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[...] po visų šitų metų supratau, kad klausimas, ar žmogus geras, 
ar blogas, yra visiškai beprasmis. Žmogus gali būti visoks, jis gali 
sukurti „Figaro vedybas“, ištapyti Siksto koplyčią ar išrasti penicili-
ną. Arba jis gali sukelti karą, prievartauti ir žudyti. Ir tai vis tas pats 
žmogus: spindintis, netekęs vilties, palaužtas žmogus.

FERDINAND VON SCHIRACH (Ferdinandas fon 
Širachas, g. 1964) – garsus vokiečių teisininkas ir de-
šimties knygų autorius. Po pirmojo apsakymų rinkinio 
(Verbrechen, 2009) kiekviena jo knyga sulaukia didžiu-
lio atgarsio ne tik Vokietijoje, bet ir visame pasaulyje. Jo 

knygos išverstos į 35 kalbas, jis – vienas skaitomiausių, sėkmingiausių 
šių laikų vokiečių rašytojų. 

„Kava ir cigaretės“ – pati asmeniškiausia ir, ko gero, subtiliausia F. von 
Schiracho knyga. Vos 48 skyriai, o juose telpa visas gyvenimo kalei-
doskopas. Prisimindamas ryškiausius savo gyvenimo epizodus, sutiktus 
žmones, neeilines bylas ir pažerdamas neįtikėtinų paradoksų, rašytojas 
kelia klausimą: ką reiškia būti žmogumi? Atvirai pasakoja apie vaikystę 
ir jaunystę, apie tokius kūrėjus kaip Imrė Kertészas, Larsas Gustafsso-
nas, Michaelis Hanekė, taip pat – apie senelį reichsgauleiterį Baldurą 
von Schirachą, nuteistą dėl nusikaltimų žmoniškumui. Gilindamasis į 
nusikaltimo ir kaltės, žmogaus prigimties, orumo klausimus, autorius 
verčia susimąstyti apie istorijos procesus ir teisingumą, kartais žiaurų, 
kartais trapų, o kartais tokį priklausomą nuo likimo užgaidų. Jis neteisia 
ir nepateikia atsakymų – palieka skaitytojui pačiam pasidaryti išvadas. 

Yra rašytojų, kuriems reikia romano perteikti idėjai, o F. von Schirachui 
užtenka vienos istorijos, kartais net vieno puslapio. Jo poetiška, lako-
niška ir kartu tiek daug talpinanti proza užburia ir nepaleidžia, ilgam 
panardindama į apmąstymus, – ne veltui ši knyga lyginama su Stefano 
Zweigo „Vakarykščiu pasauliu“.
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Vi e n a s

Vasarą jis visas dienas leidžia apačioje prie tvenkinio. Sėdi 
ant kiniško tiltelio, vedančio į mažą salą, po juo vandens le-
lijos ir purienos, kartais jis mato karpius, karšius ar lynus. 
Laumžirgiai su savo didžiulėmis facetinėmis akimis tarsi 
sustingsta ore priešais jį. Medžiokliniai šunys bando juos 
pačiupti, bet šie visada išsisuka. Laumžirgiai moka kerėti, 
sako tėvas, tačiau tie stebuklai tokie mažučiai, kad žmo-
gaus akiai nepastebimi. Tik už senų kaštonų ir mūrinės 
parko tvoros prasideda kitas gyvenimas. Nėra laimingos 
vaikystės, viskas sudėtinga, tačiau vėliau jis dažnai ilgėsis 
to lėtai slenkančio laiko.

Šeima niekada nevažiuoja atostogauti. Iškiliausi metų 
įvykiai: Kalėdų dienos su ilgu adventu, vasarą – lapių me-
džioklės su žirgais ir šunimis, rudenį – medžioklės su varo-
vais, kurių metu varovai medžiotojų namo vidiniame kie-
me valgo troškinį ir geria alų bei trauktinę.

Kartais į svečius atvažiuoja giminės. Viena teta kvepia 
pakalnutėmis, kita – prakaitu ir levandomis. Savo senomis 



8

F e r d i n a n d  v o n  S c h i r a c h

rankomis jos glosto jam plaukus, jis turi pasilenkti ir pabu-
čiuoti joms ranką. Jam nepatinka, kai jos jį liečia, ir nenori 
būti šalia, kai jos kalbasi.

Prieš pat dešimtąjį gimtadienį jis siunčiamas į jėzuitų in-
ternatą. Vieta tamsiame, siaurame Švarcvaldo slėnyje, šešis 
mėnesius trunkanti žiema, artimiausias didesnis miestas 
toli. Vairuotojas veža jį tolyn nuo namų, nuo chinoiserie* 
aplinkos, šilko apmušalų ir užuolaidų su margomis papū-
gomis. Jie važiuoja per kaimus ir tuščias vietoves, pro eže-
rus, o tada žemyn ir vis gilyn į Švarcvaldą. Jiems atvykus, jį 
baugina milžiniškas katedros kupolas, barokiniai pastatai 
ir juodas vienuolio abitas. Jo lova stovi miegamajame kar-
tu su trisdešimčia kitų, prausykloje prie sienos vienas prie 
kito kabo praustuvai, vanduo tik šaltas. Pirmąją naktį jis 
galvoja: tuoj vėl įsijungs šviesa ir kažkas pasakys: „Tu drą-
sus, bet gana, važiuok namo.“

Jis pripranta prie internato, kaip beveik prie visko pri-
pranta vaikai. Bet jam atrodo, kad čia jam ne vieta, kad 
kažko trūksta, ko, jis nesugeba įvardinti. Žalia ir tamsiai 
žalia iš jo ankstesnio pasaulio pamažu išnyksta, spalvos jo 
galvoje keičiasi. Jis dar nežino, kad jo smegenys „neteisin-
gai“ susieja pojūčius. Raides, kvapus ir žmones jis „mato“ 
kaip spalvas. Jis mano, kad visi vaikai mato taip pat. Žodį 
sinestezija jis sužinos vėliau. Kartą vienuoliui, dėstančiam 

* Chinoiserie (pranc. chinois – kiniškas) – XVII–XVIII a. Europoje madin-
gas kinų ir kitų Tolimųjų Rytų šalių dailės ir architektūros stiliaus imita-
vimas. 
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vokiečių kalbą, parodo savo eilėraščius, kuriuose rašo apie 
šias spalvas. Senis paskambina jo motinai, jaunuolis „kelia 
nerimą“, sako jis. Jokių pasekmių. Kai jis atgauna savo eilė-
raščius, raudonai pažymėtos tik rašybos klaidos.

Tėvas miršta, kai jam penkiolika. Jis jau daug metų nėra 
jo matęs, nes tėvai anksti išsiskyrė. Tėvas atsiųsdavo į in-
ternatą atvirukų su Lugano, Paryžiaus ir Lisabonos miestų 
vaizdais. Kartą atėjo atvirukas iš Manilos, priešais baltus 
Malakanjango rūmus stovi vyriškis šviesiu lininiu kostiu-
mu. Jis įsivaizduoja, kad tėvas atrodė būtent kaip šitas vyras.

Direktorius duoda pinigų traukinio bilietui namo. Jis 
neima lagamino, nes nesugalvoja, ką galėtų į jį dėti. Pasii-
ma tik knygą, skirtukas tarp lapų – atvirukas iš Manilos. 
Kelionės metu bando įsiminti kiekvieną stotį, kiekvieną 
medį priešais langą, kiekvieną žmogų savo kupė. Jis tvirtai 
įsitikinęs, kad viskas išnyks, jeigu jis to neprisimins.

Į laidotuves vyksta vienas, šeimos vairuotojas išleidžia 
jį prie šarvojimo salės Miunchene. Jis klausosi kalbų apie 
keistą nepažįstamąjį, jo alkoholinius ekscesus, jo žavesį ir 
jo žlugimą. Jis nepažįsta moters pirmoje eilėje. Ji mūvi il-
gas nėriniuotas pirštines, po šydu gali įžiūrėti tik raudonus 
lūpų dažus. Prie karsto stovi nuotrauka, bet vyras joje visai 
nepanašus į jo tėvą. Dėdė, kurį jis matęs vos du kartus, ap-
kabina, bučiuoja į kaktą ir sako: jis esąs „palaimintas“. Jam 
tai nemalonu, bet šypsosi ir mandagiai atsakinėja. Vėliau, 
einant kapinių taku, saulė atsispindi ant poliruoto medinio 
karsto. Žemė, kurią jis meta į duobę, drėgna nuo naktinio 
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lietaus, ji limpa prie rankos, o jis neturi nosinės jai nušluos-
tyti.

Po kelių savaičių prasideda atostogos. Jis sėdi namuose prie 
židinio prieangyje, priešais guli abudu šunys, Šekspyras 
ir Viskis. Staiga jis girdi visus garsus vienodai garsiai, iš 
toli ataidinčius senelės ir jos ekonomės balsus, vairuotojo 
apgręžiamo automobilio padangas, kėkšto klyksmą, laik-
rodžio tiksėjimą. Pernelyg ryškiai mato dabar kiekvieną 
detalę, aliejingą atspindį arbatos puodelyje, šviesiai žalios 
sofos plaušus, dulkes saulės spindulių pluošte. Jis išsigąsta, 
kurį laiką negali judėti.

Kai vėl atgauna kvapą, lipa aukštyn į biblioteką. Nori 
rasti tekstą, kurį kadaise skaitė. 1811 metų lapkričio 20 die-
ną Heinrichas von Kleistas su vėžiu sergančia drauge važia-
vo prie mažo Vano ežero, abu norėjo mirti. Jie pernakvojo 
viename paprastame viešbutyje ir iki ankstaus ryto rašė at-
sisveikinimo laiškus. Vienas Kleisto laiškas savo pussese-
rei baigiasi datos eilute: „Autostimuliacija prie Potsdamo, 
mano mirties rytą.“ Kitos dienos vidurdienį jie užsisakė 
kavos ir paprašė išnešti kėdes į lauką. Kleistas šovė draugei 
į krūtinę, o sau į burną, jis žinojo, kad smilkinys ne toks 
patikimas. Jis esąs „patenkintas ir linksmas“, taip parašė 
prieš tai.

Jis laukia, kol visi suguls, tada eina prie baro, atsisėda 
fotelyje ir sistemingai, po gurkšnelį, išgeria pusantro bute-
lio viskio. Norėdamas atsistoti, suklumpa, apverčia staliu-
ką, ant grindų krenta krištoliniai buteliai. Jis spokso į be-
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siplečiančią tamsią dėmę. Rūsyje iš ginklų spintos išsiima 
vieną šratinių šautuvų ir išeina iš namo, palikdamas duris 
atviras. Jis eina prie guobos, kurią tėvas pasodino jam gi-
mus, atsisėda ant žemės, nugara atsiremia į lygų kamieną. 
Iš čia ryto šviesoje jis mato seną namą su laiptais ir balto-
mis kolonomis, veja aplink gėlyną šviežiai nupjauta, kvepia 
žole ir lietumi. Tėvas yra sakęs, kad tada po guoba užkasęs 
afrikietišką auksinę monetą, turėsiančią atnešti jam laimę. 
Jis apžioja juodą ginklo vamzdį, keistai šaltą ant liežuvio. 
Paskui nuspaudžia gaiduką.

Kitą rytą sodininkai suranda jį apsivėmusį, apsikabi-
nusį šautuvą. Buvo toks prisigėręs, kad neįdėjo šovinio. Jis 
niekam nepasakoja apie tą naktį, kai susipažino su savimi.

Aštuoniolikos pirmą kartą važiuoja su drauge atostogau-
ti. Keturias savaites jis dirbo viename fabrike prie konve-
jerio, pinigų užteks kelionei. Jie skrenda į Kretą, paskui 
tris valandas važiuoja senu autobusu per kalnus vis siau-
resniais serpantinais, tada dar toliau iki piečiausio salos 
taško. Pensione išsinuomoja kambarį kalkėmis baltintomis 
medinėmis grindimis, su balta patalyne. Po langu Libijos 
jūra. Kaime vos pora namų ir mažutė parduotuvėlė, kur 
gali nusipirkti vaisių, sūrio, daržovių ir duonos. Savinin-
kė kasdien kepa pakaitom cukrinius sausainius arba sūrius 
pyragėlius su įdaru, ji iš to gyvena. Jie leidžia laiką pajūry, 
ramuma.

Po kurio laiko ji nori sužinoti, kodėl jis yra toks, koks 
yra. Jis mąsto, kaip gali šviesus žmogus suvokti tamsų. 
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Bando paaiškinti gydytojų žodžiais, ji klausosi ir linksi gal-
vą. Depresija nėra liūdesys, sako jis, tai visai kas kita. Jis 
žino, kad ji nesupras.

Kambaryje ant kėdės atlošo pakabinta jos suknelė. Ji 
stovi vonioje, lieknas jos kūnas priešais aprasojusį veid-
rodį. Gulėdamas ant lovos, jis žiūri į ją. Oras drėgnas ir 
šiltas. Pasaulis sukasi nesipriešindamas, nelieka aštrių 
kampų, spalvos nublanksta, triukšmas pranyksta. Durys į 
vonią užsidaro, jis lieka vienas. Nuo lubų ant jo kaktos ima 
lašėti aliejus, jis varva per kalkėmis baltintas sienas žemyn, 
padengia medines grindis, lovą, paklodes, viskas slysta, 
praranda savo struktūrą. Kambarys prisipildo, aliejus srū-
va jam į veidą, ausis, burną, užklijuoja akis. Jis įkvepia, ap-
kursta ir pats tampa tamsiai mėlynu aliejumi.

Vėliau jie guli suprakaitavę ir išsekę ant lovos. Jai užmi-
gus, jis žvelgia į ją. Bučiuoja jos krūtis, uždengia paklode 
kūną ir atsisėda balkone. Jūra juoda ir svetima. Jis nebepri-
simena, ar tikrai visa tai jai pasakojo. Ir tada suvokia, kad 
ateityje jo dar laukia šešiasdešimt tokių metų.
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D u

Prieš 54 metus, mano gimimo dieną, Arabų valstybių lyga 
paskelbė importo boikotą anglų firmai „Burberry“, siuvan-
čiai lietpalčius. Buvo nurodyta priežastis – firmos prekyba 
su Izraeliu. Lyga tuomet boikotavo ir daugiau firmų, kurių 
valdyboms pirmininkavo lordas Mancroftas. Jis buvo žydų 
tikėjimo.

Londonas reagavo ramiai. Firmos atstovas spaudai pra-
nešė, kad arabų šalyse išvis retai lyja, tad ir ligi šiol lietpal-
čių pardavimai į jas buvę „juokingai maži“.
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