
Latvių rašytojas ir dramaturgas Māris Bērziņš 
(Maris Berzinis, g. 1962 m.) vadinamas 
paradoksų meistru. Debiutavęs 40-ies, tapo 
vienu garsiausių latvių literatūros vardų, o 
jo romanas „Švino skonis“ – skaitomiausia 
ir daugiausia diskusijų Latvijoje sukėlusia 
knyga. Už šį romaną įvertintas Baltijos 
Asamblėjos literatūros premija (2015), 
Dzintaro Suodumo premija (2015) ir Latvijos 
literatūros metų apdovanojimu „Geriausias 
prozos kūrinys“ (2016).

Matis Birkenas – paprastas ir simpatiškas latvių vai-
kinas, kuris remontuoja butus, skaito knygas, svajoja 
apie mokslus, myli gyvenimą ir moteris, kol 1940 ir 
1941 m. jį užklumpa dvi okupacijos – sovietinė ir nacis- 
tinė. Matis toliau dažo sienas, bet nepersidažo nė vie-
nos valdžios spalva. Ilgainiui Matį vis labiau ima per-
sekioti švinas. Švinas mylimos merginos lūpdažyje, 
švinas aplink švilpiančiose kulkose, švinas dažuose, 
kuriais jis baltina ligoninės sienas, o galiausiai – švi-
nas burnoje kaip artėjančios nelaimės nuojauta. Ho-
lokausto apokalipsė juk liečia tik žydus, tad ko bijoti 
doram pacifistui, kurio protėvių linijoje – tik latviškas 
kraujas? 

Kartu su Mačiu keliaujame nuo bohemiškos mei-
lės guolio iki ligoninės lovos, nuo intymiausių sek-
sualinių paslapčių iki žydų slėpimo ir žmogaus kaip 
statistinio vieneto istorijos mėsmalėje. Tai unikali 
knyga. Māris Bērziņš įrodo, kad apie tragiškas patir-
tis galima rašyti žaisminga tonacija, nors ji vis dra-
matiškėja artėjant prie virtuoziško finalinio requiem. 

Knygos vertėja Laura Laurušaitė

©
 D

ie
na

s 
G

rā
m

at
a 

nu
ot

r.

M ā r i s  B ē r z i ņ šM
ā

ris 
B

ē
rziņ

š

R O M A N A S

Sukrečianti kelionė nuo bohemiškos 
meilės guolio iki ligoninės lovos, 
nuo intymiausių seksualinių paslapčių 
iki žydų slėpimo ir žmogaus kaip statistinio 
vieneto istorijos mėsmalėje

Geriausias 

2016 m. 

latvių 

romanas



2



3

M Ā R I S  B Ē R Z I Ņ Š

Iš latvių kalbos vertė 
Laura Laurušaitė

V I L N I U S  2 0 2 1

R O M A N A S



4

Māris BĒRZIŅŠ
SVINA GARŠA
Dienas Grāmata, Rīga, 2015

© Māris Bērziņš, 2015. All rights reserved by the author and „Dienas Grāmata“, Ltd.
© Laura Laurušaitė, vertimas į lietuvių kalbą, 2021
© „Tyto alba“, 2021

ISBN 978-609-466-626-1

Šį leidinį draudžiama atgaminti bet kokia forma ar būdu, viešai skelbti,  
taip pat padaryti viešai prieinamą kompiuterių tinklais (internete), išleisti  
ir versti, platinti jo originalą ar kopijas: parduoti, nuomoti, teikti panaudai  
ar kitaip perduoti nuosavybėn.

Draudžiama šį kūrinį, esantį bibliotekose, mokymo įstaigose, muziejuose 
arba archyvuose, mokslinių tyrimų ar asmeninių studijų tikslais atgaminti, 
viešai skelbti ar padaryti visiems prieinamą kompiuterių tinklais tam 
skirtuose terminaluose tų įstaigų patalpose.

Leidinio bibliografinė informacija pateikiama Lietuvos nacionalinės Martyno 
Mažvydo bibliotekos Nacionalinės bibliografijos duomenų banke (NBDB).

This book was published with the support  
of the Latvian Literature platform together  
with the State Culture Capital Foundation



5

Ką Tibeto šventikas matė Europoje (fragmentas)

Į Europą atvyko vienas Tibeto šventikas – savo šalyje pripažintas 
ir garsus vyras. Gyvendamas savo kalnuotoje gimtinėje jis nebu-
vo susidūręs su Europos civilizacija, todėl visi dalykai jam buvo 
nauji ir svetimi. Savo įspūdžius jis plačiai aprašė savo draugams 
gimtinėje [...]

Žmonės Europoje jam atrodo šiek tiek išprotėję. Susidaro 
įspūdis, kad jie kiekvieną minutę pasirengę vienas kitam gerkles 
perkąsti.

„Kurzemes vārds“, nr. 148, 1940.06.20.

Torniakalnis seniau ir dabar (fragmentas)
Ansis Štokas

Torniakalnį galima būtų vadinti humaniškiausiu Rygos pakraš-
čiu. Čia rūpinamasi visais gyvenimo vargdieniais. Vaikų ligoninė 
[...] stengiasi, kad jaunieji piliečiai išaugtų sveiki ir tvirti. Jei kam 
užgeso nuovokos saulė, jo vieta Šenfeldo nervų klinikoje [Vieny-
bės alėjoje]. Sergančius neįgaliuosius maloniai priima Gimnas-
tikos gatvės prieglauda; o kitus, kuriems jau saulė krypsta vaka-
rop, – Palapinių gatvės prieglauda.

Esu čia sutikęs žmonių, kurie Torniakalnyje gyvena nuo gimi-
mo ir jaučiasi laimingi, kad neprarado galimybės gyventi ir dabar, 
kai tapo neįgalūs. Jie daug pasakojo apie ankstesnį linksmą tor-
niakalniečių gyvenimą. Minėjo penkias garsiausias poilsio vietas, 
kurios, keičiantis aplinkybėms, išnyko. Kai kurios iš jų vadinosi 
gana prabangiai, pavyzdžiui, „Aukso žirgas“ [...].
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Torniakalnyje gyvena daugiau latvių negu bet kuriame kita-
me Rygos priemiestyje. Dauguma jų – mažų namelių savininkai 
ir darbininkai. Gyvenimas čia ramus, oras grynesnis negu Rygoje, 
todėl daugelis šeimų niekur nesikelia iš Torniakalnio jau ištisus 
dešimtmečius.

„Darba dzīve“, nr. 28, 1939.07.08.

Lietuviams uždrausta išvykti į užsienį (fragmentas)

LTA. Kaunas, rugpj. 26. Lietuvos ministrų kabinetas vakar popiet  
susirinko į neeilinį posėdį, vadovaujamą valstybės prezidento 
Smetonos. Posėdyje aptarta dabartinė tarptautinė padėtis. Be 
kita ko, vyriausybė nusprendė iki kito potvarkio neišduoti Lietu-
vos piliečiams leidimo išvykti į užsienį neturint itin svarbios prie-
žasties. Išvykti kol kas draudžiama ir tiems Lietuvos piliečiams, 
kurie jau anksčiau yra gavę užsienio pasus ir vizas. 

„Kurzemes vārds“, nr. 193, 1939.08.27.

Skelbimai

Iešk. dažytojas. Jūrmalos alėja 44, b. 3, 8 val. ryto. Fogelis.
Reik. dažytojai ir statybininkai, galima reg. V. Vyganto dirbt., 

Kr. Baruono g. 17, nuo 5 iki 7 vak.
Dažytojo, spec. dažymas juostomis, reg. Gaizinio 3, kl. Kozlovs- 

kio. Geras atl.

„Jaunākās ziņas“, nr. 194, 1939.08.29.
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NAGI, PONAITI BIRKENAI,  ropškis aukštyn – prieš mums 
pradedant naują remontą, taip ar panašiai mane vis paragina 
Kolia. Atnaujinam eilinį būstą, ir aš jau nuo pat ankstyvo ryto 
stirksau palubėj. Mūsų darbas visada prasideda nuo viršaus.

Dažymo reikalų meistrą Nikolajų Briskorną kai kas dar 
vadina Niku, bet jam pačiam labiau patinka vardas Kolia. 
Sako, sodriau ir solidžiau skamba. Man rodos, lyg ir ne visai 
latviškai, bet jei ponas pageidauja taip vadintis, negi prieš-
tarausi. Kolia vyras netuščiakalbis, ir savo amatą gerai iš-
mano. Mamos pusbrolis, mano dėdė ir viršininkas viename 
asmenyje. Dėdei Koliai, kaip jį vadindavau vaikystėje, ketu-
riasdešimt. Ne, klystu, balandį suėjo keturiasdešimt vieni. 
Man šį gruodį bus dvidešimt ketveri. Nors metų skirtumas 
tarp mūsų nesikeičia, bet laikui bėgant amžiaus ir proto ply-
šys tarp mudviejų vis labiau traukiasi. Bent jau man taip at-
rodo. Pradėjau pas jį darbuotis iškart po mokyklos, dar prieš 
karo tarnybą. Man patiko. Paskaičiavus, jau kokie treji metai 
kaip dažytojauju. Kartą jis man sako: „Tu dirbi kartu su ma-
nim, o ne pas mane. Tai milžiniškas skirtumas. Supranti?“ 
Aš suprantu. Ir įvertinu. 
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Vien tiktai kantrybe, nesišaipydamas iš pradedančiojo 
klaidų ir nesėkmių, Kolia išmokė mane amato. Ne visada 
pavyksta taip pat gerai kaip jam, bet žinau, koks turėtų būti 
rezultatas. Ir tai jau beveik pusė darbo. Iš nemokšos moki-
nio tapau pameistriu. Už tai Kolią be galo vertinu ir esu jam 
nepaprastai dėkingas, ir mano didi pagarba jam nė kiek ne-
išblėso. Aišku, neburkuoju jam visą laiką kaip šventajam an-
gelui, kartais lepteliu ir ką nors kandaus, bet dažniausiai su-
tariam gerai, išmokom, kaip sakoma, apeiti visus kampus ir 
rasti bendrą kalbą. Kolios nuotaika irgi dažnai keičiasi kaip 
karuselė – čia atsliūkina iš pat ryto niūrus lyg purvinas ru-
duo ir bamba kažką sau po nosimi, bet nepraeis nė valanda, 
ir jau juokiasi arba garsiai plūstasi dėl visiškų niekų, tarkim, 
dėl senų tapetų, kurie nė už ką nenori atsiskirti nuo sienos. Jis 
dirba net kibirkščiuodamas, ir belieka tik stebėtis, kaip jam 
viskas pavyksta taip sparčiai, tiksliai ir nepriekaištingai. 

Kolia turi vieną silpnybę – dažnai, mano požiūriu, gerokai per 
dažnai, jis laksto pas tetą Alvinę į Ziepniekkalnį. Talkina jai, 
ypač vasarą per šienapjūtę, bet ir žiemą, kai reikia nukasti 
kiemą, prietvartę ir keliukus, kad vieniša, bet dar ganėtinai 
judri šeimininkė galėtų išvažiuoti vežimu ir pristatyti pieną į 
Medžių gatvės krautuvę. Ir dar aibė kitų nelengvų darbų, su 
kuriais moteriškė viena nesusidoroja.

Pažinti nepažįstu, tik per atstumą esu matęs, bet griežiu 
ant jos dantį – nesuprantu, kodėl ta karvių tetulė nenusisam-
do sau pagalbininko, o šitaip begėdiškai išnaudoja Kolią. Ne-
perprantu jų keistų santykių. Kolia tik tiek yra prasitaręs, kad 
Alvinės sūnus buvo jo klasės draugas, krito Latvijos laisvės 
kovose, o kitų giminaičių teta neturinti. Reikia padėti, niekur 
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nedingsi. Taip, taip... beveik visas meistro laisvalaikis taip ir 
nuplaukia pataikaujant senos ir, kiek suprantu, valdingos mo-
teriškės įgeidžiams. Maliavodamas tokių esu matęs ne vieną. 
Įdomu, kas bus, jeigu jai pritrūks jėgų, ką tada Kolia darys? 
Jau dabar žinau, ką, – jis apšokinės tetulę dar uoliau. Tiesiog 
išvežti žilagalvę į senelių namus Nikolajui sąžinė neleis, nes 
juk juos vadina ubagynu – gėda ir negarbė. Prisipažinsiu, vi-
duje nesu buvęs, vienas dievas težino, kiek čia tiesos, bet ateis 
laikas, ir aš jam pasakysiu, susiimsiu ir pasakysiu, kad sene-
lių prieglaudas išlaiko valstybė ir ten tikrai negali būti blogai 
gyventi. Tiesą sakant, dar turbūt per anksti burną aušinti, nes 
teta Alvinė visai gerai laikosi. O gal Kolia tikisi palikimo?! Jei 
tai tiesa, paveikslėlis darosi šiek tiek aiškesnis... ir kaip man 
anksčiau nešovė į galvą.

Ir visgi gaila Nikolajaus, nes kaip tik dėl tetos Alvinės jam 
su jaunesnėm moteriškėm einasi... aš net nežinau, ar apskri-
tai einasi. Kolios pašonėj nė vienos nesu matęs, todėl vaizdas 
miglotas: kodėl jis nesitaiko palįsti po sijonu? O gal... jau ne-
pajėgus? Visgi nebe žalia jaunystė. Hm, matyt, tikrai ne pyra-
gai. Kartais norisi iškvosti, bet kažkaip nepatogu, o jis tikriau-
siai tik nusijuoks ir sakys, kad per daug noriu žinoti. Geriau 
neklausiu. Galų gale, tai Kolios gyvenimas, ir koks mano rei-
kalas, lyg pačiam savų rūpesčių negana. Ir man su mergom 
visiškas nederlius, bet dėl kitų priežasčių nei Nikolajui, mane 
kankina asmeninės anatominės bėdos. Bet tai jau visai kita 
istorija, ir netrykštu noru ja dalintis. 

Stoviu ant sulankstomų kopėtėlių buhalterio Uosio bute ir 
plaunu nuo lubų pajuodusios kreidos sluoksnį. Šeimininkas 
su žmona ir mažuoju sūneliu išvyko pas gimines į Cėsvainę, 



10

mums po kojomis nesimaišo. Pačiame kopėčių viršuje ant vi-
nies pasikabinau kibirą su drungnu vandeniu, kad turėčiau 
kur pavilgyti skudurą. Kartais gremėzdišką šepetį pakeičiu 
maža aštriabriaune glaistymo mentele ir pagilinu siaurus tin-
ko įtrūkimus – paskui bus lengviau užglaistyti. Meistras per tą 
laiką virtuvėje spėjo užkurti plytą ir užvirti vandens.

Koliai įėjus į kambarį akies krašteliu pastebiu, kad jis su-
kumpęs kaip pelkės karklas, niūrus it žemę pardavęs. 

– Šiandien taip apgailėtinai atrodai. Kas atsitiko? – Nenorė-
jau pristoti, bet neiškenčiau.

– Nežinau.
– Ko tu nežinai?
– Nežinau, kas vyksta.
– Gal aš žinau?
– Tu? – Kolia meta į mane trumpą, nustebusį žvilgsnį. – Ne-

žinau, gal ir žinai.
– Tai ką... ką aš galbūt žinau?
– Nežinau...
Užpylęs staliaus klijų granules karštu vandeniu, Nikolajus 

sėdi prie kibiro ir iš lėto maišo rudai pilką košę. Veido nesi-
mato, bet jo pakaušis aiškiai spinduliuoja blogą nuotaiką.

– Nepatinka man ta sumaištis Europoj. Nežinia, kaip vis-
kas susiklostys... tai gąsdina, supranti? – prabyla Kolia, nepa-
sukdamas galvos.

– Aišku, kad tamsūs reikalai. Bet kuo mes čia dėti? 
– Nežinau... neseniai susapnavau tokį sapną. Man tas pats 

vaizdas sapnuojasi jau kelintus metus, nuo karo laikų... bet 
šįsyk pavirto į klaikų košmarą.

Jis prityla, o mano ausys per tą laiką įsitempia kaip aviganio. 
– Papasakosi?
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– Na... tas pats ir tas pats... Sėdžiu rugiuose su šautuvu ran-
koj, kaip reikiant į kelnes pridėjęs, ir nenuostabu – artinasi 
dešimt kareivių, o gal net daugiau. Išsirikiavę vorele šukuoja 
lauką, manęs ieško, bet praeina tolumoj nepastebėję. Leng- 
viau atsikvepiu... bet čia taip anksčiau sapnuodavau. – Kolia 
atsidūsta ir pasakoja toliau: – O štai šįsyk visai kitaip. Vienas iš 
tų karių, durtuvu skirdamas varpas, užšoko tiesiai ant manęs. 
Tokiu grėsmingu žvilgsniu mane pervėrė, kad man visas kū-
nas nuėjo pagaugais. Pašokau lovoj. Ačiū Dievui, atsibudau, 
kol nenudūrė, bet nugara vis tiek šlapia. Iki pat ryto bluosto 
nesudėjau. Širdis nujaučia, tai ne prieš gera.

– Na... sapnas yra sapnas. Vienąsyk nuėjau miegoti pilnu 
skrandžiu, visą naktį košmarai sapnavosi.

– Juokiesi? Tik žiūrėk, kad neprisijuoktum...
– Ką tu, visai ne. Tik paklausiau... kas čia tokio? Nerei-

kia visko priimti už gryną pinigą. Gal sapnas reiškia, tar-
kim... – Esu skaitęs daktaro Froido samprotavimų, ir man la-
bai norisi Kolią nuraminti. 

– Ką, tarkim?
– Na... pavyzdžiui, tu bijai, kad šeimininkas prikibs prie 

mūsų padaryto darbo. Tie skaičių vergai dažnai būna siaubin-
gi kraujasiurbiai ir šykštuoliai. 

– Bijau? Netauzyk niekų. Aš tau tuojau kai ką parodysiu. 
Kolia nusiima nuo galvos laikraštinio popieriaus trikampį, 
sukioja rankose, tada išlanksto kepuraitę, ir ji vėl tampa laik- 
raščiu.

– Tu tik į rimtas knygas įlindęs, laikraštukų visai neskai-
tai, – sako jis. 

Ko jis mane erzina? Jei tavo motina dirbtų Tautos biblio-
tekoje, ir pats nuo mažumės būtum pasmerktas skaityti. Be 
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to, dvigubai, nes greta dar Volfgangas, kuriam iš knygyno nie-
kaip nepavyksta išeiti tuščiomis. Tarsi ten tarp lentynų sire-
nos dainuotų: nusipirk Mopasaną, nusipirk Undset ir Bardą...

– Žiūrėk, kokių antraščių knibžda. – Kolia atsistoja ir pri-
eina prie kopėčių. – „Daladjė tariasi su ginkluotųjų pajėgų 
kariuomenės vadu Gamelenu“. Manai, jie ten Prancūzijoje 
tuščiai burnas aušina... Žiūrėk toliau – „Vokiečių-sovietų de-
rybos vyko visiškai slaptai“. Matyt, yra ką slėpti nuo likusio 
pasaulio! Ir dar – „Vokietija didina aktyvumą“. Tikrai!? „Lon-
dono biržoje krenta vertybinių popierių kursas“. Kodėl staiga 
ima ir krenta? „Kaip suomiai gydo savo alkoholikus“... rupke, 
čia jau ne apie tai. – Kol aš bandau užgniaužti juoką, Nikolajus 
padeda laikraštį ant suolo. – Šitas užvakarykštis, duok savo, jis 
turi būt vakar dienos.

Nenoriai nusiimu kepuraitę ir pamėtėju jam.
– Neįskaitysi, suteptas kreida.
– Įskaitysiu. – Kolia plaštaka nubraukia baltas dulkes ir iš-

lygina lenkimo vietas. Jo akys skubriai šokinėja nuo vienos 
antraštės prie kitos. – „Slovakai reikalauja grąžinti prie Lenki-
jos prijungtą sritį“. Kaip tau patinka? Dėl žemių ima peštis... 
„Susišaudymas tarp lenkų sienos apsaugos ir vokiečių karei-
vių“. Žiūrėk, jau ima kaltis vieni su kitais... paminėsi mano 
žodį, taip paprastai čia viskas nesibaigs. – Kolia atrodo toks 
susisielojęs, kad ir manyje suvirpa minoro gaida. Žvali ryto 
nuotaika dingo kaip nebuvus, o meistro žvilgsnis nenustoja 
lakstyti po puslapį. – Cha! „Vokietijos–TSRS sutartis teigiamai 
paveiks Baltijos ir Skandinavijos šalių saugumą. Berlynas įsi-
tikinęs, kad politinis lūžis, kuris dabar įvyks santykiuose tarp 
Vokietijos ir TSRS, gali turėti tik teigiamų padarinių minėtų 
valstybių saugumui...“
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– Na ir ką, ar ne puiku!? Būsim lyg taikos salos tarp Rusi-
jos ir Vokietijos, – įsiterpiau, kol jis dar nesuskubo užbėgti už 
akių savo pesimizmu ir įtarimais. – Labai apdairu iš jų pusės, 
ir mums į naudą. 

– Kurgi ne, papasakok man, Dauguvėle*... fricais aš ne-
tikiu. Rusais irgi ne. Tu tik paklausyk... – Kolia skaito to-
liau. – „Įtakingi vokiečių visuomenės sluoksniai išjuokia dau-
gelio anglų ir prancūzų laikraščių pranešimus, kad būsimas 
vokiečių-sovietų nepuolimo paktas neva slepia grėsmę Bal-
tijos ir Skandinavijos šalims.“ Taip vokiečiai sako, bet kažin 
ar anglai ir prancūzai turi tikslą mus pagąsdinti ir išsigalvoti 
tai, ko nėra.

– Nesuprantu, kaip nepuolimo paktas gali slėpti grėsmę. 
Taigi aiškiai pasakyta – ne-puo-li-mo! Anglai pavydi tos sutar-
ties, todėl ir plepa. 

– Mati, tu juk ne kvailys. – Kolia kilsteli kairįjį antakį beveik 
iki kaktos vidurio. Kartais jis taip įsiaistrina, kad net keista.

Nuojauta sako, kad Europos politiniai vandenys drumsti, 
ir iš laikraščių visos tiesos neišlukštensi, bet aš ne Kolia – ne-
turiu polinkio jaudintis dėl to, ko neišmanau. Ir taip jau ne-
trūksta, dėl ko galvą sukti, o čia dar tokia miglota ateitis. 

– Gal ir ne kvailys. – Gūžteliu pečiais. – O ką mes, eiliniai 
darbininkėliai, galim žinoti, kas ten viršuje vyksta.  

– Na ir kas, kad eiliniai darbininkai? Nekalbėk taip, tarsi 
būtume akli ir neturėtume savo proto. Tau vis mintys į moks-
lus krypo, kur jos dingo? 

– Niekur nekrypo. Jeigu mama zyzia, tai dar nereiškia, kad 
ir man pačiam norisi. Pala, Kolia, o apie Europą jau baigėm?

* „Stāsti manim Daugaviņa“ – latvių liaudies daina.
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– Ne, bet dar spėsim. Aš manau, tau visgi reikėtų į aukštuo-
sius mokslus pasižvalgyti.

– Ne, gal geriau nepradėk... Ar aš tau trukdau? Blogai dirbu?
– Nekalbėk kvailysčių. Tu dirbi be priekaištų, bet aš tau 

geresnės ateities linkiu. Norisi, kad giminaitis gyvenime pa-
siektų daugiau nei aš.

– Jūs su mama susimokėt, ar ką? Ką reiškia – pasiekti gyve-
nime daugiau? Man gerai, kaip yra. Visko užtenka, supranti? 

– Kaip tai užtenka... – Koliai pritrūksta žodžių. 
– Paprastai! – Plačiai išskečiu rankas. – O ką aš veiksiu 

aukštąją baigęs? Pats žinai, kaip būna – su visu savo diplomu 
taip ir liksi inteligentiškas bedarbis. O kokia galiausiai iš to 
nauda? Ne, tokios abstrakčios ir rizikingos perspektyvos ma-
nęs nevilioja. Ne mano amplua. 

– Ko, ko, bet gudrių žodžių tai esi ganėtinai prisirankio-
jęs, – nusišaipo Kolia. 

– Yra kaip yra, pilnos knygos tokių žodžių. – Ko jis prie ma-
nęs pristojo? – Be to, juk žinai, kad armijoj smegenų sukrėti-
mą patyriau. Nebetinka mano makaulė aukštajai mokyklai. 

– Na, čia tai jau aiškiai atsikalbinėji. Pasakyk, kuris savo 
laiku nėra gavęs į galvą? 

– Bet ne taip smarkiai kaip aš! 

Kolia užkabino silpną vietą. Kai pagalvoju apie mokslus, pa-
tenku lyg ant svarstyklių lėkščių, kurios amžinai pakibusios 
vienodam aukštyje. Viena vertus, aš tikrai neneigiu akademi-
nių žinių naudos, ir nelengva atmesti geranoriškus raginimus 
išsimokslinti, bet, antra vertus, man paprasčiausiai nesinori. 
Netrokštu keletą metų kiurksoti paskaitose kaip medinis rū-
pintojėlis, tirtėti prieš egzaminus. Ir visa ta disciplina, kažin 
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ar nebus taip pat, kaip mokykloje. Ateis koks sustabarėjęs 
profesorius ir lieps išmokti tą, tą ir aną, nors galėčiau moky-
tis visai kitų dalykų, daug įdomesnių ir naudingesnių. Esu jau 
iš studijuojančių klasiokų tų istorijų prisiklausęs. Kam man 
papildomi išgyvenimai švietimo sistemos gniaužtuose? Gy-
venti reikia lengvai, neapsikraunant. Negi turiu per prievartą 
laikytis taisyklių, kurios kitiems atrodo geros ir teisingos, net 
jei jos ir labai teigiamos? Ne. Pragyvenimui užsidirbu į valias, 
o namuose galiu skaityti ir mokytis, ką pats užsigeidžiu. Juk 
mano interesų laukas, švelniai tariant, yra margas, o gal net 
padrikas. Turiu daug mylimųjų, bet kurią imti į žmonas visam 
gyvenimui, negaliu apsispręsti. Pavyzdžiui, dabar mane žavi 
psichikos paslaptys, o anksčiau gilinausi į Senąjį Testamentą, 
net hebrajų kalbą savo jėgomis trupučiuką pramokau. Ką gali 
žinoti, gal ryt užsimanysiu perprasti paukščių gyvenimo sub-
tilybes ar išmokti sanskritą. 

Vienintelis Volfgangas mane supranta. Netyčia nugirdau jo 
pokalbį su mama. Į jos aimanas dėl sūnaus juodadarbio Vol-
fas atrėžė, kad profesija ir pasiekimai nėra esminis dalykas, 
svarbiausia, kad išaugtų doras žmogus. Mama paprieštaravo, 
kad doras žmogus tai ne profesija, tačiau Volfgangas laikėsi 
savo ir pridūrė, kad mano galva šviesi, o protas dar nesubren-
dęs, todėl nėra reikalo mane skubinti. Mačiui viskas dar prieš 
akis. Hm... kad išaugčiau doru žmogumi. Ir kaip to pasiekti? 
O jeigu žmogus jau nuo gimimo piktos prigimties? Nemalo-
nus pojūtis... Lyg kokį Sizifo akmenį man būtų užkrovę. Tas 
nesubrendęs protas irgi įskaudino, tačiau tai dar kaip nors 
pakęsiu, nes visa kita, ką sakė Volfgangas, mane gaivina kaip 
skaidraus šaltinio vandenėlis. 
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Sielos gilumoje pritardamas, kad tikrai nėra reikalo niekur 
skubėti, ir man dar viskas prieš akis, jau daug ramesne širdi-
mi volavau spalvotas gėles ant kambarių sienų. Su malonumu 
įsiveržiau į šitą murziną, bet grožį nešantį amatą. Įsimiklinau, 
įpratau, susigyvenau su dažų skardinėmis, tapetų rulonais, 
kreidos maišais, mano ranka suaugo su pendzelio kotu labiau 
negu Ulmanis su Virza*. Jeigu išėjęs mokslus tapčiau geo-
grafu arba teologu, arba nervų daktaru – o jie atrodo grynas 
kilnumo ir išminties įsikūnijimas, spėju, kad iš esmės tokie 
ir yra, – tikriausiai iškilčiau itin gražioje ir garbingoje švieso-
je. Gal mano fizionomiją įdėtų net koks laikraštis ar žurna-
liukas, ir mama manimi baisiausiai didžiuotųsi, galėtų rodyti 
bendradarbėms ir kaimynėms arba pasikabinti ant sienos. 
Bet kas gali garantuoti, kad ir kitoje vietoje mane apims tas 
paprastas ir visgi toks šildantis pasitenkinimas ir džiaugsmas 
dėl padaryto darbo kaip dabar išbaltinus lubas ar nudažius 
lango rėmą? Kažin, ar iš manęs išeitų toks pat geras mokslin-
čius, koks esu meistras. Kybodamas palubėje ar ropinėdamas 
su pendzeliu po aslą, jaučiuosi visai patenkintas ir laimingas. 
O argi laimės gyvenime negana? Net vaikystėje ir mokyklos 
laikais taip nuostabiai nesijaučiau. Su karo tarnybos metais 
išvis nėra ko lyginti.  

Prieš dvi vasaras armija geležine ranka atplėšė mane nuo 
dažymo ir įspraudė į kietus rėmus. Instruktorių ir karininkų 
riksmai, kuriuos jie patys laikė naudingomis komandomis, 
formavo mano sąmonę tikslingai ir efektingai. Metai pėstinin-
kų divizijoje visą dėmesį privertė skirti kojų būklei, karinei 

* Edvartas Virza (1883–1940) – latvių rašytojas, Latvijos prezidento Karlio Ulmanio 
biografijos autorius (1935).
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tvarkai ir Roso Einfeldo šaudančiam pagaliui, o ne įdarbinti 
galvą. Vienintelis dalykas, kuris bent šiek tiek patiko, – eiti į 
žvalgybą ir maskuotis. Ten be fantazijos ir sumanumo sveiko 
kailio neišneši. Visus kitus sprendimus už mane priiminėjo 
kiti. Ir aš prisitaikiau, nepriešgyniavau ir buvau paklusnus, 
o galiausiai – kažkoks militarinis akibrokštas – mane pakė-
lė į grandinius. Jie net nenotuokė, kad buvau skaitęs Gandį 
ir širdies gilumoje palaikiau jo taikingus principus. Ir kažin, 
ką jie būtų sakę, jei būtų išgirdę ištrauką iš Tolstojaus „Pri-
sikėlimo“: „Karinė tarnyba apskritai tvirkina žmones, nes tą, 
kas į ją eina, ji stato į pilnutinio dykinėjimo sąlygas, tai yra į 
tokią būklę, kur nėr jokio protingo ir naudingo darbo, ir at-
palaiduoja nuo bendrųjų žmogaus pareigų, o į jų vietą teikia 
tiktai sąlyginę pulko, munduro, vėliavos garbę ir, iš vienos pu-
sės, beribę valdžią kitiems žmonėms, o iš antros – vergišką 
klusnumą aukštesniesiems viršininkams.“* Visgi nieko iš savo 
taikingojo arsenalo jiems nesiūliau, kam be reikalo erzinti. 
Tačiau jei šie armijos ponai būtų žinoję tikrąją Mačio Birke-
no nuomonę apie karo reikalus, antsiuvai ant mano munduro 
taip ir būtų likę nepriekaištingai švarūs, be jokių perteklinių 
juostelių. Bet tebūnie, jei jiems iš to kokia nauda.

Kai visas šitas marširavimas, lakstymas, šaudymas ir kiti 
beprasmiai užsiėmimai baigėsi, nusivilkau kareivišką fren-
čių, kokią savaitę pabindzinėjau sau, kol pajutau – traukia. 
Traukia atgal prie pendzelių. 

Įtemptas Nikolajaus žvilgsnis laksto po laikraščio skiltis. Tik- 
riausiai tikisi rasti dar ką nors baisaus ir kurstančio nerimą. 

* Levas Tolstojus, Prisikėlimas, vertė Dominykas Urbas, Vilnius: Valstybinė grožinės 
literatūros leidykla, 1963, p. 67.
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Tuo tarpu pastebiu kambario kampe krūvą senų laikraščių. Nu-
lipu nuo kopėčių ir vieną paimu. Poros savaičių senumo „Rīts“. 
Atsivertęs kur pakliuvo, pastebiu straipsnį apie saulės dėmes. 

– „Nicoje, Viduržemio jūros pakrantėje, garsus prancūzų 
astronomas prof. Foras savo observatorijoje neseniai pastebė-
jo naujas saulės dėmes. Jis teigia, kad padidėjus saulės akty-
vumui išauga savižudybių skaičius, nes saulės dėmės blogina 
žmonių savijautą, ypač padidina emocinį jautrumą. Išauga ir 
žmogžudysčių bei katastrofų tikimybė. Šiemet saulės dėmės 
plėtėsi labiausiai per septyniasdešimt stebėjimo metų, ir kai 
kurios 15 kartų viršija mūsų žemės rutulio dydį. Mokslininkas 
prognozuoja, kad dabar prasidėjęs saulės aktyvumo augimas 
kulminaciją pasieks 1940 metais.“ – Vienu atsikvėpimu per-
skaitęs straipsnelį, nužvelgiu Kolią. 

– Na va! Dar ir saulės dėmės... tikrai toks jausmas, kad kaž-
kokia grėsmė tvyro ore. 

– Vadinasi, saulė kalta? 
– Saulė, ne saulė, o kur mes dingtume be saulės. Vis dėlto, 

jei žmonės būtų protingesni ir... kaip čia tiksliau pasakius... 
jei bent kiek apramintų savo dvasią, gal ir sugebėtų toms dė-
mėms pasipriešinti. 

– Manai, taip lengva su tokiom gigantėm kovoti? 
– Nemanau. Bet reikėtų. 
– O tu galėtum?
– Nežinau...
Pasižiūriu į kibirą, vanduo pabalo ir sutirštėjo. Reikia pa-

keisti. Kolia lanksto laikraščius, vėl meistraudamas mums 
abiem kepuraites. Bent jau lubas iki vakaro reikia pabaigti. 
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Vokietijos reichskanclerio Hitlerio kalba (fragmentas) 
(Krolo operoje) 

Neutralios valstybės mums yra pažadėjusios savo neutralitetą, 
taip, kaip mes jį esam jau anksčiau garantavę. Mums šis pažadas 
yra tikrai šventas, ir mes jo laikysimės tol, kol šios valstybės pa-
čios nesulaužys savo neutraliteto. Nes ko gi mes galėtume iš šių 
šalių reikalauti? 

„Jaunākās ziņas“, nr. 197, 1939.09.01. 

Valstybės prezidento deklaracija 

1. Pranešu, kad kare, kilusiame tarp užsienio valstybių, Latvija 
laikysis griežto neutraliteto. 

2. Remdamasis įstatymu dėl neutraliteto sąlygų, nusprendžiu, 
kad minėto įstatymo sąlygos visoms kariaujančioms valsty-
bėms įsigalioja nuo 1939 metų rugsėjo 1 d. 

K. Ulmanis, Valstybės Prezidentas
Ryga, 1939 metų rugsėjo 1 d.

„Brīvā zeme“, nr. 198, 1939.09.02. 
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Vokietija nori panaikinti paskutines kliūtis, kurios 
trukdo jos laisvei (fragmentas) 
(Telefonu iš mūsų atstovo Berlyne) 

Berlynas, rugsėjo 2 d. Šiandien jau antra diena, kai prasidė-
jo Vokietijos karinė operacija prieš Lenkiją. Vokietijos įstaigos ir 
spauda praneša apie didelius vokiečių kariuomenės laimėjimus. 
Karas? Kai paminėjau šį žodį vienam Vokietijos užsienio reikalų 
ministerijos pareigūnui, jis užtikrintai atsakė – „Ne, karo nėra. Vo-
kietija nėra paskelbusi karo Lenkijai ir veikiausiai to nedarys. Tai 
ne karas, o atsakas į lenkų antpuolius.“ Kad ir kaip keistai skamba, 
formaliai karo padėtis dar nėra konstatuota, ir dėl to Berlyne dar 
reziduoja lenkų ambasados darbuotojai. 

„Brīvā zeme“, nr. 198, 1939.09.02. 
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VOKIEČIAMS ĮŽENGUS Į LENKIJĄ  iš vienos pusės, o ru-
sams – iš kitos, nerami Kolios nuotaika kaip užkratas persi-
metė ir man. Stengiuosi priešintis, kvailas mintis ir nuojau-
tas visomis išgalėmis stumiu į sąmonės palovį, bet visiškai 
iš jų neišsivaduoju. Į mano silpnus prieštaravimus, kad va-
das Latviją paskelbė neutralia valstybe, ir išvis mes niekam 
nereikalingi ir nieko nedominam, Nikolajus atsako liūdna 
šypsena ir burbtelėjimu: „Dar ir kaip dominam, paminėsi 
mano žodį...“ 

Nemalonu, bet ir kitur ore sklando baimingos mintys ir 
klausimai. Ar Europos neramumai pasieks ir mus? Kas dabar 
bus? Kas bus, tas, aš nematau prasmės apgraibomis klaidžioti 
politiniame rūke, bet argi Kolia leis ramiai gyventi? Ne, jis ir 
vėl perskaito kokį lapiūkštį ir gadina man nervus. Jau geriau 
padėtų į šalį ir paskaitytų kokį romaną. Sugalvoju, kaip pa-
vadinti jo proto būseną – politinės nežinomybės karštinė. Ką 
mąsto mama ir Volfgangas? Kol kas jie bando išsisukinėti, kal-
ba tik apie buitinius dalykus, tarsi išorinis pasaulis jų nelies-
tų. Įdomu, jei mano tikrasis tėvas būtų gyvas, ką jis pasakytų? 
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Savo tėčio neatsimenu, kaip išėjo į šaulius vos man gimus, 
taip ir prapuolė. Dingo kaip į vandenį. Žinios apie jo mirtį 
pasiekė du kartus ir jos buvo prieštaringos. 1918 metais ma-
mai pranešė, kad Latvių šaulių divizijos kulkosvaidininkas  
P. Birkenas buvo sužeistas ir žuvo nuskendęs Volgoje, o dar po 
dvejų metų atėjo popierius, kad į tos pačios divizijos ryšinin-
ką Peterisą Birkensą Kryme prie Perekopo pataikė artilerijos 
sviedinys. Liko tik šlapia vieta, ten pat ir palaidotas. 

Mamai tokia dviprasmybė nepatiko, ir ji išmąstė savaip: 
vyras išėjo į šaulius, nes kautis juk paprasčiau, negu rūpin-
tis šeima, o vėliau, susiradęs kokią rusę bobą ir nenorėdamas 
grįžti namo, suklastojo pranešimus apie savo mirtį. Saugumo 
dėlei dusyk. Mama nesikuklino garsiai išdėstyti savo nuomo-
nės ir nėmaž nesijaudino, kad man, mažam berniukui, skau-
dėjo širdį nuo tokio tėvo šmeižto. Kovose žuvę kitų berniu-
kų tėvai buvo herojai, aš norėjau, kad ir maniškis toks būtų. 
Kai pradėjau eiti į mokyklą, klasės draugams pasakiau, kad 
mano tėtis, skirtingai nei kitų, yra dar didesnis herojus, nes 
kare žuvo du kartus. Mano pareiškimą palydėjo juoko banga. 
Tąkart nuo pažeminimo sudrėko akys, bet metams bėgant pa-
sidarė vienodai. Kas mirė, mirė, nieko čia nebepridėsi. 

Mano mama labai daili moteris. Sprendžiant iš mėtomų vyrų 
žvilgsnių, patrauklumo nėra praradusi iki šiol. Jaunystėje, su-
prantama, ji buvo dar gražesnė, bet tai galioja beveik visoms 
motinoms. 

Jei gerai atsimenu, tėčiui pradingus ji nepuolė ilgesingai 
ieškoti kito vyro. Ji sau ramiai dėliojo knygas bibliotekoje, kol 
vieną dieną ten užsuko vokietis Volfgangas Vengeris. Tiksliau 
sakant, Baltijos vokietis. Šaknys Latvijoje, bet be šakų ir atžalų. 
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Darbuotojos nustebusios susižvalgė, kai pojaunis vyriškis ėmė 
vaikščioti naujų skaitinių beveik kas antrą dieną. Kaip žmo-
gus sugeba taip greitai skaityti? Mama nesistebėjo, ji suprato. 
Piršlybų ilgai laukti neteko, vos keli pakvietimai į kiną, operą 
ir paveikslų galerijas. Ponas Vengeris buvo patrauklus, kultū-
ringas, ir ilgai nesispyriojusi mama ištekėjo antrąsyk. Turbūt 
našlauti buvo ne per didžiausias malonumas. Kartais matant, 
kaip mama ir Volfgangas rūpinasi vienas kitu, beveik pavydas 
sukildavo. Suprantama, nes mano paties santykiai su jauno-
mis damomis kol kas be išimčių baigdavosi absoliučiu fiasko. 

Iš pradžių prakaulus fricas man ne itin patiko, ožiavausi, 
bet arba aš suaugau, arba vokietis pagerėjo, ir pamažu vi-
sai susidraugavom. Protingas vyras, yra apie ką pasikalbėti. 
Kartografas. Volfgangas arba Volfinis, Alfukas, kaip mama jį 
meiliai vadina, arba Volfas, kaip vadinu aš, padėjo atnaujinti 
mamos protėvių statytą namą, kuriame tebegyvenam iki šiol. 
Nedidelis, bet labai dailus atskiras namukas stovi tarp Irbenės 
gatvės ir pensionato Gimnastikos gatvėje. Kai pabaigiau moky-
klą, man leido įsikurti mansardoje. Visi po vienu stogu, ir visgi 
turiu, kur nulįsti. Mano galva, labai patogus pasiskirstymas. 

Vakare nusiskalavęs prakaitą ir dulkes lipu žemyn vakarie-
niauti su mama ir Volfu. Mes pasidalinę darbus, mano užduo-
tis yra padėti Volfgangui kapoti ir krauti malkas, prisemti ir 
atnešti vandens, sukasti daržą, kai labai prašo, šeštadieniais 
išgręžti skalbinius, nes mano rankos stipresnės. Suvaikštau į 
parduotuvę produktų, jei pageidauja, dar šį bei tą namuose 
nuveikiu ir duodu mamai 50 latų per mėnesį, kad be sąžinės 
graužaties galėčiau sėstis prie pusryčių ir vakarienės stalo. 
Žodžiu, gyvenu gerai, man ničnieko netrūksta. 
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Truputį susivėlinau, Volfas jau pakilęs nuo vakarienės stalo ir 
eina į kambarį klausytis radijo. Motina padeda priešais mane 
gilią lėkštę ir ištraukia iš orkaitės sriubinę. 

– Kolia įsitikinęs, kad prasti popieriai, – pradedu be ilgos 
įžangos, bet mama mane ne taip supranta. 

– Kodėl? Juk jūs visada taip gerai sutardavot. Kažkas paš-
lijo? 

– Ne, darbe viskas gerai. Jis jaudinasi dėl Europos. Lenki-
ja, vokiečiai, rusai... anglai... nerimauja, kad tik ta sumaištis 
mūsų nepaliestų. 

– Neturiu nė menkiausio supratimo. Ir... – Mama giliai at-
sidūsta. – Visai nėra noro tuo domėtis. Tegul Kolia su Volfgan-
gu pasikalba. 

Pavakarieniavęs einu į kambarį pas patėvį. Jis klausosi Rei-
cho radiofono, regis, fiureris vėl rėkia kaip velnio apsėstas. 

– Ko jis visada taip plyšauja? – klausiu. 
– Kad net ir pats kurčiausias vokietis išgirstų teisybės bal-

są, – pasišaipo Volfgangas ir priduria: – Akivaizdu, kad toks 
riaumojimas minią veikia. Gebelsas tikrai ne kvailys. 

– Tu tikriausiai dabar turėsi daug darbo?
– Kodėl? A, valstybių sienas perbraižyti... turbūt...
– Kolia jaudinasi, kad ir mums gali geruoju nesibaigti. Kaip 

tu manai?
– Ką aš galiu pasakyti... – Volfas pakyla ir išjungia radi-

ją. – Šaize!
– Bet paskelbtas neutralitetas, ir Vokietija žada jo laiky-

tis, – kaip viltį praradęs skęstantysis bandau nusitverti pasku-
tinio šiaudo.

– Latvija vykdys pažadą, tuo aš tikiu.
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– Tik Latvija?
– Na... estai ir lietuviai tikriausiai irgi, bet ne mes šitame 

orkestre muziką užsakom.
– O didieji? Rusai, vokiečiai?
Volfgangas nieko nebeatsako, tik tyliai atsidūsta ir palin-

guoja galva. Kodėl visi taip sunkiai dūsauja – Kolia, mama, 
Volfas? 

– Viskas aišku. 
Daugiau klausimų nebeturiu. 



Latvių rašytojas ir dramaturgas Māris Bērziņš 
(Maris Berzinis, g. 1962 m.) vadinamas 
paradoksų meistru. Debiutavęs 40-ies, tapo 
vienu garsiausių latvių literatūros vardų, o 
jo romanas „Švino skonis“ – skaitomiausia 
ir daugiausia diskusijų Latvijoje sukėlusia 
knyga. Už šį romaną įvertintas Baltijos 
Asamblėjos literatūros premija (2015), 
Dzintaro Suodumo premija (2015) ir Latvijos 
literatūros metų apdovanojimu „Geriausias 
prozos kūrinys“ (2016).

Matis Birkenas – paprastas ir simpatiškas latvių vai-
kinas, kuris remontuoja butus, skaito knygas, svajoja 
apie mokslus, myli gyvenimą ir moteris, kol 1940 ir 
1941 m. jį užklumpa dvi okupacijos – sovietinė ir nacis- 
tinė. Matis toliau dažo sienas, bet nepersidažo nė vie-
nos valdžios spalva. Ilgainiui Matį vis labiau ima per-
sekioti švinas. Švinas mylimos merginos lūpdažyje, 
švinas aplink švilpiančiose kulkose, švinas dažuose, 
kuriais jis baltina ligoninės sienas, o galiausiai – švi-
nas burnoje kaip artėjančios nelaimės nuojauta. Ho-
lokausto apokalipsė juk liečia tik žydus, tad ko bijoti 
doram pacifistui, kurio protėvių linijoje – tik latviškas 
kraujas? 

Kartu su Mačiu keliaujame nuo bohemiškos mei-
lės guolio iki ligoninės lovos, nuo intymiausių sek-
sualinių paslapčių iki žydų slėpimo ir žmogaus kaip 
statistinio vieneto istorijos mėsmalėje. Tai unikali 
knyga. Māris Bērziņš įrodo, kad apie tragiškas patir-
tis galima rašyti žaisminga tonacija, nors ji vis dra-
matiškėja artėjant prie virtuoziško finalinio requiem. 

Knygos vertėja Laura Laurušaitė
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R O M A N A S

Sukrečianti kelionė nuo bohemiškos 
meilės guolio iki ligoninės lovos, 
nuo intymiausių seksualinių paslapčių 
iki žydų slėpimo ir žmogaus kaip statistinio 
vieneto istorijos mėsmalėje
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