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„Italų pamokos“ – trečiasis rašytojos romanas. Jo pagrindas – trijų 
žmonių portretai: Ivano Ogariovo, jo žmonos Anios ir jaunutės mei-
lužės Malios.  

Nuo mažumės pagrindinis romano herojus, užguitas tarybinis berniu-
kas Ivanas Ogariovas iš darbininkų priemiesčio, stengėsi susikurti sau 
kitokį nei tėvų gyvenimą. Tragiškas atsitikimas armijoje jį pastūmėja 
tapti gydytoju ir po perestroikos įsidarbinti  privačioje klinikoje. Gau-
sybė pacientų, romi žmona, nuomojamas butas, Putino laikai, ilga-
metis deginantis meilės stygius – regis, nebepavyks ištrūkti iš pilkos 
kasdienybės rato. 

Tačiau likimas pateikia staigmeną – Ogariovas sutinka savo gyvenimo 
moterį, gerokai jaunesnę keistą merginą Malią, kuri jį palengva išmo-
ko pajusti gyvenimo skonį.    

Prie šios žmogaus laisvėjimo istorijos skaitymo malonumo prisideda 
ir ypatingas Marinos Stepnovos stilius. Jos sakinius kritikai lygina su 
kietais, sultingais, kvapniais obuoliais, ji rašo lengvai, sklandžiai, pro-
tingai, netikėtai ir dosniai, cituoja klasikus, tarybinius ir šiuolaikinius 
poetus ir prozininkus, talentingai žaidžia sovietinės kultūros ženklais 
ir simboliais.

Knyga skirta visiems, kurie skaito didžiąją literatūrą, vertina gyvą pasa-
kojimą, mėgsta kietas melodramas ir netikėtas pabaigas.  

Knygos – tai įrišti žmonės.
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Pirmas  skyr ius

Iš Malios liko tik baklava*. 
Niekas nežinojo, kas tai. Bet skanu.
Šimtą graikinių riešutų (brangu, bet nieko nepadarysi  – 

šventė) perleisti per mėsmalę. Geležinę, labai sunkią, ant tabu-
retės nuo jos išdavikiškas įspaudas, rankenėlė sukasi su plėšriu 
grikšėjimu, persiduodančiu iki pat peties. Kai mali mėsą, tenka 
ardyti mažiausiai triskart. Gyslos apsivyniojusios aplinkui kan-
kinimų peilius. Bet riešutai eina gerai. Greitai. 

Kaloringų bandelių po devynias kapeikas – dvi su puse.
Tamsios, beveik kvadratinės, sulipintos putlučiais šonais. 

Tamsiai rudu lakiniu dugnu. Jeigu po 10 kapeikų, tada su razi-
nomis. Nereikalingą puselę – burnon, bet ne iš karto, o meiliai 
atsignybiant po trupinėlį. Kai kas dar mėgsta su sviestu, tačiau 
tai jau, akivaizdu, pervirš. Mirtis kraujagyslėms. Į virtuvę ateina 
katė, kupina savo keistų maisto priklausomybių (žalieji žirne-
liai, ramunėlių arbata, kartą slapta išlakė taurę portveino, ryte 
labai kankinosi). Užuodusi razinas, rėkia reikalaudama, kaip 

* Baklava – rytietiškas sluoksniuotos tešlos (tradiciškai 33 sluoksnių, pagal Kris-
taus amžių) saldumynas su riešutais sirupe. (Čia ir toliau – vert. past.)
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opozicionierius iš pelkės*. Tenka dalintis – nieko, be razinų ka-
loringosios bandelės dar skanesnės. Dabar tokių nebekepa, o 
gaila. Ir katė seniai nugaišo.

Bandelės sutrinamos rankomis, todėl svarbu, kad jos būtų 
vakarykštės, kiek padžiūvusios. Dar svarbiau užsimiršus ryte 
nesušlamšti jų su arbata. Todėl  – į duoninę jas, tolėliau, dėl 
visa ko. Besotystė, paleistuvavimas, aukso godulys, pyktis, nu-
siminimas, liūdesys, garbėtroška, puikybė. Palaimintasis Igna-
cijus Briančaninovas. Švytruojantis šventumo skydas ir kala-
vijas. Atleisk man, Viešpatie, nes esu kirminas, esu gyvulys, 
o ne žmogus, žmonių išgama. Malonu susipažinti. Man taip 
pat. Beje, protestantai liūdesį keičia tinginyste – o tai daug ką 
paaiškina. Labai daug ką. Nes krikščionis, kuriam draudžiama 
liūdėti, nesibroliauja su krikščioniu, kuriam draudžiama dy-
kaduoniauti. Ir išpjautų, nukankintų, uždaužytų vardan to – 
ištisas legionas.

Amen. 
Žinoma, bandelės – tai sąlygiškumas. Vėlesnė išmonė. Sve-

timos keverzonės ant griežto kanoninio teksto. Pastabos lau-
keliuose. Pradžioje buvo tik medus, graikiniai riešutai, anyžių 
sėklos. Muskatų riešutai. Bandelės priklydo tremtyje, o ir ne 
bandelės, žinoma, – duona. Amžinas skurdas. Į DNR įaugusi 
bado baimė. Viduržemio prekybos centrai iki šiol pilni visokių 
rūšių ir atspalvių džiūvėsių. Taupūs valstiečiai. Viską suvalgom, 
į kietą delną nubraukiam net smulkiausią trupinį. O šitie su-
vis buvo pabėgėliai, be menkiausios vilties gauti išmaldos. Ko-
kios jau ten bandelės? Įdarydavo visokiom išėdom, kokių tik 
sugebėdavo išmaldauti arba rasti. Džiaugdavosi būsima švente. 
Ruošdavosi. Jaudindavosi.

* Aliuzija į opozicininkų mitingų dalyvius Maskvos Bolotnajos aikštėje.
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Tai mama sugalvojo dėti bandelių? Gal mamos mama? Ji 
sakė? Tu pameni?

Žiūri šonan. Nieko nesako. Vėl. 
Tiek to. Tuomet rožių uogienės.
Kadaise jos gauti iš esmės nebuvo įmanoma. Nebent įsi-

taisytum pietiečių giminių, gadintumeis kraują ir nervus viso-
kiais varginančiais paistalais, šiurpiomis rietenomis „amžiams“, 
džiugiais klyksmais, netikėtais sąskrydžiais su visu kahalu arba 
aulu (pirmadienį, neperspėjus, pusę septynių ryto). O mūsų 
Žužunočka ištekėjo, tu juk prisimeni Žužuną? Neprisimenu ir 
nenoriu prisiminti! Bet antai iš susivežtų drapanų, iš sprogte 
sprogstančių lagaminų ištraukiamas neįkainojamas stiklainiu-
kas. Su cukrumi trinti rožių žiedlapiai. Glotnus, aitrus kartė-
lis. Moters skonis ir aromatas. Bet nejau nebuvo galima atsiųsti 
paštu, Viešpatietudieve?! 

Rožių žiedlapių uogienės pakanka vieno šaukšto, ne dau-
giau, nes...

Velnias! Telefonas.
Taip, sveiki. Ne, jūs supratote visiškai neteisingai. Jūsų atveju 

labiau tiktų trys milijonai vienetų, o ne pusantro. Nėra? Vadi-
nasi, teks porą kartų po pusantro. Pats žinote kur. Užjaučiu.

Taip. Iki pasimatymo.
Taigi, rožės. Reikia iškart prisipažinti, kad jokio pietietiško 

kraujo ir giminių pietiečių neturiu. Aš toks rusas, kad netgi ne-
malonu. Grynas spiritas, visiškai niekam netinkamas. Net de-
zinfekuoti. Kad išgertum arba išvalytum žaizdą, teks praskiesti 
gyvuoju vandeniu. Kitaip viską velniop išdeginsi. Devyniasde-
šimt šešių procentų hipostazės spiritas tinkamas nebent sterili-
zuoti. Nemalonu save suvokti kaip sterilų. Apskritai nemalonu 
save suvokti. Nors lašas kitokio kraujo suteiktų mano gyveni-
mui visiškai kitokią prasmę. Bet – ne. 
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Leiskite prisistatyti – Ogariovas Ivanas Sergejevičius.
Ne, ne ano giminaitis ir ne šito draugas.* Ivanas Sergejevi-

čius taip pat tėra tuščia reminiscencija. 
Aš gydytojas.
Viso labo gydytojas.

* * *

Dar į baklavą deda vyšnių. Tiksliau, vyšnių uogienės, irgi ypa-
tingos – be kauliukų ir sirupo, tiesiog sausos, tamsios, glotnios 
uogos, iki kraštų pripildžiusios litrinį stiklainį. Uoga uogon. 
Kauliukus išrakdavo segtuku. Pamenat, buvo tokie? Lenkta 
kaip U raidė vielutė, vos banguota, su mažučiais rutuliukais 
aštriuose galuose  – kad nesužeistų plonos odelės. Kilstelėtos 
alkūnės, skubrūs judesiai aklais pirštais, ant pakaušio sukan-
čiais mazgą, paukštiškas kaklo linkis. Kasa. Skyrimas. Garba-
nėlės ties švelnia žema kakta ir užpakaly, ant kaklo. Greitas 
neaiškus klausimas pro besijuokiančius, dantimis sukąstus 
segtukus. Nuostabesnė nei moteris, taisanti plaukus, tik mo-
teris, kurią esi įsimylėjęs. Kaip gaila, kad jos, paikšelės, dabar 
visos kerpasi. 

Malios buvo ilgi plaukai. Pati Malia buvo.
Vyšnias valyti prailgsta – kruopštus darbas, geriau dviese ar 

net trise – ir vis tiek išsiterliosi iki ausų, sulčių paskui niekuo 
neišimsi, – nesisukiok nuolat tarp moterų, juk tu berniukas, –
kaip tai niekuo, brangioji, taigi puikiai išsiima. Juk žinai, imi 
pusę arbatinio šaukštelio citrinos...

* Turimi omenyje Nikolajus Ogariovas (1813–1877) – Rusijos visuomenės vei-
kėjas, poetas, publicistas – ir Aleksandras Ogariovas – žymus šiuolaikinis teatro 
režisierius ir aktorius.
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Aš kiūtinu vis atsigręždamas ir tyčia velku kojas sandalais 
semdamas smėlį, sausus spyglius, lipnias nematomas būsimų 
kazlėkų šmėklas, – svetimas pamaskvės vasarnamis, praėjusios 
vaikystės trapios medinės gegnės.

Aš – berniukas. Mane veja šalin. Mane atstumia. 
Jau suvokiu, kad tai tragedija, bet dar nenumanau, kad taip 

bus visada.
Išskrostas vyšnias deda į dubenį – didelį, varinį, su medine 

rankena – ir verda pagal naują Agafjos Michailovnos metodą –
neįpylę vandens. Pamenate, „Anoje Kareninoje“? Kur ten jūs 
prisiminsit... Moterų draugija terasoje, kūdikių marškinėlių 
siuvimas, palų apnėrimas. Nėščia Kiti. Daktaro Ankės pyragas. 
Citrinos, sviestas, neapykanta – tiesiai iš rūsio, kuo šaltesni. Ar  
galėjo žinoti vargšas Nikolajus Bogdanovičius Ankė, malonusis 
daktaras, Maskvos universiteto Farmakologijos, bendrosios te-
rapijos ir toksikologijos katedros profesorius, slaptasis tarėjas, 
gim. Maskvoje, pirklio šeimoje, 1803 m. gruodžio 6 d., miręs 
tame pačiame mieste 1872 m. gruodžio 17 d., kad pyragas pa-
gal jo receptą taps toks šiurpiai nemirtingas? Liubovė Aleksan-
drovna, mergautine pavarde – o, ta pavainikės aistros muzika! – 
Islavina, ištekėjusi – o, ta sužiedėjusi santuokos proza! – Bers. 
Brangiausioji ir amžinai besilaukianti Andrejaus Jefstafjevičiaus 
Berso, taip pat gydytojo, žmona. 

Kolegos. Tulžingoji brolija. 
Jūsų požiūris neišlaiko jokios kritikos, meldžiamasis. Jūsų 

praktika – rakštis mano sėdynėje. Jūsų sėkmė – publikos, pa-
tikinčios nemokšoms šarlatanams brangiausia, ką turi, – savą 
sveikatą, – kvailumo rezultatas. Jūs niekam tikęs diagnostas. Bet 
kai ateis jūsų eilė mirti, vartoti mažais gurkšniukais (prieš ir po, 
ir vietoj valgio) savo žemiškųjų kančių porciją, mes visi sugu-
žėsime prie jūsų mirties patalo, visi, visi iki vieno, ir suglaudę 
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plikas kaktas ir apšiurusius sparnus gydysime atsidėję, deramai, 
nieko nesitikėdami, ir vis dėlto melsdamiesi, ir neimdami atly-
gio, ne, ne, iš savų mes neimam, dėl savų klūpom ant kelių dy-
kai, nes mūsų ir taip per mažai, visiškai mažai tikrų išrinktųjų 
tikrojo dievo žynių. Gydytojų.

Trisdešimt minučių. Trisdešimt penkios.
Dabartės pumpuokite jūs, kolega, aš nebegaliu. 
Vardan sprūstančio gyvenimo sulaužyti šonkauliai. Nuščiu-

vusi širdis. Juodi ratilai. Ledinis prakaitas išilgai nugaros. Nevil-
ties terapija. Jokių gyvybės požymių. Smegenys mirė dar mums 
nė nepradėjus. 

Vis tiek pumpuokite!
Vėlu. Mirė.
Paskrudintas ant iešmo už klaidingą diagnozę, nužudytas 

įtūžusios tamsuolių minios, nunuodytas vienu mauku nuryto 
choleros vibriono, užkrėstas paciento, visiškai suspirgęs, už-
kimštas cholesterolio plokštelėmis, supjaustytas, iki skylių nu-
trintas nepakeliamos atsakomybės. 

Tarnavo kaip vario puodas – kol prakiuro. 
Kolegos, šalin nimbus! Netekome dar vieno daktaro. 
Velnias, ir kur mane vėl nubloškė? Atleiskite. 
Taigi, Nikolajus Bogdanovičius Ankė. Ankės pyragas. Re-

ceptas, padiktuotas Liubovei Aleksandrovnai Bers, Tolstojaus 
(Levo Nikolajevičiaus, suprantama, kiti du nesiskaito) uošvie-
nei. Rašė, iš uolumo iškišusi juodą liežuvį. Liubočka, kas at-
sitiko jūsų liežuviui? Anglys. Beržų anglys. Ėmė sidabriniais 
žnybtukais iš specialios dėžutės, rijo springdama – grikšėjimas 
tarp dantų, antracito guriniai, anglies apykaita gamtoje, juodos 
sielvartingos akys, liesumas. Kada nors mes visi vėl virsime dei-
mantais. Po milijono ar daugiau metų. O kodėl anglys, kas per 
keisti pomėgiai? Aštuoni vaikai. Senas glosnus vyras. Toksikozė. 
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Nesibaigianti toksikozė. Anglys – viso labo tykus nenormos va-
riantas, kitos galudienės šveičia drėgną tinką, trapius pieštukų 
grifelius, net molį. Motina kartą prisipažino, kad laukdamasi 
manęs grauždavo muilą – glicerininį, poskaidrį, žalią kaip bu-
telio stiklas. Vienas vienintelis beveik apskritas, nugludintas lyg 
riedulys gabalas. Kažkas padovanojo. Importinis. Visuotinio 
deficito era. Taupė taip, kad pakaktų per visą nėštumą. Gremžė 
švelniai spausdama priekiniais dantimis. Graužė kaip pelė. 
Kažką savy rišo, statė, įpūtė gyvybę. Įdomu, kam panaudotas tas 
muilas, kas iš jo tapo manimi? Kraujotakos srautai? Griaučiai? 
Siela, muilina, netvirta, posūrio skonio? 

O kad žinotumėt, iš kokio šlamšto.*

Uogienė baklavai  – ta, kuri iš „Anos Kareninos“, be van-
dens, – taip pat verdama pagal Ankės receptą.

Jūs nemėgstate Tolstojaus?
Jūs nenormalus.

* * *

Mama virdavo visai kitokią uogienę  – nors irgi vyšnių, rūgš-
čių, pamaskvės. ̔ Vladimirskaja’, šeši rubliai už kibirą. Raudona 
šleikšti pliurė su retomis uogomis būdavo užsukama į litrinius 
ir puslitrinius stiklainius. Čia žiemai, negriebk! Man tekdavo 
tik putos. Rausvos, porėtos, tarsi sparčiai stingstanti minkšta 
pemza. Pamenat? Kaip jie laižys ją prie arbatos! Tėvas siūlė su-
laukti vakarienės, nesigodėti – kas tu per paršelis galų gale? Eik 
nusiplauti rankų, tinginy. Niekada nieko doro iš tavęs nebus. 

* O kad žinotumėt, kur eilės tūno, / Iš kokio šlamšto dygsta jų daigai! – Anos 
Achmatovos eilėraštis „Amato paslaptys. II“, vertė Tomas Venclova.
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Pareidavo iš darbo, sėdėdavo miegamajame iki kulkšnių nuleis-
tomis kelnėmis, stebeilijo į sieną išgyvendamas kažkokias savas 
neregėtas, nesuprantamas suaugusiojo nesėkmes. Paskui eidavo 
į virtuvę ir valgydavo grikienę, briaunotą, bėrą, vietoj duonos 
užsikąsdamas rožinės daktariškos dešros skridiniu. Man tokio 
neduodavo. Tai yra duodavo, žinoma, bet dešros nebūdavo ga-
lima valgyti kaip duonos. Ir vietoj duonos taip pat. Tik kartu. 
Vienas kitas žaislas, apspurusios knygelės, kelnės, iš kurių iš-
augdavau greičiau, nei eilinė alga pasiekdavo širdžiai brangų 
tėvo gamyklos kasos langutį.

Asketiškas, sureguliuotas tarybinės vaikystės instrumenta-
rijus. 

Pamokas paruošei?
Dar ne.
Na kas per tinginio pantis, a! Ir į ką toks atsigimė. O duonos 

nupirkai?
Stovėjau kaip baslys laukdamas, kol atkiš smulkių, – kumš-

tyje sugniaužtas regztukas, nubrozdinti keliai, numintos rudos 
basutės iš „Vaikų pasaulio“. Per mažutis ir per menkas, kad pro-
testuočiau. 

Ko lauki? Pi-ni-gųųų? Už pinigus kiekvienas kvailys gali. O 
tu be pinigų nupirk. Žliumbikas. 

Kodėl jis taip elgėsi? Ugdė mano charakterį? Pjovė likimą?
Baisu net apsakyti, kaip aš jo nekenčiau. 
Ir nieko. Niekas iki šiol nepasikeitė.

* * *

Riešutus sumaišome su trintomis bandelėmis. Supilame dvi 
stiklines cukraus ir pusę stiklinės aliejaus. Reikia, žinoma, alyv-
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uogių, bet kas anuomet apie jį buvo girdėjęs? Todėl  – saulė-
grąžų. Buvo parduodama stikliniais buteliais. Kainavo rublį ir 
penkias kapeikas. Ne, pas jus gal ir devyniasdešimt devynias. 
Pas mus, prie kampo, maisto prekėse, – rublis penkios. Vėsūs 
gipsiniai skliautai, monumentalūs marmuriniai pardavėjų bius-
tai. Pernelyg didingos, kad keltų skandalą. Matronos. Pirmiau-
sia prie prekystalio, paskui į kasą, išmušti, paskui vėl prie pre-
kystalio. Tarsi lakstytų audimo šaudyklė. Pusę juodos ir baltos 
kepalą. „Valstietiško“ sviesto du šimtus gramų. Dukart perskai-
čiuoti grąžą – neatsitraukus nuo kasos. Kai tik pradėjau lankyti 
mokyklą, pinigų bemat ėmė stigti – tėvų algos ir avansai niekaip 
nesusieidavo, tarsi pradedančiojo astrologo šarlatano gimimo 
žemėlapyje. Net kapeikinės tarybinės kainos negelbėdavo moti-
nos nuo begalinio žeminančio skaičiavimo. Aš taip pat puikiai 
susitvarkydavau su sunkiąja kišenių ginkluote – dešimtkapei-
kiai, dvikapeikiai, itin retai – sunkus pusrublis. Palaiminti ne-
mokantieji skaičiuoti, nes jie gyvena žemiškajame pritekliuje ir 
nesuka galvos dėl dangaus karalystės. Patys lįskit per tas savo 
adatos auseles. O mus ir čia neblogai šeria.*

Smulkūs pinigai iš pradžių ilgai buvo taupomi rudoje dėžu-
tėje nuo indiškos kavos su krūtininga liūdna hurija ant skardi-
nio šono. Brangi. Kažkas kažkada pavaišino. Gerdavo per dide-
les šventes, į puodelį delikačiai įsidėję sutirštinto pieno. Paskui 
šventės baigėsi, bet dėžutė liko – kaip simbolis, kaip primini-
mas, tapo laikina smulkių monetų prieglauda. Ir kaipgi išmesi 
šitokį lobį? Motina praplaudavo net polietileninius maišelius 
muiliname vandenyje ir džiovindavo ilgai ilgai – riebaluotus, 
apkibusius sunkiais lašais. Padoriuose namuose dešimties ka-
peikų monetas kaupdavo, skambiai mesdavo į butelius nuo ta-

* Posakis iš animacinio filmo „Papūgos palaidūnės sugrįžimas“. 
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rybinio šampano, per storą stiklinį žalumą stebėdavo, kaip kyla 
gerovės ir savigarbos lygis. 

Kantriausieji pririnkdavo iki kakliuko – šimtą rublių.
Mes apie tai nė nesvajojome.
Skardinė nuo kavos niekada neprisipildydavo net iki pusės. 

Motina tolydžio nerdavo ten kaltai linguodama galva. Tiek to. 
Sviesto neimk, sūneli. Apsieisim. Tik kefyro. Tėvas nesiteikdavo 
šeimininkauti, niekada. Apskritai nenusileisdavo iki jų skurdo, 
nepaaiškinamo, lyg prakeiksmas keisto. O juk, rodos, savo ga-
mykloje buvo šiška* – inžinierius, paskui (tiesa, neilgai) net vy-
riausiasis inžinierius. Turėjo padoriai uždirbti.

Taigi, nors klestėjo visuotinė gausa, mes gyvenome skur-
džiai. Ne, ne taip – mes gyvenome skurdžiai ir prastai. Mama 
tylėjo. Tėvas irzo. Aš augau. Pyragų namuose irgi nebuvo – ne-
bent valgykliniai, iš bendro katilo, spurgos su džemu. Po ketu-
rias kapeikas. Guminė tešla. Porudžio įdaro spjūvis. Riebaluo-
tas popiergalis, per kurį įmanoma skaityti – tarsi per neregėtą 
nematomą žėrutį. Būdas paversti net menkiausią tekstą tikru 
perlu. 

Taigi  – riešutai, dvi stiklinės cukraus, sutrintos bandelės, 
pusė stiklinės aliejaus, vienas kiaušinis. Rūpestingai sumaišome. 
Sudedame vyšnias ir rožių uogienę. Sumaišome dar kartą – pir-
miausia šaukštu, paskui savo laime netikinčiomis rankomis. 
Purus saldus sklaidinys. Truputį limpa prie pirštų. Susiimti ir 
nenulaižyti beveik neįmanoma. Kadaise, atrodo, jau esu sakęs, 
vietoj vyšnių buvo dedamos džiovintos apelsinų žievelės, vietoj 
rožių uogienės – anyžiai ir muskatų riešutai. Šneki skaisčiaakė 
moteris juokėsi, atlaužusi gabaliuką slapčia kišo burnon murzi-
niems, amžinai alkaniems vaikams – pramaišiui saviems ir sve-

* aukštas pareigas einantis asmuo.
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timiems. Ir saulė, prasispraudusi pro ankštų pastogių raizginį, 
taip pat nesirinkdama glostė karštus visų viršugalvius. 

Kas ten dar? Tešla. Neverta nė užsirašyti. Paprasčiausia. 
Kiaušinis, truputis miltų, glotnus žalias aliejus valtele sudėtuose 
delnuose. Baltas vynas iš sunkaus butelio, įšilusio per visą dieną. 
Žiupsnis sodos dar saldžiuose nevikriuose pirštuose. Iškočioti 
plonu sluoksniu, susukti vyniotinį, padėti arčiau širdies – ten, 
kur lygiausia kaitra, pats stipriausias karštis, pati tamsiausia 
branda. Laikyti, kol parus.

Žinoti, kad niekada nepaleis. Nepraeis. Niekada nesužiedės, 
tik savaičių savaites, metų metus palengva džius, nepraras nė 
molekulės saldumo, nė grano sielvarto. O paskui vėl pasirodys 
skaisčiaakė moteris, tamsgymiai vaikai, ir saulė, kuriai niekur 
kitur žemėje nėra lygių, letena sutaršys tau plaukus. 

Malia, tai niekada nepraeis.
Juk tu žinai. Visuomet žinojai. Taip bus visada. 
Manote, aš moku gaminti? Ne, nemoku.
Nieko, tik šitą baklavą.
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Antras  skyr ius

Net mažiuką jį vadindavo Ivanu. Niekada kitaip. Ivanai, kvaily, 
stiklinę šen, citriną ten, o pats – laukan! Koktu. Auklėjo tikrą 
žmogų. Tiksliau, auklėjo tėvas, kimšo jį kaip kalėdinę žąsį tuo, 
ką pats laikė protinga ir virškinama. Motina daugiausia tylė-
davo. Buvo niekas – smulki, balsva. Ir butas aplink ją pamažu 
apsitraukė smulkiomis, balsvomis dulkėmis. Motina perbrauk-
davo per jas pirštu – vesdavo per poliruotą paviršių ryškią li-
niją, rudą, skystą, tarsi gyvą. Paskui tarsi pavargusi nusvarin-
davo ranką, palikusi ant servanto lyg nebaigtą rašyti raidę, lyg 
kokį slaptą nesuprantamą ženklą. 

Viskas veltui.
Viskas ir buvo veltui – tvarkytis, krutėti, gyventi. Butas (trijų 

kambarių, tvirtas, šviesus, kaip pats tėvas) puse langų spoksojo 
į geležinkelio atšaką. Ir tai naktį, tai dieną, bet kaži kodėl visuo-
met netikėtai, klyktelėdavo artėdami traukiniai  – neviltingai, 
lyg sužeisti. Motina krūptelėdavo, tarytum neilgam prabusdavo, 
ir vėl suabejojusi nuščiūdavo – ir išoriškai, ir viduje. Vienas iš 
kambarių, didysis, buvo tėvo  – visut visas. Jo kabinetas. Juo-
kinga. Kai tėvas dirbdavo (ką? kam?), bute įsitvyrodavo atsargi 
tyla – trapi, nepatikima, kaip eglės žaisliukas. Mama sėlindavo 
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pirštų galais, tūpčiodama, šnypšdavo „ššš“ sūnui, traukiniams, 
net arbatinukui, neatsargiai užvirusiam ant viryklės. Arbatos, 
Serioženka? Kabineto durys tylėjo. Atsidususi motina nusineš-
davo padėklą virtuvėn, statydavo stengdamasi nesužvanginti 
ant stalo. Puodelis, lėkštutė, kaulinis, neaišku kaip į namus 
priklydęs porcelianas. Tik tėvui. Visi kiti gerdavo iš fajansinių. 
Cukrinė. Lėkštelė su ta pačia vyšnių uogiene, panašia į lėtai 
krešančią žaizdą. Vėduokle, kaip kortos, ant lėkštelės išskleisti 
„Jubiliejiniai“ sausainiai. Motina sakydavo „sausainiukai“. Sū-
neli, nori sausainiuko? Pagaudavo Ogariovą, mažutį, nerangų, 
už rankytės, glausdavo prie savęs. Ššš! Prašau, netriukšmauk. 
Tėtis dirba.

Velnias žino, kuo jis ten užsiimdavo. Paprastas gamyklos in-
žinierius. 

Sielvartavo? Mąstė? Išradinėjo?
Be tėvo, kabinete gyveno daiktai, tokie pat paslaptingi ir 

negyvi. Vienoje kertėje – svarmenys, kitoje – rašomasis stalas, 
tuštutėlis. Virš stalo kabėjo nuotrauka – nespalvota, susiban-
gavusi, prie tapetų pritvirtinta paprastais brėžinių smeigtukais. 
Vienas  – su rūdžių dėmele. Nuotraukoje buvo stepė. Tiesiog 
stepė – plyna, melancholiška, per vidurį perbrėžta lygiai tokiu 
pat plynu ir melancholišku keliu, nuvedančiu žvilgsnį už ne-
matomo horizonto. Perspektyvos pratimas. Žiūrėjo turbūt iš-
tisas valandas. Galvojo. Prisiminė. Kas tai per stepė buvo? Ko-
dėl jis ją laikė prieš akis? Tėt, o kas čia? Eidamas nustumdavo 
nepastebėjęs lyg įkyrią šaką. Žingsniuodavo toliau. Dar kabi-
nete glaudėsi kušetė, nejauna, nedaili, droviai besistengianti 
užtempti ant savęs pledą juodais ir baltais pūkuotais langeliais. 
Gal tėvas čia tiesiog miegodavo? Kaip sakydavo kariuome-
nėje – atsijungęs. 

Niekas nežinojo. Klausti buvo beprasmiška. 
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Ogariovui į kabinetą įeiti buvo griežtai draudžiama. Tėvo 
draudimai padalydavo pasaulį įvairiausiais, kartais neįtikėtinais 
kampais  – nelyginant raudonos fantastinių apsaugos sistemų 
lazerio gijos. Krustelėsi, užkabinsi nematomą aštrų plaukelį, 
ir kad užkauks iš visų pusių, suriaumos, sušers trumpai ir bai-
siai – visu delnu. Vaikus buvo įprasta mušti – vis dar įprasta – 
už bausmę, kad proseniams įtiktų, palikuonis pamokytų. Mer-
gaitėms derėjo šiek tiek nuolaidžiauti – pirmoji lyčių lengvata, 
viena iš daugelio. Jų labai nelupdavo, gal išties gailėjo, o gal 
palikdavo šią teisę būsimam vyrui – desertui, vėlesniam laikui. 
Ogariovas buvo berniukas. Vos prieš kelis šimtmečius tėvas 
būtų galėjęs išvis jį užmušti. Būtų turėjęs visą teisę. Šalindamas 
ydą. Skiepydamas dorybę. 

Kas nebūtų pasibaisėjęs mintimi pakartoti savo vaikystę – ir 
nebūtų verčiau pasirinkęs mirtį? 

Šventasis Augustinas.
Taigi Ogariovui, galima sakyti, pasisekė. 
Šėręs antausį, tėvas pasilenkdavo – tvirti skruostikauliai, su-

brūkšniuoti tamsiais šeriais, tiesi nosis, švelnūs lyg mergaitės 
antakiai. Juodi it sabalas. Gražus kaip iš plakato. Klausdavo – su-
pratai, už ką? Paprasčiau būdavo linktelėti, sutikti, užsimerkus 
peršokti per dar vieną degantį lanką. Kitaip antausį lydėdavo 
pamokslas. Tėvas įsisprausdavo jį tarp kelių, nepatrūkčiosi, ne-
pyptelėsi, – žiūrėk į mane, pasakiau! nenusuk akių! – ir trumpo-
kai, keturiasdešimčiai minučių, įsivažiuodavo apie atsakomybę, 
pareigą, kiekvieno žmogaus teises ir prievoles, apie „nugaiši 
patvory“ ir „o aš būdamas tavo metų“. Ogariovas tylėdavo pa-
niuręs, laukdavo, kada visa tai pagaliau baigsis. Kentėjo. Jie 
abu, žinoma, kentėjo. Pagyrimo poveikiu tėvas netikėjo. Girti 
vaiką – tik gadinti. Supratai, ką pasakiau? Tada eik. Užaugsi – 
man padėkosi. Ogariovas išsisukdavo iš kaitrios geležinės ne-
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laisvės nusižeminęs, paklusęs, bet nepažabotas. Užaugti! Taip. 
To jis tikrai norėjo. Bet tik ne tam, kad pasakytų ačiū. Motina jo 
niekada nebausdavo, bet niekada – kaip tėvas – ir nepagirdavo. 
Buvo tyki, bekūnė, švelni. Atspindėjo tėvo šviesą, kaip mėnulis. 
Serioženka, nepavargai? Serioženka, tu šiandien vėl užsisėdėsi 
iki vėlumos? Serioženka, vakarieniausi? Ogariovas pavydžiai 
įsisukdavo tarp jų, viršugalviu badydavo motinos delną kaip iš-
badėjęs katinas, – o aš, o man! – ji glostydavo negalvodama, iš-
siblaškiusi, nepastebėdama. Nustumdavo nubrizgusį „Daktarą 
Aiskaudą“*, atkištus kubelius. 

Palauk, sūneli. Netrukdykim tėčiui. 
Ji dirbo pašte. Sėdėdavo ten kas antrą dieną už medinės per-

tvaros tarsi slėpdamasi, tad lankytojai, net persisvėrę, matydavo 
tik skyrimo giją ir šviesius plaukus, garbanotus, ilgus, žvilgan-
čius. Jaunus. Kaip teatro ir kino aktorės. Kokia nuostabi spalva! 
Pati dažotės, AnnaVanna? Ar kirpykloje?

Motina pakeldavo pailgą veidą, blyškų, tarsi iš stearino. 
Bespalvės akys, glebi burna, minkšta buldogiškai nukarusi apa-
tinė lūpa – viskas nenumaldomai leidosi žemyn, purto. Net to-
kio amžiaus, kai visos mamos  – pasakų princesės, Ogariovas 
žinojo, kad jo mama negraži. Šiurkštus žodis. Labai šiurkštus. 
Motina vėl sugunkdavo palinkusi prie kvitų, nederamas klau-
simas apie dažus pakibdavo ore – ji nė kiek nebandė kaip nors 
savęs dailinti, o juk kiekviena pabaisiukė žino, kad kartais visai 
nedaug pastangų reikia, kad pamalonintum jeigu ne Dievą, tai 
nors žmones. Nors žmones. 

Bet – ne, nei lūpų dažų, nei pudros, nei savigailos. 
Nieko moteriško. 

* Rusų rašytojo Kornejaus Čiukovskio eiliuota pasaka „Daktaras Aiskauda“. 
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„Italų pamokos“ – trečiasis rašytojos romanas. Jo pagrindas – trijų 
žmonių portretai: Ivano Ogariovo, jo žmonos Anios ir jaunutės mei-
lužės Malios.  

Nuo mažumės pagrindinis romano herojus, užguitas tarybinis berniu-
kas Ivanas Ogariovas iš darbininkų priemiesčio, stengėsi susikurti sau 
kitokį nei tėvų gyvenimą. Tragiškas atsitikimas armijoje jį pastūmėja 
tapti gydytoju ir po perestroikos įsidarbinti  privačioje klinikoje. Gau-
sybė pacientų, romi žmona, nuomojamas butas, Putino laikai, ilga-
metis deginantis meilės stygius – regis, nebepavyks ištrūkti iš pilkos 
kasdienybės rato. 

Tačiau likimas pateikia staigmeną – Ogariovas sutinka savo gyvenimo 
moterį, gerokai jaunesnę keistą merginą Malią, kuri jį palengva išmo-
ko pajusti gyvenimo skonį.    

Prie šios žmogaus laisvėjimo istorijos skaitymo malonumo prisideda 
ir ypatingas Marinos Stepnovos stilius. Jos sakinius kritikai lygina su 
kietais, sultingais, kvapniais obuoliais, ji rašo lengvai, sklandžiai, pro-
tingai, netikėtai ir dosniai, cituoja klasikus, tarybinius ir šiuolaikinius 
poetus ir prozininkus, talentingai žaidžia sovietinės kultūros ženklais 
ir simboliais.

Knyga skirta visiems, kurie skaito didžiąją literatūrą, vertina gyvą pasa-
kojimą, mėgsta kietas melodramas ir netikėtas pabaigas.  

Knygos – tai įrišti žmonės.


