
Lindtas buvo pats paprasčiausias genijus – ir tai suprato net tie,  
kurie apskritai nieko nesuprato. Ypač moksle.

Marina Stepnova (g. 1971 m. Jefremove, Tu-
los srityje) – rusų rašytoja, žurnalistė ir vertėja iš 
rumunų kalbos. Šiuo metu vadovauja žurnalui 
vyrams „XXL“. Ši autorė sugeba sėkmingai derin-
ti komercinę žurnalistiką ir literatūrinę veiklą. Iš 
pradžių iš komercinės žurnalistės ir redaktorės 
niekas nesitikėjo literatūrinio talento, todėl jos 

romanai tapo tikru atradimu Rusijoje. „Lazario moterys“ – antrasis  
M. Stepnovos romanas, 2012 m. apdovanotas konkurso „Bol´šaja  
kniga“ trečia premija. 

„Lazario moterys“ – knyga, pasakojanti dvidešimto amžiaus istoriją 
nuo jo pradžios iki mūsų dienų. Tai šeimos saga, kurios pagrindi-
nis veikėjas Lazaris Lindtas – našlaitis, turintis tvirtą charakterį ir 
neįtikėtinai gabus fizikai bei chemijai. Tai asmenybė, šviesos greičiu 
kylanti karjeros laiptais, stebinanti savo genialumu ir valdanti moks-
lininkus bei politikus. Tačiau Lindtas, sovietinio mokslo šviesulys, tam-
pa ir centrine trijų moterų likimų figūra. Bevaikę Marusią, savo mo-
kytojo ir globėjo žmoną, jis pamilsta ankstyvoje jaunystėje beviltiška, 
deginančia, anaiptol ne sūnaus ar draugo meile – tačiau ji taip niekada 
ir neprasiveržia į paviršių. Jaunutę Galiną jis sutinka po karo uždarame 
mieste kodiniu pavadinimu Enskas, įsimyli iki ausų ir, jėga įsiveržęs į jos 
gyvenimą, sugriauna jį, pelnydamas tik su pasišlykštėjimu sumišusią 
neapykantą. Toji neapykanta ilgam aptemdys ne tik Galinos, bet ir 
visų gyvenimą. Ir tik trečioji Lazario moteris – anūkė Lidočka paveldės 
senelio genialumą ir sugebės išsiveržti iš kankinamo šeimos scenari-
jaus, grąžindama ramybės ir meilės galimybę į Lazario Lindto amžiaus 
pradžioje užvirtą aistrų katilą.

„Lazario moterys“ – romanas, įrodantis, jog vis dar įmanoma aistrin-
gai, protingai ir originaliai pasakoti apie meilę, neapykantą, aistrą ir 
pasibjaurėjimą, apie istoriją, karą ir mokslą.  
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P I r M A S  S K y r I U S

   
Barbariska 

1985-aisiais Lidočkai sukako penkeri, ir jos gyvenimas nuėjo 
šuniui ant uodegos. Daugiau Lidočkos ir jo keliai taip ir nebe-
susikirto, todėl ir ji, ir jos gyvenimas labai stipriai, ligi gausmo 
įsiminė visas glotnias, surstelėjusias, drėgnas savo paskutinės 
laimingos vasaros smulkmenas.

Juodoji jūra (juoda dėl to, kad niekados nesiplauna rankų, ar 
ne?), panašus į išsibarsčiusias degtukų dėžutes pensionas, su-
zmekusiais kartoniniais vaisių ir uogų (tėtis sakydavo „baisiai 
nuogų“) ledų indeliais ir didžiuliais įkaitusiais kūnais nusėtas 
paplūdimys.

rytinė kelionė į nusižiūrėtą vietelę, mandagiai dėliojant ko-
jas, kad kulnimi ar rankšluosčiu neužkabintų svetimo vešlaus 
besiilsinčio kūno. Lidočka greitai prarasdavo kantrybę ir, kai tik 
mamytė nors akimirksnį nusisukdavo į valgyklos stalo kaimynę 
ar vaikštinėjantį draudžiamos cukraus vatos prekiautoją, Lidoč-
ka nutrūkdavo nuo griežto vizualaus pasaitėlio ir kaip pakliūva 
švytuodama apvaliomis storomis kulnimis, veriamai krykšda-
ma pasileisdavo prie jūros.

Poilsiautojai kaip pažadinti jūrų liūtai kilstelėdavo, iš drėgnų 
plyšių ir sintetinių raukšlių iškratydavo stambų kaip perlinės 
kruopos rytinį smėlį, nusišypsodavo išgirdę tėvų atsiprašymo 
tiradas – nieko, tegul vaikas pasidžiaugia! Matai, nurūko, ne-
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nuorama! Žinote, ji pirmą sykį prie jūros atvažiavo... O jūs iš 
kur atvykote? Iš ensko. O, tolokai nusibeldėte. O mes iš Krivoj 
rogo, štai gavome iš gamyklos kelialapius, tiesa, Mania? Ma-
nia, džiaugsmingai judindama draugišką aukso rūdos prigrūstą 
burną, sustūmė į krūvą savo mantą, kad tėčiui būtų patogiau 
patiesti rankšluostį. Jūs Saulėtajame apsistojote? Taip taip. Ma-
mytė paskubom, kibirkščiuojant ir traškant netikro šilko siū-
lėms, išsinerdavo iš sarafano. O mes „raudonosios vėliavos“ 
pensione. Labai malonu.

Galimai įsiplieksti ilgametei draugystei – su atvirukais per ka-
lendorines šventes ir apsilankymais vieniems pas kitus skersai 
visą šalį – trukdė karštis ir Lidočka, auksaplaukė, triukšminga, 
glotni, spinduliuojanti seklioje žmonių mūšoje. Mamytė nie-
kaip negalėjo atitraukti nuo jos akių – nei į rasotą arbūzą, ku-
ris, pjaunamas taikaus Krivoj rogo proletaro plėšriu lenktiniu 
peiliu, saldžiai trekšteli, nei į amžinai paplūdimyje žaidžiamą 
„kvailį“ (palūkėkite, o kokie koziriai? ne, čirvai buvo aną kartą!), 
nei pasidomėti begaliniais painiais monologais apie viliojantį 
svetimą gyvenimą. Ir tada Petrovičius, mano brolis, sako, atseit, 
pasiimk, Lariska, vaiką ir kraustykis pas mane, vietos užteks, o 
jis iš valdybos kaip tik gavo kambarį – dvylika metrų, jei nori, 
gali vestuves švęsti, jei nori – motoroleriu važinėtis! Niekam 
nežinomo Petrovičiaus romantinis likimo linijos punktyras jau, 
rodės, tuoj tuoj virs vientisa žmogiškosios laimės linija, tačiau 
mamytė tik išsiblaškiusi šypsojosi.

Galbūt ji su pasimėgavimu būtų pasimatavusi svetimą, neį-
manomą likimą – vien kad įsitikintų, kaip sklandžiai ir suma-
niai pasiūtas josios pačios. Bet kai tik istorijoje prasidėdavo dar 
vienas siužeto posūkis, kupinas komunalinio skurdo ir nuodė-
mingai sugyventų vaikučių (kažkodėl skurdi tarybinė buitis vi-
sada provokavo neregėtas, tiesiog baironiškas aistras), Lidočka 
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jau kvatodamasi atšokdavo nuo kutenančios bangos, ir istorijos 
gija beviltiškai nutrūkdavo. Ūkanotas, virpantis nuo stiprėjan-
čio karščio horizontas lipino akis, mamytė išgąstingai markstėsi, 
pro apsilaupiusius pečius, titaniškus užpakalius ir džiūgaujan-
čius šūksnius nematydama pažįstamos dukrelės skrybėlaitės. 
Ačiū Dievui, štai jinai. Lidočka pamojavo ranka ir, net nenusiė-
musi raudono mėlyno pripučiamo rato, pritūpė lipdyti skanaus 
pyrago formos namuko su termitiniais bokšteliais, spausdama 
juos mažais karštais kumštukais.

Nuo baltos skrybėlaitės ant Lidočkos įdegusių skruostų krito 
guvus skylėtas šešėlis, tačiau blakstienų šešėliai buvo dar skaid-
resni ir ilgesni – oi, na ir dailutė jūsų dukra, kad mane kur, kad 
tik nenužiūrėčiau bloga akimi. Mamytė dėkinga – abiem ran-
kom kaip duoną – priimdavo pagyras, bet paslapčia, su džiugiai 
kunkuliuojančiu įsitikinimu netgi ne jautė, – žinojo, kad Lidoč-
ka visai ne dailutė, o vienintelė. Nepakartojama. Nuostabiausias 
vaikas pasaulyje – su nuostabiausia, nepriekaištinga laiminga 
lemtimi. Mamytė su nuostabos sklidina šypsena pažiūrėjo į du-
krelę, paskui į savo pilvą – jauną, stangrų, visai nesubjaurotą 
ankstyvo gimdymo, ir pati negalėjo patikėti, kad Lidočka – ap-
valiomis akimis kaip šunytis, šilkinėmis karštomis mentėmis ir 
nežymiomis suaugusio žmogaus garbanėlėmis, krintančiomis 
ant tamsaus storoko kaklo, – kažkada visa išsiteko ten, viduje, o 
dar anksčiau apskritai neegzistavo.

Mamytės mintys, priėjusios vaizduotės ribą, pavojingai už-
buksuodavo kaip virš bedugnės pakibęs sunkvežimis – sunkus 
agonijos apimto variklio kaukimas, du ratai plikomis padango-
mis bergždžiai sukasi tirštėjančiame ore, kiti du saujomis svaido 
smulkią, tarsi sproginėjančią nuo įtampos skaldą. Tik akimirka 
liko ligi kryčio, akimirka, akimirka, prieš akis šokinėja perregi-
mas plastikinis žaislinis velniūkštis, vovka padarė iš lašelinės, 
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