
Pirma dalis 

MORS IR NE GRAZUOLE 

Tai buvo nemeile is pirmo zvilgsnio. 
Traukiniui palikus paskutin? Latvijos stotj, pavadint^ nemelodin-

gu Zelupes vardu, pradundejus geleziniu tiltu ir priartejus prie Rusijos 
sienos, Nikolas pasislinko prie kupe lango ir liovesi klausytis svebel-
dziuojancio kaimyno plepalij. 

Aivaras Kalinkinas, grietines eksporto specialistas, taip didziavosi 
savo anglij kalbos ziniomis, kad pereiti su juo } rusij atrode tiesiog ziau-
ru, be to, turint omenyje, kaip latviij komersantas atsiliepdavo apie nese-
nus savo tevynainius, vargu ar jis butij panorejf s bendrauti Puskino ir 
Dostojevskio kalba. Nuo pat Rygos verslininkas treniravosi vartoti idio-
minius posakius ir past perfect continuous su romiu britu, vadindamas 
sj ponu Fendorainu. Kad isvengtq klausimij apie savo etnines saknis, -
juk atsakymai j juos labai uzsit^stij, - Nikolas nesieme aiskinti, kad vi-
zitineje korteleje uzrasytas „Fandorine" vardas tariamas kitaip. 

Jis pats nelabai suprato, kodel nusprende nusigauti iki Rusijos to-
kiu aplinkiniu keliu: garlaiviu iki Rygos, o is ten - traukiniu. Kur kas 
paprasciau ir pigiau butij buv^ sesti j lektuv^ Hitrou ir po kokiij trijij 
valandij nutiipti ant rusij zemes Seremetjevo oro uoste, kuris, anot Be-
dekerio keliones vadovo, nutol^s nuo Maskvos vos 20 minuciij kelio. 
Taciau rusij Fandorinq gimines pradininkas kapitonas Kornelijus fon 
Dornas pries tris simtus metij keliauti lektuvu negalejo. Kaip, beje, 
ir traukiniu. Vis delto fon Dornas turejo judeti beveik tuo paciu ke
liu: jura aplenkti nerami^ Lenkij^, issilaipinti Mintaujoje arba Rygoje 
ir prisijungti prie kokio nors pirkliq karavano, keliaujancio j lauki-
niij maskvenij sostin^. 1675 metais protevis visij greiciausiai irgi kele-
si per si^ tingi§, po tiltu tyliai raibuliuojanci^ up^. Ir jaudinosi pries 



susitikdamas su nepazjstama, pusiau mistine salimi - lygiai taip pat, 
kaip dabar jaudinosi Nikolas. 

Tevas sakydavo: 
„Jokios Rusijos nera. Supranti, Nikola, yra tik geografine erdve, ku-

rioje anksciau plytejo taip pavadinta salis, bet visi jos gyventojai jau 
ismire. Dabar Koliziejaus griuvesiuose gyvena ostgotai. Kurena lau-
zus ir gano ozkas. Ostgotai turi savo paprocius ir tradicijas, savo kal-
b^. Mums, Fandorinams, sitie dalykai nerupi. Skaityk senus romanus, 
klausyk muzikos, vartyk albumus. Tai ir yra musq su tavimi Rusija." 

Be to, dabartinius rusij valstybes gyventojus seras Aleksanderis 
vadino naujaisiais rusais - ir t^ pradejo daryti kur kas anksciau, nei 
sis terminas prilipo siij dienij nuvorisams, visai neseniai emusiems siu-
dintis kostiumus pas brangius Savil Rou siuvejus ir siijsti savo vaikus 
j geriausias privacias mokyklas (na, zinoma, ne j pacias geriausias, o j 
tas, kurios priima tik uz pinigus). Vyresniajam Fandorinui atrode, kad 
naujaisiais rusais tapo visi Sovietq salies gyventojai, tokie nepanasus j 
senuosius rusus. 

Seras Aleksanderis, endokrinologijos sviesulys, - tik sprindis, ir 
butij Nobelio laureatas, - niekada ir niekur neklysdavo, todel Nikolas 
gana ilgai klause tevo patarimo ir laikesi atokiai nuo proteviq tevynes. 
Juo labiau kad myleti Rusij^ is tolo is tikrijjij pasirode ir paprasciau, 
ir maloniau. Pasirinkta specialybe - devynioliktojo amziaus istorija -
leido jauneliui Fandorinui apsaugoti sj sviesq jausm§ nuo rizikingq 
isbandymij. 

Praeito simtmecio, ypac antrosios jo puses, Rusija atrode gana pa-
doriai. 2inoma, ir tada dvigalvio erelio seselyje buvo kreciama daugybe 
nieksybiij, taciau visos sios nieksybes buvo nuosaikios, atitiko Europos 
istorija ir del jq buvo galima atleisti. O ten, kur padorumas issekdavo ir 
virsdavo beprasmiu rusisku maistu, uzsibaigdavo ir profesiniij Nikolo 
Fandorino interest sritis. 

Pati patraukliausia istorijos magistro ir Rusijos santykiij puse buvo 
absoliutus jij platoniskumas - juk riteriska tarnyste savo Sirdies Damai 
nereikalauja kuni} artumos. Kol Nikolas studentavo, dirbo aspirantu 
ir rase disertacij^, jo atotrukis nuo „blogio imperijos" neatrode toks 
jau keistas. Tada, Afganistano, Korejos lainerio ir nemalonen puolusio 
vandenilines bombos isradejo epochoje, daugelis profesinius tyrimus 
atlikusiij slavistij buvo priversti tenkintis knygomis ir emigrant^ ar-
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chyvais. Bet veliau si§ Eurazijos valstyb^ apnik? pikti kerai erne sklai-
dytis. Socialistine imperija pasviro sonan ir fantastisku greiciu suskilo 
i gabalus. Per kelerius metus Rusija spejo tapti madinga ir tuojau pat 
iseiti is mados. Kelione Maskvon nebebuvo laikoma nuotykiu, kai kurie 
rimti tyrinetojai netgi apsiriipino nuosavais butais Kutuzovo prospekte 
ar Pietvakariuose, o Nikolas toliau puoselejo istikimybes jzadus senajai 
Rusijai ir is tolo stebejo nauj^j^ - taip sparciai besikeicianci^ ir neaisku 
kur judanci^. 

Ismintingasis seras Aleksanderis kalbejo: „Visuomene greitai keis-
tis gali tik j blog^j^ pus? - tai vadinama revoliucija. O visi geri pokyciai, 
vadinami evoliucija, vyksta labai labai letai. Netikek naujarusiij mela-
gystemis apie zmogisk^sias vertybes. Ostgotai dar parodys tikr^jj savo 
veid^." 

...Kaip visada, tevas pasirode esqs teisus. Istorine tevyne mestelejo 
Nikolui nemaloni^ staigmen^ - pirm^ kart^ gyvenime jis eme gedytis 
rusiskos savo prigimties. Seniau, kai salis vadinosi Tarybij Socialisti-
nii} Respublikij S^junga, buvo galima su ja nesitapatinti, taciau dabar, 
kai j i susigr^zino kerintj ankstesnj pavadinim^, atsiriboti nuo jos pasi-
dare sunkiau. Vargsas Nikolas griebdavosi uz sirdies per televizij^ ma-
tydamas Kaukazo bombardavimus ir skausmingai issiviepdavo isvyd^s 
girt^ Rusijos prezidentq, diriguojantj persigandusiems Berlyno muzi-
kantams. Atrodytij, kad Londono istorijos magistrui neturejo rupeti 
dramblotas dedule, buv^s partijos sekretorius, bet esme ta, kad jis buvo 
ne tarybinis, o Sovietinis prezidentas. Juk pasakyta: pavadink daikt^ 
kitu vardu, ir jis visiskai pasikeis... 

Ak, k^ ten prezidentas! Visij blogiausia, kad naujojoje Rusijoje eme 
reikstis kosmariskas niekuo nepagrjsto isdidumo ir nepadorios savipla-
kos derinys: „As - caras, as - vergas, as - kirminas, as - Dievas."' O kur 
dar nuolatinis ismaldos kaulijimas, lydimas grasinimij ir surudijusios 
strategines ginkluotes zvangesio? O, naujojo elito begedyste! Ne, Niko
las anaiptol netrosko nuzengti savo dvasines tevynes zemen, taciau sie-
los gilumoje zinojo, kad sio susitikimo anksciau ar veliau neisvengs. Ir 
patyliukais ruosesi. 

Kitaip nei tevas, kuris pabreztinai nesidomejo Maskvos naujieno-
mis ir iki siol vietoje „lektuvo" ir „atlyginimo" tardavo „aeroplanas" 

' Gavrilos Derzavino odes „Dievas" eilute. (Cia ir toliau - vert. past.). 
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ir „alga", Fandorinas-fils^ stengesi bQti visij Rusijos naujienij siikuryje 
(dar vienas posakis, kurio ryztingai nepripazino seras Aleksanderis), 
biciuliavosi su atvykstanciais rusais ir specialiame bloknote puslapis po 
puslapio zymedavosi naujus zodzius bei posakius: priestvaninis muzo-
nas = bloga muzika („priestvaninis" - sukurtas pries tvan^, t. y. labai 
senas); kaip nukoseti ton^ = kaip pavogti tukstantj rubliij („nukose-
ti" - artima „to cough", „tona" - tukstantis kilogramij, sleng. tiikstan-
tis rublii}). Nikolas mego blyksteleti nepriekaistinga Maskvos tarme 
ir siuolaikines idiomatikos ziniomis kokios nors keliautojos is Rusijos 
akyse. Neisdildom^ jspudj poniutems palikdavo gerai ismoktas triukas: 
nejprastai paslaugus dvimetrinis londonietis prie lupi} priklijuota kvai-
la sypsena ir nepriekaistingu sklastymu per patj makaules vidurj - zo-
dziu, grynas Anglas Anglaitis - staiga prabildavo: „Mieloji Natasa, ar 
nenusiaustume j Celsj? Ten dabar is koto verciantis tusas." ' 

Kit4 dien^ po to, kai Nikolas per televizij^ gerejosi diriguojancio 
Rusijos prezidento meistriskumu, nutiko jvykis , tap^s pirmuoju jo 
zingsniu j tevyn?. i 

Zavingas ir niekada neklystantis seras Aleksanderis padare vienintel? 
klaid^ savo gyvenime. Kartu su zmona nutar^s vyk t i j Stokholm^ (si ke
lione buvo ypac svarbi, nes turejo pagreitinti neisvengiam^, taciau kazko 
vis dar lukuriuojanci^ Nobelio premij^), vyresnysis Fandorinas pasirinko 
ne lektuv^, o neilg^ ir malonij pasiplaukiojim^ Siaures jura „Kristiani-
jos" keltu. Taip, taip, ta pacia „Kristianija", kuri del nejtiketinai sutapusii} 
kompiuterii} trikdzi^ per ruk^ uzleke ant naftos prisisiu rbusio tanklaivio 
ir apsiverte. Del vietos plausteliuose kilo siaubinga necivilizuota spustis, 
ir tie, kuriems vietij neuzteko, iskeliavo tenai, kur baigia pUti Didziosios 
armados galeonij nuolauzos. Nepaisant amziaus, seras A leksanderis buvo 
puikios fizines formos ir tikrai butij jsteng^s patekti tarp issigelbejusii} 
laimingijjij, taciau sunku net jsivaizduoti, kad tevas, gelbedamas savo ir 
ledi Anos kailj, butij galej^s stumdytis su kitais keleiviais... 

Palikus nuosalyje emocijas, itin budingas tokiems skaudiems jvy-
kiams, butij galima pasakyti, kad del lemtingos ta ip ir nepaskelbto 

^ he Fils (sen. pranc.) - sunus. 
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laureato klaidos Nikolas paveldejo titul^, buvusiose Pietq Kensing-
fono arklidese jrengt^ puikij but^ ir pinigus banke, taciau prarado 
isminting4 patarej^. Pazintis su Rusija tapo beveik neisvengiama. 

Praejus metams po pirmojo zingsnio buvo zengtas ir antrasis, le-
niiamas. Bet pries pradedant pasakoti apie kapitono fon Dorno laisko 
skiaut? ir is Maskvos atkeliavusi^ paslapting^ banderol? reikia aprasyti 
vien^ svarbi^ aplinkyb?, kuri galbut ir nuleme jaunojo magistro elgesj 
bei veiksmus. 

Si aplinkybe jvardijama jzeidziu posakiu „truksta vieno varzto", 
kurj Nikolas pasigavo is trumpalaikes pazinties su kazkokiu naujarusiu 
(truksta vieno varzto - vadinasi, varztai ne visi; vart. siekiant pabrezti, 
kad zmogus „neuzbaigtas", „nevisavertis", „kazkoks neprisuktais varz-
tais", - apie zm., kuris neranda sau vietos gyvenime). Posakis buvo 
siurkstus, bet tikslus. Nikolas is karto suprato, kad posakis tinka butent 
jam, jis ir yra „neprisuktas". Tabaluoja gyvenimu vadinamoje skyluteje, 
sukaliojasi aplink savo asj, taciau nieko neuzgriebia ir neprilaiko - tik 
is isores atrodo, kad varztas. 

Talpus zodis „truksta" apskritai daug k^ bylojo Fandorinui apie jj 
patj. Paimkime, pavyzdziui, ugj. Sesios pedos ir sesi coliai - atrodytij, 
neiizauga nepavadinsi, j didziul? planetos gyventojq daugum^ Nikolas 
galejo zvelgti is virsaus apacion. Taciau pavertus ugj metrais iseidavo 
simbolinis skaicius: metras devyniasdesimt devyni. Siek tiek truksta 
iki dviejij metrij. 

Tas pats ir del profesijos. Amzius, zinoma, kol kas vaikiskas - iki 
keturiasdesimties dar stai kiek, bet bendraamziai jau isleido po vien^ 
ar dvi monografijas, daugelis jau puikuojasi daktaro laipsniais, o vienas 
netgi pagerbtas Karaliskosios istorikij draugijos naryste. Profesorius 
Krisbis, buv?s jo mokslinis vadovas, kart^ prasitare: Nikolas Fandori
nas es^ gal ir istorikas, bet mazo kalibro. Stambii} trofeji}, tai yra naujij 
teorijij ir koncepcijij, jis nesumedzios - nebent smulkii} faktografiniij 
zvirbliij prisaudys. Ir viskas del to, kad jam truksta pastovumo, kant-
rybes ir nuoseklumo. Arba, kaip pareiske gerbiamas profesorius, ant 
siknos per mazai mesos. 

Argi ne apmaudu, k^? O jei zmogus alergiskas dulkems? Jei ar-
chyve pasedejus desimt minuciq is akiq istryksta asaros, ima teketi 
nosis, rozinis sveikij skruostij raudonis pasidengia purpuro dememis ir 
visiskai nuseda balsas? Taip, Nikolas niekada nesilanke vadinamosiose 


