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2014 m. rugpjūčio 21-22 d.
Sušaudysiu už panikavimą!
Ir griūvantis dangus
Karas – ne tik mūšiai. Karas, kaip ir taika – tai toks gyvenimas. Tik blogiau, daug blogiau. Karas siejasi su žygdarbiais ir
didvyriškumu. Jame yra daug galimybių pasireikšti prigimtiniam mūsų gyvuliškumui, kad ir ką apie save manytume.
Tačiau tikrieji žygdarbiai – tai ne tas heroizmas, prie kurio
įpratome žiūrėdami filmus apie Čiapajevą ar kazokus, šauniai
šuoliuojančius ant žirgų, kardu kertančius priešus. Žinoma,
tai gražiai atrodo ekrane, bet tikrame kare žygdarbis – kai tu,
rydamas dulkes, nesitikėdamas pergalės, sutelkęs paskutines
fizines ir dvasines jėgas, įvykdai savo užduotį. Istorija apie
Meresjevą patikėsiu, – tai arčiau tiesos.
Didvyriškumas – tai normalių žmonių veikla nenormaliomis sąlygomis. Mačiau ne vieną tokį. Įdomu, kad net tarp
didvyrių buvo išskirtinių asmenybių, pavyzdžiui, Temūras
Juldaševas (Treneris). Jo jėgų pakako ne tik jam, bet ir kitiems.
Atkurdamas šias dienas, prisimenu tik pagrindinius su
manimi susijusius įvykius. Ir jų eiliškumą. Tik nelabai pamenu, rugpjūčio 21 ar 22 d. nutiko vienas ar kitas įvykis.
Tiksliai atsimenu, kad pokalbis su pulkininku Gordijčiuku
įvyko 21 d., bet vėlesnis apšaudymas ir stelos griūtis... tą
pačią dieną ar kitą? Pagaliau apsisprendžiau dviejų dienų
įvykius aprašyti viename skyriuje, netikslindamas dienos.
Rytas. Kaip ir vakar, buvome vieni. Vakaruose, už septyneto kilometrų, rūko deganti BMP. Kažkas sakė, kad šarvuotis važiavo pas mus, bet nepasiekė.

114

Gordijčiukas apeidavo pozicijas, klausinėjo, ar viskas gerai. Tai buvo panašu į ritualą. Koreguotojų vietoje įsikūrę
vaikinai tyrinėjo išvykusiųjų paliktą topografinį žemėlapį.
Dabar koreguoti ugnį teks patiems. Mūsų artilerija vis dar
pasiekiama, su ja galima susisiekti telefonu. Prie manęs sėdintys Sokolas ir Lisas taip pat tyrinėjo žemėlapį, kvadratus
žyminčias raides ir jų numerius. Palinkau ir aš, nes buvo
įdomu sužinoti, kur yra tas Šėtono kalnas ir kokios gyvenvietės aplink mus. Sužinojau, kad šiaurėje, horizonte priešais – Torezas, Snižnė, Pervomaiskis. Pagaliau išsiaiškinau,
kur Manuilivka, o kur Stepanivka. Atvykti atvykau, o vietovės visiškai nepažinojau. Negerai. Reikia susipažinti.
Rytas ramus. Matyt, „separai“ mėgo ilgiau pamiegoti.
Savo telefonu HTC fotografavau peizažą. Paprašiau Liso
mane nufotografuoti prie sprogimų suvarpytos stelos. Nesusilaikiau neatlikęs kelių surežisuotų jogos asanų. Prisiminimui. Kada dar galėsiu atsisėsti lotoso poza ant Savur
Mohylos? Su Lisu pažvelgę į stelą, priėjome prie išvados,
kad dabar paminklas atrodo kur kas geriau – niūrus, slegiantis, apgriautas. Būtent taip ir turi atrodyti karo monumentas, kad ateinančios kartos neturėtų iliuzijų, jog
karas – tai kažkas gera, nuotaikinga ir didvyriška.
Nuėjau į dešinįjį gynybos sparną, pasikalbėjau su Brodiaga ir Monachu. Iš jų pozicijų taip pat atsivėrė gražus
vaizdas. Čia aukštuma. Kur tik žvelgi, viskas lyg ant delno. Pasivaikščiojau iki stelos, ją apėjau. Iš milžiniško bato,
likusio nuo paminklo sovietų kariui, styrojo kartis. Ant jos
plazdėjo Ukrainos vėliava. Jei teisingai supratau Brodiagos pasakojimą, vėliavą iškėlė Monachas. Vėliava ta pati,
kurią norėjome pakabinti ant medžio prie Horlivkos. Tada
nepakabinome, o dabar ji pravertė. Prie stelos stūksojo du
sudaužyti zenitiniai pabūklai. Čia, aukštumoje, visa ant
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žemės stovinti technika greitai pavirsta sukapoto, sudarkyto metalo gabalais.
Kol pietavome, prie štabo pradėjo kristi pirmos minos.
Vis tekdavo pertraukti valgį ir bėgti į štabą, priedangon.
Virdami arbatą, supratome, kad vandens liko ne tiek daug,
todėl, grįžę į poziciją, atsargas padalijome pusiau. Vieną
plastikinį butelį nunešėme į štabą, kitą pasilikome sau. Dar
vienas nepilnas „bambalis“ (apie tris su puse litro) liko senajame mano apkase. Jo kol kas nejudinome.
Atėjo Slavuta. Paklausė, kokių turime vaistų. Jų reikėjo
Ochotnikui: prie bendro vangumo ir menko orientavimosi aplinkoje prisidėjo stiprus galvos skausmas. Ivano būklė
vis blogėjo. Panašu į kraujagyslių problemas ir prastą medžiagų apykaitą. Norint nustatyti diagnozę ir imtis gydyti, sužeistąjį reikėjo vežti į ligoninę. Čia gydytojų ir vaistų
nebuvo. Be kraują stabdančiųjų ir skausmą malšinančiųjų,
turėjome antiseptinių tepalų, diklofenako, levomicetino...
visko, ko reikia mūšiui ir žygiui.
Kiek žinau, Slavuta susisiekė su kažkuo iš „didžiosios
žemės“ ir sužinojo kai ką svarbaus. Dabar suprantu: iliuzijų apie mūsų išvadavimą jis neturėjo. Manė, kad reikia ištrūkti savarankiškai ir evakuoti sužeistą Ivaną. Bet Slavuta
negalėjo palikti kitų. Prisiminęs tų dienų įvykius, suprantu,
kad jis buvo teisus. Frontas buvo netoli. Rusijos kariuomenė dar neplūdo ištisais padaliniais, turėjome kelias dienas
pasitraukti, o ir nebuvome taip išsekę.
Pats maniau, kad netrukus sulauksime komandos prasiveržti, tad reikia būti pasirengusiems, o jei tokios komandos
nebus, vadinasi, rengiamas mūsiškių prasiveržimas Savur
Mohylos kryptimi. Tokiu atveju nevalia palikti aukštumos:
mėgindami ją užimti, praradome tiek žmonių. Jei vėl tektų
užimti Savur Mohylą, žmonių paklotume dar daugiau, nei

stengdamiesi ją išlaikyti... Vaikystėje ilgai tikėjau Seneliu
Šalčiu (tiksliau ne juo, o valstybės tarnyba „Senelis Šaltis“,
visus SSRS vaikus aprūpinančia dovanomis). Jei būčiau žinojęs daugiau, tikriausiai nebūčiau tikėjęsis pastiprinimo
lyg Asolis – raudonų burių.
Nors... laukiau ne tik aš. Mūsų, charkoviečių, grupė rengėsi įvairiems įvykių posūkiams. Dieną Sokolas įsakė apsvarstyti atsitraukimą, jei pasigirstų komanda aukštumą palikti.
Arba jei nebus ko prarasti. Paėmiau topografinį koreguotojų
žemėlapį ir ėmiausi tyrinėti aplinkines „žalumas“. Teritoriją
suskirstėme į kelias sąlygiškas zonas. Raudonoji – aukštuma ir keli kilometrai aplink ją. Tai kovos veiksmų ir priešo
stebėtojų ypatingo dėmesio zona. Juodoji – smogikų kontroliuojama teritorija. Ji pavojinga, bet ne tiek, kiek raudonoji.
Pilkoji – ruožas priešais mūsų blokpostus. Idėja tokia: kiek
galima tyliau praslinkti raudonąja zona (tai pati sunkiausia užduotis) ir pasiekti pilkąją. O pilkojoje mus galės paimti
Vychriaus siųsta technika ar kas nors kitas. Tada ukrainiečių frontas dar nebuvo sugriuvęs ir iki pilkosios zonos buvo
apie dešimt kilometrų (jei neklystu).
Kažkodėl buvau įsitikinęs: jei Ukrainos kariuomenė prie
mūsų neprasibraus, tai jau šįvakar gausime įsakymą veržtis
(juk Generaliniame štabe ne kvailiai sėdi?). O žinant, kad
prieš tai praradome Stepanivką ir Marinivką (Petrovskė –
kitas etapas), kažkas man kuždėjo, kad atsitraukimas visiškai realus. Su Lisu studijuodami maršrutą, tuo pat metu
pylėmės vandenį į gertuves ir rengėmės greitai išvykti, kad
paskiau nereikėtų ilgai ruoštis.
Pasėdėjęs prie žemėlapių, pabendravęs su keliais mūsų
kuopos kariais, nuėjau pas Temūrą. Jis pasiūlė kitokį
maršrutą, bet sukritikavo idėją veržtis. Juk „separai“ seka
kiekvieną metrą, krūmuose išraizgytos atotampos, viskas
žvalgoma.
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– Apskritai iš kur toks planas? Kas nusprendė, kad teks
palikti aukštumą?
– Kol kas niekas. Bet galbūt jau vakare lieps trauktis, – pasakiau (tikrai tuo tikėjau).
– Vakare? Hm, tada reikia minuotojams pasakyti, kad sunaikintų sprogmenis, – susimąstęs tarė Temūras. – Bet idėja
netikusi. Čia mes įsikūrę palyginti neblogai, galime ilgai
laikytis. O jeigu pajudėsime, būsime lengvai pasiekiami.
Visa teritorija prišaudyta iš minosvaidžių.
– Svarbiausia, kad niekas čia nepasiliktų, jei pajudėsime...
Bet viskas baigėsi taip, kaip ir turėjo baigtis. Po valandos
mane pasikvietė Prieblanda. Įvyko maždaug toks pokalbis.
– Šamanai, ko tu, niekšeli, kurstai žmones? Vis žiūriu,
kad su žemėlapiu tai prie vieno prieini, tai prie kito. Aš tave
tuoj už panikavimą sušaudysiu.
Nemaniau, kad jis kalba rimtai. Greičiau vaizdingai... bet,
kas žino? Žmonės nervingi, padėtis kovinė. Reikėjo gesinti
gaisrą, pasiaiškinti.
– Prieblanda, ramiai. Aš nieko nekurstau. Planuoju atsitraukimo maršrutą, kad Kostia mus tada galėtų ištraukti.
Blogiausiu atveju. Arba jei gautume įsakymą atsitraukti.
– Niekas niekur nesitraukia. Rytoj atvyks pastiprinimas
su šarvuotąja technika. Jie jau prie Svistūnų. Eik į vietą. Ir
žiūrėk man...
Kažkaip taip viskas ir vyko. Panikuotojas tikrai nebuvau.
Nejutau nei panikos, nei baimės (matyt, visi pojūčiai kiek
atbuko). Bet jei pulkininkas pasakė, taip ir yra. Kai tave
kaltina panikos skleidimu, persmelkia deginantis, skaudus
pojūtis. Ko gera, fronte ir yra baisiausia sulaukti kaltinimų
bailumu, panikavimu, kovos draugų atstūmimo.

Grįžęs į apkasą, apie pokalbį papasakojau Lisui. Anot
jo, reikėjo sakyti, kad vykdau vyresniojo įsakymą. Tegul
jie aiškinasi tarpusavyje. Kad ir kaip ten būtų, komandos
trauktis nesulauksime. Ruošiamės gynybai ir laukiame
pastiprinimo.
Kokių nors ypatingų darbų nebuvo – tik laukti ir stebėti. Kalbėjausi su Lisu, jis pasakojo apie sūrio valgymą, apie
dietą. Įdomiai pasakojo, tačiau manęs tuo nesuviliosi, juolab tada, kai sausasis davinys – visas tavo maistas. Bet klausytis buvo įdomu, ir tai Liso, gero pasakotojo, nuopelnas.
Prisiminėme savo gyvenimą prieš ATO.
Lisas nusprendė rašyti dienoraštį. Prisirinko popiergalių,
į kuriuos dėžutėse buvo įvynioti šoviniai. Rado pieštuką.
Pamenu, spėjau pamatyti antraštę: „Liso užrašai“ ar „Liso
dienoraštis“... Ir pats ėmiau knistis atmintyje, nagrinėti praėjusių dienų įvykius, kad paskui, namie, būtų galima juos
prisiminti ir aprašyti. Ant laiko siūlo varstydamas prisiminimų karoliukus, kiek pasiklydau laike. Atrodė, čia praleidome daugiau dienų, nei buvome iš tiesų. Matyt, tai lėmė
daugybė įvykių ir trūkčiojantis miego ir poilsio ritmas.
Popiet ramu. Išsipakavau daiktus. Nusiėmiau šalmą, neperšaunamąją liemenę, pirštines, nusiaviau batus. Juos su
kojinėmis padėjau saulėje, kad kiek prasivėdintų. Ištiesiau
basas kojas į saulės pusę, nes ištisas paras kaito batuose.
Net miegojau su visa ekipuote ir automatu pašonėje. Kai
likau basas, vienomis kelnėmis ir marškinėliais, atrodė tarsi
gulėčiau nuogas nudistų paplūdimyje.
Kai, žvelgdamas į kulną, galvojau, jog reikia mažiausiai
pusės valandos, kad jis nebūtų panašus į šarpėjaus odą,
nugriaudėjo tanko šūvis. Su Lisu instinktyviai griuvome
į apkasą. Po to dar kelios salvės. Netrukus pro mus kažkas nuvedė sužeistą Temūrą, prilaikydamas ranką, praėjo
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Gordijčiukas. Pradėjus šaudyti tankui, jie kaip tik buvo
dešiniajame sparne. Sprogstant sviediniui, Temūras dar
spėjo įsmukti į priedangą, bet akmenys ir smulkios skeveldros sužeidė veidą ir akis. Gordijčiukui skeveldra užkabino
ranką žemiau alkūnės. Jie pasitraukė į štabo pusę, o apšaudymas tęsėsi.
Šįkart tankai šaudė iš toliau nei per pirmą puolimą. Laikytis už dviejų kilometrų tikriausiai privertė mūsų PTURS.
Aiškiai girdėjau trijų pabūklų salves, taigi jų ne mažiau
kaip trys (greičiausiai tiek ir buvo). Sprogimai jau nedarė
tokio įspūdžio kaip rugpjūčio 19 d. Veikiausiai šaudyta ne
šarvamušiais, o skeveldriniais sviediniais. Paskui ant žemės matėme daug E raidės formos metalo plokštelių.
Praėjus valandai nuo šaudymo pradžios, Lisas tarė:
– Gal apsirengsi?
– O kurių velnių? Tuoj pašaudys ir išvažiuos, tada išlįsiu,
baigsiu džiūti ir apsirengsiu.
Bet Lisas buvo teisus. Šis apšaudymas nebuvo paskutinis
„separų“ dienos programos punktas. Kai tankai nutilo, išgirdau šaulių ginklų kalenimą. Atsipalaidavimą lyg ranka
nuėmė. Ypač kai išgirdau balsus. Tik paskui supratau, kad
jie – viduriniuose apkasuose sėdinčių mūsų karių, bet tada
pasirodė, kad nepastebimai priartėjo priešas.
Keista, bet tuo metu mane labiausiai kamavo klausimas:
„Kas bus dabar?“ Kaip tame sename sovietiniame anekdote: „Kaip prieš doną Pedro nemalonu...“ Priešas prasiveržė
ir čia pasitinka basakojis be liemenės ir šalmo... prakaituotais marškinėliais. Pirma mintis – čiupti granatą ir profilaktiškai sviesti už brustvero.
Laimė, turėjome raciją. Iš pokalbių supratome, kad „separai“ dar apačioje. Svarsčiau: spėsiu apsiauti ar ne. Galiausiai neapsiavęs, bet greitai užsimetęs liemenę ir užsidėjęs

šalmą, šokau su Lisu prie kulkosvaidžio (labai nedaug
vietos po tuo stogeliu). Basos kojos iškart aplipo žemėmis.
„Na va, dabar jos ne tik dvokia, bet dar ir purvinos“, – pagalvojau (kokių nesąmonių kartais šauna į galvą tokiomis
akimirkomis!).
Iš PKM paleidau keletą trumpų serijų apačioje į krūmus
už aikštelės. Per ankstesnį puolimą ten mėgo slėptis „separų“ pėstininkai. Šįkart šaudyta iš ten pat. Lisas gulėjo man
iš dešinės ir stebėjo kulkosvaidžio juostą, kad nepersisuktų
sukiojant ginklą (juosta – atskiroje dėžėje). Dešiniau prapliupo Brodiagos kulkosvaidis, Monacho ir kitų kovotojų
(jų vardų nežinau) automatai.
Priešas atsakė tankų salvėmis. Šįkart taikė į mūsų ugnies
pozicijas ir, kaip suprantu, į stelą. Tuo metu skubėdamas
moviausi pirštines, nes pirštą jau spėjau nusideginti prisilietęs prie karštutėlio ginklo vamzdžio (keista, kada spėjo
įkaisti?). Ant purvinų basų kojų užsitraukiau batus. Spėjau
užsirišti raištelius. Nuskambėjo sprogimai – vieni arčiau,
kiti kiek toliau. Man pasirodė, kad vienas sprogimas ypač
stiprus. Kurtinamas garsas, net žemė sudrebėjo. Ne iškart
supratau, kas įvyko.
Tyla. Su Lisu vėl prigludome prie kulkosvaidžio. Per
raciją girdėjome, kaip kažkas šaukė Prieblandą, bet nesėkmingai – Gordijčiukas neatsakė. Sokolas pranešė, kad vadovauti mūšiui imasi jis ir prašė visų atsiliepti. Šaukiniai
„desantininkai“ ir „minuotojai“ neatsakinėjo – tai dvi vidurinės pozicijos, nuo penkių iki dešimties žmonių. Kažkas pasakė, kad nugriuvo stela. Pasijutau labai nemaloniai.
Nusprendžiau, kad, griuvus stelai, žuvo pusė karių. O šiek
tiek anksčiau žvelgėme į ją, suprasdami, kad anksčiau ar
vėliau grius. Tikėjomės, ne ant mūsų.
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Pakeliui į Kramatorską. (A. Palval)
Susirinkimas prieš išskrendant. Kramatorskas. 2014 m. rugpjūčio 6 d. (A. Palval)
Stovykla Kramatorske. 2014 m. rugpjūtis. (A. Palval)

Palapinė Kramatorske. (A. Palval)

