kuriame aš netyčia žūsiu, o tu taip ir nesuprasi, kaip ir kodėl mane pasiglemžė mirtis. O
Sofija bus tokia užjaučianti ir švelni... Ir dar tas Vytautas su savo
kariais... Ryžkis dabar, Vasilijau. Ryžkis kovoti už mus ir save.
– Tačiau kaip? – atsiduso Vasilijus, suprasdamas skaudžių žodžių lydimą tiesą. – Kaip tai padaryti, kad Vytautas neįtartų?
– Štai čia jau kita kalba... – skambiai nusijuokė moteris. – Kalba tikro kunigaikščio, vyro, kurį aš myliu ir kuriam pagimdysiu jo
vertus sūnus. Nunuodykime ją... Aš puikiai išmanau apie nuodus.
Paruošiu tokius, kad atrodys kaip paprasta liga. Prasidės nuo varvančios nosies ir skaudančios gerklės. Atrodys, kad kažkur peršalo.
Vėliau pakils karštis, kuris diena iš dienos vis didės. Atsiras baisus
kosulys. Po keturių dienų ji jau kosės kraujais, o po savaitės numirs. Būna... Nepasisekė... Peršalo ir pasigavo sunkią ligą. Niekas
tavęs neįtars. Penki lašai į vyno bokalą – ir viskas.
– O kaip jai į vyną tuos lašus sulašinti?
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– Pakviesi pakalbėti. Pradėsi tartis apie politiką, Maskovijos
gyvenimą ir pasiūlysi vyno. Ji iš tavo rankų tikrai paims ir išgers.
– Tai aš savo rankomis turėsiu... – išlemeno sustingęs kunigaikštis. – Aš negalėsiu...
– Galėsi, Vasilijau, galėsi, – ryžtingai ištarė Zurfina. – Ryt viską
paruošiu ir, kai naktį ateisi, tau atiduosiu.
Kunigaikštis ir jo mylima moteris dar kažką kalbėjo, bet Ivanas
jau nebesiklausė. Jam prieš akis iškilo prieš metus nuo sunkios ligos mirusios jo žmonos Marijos veidas. Liga, kuri prasidėjo labai
nekaltai nuo bėgančios nosies ir lengvo gerklės skausmo, o baigėsi iškosėjamais kraujo krešuliais ir mirtimi lygiai per savaitę. Tuo
metu Ivanas neatkreipė dėmesio, kad liga prasidėjo netrukus po
to, kai Marija, supykusi ant Zurfinos, viešai išvadino ją pigia kekše.
Dabar Ivanas viską prisiminė ir suprato... Tačiau ne vien šie prisiminimai lėmė tolimesnius jo veiksmus, įvykdytus dar besibaigiant
tai pačiai nakčiai. Priešingai, prisiminimai tebuvo papildomas paskatinimas elgtis taip, kaip jis pasielgė. Pagrindinė priežastis, kaip
keistai tai beskambėtų, buvo nuoširdus Ivano rūpestis Maskovijos žmonėmis ir nenoras, kad jie turėtų tokią žiaurią ir pagiežingą
valdovę kaip Zurfina. „Negali valdžios įgauti silpnas žmogus. Tik
būdamas stiprus, jis pasitikės savimi, nematys aplinkui išsigalvotų
šešėlių ir galės galvoti apie savo valdinius. Silpnas žmogus būna
patyręs daug skriaudų, kurios palieka žymę jo sieloje, suteršia vidinį pasaulį pykčiu ir pagieža. Net gavęs valdžią ir jėgą, jis neatsik
ratys sielos purvo, nepradės tikėti savimi, nejaus buvimo stipriam
natūralumo. Jis arba amžinai bijos prarasti netikėtai įgautą valdžią
ir visur matys neegzistuojančias išdavystes, arba keršys visam pasauliui už savo buvusį silpnumą. Bet kokiu atveju, jis atneš tik kančią savo pavaldiniams. Ne, silpnas žmogus negali gauti valdžios, o
Zurfina yra nuskriausta, patyrusi daug kančių, supurvintos sielos
81

R O M UA L DA S D R A K Š A

moteris, kuri jau niekada nematys aplinkui gėrio“, – taip galvodamas Ivanas, tik pasirodžius pirmiesiems tekančios saulės pranašams, pasibeldė į kunigaikštienės Sofijos menės duris. Sofija buvo
stipri moteris, valdovo dukra ir anūkė, kuri nuo mažens suvokė
savo jėgą ir atsakomybę. Ir dar... Dar Sofija nuo mažens išmoko
perprasti ją supančius žmones. Klausydamasi Ivano pasakojimo, ji
nė sekundei nesuabejojo jo nuoširdumu ir tariamų žodžių teisingumu. Tik kartą jos akmenine kauke virtęs veidas buvo papuoštas
trumpa šypsena. Tada, kai Ivanas pasakojo apie Zurfinos mintis,
kaip Sofija atsidurs Vasilijaus lovoje, bet vaiką pagimdys nuo sargybinio. „Visai nebloga mintis, – pagalvojo tada Vytauto dukra.
– Daumantas tikrai ir išvaizdesnis, ir protingesnis vyras už Vasilijų.“ Daugiau ji neparodė jokių jausmų, nors su keliomis Zurfinos
idėjomis visiškai sutiko. Jausmų neparodė ir Daumantas, kurį Vytautas atsiuntė saugoti dukros tik jai atvykus į Maskoviją ir kurį
dar pokalbio pradžioje pasikvietė Sofija.
– Gaisras?- žvilgtelėjo jis į Sofiją.
– Gaisras, – patvirtino ši. – Ir dar... – kunigaikštienė mostu
sustabdė beišeinantį Daumantą. – Timūras turi dingti taip, kad ir
po metų kūno niekas nerastų.
– Supratau, mano valdove, – nusilenkė Daumantas ir tyliai išėjo.
– Ivanai, – Sofija atsisuko į pašnekovą. – Supranti, kad Vasilijus iš karto įtars tave ir jo tarnai bandys tave sugauti?
– Suprantu, – linktelėjo Ivanas.
– Turiu tau pasiūlymą, – tęsė kunigaikštienė, tiesdama jam kietai auksinių monetų prigrūstą maišiuką. – Imk šį maišiuką, kurio
tau užteks keletą metų laisvai gyventi. Taip pat paimk mano laišką tėvui ir vyk į Vilnių. Vytautas tave priims ir apsaugos. Lietuva
didelė... Vasilijus nesužinos, kad tu ten. Praeis keli metai, aistros
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nurims, galėsi grįžti atgal. Galų gale, Vasilijus juk nėra amžinas.
Sutinki?
– Taip, valdove, – nusilenkė Ivanas. – Neturiu kitos išeities.
Aš pasielgiau teisingai ir galėčiau dėl to mirti, bet jei yra galimybė
išsaugoti gyvybę, aš su džiaugsmu ja pasinaudosiu.
– Štai ir puiku, – šyptelėjo Sofija. – Palauk kelias akimirkas, aš
tuoj tėvui parašysiu apie tave. Tiesa, tu šeimą turi? Tėvų, vaikų,
brolių ar seserų, kuriais aš galėčiau pasirūpinti, kai tavęs nebus?
– Neturiu, aš vienas šiame pasaulyje nuo to laiko, kai mirė
mano žmona, – atsakė Ivanas. Atsakė net nesusimąstydamas, kad
Sofijos žodžiai galėtų reikšti ką nors blogo. Ji buvo stipri valdovė,
stipraus valdovo dukra. Ir ji buvo iš Lietuvos... Iš šalies, kurioje
nebuvo vertinamos purvinos Aukso ordos tradicijos imti įkaitais
šeimos narius ir šantažuoti jų gyvybėmis. Tradicijos, kurias taip
mielai, kartu su kitu purvu, papročiais ir iš dalies – kalba, perėmė
Maskovija.
Tą patį rytą saldžiai mieganti Zurfina buvo pažadinta skvarbaus Daumanto žvilgsnio.
– Linkėjimai nuo Sofijos, – tai buvo paskutiniai žodžiai, kuriuos ji išgirdo savo gyvenime. Po akimirkos prie Zurfinos veido
sunkios rankos prispausta pagalvė nebeleido jai ne tik ką nors atsakyti, bet ir įkvėpti. Moteris, galėjusi pakeisti Maskovijos istoriją, buvo nebegyva. Dar po pusvalandžio varpų skambesys visam
miestui pranešė apie kilusį gaisrą.
– Visa laimė, kad greitai užgesino, – vėliau kalbėjo tarpusavyje miestiečiai. – Sudegė tik vienas namas. Nors žuvusios moteriškės
gaila. Tikriausiai, dar lovoje užduso vargšelė, – šnekėjo jie, net neįsivaizduojami, kad yra teisūs.
Timūras, kaip ir buvo įsakyta, pradingo. Pradingo taip, kad
tas, kuris nėra žuvis ir negali panerti į giliausią upės vietą, niekaip
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negalėjo pamatyti vargšo ištikimiausio Vasilijaus tarno surištomis
rankomis ir kojomis bei prie kojų pririštais didžiuliais akmenimis,
kurie jį tvirtai laikė upės dugne. Vėliau Vasilijus tą dieną prisimindavo kaip liūdniausią savo gyvenime. Šlykščią dieną, kuri virto
niūriomis ir kupinomis skausmo savaitėmis.

1409 metų gegužė. Klaipėda
Nuo Prūsų šalies
Kaip sparnai debesies
Padangėmis raitosi dūmai;
Tai gaisro ugnis
Šviečia diena naktis:
Liepsnoja ir girios ir rūmai.
Dar vaikystėje išgirstos ir tėvo dažnai dainuotos dainos žodžiai
vis sukosi Buivydo galvoje. Šį keistą, savotiškai šiltą ir mielą atsiminimą sužadino vaizdas, kurį stebėjo žemaičių karys. Geras vaizdas... Degančios priešų pilies vaizdas. Na, gerai, Klaipėdos pilis dar
nedegė, bet neseniai atstatytas miestas pleškėjo toli gražu ne linksma ir malonia liepsna. Priešingai, anglėjančius namus laižantys
liepsnos liežuviai buvo aršūs, pikti ir negailestingi. Visai tokie pat,
kaip žemaičių bei Valimantaičio atvestų lietuvių kariai, kurie kaip
žiaurūs keršto demonai ar kaip laukiniai žvėrys, nežinantys, kas tai
yra gailestis, kapojo jiems po kojomis pasipainiojusius miestelėnus
bei pavienius kryžiuočių knechtus. Miestas krito iš karto, tačiau
pilis laikėsi. Laikėsi nepaisant žvėriško žemaičių įniršio, žvalgų atskleisto vienos sienos silpnumo, kuriuo puikiai pasinaudojo Valimantaičio atvesti lietuviai. Laikėsi, nes ją gynę Ordino broliai ir
knechtai net negalvojo pralaimėti. Pilys stiprios ne savo sienomis,
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o savo gynėjų ryžtu ir valia, užsispyrimu ir drąsa. Jos stiprios tada,
kai stiprūs jas ginantys kariai. Du kartus jokių pavojų nebijantys
žemaičiai ir jiems talkinantys drausmingi lietuviai puolė pilį pro
silpnoje sienoje pramuštą spragą ir du kartus kaip užtvanka, sustabdanti srauniausią upę, juos sustabdė gyva, geležimi kaustytų
riterių bei jų drąsos įkvėptų knechtų siena. Tačiau dviejų pralaimėjimų ir atsitraukimų buvo per maža nuraminti žemaičių kraujo troškulį. Jie, kaip kažkada prieš juos savo mūšiuose jotvingiai,
buvo pasiryžę visi iki vieno kristi kovoje ir jei ne ginklais, tai bent
dantimis ar nagais išplėšti nekenčiamo kryžeivio gerklę. Valimantaitis matė nuostolius, kuriuos patiria kariai. Matė juos ir Buivydas. Tačiau nė vienas iš jų dar negalvojo liepti trauktis ar stabdyti
kautynes. Dar buvo per anksti... Dar skaisčia, deginančia įniršio
liepsna degė žemaičių širdys. Dar neišblėso lietuvių ryžtas, kaip
pergalės šauklys plevenantis virš besirikiuojančių karių.
– Skydus į priekį! Dengiam kaimyną iš dešinės! – suriko Buivydas, šį kartą pats stodamas į rikiuotės priekį. Žvilgtelėjęs į Valimantaitį ir sulaukęs šio linktelėjimo, žemaičių galiūnas mostelėjo
ranka ir skardžiu balsu šūktelėjo: – Pirmyn!
Taip prasidėjo trečias puolimas, kuris galėjo būti lemiamas visiems Klaipėdos gynėjams. Puolimas, kurio metu Valimantaitis iš
Kęsgailų giminės nusprendė nieko nebeslėpti.
– Iškelti Vytį, – tarstelėjo jis neatsigręždamas žygūnui. – Tegu
žemaičiai žino, kad Vytautas juos remia atvirai ir dėl jų pasiruošęs
pradėti karą. Tai mažiausia, ką mes galime padaryti, atsilygindami
už tokią narsą. Be to, tai juos įkvėps dar aršiau kovoti.
Teisus buvo Rumbaudas Valimantaitis. Kaip lengvas gegužės
vėjas nubėgo virpulys žemaičių ir lietuvių karių gretomis, pamačius
valdovo vėliavą. Toks pat virpulys palietė ir Ordino brolių širdis. Tik
jiems jis nekėlė ūpo, o kaip negandų šauklys atnešė liūdnas mintis.
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– Dėde, žiūrėk! – šūktelėjo jaunas, bet jau ne kartą pasižymėjęs
riteris Haroldas, stverdamas už rankos Klaipėdos komtūrą. – Tai
juk Lietuvos vėliava... Reiškia, prieš mus kariauja Lietuva, o ne vieni sukilę žemaičiai.
– Aš šitai seniai įtariau... – liūdnai atsiliepė komtūras. – Blogi
reikalai, sūnėne. Vytauto kariai labai drausmingi ir, jei jų vadas
atvirai iškėlė Lietuvos vėliavą mūšyje, reiškia, Vytautas pasiruošęs
karui. O kur Vytautas, ten ir Jogaila...
– Bet mūsų Didysis magistras seniai pradėjo ruoštis karui su
Lietuva. Girdėjau, šauklius išsiuntė, kviesdamas garbingas gimines
prisijungti. Be to, Vytautas užpuolė Ordiną, sulaužė sutartį ir paniekino krikštą. Visa Europa prieš jį sukils.
– Niekas nesukils, – palingavo galvą komtūras. – Vytautas labai gudrus ir klastingas. Jis karo nepaskelbė. Visada galės pasakyti,
kad jokių Lietuvos kareivių prie Klaipėdos nebuvo, o vėliavą, siekdami mus apgauti, iškėlė patys žemaičiai. Jis bet kam į akis atvirai meluos ir net nemirksės. Atvirkščiai, Didysis magistras turės
paskelbti karą pirmas. Jei to nepadarys, jis neilgai tebus Didysis
Ordino magistras. Broliai suvokia tiesą, ir jiems meluoti magistas
negali. Todėl reikės didžiulių diplomatinių pastangų įtikinti Europą, kad Ordinas pradėjo karą išprovokuotas. Gal ir pavyks... O gal
ir ne, juk Ordinas turi nemažai priešų, kurie kaip gyvatės tik ir tyko
įgelti iš nugaros. Viena aišku, netrukus bus didelis karas, sūnėne.
Ir nežinia, kaip jis pasibaigs... O dabar eik į gretą. Priešai jau puola.
– Gerai, dėde, – linktelėjo Haroldas ir patraukė prie dvidešimt septynių vis dar galinčių kovoti Ordino brolių ir kelių šimtų
knechtų vėl gyva, geležimi aprėdytų vyrų grandine užtvėrusių didžiulį plyšį pilies sienoje.
– Šaunus vaikis, – šyptelėjo komtūras, stebėdamas išdidžiai
ir lengvai einantį, kaltomis lelijomis išpuoštą šalmą besidedantį,
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Haroldą. – Dabar jis, turbūt, geriausias mūsų riteris Klaipėdoje.
Dar keli metai – ir jam nebus lygių visame Ordine. Svarbu, kad
Haroldas išgyventų tuos kelerius metus, – kažkodėl liūdna nuojauta krankliu sukosi virš komtūro galvos ir neleido šviesiu žvilgsniu
žiūrėti į ateitį.
Tuo metu Haroldas užėmė savo vietą rikiuotėje ir persimetė
keliais juokeliais su šalia stovinčiaisiais – amžinai linksmu prancūzų riteriu Luku ir visiška jo priešingybe – riteriu iš Saksonijos
Hansu, kurio dar niekas nebuvo matęs besišypsančio. Ordino broliai nebijojo būsimų kautynių. Jų širdys buvo kupinos pasitikėjimo
savimi, kovos įkarščio ir paniekos laukiniams pagonims.
– Atrodo, šį kartą pagonys pakeitė taktiką, – tarstelėjo Haroldas, nužvelgęs artėjančias žemaičių ir lietuvių karių eiles.
Haroldas buvo teisus... Puolantieji nebebandė prasiveržti bėgdami be jokios tvarkos ir naudodamiesi vien savo didžiule fizine
jėga ar rodydami begalinę narsą. Dabar į knechtų skydų eilę trenkėsi gal mažiau kaustytų ir ne tokių tvirtų skydų eilė. Tačiau už tų
skydų stovėjo vyrai, kurių raumenys buvo tvirti kaip plienas, širdys
karštos kaip ugnis, o galvos apimtos vienintelio troškimo – žudyti
kryžiuočius. Šį kartą puolantieji bandė tiesiog nustumti priešus į
vidinį pilies kiemą ir ten pasinaudoti savo kiekybiniu pranašumu.
Ir jiems sekėsi. Dvi įsiręžusių vyrų masės iš paskutinių jėgų bandė
nustumti viena kitą. Čia jau beverčiai buvo ilgi žemaičių kardai ir
kovos kirviai, kuriais tik retkarčiais koks labai jau mitrus karys įsigudrindavo užvažiuoti priešais stovinčiam knechtui per galvą. Mažai naudingi buvo ir Ordino brolių kalavijai. Tiesa, tai vienas, tai
kitas bandydavo durti pro atsivėrusią properšą skydų sienoje, bet
dažniausiai tokie bandymai nesibaigdavo sėkme. Tačiau net ir tokioje, netikėtoje ir netradicinėje, kovoje kariai žuvo. Tai vienas, tai
kitas knechtas virsdavo neišsilaikęs ant kojų ir būdavo sutrypiamas
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lėtai į priekį judančių priešų. O ir žemaičių kariūnai krisdavo pakirsti retų sėkmingų kryžeivių smūgių. Tačiau puolantieji po žingsnelį, labai iš lėto, stūmėsi į priekį, o besiginantieji laikėsi iš paskutiniųjų ir tik vienoje vietoje viskas vyko žymiai greičiau. Būtent ten
knechtų ir Ordino brolių grandinė pavojingai išlinko. Suraukęs
antakius, komtūras stebėjo, kaip beviltiškai jo vyrai bando sulaikyti
vieną vienintelį žemaičių galiūną, kuris atrodė kaip dramblys, blaškantis stumbrų kaimenę. Šitas vyras buvo ne tik labai stiprus, bet ir
neįtikėtinai gudrus. Ne kartą ir ne du jis pargriovė priešais stovintį
knechtą, pasinaudodamas kokia nors netikėta gudrybe. Tai stipriai
stūmęs staiga atsitraukdavo, tai šarvuota pirštine sugriebdavo priešo galvą, skydo kraštą ar ranką ir stipriai patraukdavo į save... Net
sunku išvardyti visas gudrybes, kurių ėmėsi žemaičių galiūnas Buivydas, skindamasis kelią į priekį. Niekur kitur Ordino kariai nepatyrė tokių nuostolių, kaip prieš Buivydą. Tereikėdavo knechtui susvyruoti, tik akimirkai prarasti pusiausvyrą – ir jis atsidurdavo ant
žemės, o pakilti nė vienas nesugebėjo. Taip žingsnis po žingsnio
šitas gyvas gaivališkos jėgos ir galios įsikūnijimas stūmėsi į priekį.
Ir jei priešams jis atrodė kaip iš košmariškų sapnų išlindusi pabaisa, tai paskui sekantiems kariams jis buvo kelrodė žvaigždė, vis
suteikianti vilties ir naujų jėgų. Paskui jį sekė patys stipriausi vyrai,
pasiryžę paaukoti savo gyvybes. Kaip suakmenėjęs stovėjo komtūras, nežinodamas, ko imtis. Netikėta puolančiųjų taktika į šipulius
sugriovė visus jo mūšio planus bei kurtas strategijas. Nebeliko nieko, ką jis galėtų pasiųsti į vykstančias grumtynes. Net arklininkai,
virėjai ir tarnai – visi įsiręžę bandė padėti stumiamiems Ordino
kariams, prilaikydami tuos iš nugaros. Tada komtūras ėmėsi vienintelio, kas jam liko. Jis pradėjo melstis. Melstis karštai, prašydamas Dievo Motinos stebuklo ir išsigelbėjimo šioje akivaizdžiai
pralaimimoje kovoje. Ir stebuklas įvyko... Nežinia, kas padėjo – ar
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malda, ar trys Ordino riteriai – Haroldas, Lukas ir Hansas, kurie
sutrūkus gyvai karių sienai, vieninteliai liko Buivydo kelyje. Už jų
plytėjo pilies kiemas, aplink dejavo išblaškyti knechtai, prieš juos
stovėjo įtūžęs žemaičių gigantas, pagaliau aplinkui pajutęs laisvesnę erdvę ir išsitraukęs prieš tai už nugaros kabėjusį kovinį kirvį. Prasidėjusi kova buvo greita ir žiauri. Riteriai puolė Buivydą
kaip puikiai susiderinusi komanda, vienu metu iš skirtingų pusių.
Puolė ir buvo atblokšti. Ne tik atblokšti, o faktiškai sutriuškinti.
Tik Gintis ar Artorius būtų susitvarkę efektingiau, tačiau ir tai, ką
padarė Buivydas, privertė aiktelėti knechtus ir sustingti komtūro
lūpas. Tik vienintelis Haroldas, nors perkreiptu iš skausmo veidu
ir bukai žiūrėdamas į lūžusį kardą bejėgiškai nukarusioje dešinėje
savo rankoje, vis tik išsilaikė ant kojų. Lukas, linksmuolis Lukas,
sukniubo ten, kur stovėjo, o jo kaukolėje įstrigęs Buivydo kirvis
aiškiai rodė, kad nuo šiol prancūzas juokaus tiktai rojaus soduose.
Panašiai, tik su galvoje įstrigusiu žemaičio skydu, kurio užaštrintu
kraštu Buivydas smogė tiesiog neįtikėtina jėga, savo dienas baigė
paniurėlis Hansas. Tačiau ne veltui Haroldas buvo laikomas vienu geriausiu Ordino kariu. Sekundės dalį tetruko jo sutrikimas ir
kova su aštriu skausmu – kairėje rankoje blykstelėjęs durklas kaip
žaibas susmigo į Buivydo krūtinę. Tik to neužteko išlikti gyvam...
Kaip sužeistas lokys, dar pavojingesnis iš įsiūčio, suriaumojo žemaitis, ištiesė savo storas kaip medžiai rankas, suėmė lelijomis
puoštą kryžiuočio šalmą ir pasuko. Pasuko taip, kad neišlaikė kaklą
saugąs plienas ir stiprūs Haroldo raumenys. Kaip pakirstas beržas
krito jaunasis riteris, o jo siela, palikusi iškankintą kūną, lengvai
nupleveno virš mūšio lauko, vis dar liūdėdama dėl neišsipildžiusių
gyvenimo vilčių. Šalia sukniubusio riterio, apimtas staigiai užplūdusio silpnumo ir rankomis spausdamas žaizdą, suklupo Buivydas. Būtent tai buvo komtūro melstas stebuklas, išgelbėjęs ir pilį, ir
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jos gynėjus. Žemaičiai, užuot toliau puolę priešus, metėsi prie savo
sužeisto vado ir kaip rūpestingi vaikai švelniai išnešė jį iš mūšio
lauko. Taip jie suteikė Ordino kariams kelias minutes, per kurias
šie atkūrė savo skydų sieną ir susigražino gretose tvarką bei ryžtą
širdyse. Tai išvydęs Valimantaitis liepė trauktis. Jis nebematė prasmės toliau aukoti karius, kurių dar prireiks būsimam kare su Ordinu. Kare, kuris turėjo kilti netrukus. Galų gale, juk pagrindinis
Vytauto įsakymas – leisti Ordinui suprasti, kad Klaipėdos puolime
dalyvavo Lietuvos kariai, – buvo įvykdytas.
– Ką gi, mano kunigaikšti, – sušnibždėjo sau po nosimi Valimantaitis. – Viskas taip, kaip tu ir įsakei. Ordinas privalo suprasti,
bet neturi gauti jokių įrodymų, kuriuos galėtų pateikti. Manau, jie
suprato, ir komtūras jau šiandien pasiųs žygūną pas magistrą.

1409 metų birželis. Krokuvos apylinkės
Linksmai dangumi besiridinėjanti saulutė visiems dovanojo
savo šilumą, o jos pasiųsti spinduliukai kaip zuikučiai šokinėjo,
bandydami pasiekti atokiausią kampą ir glostydami bei kutendami
kiekvieną sutiktą gyvą padarą. Atrodė, besišypsančios saulės vaizdas negalėjo kelti jokių neramių minčių. Tačiau buvo ne visai taip...
Mažo, bet labai jaukaus ir švaraus moterų vienuolyno motinėlė su
nerimu žvilgčiojo į saulutės pusę. Artėjo vidurdienis, laikas, kada
turėjo atvykti garbusis vyskupas Voicechas, o jo viešnagei dar nebuvo visiškai pasiruošta. Pirtelė neužkaista, vaišės nesuruoštos, o
trys pačios gražiausios seserys iš pat ryto vis dar linksminosi su broliu Pranciškumi, kuris paties popiežiaus nurodymu jau pusę metų
gyveno vienuolyne. Ne, dėl brolio Pranciškaus motinėlė nesiskųsdavo. Šelmis buvo labai jau gražus ir savo juodomis akimis vienu
mirksniu sugebėdavo pas save į lovą pasikviesti bet kurią seserį, o
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neretai ir dvi ar tris iš karto. Net ir pati motinėlė, nors ir pagyvenusi
bei sulaukusi beveik keturiasdešimties metų, vien žvilgtelėjusi jam
į akis pajusdavo šilumą bei virpulį pilvo apačioje ir drėgmę tarp
šlaunų. Ne vieną naktį šio keistai patrauklaus vyro paveikslas nejučiom nustumdavo jos ranką prie pačios intymiausios vietelės ir
sukeldavo neapsakomą palaimą. Daugumos kitų vienuolynų motinėlės sudegtų iš gėdos po tokių naktinių įvykių ir bandytų tą gėdą
nuskandinti karštose maldose. Tačiau šis vienuolynas buvo vienas
iš retų ir ypatingų. Jame gyveno tik pačios gražiausios, sveikiausios
ir švariausios vienuolės, o jų gyvenimo tikslas buvo ne atpirkimo
maldose ieškojimas, o žemiškojo bažnyčios vadovų gyvenimo praskaidrinimas. Nedaug bažnyčios tarnų galėjo laisvai lankytis šioje,
tarp eilinių kunigų gandais ir legendomis apipintoje, šventovėje.
Kardinolai, vyskupai, popiežiaus pasiuntiniai – štai ir visi svečiai.
Kiti tai galėjo padaryti tik už didelius nuopelnus ir tik popiežiui,
kardinolui ar žymiam vyskupui leidus. Štai motinėlė ir nesuprato,
kokius nuopelnus prieš patį Šventąjį Tėvą turėjo brolis Pranciškus, kad gavo tokią, kiekvieno sveiko vyro akimis, tiesiog dievišką
privilegiją, neribotą laiką gyventi ypatingame vienuolyne kartu su
dvidešimčia pačių gražiausių moterų. Atvirai pasakius, ji ir nesiekė
to suprasti. Motinėlė buvo pakankamai patyrusi, kad suvoktų, jog
didelės paslaptys laimės neatneša, o gražios akys gali ne tik suteikti
palaimą, bet ir prišaukti mirtį. Todėl ji nekvaršino sau galvos tuo,
kame jautė pavojų, ir tiesiog slapta mėgavosi Pranciškaus buvimu
vienuolyne. Staiga po truputį link kūniškų nuodėmių linkstančias
motinėlės mintis nutraukė varpelio skambėjimas, pranešantis, kad
jau pasirodė laukiamas svečias.
– Jūsų šviesybe, – nuolankiai bučiuodama vyskupo ranką, pasveikino svečią motinėlė.
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– Na baik, Marija, kam tie formalumai tarp mūsų, – nusišypsojo Voicechas, švelniai ištraukdamas ranką. – Man labai malonu
tave matyti sveiką ir gyvybingą.
– O kaipgi, vyskupe, jus pamačiusi, iš karto tampu gyvybinga, –
koketiškai šyptelėjo Marija. – Ko norėtumėte pirmiausia? Pirtelėje
atsigaivinti? Vaišės tuoj bus suruoštos ir mergaites galiu pakviesti.
– Palauk, Marija, neskubėk. Į pirtelę aš nueisiu, bet pakviesk
man Pranciškų. Mes su juo turime apie ką pasikalbėti. O po rimtų
pokalbių ateis eilė ir pailsėti su mergaitėmis.
– Žinoma, – nusilenkė Marija. – Eime, palydėsiu jus. Ei, Ana,
– šūktelėjo ji netoliese stovėjusiai vienai iš seserų. – Bėk ir pakviesk
brolį Pranciškų. Pasakyk, kad vyskupas Voicechas su juo dabar
nori pakalbėti. Ir dar, atsimink, kad pakviesti tai nereiškia iš pradžių valandžiukę su juo pasivolioti lovoje. Supratai?
– Taip, motinėle, – skaisčiai nuraudusi žybtelėjo akimis Ana ir
nuskubėjo vykdyti gauto nurodymo. Kai kada moterys būna bejėgės ką nors paslėpti. Akys ir skruostai labai dažnai išduoda jų
mintis.
Prabangi, romėniško stiliaus pirtis vyskupui keldavo tik pačias geriausias emocijas. Jis mėgo pirtis ir mėgo prabangą – šių
dviejų faktorių derinys pataisydavo jo nuotaiką ir išblaškydavo
net niūriausias mintis. Patenkintas vyskupas krenkštelėjo ir švelniai pliaukštelėjo per riestą Marijos užpakaliuką, o iš jos sulaukė
koketiško kikenimo ir, padedamas paslaugios motinėlės, pradėjo
nusirenginėti. Neužilgo priepirtyje pasirodė Pranciškus ir kelios
lengvai apsirengusios seserys, nešančios vaišes, kurių užtektų penkiems drūtiems vyrams pavalgyti. Vyskupas, pamatęs atėjusį brolį
Pranciškų, nustojo kutenti palaimingai dūsaujančią Mariją ir švelniai stumtelėjo ją link durų.
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– Užeik, Pranciškau, renkis ir prisijunk prie manęs pirtyje.
Reikia rimtai pasikalbėti, – šyptelėjo vyskupas. – O jūs, mergaitės,
palaukite už durų. Pakviesiu jus vėliau.
– Prireikė mano paslaugų? – ne tiek paklausė, kiek konstatavo
Pranciškus, kai tik užsidarė durys paskui kikenančias vienuoles.
– Taip, – trumpai atsakė vyskupas, rankos mostu kviesdamas
pašnekovą šalia savęs.
– Kas taikinys? – taip pat ramiai, lyg kalbėtų apie oro permainas, tęsė Pranciškus, kuris jau spėjo nusimesti drabužius ir įsitaisyti šalia Voicecho.
– Jogaila, – nuskambėjo aiškus atsakymas.
– Oho, – švilptelėjo Pranciškus, pirmą kartą parodydamas
emocijas. – Rimtai čia... Bus sunku, bet įmanoma. Yra pageidavimų dėl būdo, kaip pagonis turėtų nukeliauti pas protėvius?
– Yra kelios sąlygos, – linktelėjo vyskupas. – Viskas vyks mūšio
sąlygomis, tuo metu, kai Jogaila bus apsuptas asmens sargybinių –
tai turi atrodyti kaip Ordino darbas.
– Aišku, – linktelėjo Pranciškus ir susimąstė. – Man reikės trijų
mėnesių pasiruošti ir įvertinti padėtį vietoje prieš mūšį. Taip pat
reikia tikslaus kiekvieno asmens sargybinio apibūdinimo. Išvaizdos, charakterių, įpročių ir panašiai. Padarysite tai?
– Nėra reikalo, – mostelėjo vyskupas. – Kai būsi pasiruošęs, oficialiai tapsi mano asmens sargybiniu ir aš, kaip karaliaus patarėjas,
galėsiu pasiimti tave su savimi į kiekvieną pasitarimą. Pasitarimo
metu tu visada liksi už durų, bet turėsi puikią progą pažinti Jogailos
apsaugą. Ir, atsakant į tavo neištartą klausimą, – taip, su popiežiumi
šį klausimą suderinau ir leidimą tave laikinai pasiimti turiu.
– Tada puiku, – linktelėjo Pranciškus. – Tiesa, vyskupe, nemokamai aš dirbu tik Šventajam Tėvui.
93

R O M UA L DA S D R A K Š A

– Žinau, – šyptelėjo Voicechas. – Dešimt tūkstančių užteks?
Pusę duosiu dabar, pusę – baigus darbą. Jei nuspręsiu viską atšaukti, dabar gautą pusę galėsi pasilikti. Tinka?
– Žinoma, Jūsų Šviesybe, – dar kartą linktelėjo Pranciškus. –
Labai dosnus užmokestis.
– Dosnus, bet vertas meistro, kurį samdau, – ramiai atsakė vyskupas. – O kam tau trys mėnesiai pasiruošti?
– Arbaletui pagaminti. Pagonis turės mirti nuo Ordino strėlės,
pataikiusios į širdį. Jų arbaletai dideli ir strėlės – galingos. Bet kokius šarvus iš arčiau pramuša. Aš turėsiu pagaminti arbaletą, kuris
būtų toks mažas, kad nesimatytų po apsiaustu, bet šaudytų Ordino
naudojamomis strėlėmis. Tai šiek tiek užtruks. O tolimesnis planas bus paprastas. Mūšio metu aš būsiu už trisdešimties žingsnių
nuo Jogailos ir jo sargybinių pasislėpęs taip, kad niekas manęs nepastebės. Jums davus ženklą, iššausiu. Iš tokio atstumo man užteks
mažiausio plyšio, ir Jogaila mirs. Jei jūs ženklo neduosite, reiškia,
užduotis atšaukiama. Sulaukęs galimybės ir vėl prisijungsiu prie
jūsų kaip asmens sargybinis.
– Atrodo paprasta ir efektyvu, – šyptelėjo Jo Šviesybė. – Ar tik
rai niekas nepamatys?
– Tikrai, – vėl linktelėjo Pranciškus. – Slėpynės visada buvo
mano stiprioji pusė...
– Na štai kaip puiku, – apsidžiaugė vyskupas. – Dabar galima ir
mergaites pasikviesti. Tu šios srities žinovas. Ką patarsi?
– Kelias kviesite, Jūsų Šviesybe? – šyptelėjo Pranciškus.
– Na jau, kelias... Mano amžiaus vyrui jau ir vienos užteks. Praėjo tie laikai, kai eržilas buvau, – nusijuokė Voicechas ir pridūrė: –
Reikia vienos, bet geros...
– Tada Aną pakvieskite, – patarė pašnekovas. – Ji gera, be to,
jau įkaito mane kviesdama, todėl bus kupina norų bei fantazijos.
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Dar patariu jai leisti pačiai ant viršaus „ateiti“. Toje pozoje ji tiesiog nepakartojama.
– Dėkui, broli už patarimą, – linktelėjo vyskupas. – O tu pats?
– Aš grįžtu į savo kambarį. Turiu ten manęs lovoje laukiančių
nebaigtų darbų, – nusijuokė Pranciškus, suokalbiškai mirkteldamas Jo Šviesybei. – Pakviesti Aną išeinant?
– Būk toks malonus, – sumurkė atsilošdamas vyskupas, jau iš
anksto nujausdamas būsimą malonumą. Tiesą sakant, vizualiai
tokia jo nuotaika buvo labai matoma. Ypač žiūrint žemiau juosmens...

1409 metų birželis. Vilnius
Kaip vėjas, keliantis dulkių sūkurius, priberiantis smėlio į akis
ir verčiantis sutiktus praeivius nulenkti galvas lėkė juodbruvas,
suplukęs arklys. Jam iš paskos tai šen, tai ten nuskambėdavo prakeiksmai, bet jie buvo labai reti. Dauguma, pyktelėjusių dėl tokio
lėkimo, praeivių laiku „prarydavo“ besprūstančius žodžius, pažinę
ant žirgo sėdintį pavargusį raitelį. Ir ne vien todėl, kad žmonės bijodavo pyktis su karaliaus, kaip mieste vadino Vytautą, artimiausiu patikėtiniu, bet ir todėl, kad Gintį gerbė ir juo žavėjosi. Jis su
broliu buvo ir žavėjimosi, ir pagarbos, ir slaptos meilės, ir pikto
pavydo objektai. Tokie, kokiais neišvengiamai tampa kiekvienas
ryškus, garsus ir daugiau pasiekęs žmogus. Todėl dažniausiai praeiviai tik nusipurtydavo dulkes ir, numoję ranka, skubėdavo toliau
savo reikalais. Taip, nė karto nestabtelėjęs, Gintis įlėkė pro pilies
vartus, nušoko nuo žirgo, numesdamas pavadžius arklininkui, ir
sparčiu žingsniu nuskubėjo į Vytauto menę. Čia jo jau laukė du iš
pažiūros labai skirtingi žmonės. Vienas žemaūgis, pražilęs vyriškis
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skaitė ką tik pristatytą Jogailos laišką. Kitas... Kitas buvo tiksli Ginčio kopija.
– Valdove, – tik įžengęs pro duris ir nulenkęs galvą, pradėjo
Gintis. – Dželaletdinas sutiko. Jis su savo kariais prisijungs prie
tavęs tuomet, kai pasakysi.
– Kaina protinga? – nepakeldamas akių nuo Jogailos laiško,
paklausė Vytautas.
– Štai, jis savo sąlygas išdėstė raštu, – padavė Gintis atsivežtą
pergamentą Lietuvos valdovui.
– Ką gi, visai nieko, – numykė Vytautas, žvilgtelėjęs į totorių
raštą. – Nori pinigus gauti po trijų mėnesių Smolenske ir tada bus
pasiruošęs stoti su trimis tūkstančiais karių po Lietuvos vėliavomis. Gerai, bus jam tie pinigai Smolenske. Mūsų planai išsipildė...
Jogailos šnipai pranešė, kad Ordinas artimiausiu metu paskelbs
karą Lenkijai ir Lietuvai.
– Tai mums totorių reikės anksčiau? – pasitikslino Gintis.
– Ne, – numojo Vytautas. – Mūsų svečias, tarnaujantis imperatoriui, patvirtino, kad Ordinas dar nepasiruošęs. Dabartinis karas
bus vangus. Gal įsiverš į Dobrynės žemę keli tūkstančiai samdinių,
bet nieko daugiau. Visi džiaugsmai prasidės kitais metais. Štai ir
Jogaila tai supranta. Net neprašo manęs pagalbos. Mane neramina Švitrigaila. Jis gali pradėti žaisti įvairius žaidimus su Ordinu ir
bandyti suskaldyti Lietuvą iš vidaus. Vaikinai, aš vėl turiu jums
darbo, – nusišypsojo Didysis kunigaikštis.
– Klausom, valdove, – prieš Vytautą išsitempę broliai laukė
nurodymų, bet linksmi žvilgsniai išdavė, kad būsimi nuotykiai
juos tik džiugina.
– Artistai, – šyptelėjo Vytautas, parodydamas, kad suprato ir
įvertino brolių surengtą vaidinimą, kuriame jie bandė įsigyventi
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į paslaugių ir nuolankių tarnų vaidmenis. – Nelabai jums tokios
išraiškos tinka, taigi prašyčiau rimties, – šie ganėtinai griežtu tonu
ištarti žodžiai kaip vėjas nupūtė ir apsimestinį paslaugumą povyzose, ir linksmumą akyse.
– Taip jau geriau, – patenkintas sumurmėjo kunigaikštis, įvertinęs savo žodžių poveikį. – Ginti, paimsi penkiasdešimt karių ir
pinigus velionio Tochtamyšo sūnui. Pakeliui užsuksi į Maskvą aplankyti mano dukrelės. Įsitikink, ar ten tikrai viskas ramu. Jei taip,
suk į Pskovą ir nuvežk jiems mano pasirašytą Amžinos taikos sutartį. Reikia užsitikrinti, kad nė viena kunigaikštystė nesugalvotų su
Aukso orda susidėti ar pati savarankiškai neramumus kelti, kol mes
kovosime su Ordinu. Tada keliauk į Smolenską, susitik su Dželaletdinu, perduok jam pinigus ir mano laišką su nurodymais. Taip
pat perduok įsakymą Lengveniui Algirdaičiui su pulkais judėti link
Gardino ir ten laukti mano tolimesnių nurodymų. Pats tu pasiliksi
prie Lengvenio, kol neįsakysiu grįžti pas mane. Tačiau jei Maskvoje
kas nors tau sukels įtarimą, su Lengvenio pulkais paimk Maskvą
ir pastatyk ten Lietuvai ištikimą kunigaikštį. Kad ir Daumantą. Jis
ganėtinai aukštos kilmės ir be galo ištikimas Sofijai. Viską supratai?
– Kunigaikšti, dėl to „kas nors sukels įtarimą“... – pasitikslino
Gintis. – Ar teisingai suprantu, kad kalbama apie Sofijos sugebėjimą valdyti Vasilijų ir visą Maskvą? Turiu įvertinti, ar Vasilijui
nedaro įtakos kiti asmenys, ar slapta nuo Sofijos nesiruošia ką nors
iškrėsti negero Lietuvai, ar nėra akivaizdaus pavojaus Sofijos gyvybei iš Lietuvai priešiškos grupės? Taip?
– Būtent, – linktelėjo Vytautas. – Jei bent kas parodys, kad per
keletą artimiausių metų Maskva gali tapti priešiška Lietuvai, nedelsdamas imkis priemonių. Turime užkirsti kelią bet kokiai karo
su Maskva galimybei tuo metu, kai vyks karas su Ordinu.
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– Supratau, – linktelėjo Gintis.
– Rytoj apie pietus užeik pas mane pasiimti laiškų ir pinigų. Iki
to laiko parink karius į savo palydą. Tada ir išvyksi, – mostelėjo Vytautas ir pasisuko į Artorių. – Tu pasitelk visus savo šnipus ir stebėk
Švitrigailą. Būk visada šalia jo, bet stenkis išlikti nepastebimas, ir kai
tik pamatysi, kad Švitrigaila pradėjo derybas su Ordinu, jį suimsi
ir nugabensi į Kremenecą. Tiesa, kur jis dabar? Dar Aukso ordoje?
– Taip, valdove, – atsakė Artorius. – Bet laukia Lietuvos karo
su Ordinu ir planuoja grįžti į Lietuvą.
– Na ir puiku, – šyptelėjo Vytautas. – Bus tau lengviau jį stebėti
ir, esant reikalui, suimti. O dabar eikite... Turiu darbų ir be jūsų.
Broliai nusilenkė valdovui ir neskubėdami išėjo iš menės. Jie
senokai buvo vienas kito nematę ir turėjo daug apie ką pakalbėti.
Kitą rytą vėl laukė darbas ir kelionė, o šiandien jie susiruošė pailsėti ir pasilinksminti.

1409 metų rugpjūtis. Marienburgas
Niūru buvo Marienburge... Niūrūs žvilgsniai slydo niūriomis
miesto sienomis. Niūrios kalbos aidėjo niūriose jo gatvėse. Kalbos
apie tai, kad Ordinas išsigimė, apie Didžiojo magistro neryžtingumą, apie tai, kad broliai žino tiesą ir gali priversti Didįjį magistrą
veikti. Kol kas tai buvo niūrios, bet ne karštos ar agresyvios kalbos.
Kol kas Ulrichas fon Jungingenas dar turėjo laiko apmąstymams,
bet ne tiek daug, kaip jam norėtųsi. Marekas of Nakola girdėjo
šias kalbas ir matė žvilgsnius, tačiau jie tik stiprino lenko tikėjimą
gera derybų baigtimi. Derybų, dėl kurių jis atvyko į Ordino sostinę, ir kurios, kaip jis puikiai suprato, staiga įgijo vertę ir Didžiojo
magistro akyse.
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Ulrichas fon Jungingenas išgyveno dvejopus jausmus. Jis nekantriai laukė atvykstančio lenkų bajoro, bet kartu ir bjaurėjosi būsimu susitikimu. „Jei dar prieš metus man kas nors būtų pasakęs,
kad kaip išganymo lauksiu atvykstančio tos niekingos tautos, besibičiuliaujančios su pagonimis ir taip išdavusios Kristaus mokymą,
atstovo, niekada tuo nebūčiau patikėjęs, – galvojo Didysis magist
ras, vaikščiodamas po savo menę. – O dabar... Dabar šitas Marekas
of Nakola man atrodo kaip dangaus siųstas pagalbininkas. Nežinomi Dievo keliai... Kai kada Jis gali atsiųsti sąjungininkus iš ten,
iš kur mažiausiai tikiesi. Jei pasiūlymas, kurį lenkas perdavė per
tarpininkus, yra tikras ir jis iš tiesų atsives penkis tūkstančius profesionalių karių, sprendimas pradėti karą su Lietuva ir Lenkija bus
žymiai lengvesnis. Tai atsvers Livonijos išdavystę.“ Magistras net
paraudo, prisiminęs niekingą Livonijos atsisakymą prisijungti prie
karo su Lietuva ir Lenkija. „Bailys... Jis, matai, nenori nutraukti galiojančios taikos sutarties. Kai tik laimėsime karą, aiškiai lėks vieno
veikėjo, užsisėdėjusio Rygoje, galva nuo pečių.“ Kiek apsiraminęs,
Didysis magistras žvilgtelėjo pro langą ir toliau paniro į mintis
apie lenkų pagalbą. „Penki tūkstančiai vyrų... Net nemaniau, kad
Lenkijoje yra tokia rimta opozicija Jogailai. Atrodo, moki pinigus
šnipams, bet nieko doro iš jų taip ir neišgirsti. Aplinkui – vieni
sukčiai... Sukčiai, bailiai arba kvailiai. Nejaugi jie mano, kad nepastebiu susiraukusių veidų ar niūrių žvilgsnių? Viską matau... Tačiau karas su Lietuva ir Lenkija – tai ne savaitgalio pasijodinėjimas
prie jūros. Lietuva dar niekada nebuvo tokia stipri, o ir Lenkijoje
Jogaila tvarką įvedė. Jie sako, kad riteris turi būti beatodairiškai
narsus ir ištikimas savo Ordinui. Lengva jiems taip kalbėti, kai galvoja tik apie save, o aš turiu galvoti apie visą Ordiną, žvelgti į ateitį,
vertinti tikimybes. Vis tik lenko pasiūlymas man kaip atgaiva širdžiai. Penki tūkstančiai apmokytų ir patyrusių karių... Surinksime
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visus ir net jei mūsų jėgos bus mažiau skaitlingos nei priešų, bet jau
bus pakankamos tam, kad įveiktume pagonis ir jų draugus mūšio
lauke. Žinoma, karo prieš Lietuvą dabar nelaimėsime ir Žemaitija
mums iš esmės prarasta, bet ne tai svarbiausia... Dabar reikia laimėti
laiko. Vytautas jau senas. Jei jam kas nors atsitiks, štai tada atsiras
galimybė pakurstyti Lietuvos vidaus karą ir susilpninti juos tiek, kad
vėl Žemaitiją atiduotų savo noru. Svarbiausia – laimėti mūšį...“
– Magistre, pas jus svečias, kurio laukėte, – įkišęs galvą pro
atviras duris, tyliai pasakė kamerdineris. – Kviesti?– Kviesk, – išdidžiai linktelėjo Ulrichas fon Jungingenas ir atsisuko į duris, laukdamas įeinančio lenko.
– Didysis magistre, – svečias, tvirtu žingsniu priėjęs prie Ulricho fon Jungingeno, pagarbiai nusilenkė.
– Pone, – linktelėjo atsakydamas magistras, patenkintas tuo,
ką pamatė. Tvirta, išdidi lenko laikysena, atviras ir tiesus žingsnis
ir tuo pat metu demonstruojama nuoširdi, be lašo padlaižiavimo,
pagarba paliko kryžiuočiui gerą įspūdį. – Malonu su jumis susitikti
akis į akį. Turiu pasakyti, kad jūsų laiškuose perduoti pasiūlymai
mane labai sudomino. Negi tikrai esate surinkęs penkis tūkstančius karių? Ir kur jie dabar visi?
– Miške, prie Ordino sienos. Laukiame jūsų leidimo prisijungti, – ramiai paaiškino svečias.
– Puiku, – magistras ranka paglostė savo barzdelę. – Kiek sup
ratau, prisijungimas prie Ordino pajėgų yra tik dalis plano. Gal
galėtumėte man papasakoti ir likusią dalį?
– Jūs teisus, Didysis magistre, – linktelėjo Marekas of Nakola. – Aš noriu nužudyti pagonį, užėmusį mano šalies sostą.
– Nagi, įdomu, – numykė kryžiuotis. – Tęskite.
– Surinkau visus bajorus, kurie nebijojo stoti į atvirą kovą. Kai
kurie patys nenorėjo kariauti, bet davė pinigų, kuriuos panaudojau
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samdiniams. Viskas tik dėl to, kad atsikratytumėme tuo bedieviu
ir jo šėtonu pusbroliu, kurie, kaip aš manau, yra didžiausia grėsmė krikščioniškajai bažnyčiai, – Marekas of Nakola pasakojo nieko neslėpdamas. Ne jo būdui buvo apgaudinėti. Tai buvo geras ir
narsus karys, ne intrigantas. Tačiau tokiam atvirumui buvo ir kita
priežastis. Marekas of Nakola tiesiog jautė, kad magistras supras,
jei jam bus meluojama, ir dėl to gali žlugti visas taip puoselėtas
planas. Todėl jo tariami žodžiai tiesiog liejosi iš pačios širdies. Visa
nuoskauda, visos viltys... – Mūšyje mūsų žmogus nužudys Jogailą, lietuviai bus sutriuškinti, o Lenkijos kariuomenė atsitrauks be
didelių nuostolių. Naujas karalius nutrauks sąjungą su Lietuva ir
paskelbs jai karą. Tikiuosi, kariaus kartu su Ordinu kaip sąjungininkai.
– Supratau, – ištarė kryžiuotis. – Reiškia, kaina už jūsų pagalbą
yra Ordino atsisakymas nuo ginčytinų žemių Lenkijos naudai ir taikos sutartis. Kas dar?
– Kai sutriuškinsime Lietuvą, prašysime Lenkijai atiduoti visas
buvusias Galicijos-Voluinės kunigaikštystės žemes, kurias dabar
užgrobusi Lietuva. Ordinas galės susigražinti Žemaitiją ir pasiimti
Vilnių, Trakus bei Gardiną.
– Neblogas kąsnelis, – linktelėjo kryžiuotis. – Bet kodėl mes
čia kalbamės tuščiais pilvais? Jūs juk po kelionės, turbūt išalkote. Pirmiausia kartu pavalgykime. Kiek žinau, tarnai jau padengė
stalus. – Priešingai nei jo svečias, jis buvo patyręs diplomatas ir
puikiai žinojo, ko iš tiesų vertos „amžinos taikos“ ar „nesulaužomos sąjungos“. Kryžiuotis jau buvo nusprendęs sutikti su visomis
Mareko of Nakola sąlygomis, tik jo planuose Lenkijai tegalėjo tekti
įrankio, su kuriuo bus sunaikinta Lietuva, vaidmuo, o vėliau – gūdžios Ordino provincijos lemtis.
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1409 metų rugpjūtis. Maskva
– Kunigaikšti, – tyliai nuskambėjęs žodis privertė Vasilijų
krūptelėti. – Tyliau, kunigaikšti. Aš čia, židinyje, – su tais žodžiais
židinio angoje pasirodė mažas suodinas žmogelis. – Gerai, kad dabar vasara ir židinys neužkurtas, – šyptelėjo jis. – Aš suprantu, kad
išgąsdinau, bet tai buvo vienintelis būdas apgauti ištikimus Lietuvai žmones, – paskutiniai žodžiai sustabdė Maskvos kunigaikštį,
kuris jau buvo pasiėmęs į rankas kardą ir susiruošęs ne tik gintis,
bet ir pašaukti už durų stovinčius sargybinius. Sargybinius, kurių
jis nekentė visa savo esybe. Ir buvo dėl ko... Jie buvo Lietuva... Tiksliau, ne pati Lietuva, bet simbolizavo Lietuvos valdžią jo paties rūmuose. Vasilijus suprato, kad šimtinė iš Lietuvos atvykusių karių,
kuriais Sofija pakeitė rūmų sargybą, pavertė jį belaisviu savo paties
rūmuose, bet nieko padaryti negalėjo. Tiesą sakant, galėjo pabėgti,
surinkti Maskvos draugovę, kurios keli tūkstančiai, daugiausia totorių kilmės, vyrų jam buvo ištikimi, ir sumušti Sofijos tarnus, bet
nematė galimybių laimėti. Kaip ir minėta, sargybiniai buvo Lietuva. Užpulsi juos – užpulsi Lietuvą. O prieš ją Maskvos kunigaikštis
jautėsi bejėgis kaip ilgaausis kiškutis prieš didžiulį lokį.
– Kas tu? – jau ramiau paklausė Vasilijus, apžiūrinėdamas savo
svečią, kuris, be labai mažo ūgio, dar išsiskyrė siauromis, žvitriomis akimis bei tamsiu gymiu, sunkiai įžiūrimu per suodžius.
– Emyras Edigėjus perduoda savo pagarbą, – nusilenkė žmogelis, pagaliau išlipęs iš židinio.
– Štai kaip, – šyptelėjo Vasilijus. – Ir kodėl Emyro pagarba atkeliavo tokiu neįprastu būdu?
– Kunigaikšti, – visas apsimestinis linksmumas ir paslaugumas
nuo pasiuntinio veido dingo lyg vėjo nupūstas. – Tu viską sup
ranti... Mano valdovui nepatinka Lietuvos įsigalėjimas Maskvoje.
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Maskva buvo geras Ordos draugas beveik du šimtus metų ir Orda
nenori, kad tai pasikeistų. Emyras pažįsta tave, žino tavo ištikimybę, bet taip pat puikiai žino tavo bėdas.
– Ir kokios gi tos bėdos? – Vasilijus jau suprato, apie ką bus
kalba, bet tempė laiką, siekdamas surikiuoti savo mintis.
– Kokios? – šyptelėjo žmogelis. – Gerai, pradėkime. Pralaimėtas karas Lietuvai, sužlugęs Smolensko reikalas, Lietuvos kariai
tavo rūmuose, ir tai dar ne viskas... Didžiausia bėda – tavo brangioji žmonelė Sofija, kuri dabar yra tikras Maskvos valdovas. Tiksliai išvardijau?
– Sakykim, – linktelėjo kunigaikštis. – O kas toliau? Vardyti
tikras ir įsivaizduojamas bėdas visi galime.
– Emyras mane pasiuntė ne vien vardyti tavo bėdas, bet ir pasiūlyti sprendimą, – nuskambėjo pasiuntinio žodžiai.
– Štai čia jau rimtesnė kalba, – nusišypsojo kunigaikštis. – Aš
klausau...
– Su manimi atvyko trys šimtai geriausių Ordos karių, – pradėjo aiškinti savo planą atvykėlis. – Rytoj prie rūmų vyks mugė.
Kariai įsimaišys į žmonių minią ir sukels neramumus. Tada, kai
rūmų sargyba nukreips savo dėmesį į šurmulį, netikėtai juos užpulsime ir visus išmušime. Sofiją siūlau paimti įkaite ir panaudoti
derybose su Vytautu.
– Maniau, pasiūlysi ką nors rimtesnio, – nusižiovavo Vasilijus,
parodydamas, kad jam nuobodu. – Išmušti lietuvius iš rūmų aš ir
pats galiu. Pas mane trys tūkstančiai vyrų mieste yra. O kas toliau?
Lietuvos pulkai, dabar stovintys prie Smolensko, čia gali pasirodyti
po savaitės. Jei tu manai, kad juos nuo puolimo sustabdys grėsmė
Sofijai, tai labai klysti. Jie puls miestą, o jei Sofija žus, ne tik mane
ir visus mano patarėjus už kiaušinių ant virvės pakabins, bet ir
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miestą su žeme sulygins, žmones išvarys į Lietuvą, o žemes druska
apibarstys.
– Tu teisus, kunigaikšti, – nusišypsojo pasiuntinys. – Bet manau, kad lietuviai kaip reikiant pagalvos prieš puldami Maskvą, jei
joje bus ne tik trys tūkstančiai tavo vyrų, bet ir dar penki tūkstančiai geriausių Ordos raitininkų.
– Tada pagalvos, – - linktelėjo Vasilijus. – O tu, gerbiamas pasiuntiny, gal kartais kišenėje penkis tūkstančius raitininkų turi?
– Kišenėje neturiu, – pasiuntinys vėl užsidėjo geraširdžio ir
kvailoko žmogelio kaukę. – Bet už trijų dienų kelio nuo miesto Ordos kariai yra įkūrę stovyklą ir laukia tavo, kunigaikšti, sprendimo.
– Mano sprendimo, sakai, – susimąstė kunigaikštis. – Gerai,
sakykime, planas pavyks. O kas toliau? Ko iš manęs pareikalaus
Edigėjus?
– Ogi nieko, – išsišiepė atvykėlis. – Edigėjų tenkina dabartinė padėtis ir jis nieko nenori keisti. Maskva ir toliau liks ištikimas Ordos draugas. Kariai pabus Maskvoje, kol baigsis derybos su
Vytautu. Tu jam grąžinsi Sofiją, o Lietuvos pulkai išvyks į karą su
Ordinu. Tada mano raitininkai grįš atgal į Ordą.
– O ką, bus Lietuvos karas su Ordinu? – šį kartą kvaileliu apsimetė Vasilijus.
– Kunigaikšti, baik kvailioti, – šyptelėjo pasiuntinys. – Karas
tikrai bus... Emyro šnipai tuo visiškai įsitikinę.
– Gerai, – linktelėjo Vasilijus. – Sakykime, kad karas bus... Jei
Vytautas pralaimės, tai kurį laiką ir pas mus bus ramu, bet jei jis
nugalės Ordiną... Kas tada?
– Kažkaip tu, kunigaikšti, labai panikuoti esi linkęs, – šyptelėjo
žmogelis. – Lietuva ir po pergalės turės žaizdas laižytis, o ne karus
su Orda pradėti. Nevertas tu didelio karo su Orda. O mums esi
reikalingas. Negi vis dar neaišku?
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– Aišku, man aišku, – mostelėjo ranka kunigaikštis. – O tu,
pasiuntiny, šnekėk, bet žinok ribas. Man nepatinka pašaipos, net
kai jos užslėptos. Turiu pagalvoti iki ryto. Kaip tave surasti? Mieste
įsikūrėte?
– Mieste, – linktelėjo svečias. – Bet aš pats tave surasiu. Sakykim, po antrųjų gaidžių ateik prie arklidžių. Aš ten būsiu... Pasakysi tik vieną žodį, sutinki ar nesutinki, o toliau aš viską sutvarkysiu.
Tinka taip?
– Tinka, – patvirtino Vasilijus. – O dabar eik... Sargyba gali
išgirsti mūsų balsus.
– Geros nakties, – nusilenkė žmogelis ir niurktelėjo atgal į židinį. Grįžti jis pasirinko tą patį kelią, kuriuo ir atvyko – pro kaminą.
– Štai tau, boba, ir devintinės, – sumurmėjo kunigaikštis sau
po nosimi ir atsirėmė kakta į sieną. Neramios mintys sukosi jo galvoje. Labai neramios... Nepatikėjo jis nė vienu žmogelio žodžiu.
Nelogiška viskas buvo jo pasakojime. Edigėjus, kaip tvirtai žinojo
Vasilijus iš savo šnipų, bijojo Vytauto ir nebuvo linkęs veltis net į
nedidelius karus su Lietuva. O dabar staiga toks pasiūlymas. Mask
va buvo per daug menkas grobis... Tiek Lietuvai, tiek Ordai. Grobis, nevertas didelio karo. Taip, Edigėjus suinteresuotas išlaikyti
esamą padėtį, bet ne tiek, kad lieptų savo kariams užpulti lietuvių
sargybą ir paimti įkaite Sofiją. Jei tai ne Edigėjaus žmogus, tai ką
tada reiškia tas spektaklis, kuris ką tik buvo suvaidintas prieš jo
akis. O dar ir Vytauto artimiausio patikėtinio atvykimas... Visa tai
negali būti tiesiog sutapimas. Vasilijus žinojo atsakymus į savo paties išsikeltus klausimus, bet tie atsakymai jį neramino. Labai neramino...
– Jei tiesa tai, ką aš galvoju, tai mano gyvybė dabar kabo ant
plauko. Ant labai plono plauko... Reikia skubiai taisyti padėtį, –
sumurmėjo kunigaikštis ir, apsivilkęs, ryžtingai pasuko link durų.
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Tik trumpam jo ranka sustingo prie rankenos, trumpam blykstelėjo mintis, kad paslaptingas svečias tikrai buvo Edigėjaus pasiuntinys, trumpam sužibo vilties vėl tapti laisvam žiburys... Sužibo ir vėl
užgeso. Vasilijus papurtė galvą atsikratydamas melagingų vilčių ir
atidarė duris.
– Ei tu, – atsainiai tarstelėjo kunigaikštis, pirštu rodydamas į
vieną iš prie durų budėjusių sargybinių. – Lėk pas kunigaikštienę ir
pranešk, kad aš ateinu ir turiu labai svarbių naujienų. O tu, – linktelėjo kitam sargybiniui. – Dabar pat pakviesk į kunigaikštienės
kambarius Daumantą ir Vytauto pasiuntinį Gintį. Jie taip pat turi
išgirsti tai, ką pasakysiu.
Kiek padelsę ir susižvalgę, abu sargybiniai linktelėjo ir nuskubėjo vykdyti nurodymų. Nespėjo Vasilijus lengviau atsidusti ir pagalvoti, kad jei jis dabar norėtų pabėgti, būtų labai gera proga, kaip
už nugaros netikėtai išgirdo balsą:
Kunigaikšti, mes jus palydėsime...
– Uch tu kur... – šūktelėjo Vasilijus totorišką keiksmažodį net
krūptelėdamas iš netikėtumo. Atsisukęs jis pamatė šalia stovinčius
dar du lietuvių sargybinius, kurie sugebėjo prisiartinti taip tyliai,
kad net katė nebūtų išgirdusi. – Vyrai, jūs ir duodate... Kaip jūs čia
atsidūrėte?
– Kunigaikštienė šiąnakt padvigubino sargybą, – ramiai paaiškino vienas iš lietuvių. – Mūsų postas buvo iš karto už kampo.
Išgirdę jūsų nurodymus, nusprendėme, kad kunigaikščiui tikrai
reikės palydos ir atskubėjome.
– Supratau, – šyptelėjo dar neatsitokėjęs Vasilijus. – Na tada
palydėkite mane. Kariai su tokiais įgūdžiais apsaugos nuo visų pavojų, – daugiau neištaręs nė žodžio, kunigaikštis ryžtingai apsisuko ir nuėjo link Sofijos kambarių, o paskui jį kaip šešėliai, kurių
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slinkimo neįmanoma išgirsti, ramiai žingsniavo du augaloti lietuvių kariai.
Po kurio laiko užėjęs į kunigaikštienės kambarius, Vasilijus
jau rado tenai ir Daumantą, ir Gintį. „Sveiki, balandėliai, pasirodo,
jūsų ir kviesti nereikėjo, – lengviau atsidusdamas pagalvojo Vasilijus, supratęs, kad pasirinko teisingai ir nepasidavė melagingam
kurstymui, kuris galėjo kainuoti jam gyvybę. – Ką gi, dabar beliko
teisingai sužaisti iki galo...“
– Meile mano, – Vasilius pripuolęs pabučiavo Sofijos ranką.
– Atleisk, kad aš taip įsiveržiau, bet ką tik mano gautos žinios yra
labai svarbios ir tu jas turi išgirsti. O jums, gerbiami ponai, – linktelėjo kunigaikštis Daumantui ir Ginčiui, – turiu padėkoti, kad atskubėjote vos išgirdę mano kvietimą. Mums su Sofija šiąnakt prireiks jūsų pagalbos.
– Kas nutiko? – teatrališkai ištarė Sofija. – Brangusis, ko tu toks
susijaudinęs?
– Ką tik į mano menę pro kaminą buvo prasmukęs Edigėjaus
pasiuntinys, – pradėjo pasakoti Vasilijus. – Jis pasiūlė išžudyti visus vyrus, kuriuos dėl tavo, meile mano, saugumo atsiuntė karalius
Vytautas, pradėti karą su Lietuva ir paimti tave įkaite. Sakė, kad
mieste yra keli šimtai Ordos karių, o už kelių dienų kelio laukia dar
penki tūkstančiai raitininkų.
– Negerai, – palingavo galvomis Daumantas ir Gintis, prisijungdami prie vykstančio spektaklio, kuriame visi viską suprato,
bet apsimetė nieko nežinantys. – Ne laiku būtų karas su Orda...
– Aš irgi taip pagalvojau, – tęsė Vasilijus. – Todėl ir apsimečiau, kad man reikia laiko pasvarstyti, ir nedaviau tikslaus atsakymo Edigėjaus žmogui. Jis rytoj po antrųjų gaidžių lauks manęs prie
arklidžių.
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– Pasiųsk karius jį suimti, – įsiterpė Sofija.
– Ne, saulute mano, taip nieko nebus, – palingavo galva kunigaikštis. – Tarp mano draugovininkų gali būti ištikimų Ordai. Tiesą
sakant, aš niekuo iš maskvėnų negaliu pasitikėti. Jei tik kas nors
Edigėjaus vyrams praneš apie mano duotą įsakymą, jie pabėgs ir po
kelių dienų gali pulti Maskvą bei sukurstyti prieš mane sukilimą.
Reikia veikti gudriau. Todėl aš ir paprašiau prie mūsų prisijungti
gerbiamą Vytauto pasiuntinį ir Daumantą. Jie galės mums padėti?
– Taip, žinoma, – vienas per kitą puolė tikinti Gintis su Daumantu. – Viskuo, kuo tik galėsime. Sakyk, ką suplanavai, kunigaikšti.
– Aš siūlau, kad su Ordos vyrais, kurie jau yra Maskvoje, tyliai
susitvarkytų lietuvių kariai. Jie ištikimi Sofijai ir, tikiuosi, man taip
pat, taigi niekam neišplepės apie planus. Tereikia sučiupti Edigėjaus šnipą, kuris buvo pas mane, tada susekti ir sunaikinti kitus
Ordos karius. Tada gerbiamas Gintis galėtų pakviesti Lietuvos pulkus, kurie stovi prie Smolensko, ir nubaidyti Edigėjaus raitininkus.
Manau, kad pamatę rimtas Lietuvos pajėgas prie Maskvos, jie iš
karto pabėgs.
– Puikus planas, kunigaikšti, – puolė pritariamai linkčioti Gintis ir Daumantas. – Mes tuo iš karto užsiimsime. Tik papasakok,
kaip atrodė Edigėjaus šnipas...
– Mažas, daugiau nei galva mažesnis už mane. Tamsaus gymio,
lieknas, įkypų akių, su nedidele barzdele. Manau, jis apsimes ark
lininku, o totoriai, gyvenantys Maskvoje, dažniausiai būna kariai
miesto draugovėje ar pirkliai, bet arklininkais nedirba. Turėtumėte
lengvai atskirti...
– Žinoma, kunigaikšti. Labai aiškus portretas, – vėl linksėjo
abu lietuviai.
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– Štai ir puiku, – šyptelėjo Vasilijus. – Matau, kad jūs abu susitvarkysite, o aš galiu ramiai eiti miegoti. Labanakt, gėlyte mano, –
nusilenkė kunigaikštis Sofijai ir išėjo iš jos kambario.
– Gudrus, gyvatė, – sušnypštė Sofija, užsidarius durims. Ji buvo
nusivylusi sužlugus labai geram planui. – Viską suprato ir atbėgo,
apsimetęs kvaileliu.
– O ką tai keičia? – įsiterpė Daumantas, kuris jau įsivaizdavo
save soste šalia Sofijos. – Jei jis toks gudrus ir perprato planą, reiškia, iš jo galima bet ko tikėtis. Taigi – ir pavojaus Lietuvai.
– Ne, – palingavo galvą Gintis. – Atvirkščiai, toks jo poelgis
viską keičia. Jis parodė esąs pakankamai protingas tam, kad galėtų
realiai įvertinti padėtį ir nesiveltų į konfliktą su Lietuva bei nesikėsintų į Sofiją.
– Ginti, – pradėjo Sofija. Ji labai norėjo nušalinti Vasilijų ir
valdyti kartu sau Daumantu, bet puikiai suprato, kad be Ginčio to
padaryti neįmanoma. Maskvėnai, ypač totoriai, gyvenantys Mask
voje, nesutiks su lietuvių kunigaikščiu. Tuo labiau, kad beveik visa
Maskvos draugovė sudaryta vien iš totorių kilmės karių. Kils maištas, kurį numalšinti ir įtvirtinti Lietuvos valdžią gali tiktai Lietuvos pulkai, esantys prie Smolensko. Tačiau be Ginčio įsakymo šių
pulkų neprisikviesi. Štai todėl Sofija beveik maldavo Gintį prisidėti prie Vasilijaus nuvertimo ir nužudymo. – Tu matai grėsmes
tokias, kokios jos yra šiuo metu... Tikrai, pritariu, dabar Vasilijus
ir Maskva nekelia grėsmės, tačiau kas bus po kelerių metų, mes
nežinome. Geriausia nukirsti galvą gyvatei, kol ji silpna ir negali
pulti. Mes turime galimybę Vasilijaus nužudymą suversti Ordos
šnipams ir perimti valdžią. Galime padaryti tai, kas ateityje leis prijungti Maskvą prie Lietuvos.
– Gal taip, o gal ir ne, – gūžtelėjo pečiais Gintis. – Aš turiu
aiškų Vytauto įsakymą – atvesti pulkus į Gardiną, o Maskvą pulti
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tik esant neišvengiamam pavojui, kuris gali kilti artimiausiu metu.
Šiuo metu tokio pavojaus nėra... Jei sutiksiu su jūsų planu, rizikuoju neatvesti karių laiku ir ne tik neįvykdysiu Vytauto įsakymo, bet,
galbūt, sužlugdysiu visą jo karo su Ordinu planą.
– Gal taip, o gal ir ne, – lygiai taip pat įsiterpė Daumantas. –
Sutinku, kad pulkai turės pasilikti Maskvoje kiek ilgiau, kad neleistų Ordai susigražinti čia valdžios. Tačiau tu pagalvok, mes dabar
su menkomis pastangomis galime prijungti Maskvą prie Lietuvos
ir taip visam laikui pašalinti grėsmę iš Rytų. Vytautas net negalvojo
apie tokią galimybę, kai tave siuntė čionai. Ginti, tu gali vienu savo
sprendimu apsaugoti Lietuvą ilgiems šimtmečiams.
– Arba pasmerkti ją pralaimėjimui dabar... – atsakė Gintis.
– Tu perdedi, – gūžtelėjo pečiais Daumantas. – Keli pulkai nenulems mūšio eigos.
Ilgai dar Sofijos kambaryje skambėjo trys balsai. Ilgai dar Sofija ir Daumantas bandė įtikinti Gintį, o tas niekaip nesutiko su jų
argumentais. Galiausiai Vytauto pasiuntiniui nusibodo. Jis pasakė,
kad turi pagalvoti iki ryto, ir atsisveikinęs išėjo. Visi trys suprato, kad Gintis neatves Lietuvos pulkų prie Maskvos, o Daumantas
netaps Maskvos kunigaikščiu ir Sofijos vyru. Žvilgsniai, kuriais
Daumantas ir Sofija palydėjo išeinantį Gintį, buvo kupini liūdesio,
nusivylimo ir pykčio dėl ką tik sugriuvusių oro pilių bei sužlugusių svajonių. Jei tik kunigaikštis Vasilijus būtų girdėjęs šį pokalbį
ir matęs Sofijos bei Daumanto žvilgsnius, kuriuos sėmė liūdesio
vandenynas, būtų pajutęs saldaus keršto skonį. Keršto už sudaužytą meilę ir nužudytą mylimą moterį. Vasilijus nebuvo kvailas. Jis
perprato Sofijos planą, suvokė, kodėl žuvo Zurfina, matė, koks yra
bejėgis. Tačiau neapykanta Lietuvai ir Sofijai, kuri jo akyse vis labiau įkūnijo klastingą ir žiaurią Lietuvą, tik stiprėjo. Gal dabar realybėje jo rankos atrodė surištos, o Lietuva buvo per stipri Maskvai,
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bet svajonėse Vasilijus su pasimėgavimu įsivaizduodavo degantį
Vilnių ar pasigailėti jo maldaujančius Vytautą su dukra. Maskvos
kunigaikštis svajojo, laukė ir tikėjosi, kad padėtis pasikeis, ir jis, ar
bent jau jo būsimi įpėdiniai, galės sunaikinti taip nekenčiamą priešą. Turbūt nebuvo kito žmogaus, kuris taip karštai linkėjo Ordinui
pergalės būsimame kare...

1409 metų spalis. Vilnius
– Įdomu, kodėl žmonės galvoja, kad naktis – palankiausias metas slaptiems susitikimams? – mąstė į pirklių namo sieną atsirėmęs
geriausias Artoriaus šnipas Visgaudas, per namo langą stebėdamas
vokiečių pirklio Johansono susitikimą su Švitrigaila. – Na gerai,
suprantu Švitrigailą. Padedamas savo sąjungininkų, slapta atvyko
į Vilnių, pasislėpė pirklių name ir dienomis nesirodo gatvėse, bijodamas būti atpažintas. Tačiau susitinkama juk ne gatvėse... Koks
skirtumas – dieną ar naktį? Dieną atrodytų net natūraliau, kad
pirklys, kuris ką tik atvyko į miestą, apsilankytų pirklių name. Ką
jam ten naktį veikti? Na, tegul, suklydo, kam nepasitaiko, bet bent
jau nesikalbėtų prie praviro lango, šalia uždegtų žvakių. Aš net iš
čia puikiai girdžiu tą paslaptingą šnabždesį.
– Kunigaikšti, – Visgaudo ausis pasiekė pirklio žodžiai. – Didysis Ordino magistras siunčia jums savo raštą ir patvirtina, kad
visokeriopai rems jus kovoje su Vytautu bei padės tapti Lietuvos
valdovu. Suburkite pajėgas ir netikėtai smokite Vytautui, o Ordinas tuo pačiu metu įsiverš į Lietuvą ir puls Vilnių.
– Džiugu girdėti, kad Didysis magistras mane palaiko, – nupleveno aiškiai girdimas Švitrigailos šnibždesys. Sekdamas Švitrigailą
ir jį stebėdamas, Visgaudas prieš savo valią dažnai žavėdavosi šiuo
vyru. Kunigaikštis buvo tikras savo šeimos atstovas, toks pat tvirtas
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ir ryškus kaip Vytautas ar Jogaila. Nenusileido šiems nei protu, nei
valia, nei karvedžio savybėmis. Jei bent vienas iš jų mirtų, Švitrigaila galėtų užimti sostą ir labai sėkmingai valdyti. Deja, abu sostai,
kurie domino šį ambicingą vyrą, jau buvo užimti. O žavėjimasis
juo netrukdė Visgaudui atlikti savo pareigą ir vykdyti įsakymą. Tyliai atsitraukęs nuo sienos, šnipas nuskubėjo link Žemutinės pilies,
kur tikėjosi aptikti Artorių. Jo užduotis buvo įvykdyta ir gautas patvirtinimas, kad Švitrigaila susitarė su kryžiuočiais. Bent jau taip
manė pats Visgaudas... Kai kada būna, kad likimas iškrečia pokštą
savo išskirtinumu įtikėjusiam žmogui. Visgaudas nuoširdžiai galvojo, kad jis geriausias seklys iš visų, o kiti, palyginti su juo, yra
tik mėgėjai, bet jis net nenumanė, kad pats jau buvo pastebėtas ir
sekamas kelias dienas. Skvarbios akys stebėjo kiekvieną jo judesį ir tada, kai jis, atsirėmęs į pirklių namo sieną, samprotavo apie
žmonių kvailumą ir neatsargumą, ir tada, kai įėjo pro Žemutinės
pilies vartus, skubėdamas pasigirti įvykdyta užduotimi. Akys stebėjo, o aštrus protas suprato, kas toks tas įtartinas, aplink Švitrigailą besisukiojęs tipas. Tada greitos kojos nunešė jų ir skvarbių akių
bei aštraus proto savininką pas jo valdovą kunigaikštį Švitrigailą,
o lankstus liežuvis padėjo išpasakoti atsiradusius nuogąstavimus,
į kuriuos kunigaikštis jau buvo įpratęs įsiklausyti. Tą naktį dėl šio
neabejotinais talentais apdovanoto žmogaus, kurio vardą su savimi nusinešė užmaršties dulkės, Švitrigaila taip ir nebuvo sulaikytas. Tuo metu, kai Artorius atvedė savo vyrus prie pirklių namų,
kunigaikštis su palydovais jau paliko miestą. Švitrigailai ir toliau
teko pajusti tremtinio gyvenimo kartumą, tačiau jis vis dar galėjo
mėgautis laisve. Dar kokį mėnesį... 1409 metų lapkritį jis, šį kartą
dėl kito tokio pat bevardžio žmogaus išdavystės, buvo sučiuptas
Artoriaus siųstų persekiotojų. Sučiuptas ir, kaip ir liepė Lietuvos
valdovas Vytautas, pristatytas į Kremenecą bei įkalintas. Štai taip,
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tiek didžiausi didvyriai, talentingiausi karžygiai ar žvalgai, tiek baisiausi niekšai iš tiesų gali likti bevardžiai. Ir tai, kad tavo vardas
pateko į istoriją bei tapo žinomas palikuonių kartoms, nereiškia,
kad buvai išskirtinai geras, ar, atvirkščiai, išskirtinai blogas. Tiesiog tam šaltiniui, kuriame buvo įamžintas tavo vardas, pavyko
išlikti istorijos eigoje. Mes žinome Homero „Iliadą ir Odisėją“, žinome Achilą ir Hektorą, tačiau kiek poemų, kiek sakmių nesame
girdėję... Kiek didvyrių, kurių vardai garsiai skambėjo amžininkų
lūpose ir kurie buvo garsesni už tą patį Achilą, taip ir liko apgaubti
laiko užmaršumo rūko. Jie liko tokie pat bevardžiai, kaip ir talentingas Švitrigailos seklys ar bailus išdavikas arklininkas.
Kita vertus, kas sako, kad šaltiniai visada sako tiesą? Na kad ir
įvykiai Lietuvoje bei aplinkui ją XIV–XV amžiuose. Ar jų aprašymas nėra tik girtų rusėnų bei bulgarų vienuolių sapalionės ar kompleksuoto lenko fantazijos? Galbūt visa senesnė nei penkių šimtų
metų istorija tėra pasakėčių rinkinys, susidedantis iš interpretacijų, subjektyvaus vertinimo ar tiesiog vaizduotės pasireiškimo.3
Galbūt... O gal ir ne...

1409 metų gruodis. Lietuvos Brasta (dabartinis Brestas)
„Kaip galima suprasti, kad į miestą atvyko karalius? Iš įvairaus
plauko tuščiakalbių pataikūnų, kurie kaip šakalai suka ratus visur,
kur tik vyksta karaliaus dvaras, bandydami bet kokia kaina išpešti
3

Istorijos kūrimo procesas iš esmės niekada nesibaigė, taigi Lietuvos istorijos – taip pat.
Štai sovietmečiu buvo aktyviai brukama pasakėčia apie savanorišką Lietuvos įstojimą
į Sovietų Sąjungą. Dabar vienas gerokai įmitęs veikėjas Lietuvoje, tikėtina, finansuojamas Lenkijos fondų, lygiai taip pat aktyviai seka pasakas apie pilietinį karą Lietuvoje
1918–1920 metais tarp senalietuvių ir jaunalietuvių, taip bandydamas pateisinti Lenkijos
agresiją ir Vilniaus krašto okupaciją. Pastebėtina, kad nesvarbu, kada ir kur tokie pasakoriai beskleistų savo fantazijas, juos vienija vienas bendras bruožas – kitus jie laiko
kvailiais.
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sau kokių nors privilegijų, pasirodyti reikiamiems žmonėms ar
sėkmingai ištekinti dukras bei apvesdinti sūnus. O jei mieste du
karaliai? Tada tokių šakalų bus minios“, – linksmai galvojo vyskupas Voicechas, kuris jojo Bresto gatvelėmis, lydimas kelių tikrų
asmens sargybinių ir brolio Pranciškaus, neseniai paskirto vyskupo sargybos vadovo. Voicecho sargybinio darbas buvo nelengvas.
Vyskupas garsėjo kaip nenuspėjamas žmogus. Kai kada labai formalus, griežtai besilaikantis taisyklių, visur vykstantis tik su savo
karieta. Kai kada, priešingai, spjaunantis į bet kokias taisykles ir
mėgstantis šuoliuoti raitas ant eikliausių žirgų, valandomis fechtuotis ar pasinerti į filosofines mintis, už kurias kai kuriose šalyse
eretikai buvo deginami ant laužo. Nors ir sunkus buvo sargybinio,
privalėjusio visur sekti paskui tokį savo šeimininką, darbas, tačiau
norinčiųjų jį dirbti buvo daugiau nei pakankamai. Pradėkime nuo
to, kad vyskupas savo asmens sargybiniams labai gerai mokėjo ir
tikrai nebuvo šykštus. Tačiau tai nebuvo svarbiausia... Svarbiausia
buvo tai, kad Voicechas juos gerbė. Gerbė ir rūpinosi. Kiekvienas
vyskupo asmens sargybinis žinojo, kad kol Voicechas gyvas, bus
pasirūpinta tiek juo, tiek jo šeima. Šis žmogus nepalikdavo likimo valiai net savo žuvusių ar susirgusių asmens sargybinių šeimų, todėl buvo supamas jam atsidavusių ir ištikimų vyrų. Vyrų, su
kuriais Pranciškus labai greitai rado bendrą kalbą ir nusipelnė jų
pagarbą. Net pats nuodugniausias patikrinimas tegalėtų išaiškinti, kad Pranciškus tėra labai profesionalus iš Italijos atvykęs karys,
paskutiniu metu vertęsis asmens sargybinio amatu, pasamdytas
vyskupo sargybos vadovu ir šiame poste pademonstravęs puikius
įgūdžius. Kiekvienas Voicecho aplinkos žmogus žinojo šią istoriją ir nuoširdžiai ja tikėjo. Vyskupas mokėjo įtikinti žmones... O
tokių patikrinimų buvo... Vyskupą stebėjo tiek Jogailos žmonės,
tiek Artoriaus šnipai. Stebėjo, aiškinosi, klausinėjo, tačiau nieko
114

S M O L E N S KO P U L K A I

įtartino nepamatė ir nesužinojo. Todėl šaltą gruodžio rytą atvykus
į Bresto pilį, kurioje turėjo įvykti Vytauto ir Jogailos bei jų patarėjų susitikimas, niekas neuždavė vyskupui ar jo palydovams jokių
bereikalingų klausimų. Tik įėję į pilies kiemą, sargybiniai, paklusdami vyskupo nurodymams, atsiskyrė ir nuvedė žirgus į arklidę.
Pats Voicechas kartu su Pranciškumi niekieno netrukdomi nuėjo
iki karališkosios menės, kurioje turėjo susitikti abu karaliai bei artimiausi jų patarėjai, durų. Vyskupas, linktelėjęs duris atvėrusiems
sargybiniams, neskubėdamas įžengė į menę, o Pranciškus prisijungė prie už durų likusių žymiausių bajorų bei rinktinių Vytauto ir
Jogailos sargybinių būrelio. Žinoma, jei „brolis“ Pranciškus tiesiog
stovėtų kamputyje, jis taip ir liktų beveik nepastebėtas, vienas iš
gero tuzino tvirtų vyrų, susirinkusių karališkosios menės prieangyje. Gal kitomis aplinkybėmis tai ir būtų gerai, bet dabar jis,
atvirkščiai, norėjo būti įsimintas. Po pusvalandžio jis buvo pasisveikinęs su kiekvienu, net labiausiai uždaru, šalia menės buvusiu
bajoru. Ne tik pasisveikinęs, bet ir prisistatęs bei persimetęs keliais
žodžiais. Visi jį pamatė, įsidėmėjo ir žinojo, kad Pranciškus yra
vyskupo Voicecho sargybos vadas.
Tuo metu vyskupas aktyviai dalyvavo prasidėjusiose diskusijose apie būsimą karą ir kuo toliau, tuo labiau stebėjosi Jogaila. Stebėjosi gerąja to žodžio prasme. Vyskupas anksčiau net nebūtų pagalvojęs, kad pagonis, netyčia tapęs Lenkijos karaliumi, taip rūpinasi
ne savimi ar buvusia savo šalimi, bet Lenkijos gerove. Nors, kita
vertus, išvadas daryti buvo dar anksti... Žinoma, negalima paneigti
to, kad Jogaila pasipriešino karo veiksmams Lenkijos teritorijoje,
bet nesutiko ir su maršalo Zbignevo iš Bžezės pasiūlytu planu karo
veiksmus rengti Žemaitijoje. O juk tai gerokai nusilpnintų Lietuvą
ir sumažintų jos gyventojų skaičių. Todėl vyskupas paliko menę
kupinas prieštaringų minčių. Minčių, tarp kurių atsirado simpatija
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energingam Lenkijos karaliui. Tiesa, vėliau buvo ir kitų susitikimų... Svarbiausias iš jų po kelių dienų vyko medžioklės metu. Štai
ten, vyskupo nuomone, išryškėjo tikrasis klastingo pagonio veidas
ir dingo visos užgimusios simpatijos bei svarstymai apie pasikėsinimo atšaukimą... Jogaila šiame pasitarime visur palaikė Vytautą,
ne kartą aiškiai parodydamas, kad karo vadu laiko savo pusbrolį,
o ne Lenkijos maršalus. Voicechas turėjo pripažinti, kad Vytauto planas buvo geras. Net per daug geras... Jei pavyktų Lietuvos
apgaulingas puolimas Nemuno žemupyje, jungtinė kariuomenė
tikrai galėjo užimti Marienburgą ir priversti Ordino karius kautis
tiems nenaudingomis sąlygomis. Vyskupas buvo geras strategas.
Greitai suvokęs, kokią iš to naudą gaus Lietuva, jis iš karto po medžioklės užsidarė savo kambariuose. Po poros valandų asmeninis
vyskupo tarnas, kuriuo Voicechas visiškai pasitikėjo, išbėgo iš jo
kambarių rankose gniauždamas laišką. Laišką, adresuotą Marekui
of Nakola...Dar tą patį mėnesį Didysis Ordino magistras patenkintas, rankose laikydamas iš neseniai prisijungusio, bet jau įrodžiusio savo vertę sąjungininko iš Lenkijos gautą Vytauto ir Jogailos
karinės kompanijos planą, svarstė apie būsimą jo laukiančią šlovę.
Ulrichas fon Jungingenas pagaliau patikėjo savo pergale.

1410 metų sausis. Vilnius
Pagaliau atėjo žiema, kuri buvo įprasta Lietuvai. Nei per daug
šalta, bet ir ne per šilta. Ankstesniais metais Dievai rodė savo aikštingą charakterį ir atsiųsdavo tai labai šaltas žiemas, tai labai karštas
vasaras. Prisižaidė iki to, kad Lietuvoje prasidėjo badas. Tik laiku
nupirkti grūdai ir išmintingai kauptos atsargos leido sutramdyti
beįsisiautėjančią bado šmėklą. Atrodo, viena bėda buvo išspręsta, bet rūpesčių laužai Lietuvos valdovo akyse niekaip nenorėjo
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užgesti. Štai ir dabar... Tiesą sakant, dabar jo akyse švietė ne tik
rūpesčių liepsnos, bet ir abejonių žiburiai. Abejonių, kurias pasėjo
Zigmundo Liuksemburgiečio laiškas. Laiškas, kuris, kaip tas mitologinis žaltys, gundė ir viliojo. Ir ne bet kuo viliojo, o tuo, ko
Vytautas troško labiausiai – karūna. Zigmundas Liuksemburgietis
jam siūlė nei daug, nei mažai – tapti Lietuvos karaliumi ir gauti
karūną sau ir paveldėtojams tiesiai iš popiežiaus rankų. Priešingai
nei ankstesni Vytautą pasiekę panašūs pasiūlymai, šis buvo labai
konkretus, net su nurodytu numatomu karūnacijos laiku. Tik štai
karūnos kaina buvo taip pat nurodyta. Ir nemaža kaina... Nutraukti karą prieš Ordiną, atsisakyti sąjungos su Lenkija, vėl perduoti
Ordinui Žemaitiją. Kitais žodžiais tariant, pripažinti pralaimėjimą
dar nepradėjus karo... O gal ne taip? Gal tai pergalė, kuri atiduodama net nekariavus? Juk sąjunga su Lenkija kilo tik iš būtinybės
ir būtų visai gerai atsikratyti Jogailos priežiūros. O Žemaitija... Žemaitija ne kartą perduota ir susigrąžinta dar nuo Mindaugo laikų.
Kas sako, kad po penkerių metų jos vėl nebus galima susigražinti?
Ordinas vis silpsta, o Lietuva stiprėja. Ateis laikas, kai ir Lenkijos
pagalbos kovoje su Ordinu nebereikės. Tegu dabar lenkai vieni pakariauja. Tegu abu nusilpsta. Lietuvai nuo to bus tik geriau.
„O karūna... O ką karūna? Metalo gabaliukas, įteisinantis jau
turimą valdžią. O ar ją reikia įteisinti? Visi protėviai vadinosi Lietuvos karaliais, ir kiti juos taip vadino. Kas draudžia ir jam, gal net
stipriausiam Lietuvos valdovui, vadintis karaliumi? Diplomatija?
Velniop diplomatiją... Visą laiką egzistavo tik stipresniojo teisė.
Užtenka būti stipresniam, ir bus taip, kaip nori. O jei ir nepavyks
trokštamo gauti jėga, galima bus panaudoti tą pačią diplomatiją.
Kas sako, kad po penkerių metų nebus galima grįžti prie karūnos
klausimo? O išdavystės... Jos kai kada būtinos, jei nori išlikti valdovu, tačiau dabar... Dabar aš nuo jų pavargau, – nunarino galvą
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Vytautas. – Pavargau būti laikomas parsidavėliu ir negarbingu
šunsnukiu. Vėl išduoti žemaičius? Žemaičius, kurių kraujas teka ir
manyje. Vėl išduoti pusbrolį? Pusbrolį, bene vienintelį giminaitį,
kuris mane palaiko. O svarbiausia – ne tai... Dėl vienos svajonės turiu atsisakyti kitos. Dabar labai gera proga palaužti Ordiną visiems
laikams. Palaužti ir atkeršyti už tuos šimtmečius žudynių... O gal
net pavyktų bent dalį Prūsijos prisijungti.“
Vytauto galvoje siautė svarstymų ir abejonių audros. Kankinančios ir sekinančios audros... Audros, kurias valdovas nutraukė
vienu ryžtingu rankos mostu, po kurio gundytojo laiškas nulėkė
tiesiai į linksmai šokinėjančias židinyje liepsnas. Liepsnas, kurioms visiškai nebuvo įdomios jokios karūnos, karai ar diplomatija. Liepsnas, kurios tiesiog džiaugėsi netikėtai pamėtėtu „skaniu“ ir
puikiai degančiu popieriumi. Vytautas apsisprendė ir nebesiruošė
savo sprendimo keisti...
– Ei, pakvieskite man iždininką, – šūktelėjo Vytautas stovintiems už durų sargybiniams. Ir tada tarė tylesniu balsu, sau. Tarė,
sklaidydamas paskutines abejonių šmėklas. – Laikas Jogailai nusiųsti pinigų samdiniams pasikviesti. Sakė, kad jo žmonės jau nusižiūrėjo karius iš Bohemijos, tai tegul juos ir pakviečia.

1410 metų liepos pradžia. Mozūrija
Upė... Begalinė, plati žygiuojančių, jojančių ar važiuojančių
žmonių upė. Štai žemaičių vėliavos, štai drausmingi Smolensko
pulkai, štai nutrūktgalviai totorių raitininkai... Skvarbi Lietuvos
valdovo akis, nepaisant pakilusių dulkių debesies ir lengvo chaoso,
gebėjo judant kariuomenei įžiūrėti kiekvieną dalinį, įvertinti kiek
vieną, net ir smulkiausią, blogybę. Vytauto akys tai nušvisdavo iš
pasitenkinimo, pamačiusios drausmingai žygiuojančius dalinius,
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tai apniukdavo, apsitraukdavo pykčio debesėliais, pastebėjusios
pasimetusius gurguolininkus, žioplai užtvėrusius kelią bajorų raitijai. Tačiau pyktis netrukdavo ilgai... Mostas ranka – ir vienas iš
šalia esančių pasiuntinių lėkdavo ten, kur valdovas pastebėjo netvarką. Lėkdavo ir stebėtinai lengvai pataisydavo padėtį. Vytautą
pavaldiniai gerbė, bet taip pat ir jo bijojo. Nors ir teisingas, bet
griežtas buvo valdovas tiems, kurie sąmoningai ar per žioplumą
kenkė žygiui. Vien žinojimas, kad jų kvailystės buvo pastebėtos,
suveikdavo tiesiog stebuklingai. Lyg burtų lazdele mostelėjus, nutrūkdavo visi beprasidedantys barniai ar tarpusavio kaltinimai, o
netoliese buvę gurguolininkai vieningai puldavo į pagalbą savo nelaimėliams amato broliams.
Tačiau ne visą laiką Vytautas stebėjo savo kariuomenės judėjimą. Jo žvilgsnis vis nukrypdavo tolyn. Ten, kur tolumoje matėsi
platūs Vyslos vandenys. Valdovo akys lyg kažko ieškojo... Ir štai,
toli kairėje, jis pagaliau išvydo tai, dėl ko taip atidžiai dairėsi į tolius. Vytautas pamatė Jogailos kariuomenę. Žinoma, ne pačią kariuomenę, bet jos judėjimo keliamas dulkes, tačiau to užteko, kad
Lietuvos valdovas plačiai nusišypsotų. Nors jis ir tikėjo Jogaila, bet
širdyje nebuvo visiškai ramus. Per daug gandų apie nepatenkintus
lenkų bajorus girdėjo, per daug piktų žvilgsnių iš Jogailos patarėjų pusės jautė. Iki pat paskutinio momento kirbėjo abejonė, ar tik
neliks Lietuva viena prieš visą Ordino ir jo pagalbininkų galybę...
Ir štai dabar valdovas pajuto palengvėjimą, lyg sunkus abejonių
akmuo, spaudęs krūtinę, būtų pradingęs nepalikdamas jokių pėdsakų.
Buvo dar vienos akys, kurios stebeilijo į tolius, ieškodamos pasirodančių dulkių debesų. Skvarbios akys, priklausiusios žmogui,
įsitaisiusiam netoli Vyslos, ant kalvelės, nuo kurios atsivėrė puikus
vaizdas. Žmogui, kurį visi žinojo kaip vyskupo Voicecho asmens
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sargybinį, tačiau pats vyskupas vadino broliu Pranciškumi. Pro
šalį tvarkingai žygiavo lenkų kariuomenės gretos, o tolumoje... O
tolumoje pasirodę dulkių debesėliai greitai pritraukė Pranciškaus
žvilgsnį ir vėl iššaukė neramias mintis. Nežinia, kodėl, bet bebaimį
žudiką, kuriuo pasitikėjo pats popiežius, jau kelias dienas kamavo negera nuojauta. Kvaila mirties baimė, kuri kaip juodas debesis
aptraukdavo vyro mintis ar buku skausmu paspausdavo krūtinę.
Pranciškus niekada gyvenime nesirgo ir prasidėję silpnumo priepuoliai, skausmas krūtinėje bei širdies plazdėjimas, kai, atrodo,
kad ji kaip paukštė narvelyje trokšta ištrūkti į laisvę, jam didelio
nerimo nesukėlė. „Tiesiog reikia pailsėti“, – galvojo Pranciškus,
bandydamas nuraminti spurdančią širdį. Bet kvaila nuojauta... Jis
nebuvo labai religingas ir prietaringu savęs nelaikė, bet vis tik iš
vaikystės atėję prisiminimai apie mamos pamokymus vengti blogos akies ir pasitikėti savo jausmais paliko pėdsaką vyro mintyse.
Viskas, atrodė, klostėsi gerai ir sklandžiai. Jogailos aplinka apsiprato su Voicecho asmens sargybiniu ir jį pripažino. Buvo net
kelios geros galimybės nužudyti Lenkijos karalių ir saugiai pasitraukti, bet Pranciškus laukė... Laukė ženklo iš savo kliento ir laikėsi aptarto plano. Pranciškus niekuomet neapvildavo savo klientų.
Nesiruošė to daryti ir šį kartą. Tik ta nelemta artėjančios mirties
baimė...

1410 metų liepos vidurys. Prūsija. Mūšio išvakarės
Gerdvilas
Gerdvilas neskubėdamas dairėsi, vis ilgiau žvilgsniu užtrukdamas ties vieno ar kito lenko veidu. Nepatiko jam Jogailos patarėjai.
Labai nepatiko... Maža to, jis įtarė, kad kai kurie iš jų labiau linki
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pergalės Ordinui nei sąjungininkams. Šalia skambėjo Vytauto balsas, atskleidžiantis mūšio planą, bet Gerdvilas jo klausėsi tik viena ausimi. Planą jis jau žinojo, kaip ir tai, kur stovės kunigaikščio
Lengvenio vadovaujami pulkai ir kur bus jis pats. To jam iš principo pakako, todėl dabar jį žymiai labiau domino lenkų maršalų
ir patarėjų veidų išraiškų analizė ir bandymas suprasti, kuris iš jų
yra išdavikas. Dar prieš kelias dienas Gerdvilas savo neramiomis
mintimis pasidalijo su Ginčiu, Artoriumi, kunigaikščiu Lengveniu
bei jo sūnumi Jurgiu. Pasidalijo ir buvo suprastas. Pasirodo, kad ne
jį vieną aplankė panašios mintys. Tiek abu broliai, tiek kunigaikštis
su sūnumi taip pat kalbėjosi apie tai ir turėjo tam tikrų įtarimų. Tą
vakarą po trumpo aptarimo visi nusprendė savo nuogąstavimais
pasidalyti su Lietuvos valdovu ir paprašyti neatskleisti lenkams
visų mūšio planų. Dabar Gerdvilas nekantraudamas laukė Vytauto sprendimo.
– Taigi, – šalia nuskambėjo Vytauto balsas. – Vėliau į kovą stos
Lenkijos kariuomenė, o lietuviai atliks manevrą, kurį taip mėgo
mūsų senoliai neatmenamais laikais. Atsimeni, pusbroli, – tęsė
Vytautas, kreipdamasis į Jogailą. – Tavo tėvas mums apie tai pasakojo, kai buvome vaikai. Atsimeni?
– Taip, – nupleveno aiškus Jogailos atsakymas. – Kam reikės,
aš pats apie tai papasakosiu. O kam nepasakosiu, reiškia, tam nereikia žinoti.
– Puiku, – šyptelėjo Vytautas. Jie su pusbroliu ilgai išvakarėse
apie tai kalbėjo ir Jogaila buvo priverstas pripažinti, kad nėra viskas gerai tarp jo patarėjų, bei sutiko imtis atsargumo priemonių.
Reakcija į šį abiejų pusbrolių persimetimą žodžiais buvo labai skirtinga. Lietuvių akys suspindo džiaugsmu, o lenkai tiesiog spinduliavo nuostabą ar net įsižeidimą dėl pademonstruoto nepasitikėjimo. Gerdvilas akivaizdžiai pradžiugo. Tik neilgam... Džiaugsmas
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vėl greitai užleido vietą susikaupimui ir bandymams nustatyti išdaviko tapatybę.

Gintis
Gintis kunigaikščio pateikto plano klausėsi labai susikaupęs.
Nors dar išvakarėse jis bei Artorius kalbėjosi su Vytautu ir net pasiūlė papildyti būsimą mūšio planą, tai visiškai nelėmė jo dėmesingumo lygio. Gintis visada atidžiai klausydavo savo valdovo žodžių,
ir šis kartas nebuvo išimtis.
– Lengvenio pulkai ir kelios žemaičių pėstininkų vėliavos išsirikiuos štai čia, – nuskambėjo Vytauto žodžiai. Mažai kas žinojo,
kad šis iš pirmo žvilgsnio nelogiškas išdėstymas buvo pasiūlytas
paties Ginčio, atsižvelgiant į Vytauto numatytą Lietuvos raitijos
judėjimą mūšio lauke.
– Nesąmonė, – pasigirdo kelių lenkų pašnibždomis tarti žodžiai, kuriuos griežtai nutraukė Jogailos balsas.
– Tylėt! – net riktelėjo Lenkijos karalius. – Vytautas yra karo
tarybos vadas, jo planą aš jau patvirtinau. Jūsų reikalas – klausytis
ir įsidėmėti savo vaidmenis, – kaip po perkūnijos prityla garsai girioje, taip po Jogailos pykčio protrūkio nutyko net drąsiausi lenkų
maršalai. Karalius buvo akivaizdžiai susinervinęs. Jis niekaip negalėjo pamiršti Vytauto išsakytų argumentų apie Ordino pagalbininką artimiausių patarėjų tarpe. Argumentų, su kuriais Jogaila buvo
priverstas sutikti. Be to, ir jo paties šnipai išvakarėse pranešė apie
didžiulį lenkų bajorų būrį, susiruošusį kautis Ordino pusėje. Tiesa,
konkrečių vardų jie pasakyti negalėjo...
Gintis šyptelėjo, pamatęs lenkų pasipiktinimą. „Kvailiai, – pagalvojo karys. – Jie nežino, kad pagrindinė Lengvenio pulkų užduotis bus apsaugoti kilmingus lenkų užpakalius nuo kryžiuočių
kardų. Vytautas pritarė man, kad iš lenkų kariūnai tikrai nekokie
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ir, jei Ordino riteriai smogs jiems į sparną, visa Lenkijos kariauna
išsilakstys. Štai todėl iš esmės aukojami geriausi Lietuvos pulkai.
Štai todėl jie tampa pagrindine mūšio ašimi ir nuo jų tvirtumo priklausys mūsų pergalė. Štai todėl mes su broliu būsime Lengvenio
pulkų priešakyje.“

Voicechas
„Gudrus senas kelmas, – šyptelėjęs pagalvojo vyskupas, išgirdęs Vytauto žodžius apie senolių mėgstamą mūšio manevrą. – Ir
manote, kažkokie manevrai jums padės? Ordinas gavo mano pranešimą ir surinko visas savo pajėgas. Dar niekada Ordinas nebuvo
išvedęs į mūšio lauką tokios kariuomenės. Kas jiems pasipriešins?
Lietuviai su savo manevrais? Gal lietuviai ir bus kietas riešutėlis,
bet ne toks, kuris apverstų Ordino vežimą... O lenkai tikrai netrykšta noru kovoti kartu su pagonimis. Taigi kurkite kokius norite
planus, mūšio baigtis jau nulemta... Mane žymiai labiau neramina
Pranciškaus būklė, – rūškana mintis kaip vėjas nupūtė Voicecho
linksmą nuotaiką. – Jis akivaizdžiai serga. Papilkėjęs kažkoks, paakiai įdubę, dūsta... Sako, kad užsakymą įvykdys. Pranciškus labai valingas. Tikiuosi, kad tai jam padės. Ryt viskas bus baigta, ir
tada jis vėl galės grįžti ilsėtis į vienuolių glėbį. Tos šelmės ką tik
nori išgydys...“ Mintys apie vienuoles vėl sugražino blizgesį vyskupo akims. Vytauto kalbų jis beveik nesiklausė. Dėl mūšio baigties Voicechas neabejojo. Tiesa, Jogailai jis nusprendė suteikti dar
vieną galimybę. Galimybę priimti tinkamą sprendimą ir išgyventi.
Priimti sprendimą, padėsiantį Lenkijai ir pražudysiantį Lietuvą.
Sprendimą nestoti į mūšį su Lenkijos kariuomene ir leisti Ordinui
ne tik sutriuškinti, bet sunaikinti Lietuvos pulkus. „Pakalbėsiu su
juo šiąnakt. Pabandysiu įtikinti, – galvojo vyskupas. – Jei jis sutiks,
liks gyvas ir valdys Lenkiją. Jei ne – ką gi, tokia Dievo valia.“
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Vytautas
Pirmas sujudimas kilo tada, kai jis ir tikėjosi, – tik pasakius
apie lietuvių iš protėvių paveldėtą manevrą. Šaunuolis Jogaila...
Nepavedė... Greitai nuramino nepatenkintus lenkus. O kiek buvo
kalbų ir diskusijų išvakarėse... Jogaila niekaip negalėjo patikėti,
kad tai iš jo artimiausių patarėjų kažkas atskleidė kryžiuočiams
informaciją apie paruoštus karo planus. Būtent todėl Ordinas nesureagavo į apgaulingus lietuvių puolimus ties Nemunu ir sutelkė
visą kariuomenę Prūsijoje, tiksliai žinodamas jungtinės kariuomenės žygio tikslus. Pagaliau Jogaila sutiko... Sutiko neatskleisti visų
mūšio planų lenkams. Per didelė buvo pakartotinės išdavystės rizika, ir Lenkijos karalius tai suprato. Tačiau ne viską Vytautui pavyko pasiekti... Tiksliau, išskyrus mįslę dėl lietuvių veiksmų mūšio
lauke, Jogaila daugiau su niekuo nesutiko. Nors ir labai Vytautas
stengėsi, nepavyko jam įrodyti pusbroliui, kad geriausia nedaryti
bendro mūšio aptarimo, o su kiekvienu kariniu vadovu susitikti
atskirai ir atskleisti tik jo vaidmenį būsimosiose kautynėse, todėl
dabar Lietuvos valdovas nebuvo visiškai ramus. Tarp lenkų buvo
gerų karvedžių ir strategų ir jei išdavikas yra kuris nors iš maršalų,
jis lengvai perkąs tikrą Vytauto planą iš tų nuotrupų ir detalių, kurias Kęstučio sūnus turės pateikti.
Antras sujudimas kilo kalbant apie Lengvenio pulkus, kurie,
Vytauto sumanymu, atėjus laikui turės dengti Lenkijos kariuomenės sparną. Lenkai, nežinodami to, ką žinojo abu valdovai, nesuprato, kodėl pėstininkų pulkai iš Smolensko, kaip dėl paprastumo
juos vadino lenkų maršalai, išdėstyti taip nelogiškai: nei priekyje,
nei rezerve.
– Kodėl tokie elitiniai kariai slepiami? – šnibždėjosi Jogailos
kariniai patarėjai. – Kaip jie stos į mūšį? Tokie sunkiai ginkluoti ir
šarvuoti pėstininkai be vargo net Ordino brolių puolimą atlaikytų.
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Visiška nesąmonė... – stebėjosi, bet prieštarauti nedrįso. Per daug
stipri buvo Jogailos valdžios ranka... Nors kai kurie gal ir suvokė.
Bent jau jų akyse po truputį užsižiebė supratimo liepsnelės.
Pagaliau atėjo lemiamas momentas, dėl kurio labiausiai nerimo
Vytautas.
– Čekų ir moravų samdiniai bus šioje giraitėje ir stos į mūšį
sulaukę mano ženklo, – trumpai ištarė Lietuvos valdovas, nesileisdamas į smulkmenas.
– Čia? – vėl pasigirdo nustebę balsai. – Kaip jie stos į mūšį, jei
jų pozicijos prieš tą vietą, kur lietuvių raitininkai pagal planą sunaikins Ordino patrankas ir stos į kovą su kryžiuočiais? Kam toks
slapukavimas, jei vieta visiškai netinkama pasalai?
Tačiau toks nustebusių balsų choras buvo žymiai retesnis nei
anksčiau. Patys talentingiausi iš lenkų maršalų, tokie kaip Zindramas iš Maškovičių, jau suprato, kad lietuvių ratininkai turės tik
sunaikinti Ordino patrankas, bet į žūtbūtines kirstynes su sunkiai
ginkluotais Ordino broliais nestos, o turės kitų užduočių. Todėl,
atėjus laikui, samdinių pasala bus net labai naudinga. Gerai, kad
tokių suprantančiųjų neatsirado labai daug. Ir labai gerai, kad tarp
jų nebuvo vyskupo Voicecho, kuris, pasinėręs į savo mintis, tiesiog
nebesiklausė Vytauto.
– Lietuvių raitininkams vadovaus broliai Valimantaičiai, pėstininkų pulkams – Lengvenis Algirdaitis ir jo sūnus Jurgis, Lenkijos
pulkams – gerbiamas maršalas Zindramas iš Maškovičių. Aš būsiu
ties Lietuvos sparnu... Karalius Jogaila su Lenkijos karių rezervu
ir savo palyda – ties Lenkijos sparnu. Taip mes tiesiogiai kontroliuosime mūšio eigą ir plano vykdymą, – dar kiek patylėjęs bei apžvelgęs susirinkusiųjų veidus, Vytautas pratęsė. – Vos nepamiršau.
Lietuvos ir Lenkijos raitų bajorų šarvai ir ginkluotė niekuo nesiskiria nuo tų riterių svečių, kurie atvyko padėti Ordinui. Turime kaip
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nors išsiskirti... Mano pusbrolis, Lenkijos karalius, pasiūlė sunkiesiems mūsų raitininkams apsirišti ranką virš alkūnės šiaudais. Aš
tam pritariau. Visi pasirūpinkite, kad kariai neišjotų į kautynes neapsirišę rankų. Ar viskas aišku?
Nedarnus burbėjimas leido suprasti, kad visi dalyvavę karo taryboje suprato planą ir savo vaidmenis.
„Kokie skirtingi yra lenkai ir lietuviai... – galvojo Vytautas,
stebėdamas išeinančius vyrus. – Lietuvių akyse dega kovingumas,
įkarštis ir pasiryžimas. O lenkai... Lenkai kai kurie abejingi, kai kurie – niūrūs, nepasitikintys lietuviais ir tik kai kurie tikrai pasiryžę
kautis už savo šalį. Tikiuosi, kad šis skirtumas išliks ir ateityje. Nes
jei dings iš lietuvių akių kovingumas ir ryžtas, kaip jis išgaravo iš
Lenkijos sūnų, pražus Lietuva, kaip vos nepražuvo Lenkija. Aš dar
iki šiol nežinau, ar gerai, ar blogai, kad Jogaila sutiko tapti Lenkijos
karaliumi ir tiesiog ištempė ją nuo nebūties krašto. Turbūt niekada
ir nesužinosiu... Kaip ten bebūtų, mano užduotis – ne tik nugalėti
Ordiną, bet ir neleisti sustiprėti Lenkijai. Žinau aš juos – pasijus stiprūs, tuoj bandys Lietuvai savo sąlygas diktuoti. Man kol kas tereikia
atgauti Žemaitiją, užsitikrinti, kad kryžiuočiai daugiau nebesiaubtų
Lietuvos, ir tada gauti sau Lietuvos karūną iš popiežiaus ar imperatoriaus rankų. O lenkai tegu sau ujasi su Ordinu, tegu kariauja tarpusavyje. Tegu jiems visiems ne Lietuva būna galvoje. Manau, ateis
laikas, kai Lietuva taip sustiprės, kad ir Ordiną, ir Lenkiją praris...“

Marekas of Nakola
– Taigi planas bus labai paprastas, – skambėjo Didžiojo komtūro Kuno fon Lichtenšteino balsas. Patyręs, daug mūšių laimėjęs
Didysis komtūras buvo laikomas vienu geriausiu Europos karvedžių, ir tai žinojo. Maža to, jis ir pats taip galvojo... Todėl nė
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minutei nesuabejojo Ordino pergale, ir tuo pasitikėjimu užkrėtė
visus kitus. Nuotaikos karo taryboje buvo pakilios. Tokios pat, kaip
riterių turnyro ar geros šventės metu. – Patrankos bus išrikiuotos
priekyje priešais lietuvių sparną. Visi suprantame, kad Lietuvos
kariuomenė, nors sudaryta iš nekrikštų bei pagonių ar apsimetėlių,
bet kaunasi kaip nelabųjų būrys ir yra pavojingesnė už Lenkijos
pulkus. Žinoma, nenoriu įžeisti mūsų sąjungininkų, bet vis tik turime didesnes pajėgas išrikiuoti prieš lietuvius. Beveik du trečdaliai mūsų pajėgų, geriausios raitininkų vėliavos, rinktiniai knechtų
pėstininkų būriai stos prieš lietuvius. Patrankos sutrikdys lietuvių
raitininkų puolimą, ir tada mūsų riteriai juos sutriuškins. Tuomet
tik laiko klausimas, kada palaušime lenkus. Aš manau, kad lenkų
pasipriešinimas truks neilgai. Klausimų turite?
– Turiu kelis klausimus ir pasiūlymą, – ištarė Marekas of Nakola. Priešingai nei dauguma susirinkusių kunigaikščių ir baronų,
jis tikrai nemanė, kad pergalė bus lengva. Nors ir niekino lietuvius,
tačiau tai jam netrukdė suvokti, kokie jie yra geri kariai ir koks
geras karvedys yra Vytautas. – Matau, kad jūs neplanuojate palikti
rezervo. Jei viskas vyks pagal jūsų planą, tada šis sprendimas teisingas. Tačiau įsivaizduokime, kad lietuviai turi kitą planą. Nepaneigsite, kad Vytauto negalima laikyti kvailu. Priešingai, dauguma
sutinka, kad jis suktas ir geras strategas. Sakykime, kad lietuviai yra
paruošę kažkokį netikėtumą ir pabandys įvilioti Ordino riterius į
spąstus. Ne vieną kartą jau yra tai padarę... Tada rezervas jums labai praverstų.
– Chmm, – numykė Didysis komtūras. – Jūs turite žinių iš
mūsų sąjungininkų priešo stovykloje?
Lenko žodžiai jam padarė įspūdį. Vytautas tikrai turėjo gerą
reputaciją kaip karvedys ir viskas galėjo pasisukti sudėtingiau nei
planuota iš pradžių.
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– Ne, šiandien neturiu jokios informacijos. Paskutinį mėnesį
žinias gaudavau reguliariai kas kelias dienas, – atsiliepė Marekas of
Nakola. – Ir tai mane neramina. Galbūt lietuviai pradėjo mūsų sąjungininkus įtarinėti. Tačiau tai nekeičia fakto, kad turėtume būti
atsargesni ir ne tokie atsainūs.
Nors šie žodžiai ir sukėlė kilmingų riterių purkštavimus, tačiau tiek Didžiajam magistrui, tiek Didžiajam komtūrui jie įspūdį
padarė.
– Gerai, – linktelėjo Kunas fon Lichtenšteinas. – Paliksime
šešiolika sunkiosios raitijos vėliavų rezerve. Mūsų draugas jau ne
kartą įrodė, kad yra labai naudingas. Šios jo įžvalgos taip pat vertingos. Turime būti pasiruošę netikėtumams, ypač iš tų pasiutusių
pagonių šunų pusės. Gal dar kas nors?
– Norėjau paprašyti leisti man su savo kariais smogti čia, – Marekas of Nakola pasilenkė prie primityvaus mūšio lauko maketo ir
parodė priešininkų kariuomenės centro kryptimi. – Kai lietuviai
stos į kovą su riteriais, lenkai, aš esu tuo įsitikinęs, kurį laiką neprisidės. Jei suveiks mano sąjungininkų planas, jie visiškai nedalyvaus
kautynėse. Jei ne, bent jau pradžioje bus pasyvūs. Mes galėtume
apeiti jungtinės kariuomenės centrą, sumušti kelis lietuvių pulkus,
kurie užtvers mums kelią, ir pulti Jogailos stovyklą. Jei mums pasiseks, Lenkijos kariuomenė su mumis nesikaus, lietuviai bus sutriuškinti, o Jogaila – nužudytas arba sutiks su mūsų nuomone bei
vykdys mūsų valią.
– Gerai, – linktelėjo Didysis komtūras. – Galime pabandyti...
Tikrai taip gerokai išauga galimybės laimėti be didelių nuostolių.
Prijungsime prie jūsų dar du tūkstančius raitų ir pėsčių knechtų, kuriuos perrengsime tokiais pat drabužiais, kokius vilki jūsų
draugai. Jei įvelsime lietuvių raitininkus sparne į rimtą kovą, tada
mūsų draugai iš Lenkijos su papildomomis jėgomis smogs lietuvių
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pėstininkų pulkams, esantiems centre, ir prasilauš į Lenkijos kariuomenės užnugarį. Užduotis – užimti Jogailos stovyklą, nužudyti arba suimti tą apsimetėlį pagonį, nebent jis nuspręstų nesikauti
ir kapituliuos, palikęs lietuvius mūsų kardams. Prieš lenkų sparną,
skaičiuojant su pulkais, kurie puls centrą, stos trečdalis mūsų karių. Šešiolika vėliavų riterių raitijos liks rezerve. Kiti, tarp jų – ir
geriausia mūsų riterių raitija, puls lietuvius. Su Dievo ir Mergelės
Marijos pagalba sutriuškinsime pagonis.
– Su Dievo ir Mergelės Marijos pagalba! – draugiškai atsiliepė
susirinkusieji.
Pasitarimas buvo baigtas. Nusprendus kariuomenę mūšiui išrikiuoti auštant, kalbos sklandžiai nukrypo prie Lietuvos teritorijos dalijimo planų, riterių turnyrų aptarimų, vyno rūšių lyginimų,
moterų Lietuvoje ypatumų ir kitų malonių dalykų, kurie tvirtu,
absoliučiai visų dalyvaujančių asmenų įsitikinimu, turėjo jų laukti
artimoje ateityje. Su Dievo ir Mergelės Marijos pagalba...

1410 metų liepos 15 diena. Mūšis Marekas of Nakola
Saulė kilo vis aukščiau, bet lietuviai taip ir nepradėjo puolimo.
Jau daugiau nei pora valandų linksmi saulės spindulėliai beldėsi į
išrikiuotų riterių šalmus, lindo jiems po šarvais net šią, labai ankstyvą, valandą, versdami juos gausiai prakaituoti. Nerimo didžiuliai
karo žirgai, trokšdami pasileisti pirmyn, muistėsi kilmingi jų raitininkai, keikdami prakeiktus pagonis, nežinančius, kas yra garbinga kova. Visuotinis susierzinimas po truputį persidavė net tokiems
šaltakraujiškiems vyrams kaip Kunas fon Lichtenšteinas.
– Ko tie pagonys laukia? – neištvėręs piktai ištarė Didysis komtūras. – Dar pora valandų, ir mes taip saulėje iškepsime.
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Manau, to ir laukia, – ne mažiau piktas atsiliepė Didysis ma
gistras. – Matai, kur jie įsitaisė? Pamiškėje... Jiems vėsu, saulės
spinduliai ten jų nekankina. Ką darysime, broliai?
– Gal patys pulkime? – nuskambėjo nedrąsus pasiūlymas.
– Taip sugriausime visą planą. Netinka, – suirzęs ištarė Didysis
komtūras. Kunas fon Lichtenšteinas buvo kantrus žmogus, bet keli
dalykai jį labai greitai išvesdavo iš kantrybės. Tai buvo moralizavimas, pretenzijos ir kvailumas. Labiausiai – kvailumas... Didysis
komtūras negalėjo pakęsti kvailų šnekų, o ir kvailų žmonių jis nemėgo. Daug kas vadino jį arogantišku. Kai kurie net pratęsdavo ir
davė jam pravardę „Arogantiškas kirvis“. Nors Didysis komtūras
nesijautė nei arogantiškas, nei kirvis, jis nepyko už tokią pravardę.
Būdamas išmintingas žmogus, jis puikiai suprato, kad kiti tikrai
gali palaikyti jo alergiją kvailumui arogancija. – Ar yra protingų
minčių? Prašyčiau prieš ištariant kiek pagalvoti.
– Manau, reikia įžeisti Vytauto ir Jogailos vadus. Ypač – Jogailos, – ramiai ištarė Marekas of Nakola.
– Gal galite paaiškinti? – nupleveno prašymas, išsprūdęs iš
Kuno fon Lichtenšteino lūpų.
– Lietuviai nepuolė, o tai reiškia, kad mūsų sąjungininkams nepavyko įgyvendinti savo plano. Bent jau kol kas nepavyko. Mums
reikia ką nors padaryti, kas įžeistų lietuvių ir lenkų kilminguosius.
Ypač – lenkų. Jie pradės garsiai raginti Jogailą pradėti kovą. Tie
raginimai turi būti tokie garsūs, o spaudimas toks stiprus, kad Jogaila neištvertų ir duotų ženklą. Tada yra vilties, kad lietuviai puls,
o mūsų sąjungininkai sugebės paveikti Jogailą ir užlaikyti lenkus.
Tuomet mūsų planas bus visiškai įgyvendintas.
– Chm, – numykė Didysis komtūras. – Skamba logiškai. Klausimas – kaip juos įžeisti? Kas turite minčių?
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– Yra toks senas paprotys – nusiųsti kalaviją riteriui, vengiančiam kovos, – pratarė vienas iš kilmingų svečių. – Taip parodoma,
kad jis bailys. Lenkai save vadina riteriais ir papročius, manau, jau
išstudijavę. Supras.
– Puiku, – įsiterpė Didysis magistras. – Manau, tai tinka. Jei
nesupras, tai mūsų pasiuntinys jiems paaiškins. Siųskite žmogų
pas Jogailą, tegu nuneša du kalavijus ir paaiškina, kad jie skiriami
bailiams, kurie neturi ginklų.
– Galime dar kai ką padaryti, – vėl nuskambėjo to paties tradicijų žinovo balsas. – Galime pakelti mūsų karių nuotaikas, suradę
Dievišką mūsų pergalės ženklą. Kaip Didysis Konstantinas... Arba
Didysis Karolis. Jo variantas buvo labai veiksmingas. Frankai surado kažkokią pusprotę valstietę, įtikino ją, kad ji girdi angelų balsus apie saksų pagonių atėjimą į Bažnyčios glėbį, aprengė kariškais
apdarais ir su patyrusių karių ir vadų būriu pasiuntė prieš sukilusius saksus. Pergalė buvo pateikta kaip Dievo palankumo ženklas,
o mergelė – kaip pranašas. To pakako, kad saksų prasčiokai ir net
pats jų karalius įtikėtų ir apsikrikštytų. Frankų kariams toks ženk
las ir tokios žinios labai pakėlė kovinę dvasią.
– Ir? – neiškentęs pertraukė Didysis komtūras. – Surasime
valstietę ir ją apmokysime dabar? Mūšio lauke? Triukas neblogas,
bet reikalauja didesnio pasiruošimo ir laiko. Be to, jis ganėtinai rizikingas. Kiek žinau, Karolis didysis jo ėmėsi būdamas neviltyje
dėl pasikartojančių saksų sukilimų ir aršios kovos. O ir baigėsi visa
istorija įdomiai. Kai mergelė pati patikėjo savo klejonėmis ir tapo
karaliui nebereikalinga, ją tiesiog sudegino ant laužo kaip raganą.
O jei mūšis būtų pralaimėtas? Poveikis būtų atvirkštinis. Saksų
ryžtas pakiltų iki neregėtų aukštumų, o frankų moralė būtų sužlugdyta. Jei kas ir pakartos tokią avantiūrą, tai tik vėl iš nevilties.
Gal nebent prancūzų karalius kare su anglais galėtų taip padaryti,
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jo situacija dabar pakankamai sudėtinga. O dėl Konstantino... Gal
kas kur matote žaibą, kurį galėtume tinkamai išaiškinti? Ne? Jei ne,
tai ir burnos daugiau neaušinkime. Siunčiame kalavijus Jogailai.

Jogaila
– Karaliau, aš suprantu, kad jums visų pirma rūpi Lenkija, –
jau daugiau nei valandą šalia Jogailos skambėjo vyskupo Voicecho
balsas, bandantis įkalbėti jį apleisti lietuvius mūšyje. Vyskupas,
pasinaudodamas savo aukšta padėtimi bažnyčioje, galėjo kartu
su Lenkijos karaliumi būti jo palapinėje vienu du ir padėti šiam
melstis. Niekas daugiau negalėjo trukdyti Jogailai melstis, todėl šio
pokalbio negirdėjo, nors dalis lenkų būtų karštai palaikę vyskupo
žodžius. – Tai ir galvokite apie Lenkiją... Galvokite apie valstybės
stabilumą. Visi girdėjo, kad didelė dalis mūsų bajorų kaunasi Ordino pusėje. Daugelis kaunasi su jumis, bet širdimi yra su Ordinu. Kodėl? Todėl, kad visi supranta, jog ir Lietuva, ir Ordinas yra
mūsų priešai. Tik Lenkija turi nugalėti šiame mūšyje... Tik Lenkija
turi likti stipri, kai Lietuva ir Ordinas vienas kitą nusilpnins. Tokia
stipri, kad galėtų prisijungti Ordino žemes ir visą Lietuvą. Dievas
mums pateikė užduotį nešti jo žodį į rytus, tiek pagonims, tiek klaidatikiams. Tam Dievas mums atsiuntė jus, kuris sustiprino Lenkiją
ir veda ją teisingu keliu. Veskite ją ir toliau... Vykdykite Dievo užduotį, neleiskite bajorams, tikriems savo šalies patriotams, mesti
jums atviro iššūkio ir suskaldyti valstybę.
– Ką siūlote konkrečiai? – dusliai kaip iš po žemių atsiliepė Jogaila. Jis jau suprato, kad Voicechas bando jį įkalbėti išduoti Lietuvą. Išduoti savo Tėvynę, kraštą, kuriam visada priklausys jo širdis.
Jogaila galėjo dėl karūnos pasikrikštyti, galėjo dėl valdžios nužudyti dėdę, kurį nuoširdžiai garbino, bet negalėjo prisiversti atiduoti savo Tėvynės svetimiems. Būtent todėl jis dažnai bjaurėdavosi
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Vytauto neprincipingumu dovanojant Ordinui Žemaitiją, bet
dažnai ir pripažindavo, kad, atsidūręs pusbrolio padėtyje, jis būtų
pasielgęs taip pat. Prižadėjęs Ordinui draugystę, dovanojęs žemes,
o, pasitaikius progai, Ordiną apgavęs ir atsiėmęs visas dovanotas žemes atgal. Gal dabar reikėjo pasielgti taip pat? Nepasiduoti
karštam troškimui nužudyti saldžiabalsį niekšą, kuždantį žodžius į
ausį, bet apsimesti susimąsčiusiam. Jį išklausyti... Ateityje sužinoti sąmokslininkų vardus ir padaryti taip, kad niekuomet niekam
visoje Lenkijoje daugiau net į galvą nešautų mesti iššūkį karaliui.
– Siūlau leisti lietuviams pradėti kovą vieniems, o Lenkijos
kariuomenei nestoti į mūšį arba stoti vėliau, tik imituojant kovą.
Tegu Ordinas sumuša lietuvius...
– Tada Ordinas pasijaus stiprus ir pradės mums diktuoti sąlygas, – vaidindamas susimąsčiusį, atsiliepė Jogaila.
– Negalės, – pradžiugo vyskupas, pajutęs, kad jo mesti žodžiai
pateko į derlingą žemę ir subrandins vaisių. – Visi žinome, kad
lietuviai kaunasi kaip velniai. Ordinas juos gal ir sumuš, bet patirs
didžiulius nuostolius. Dar nebuvo didelio mūšio, kuriame Ordinas
sugebėtų nugalėti lietuvius, pats nepraradęs žymios kariuomenės
dalies. Nemanau, kad dabar bus kitaip.
– Tikra tiesa, – linktelėjo Jogaila. Jis jau suprato, kaip reikia elgtis, ir matė, kad vyskupas nežino Vytauto plano. Jiems su pusbroliu tiesiog reikės laikytis to, ką numatė, o šitas lenkas galvos, kad
karalius klauso jo patarimų. Mintyse Jogaila triumfavo, bet to neparodė. Jis negalėjo iš karto sutikti. Turėjo dar kažkiek pasiginčyti
ir galiausiai nusileisti. Po pusvalandžio vyskupas patenkintas išėjo
iš karaliaus palapinės. Jis gavo Jogailos pažadą sulaikyti Lenkijos
kariuomenę, nepadėti lietuviams ir tik imituoti kovą. Tačiau šis
pažadas visiškai nepakeitė vyskupo apsisprendimo dar iki mūšio
pabaigos nužudyti Jogailą. Lenkijos karalius, savo ruožtu, turėjo
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savų planų dėl Voicecho. Panašių planų... Kol kas dar nekonkrečių, bet turinčių pasibaigti vyskupo mirtimi.

Rumbaudas Valimantaitis
Laikas ėjo, bet ženklo stoti į kovą vis nebuvo. Kai kurie vyrai
bambėjo, kad taip praleidžiama puiki galimybė užpulti gerai nepailsėjusius kryžeivius. Kiti atšaudavo, kad saulė vis labiau vargina kryžiuočius ir laukti reikia iki pietų. Rumbaudas Valimantaitis girdėjo
tiek vienus, tiek kitus, bet visiškai nekreipė dėmesio į jokias kalbas.
Ne todėl, kad neturėtų savo nuomonės. Jis turėjo savo viziją apie
būtinus veiksmus, bet į tai irgi nekreipė dėmesio. Vytautas dar nedavė įsakymo pulti, ir tai Rumbaudui buvo svarbiausia. Bus valdovo
įsakymas, jis puls net žinodamas, kad siunčiamas mirti. Nebus – nepuls, net jei taip pasmerks visus aplinkinius mirčiai. Vytauto žodis
jam buvo viskas. Niekas, absoliučiai niekas šiame pasaulyje nepriverstų jo nepaklusti savo valdovui. Valdovui, kurį jis tiesiog dievino ir kuriam buvo aklai atsidavęs. Iš visų Kęstučio ir Algirdo vaikų Rumbaudui dar patiko Švitrigaila, bet tik todėl, kad savo ryžtu,
kovingumu ir būdo tvirtumu buvo panašus į Vytautą. Todėl Rumbaudas tik liepė aplinkiniams užsičiaupti ir toliau kantriai laukė įsakymo. Jis tiksliai žinojo, ką ir kada jo kariai turi daryti. Dar vakar
Vytautas jam smulkiai išdėstė visą planą, kalbėdamas be pašalinių
ausų. Ir Rumbaudas ruošėsi to plano laikytis, net jei dėl to tektų
žūti. Arba, atvirkščiai, net jei dėl to tektų išgyventi bet kokia kaina.
Pagaliau, kai net reti mūšio lauke augę medeliai ėmė pokšėti
nuo lauke susikaupusios įtampos, Rumbaudas Valimantaitis pamatė pakilusią didžiąją valdovo vėliavą su raudoname fone išdidžiai šuoliuojančiu vyčiu. Tai buvo ženklas... Ženklas, pradėjęs
mūšį, įėjusį į Europos istoriją, ir ją pakeitęs. Rumbaudui tai tebuvo
ženklas pulti...
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Paklusdamos jo mostui, tvarkingai pajudėjo raitininkų eilės.
Pirmi ūkaudami prašuoliavo totoriai. Už jų pasirodė lengvieji rusėnų raitininkai ir tik gale, niekur neskubėdami, nusekė rinktiniai
lietuvių bajorų raiteliai nei savo ginkluote, nei šarvais, nei kovine
dvasia niekuo nenusileisdami Ordino riteriams. Rumbaudas buvo
tarp jų. Jei jis galėtų duoti valią savo jausmams, tai dabar ūkaudamas šuoliuotų raitininkų masės priešakyje, tačiau jo jausmai
glūdėjo taip giliai, kaip ir jo paties nuomonė. Rumbaudas tiksliai
vykdė Vytauto planą...

Marekas of Nakola
Ordino broliai buvo tvirti vyrai... Bent jau tiek tvirti, kad Šiaurės Europos vidurvasario karštis, kepinantis kelias valandas, negalėjo numalšinti jų kovinio įkarščio. Bet svečiai... Kai kurie svečiai
tik manė esą stiprūs ir ištvermingi. Gal riterių turnyruose, kai reikėdavo pusę valandos su šarvais pašuoliuoti žirgu ir pamojuoti ietimi, jie būdavo stiprūs, bet čia... Čia kai kurių kilmingųjų balsuose
jau pradėjo girdėtis panikos gaidelės.
– Mes turime pulti! – šūkčiojo vieni.
– Velniop tą planą, jei baigiame iškepti, – jiems antrino kiti.
Ir labai laiku, nuramindamas visas bekylančios panikos bangas,
nuskambėjo vienas balsas, tariantis žodžius vokiškai su ryškiu lenkišku akcentu.
– Žiūrėkite, lietuviai pradėjo puolimą.
Po to sekė trumpi, bet aiškūs Kuno fon Lichtenšteino įsakymai.
Į šalis pasipylė pasiuntiniai, stropiai stengdamiesi kuo greičiau perduoti įsakymus dalinių vadams. O po kelių minučių ir pats Kunas
fon Lichtenšteinas nuskubėjo prie nekantriai laukiančių kryžiuočių raitijos būrių. Jis norėjo pats vadovauti puolimui prieš lietuvius
ir pats sutriuškinti nekenčiamus pagonis. Marekas of Nakola, likęs
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šalia Didžiojo magistro Ulricho fon Jungingeno, apsiėmusio vadovauti rezervui, ramiai stebėjo artėjančią lietuvių raitininkų masę.
Būtent masę, kuri, lydima dulkių debesų, plūdo kaip tamsūs jūros
vandenys, apgaubti purslų ir garų. Šioje masėje net toks patyręs
karys kaip Marekas of Nakola neįžiūrėjo net užuominos į kažkokią
rikiuotę ar tvarką. Gal tai dulkės jam sutrukdė pamatyti tai, dėl
ko jis tikrai būtų sunerimęs ir iš karto perspėtų Didįjį magistrą.
Tačiau jis nepamatė... Nepamatė, kad priekyje šuoliuoja totoriai ir
lengvieji rusėnų raitininkai, o gerai ginkluota ir šarvuota lietuvių
bajorų raitija kiek atsilieka ir nerodo jokio kovos įkarščio. Dabar
jis tik gūžtelėjo pečiais dėl tokios lietuvių kariaunoms nebūdingos betvarkės ir nuskubėjo link savo pulkų. Neužilgo turėjo į sceną
įžengti tikrieji Lenkijos patriotai, padedami rinktinių knechtų būrių. Kaip tikėjosi Marekas of Nakola, pergalingai įžengti...
Keista, galima pagalvoti, kad mūšio eigos tikrai negali lemti
tokios smulkmenos, kaip kažką įžvelgti neleidę dulkių debesys.
Kita vertus, kodėl gi ne... Jei mūšio baigtį gali nulemti pasibaidęs
dramblys ar žaibas, trenkęs į vienišą medį, kodėl to negalėtų padaryti paprastos dulkės?

Ulrichas fon Jungingenas
Lenkas nuskubėjo prie saviškių, lydimas smerkiančio Ulricho
fon Jungingeno žvilgsnio. Tiesą sakant, Didysis magistras taip ir
nesuprato, kaip galima išduoti savo karalių. Nesuprato ir niekino
lenkų perbėgėlį. Nors tai netrukdė juo naudotis ir apsimesti jam
maloniam. Dažnai, labai dažnai Ulrichas fon Jungingenas širdyje
pasimėgaudavo ateities akimirka, kai jis, žiūrėdamas į ištįsusį išdaviko veidą, įsakys jį pakarti. Pakarti iš karto, kai tik jis taps nenaudingas. Dabar Didįjį magistrą kamavo kitokios mintys. Priešingai
nei ką tik pasišalinęs lenkas, jis suvokė, kad rikiuotėmis puolantys
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raitininkai yra puikus taikinys patrankoms. O patrankų Ordinas
turėjo daug... Gerokai daugiau nei jų priešai. Tik štai, kokia nauda
iš jų, kai priešų raitija tokia greita ir taip išsisklaidžiusi?
– Patrankos tespės iššauti vieną kartą, o vėliau jas sunaikins, –
daugiau sau nei aplinkiniams ištarė Ulrichas fon Jungingenas. –
Riteriai nespės jų apginti.
Žinoma, šios mintys nereiškia, kad Didysis magistras netikėjo pergale. Priešingai, jis labai stipriai tikėjo Ordino karine jėga ir
tuo, kad Mergelės Marijos vedami jie šiandien sutriuškins netikėlius pagonis. Ulrichas fon Jungingenas tiesiog konstatavo būsimą
faktą, kuris netrukus tapo realybe.
Patrankos iš tiesų iššovė tik vieną kartą ir, jei į ką nors ir pataikė,
tai dėl nelemto atsitiktinumo. Linksmai ūkaudami ir svaidydami
nešvankius įžeidimus priešams, totorių raitininkai, šuoliavę puolančių lietuvių priekyje, kaip vandenyno banga, nuplaunanti pavienes smėlio kruopeles, nušlavė Ordino patrankas aptarnavusius
samdinius. Maža to, jie nepatingėjo nulipti nuo arklių ir sudaužyti
pačias patrankas. Ir tik tada pagaliau atskubėjo Ordino kavalerija.
Debesys dulkių ir kažkoks siurrealistinis raitininkų šokis... Štai
kaip galima apibūdinti tą vaizdą, kurį stebėjo Ulrichas fon Jungingenas. Kaip žvirblių būriai totorių ir rusėnų raitininkų grupės
„pleveno“ iš vietos į vietą, o sunkūs riterių žirgai niekaip nespėdavo paskui juos. Taisyklingų gretų nebebuvo, ir visas mūšis užtik
rintai virto kažin kokia kvaila gaudynių parodija. Rimtesnė kova
prasidėjo prisijungus lietuvių bajorų raitijai. Šie vyrai nesismulkino ir vožė riteriams iš visos širdies. Būdami mažiau skaitlingi ir gal
kiek lengviau šarvuoti bei ginkluoti, lietuviai akivaizdžiai pranoko
savo priešus aršumu bei, jei kalbėti apie Ordino svečius, ir narsa.
Ir tai nebuvo vien šio mūšio ypatumai. Daug kas iš kronikininkų
kalbėdavo apie begalinę jotvingių narsą mūšyje, apie jų kovą iki
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paskutinio vyro, bet Ulrichas fon Jungingenas tikrai žinojo, kad
lietuviai absoliučiai niekuo mūšyje nenusileido ne tik jotvingiams,
bet ir patiems narsiausiems Europos riteriams. Dar būdamas jaunas riteris, jis savo akimis matė, kaip dešimt tvirtų, bet beveik nešarvuotų žemaičių, gindami savo kaimą, puolė dešimtį Ordino riterių ir gerai ginkluotą knechtų šimtinę. Puolė ir krito vienas po
kito. Krito, bet nebandė pasiduoti, bėgti ar prašyti pasigailėjimo.
Visi žemaičiai žuvo kovodami iki paskutinio atodūsio. Vėliau, pasibaigus kovai, ant žemės voliojosi net penki negyvi Ordino broliai ir geros trys dešimtys dejuojančių ar jau iškeliavusių į dausas
knechtų. Ir taip buvo kiekvienoje kovoje su žemaičiais ar lietuviais.
Taip buvo ir dabar... Patyrę Ordino riteriai, šaukdamiesi Mergelės Marijos pagalbos, tvirtai sutiko lietuvių bajorus, bet svečiai pabūgo, bent jau kai kurie iš jų. Jie niekada nematė tokio laukinio
žvėries aršumo, tokio savo gyvybės nevertinimo, kaip išvydo tame
didžiajame mūšyje.
– Ką ten mongolai ar turkai, – kalbėjo senatvėje tie, kuriems
pasisekė išgyventi tą karštą liepos dieną, savo anūkams. – Jūs nematėte, kaip kaunasi lietuviai...
Dalis Ordino svečių susvyravo, dalis kovojo narsiai toliau ir
nežinia, kuo būtų pasibaigusios tos žiaurios kirstynės, tik staiga...
Staiga kaip išsigandę paukščiai purptelėjo į šalis totoriai, dar labiau
sumaišydami juos besigainiojančių riterių būrius. Tada įvyko tai,
kuo Ulrichas fon Jungingenas iš pradžių negalėjo patikėti, o patikėjęs puolė karštai dėkoti Dievui ir Mergelei Marijai už įvykusį
stebuklą. Tai, ką jis pamatė, tikrai prilygo stebuklui. Visa lietuvių
sunkioji raitija, prieš tai aršiai kovojusi, staiga apsisuko ir puolė bėgti. Mūšyje liko tik lengvieji rusėnų raitininkai, kurie, nors
ir narsiai kirtosi, neprilygo nei Ordino riteriams, nei svečiams,
nei lietuviams. Kaip javai po gerai pagaląstu dalgiu krito rusėnai.
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Krito, bet savo užduotį užlaikyti priešus įvykdė. Kai pagaliau pasileido bėgti ir jie, lietuvių bajorai jau buvo ganėtinai toli atsiplėšę
nuo kryžiuočių raitijos.
– Nepersekiokite jų, – sumurmėjo Didysis magistras, pats sup
rasdamas, kad Kunas fon Lichtenšteinas tikrai duos kitokį įsakymą. – Na gerai, tebūnie, – linktelėjo Ulrichas fon Jungingenas,
matydamas, kad riteriai pasileido paskui bėgančius lietuvius. –
Perduokite mūsų sąjungininkams lenkams pulti.
– Didysis magistre, žiūrėkite, Jogailos kariuomenė žengė į mūšio lauką, – nuskambėjo keli aplinkinių balsai.
– Tuo blogiau jiems, – šyptelėjo Didysis magistras. – Lietuviai
jau sutriuškinti. Tuoj sumalsime ir šituos. Įdomiausia, kad tai padarysime jų pačių tautiečių rankomis...

Voicechas
Iš pradžių viskas atrodė puiku. Karalius klausėsi kiekvieno vyskupo žodžio ir pritariamai linksėjo. Jogailai tiesiog reikėjo neduoti
ženklo Lenkijos kariuomenei stoti į kautynes. Kas gali būti paprasčiau... Tiesiog sėdėti ir nieko nedaryti. Kurį laiką vyskupas tikėjo, kad jam pavyko. Pavyko su Dievo maloningumu žengti pirmą
žingsnį link Lenkijos didybės. Aplinkui zujo maršalai, o Jogaila
tylėjo ir tik kvaila veido išraiška, kurioje žaidė nieko nereiškianti
šypsena, klausėsi Voicecho pagyrų. Net tada, kai kryžiuočiai pasityčiodami atsiuntė du kalavijus, o jų žygūnas ištarė įžeidžiamus
žodžius, karalius nutylėjo ir tik linktelėjo galva. Tiesą sakant, nelabai ką tie kryžiuočių žodžiai įžeidė. Buvo pora lenkų riterių, kurie pradėjo „svaidytis žaibais ir labai parodomai veržtis į mūšį,
bet dauguma tiesiog palingavo galvomis, ir tiek. Netryško lenkai
entuziazmu ir nesiveržė į kovą. Bent jau dauguma iš jų...
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Lietuviai žengė į mūšį, o Jogaila vis dar tylėjo ir ramiai stebėjo savimi patenkintą vyskupą, niekaip negalintį paslėpti šypsenos.
Vėliau viskas pasikeitė. Lietuviai pradėjo bėgti... Štai tada, kai tik
kvailys galėjo liepti kariuomenei stoti į kovą, Jogaila ryžtingai atsistojo, mostelėjo susirinkusiems maršalams ir ištarė:
– Pirmyn. Atėjo laikas lenkams žengti į mūšio lauką.
– Valdove, juk tai savižudybė, – buvo bepradedąs vyskupas, bet
užsičiaupė po valdingo karaliaus mosto ir griežto žvilgsnio.
– Tylėk, – piktai sušnypštė Jogaila. – Tu nesi karinis patarėjas,
taigi, jei brangini savo galvą, geriau tylėk.
– Klausau, valdove, – atsiduso Voicechas.
„Atėjo laikas ryžtingiems veiksmams“, – pagalvojo vyskupas
ir ištarė:
– Jei leisite, palaiminsiu į mūšį stojančius karius.
Sulaukęs atsainaus Jogailos mosto, reiškiančio sutikimą, jis
žengtelėjo į priekį ir aukštai iškėlė kryžių, tardamas maldą. Baigęs maldą, jis nuleido kryžių ir nusisuko, laukdamas atskrendančios arbaleto strėlės švilpimo. Praėjo sekundė, antra, dešimta, bet
jei kas ir švilpavo, tai tik vėjas, džiaugsmingai kedendamas žolės
stiebelius. Vyskupas krenkštelėjo, atsisuko, iškėlė dar kartą kryžių
kaip galėdamas aukščiau, tarstelėjo palinkėjimą kovoti su Dievo
pagalba ir kryžių nuleido. Ir vėl nieko... Daugiau bandyti jis nebegalėjo. Įtarus Jogailos žvilgsnis sekė kiekvieną vyskupo judesį,
todėl Voicechas tiesiog pasiraukė į šoną ir niūriai žvelgė į mūšio
lauką. Jis bandė suvokti, kas įvyko. Tiksliau, jis mąstė, kodėl neįvyko tai, kas buvo planuota. Bet kokiu atveju visos jo mintys sukosi
apie brolį Pranciškų. Bent jau iš pradžių. Vėliau jos nukrypo į kur
kas aktualesnę vagą. Vyskupas mąstė, kaip čia išnešus sveiką kailį
iš tokios nemalonios situacijos.
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Brolis Pranciškus
Prie skausmo krūtinėje, aštrėjančio sulig kiekvienu judesiu,
Pranciškus jau priprato. Prie jausmo, kad krūtinę užgulė didžiulis
akmuo, – taip pat. Tačiau kai pradėdavo trūkti oro, temdavo akyse
ir atrodydavo, kad tuoj apalps, supanikuodavo net tokia valinga ir
save valdanti asmenybė kaip Pranciškus. Ne kartą aplankydavo jį
išdavikės mintys, raginančios viską mesti ir lėkti į išganingą vienuolyną. Nepaisydamas suvokimo, kad rimtai serga, ir nuolatinės
artėjančios mirties baimės, jis kažkodėl buvo įsitikinęs, kad vienuolyne tai praeis. Jam tereikia žengti pro vartus, pajusti ant skruostų
rūpestingų vienuolių delnus, ir viskas vėl bus gerai. Vėl grįš tos į
rojų panašios dienos, kurios buvo iki pasirodant Voicechui. Kad ir
kaip būtų keista, po tokių minčių jam tikrai palengvėdavo. Nurimdavo plazdanti nerami širdis, praskaidrėdavo žvilgsnis. Tik baltas
kaip kreida, sukritęs ir pasenęs veidas rodė, kad pagerėjimas laikinas. Tačiau to užtekdavo... Užtekdavo, kad plieninė Pranciškaus
valia išsklaidytų bailias mintis. Jis dar nė karto nesulaužė savo žodžio ir nemetė darbo. Nesiruošė to daryti ir dabar. Štai kai pabaigs,
pasiims auksą ir patrauks į išganingąjį vienuolyną... O pasveikęs
mels Dievą, kad kas nors ateitų su užsakymu nužudyti dėl visko
kaltą vyskupą. Tokį darbą jis atliktų su dideliu malonumu ir visiškai nemokamai. Pranciškus net nepagalvojo, kad Voicechą jis
galėtų nužudyti ir be užsakymo. Per daug tvirti principai lydėjo jį
gyvenimo keliu. Tvirti ir nesudaužomi... O vienas iš jų aiškiai skelbė, kad žudyti nesant užsakymo negalima.
Dabar buvo blogiau nei bet kada anksčiau. Pranciškus gulėjo
slėptuvėje, aiškiai matydamas vyskupą, Lenkijos maršalus ir karalių Jogailą, tačiau jo kūną kaustė neįsivaizduojamas silpnumas.
Atrodė, kad kiekvienas, net menkiausias, piršto krustelėjimas reikalauja didžiausių pastangų, o užvis geriausia dabar būtų miegoti.
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Miegoti, nebekvaršinant sau galvos visokiais užsakymais, garbe ir
kitais tuščiais bei šiuo metu nieko nereiškiančiais dalykais. Pas
kutinį kartą pakilo į kovą troškimas gyventi prieš nepajudinamus
vyro principus, paremtus nepalaužiama valia. Šios dvi vidinės jėgos
trankėsi viena į kitą kaip dvi bangos, keldamos minčių purslus bei
sūkurius. Trankėsi, nesiruošdamos nusileisti ir žūtbūt siekdamos
pergalės. Ir viena iš jų nugalėjo. Nugalėjo didesnė, valios ir principų sukelta, banga. Nugalėjo negrįžtamai, nes kelio atgal nebebuvo.
Temstančiomis akimis Pranciškus pastebėjo iš anksto su vyskupu aptartą ženklą ir pabandė pakelti arbaletą. Tereikėjo sulaukti,
kol vyskupas nuleis kryžių, nusitaikyti ir paspausti gaiduką. Tačiau
Pranciškus to padaryti nesugebėjo. Nesugebėjo pakelti arbaleto,
kuris, jam atrodė, svėrė ne mažiau kaip visas kalnas. Iš paskutinių
jėgų įsitempęs ir net dabar negalvodamas pasiduoti, perkreiptu iš
skausmo veidu jis kilstelėjo ginklą ir... Ir staiga kažkas nutrūko.
Kažkokia styga, kuri dar vienintelė laikė besprūstančią gyvybę.
Nutrūko su nepakeliamu skausmu ir atslenkančia tamsa. Tamsa,
kuri apgobė ir rūpestingai apkamšė susirietusį, iškankintą brolio
Pranciškaus kūną. Tamsa, kuriai negalėjo pasipriešinti jokia valia
ir gyvenimo principai. Tamsa, kurios kitas vardas buvo Mirtis.

Marekas of Nakola
Darniai, koja kojon žygiavo pėstininkai, apsupti nors ir leng
viau ginkluotų ir šarvuotų, bet labai pavojingų profesionalių karių
knechtų raitelių eilių. Kariai buvo susikaupę, ir tik trumpos vadų
komandos, duslus vyrų kojų bei arklių kanopų dunksėjimas, šarvų
žvangesys bei tolimo mūšio gaudimas glostė Mareko of Nakola,
kartu su artimiausiais bendražygiais jojančio pulkų viduryje, ausis.
Tik, deja ausys buvo ne ta juslė, ties kuria buvo susikoncentravęs
lenkų bajoras. Jis nekreipė jokio dėmesio į aplinkui sklandančius
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garsus, bet užtai puikiai matė. Matė saulė zuikučius, linksmai šokinėjančius iečių antgaliuose, skydų apkaustuose, šarvuose ir šalmuose, tiksliau, visoje šalmų, išsirikiavusių tvarkingomis eilėmis,
jūroje. Šis vaizdas lenką glumino ir gąsdino. Galima būtų paklausti, kodėl jis taip sutriko dėl kažkokių saulės zuikučių, atsispindinčių nuo jo karių šalmų ir šarvų. Esmė ta, kad šie saulės zuikučiai
buvo svetimi. Ne, jie buvo tokie patys, tos pačios saulės atspindžiai,
tik atsispindėjo jie nuo priešų pulkų ginklų ir šarvų. Pulkų, kurie
neturėjo būti tokie drausmingi ir taip puikiai ginkluoti. Marekas
of Nakola buvo įsitikinęs, kad jo karių puolimą bandys sulaikyti
geriausiu atveju kelios žemaičių ar lietuvių pėstininkų šimtinės,
pasižyminčios fizine jėga ir narsa, bet ne puikiais šarvais ir gink
luote. Na, gal dar kelyje galėjo pasipainioti keli demoralizuoti lenkų pulkai, bet tai, ką jis pamatė dabar, visiškai nederėjo su tuo, ką
įsivaizdavo. Puolančioms lenkų perbėgėlių ir knechtų vėliavoms
kelią užtvėrė tvarkingos ir skaitlingos lietuvių eilės, pasišiaušusios
ietimis bei atkišusios lietuviškus skydus, garsėjančius savo tvirtumu. O virš jų išdidžiai plazdėjo raudonos vėliavos su šuoliuojančiu
raiteliu, įkūnijančiu visą Lietuvos jėgą ir galybę.
Marekas of Nakola pažino jo karius sutinkančius pulkus. Pažino, nes ne kartą girdėjo apie jų narsą, tvirtumą ir drausmę. Girdėjo, bet labai dažnai galvodavo, kad tai tik gandai, pasakos – pagonys nekrikštai negali turėti karių, pranokstančių Ordino būrius.
Galvodavo... Ir štai tie kariai atsidūrė prieš jo akis, kupini ryžto
kovoti prieš jį ir jo vedamus būrius.
„Reikia trauktis“, – dingtelėjo mintis, bet buvo greitai nustumta į šoną. Trauktis dar nebuvo galima. Bėgti iš faktiškai laimėto
mūšio – reiškė prarasti visą pagarbą ir pasitikėjimą Ordino akyse. Kas norės šnekėtis su bailiu apie Lenkijos likimą? Reikėjo pulti
toliau. Pulti, nepaisant nieko, ir prasiveržti iki Jogailos stovyklos.
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Tai buvo vienintelis kelias link Lenkijos karūnos, ir tą kelią Marekas of Nakola pasiryžo praeiti. Galų gale, perbėgėlių lenkų ir juos
lydinčių knechtų buvo beveik dvigubai daugiau nei lietuvių. O ir
ginkluoti bei šarvuoti jie buvo ne ką prasčiau nei kelią užtvėrę priešininkai. Tik kažkodėl, nepaisant šių ryžtingų minčių, žingsnis po
žingsnio Marekas of Nakola kartu su savo palyda neilgai trukus atsidūrė ne savo pulkų viduryje ar priekyje, o pačiame jų gale. Būtent
ten, iš kur lengviausia būtų pabėgti nesėkmės atveju.
Keista ta žmogaus prigimtis... Vienas, pavojaus akivaizdoje iš
drovaus ir bailaus žmogėno, staiga tampa savęs netausojančiu narsuoliu. Kitas, kuris atrodė toks drąsus, toks riteriškas, staiga sup
rato, kad plėšti menkai ginkluotus pirklius pamiškėse yra viena,
o susitikti akis į akį su garsiu, patyrusiu priešų kariu – visai kas
kita. Nors, kita vertus, narsuolis, šuoliuojantis savo pulkų priešakyje, šiame mūšyje vargu ar išgyventų, o Marekas of Nakola vėliau
net sugebėjo patekti į istorinius dokumentus kaip garbus Lenkijos
bajoras bei pradėti plačią palikuonių giminę. Tikėtina, tokių pat
bailokų, bet, turbūt, paveldėjusių atsargumą ir protą. Taip ir neaišku, kas geriau ir ką čia reikėtų daryti: ar smerkti lenkų bajorą už
bailumą, ar girti dėl parodyto atsargumo bei proto. Kita vertus, geras vadas ir neturėtų kautis pirmosiose eilėse. Svarbu, kad jo kariai
būtų tinkamai vadovaujami ir neprarastų narsos. O narsos lenkų
perbėgėliai ir knechtai turėjo tiek, kad „ji tiesiog liejosi per kraštus“. Gal daugiau ne narsos, o fatalizmo. Tai buvo profesionalūs
kariai, puikiai suvokiantys, kad kiekvienas mūšis gali tapti paskutinis, todėl iš gyvenimo imantys viską, ką gali, ir nieko neplanuojantys į priekį. Mūšyje jie vadovaudavosi principu „bus, kas bus“
ir nekvaršindavo sau galvos jokiomis pašalinėmis mintimis. Įsakė
pulti – reiškia, pulti. Ir nesvarbu, ką... Lenkus, lietuvius, žemaičius
ar nors pačius velnius. Jie prieš visus kautųsi lygiai taip pat aršiai ir
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atkakliai. Taip, lyg gyventų paskutinę dieną ir jokia ateitis jų nebelauktų. Tiesą sakant, daugumai taip ir buvo...
Turbūt nėra gamtoje neįveikiamos jėgos. Kiekvienai gaivališkai galiai galima priešpastatyti kitą. Štai vanduo sustabdo ugnį,
aukšti kalnai sulaiko didžiausias vandenyno bangas, stipriausią
vėją sėkmingai slopina priešpriešinis vėjas. Taip ir kovoje – pėstininkus, kurie galvojo esantys patys geriausi, sustabdė tie, kurie iš
tiesų buvo geriausi. Sustabdė, nepaisant dvigubo kiekybinio pranašumo. Sustabdė, bet nenubloškė...
Po pirmo susidūrimo keliasdešimt vyrų liko gulėti ant žemės
paplūdę kraujais ir tik keli iš jų ant krūtinės turėjo Gedimino stulpų ženklą. Kol kas dar neatėjo nuovargis ir nesvarbus buvo puolančiųjų skaičius. Kol kas kovoje svarbiausia buvo meistriškumas
ir drausmė. Būtent tai, kuo lietuviai buvo pranašesni už savo priešininkus visa galva.

Gerdvilas
Aukštas pusamžis vyras neatitraukdamas akių žiūrėjo į prieš jį
vykstantį mūšį. Tiksliau, į mūšį mūšyje. Lietuvių raitija jau buvo
pasitraukusi, nusiviliodama paskui save pagrindines Ordino kavalerijos pajėgas. Lenkai tik stojo į kautynes su jiems skaičiumi nusileidžiančiais kryžiuočių pulkais, bet nerodė didelio noro kautis ir
užėmė vien tik gynybinę poziciją. Viso mūšio, o gal ir net Lietuvos,
likimas sprendėsi čia, pačiame centre, kur trys Lengvenio vadovaujami pulkai ir kelios žemaičių šimtinės dengė lenkų kariuomenės sparną. Ir, reikia pasakyti, kol kas labai sėkmingai dengė...
– Kunigaikšti, žiūrėk, viskas taip, kaip ir spėjome, pagrindinis
smūgis kliuvo dviem pirmiems pulkams? – ranka rodė Gerdvilas, kurio akys vis dar buvo kaip vanago, iš aukštai ieškančio sau
grobio.
145

R O M UA L DA S D R A K Š A

– Tiems, kuriems vadovauja Gintis ir Artorius? – pasitikslino
Lengvenio sūnus Jurgis, stovintis šalia tėvo ir įtemptai stebintis prasidedančias kautynes.
– Taip, – linktelėjo Gerdvilas. – Juodu tikrai atsilaikys ir niekam neleis pasitraukti. Dar nemačiau tokių dvasia tvirtų vyrų.
– Tikiu, – šyptelėjo Lengvenis Algirdaitis. – Jei Artorius toks
pats, kaip jo brolis Gintis, tai ir jie patys stovės iki galo, ir kariai
aplinkui nesitrauks. Kai tik priešas tai supras, bandys apeiti pulkus
iš šono. Pasiųs raitelius...
– Ir sutiks trečią pulką, – pritarė kunigaikščiui Gerdvilas. – Sutiks ir ragus apsilaužys... Žiūrėkite, kaip žemaičiai karingai nusiteikę. – Gerdvilas galva parodė į šūkaujančių bei ginklus purtančių
žemaičių rikiuotę.
– Matau, – vėl nusišypsojo Lengvenis. – - Narsūs vyrai... O ir
prireiks mums visos jų narsos. Teks jiems dar ir patiems pakovoti
bei lietuvius paremti, kai tik kuriam iš pulkų taps sunkiau.
– Na štai, – pirmas pastebėjęs įvykius mūšio lauke, vėl prašneko Gerdvilas. – Sustabdė puolimą... Dabar prasidės grūstis ir kirstynės. Tikiuosi, mūsiškiai išlaikys eiles, kaip ir buvo išmokyti.
– Žinoma, išlaikys, – įsiterpė Jurgis. – Šie vyrai tikrai nepakriks. Visi matėme tai Smolenske...

Gintis
Dūris, kirtis, mostas skydu... Viskas vyko automatiškai. Gintis net nesusimąstydavo, ką ir kodėl jis tuo metu daro. Jo kūnas
pats viską žinojo bei užtikrintai veikė, o smegenys nusprendė tam
netrukdyti. Tačiau gal buvo kitaip? Gal Ginčio mąstymas ir kūno
reakcija buvo taip tampriai susiję, kad jų ryšiai veikė pasąmoningai? Kaip ten bebūtų, kol rankoje atgijęs kalavijas vieną po kito
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parblokšdavo prieš jį atsidūrusius priešų karius, Gintis mąstė apie
tikėtiną kautynių eigą.
Pirmas priešų puolimo įkarštis akivaizdžiai buvo atvėsintas.
Per daug stiprų pasipriešinimą sutiko kryžeiviai. Per daug jų karių
jau pirmomis sekundėmis po susidūrimo paplūdę kraujais susmuko dulkėse, trypiami saviškių ir priešininkų kojų. Dar minutė, ir
galima bus leisti pirmai lietuvių karių eilei pailsėti ir ją pakeisti ant
rąja. Gintis net neabejojo, kad šis manevras praeis sklandžiai. Per
daug geri, patyrę ir drausmingi kariai stovėjo šalia jo... Jie niekada
nedarydavo kvailų klaidų. Pats Gintis dar nesiruošė pasitraukti. Jis
galvojo padėti antrajai eilei ir tik su ja po penkių minučių pasitraukti, užleidžiant vietą trečiajai.
Kol kas viskas klostėsi sėkmingai. Kol kas... Gintis puikiai
suprato, kad po valandos ar kitos užklups nuovargis. Vis daugiau
karių žus, vis greičiau teks keistis vyrams ir, jei priešų spaudimas
neslops, gali būti sunku.
„Dvigubos persvaros jums neužteks, – galvojo Gintis, kardu
perrėždamas eilinio kryžeivių pėstininko gerklę. – Teks papildomų
rezervų siųsti ir atitraukti jėgas iš kitur. Tai gerai... Kai grįš mūsų
raitininkai, tapsite lengvu jų grobiu. Svarbu mums atsilaikyti.“
Vienas dalykas teikė Ginčiui ypatingos vilties. Jau nuo pirmų
sekundžių jis girdėjo priešus besikeikiančius ar besišaukiančius
Dievo pagalbos lenkų kalba.
– Čia tai likimo malonė, – net balsu ištarė Gintis, supratęs,
kad prieš jį kaunasi lenkų perbėgėliai, apie kuriuos vakar buvo
šnekėta su Vytautu ir Jogaila. – Na, tada mes tikrai atsilaikysime.
Knechtams reikėtų bent trigubos persvaros, norint įveikti Lengvenio pulkus, o lenkams ir penkiagubos neužteks. Oho, koks žvitrus
pasitaikė, – tuo metu vienas ypač žvitrus lenkų perbėgėlis, nutaikęs progą, kai Gintis buvo iškėlęs skydą, siekdamas atremti kito
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kryžeivio smūgį, puolė po skydu ir pabandė įsikabinti rankomis
bei parversti žemgalių kunigaikščio palikuonį. Pabandė, bet, gavęs
šarvuotu keliu į menkai apsaugotą veidą, susmuko be sąmonės, paplūdęs krauju.

Marekas of Nakola
Puolantiesiems darėsi vis sunkiau ir sunkiau. Vis daugiau saviškių lavonų jiems reikėjo peržengti, vis dažniau jų akyse pasirodydavo baimė, nustelbdama prieš tai buvusį šaltą fatalizmą. Viena
kryžeivių banga, antra, trečia – ir visos jos plakdavosi į lietuvių
eiles su tokia pat sėkme, kokios pasiekia vaikigaliai, bandydami
rankomis nustumti namą. Kai į mūšį stojo knechtai, pakeisdami
nuvargusias ir praretėjusias perbėgėlių lenkų gretas, kova pasidarė
atkaklesnė. Atkaklesnė, bet irgi nesėkminga. Baisią kainą mokėjo
kryžeiviai. Kiekvienam žuvusiam lietuviui teko bent po penkis kritusius kryžininkus. Blogiausia tai, kad ta baisi kaina buvo mokama
tuščiai. Jau beveik valandą puolantieji daužėsi į lietuvių eiles kaip
ožiai į sieną ir nepasislinko nė per žingsnį į priekį.
– Siųskite raitininkus, – galiausiai ištarė Marekas of Nakola,
kartu su savo artimųjų rateliu būdamas už galinių karių eilių ir nuo
nedidukės kalvos stebėdamas vykstančią kovą. – Tegu jie apeina
lietuvius iš šono ir smogia jiems į nugarą.
Greitai nuskubėjo žygūnas prie šalia esančios ir į kovą dar neįsitraukusios raitųjų knechtų tūkstantinės. Skubiai nulėkė raitininkai ant eiklių žirgų, vykdydami vado įsakymą. Ir ganėtinai greitai
grįžo jų likučiai atgal, mat šaunieji raitininkai savo kelyje susidūrė su trečiuoju Lengvenio pulku. Susidūrė ir niekuo nenustebino.
Viskas vyko taip, kaip paprastai vyksta lengvajai kavalerijai puolant ietimis pasišiaušusias, skydų siena apsitvėrusias sunkiųjų pėstininkų drausmingas gretas. Būna daug sužeistų ir piestu stojančių
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žirgų, numetančių savo raitininkus, daug keiksmų, spūstis, kai galinės raitininkų eilės rėžiasi į sustabdytas priekines saviškių eiles,
sutryptų ar ant iečių pasismeigusių raitininkų ir kitų tokiai situacijai įprastų vaizdų. Tik kelis kartus per žinomą karų istoriją leng
viesiems raitininkams yra pavykę tiesioginiu puolimu pralaužti
drausmingas pėstininkų rikiuotes. Šiame mūšyje taip nenutiko...
Matydamas po nesėkmingo puolimo grįžtančius pakrikusius
raituosius knechtus ir beprasmiškai bandančius pro lietuvių gretas
prasilaužti savo pėstininkus, Marekas of Nakola sutriko. Vis įkyriau ir įkyriau jo galvoje skambėjo mintis, raginanti viską mesti ir
bėgti, o primytivi baimė užgoždavo blaivų protą ir gebėjimą greitai priimti tinkamus sprendimus. Vienu metu baimė kiek aprimo.
Tada, kai po nesėkmingo raitųjų knechtų puolimo atšuoliavo Didžiojo Ordino magistro žygūnas ir išdidžiai pranešė:
– Didysis magistras siunčia maršalą Frydrichą fon Valenrodą
su tūkstančiu Ordino riterių jums į pagalbą. Kai jie priartės, atsitraukite ir atlaisvinkite jiems kelią pulti.
Net nelaukdamas patvirtinimo, žygūnas apsisuko ir nuskubėjo
atgal. Jam to ir nereikėjo. Žygūnas puikiai matė, kokį palengvėjimą
pajuto tas niekingas lenkas.

Ulrichas fon Jungingenas
Jei dabar kas nors būtų Didžiojo magistro paklausęs, ar jis įsivaizduoja, kaip jaučiasi pasakų didvyriai užkerėtame miške, jis net
nesusimąstydamas paaiškintų. Būtent taip jis jautėsi dabar. Neteisingai... Turbūt tai geriausias žodis, apibūdinantis ne tik jo jausmus, bet ir tai, kas vyko mūšio lauke. Viskas buvo iš esmės neteisingai ir nerealiai. Visų pirma, pabėgo lietuviai... Lietuviai, kurių
pabėgimus iš mūšio lauko per paskutinius kelis šimtų metų galima
buvo suskaičiuoti ant pirštų. O čia... Pabėgo, net rimtai nepradėję
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kautis. Na gerai, Ulrichas fon Jungingenas nors ir stebėjosi, bet dėl
šio fakto visiškai neliūdėjo. Maža kas... Gal Mergelė Marija padėjo
ir jiems protus susuko? Pasižymėdamas blaiviu mąstymu, Didysis
magistras nelabai tikėjo, kad su lietuvių bėgimu kaip nors susijusi
Mergelė Marija. Na, pekla nematė tų lietuvių. Pabėgo, tai pabėgo.
Kunas fon Lichtenšteinas juos pribaigs. Jeigu pavys, žinoma... Ulrichą fon Jungingeną labiau neramino antras labai neteisingas faktas.
Jogailos lenkai nebėgo ir nesitraukė. Kiekvienas sveikai mąstantis
karvedys, pamatęs, kad sąjungininkai pabėgo ir galimybių laimėti
nebėra, įsakytų trauktis. Bet Jogaila, sprendžiant iš to, kad Lenkijos
karūnos kariuomenė net nesiruošė trauktis, to neįsakė. Na, gerai,
Jogaila – lietuvis, o iš lietuvių, kaip Didysis magistras karčiai buvo
patyręs ir pats, galima tikėtis ir kovos iki paskutinio vyro. Bet lenkai... Lenkai juk niekada nerodė drąsos stebuklų. Ko jiems kautis?
Jie jau seniai turėjo būti sukilę prieš Jogailą ar bent jau savavališkai
pasitraukę iš mūšio lauko. Bet ne... Lenkai kovėsi toliau. Ramiai,
be ypatingo aršumo, bet užsispyrusiai nesitraukė iš savo pozicijų. Galiausiai, trečias, gal ir teisingesnis, bet labai nemalonus dalykas – Ordino sąjungininkai lenkai ir jiems padedantys knechtai
akivaizdžiai buvo mušami. Mušami smarkiai jiems skaičiumi nusileidžiančių lietuvių pėstininkų. Kažkaip nepastebimai, po truputį,
bet užtikrintai, visas mūšio planas keliavo šuniui po uodega. Kunas
fon Lichtenšteinas kažkur dingo su didžiąja dalimi kariuomenės.
Kaip nusivijo lietuvius, taip ir negrįžo. Jogailos lenkai net negalvojo trauktis, o Ordino sąjungininkai beviltiškai įstrigo ties ganėtinai
menka kliūtimi. Kažkur atsitraukė užplūdęs džiaugsmas, pamačius
bėgančius lietuvius, o jo vietą užėmė juodi susierzinimo ir nerimo
debesys. Atėjo laikas imtis ryžtingų veiksmų...
– Broli, – Didysis magistras kreipėsi į šalia stovėjusį Frydrichą
fon Valenrodą. – Paimk tūkstantinę geriausių riterių ir nušluok
lietuvių pėstininkus, saugančius lenkų sparną.
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– Gerai, – netuščiažodžiavo maršalas ir, mostelėjęs ginklanešiams bei asmens sargybiniams, laikantiems vėliavas, padabintas
juodu kryžiumi baltame fone, nušuoliavo vykdyti užduoties.
– Laikas baigti žaisti su lenkais. Nenorėjo trauktis patys, tai
sunaikinkime juos. Tegu raitieji knechtai traukiasi, o į kovą stoja
visas sparno pleištas. Tegu riteriai juos sumindo, sutrypia į žemę...
Nieko nesigailėti. Jogailai galvą nukirskite, bet, jei lenkų stovykloje
rasite Vytautą, paimkite gyvą. Jo laukia įdomesnis ir kupinas potyrių likimas. Paprasta žūtis šiam šuniui per lengva.
Nespėjo vėjas išnešioti Ulricho fon Jungingeno balso, o stropūs
žygūnai ant eiklių žirgų jau nušuoliavo perduoti jo įsakymų. O vėliau... Vėliau link Lenkijos kariuomenės pajudėjo geležinis riterių
pleištas. Pleištas, kuriam niekas negalėjo pasipriešinti, nebent tokie patys geležiniai riteriai.
Mūšis pasisuko teisingesne kryptimi. Bent jau taip manė Ulrichas fon Jungingenas.

Gerdvilas
Ne veltui Lengvenis Algirdaitis buvo užtikrintas savo pulkų
narsa ir ištverme. Nebuvo jų verti priešininkai nei Ordino pėstininkai, nei knechtų raitininkai. Kaip bangos priešai plakėsi į lietuvių
karių gretas ir kaip dūstančios žuvys voliojosi po rūsčių kariūnų
kojomis, puolimo bangoms nuslūgus. Tačiau riterių pleištas, kurį
ir vėl pirmas pamatė Gerdvilas, buvo žymiai pavojingesnis. Jei tik
lietuvių pėstininkai galėtų persirikiuoti, vėl sutvarkyti kovoje kiek
pakrikusias gretas, suglausti skydą prie skydo bei atstatyti didžiules
ietis, jie atlaikytų bet kokio pleišto puolimą. Tačiau dabar, kai iki
paskutinio momento jų gretas puolė Ordino pėstininkai, neleisdami pasiruošti geležimi nuo galvos iki kojų kaustytų raitųjų riterių
puolimui, tik nepalaužiamas valios tvirtumas ir stebuklas galėjo
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padėti atsilaikyti. Gal daugiau stebuklas... Suprato tai Gerdvilas...
Ir Lengvenis Algirdaitis bei jo sūnus Jurgis suprato. Suprato, bet
nesiruošė trauktis ir palikti savo karių.
– Jurgi, siųsk Buivydą su jo žemaičiais padėti Ginčiui, – greitai,
nė minutei nesuabejodamas, pabėrė įsakymus kunigaikštis Leng
venis.
– Riteriai juos nupūs, kaip vėjas nupučia lapus, – net tokiomis,
įtampos kupinomis, minutėmis dažnai pabusdavo Jurgio polinkis
į romantiškumą.
– Nenupūs, – paprieštaravo Gerdvilas. – Gintis atsilaikys. Jiems
tereikia pristabdyti riterius, ir kova išsilygins. O žemaičiai padės...
Tik reikėtų trečiam pulkui įsakyti pulti. Tegu išblaško prieš juos
esančius Ordino pėstininkus ir smogia iš šono. Iš pradžių kartu su
antru pulku nublokš šalin visus knechtus, o tada apsups riterius.
– Teisingai, – linktelėjo Lengvenis Algirdaitis. – Jurgi, perdavęs įsakymą žemaičiams, lėk ir perimk vadovavimą trečiajam pulkui. Pradėk puolimą.
– Supratau, – linktelėjo Jurgis Lengvenis. – O jeigu Gintis neatsilaikys... Koks atsarginis planas?
– Nėra jokio atsarginio plano, – mostelėjo Lengvenis Algirdaitis. – Atsilaikys Gintis... Tikrai atsilaikys. Ir mes jam padėsime. Jei
reikės, su visais savo sargybiniais stosime į kovą ir prie jo prisijungsime. Atsilaikys Gintis... – Nežinia, kiek to tikėjimo buvo Lengvenio Algirdaičio žodžiuose, bet ryžtas juose skambėjo labai aiškiai.
Kaip eiklus vanagas nulėkė Jurgis Lengvenis vykdyti savo tėvo
įsakymo ir daugiau nebeklausinėjo. Tikėjimo sėkme jame buvo dar
mažiau, bet ryžto... Ryžtas tiesiog netilpo jo esybėje. Ryžtas kovoti
iki paskutinio kraujo lašo ir, prireikus, numirti. Numirti už Lietuvą...
Nespėjo dar riterių pleištas pasiekti tikslo ir paskutiniai perbėgėlių pėstininkai bei knechtai atsitraukti, o žemaičių šimtinės
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įsiliejo į lietuvių pulko eiles. Silpniau šarvuotų, pagrinde ginkluotų
kirviais ir didžiuliais kalavijais, bet narsių ir stiprių, kaip miško lokiai, vyrų gretos sustiprino išretėjusias ir nuvargusias Ginčio karių
eiles. Eiles, kurios šlovingai atlaikė pagrindinį Ordino pėstininkų
puolimą, bet kurių rimčiausi išbandymai tik artėjo. Artėjo kartu su
lyg juodi pesliai atlekiančiu Ordino riterių pulku.
Stiprūs, geležiniai riteriai, raiti ant didžiulių šarvuotų kovinių
žirgų kaip tūkstančius kartų prieš tai nuo Palestinos smėlynų iki
Baltijos pakrančių, nenugalimu ir nesustabdomu pleištu rėžėsi į
priešų eiles. Rėžėsi ir pirmas iš jų sutrypė taip lengvai, kaip peilis
pjauna sviestą. Lietuviai krito kaip ranka pastumtos vaikiškos medinės kaladėlės. Tačiau lygiai kaip tos, blogai nušlifuotos, kaladėlės
gausiai dovanoja neapsaugotai rankai rakščių ar medžio atplaišų,
taip „badėsi“ ir lietuviai. Klupo, stojosi piestu riterių žirgai, smarkiai lėtėjo jų judėjimo greitis, tai vienas, tai kitas riteris nepaaiškinamu būdu būdavo nubloškiamas iš balno ir atsidurdavo arba po
žirgų kanopomis, arba po lietuvių kojomis. Pleištui kilo didžiulė
grėsmė įstrigti lietuvių eilėse ir tapti iš visų pusių puolama suglausta riterių mase. Visi tai suprato, o už vis geriau – Frydrichas fon
Valenrodas, galingas ir bebaimis riteris, stojęs pleišto priekyje ir
paskui save nuvedęs Ordino būrius. Lietuviai bandė jį sustabdyti,
nes taip galiausiai sustabdytų visą pleištą. Tačiau veltui jie krito
žirgui po kojomis, veltui aukodamiesi šokdavo tiesiai ant raitelio
ieties. Visi jų išpuoliai buvo beprasmiai. Kovinis žirgas žengė per
jų lūžtančius kaulus, stipri riterio ranka nenuleisdavo ieties, o tvirti
brangūs šarvai atlaikydavo visus smūgius. Atrodė, kad niekas negali sustabdyti Frydricho fon Valenrodo, kuris kaip taranas valė
kelią jojantiems už jo. Atrodė, tol, kol pasiekus patį lietuvių pulko vidurį lietuvių kariai, lyg paklusdami kažkieno valdingam žodžiui, atšoko nuo Frydricho fon Valenrodo, sutelkę dėmesį į kitus,
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paskui jį jojančius, riterius. Prieš Ordino maršalą liko tik vienas
karys. Aukštas, dėvintis labai brangius, mūšyje jau šiek tiek aplamdytus šarvus, laikantis rankose sunkų ir ilgą dvirankį kardą. Kardą,
kuriuo tikras meistras galėjo išdarinėti stebuklus ir vienas kovoti
tiek prieš visą būrį pėstininkų, tiek prieš labai gerai šarvuotą bei
ginkluotą raitą riterį. Frydrichas fon Valenrodas suprato, kad prieš
jį stovi labai pavojingas priešininkas. Suprato, bet net nesiruošė
sustoti. Maršalas nebūtų sustojęs net tada, jei prieš jį stotų pats velnias. Ir be reikalo... Gal jei sustotų, liktų gyvas...
Lengvas žingsnis į šoną, tūptelėjimas, išvengiant ieties, galingas
smūgis kardu per žirgo kojas, neapsakomai greitas kirtis į riterio
ranką, laikančią ietį, bei žaibui prilygstantis dūris į bejėgiškai nublokštos rankos nebedengiamą tarpą tarp šarvų plokštelių raitininko
pažastyje... Tris sekundes... Tik tris sekundes užtruko Gintis, susidorodamas su galingu Ordino riteriu. Ketvirtą sekundę jis atšoko atgal.
Tiksliau, turėjo atšokti. Slystelėjo koja ant gausiai krauju palaistytos
žemės. Kryptelėjo kiek narsus karys ir nespėjo atšokti bei išvengti
griūvančio žirgo. Labai nedaug trūko, bet nespėjo. Tik lūžtančios
kojos, kurią prislėgė mirštantis žuvusio Frydricho fon Valenrodo
žirgas, skausmas parodė Ginčiui, kad šiame mūšyje jis nebegalės kovoti. Kaip pesliai puolė kritusį lietuvį už maršalo joję riteriai. Puolė
ir buvo sustabdyti bei atblokši gyva siena jiems kelią užtvėrusių lietuvių bei žemaičių, vedamų galiūno Buivydo, savo kirviu pas protėvius nusiuntusio jau ne mažiau kaip penkis riterius. Ištikimos,
stiprios rankos pakėlė kritusio Ordino maršalo žirgą, ištraukė savo
vadą ir švelniai išnešė iš mūšio lauko. Tolimesnę mūšio eigą Gintis
stebėjo būdamas šalia Lengvenio Algirdaičio bei ištiesęs savo lūžusią koją, ties kuria jau plušėjo gydytojai. O stebėti tikrai buvo ką...
Pleištas įstrigo. Įstrigo, nors dėl to galvas padėjo beveik pusė
Ginčio pulko. Padėjo, bet savo pasiekė. Antras ir trečias pulkas kaip
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vilkai išblaškė prieš juos buvusius Ordino pėstininkus. Knechtai
dar narsiai priešinosi ir krito, beviltiškai bandydami sustabdyti į
priekį besiveržiančius lietuvius, o lenkai... Perbėgėliai lenkai kaip
bailūs šakalai pabrukę uodegas bėgo iš mūšio lauko, o užvis greičiausiai skuodė „narsus“ lenkų bajoras Marekas of Nakola, kuris
nesidairė atgal ir negailėjo žirgo.

Jogaila
Panikos vėjai nevaržomai sukosi po Lenkijos karaliaus stovyklą,
vis sustiprinami virpančių iš baimės balsų perduodamais gandais.
– Lietuviai jau turbūt iki Vilniaus nubėgo, – cypčiojo vieni.
– Kryžiuočiai sutriuškino mūsų kariuomenę, – jiems antrino
kiti.
– Pėstininkai, kurie dengė mūsų sparną, sumušti, – rypavo treti.
– Ordino riteriai nenugalimi, jų niekas nesustabdys, – atsiliepdavo ketvirti.
– Bėgti, reikia bėgti, – vis pasigirsdavo darnus bendraminčių balsų choras.
Besisukdami panikos vėjai pasiglemždavo vis naujus ir naujus
Lenkijos maršalų protus ir tik stovyklos centre šie vėjai nurimdavo. Nurimdavo, atsitrenkę į tvirtą narsos ir valios uolą, kuri niekada nepasiduodavo panikai. Prie šios uolos praskaidrėdavo aplinkinių mintys, o panikos vėjai piktai stūgaudami atlyždavo, savo šokį
tęsdami stovyklos pakraščiuose. Karalius... Ta uola buvo karalius.
Karalius, kurio tvirtas balsas ir spinduliuojama ramybė prablaivindavo ir sugėdindavo net didžiausią lenkų bailį. Jogaila turėjo savų
trūkumų, tačiau tarp jų niekada nebuvo bailumo. Ir nenuostabu –
juk jo venomis tekėjo kraujas tautos, kurios karių narsos bijojo
net vikingai. Ką ten vikingai... Dar nepasimiršo tie laikai, kai visa
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Mozūrijos kunigaikštystės kariauna drebėdama užsidarydavo pilyse tik išgirdę, kad jų valdose pasirodė šimtinė jotvingių ar lietuvių.
Taip, Jogailai buvo sunku vadovauti bailių kariuomenei. Bet jis
pats nebijojo, o pyko. Labai smarkiai pyko. Kur nepyksi, kai dvigubai už puolančius Ordino riterius skaitlingesnė lenkų kariauna, ne
ką blogiau ginkluota ar šarvuota, pilna bajorų, puikiai mokančių
girtis ir staipytis turnyruose, vos gebėjo priešintis. Pusė iš tos lenkų
kariaunos buvo pridėję į kelnes perkeltine, o gal ir tiesiogine pras
me ir iš baimės drebančiomis rankomis negebėjo Ordino riteriams
suduoti nė vieno smūgio. Tačiau kita pusė priešinosi. Kai kurie lenkų riteriai kovojo netgi labai narsiai ir niekuo nenusileido Ordino
broliams. Gal todėl, kad lenkų raitininkų buvo smarkiai daugiau
ir jie vien savo mase trukdė į priekį besiveržiantiems Ordino riteriams, o gal dėl tų besipriešinančių ir kovojančių lenkų narsos ir užsispyrimo, bet Lenkijos karūnos kariuomenė laikėsi. Sunkiai, girgždėdama, bet laikėsi. Jei juos puolančių Ordino riterių būtų didesnis
skaičius ar jei lenkams būtų tekę laikytis bent kiek ilgiau, Lenkijos
kariuomenė būtų patyrusi gėdingiausią pralaimėjimą savo istorijoje. Tačiau taip nenutiko – šį kartą jiems padėjo apvaizda ir lietuviai.
Žinoma, visų pirma vienas lietuvis – karalius Jogaila.
– Karaliau, traukimės, kol dar galime, – kažkur netoli Jogailos
pasigirdo gailus cypčiojantis vieno iš patarėjų balsas.
– Tylėt! – net suriaumojo iš pykčio Jogaila. – Dar iš kurio nors
išgirsiu panašius vapėjimus, čia pat liepsiu nukirsti jam galvą. Sup
ratote? Tylėt visiems...
Suraukęs antakius, Jogaila atidžiai žiūrėjo į mūšio lauką. Ordino riteriai stūmėsi į priekį. Ne taip smarkiai, kaip pradžioje, kai
po jų pirmo smūgio dalis lenkų raitijos pasklido į šalis kaip išgąsdinti žvirbliai, bet stūmėsi. Mūšis vis artėjo prie kalvos, nuo kurios
Lenkijos karalius žvelgė į kautynių lauką. Apsidairęs Jogaila kiek
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ištiesino savo surauktus antakius ir net lengvai šyptelėjo. Lietuviai,
saugantys Lenkijos kariuomenės sparną, laikėsi. Tiesą sakant, Jogaila net neabejojo, kad jo brolis Lengvenis atsilaikys. Per daug tas
senas eržilas buvo užsispyręs, kad pasitrauktų bent žingsnį atgal.
O ir kariūnams jis vadovavo išskirtiniams. Tiems, apie kurių gebėjimus net tarp visus lietuvius niekinančių lenkų skrajojo legendos. Lietuviai atsilaikys, o štai lenkai... Dėl jų Jogaila tikrai nebuvo
užtikrintas. Staiga suvirpėjusi, nukrito didžioji Lenkijos karūnos
vėliava, prieš tai išdidžiai plevėsavusi lenkų eilių viduryje. Ordino
riteriams beveik pavyko. Beveik...
– Siųskite visus rezervus į kovą, – trumpai liepė Jogaila, o jo
įsiutusių akių žvilgsnis užčiaupė visus iš panikos vėjų pavergtų galvų sprūstančius žodžius. Kaip ten bebuvo, bet išgyvenimo meną
dauguma lenkų buvo įvaldę tiesiog tobulai. Riteriai atrodė baisūs,
bet jie buvo dar toli, o štai Jogaila– šalia ir ne mažiau baisus.
– Kur tu, brolau? – sušnibždėjo Jogaila, įtemptai dairydamasis
sugrįžtančių lietuvių. Tuo, kad jie sugrįš, karalius neabejojo. Jį neramino tik tai, ar jie spės sugrįžti. Joks planas negalėjo numatyti,
kad lenkai taip greitai pakriks.

Rumbaudas Valimantaitis
Jau beveik valandą saulė, vėjas ir debesys galėjo stebėti labai
neįprastą vaizdą – priešais driekėsi didžiulė, tiesiog bekraštė šuoliuojančių raitininkų upė. Tiksliau, dvi upės. Keistos ir labai skirtingos. Viena buvo tvarkinga, raitininkai joje šuoliavo išsirikiavę
eilėmis, griežtai laikydamiesi drausmės. Kita atrodė kažkaip „skystai“. Raitininkai joje net negalvojo apie kokias gretas ar eiles. Jie
kiekvienas jojo tokiu greičiu, kokiu gebėjo šuoliuoti jo žirgas. O
žirgų būna įvairių... Vieni – stipresni ir ištvermingesni – gebėjo
bėgti ganėtinai greitai. Kiti, gerokai nusiplūkę, vos vilkosi, iš lėto
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perstatinėdami kojas. Dalis smarkiai atsilikusių raitininkų dar užsispyrusiai judėjo į priekį, tačiau nemažai jų, praradę viltį, apsisuko ir lėtai, žingsniuojančio pėstininko žingsniu, traukė atgal link
mūšio lauko. Mūšio, kuris, jų giliu įsitikinimu, jau turėjo būti pasibaigęs. Dar keisčiau buvo tai, kad tvarkingą upę sudarė „bėgantys“
iš mūšio lauko raitininkai, o „išsidraikiusią“ ir „pakrikusią“ – jų
„pergalingi“ persekiotojai.
Rumbaudas Valimantaitis šuoliavo drausmingų „bėgančių“
lietuvių gretų priekyje ir įtemptai dairėsi aplinkui. Jo nedomino
nei saulė ar debesys, nei pakelės krūmynai ar iš jų purptelintys
atidundančių ratininkų išsigandę paukščiai. Skaidrios Rumbaudo
Valimantaičio akys atidžiai žvelgė į netoliese esantį miškelį, lyg
ko ieškodamos. Šios pastangos davė vaisių. Džiugiai žvelgė lietuvių bajoro akys į pamiškėje pasirodžiusią Lietuvos didžiojo kunigaikščio vėliavą. Švelniai jos glamonėjo paties Vytauto atvesto
lietuvių rezervo karių siluetus. Tai buvo tas ilgai lauktas ženklas,
kuris Rumbaudo Valimantaičio širdį ir galvą pripildė džiugesio.
O jo stiprios rankos kaip šapelį aukštai virš galvos iškėlė kardą ir
pamojavo juo į šalis. Paklusdamos nebyliam įsakymui, lietuvių
raitininkų gretos, išlaikydamos nepriekaištingą drausmę, išsiskyrė
ir sklandžiai apsisuko, atsigręždamos į jas persekiojančius Ordino
riterius. Štai tada Rumbaudas Valimantaitis galėjo išleisti į laisvę
prieš tai giliai nukištus savo troškimus. Jis vėl šuoliavo rikiuotės
priekyje, bet šį kartą puldamas priešus. Nebereikės jau trauktis bei
vilioti Ordino riterių paskui save. Lietuviai galėjo pulti. Pulti veržliai ir nesulaikomai – taip, kaip jie buvo įpratę.
Pats pirmas nuo Rumbaudo Valimantaičio kalavijo krito Kunas fon Lichtenšteinas, prieš tai azartiškai vadovavęs bėgančių
lietuvių persekiojimui, taip ir nespėjęs tinkamai sureaguoti į, jo
požiūriu, niekingą lietuvių pasalą. O po jo... Po jo kaip javai po
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dalgiu krito dešimtys, o gal ir šimtai, kilmingų Ordino riterių bei
jų ne mažiau kilmingų svečių. Išsklaidytomis gretomis, nesusitelkę
ir užklupti netikėtai, nors ir narsūs, jie neturėjo jokių galimybių
pasipriešinti tiek iš priekio, tiek iš šonų juos puolantiems lietuvių,
rusėnų ir totorių raitininkams. Vieni bandė kautis, kiti – bėgti, iš
paskutinių jėgų gindami nuilsusius žirgus, tačiau tiek vienų, tiek
kitų likimas buvo vienodas – arba kapo duobė, arba lietuvių virvėmis supančiotos rankos ir nelaisvė.
Buvo tokių, kurie pasitraukė anksčiau. Nuilsinę žirgus, jie
anksti nusprendė baigti gaudynes ir neskubėdami grįžo į mūšio
lauką. Grįžo tam, kad pamatytų, jog kautynės toli gražu dar nesibaigusios, o juos pačius atsiveja prieš tai persekioti lietuviai. Labai
nemalonus netikėtumas... Nemalonus ir net fatališkas. Žinoma,
nemaloniai nustebę buvo ne tik šie riteriai. Pats Ulrichas fon Jungingenas, pamatęs vietoje laukto Kuno fon Lichtenšteino vadovaujamo sparno sugrįžusius į mūšio lauką lietuvius, net sustingo iš
netikėtumo.

Ulrichas fon Jungingenas
Netikrumo jausmas buvo apleidęs Didijį Ordino magistrą labai trumpam. Tol, kol jis išvydo tai, ko nematė niekada anksčiau.
Išvydo, kaip priešo pėstininkai sustabdė Ordino riterių pleištą. Tai
atrodė neįmanoma ir prieštaravo visiems karybos bei logikos dėsniams, tačiau taip nutiko. Ne vien Didysis magistras buvo nustebęs, regėdamas tokį vaizdą.
– Žiūrėkite, juos sustabdė, – pasigirdo šalia kupinas nuostabos
vieno iš kilmingų svečių balsas.
– Sustabdė ir supa, – jam antrino jau girdėtas tradicijų žinovo
bosas.
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– Siųskite žygūną, – nuskambėjo aiškus Ulricho fon Jungingeno įsakymas. – Tegu liepia lenkams ir knechtams saugoti riterių
sparnus.
– Didysis magistre, – tuo metu iš tolumos ataidėjo atlekiančio
žygūno šūksnis. – Perbėgėliai lenkai išsilakstė kaip niekingos žiurkės, o jų vadas pabėgo iš mūšio lauko. Mūsų knechtai pėstininkai
visiškai sutriuškinti. Riteriai apsupti, Didysis maršalas žuvo, likusieji kovoja, bet prašo pagalbos.
– Siųskite pagalbą, – nusprendė Didysis magistras, kiek nusimindamas dėl seno draugo žūties. – Kodėl dar laikosi Jogailos
lenkai?
– Didysis magistre, – iš karto atsiliepė vienas iš Ordino riterių,
ką tik atvykęs iš kautynių lauko. – Mes beveik prasiveržėme iki
Jogailos stovyklos, bet lenkai vis dar priešinasi. Prašome atsiųsti
rezervus...
– Žiūrėkite – dulkės, – Ulrichui fon Jungingenui dar nespėjus
atsakyti, nuskambėjo žvitrus vieno iš akyliausių riterių balsas. –
Kunas fon Lichtenšteinas grįžta.
– Puiku, – šyptelėjo Ulrichas fon Jungingenas, vėl šiek tiek atsipalaiduodamas. – Perduokite jam paliepimą pulti lietuvių pėstininkus ir išvaduoti apsuptus riterius. Vėliau tegu tęsia puolimą ir
trenkia lenkams iš šono. Visą rezervą siųskite prieš Jogailą.
Žygūnai nubėgo vykdyti įsakymo. Nuskubėjo į mūšį rezervas.
Tik tada Ulrichas fon Jungingenas ir šalia buvusieji pamatė, kokios
vėliavos plevėsuoja virš grįžtančių į mūšio lauką raitelių būrių.
– Tai lietuviai, – kažkas išlemeno ir labai kvailai paklausė. – O
kur tada mūsų riteriai ir Kunas fon Lichtenšteinas?
Ulrichas fon Jungingenas neatsakė. Kurį laiką jis buvo lyg sustingęs ir nedavė visiškai jokių įsakymų. Įvairiai galime vertinti
tokį Didžiojo magistro elgesį. Kai kurie galėtų sakyti, kad jis buvo
160

S M O L E N S KO P U L K A I

šokiruotas ir nebegalėjo blaiviai mąstyti, o mūšį kryžiuočiai pralaimėjo dėl jo blogo vadovavimo. Tačiau būtų ir tokių, kurie paprieštarautų tokioms kalboms. Gerai pagalvojus, Ordinas tuo metu dar
nebuvo pralaimėjęs ir viltis sėkmingai baigti kautynes buvo gyva.
Tereikėjo greitai sutriuškinti svyruojančius ir iš paskutinių jėgų
besilaikančius Jogailos lenkus ir tada pasitikti grįžtančius lietuvius. Taigi Didysis Ordino magistras turėtų mesti visus turimus
rezervus prieš lenkus ir melstis, kad jie palaužtų paskutinį Karūnos kariuomenės pasipriešinimą. Tačiau juk būtent tokį, vienintelį
teisingą, įsakymą Ulrichas fon Jungingenas jau atidavė ir Ordino
rezervai buvo pradėję puolimą. Tai gal jis tuo metu nedavė įsakymų, nes visus reikiamus jau buvo išnaudojęs? „O kodėl Didysis
magistras tada sustingęs tylėjo?“ – pultų prieštarauti Ulricho fon
Jungingeno nesugebėjimo vadovauti teorijos šalininkai. Atsakymas labai paprastas... Gal jis tuo metu meldėsi?

Marekas of Nakola
Iš pradžių atrodė, kad Marekas of Nakola su savo palyda kaip
kiškis, taip ir neatsigręždamas, paspruks iš mūšio lauko. Toli už
nugaros jam liko į visas puses išsilakstantys lenkų perbėgėliai ar
dar narsiai besipriešinantys apsupti riteriai ir knechtai. Nebebuvo
pavojaus lenkų bajoro gyvybei... Gal tai ir atvėsino iš baimės pak
laikusią Mareko of Nakola galvą bei grąžino jam šaltą ir skvarbų
protą. Kaip ten bebūtų, lenkas sustojo ant nuošalesnės kalvelės, iš
kur buvo labai patogu stebėti, kas toliau vyko mūšio lauke. Dar
buvo viltis, kad Ordinas laimės. Tada, ištaikius tinkamą progą,
būtų galima sugrįžti į mūšį ir prisidėti prie Jogailos triuškinimo.
Viltis buvo graži ir švelniai glostė berimstančias Mareko of Nakola mintis. Gaila, kad ji neilgai gyvavo – tol, kol lenkas su savo
palyda pamatė grįžtančius į mūšį lietuvius ir suprato, kad visas
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Ordino sparnas sunaikintas, o netrukus tokia pat lemtis ištiks ir
kariuomenę. Tada vėl paniškas noras bėgti, apgręžtas žirgas, pajudėję bendražygiai ir... Stop. Netikėta, tačiau beveik geneali mintis
nušvietė Mareko of Nakola akis, sudegindama juose visus baimės
šešėlius.
– Draugai, – sustodamas ištarė lenkų riteris. – Jei mes praradome viltį nugalėti Jogailą, prisijunkime prie jo. Grįžkime į mūšio
lauką, stokime prie Lenkijos karūnos kariuomenės ir sudalyvaukime Ordino triuškinime. Niekas nežino, kad mes kovojome Ordino
pusėje, ir niekas nebesužinos. Visi galvos, kad visą laiką mes buvome pačiame kovos sūkuryje ir narsiai kovojome su Ordinu. Būsime labai atsargūs, o, kai riteriai pradės bėgti, gal net sugebėsime
kurį nors į nelaisvę paimti ir kokį nors apdovanojimą iš Jogailos
gauti. Svarbiausia mums dabar kaip nors išsisukti, o su pagonimi,
kuris užėmęs Lenkijos sostą, atsiskaitysime ateityje.
Nebuvo jam lengva įkalbėti įsibaiminusius draugus. Ypač
karštai siūlė bėgti neatsigręžus jo artimas bičiulis Jonas Dlugošas
iš Niedzielsko. Tačiau po beveik dešimt minučių trukusių ginčų
vado autoritetas ir logiški argumentai nugalėjo. Kelių dešimčių
raitelių būrelis apsisuko ir darydamas lanką pasileido ten, kur pasirodžiusių lietuvių įkvėpti Lenkijos riteriai vis dar priešinosi desperatiškam Ordino spaudimui.
Po daugelio metų, ne kartą užsukęs į svečius pas savo jaunystės
draugą Joną Dlugošą, už tai, kad paėmė į nelaisvę Brandenburgo
komtūrą, iš Jogailos gavusį valdyti Bžežnicos seniūniją, Marekas of
Nakola dažnai su šeimininku kalbėdavo apie Žalgirio mūšį. Kalbėdavo apie tai, kokie bailūs buvo lietuviai ir kaip jie pabėgę iš mūšio
skuodė net iki Vilniaus. Ir, be abejo, apie tai, kokie narsūs buvo
lenkų riteriai, nepaisant nemokšiško Jogailos ir Vytauto vadovavimo, patys vieni sutriuškinę visą Ordino kariuomenę. Žinoma, jie
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tuose pasakojimuose buvo Lenkijos kariuomenės priešakyje ir rodė
neišpasakytos narsos stebuklus. Negi dabar prisiminsi, kad Brandenburgo komtūrą numušė iš balno lietuviai, tačiau, neturėdami
laiko su juo terliotis, nuskubėjo kovoti toliau. Marekas of Nakola
ir jo palydovai, tarp kurių didvyriškai su didžiuliu noru prikrauti kelnes kovojo Jonas Dlugošas, tiesiog laiku atsidūrė vietoje, kur
nukrito Brandenburgo komtūras, jį surišo ir protingai pasitraukė
toliau nuo kautynių epicentro, o, joms pasibaigus, iškilmingai nugabeno savo belaisvį karaliui Jogailai.
Žinoma, tokios kalbos ir galėjo likti dviejų pagyrūnų pasakomis, bet jas visada susižavėjęs klausėsi mažas berniukas Janas Dlugošas, vyriausiasis „narsaus“ riterio Jono Dlugošo sūnus. Klausėsi ir atsiminė... O po daugelio metų užrašė pergamente. Štai taip
dviejų bailių išdavikų bei pagyrūnų sapalionės ir tapo Žalgirio
mūšio aprašymu, kuriuo ateityje mielai ir su pasimėgavimu rėmėsi
vėlesni Lenkijos istorikai.

Jogaila
Ką gali atnešti atgimusi viltis laimėti? Pasiryžimą, narsą, gal –
euforiją... O štai ir ne... Daliai lenkų pasikeitė tik vyraujančios baimės pobūdis. Prieš tai buvusios lygiavertės baimės prieš Ordiną
ir prieš karalių Jogailą, pasirodžius lietuviams, staiga pasikeitė.
Baimė prieš Ordiną visiškai užleido savo pozicijas baimei prieš Jogailą. Kad ir kaip būtų keista, šis pasikeitimas suteikė jėgų kovoti
tiems, kuriems negalėjo suteikti jokios kitos paskatos. Taigi lenkai
laikėsi. Laikėsi net į mūšį įsitraukus Ordino rezervui. Laikėsi todėl,
kad dauguma jų labiau bijojo pabėgti nei kovoti.
– Lietuviai grįžta, karaliau, – šie žodžiai buvo kaip muzika Jogailos ausims. Muzika, kurios, atrodo, klausytum ir klausytum.
Tačiau net ši nuostabi muzika neleido karaliui atsipalaiduoti.
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Kryžiuočiai nepasiduos. Ordinas nepratęs pasiduoti, jei turi bent
mažą viltį laimėti. O ir neturėdami šios vilties Ordino broliai kaunasi iš paskutinių jėgų. Dabar jie mes visas savo likusiais pajėgas
prieš Lenkijos kariuomenę ir bandys ją sutriuškinti iki į mūšį įsitrauks grįžtantys lietuviai.
– Visus rezervus į mūšį, – griežtai įsakė Jogaila.
– Bet, valdove, – pasigirdo nedrąsus vieno iš maršalų prieštaravimas. – O kas gins mūsų stovyklą, jei kryžiuočiai prasiverš?
– Niekas negins, – atėžė Jogaila. – Jei Ordinas prasiverš, tai jau
bus nebesvarbu. Nedelsiant visus rezervus į mūšį. Ir pasiruoškite...
Jei tik prireiks, visi eisime kautis. Nesvarbu, ar maršalas, ar vyskupas, ar karalius. Visi stosime, bet atsilaikysime, kol ateis lietuviai.
Supratote mane? – Jogailos žvilgsnis buvo toks veriantis ir baisus,
kad nepasigirdo jokių prieštaravimų. Nors širdyje ne vienas, ypač
iš dvasininkų luomo, pasiryžo geriau rizikuoti ir pabėgti, nei stoti
į kovą, kurioje gali nukentėti toks brangus ir artimas savas kailis.
Ir vėl geležis sutiko geležį, žirgas trenkėsi į žirgą, krito ir kėlėsi
riteriai, siekdami toliau kovoti pėsčiomis, lūžo ietys, skambėjo atlaikydami smūgius skydai ir šarvai. Viskas keitėsi tiesiog akimirksniu. Štai keli Ordino riteriai jau, atrodo, nubloškė lenkus į šalį,
pamatė atvirą kelią prie Jogailos, o štai, jau lenkų raitelių būrelis
trenkiasi jiems į šoną... Kirtis, dar vienas, atsirandanti ir užgęstanti
viltis... Viskas keitėsi, tik ne dulkės. Dulkės buvo visur... Jos buvo
neišvengiamos, kaip ir mirtis. Dulkės lindo į burną, graužė ausis,
kuteno nosį. Tik kraujas, upeliai kraujo jas nuplaudavo. Sausa vidurvasario kaitros kamuojama žemė godžiai gėrė kraują, bet jo
buvo tiek daug, kad net šis, atrodė, beribis troškulys buvo patenkintas. Kaip ir mūšio pradžioje, trypė kanopomis tūkstančiai žirgų,
bet trypė jie nebe dulkes, o purvą. Kruviną purvą...
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Atsilaikė lenkai... Sunkiai, bet atsilaikė. O vėliau atskubėjo lietuviai. Kaip vanagai jie puolė Ordino riterius. Puolė ir žudė... Žudė
paskutinę viltį laimėti. Bet kryžiuočiai nesitraukė. Jų vis dar buvo
daug ir jie vis dar turėjo pakankamai erdvės manevruoti. Turėjo,
kol jiems į nugarą nesmogė Vytauto nurodymu pasaloje laukę
čekų ir moravų samdiniai, vadovaujami Jano Žičkos.
– Tai ką, brolau, neblogas vaizdas? – staiga šalia savęs Jogaila
išgirdo Vytauto balsą. Lietuvos didysis kunigaikštis su palyda ką
tik buvo prisijungęs prie Jogailos stovyklos ir tiesiog spindėjo iš
laimės. Jis jau nebetikėjo pergale, o tvirtai žinojo, kad ji pasiekta.
– Neblogai, – šyptelėjo atsakydamas Lenkijos karalius. – Ordino riteriai apsupti...
– Ir net dviejose vietose, – nusikvatojo Vytautas. – Lengvenis
taip pat visiškai apsupo prieš jį kovojusius riterius. Manau, artimiausiu metu jie pradės pasiduoti į nelaisvę, ypač – kilmingi Ordino svečiai.
– Manai, galiu pradėti rašyti laiškus apie mūsų pergalę? – pasitikslino Jogaila.
– Žinoma, – linktelėjo Vytautas. – Aš pabaigsiu mūšį, o tu jau
gali užsiimti diplomatija. Gerai padirbėjai, brolau... Tikrai gerai.
Tau pavyko suvaldyti lenkus.
– O tau – laimėti mūšį, – šyptelėjo pamalonintas Vytauto pagyrimo Jogaila. – Reiškia, mes abu puikiai padirbėjome...
Toli nuaidėjo skambus pusbrolių juokas, savo pasitikėjimu ir
pergalės pojūčiu pamažu apkrėsdamas visus, buvusius stovykloje.
Tuo metu lietuviai, lenkai ir Jano Žičkos vadovaujami samdiniai apsupo dalį Ordino riterių. Tai buvo pradžia – Ordino kariuomenės ir net jo paties gyvavimo pabaigos pradžia.
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Ulrichas fon Jungingenas
Nerealumo pojūtis... Kaip seniai tai buvo... Dar tada, kai atrodė, kad Ordinas laimėjo mūšį. Tada, kai Ulrichas fon Jungingenas dar kažką jautė. Dabar jausmų nebeliko. Nebeliko emocijų
ir pojūčių, jie užleido vietą šaltam protui, vertinančiam situaciją,
analizuojančiam galimybes ir parenkančiam tą vienintelę teisingą
išeitį, kuri dar galėjo išgelbėti Ordiną. Apie save Ulrichas fon Jungingenas jau nebegalvojo.
– Lietuviai pasiekė mūšio vietą ir puola mūsų pajėgas iš šono, –
kažkur šalia ir kartu labai toli nuskambėjo žodžiai. Didysis magist
ras tai numatė jau prieš penkias minutes ir laukė iki paskutinės
sekundės, palikdamas galimybę stebuklui. Stebuklui, kuris padėtų
paskutiniu momentu Ordinui palaužti Lenkijos kariuomenę. Stebuklas neįvyko. Nekokia diena tai buvo stebuklams. Tiesiog nesėkminga diena... Mūšis vyko paklusdamas logikai ir planui. Blogiausia Ordinui, kad tas planas buvo Vytauto. Stebuklams jame
vietos beveik nebuvo.
– Siųskite žygūną. Nurodykite nutraukti Lenkijos kariuomenės puolimą ir visam sparnui skubėti į stovyklą, – nuskambėjo
aiškus Ulricho fon Jungingeno įsakymas. Nuskambėjo dar iki tol,
kai pasirodė čekų ir moravų samdinių pajėgos, susiruošusios pulti
Ordino riterius iš užnugario. Įsakymas buvo atliktas laiku. Jei tik
Didysis magistras būtų uždelsęs šiek tiek ilgiau, visa mūšio lauke buvusi Ordino kariuomenė būtų apsupta. O dabar... Dabar net
trečdalis lenkus puolusių kryžiuočių riterių sugebėjo pasitraukti.
Pasitraukti ir sėkmingai pasiekti įtvirtintą Ordino stovyklą.
– Mes irgi traukiamės, – ramiai pasakė Ulrichas fon Jungingenas ir pasuko žirgą stovyklos link.
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Gerdvilas
Lengvenio pulkų išsklaidyti, praradę žirgus, netekę savo vado
ir apsupti Ordino riteriai seniai nebeturėjo vilties laimėti. Ką ten
laimėti, dauguma iš jų jau nebesitikėjo likti gyvi. Tačiau tai jų nesustabdė. Nesumenkino jų ryžto, narsos ir užsispyrimo. Užsispyrimo kovoti ir nusinešti su savimi į nebūtį kaip įmanoma daugiau
netikėlių pagonių.
Keli šimtai riterių ir menkas būrelis prie jų prasibrovusių
knechtų stovėjo ratu trimis eilėmis, petys į petį ir nepavargdami atmušinėjo vis naujas ir naujas ne ką menkiau užsispyrusių lietuvių
puolimo bangas. Kol kas sėkmingai atmušinėjo... Jų vadas krito,
bet su jais buvo uola. Ryžto, valios ir galios uola... Galingas riteris
Albrechtas fon Švarcenbergas spėjo visur. Štai jis stipriu smūgiu
nuverčia dar vieną lietuvį, štai laiku pakištu skydu apsaugo savo
kaimyną, štai trumpam atsitraukęs pailsėti apeina kovojančių riterių rikiuotę vienus padrąsindamas, kitus nuramindamas. Jis ir
buvo ta vilties uola savo riteriams ir neįveikiama siena priešams.
– Kunigaikšti, kryžiuočiai per ilgai laikosi, – pratarė Gerdvilas,
įtemptai žvelgdamas į mūšio lauką. – Gal mums reikėtų panaudoti
koloną?
– Rizikinga, – gūžtelėjo Lengvenis Algirdaitis. – Taip turėsime
daugiau kritusiųjų. Leiskime kryžiuočiams dar valandėlę ar kitą
pakovoti, tegu nusilpsta jų rankos, apsunksta kojos. Tada jie patys
pasiduos...
– Kunigaikšti, – staiga pasigirdo balsas šalia. Tai Vytauto žygūnas ant eiklaus žirgo atskubėjo ir valdovo įsakymą atnešė. – Karalius Vytautas liepa kuo greičiau sunaikinti apsuptus priešus ir
nieko nelaukiant pulti kryžiuočių stovyklą.
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– Supratau, – linktelėjo Lengvenis. – Gerdvilai, siųsk žmones
surasti Artorių. Tegu jis formuoja koloną ir pralaužia riterių žiedą.
Artorius rikiavo savo karius, kai jį pasiekė kunigaikščio įsakymas. Greitai visus apžvelgęs, jis išrinko šimtinę stipriausių vyrų ir
sustatė juos į ilgą koloną po tris. Tada linktelėjo Buivydui ir kartu
su milžinu žemaičiu stojo kolonos priešakyje. Kažkada, dar Saulės
mūšyje, žemaičiai panašiu būdu, tik dar pasiėmę medinius taranus, sudaužė paskutines atkakliai besipriešinusių kryžiuočių gretas. Tačiau ne žemaičiai pirmieji panaudojo tokį manevrą. Nepalyginamai anksčiau, graikų miestų tarpusavio karuose tokiu būdu
kelis kartus buvo sutriuškinti nenugalimieji spartiečiai.
Artoriaus kardo mostas – ir štai, kaip geležimi kaustytas šimtakojis, drausmingos atrinktų vyrų eilės patraukė link priešų, o kelią
jiems rodė tvarkingai prieš juos prasiskiriančios ir už jų vėl susiglaudžiančios lietuvių karių gretos. Palaipsniui kolonos judėjimo greitis
didėjo ir priešą kariai pasiekė bėgdami, bet visiškai išlaikę rikiuotę.
Viskas baigėsi tiesiog per akimirką... Susitiko Artoriaus ir Alb
rechto fon Švarcenbergo žvilgsniai, pakilo ir nusileido jų abiejų
kardai, surasdami kelią. Tik nevienodą kelią jie surado... Jei Ordino maršalo kardas, aplenkęs Artoriaus skydą, trenkė šiam į petį,
suplėšydamas geležį ir prakirsdamas galingus raumenis, tai lietuvio kardui pasisekė žymiai labiau. Nors, galbūt, sėkme to nereikėtų vadinti. Labiau – meistriškumu... Kaip gelianti gyvatė šovė
pirmyn Artoriaus kardas, tiksliai pataikydamas į akių plyšį puošniame riterio šalme. Nusviro lietuvio ranka, nukrito nebenulaikomas skydas... Tačiau virto kaip pakirstas ąžuolas galingasis riteris
Albrechtas fon Švarcenbergas. Virto amžiams uola, taip tvirtai
palaikiusi Ordino riterių narsą. Tuomet krito riterių eilės, neatlaikiusios taraninio kolonos smūgio, dingo jų ryžtas ir drąsa. Jau
po pusvalandžio Jurgis Lengvenis rikiavo tai, kas liko iš trijų, tiek
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daug atlaikiusių, pulkų paskutiniam puolimui. Puolimui, kuris turėjo pabaigti šį kruviną mūšį.
Lengvenis Algirdaitis ir Gerdvilas patenkinti stebėjo šimtus
niūrių riterių, surištomis rankomis vedamų link Vytauto ir Jogailos stovyklos. O šalia jų, šypsodamiesi ir beveik nejausdami žaizdų
skausmo, sėdėjo du broliai – Artorius ir Gintis, kuriems mūšis jau
pasibaigė. Pasibaigė pergale ir neblėstančia šlove...

Vytautas
Valdovo akys stebėjo mūšio lauką, bet jo mintys pleveno ateities toliuose. Kryžiuočiai jau buvo nugalėti, tačiau kas bus toliau?
Ar verta sunaikinti Ordiną? Kokie santykiai bus su Lenkija, kai nebeliks bendro priešo? Tiksliau, kada prasidės karai tarp Lietuvos ir
Lenkijos, ir kuo jie pasibaigs? Vis dar iki galo nepalaužta Maskva, o
ir Aukso orda gali pateikti nemalonių netikėtumų. Galų gale, kaip
tada bus su karūna? Karūna, kurios Vytautas troško visa širdimi ir
ties kuria dabar galėjo sukoncentruoti savo pastangas. Akivaizdu,
kad Lenkijos ponai, nepaisydami Jogailos paskutiniais metais dažnai išsakytų patikinimų, niekuomet nesutiks su Lietuvos tapimu
karalyste. Nebent juos kas nors privers... O priversti gali stiprus
priešas, karui su kuriuo visuomet reikės Lietuvos pagalbos. Reiškia, Ordinas turi gyvuoti. Gyvuoti ir būti pakankamai stiprus, kad
jo bijotų lenkų ponai.
„Atsiimti Žemaitiją... Štai viskas, ko dabar reikia reikalauti iš
Ordino“, – neramiai plazdėjo valdovo mintis. Iš giliausių sielos
kampelių atslenkantys sąžinės dūsavimai neleido šiai minčiai įsitvirtinti.
„O kaip Lietuva? – atsklisdavo sąžinės balsas. – Dabar galima
sunaikinti Ordiną. Tereikia viską daryti greitai. Ordinas nebeturi
kariuomenės, o jo sostinė neginama. Bus galima ne tik susigrąžinti
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Žemaitiją, bet ir prisijungti didžiąją dalį Prūsijos. Vargšai giminaičiai prūsai... Jie galėtų tapti Lietuvos dalimi.
Bet karūna... Karūna teliks tolimas miražas. – Iš paskutiniųjų
ramino savo sąžinės dūsavimus Vytautas. – Lietuva jau stipri ir
saugi. Ji netaps nei stipresnė, nei saugesnė, jei bus prisijungta Prūsija. Tai dėl ko aukoti svajonę? Svajonę, dėl kurios tiek daug padaryta. Ir gero, ir blogo... Prūsai... Na ir ką tie prūsai? Koks skirtumas,
kuo jie ateityje save laikys – vokiečiais ar lietuviais? Na, gerai, gal
yra skirtumas. Ir Lietuva, prisijungus Prūsiją, būtų kiek stipresnė.
Bet Karūna... Karūnos aš niekada nematysiu.
O kas sako, kad išdavęs prūsus ir nepasinaudojęs proga sustip
rinti Lietuvą, tu gausi Karūną? – nerimo sąžinės balsas. – Lenkų
ponai per daug užsispyrę. Jei iki šiol, net esant didžiausiam Ordino
pavojui, nebuvo net užuominos iš jų pusės apie Lietuvos karūną,
kodėl manai, kad ateityje jie nebekliudys? Ar nebus tavo išdavystė
beprasmė?
Tačiau taip aš turėsiu galimybę. “.- vėl sukilo Valdovo ego. „Galimybę jos siekti ir pasiekti. Jei sunaikinsiu Ordiną, net tokios galimybės neliks. Koks tada bus mano gyvenimo tikslas? O tu pakeisk
savo tikslą... Tegu tavo gyvenimo prasmė būna Lietuva. Jos stiprybė
ir gerovė, – niekaip nenusileido sąžinė.
– Ne, – piktai atrėžė arogancija ir egoizmas. – Vytauto gyvenimo tikslas visada buvo pats Vytautas. O Vytautas nori karūnos...“
– Valdove, – pasigirdo šalia pasiuntinio balsas. – Lengvenis
numalšino paskutinį prieš jį kovojusių riterių pasipriešinimą ir rikiuoja pulkus kryžiuočių stovyklos puolimui.
– Gerai, – mostelėjo ranka susimąstęs valdovas. – Perduokite
Rumbaudui Valimantaičiui nutraukti apsuptų kryžiuočių naikinimą ir nukreipti visus lietuvių pulkus Ordino stovyklos puolimui.
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Lenkijos kariuomenė ir čekų samdiniai tegu toliau dorojasi su apsuptomis Ordino vėliavomis.
„Gerai, – pagalvojo Vytautas, surasdamas menką kompromisą
tarp savo sąžinės ir savo troškimų. – Aš visiškai sunaikinsiu šitą
Ordino kariuomenę, bet vėliau užvilkinsiu laiką ir neleisiu žlugti
pačiam Ordinui. O prūsus teks paaukoti...“

Ulrichas fon Jungingenas
Maišatis ir panika – štai ką matė Didysis magistras stovykloje.
Žvengė pasimetę žirgai, keikėsi sutrikę vyrai. Iš visų pusių vis atvykdavo ir atvykdavo sutriuškintų kryžiuočių būreliai. Kryžiuočių,
iš kurių tik retas dar nebuvo praradęs kovinės dvasios ir išlaikęs
drausmę. Vaizdai ir garsai stovykloje atimdavo tvirtybę net iš tų,
kurie kažkokiu būdu ją buvo išlaikę. Sužeistųjų, guldomų tiesiai
ant žemės, dejonių nenustelbdavo net garsiausias žvengimas ir nenutrūkstantis keiksmų srautas. Vyrai rėkė, kentėjo ir mirė tiesiog
ant bejėgių gydytojų rankų. Žinoma, vadai stengėsi įvesti tvarką.
Skambėjo įsakymai, nurodymai ir grasinimai. Daugiausia – grasinimai. Ulrichas fon Jungingenas prarėkė visą balsą, bandydamas
sukurti ką nors panašaus į rikiuotę. Ordino riteriai jam paklusdavo
greitai, tačiau jų tebuvo likusi saujelė. Narsiausi ir drąsiausi Ordino
kariai žuvo ar buvo paimti į nelaisvę. Daugiausia žuvo. O svečiai...
Dalis svečių, raginami kilnaus riterio Ričardo iš Jorko, visaip bandžiusio padėti magistrui, dar laikėsi, bet kiti, kurių buvo dauguma,
arba apatiškai stebėjo aplinką, nereaguodami į įsakymus, arba be
perstojo šnekėjo, kviesdami visus bėgti kuo toliau.
– Reikia bėgti, kol neatvyko pragaro šunys lietuviai, – štai koks
šūksnis svečių lūpose skambėjo dažniau nei Mergelės Marijos vardas. Jie nenorėjo kovoti. Visiškai nenorėjo. Ir tik grasinimas viešai
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visos Europos kilmingųjų namams papasakoti apie jų bailumą padėjo šiek tiek išjudinti daugumą svečių.
Pagaliau stovykloje pradėjo ryškėti tvarkos užuominos. Vis
daugiau ir daugiau riterių stojo į savo vietas rikiuotėje ir vėl ėmė
į apsunkusias rankas ginklus. Jei Ulrichas fon Jungingenas būtų
turėjęs dar valandą... Bent vieną, menką valandėlę... Tačiau tos valandos Didysis magistras neturėjo. Lietuviai jam jos nesutiko padovanoti.
Kaip vanagų būrys pasirodo šalia karvelių lizdų, taip lietuvių
raitininkai, jodami ant niekaip nepailstančių žirgų, užgriuvo kryžiuočių stovyklą. Užgriuvo ir atšoko. Negalėjo jie prasibrauti pro
įtvirtinimus ir šimtus atkištų aštrių iečių. Tačiau ši menka nesėk
mė neatšaldė lietuvių ryžto. Nušokę nuo žirgų, bajorai drąsiai
puolė Ordino stovyklos įtvirtinimus ir juos ginančius pavargusius
riterius. Drąsiai, aršiai kaip pasiutę vilkai, bet padrikai. Nebuvo lietuvių puolime tvarkos, o jų vadas Rumbaudas Valimantaitis, pasidavęs kovos beprotybei, pats kovėsi pirmose puolančiųjų eilėse,
visiškai pamiršęs apie bet kokį vadovavimą savo būriams. Totorių
ir rusėnų raitininkai sukinėjosi netoliese ir apšaudė stovyklos gynėjus strėlėmis. Puolimas įstrigo... Retai strėlės geluonis ar lietuviško kardo ašmenys surasdavo kelią iki aukos ir gaudavo atsigerti
riteriško kraujo. Labai retai... Kartas nuo karto krisdavo kryžiuotis,
nebeišgalėdamas daugiau kovoti, bet jo vietą tuoj užimdavo kitas.
Po truputį sugrįžtantis kautynių azartas nutildė paskutinius Ordino svečių raginimus bėgti. Vis tvirčiau ir tvirčiau priešinosi kilmingi riteriai. Vis sunkiau ir sunkiau brovėsi į priekį lietuviai.
Tamsius šešėlius Ulricho fon Jungingeno akyse po truputį
sklaidė atsiradusi viltis. Viltis jei nelaimėti tai bent priversti lietuvius atsitraukti ir įgauti galimybę kryžiuočiams nepersekiojamiems ir nepraradus garbės pasišalinti iš mūšio lauko. Tą dieną
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piktdžiugiškas likimas tiesiog tyčiojosi iš garbingojo Ulricho fon
Jungingeno. Kelis kartus suteikęs Didžiajam magistrui viltį, jis negailestingai ją vėl ir vėl sudaužydavo į šukes. Štai ir dabar iš šukių
sulipdytas naujos vilties žiburėlis buvo užgesintas atskubėjusių
Lengvenio Algirdaičio pulkų, kuriems dabar vadovavo kunigaikščio sūnus Jurgis Lengvenis.
Išlaikę tvarką ir nepriekaištingą drausmę bei įpratę kovoti pėsčiomis, sunkieji Lietuvos pėstininkai be didelių pastangų įveikė
Ordino stovyklos įtvirtinimus ir pralaužė vis dar nedarnias riterių
gretas. Pralaužė ir sukėlė visišką chaosą kryžiuočių gynyboje. Organizuoto pasipriešinimo nebebuvo. Riteriai, tie, kurie dar kovojo,
priešinosi suglaudę nugaras ir susispietę salelėmis puolančiųjų jūroje. Viena iš didesnių kryžiuočių grupių spietėsi aplinkui Ulrichą
fon Jungingeną, šalia kurio nepailsdamas kovėsi ir kilnusis riteris
Ričardas iš Jorko. Ne vieną lietuvį ar lenkų karį šis riteris šiandien
parbloškė ir nusiuntė pas protėvius, pats negaudamas nė menkiausio įbrėžimo. Nesutiko jis šiandien verto savęs priešininko. Nesutiko, kol likimas jo nesuvedė su žemaičių galiūnu Buivydu.
Buivydas, dar būdamas Lengvenio pulkų rikiuotėje, pastebėjo
Didįjį Ordino magistrą, apsuptą stipriausių ir ryžtingiausių riterių. Palikęs rikiuotę ir mostelėjęs žemaičiams sekti paskui jį, galiūnas patraukė tiesiai prie Ulricho fon Jungingeno. Išmušė keršto
valanda. Keršto už visus sudegintus kaimus, nužudytus draugus,
išniekintas moteris, pagrobtus vaikus. Keršto, kuriam niekas negalėjo sutrukdyti. Kilnusis riteris Ričardas iš Jorko sutrukdyti pabandė. Pamatęs ryžtingai ir nesulaikomai pro geriausius Ordino
karius besiveržiantį milžiną, paskui kurį sekė ne mažiau už savo
vadą įsiutę žemaičiai, anglų riteris žengė į priekį ir greitai bei tiksliai dūrė kardu į menkiau apsaugotą priešo veidą. Tiksliai, bet nepakankamai greitai... Kryptelėjęs galvą, Buivydas lengvai išvengė
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kryžiuočio dūrio ir smogė pats. Sunkus žemaičio kirvis atsitrenkė į
riterio skydą su tokia jėga, kad net galingasis Ričardas iš Jorko negebėjo išsilaikyti ant kojų. Parblokštas ant vieno kelio, anglų riteris
net nepamatė antro, lemtingo Buivydo kirvio smūgio, nutaikyto
tiksliai į puošnų kryžiuočio šalmą. Taip, nutrauktas pagonio kirvio, baigėsi kupinas nuotykių, šlovės ir pergalių Ričardo iš Jorko
gyvenimas.
Riteriai dar nepasidavė. Jie iš paskutiniųjų jėgų bandė sustabdyti žemaičius ir apginti savo magistrą. Dešimtys Buivydo vyrų
rado savo mirtį nuo kryžiuočių kardų paskutiniame mūšio etape.
Tačiau ir dešimtys riterių vienas po kito padėjo galvas, taip ir nesustabdę keršto ištroškusių pagonių.
Galiausiai viskas nurimo... Didžiausia besipriešinusių riterių
grupė buvo visiškai sunaikinta, o tarp jų lavonų stovėjo milžinas
žemaitis Buivydas ir šypsojosi bei verkė vienu metu. Tai buvo pasiekto keršto džiaugsmo ašaros. Buivydo akys šiuo metu matė tik
prie kojų gulintį Ulricho fon Jungingeno lavoną su įstrigusiu kirviu krūtinėje, o jo širdis jautėsi laiminga.

Jogaila
Jogaila iš lėto apžvelgė Lenkijos ir Lietuvos didžiūnų grupelę, susispietusią aplinkui jį ir Vytautą. Lietuvių akyse spindėjo
džiaugsmas pasiekus pergalę, pasididžiavimas Lietuva ir savo valdovu. Dauguma lenkų irgi atrodė patenkinti, tačiau kai kurių, besigrupuojančių šalia vyskupo Voicecho ir jo giminaičio Mareko
of Nakola, veidai atrodė daugiau susirūpinę nei laimingi ir į savo
karalių žiūrėjo su baime, o ne pagarba.
„Ką gi, – viduje šypsodamasis pagalvojo Jogaila. – Įvarykime
jiems dar daugiau baimės.“
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– Šitas žmogus, – lėtai ištarė Lenkijos karalius, rodydamas į
gulintį Ulricho fon Jungingeno kūną, tačiau įdėmiai žiūrėdamas
tiesiai į vyskupą Voicechą, taip priversdamas jį išbalti. – Jis norėjo
mus užkariauti ir padaryti Ordino vergais. Na ir kaip jam sekėsi?
Štai jo kūnas. Štai kūnai visų, kurie stojo prieš mane ir Vytautą,
prieš Lenkiją ir Lietuvą. Pažvelkite į juos, – kalbėjo Jogaila, nenuleisdamas akių nuo vyskupo. – Pažiūrėkite į prieš jus gulinčius
Albrechtą fon Švarcenbergą, Frydrichą fon Valenrodą, Kuną fon
Lichtenšteiną ir jų garbingus svečius – Ričardą iš Jorko, Džeronimą iš Prahos, Gaborą iš Budos. Kokie jie galingi buvo! Kokie stip
rūs ir savimi pasitikintys! O dabar jie kas? Lavonai, ir tiek. Todėl,
kad išdrįso mesti iššūkį mums. Žuvo jie, žuvo visa jų kariuomenė.
Bus sunaikintas ir pats Ordinas. Mes paimsime Marienburgą, sumušime likusius Ordino būrius ir sunaikinsime Ordiną bei padalysime Prūsiją tarp Lenkijos ir Lietuvos.
– Taip, – nuoširdžiai šaukė lietuviai.
– Taip, – jiems pritarė lenkai.
– Taip, – savo žodžiu prisidėjo Vytautas, jau nusprendęs išduoti Jogailą ir savo bajorų viltis bei išsaugoti Ordiną dėl prieš akis
vis iškylančio karūnos miražo.
– Taip, – ištarė vyskupas Voicechas, puikiai supratęs karaliaus
užuominą ir atidėjęs mintis apie sąmokslą tolimai ateičiai. Viskas
baigėsi dar pusėtinai. Nors sąmokslas ir nepavyko, bet jo giminaitis pasielgė labai protingai, o Pranciškus pradingo. Nebebuvo jokių
galų, kurie galėtų patvirtinti miglotus Jogailos įtarimus.
„Dabar reikia elgtis ramiai ir įprastai, – galvojo vyskupas. – Jogaila manęs tikrai nepasiliks patarėju, bet ilgainiui jo įtarimai išblės
ir aš gausiu antrą galimybę iškilti. Svarbiausia dabar – kantrybė ir
ramybė.“
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– Taip, – kupinas apsimestinio entuziazmo ir tikro palengvėjimo, kartojo Marekas of Nakola. Vyras buvo tikras laimės kūdikis,
nors to ir nežinojo. Jam tik atrodė, kad sąjunga su Ordinu vedė
link Lenkijos karūnos. Didysis Ordino magistras dėl jo turėjo kitų
planų, visiškai nesusijusių su Lenkijos karūna. O dabar, išlindęs
beveik sausas iš didžiulės balos, į kurią buvo iki ausų įmaurojęs, jis
galėjo entuziastingai linguoti, pritardamas Jogailos žodžiams.
Mūšis baigėsi, bet garsas apie jį pasklido po visas žemes ir tolimos ateities amžius. Atsirasdavo ir dingdavo įvairios teorijos dėl
mūšio eigos, kildavo ginčai dėl to, kas jį laimėjo, ir viso to pagrindinis kaltininkas, kuris net pats to nežinojo, buvo vienas – Jonas
Dlugošas. Laimėjęs tiesiog titanišką kovą su savo viduriais ir išlikęs švariomis kelnėmis, dabar jis džiūgavo, bet ateityje, sendamas,
rimtu veidu pasakos savo sūnui Janui Dlugošui kliedesius apie
bailius lietuvius, didvyrius lenkus, silpnavalį, nuo vadovavimo nusišalinusį Jogailą, prastą karvedį Vytautą ir save, patį drąsiausią ir
narsiausią riterį.

1410 metų liepos antra pusė. Maskva
Pagaliau nurimo visą liepą miestą kamavę karščiai ir po naktinio lietaus oras tapo nebe dusinantis kaip pirtyje, o gaivus ir
malonus. Ir senas, ir jaunas netruko pasidžiaugti permainomis.
Seniai susėdę puolė guostis vienas kitam apie sveikatą, brangias
gydomąsias žoleles, karščiausią vasarą, kokią jie atsimena. Jaunimas ir vaikai dejuoti nebuvo linkę. Jie turėjo žymiai geresnių užsiėmimų. Vaikai turškėsi dar po naktinės liūties neišdžiūvusiose
balose, o jaunimas... Jaunimas savaip išdykavo... Gyvenimas virte
virė. Džiaugėsi žmonės, stiebėsi į viršų dosniai palaistyti augalai,
mėgavosi gaiva paukščiai ir gyvūnai.
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Tačiau net ir tokią nuostabią dieną džiaugėsi ne visi. Kunigaikštis Vasilijus sėdėjo prie lango ir žvelgė į tolius, bet jo akys nematė
aplinkui verdančios erzelynės. Jose vis dar atsispindėjo ką tik perskaityti žodžiai. Žodžiai iš rankose laikomo dideles negandas pranašaujančio laiško. Vasilijus mielai sutiktų, kad Maskvą penkerius
metus kamuotų karštis, sausra ir nepritekliai, kad tik žodžiai laiške
būtų kiti. Tačiau kunigaikščio norai šiuo atveju mažai ką reiškė.
Nuleidęs akis, jis dar kartą perskaitė laišką, tikėdamasis, kad tiesiog
ką nors klaidingai suprato ir viskas dar ne taip blogai. Bet ne... Ordinas visiškai sutriuškintas, visa jo vadovybė žuvo, lietuviai ir lenkai
beveik be pasipriešinimo užima vieną Ordino pilį po kitos.
Tai buvo tragedija... Tragedija ir nelaimė Maskvai, bet labiausiai – pačiam kunigaikščiui Vasilijui. Kaip dūmas išsisklaidė jo
svajos apie surištą ir viduryje miesto plakamą Sofiją bei nužudytą
jos sargybinį Daumantą.
– Belaisvis savo paties rūmuose, – sudejavo Vasilijus. – Ir toliau
būsiu belaisvis. Nebėra vilties... Niekas nebegali mesti iššūkio Lietuvai. Vargšė Maskva kaip mažas išsigandęs kačiukas turės tykiai
tupėti kamputyje ir vis dairytis, ar neateina Lietuva jos suvalgyti.
Kurį laiką Vasilijaus murmėjimas buvo nutilęs. Tylus ir susimąstęs jis sėdėjo prie lango ir žiūrėjo į tolius. Tada ryžtingai atsistojo ir, sunėręs rankas už nugaros, pradėjo sukti ratus po menę.
Jame tekėjo dalelė Čingizidų kraujo ir tikriausiai būtent ta dalelė
vertė ieškoti išeities net beviltiškoje situacijoje.
– Net jei tave suvalgė didžiulė žuvis, tu vis dar turi dvi išeitis, – pats save drąsino Vasilijus. – Reikia tikėtis, kad Vytautas nuspręs, jog Maskva jam visiškai paklusni, ir turės svarbesnių reikalų
nei Maskvos prijungimas prie Lietuvos. Kaip mums įtikinti Vytautą? Reikia, kad jo šnipai mano rūmuose jam vis praneštų, jog
valdžia Maskvoje yra Sofijos rankose. Ką gi, aš visada buvau geras
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aktorius... Patikės ir Vytauto šnipai, ir pati Sofija tuo patikės. Man
tereikia išlaukti. Vytautas jau senas, jei bus tokia Alacho valia, ilgai
nebegyvens. O tada pažiūrėsime. Maža, kas gali nutikti Lietuvoje,
kai Vytautas numirs.
Tvirtai apsisukęs ant kulnų, Vasilijus išslinko iš savo menės,
greitai perėjo koridoriais, pasibeldė į Sofijos kambario duris ir, sulaukęs leidimo, užėjo.
– Sofija, širdele mano, – su nuolankumo gaidelėmis balse ištarė
Vasilijus. – Noriu su tavimi pasitarti...

1410 metų spalio pradžia. Lengvenio Algirdaičio pilis
Varnas, ilgai sukęs ratus ir dairęsis tinkamo grobio, pailso.
Tyku buvo aplinkui. Nei kiškis prabėgo, nei pelė iš savo urvelio
nosį kišo. Vienišas medis lingavo viduryje laukų, mosuodamas beveik nuplikusiomis šakomis. Ratas po rato varnas artėjo prie medžio, jau rinkdamasis šaką, ant kurios galės pailsėti. Staiga pačioje
medžio viršūnėje kažkas, patogiai įsitaisęs tarp šakų, sujudėjo. Kas
tai buvo, varnas nesiaiškino. Būtent todėl jis sugebėjo išgyventi jau
kelias dešimtis metų, nes nebuvo kamuojamas bereikalingo smalsumo priepuolių. Štai ir dabar, tik užmatęs judesį ir supratęs, kad
tai ne vėjas judina šakas, varnas apsisuko ir, nieko nelaukdamas,
nuskrido šalin. Gal ir be reikalo šį kartą nuskrido... Berniukas, sėdėjęs medyje, tik abejingai žvilgtelėjo varno pusėn ir vėl įsmeigė
akis į tolį. Skvarbių akyčių žvilgsnis naršė horizontą, ieškodamas
kokio nors ženklo, kuris parodytų atjojančius raitelius. Berniukas
tiksliai žinojo, kad rateliai turi pasirodyti. Dar vakar pilyje iš mamos jis sužinojo, kad šiandien atjos raitelių būrelis, todėl ir laukė.
Laukė nuo pat saulės patekėjimo. Laukė, nekreipdamas dėmesio
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į vėją, žvarbą bei įkyrią dulksną. Laukė ne vedinas smalsumo pažiūrėti į ginkluotus, išdidžius bajorus – tokių bajorų jis jau buvo
prisižiūrėjęs į valias. Jis laukė kai ko ypatingo – ypatingo ir jam,
ir jo mamai, ir broliams. Laukė tėčio, grįžtančio iš karo. Mažasis
Gedgaudas pirmas norėjo pasveikinti sugrįžusį tėtį, kurio taip ilgai
nebuvo matęs. Laukė ir pagaliau sulaukė...
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