
Nujaučiau, kad vienintelė paslaptis, kurią verta ištirti, 
glūdi mūsų gebėjime priešintis šiam nesąmonių 

srautui, nešančiam mus tolyn nuo praeities, kurioje 
išbarstėme svarbiausią savo pačių dalį.

Andreï Makine (Andrejus Makinas, g. 1957) –  
Sibire augęs rusų kilmės prancūzų rašytojas, 
Prancūzų akademijos narys. Už romaną 
„Prancūziškas testamentas“ 1995 m. jam buvo 
suteiktos prestižinės Goncourt’ų ir Médicis 
premijos. Makineʼo kūryba išversta į daugiau nei 40 
kalbų, ji gerai pažįstama ir Lietuvos skaitytojams – 
lietuvių kalba išleistos penkios jo knygos.

Naujausią Makineʼo romaną „Mano draugas armėnas“ galima 
laikyti fiktyvia paauglystės dienų autobiografija, pasakojimu 
apie atšiauriame klimate ir dar atšiauresnio totalitarinio režimo 
sąlygomis užgimusį autoriaus alter ego gebėjimą įžvelgti būties 
grožį ir didybę. 

Trylikametis romano herojus gyvena vaikų namuose Sibire. 
Sovietmečio griūties epochoje galioja kumščio ir išlikimo bet 
kokia kaina „teisė“. Tačiau kai vietos mokyklą pradeda lankyti 
armėnas Vardanas, pasakotojui nusišypso laimė: jis patenka į pa-
slaptingą „Armėnijos karalystę“. Tai – mažos armėnų bendruo-
menės buveinė Velnio galu vadinamoje miesto dalyje. Armėnai 
įsikūrę šalia kalėjimo, kur 5 tūkst. kilometrų nuo gimtojo Kau-
kazo sovietinio režimo įkalinti jų artimieji laukia nuosprendžio.

„Armėnijos karalystės“ miniatiūroje iškyla įstabios figūros, 
gebančios nepasiduoti režimo brukamam „sveikam laimės ref- 
leksui“, dėl kurio  visa, kas svarbu, bet skaudina, perkeliama už-
marštin. Leisdamas laiką su Vardanu pasakotojas ima pažinti kitą 
gyvenimo pusę, kurios netemdo buka jėga ir konkurencija, vie-
nadieniai troškimai ir socialistinio gyvenimo farsas. „Armėnijos 
karalystėje“ tarpsta orumas ir pagarba žmogui, į jokius žodžius 
netelpanti meilė. Dangus toje karalystėje prasideda ten, kur bai-
giasi žemė, ir yra pasiekiamas kiekvienam, drįstančiam jį paliesti.
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I

„Jis išmokė mane būti visai kitokį.“
Jaunystėje taip išreikšdavau visa, ką paslaptingo ir para-

doksalaus iš kitapus besisukančio pasaulio man dovanojo 
pažintis su Vardanu.

Dabar įžvelgiu ne painius slėpinius ir stebinančius pa-
radoksus, o paprastą tiesą: jo dėka galų gale supratau – mes 
patys nuleidžiame rankas ir neieškome tų kitokių, kokie 
esam; tai mus nužudo dar gerokai prieš mirtį bruzdančia-
me ir žodingame šešėlių žaisme, kuris laikomas vieninteliu 
įmanomu gyvenimu. Mūsų gyvenimu.

Tą vakarą jis kalbėjo ramiai ir lėtai, balsas skambėjo tarsi 
labai didelio nuotolio slopinamas aidas. Įprastai. Tačiau tai, 
ką sakė, atrodė visai arti beprotybės. Gal norėjo iš manęs 
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pasišaipyti? Kartais draugystės pradžioje man taip pasiro-
dydavo.

– Nori, kad paliesčiau dangų? Va taip, pirštais...
Purčiau galvą, provokuojamai nusikvatojau. Vardanas 

pakėlė ranką ir kelias sekundes stovėjo sustingęs, kad spė-
čiau apsiprasti su jo tikrove. Pamatė, kad vis dar nesuvokiu, 
ir ėmė aiškinti, neįstengdamas nuslėpti apstulbimo – toks 
neįtikėtinas jam atrodė faktas:

– Juk čia, mūsų aukštyje – tas pats oras kaip tarp de-
besų, ar ne? Tai dangus prasideda čia, net žemiau, prie pat 
žemės – iš tikrųjų po mūsų padais!

Suglumintas jo samprotavimo, vos nepuoliau priešta-
rauti, kad yra keli atmosferos sluoksniai, skirtingos jų stra-
tos išsidėsčiusios aukštais, jų tvarką mokėmės per gamtos 
pamokas. Visokie plunksniniai, sluoksniniai ir kiti aukštieji 
kamuoliniai debesys...

Laimei, ištvėriau jam nepaprieštaravęs, ir dėl trumpos 
mudviejų tylos tos minutės išliks atmintyje nepaliestos, ne-
sugadintos žodinių išprusimo vingrybių. Žema saulė, pas-
kutinių rugpjūčio dienų ramybė, perregimas lapijos auksas, 
vėlyvos vasaros aksomine šiluma vis dar persismelkęs dan-
gus – ir paauglio ranka, tarp lėktuvų paliktų baltų juostų į 
mėlį ištiesti laibi pirštai. Mūsų jaunų kvėpavimas, užgniauž-
tas ties kuklaus, bet svaiginančio nušvitimo slenksčiu.

Bręsdamas pradėsiu perprasti tikrąją šio gesto reikšmę. 
Vardanas atskleidė man daug daugiau, ne vien nustebino 
smagia atmosferos įdomybe. Jis kalbėjo – nors ir neįsteng-
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damas apibūdinti – apie naują gyvenimą, kur mūsų mintys 
nepaklūsta šio pasaulio tvarkai ir dovanoja gebėjimą būti ir 
matyti kitaip. Mūsų protai tam priešinosi šiurkščiu realiz-
mu, bet mumyse esanti slėpininga valia tenorėjo tyrinėti ką 
tik po kojomis atsivėrusio dangaus lengvumą.

Šiaip ar taip, dangus, kuris plytėjo prie pat nuorūkomis, 
spjūviais numargintos purvinos žemės, mane pritrenkė 
kaip Koperniko ar Galilėjaus įžvalgos. Maža to: visų religijų 
sudievintos aukštybės tuomet neteko aukštesniojo pasaulio 
arogancijos ir susiliejo su mūsų, mirtingųjų, kvėpavimu. 
Nuo šiol galvodamas apie Dievą įsivaizduosiu jį esant neiš-
matuojamai arčiau – visai kitokį negu levituojančios aukš-
tosios dievybės, kurias žmonės garbina ir kurių bijo.

Tylios mūsų kontempliacijos akimirka vieną rugpjūčio 
vakarą mano prisiminimuose pavirs ir laikinu, ir tvariu oro 
vitražu, nesunaikinamu atkakliai besidarbuojančios už-
maršties, kuriai galų gale visada pasiduodame. 

Po daugelio metų taip pat suprasiu, kad per šį Vardano 
gestą, laibą paauglio ranką nesąmoningai išmokau suprasti 
mylimų moterų gležnumą. Taip, tų kūnų, ištveriančių metų 
grėsmę, vulgarumo apsuptų sielų, meilės prisipažinimų, 
kurie nepajudinamų gyvenimo tiesų akivaizdoje pasmerkti 
likti neišsakyti. 

Ta dangų liečianti ranka taps slapta priežastimi víltis.
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Buvau Vardanui dėkingas ir už kitą, daug labiau jaudinan-
tį, atradimą. Nors ir šis buvo savotiškai panašus į išdidaus 
dangaus skliauto, kuris tapo paliečiamas mūsų rankoms, 
nusileidimą...

Girta moteris ėjo per gelžkelį, susipinančių, išsiskirian-
čių, vėjuotos ir apniukusios dienos dulksnoje pranykstan-
čių bėgių raizgalynę. Apkvaitusi nuo alkoholio, ji užkliuvo, 
tarsi ekvilibristė pasisūpavo stengdamasi neprisidaryti gė-
dos šiose kosminėse sūpuoklėse ir galų gale, lyg viskas jai 
būtų tapę vis vien, pargriuvo ant asfaltu aptaškyto užtvaro, 
susikūprino ir susmuko lyg didelis iš skausmo persikreipęs 
paukštis.

Du priešais mus pėsčiųjų tiltu virš gelžkelio žingsniavę 
vyrai nužvelgė ją, sukrizeno ir vienas šūktelėjo:

– Ei tu, Ana Karenina, atsargiai! Greit atvažiuos ekspre-
sas Maskva–Irkutskas!

Kitas niekinamai pašaipiai riktelėjo:
– Ne, ji dar spės išsiblaivyti, kol pajudins šikną! Ekspre-

sas bus tik po trijų valandų...
Ir patraukė savo keliu; nuskambėjo dar keli nešvankūs 

komentarai, sumišę su juoku ir švilpimu, – draugeliai mėg-
džiojo į stotį atvykstantį traukinį. Į jų juokavimą kiek ty-
liau įsiterpė keli sakiniai; pajutau juose ne tik panieką, bet 
ir slopinamo geismo gaidelę, dvejonę tarp moters kūno ža-
dinamos traukos ir gudrybių, kurias jie netiesiogiai nusa-
kė, o aš nesugebėjau tų dviprasmybių perprasti. Galų gale 
paskutinėje, geidulingesnėje ir keistai tūžmingoje replikoje 
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paminėjo moters burną – storu raudono lūpdažio sluoksniu 
plačiai už kraštų nuraudonintas lūpas, lyg dažų ar kraujo 
antspaudą.

Tai, ką vyrai šūkalojo, buvo taip nešvankiai šiurkštu, 
kad neįstengiau suprasti, apie ką iš tikrųjų užsiminė. Tik 
nujaučiau, kad pražiota burna buvo susieta su gaižiu, bet 
tramdomu jų geismu.

Tada man buvo trylika; ūgiu už mane žemesnis Var-
danas – metais vyresnis. Regis, mudu negalėjom būti labai 
neapsišvietę lytinių santykių klausimu. Juolab kad gyven-
damas internate mačiau už save vyresnius vaikinus ir mer-
ginas, jau pradėjusius praktikuoti kūniškus santykius – su-
prantama, pogrindinius, bet beveik nesivaržant. Jie kalbėjo 
apie tai vulgarokai girdamiesi, dažnai kvailai išpūsdami, ir 
mano amžiaus mokiniams sužadindavo aibes fantazijų.

Tačiau manyje meilės pasaulio aidas dar buvo archajiš-
kas ir tyras, supintas iš neapsakomų vizijų, kupinas virpan-
čio įkarščio ir svajonių sentimentalumo  – labiausiai būsi-
mos pirmojo bučinio epifanijos...

Tą dieną prie šlapio gelžkelio perėjos užtvaro mane su-
krėtė žaibiškas meilės – ir nekaltos „pirmojo bučinio“ nuo-
jautos – nužeminimas iki šiurkštaus pasinaudojimo, fizio-
logijos; gėdinga ir grubi jos mechanika mane žeidė. Abiem 
vyrams toks pasimėgavimo būdas atrodė teisėtas, netgi 
įprastas, nors susijęs su vienu kitu nemalonumu – dėl ga-
limų šlykščių ligų, kurios, pasak jų, gresia suartėjus su to-
kio būdo moterimi. Staiga paaiškėjo, kad riebiai išdažyta jos 
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burna gali būti pritaikyta tam tikrai sekso technikai ir pa-
naudota kaip ertmė, vyrų geidulingumo indas.

Tuo pačiu metu pajutau savyje mirštant tą, kas buvau, 
ir mezgantis tą, kuris tik gims: ištempęs raumenis, papūtęs 
krūtinę budo būsimas vyras, o svajoklis vaikas turėjo už-
leisti jam vietą, atsisakyti savęs, niekinti save už juokingą 
svajonių tyrumą. Ir išnykti. Ūmus sąžinės priekaištų gūsis 
užgniaužė kvapą. Būsiu panašus į vieną tų praeivių – aukš-
tas, tvirtai įsitikinęs savo jėga ir teise žvelgti į moteris – taip, 
į prie bėgių parkritusią moterį – grobuonies, užkariautojo, 
kuriam nieko neturi būti atsakyta, žvilgsniu. Pagunda at-
gimti nauja patino tapatybe užspaudė man diafragmą karš-
čiuojančiu ir gėdingu geismu. 

Vyrai juokaudami nutolo; mes ketinom eiti jiems iš pas-
kos, bet staiga Vardanas sustojo ir ėmė stebeilytis į tą moterį 
taip atkakliai, kad man pasirodė nederama. Buvom pakan-
kamai suaugę, kad suprastume, kas ji. Ne sykį buvome matę 
vaikštinėjančią pirmyn ir atgal tarp gelžkelio stoties ir auto-
busų garažo, paskui įsmunkančią į stoties bufetą, atsisėdan-
čią prie stalo kampe priešais prekystalį. Visada sodrus ma-
kiažas, blakstienų tušu išsiterlioję vokai ir kupli kaip alaus 
puta šukuosena... Dabar ji sėdi ant skersinio, ranka parėmu-
si smakrą, tarsi norėtų numalšinti danties skausmą, išskė-
tusi kojas taip, kad matyti pėdkelnės nubėgusiomis akimis 
ir liesos šlaunys po per daug spalvingu ir nėriniuotu satino 
sijonu, per plonu tokią žvarbią ir drėgną popietę...

Žinoma, jau tada galėjome numanyti, ką jos kūnas siū-
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lo vyrams, ir, kaip visi mūsų amžiaus paaugliai, vargiai be-
galėjom nuslėpti, kad skubam tais vyrais tapti. Tarp bėgių 
pasiklydusi moteris telkė savyje visą mūsų bręstančio vyriš-
kumo troškulį. Bet ir pasibjaurėjimą: ji grasino mūsų kūno 
geismams, demonstravo nuvalkiotą moteriškumą, negalintį 
sužadinti nė menkiausio įsimylėjimo vaizdinio. Taip – di-
delė, purvina, pastirusi ir palaužta žuvėdra. Smulkus mels-
vo stiklo karoliukų vėrinys, komiškai nuslydęs į šoną ant 
apnuoginto peties... 

Nespėjau Vardano įspėti nei tarstelėti nepritarimo žo-
džio. Jis žengė į priekį, pasilenkė ir padarė tai, kas man at-
rodė neįmanoma. Atsargiai ir tvirtai prilaikydamas moters 
alkūnę pamažėle kėlė ją ir, lūkuriuodamas, kol ji supras jo 
ketinimą, padėjo atsistoti...

Nieko man nepaaiškinęs, jis ketino lydėti tą ant aukšta-
kulnių svirduliuojančią nepažįstamąją, parvesti ją į suren-
kamųjų namų kvartalą už gelžkelio bėgių, prie įėjimo, kur 
ji neaiškiai rodė norą atsidurti.

Patraukiau paskui juos ir tą akimirką, kai Vardanas 
padėjo jai atidaryti duris, moteris atsigręžė ir girtumo bei 
amato jai primestos bukinamos mimikos subjaurotame vei-
de išvydau stebinančiai sąmoningą, ašaromis suspindusį 
žvilgsnį – nepatiklaus švelnumo atšvaitą.

Ne, man niekada nebūtų pakakę drąsos pasielgti kaip jis. 
Prisiartinti būtų neleidusi ne vien gėda eiti prie įkaušusios 
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prostitutės – pasišlykštėjimo refleksas būtų atstūmęs tolyn. 
Fizinis nenoras liestis prie „viso to“ – purvo sudėmėtų jos 
drabužių, gaižaus alsavimo; odos, kuri, pasak anų vyrų, tik-
riausiai nešvari, pavojinga liesti; užkrato grėsmės... Ir bur-
na, apie kurios panaudojimą seksui jie ką tik kalbėjo. Seniau 
nieku būdu nebūčiau pamanęs, kad tokia moteris gali būti 
verta bent menkiausio gerumo ir švelnumo mosto. Net ir 
padėjusios jai atsistoti rankos.

Tik atsidūręs šalia sunkiai sužeistų ir mirusiųjų kūnų, abe-
jingame karo žiaurume įveikiau tą atstūmimą. Taip, reikėjo 
kelis kartus pačiam nusiristi iki „viso to“, sužaloto, purve 
prasmegusio kūno, žadinančio gailesčio arba – dažniau – 
pasibjaurėjimo grimasas.

O Vardanas veikė nedvejodamas, ryžtingai kaip suaugu-
sysis, kaip vyras, nekreipiantis dėmesio į menkadvasį dvejo-
jimą, kokį panaši į ją moteris būtų galėjusi sukelti. Tarsi jau 
seniai būtų žinojęs, kas gali būti tvaraus, esminio ir didin-
giausio po kūniškais mūsų apvalkalais. Tarsi ateidamas gy-
venti tarp mūsų būtų viduje išsaugojęs neapsakomai nutolu-
sio nuo to, ką žmonės patiria šioje žemėje, pasaulio atspindį.

Po kelių dienų ėjome tuo pačiu pėsčiųjų tiltu virš gelžkelio – 
šįkart ten nebuvo nė gyvos dvasios. Jis tylutėliai sumurmė-
jo – vos išgirdau:
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– Jei galima taip elgtis su moterimi... Na, sutikti su tuo, 
kad ji tik iš to gali pragyventi, kam tada tęsti šitą cirką?

Tai buvo pirmas kartas gyvenime, kai išgirdau tokį ne-
girdėtai radikaliai stiprų vertinimą: moters skausmas, kitų 
priimta ir toleruojama jos kančia pasmerkia visut visą mūsų 
pasaulį!

Jaunystėje buvome įpratę mąstyti plačiai apibendrinda-
mi, skirstydami žmoniją į klases, rases, gyventojus – į varg-
šus arba turtingus, o visuomenes – į tas, kurios žengė į švie-
sią ateitį, ir retrogradiškas, kurios stojo skersai švytinčion 
pažangon vedančio kelio. O tai, ką sakė Vardanas, toli gra-
žu pranoko socialinių priešpriešų žaidimą. Vienos būtybės 
nelaimė ir nuopuolis darė nepriimtiną visą žmonių skruz-
dėlyną. Taip, visiškai visą!

Mane pritrenkė beprotiškas jo mąstymo būdo tvirtu-
mas, nors metams bėgant suvoksiu, jog nesitaikstymas su 
vienišo žmogaus patirta nelaime yra vienintelis tinkamas 
matas įvertinti išpažįstamų gražiausių humanistinių tiesų 
tikrumą ir nuoširdumą. Atskaitos taškas kiekvienam me-
sianistiniam sumanymui, kiekvienam pasisakymui, „bend-
rai“ kalbančiam apie brolybę ir dalinimąsi. 

Vardano keistumą labai greitai pamatė  – ir ėmė stebėti  – 
naujoji jo aplinka, mūsų mokyklos mokiniai, dar vienas 
žvėriškų konkuravimo dėsnių ir paniekos silpniesiems val-
domas skruzdėlynas.
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Tą dieną, kai jis pamokų pabaigoje atėjo į dirbtuves, kur 
mokėmės staliaus darbų, jį apstojo ratu. Neužpuolė, bet 
pliekė pašaipomis, įžeidimais ir staigiais, veikiau panieki-
namais negu piktais, pliaukštelėjimais: mažas jo ūgis ir pa-
liegęs kūnas nenusipelnė tikrų muštynių. Panašiai būtų el-
gęsi su beginkliu, per gležnu priešintis gyvūnu, kurio keista 
povyza žadina norą purtyti, žnaibyti ausis, bauginti...

Vardanas stovėjo nejudėdamas, beveik nesantis – žvel-
gė į persekiotojus mąsliu didelių tamsių akių žvilgsniu nė 
nepasitaisydamas marškinių, kuriuos tie pešiojo cypdami 
iš malonumo bauginti ir mėgaudamiesi nebaudžiamumo 
jausmu. Nujaučiau, kas skatina jų nirtulį: to veido keistu-
mas, lyg nulietas subtilumas ir akys – „per didelės“, – tik-
riausiai galvojo jie šaipydamiesi, „per ilgos blakstienos, per 
gražios berniukui. Tikros mergiotės akys!“

Tai, kad nebuvo atsako, galų gale juos suerzino; dabar 
stumdė jį stengdamiesi, kad susvyruotų ir parkristų, skaldė 
jam antausius ir įsakinėjo:

– Na, tu, kalbėk, pataukšk truputį savo sumauta šneka! 
Kaip armėniškai bus „bjaurus skystablauzdžio snukelis“? 
Gal liežuvį prarijai?

Įsiterpiau, kai vienas iš užpuolikų atsikrenkštė ir spjo-
vė jam į veidą – buvo lengva perprasti ketinimą subjauroti 
taisyklingus jo bruožus, „moterišką“ jų grakštumą. Šauk-
damas nusikeikiau, pastūmiau spjaudalių, o tada tai, kuo 
jiems nepavyko pakankinti beaistrį paauglį, – deramas pri-
kūlimas nukrypo į mane, pratrūko tramdytas žvėriškumas.



Nujaučiau, kad vienintelė paslaptis, kurią verta ištirti, 
glūdi mūsų gebėjime priešintis šiam nesąmonių 

srautui, nešančiam mus tolyn nuo praeities, kurioje 
išbarstėme svarbiausią savo pačių dalį.

Andreï Makine (Andrejus Makinas, g. 1957) –  
Sibire augęs rusų kilmės prancūzų rašytojas, 
Prancūzų akademijos narys. Už romaną 
„Prancūziškas testamentas“ 1995 m. jam buvo 
suteiktos prestižinės Goncourt’ų ir Médicis 
premijos. Makineʼo kūryba išversta į daugiau nei 40 
kalbų, ji gerai pažįstama ir Lietuvos skaitytojams – 
lietuvių kalba išleistos penkios jo knygos.

Naujausią Makineʼo romaną „Mano draugas armėnas“ galima 
laikyti fiktyvia paauglystės dienų autobiografija, pasakojimu 
apie atšiauriame klimate ir dar atšiauresnio totalitarinio režimo 
sąlygomis užgimusį autoriaus alter ego gebėjimą įžvelgti būties 
grožį ir didybę. 

Trylikametis romano herojus gyvena vaikų namuose Sibire. 
Sovietmečio griūties epochoje galioja kumščio ir išlikimo bet 
kokia kaina „teisė“. Tačiau kai vietos mokyklą pradeda lankyti 
armėnas Vardanas, pasakotojui nusišypso laimė: jis patenka į pa-
slaptingą „Armėnijos karalystę“. Tai – mažos armėnų bendruo-
menės buveinė Velnio galu vadinamoje miesto dalyje. Armėnai 
įsikūrę šalia kalėjimo, kur 5 tūkst. kilometrų nuo gimtojo Kau-
kazo sovietinio režimo įkalinti jų artimieji laukia nuosprendžio.

„Armėnijos karalystės“ miniatiūroje iškyla įstabios figūros, 
gebančios nepasiduoti režimo brukamam „sveikam laimės ref- 
leksui“, dėl kurio  visa, kas svarbu, bet skaudina, perkeliama už-
marštin. Leisdamas laiką su Vardanu pasakotojas ima pažinti kitą 
gyvenimo pusę, kurios netemdo buka jėga ir konkurencija, vie-
nadieniai troškimai ir socialistinio gyvenimo farsas. „Armėnijos 
karalystėje“ tarpsta orumas ir pagarba žmogui, į jokius žodžius 
netelpanti meilė. Dangus toje karalystėje prasideda ten, kur bai-
giasi žemė, ir yra pasiekiamas kiekvienam, drįstančiam jį paliesti.
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