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I SKYRIUS

JURKA-GARVEŽYS 
 
Ir žengėme tolyn mes – ir baimė apėmė mane.
Aleksandras Puškinas „Sekant Dante“
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2015 m. sausio 15 d. Krasnokamenio m. Oro uostas

Per rūką aerodrome urgzdama ir neapsakomai lodama niurkėsi pilka, 
gauruota suerzinta masė. Per karą sulaukėję, alkani kaip vilkai šunys draskė 
į gabalus dar gyvą (jei tikėtum termovizoriumi iš maždaug septyniasdešimt 
metrų atstumo) separio* kūną.

Kiti prieš valandą atsitraukė, nusinešė savo sužeistuosius ir žuvusiuosius. 
Šito neįstengė nusinešti. Iš pradžių jis dejavo, vis kilstelėdamas ranką, saky-
tum skęstų. Paskui nuščiuvo. Tikriausiai neteko sąmonės. Po keleto sekun-
džių – kaip pažemio pūga ar raitoji orda tarsi iš niekur – užuodusi kraują, 
užgriuvo ruja šunų. 

Aleksejus nuleido termovizorių ir staiga pajuto nepakenčiamą skausmą – 
giliai, po kairiąja mente. Įsiręžė ir subraškėjusi plyšo rankovė. Paskui kita. 
Tarsi peiliu perpjauta. Ant duobėmis išdaužyto šalto betono, tarp sudarkyto, 
apsilydžiusio metalo gulėjo ne separis, o jis. Ir šunys draskė į gabalus jį. 

–Alioša! Aliošenka! Kelkis, brangusis. Pavėluosime…
Mielas Ksiušos balsas jį apkabino, išplėšė iš šunų nasrų. Jis prabudo. Ir 

dabar, įkvėpdamas pridvisusio požemio oro, atvira burna rijo šaltą prakaitą, 
kuris sruvo iš po šalmo per jo veidą. 

Ksiušos greta nebuvo. Jos apskritai jau nėra.
Eilinį kartą suvokdamas tą nepataisomą tiesą, pamažu, atgyjančios są-

monės bangomis, į taktą po tamsiomis suskaldytomis, aptrupėjusiomis lu-
bomis siūbuojant blausiai šviečiančiai nuogai lemputei, Aleksejus grįžo į 
kambarį – vienintelę saugią nuo didelio kalibro šaulių ginklų kulkų Krasno-
kamenio oro uosto (KOU) vietą. Teisingiau, ten, kas iš oro uosto liko iki 2015 
metų sausio vidurio nuo Kristaus gimimo.

Pats moderniausias oro uostas Ukrainoje ir vienas iš pačių geriausių Eu-
ropoje. Pastatytas, beje, prieš tos pačios Europos futbolo čempionatą vos 
prieš trejus metus. Dabar jis Aleksejui priminė nenumaldomos, negailestin-
gos audros į krantą išmestą jūros grobuonių iki kaulų apgraužtą Leviatano 
lavoną. 

*  Taip niekinamai pravardžiuojami, 2014 m. pavasarį prasidėjus Rusijos–Ukrainos karui, Ukrainos Donecko ir 
Lugansko srityse suburtų prorusiškųjų separatistų formuočių dalyviai. 



17

I skyrius. Jurka-Garvežys

Oro uosto pastatų kompleksas, kuris prieš karą užėmė dešimtis hektarų – 
su daugybe konstrukcijų ir patalpų, – buvo kuriamas ir Sovietų Sąjungai kles-
tint, ir griūvant, ir vėlesniais, jau nepriklausomos Ukrainos dūlėjimo, laikais. 

Visa tai, taip pat ir Oro uosto perlas – naujasis terminalas – buvo sugriauta 
per nesibaigiančius mūšius bei apšaudymus taip, kad Oro uosto VSP – vado-
vavimo ir stebėjimo punktas – liko vienintelė vieta su grindimis, lubomis bei 
sienomis. VSP viduje ir prasidėjo Aleksejaus Molčanovo – amerikiečių foto-
grafo ir buvusio Rusijos piliečio – grįžimas iš skausmingo nuleipimo į realybę.

Per tūkstančius metrų aplinkui buvo viskas karo taip išradingai suniokota, 
jog kartais Aleksejui atrodė, kad tai netgi ne Stalingradas ar Bresto (Brastos) 
tvirtovė, o Holivudo paviljonas kurti eiliniam „blokbasteriui“ apie Antrąjį 
pasaulinį karą ar Apokalipsę. Aleksejus būtų nenustebęs, jei staiga, it tarda-
mas stebuklingą žodį „nufilmuota!“, pasirodytų Spilbergas, ir tuo, jei sepa-
riai su kyborgais drauge patrauktų nusiplauti grimo ir pasimėgauti visokio 
stiprumo gėrimais. Bet Spilbergas nepasirodė. 

Žvelgiant į griuvėsius, buvo neįmanoma suprasti, kaip visi tie per kau-
tynes nudraskyti iš pagrindinio pastato kyšančių įlaipinimo rankovių ge-
ležiniai šonkauliai galėjo negriūti. Kaip ir visas buvęs pastatas, per kurio 
apnuogintą tuštumą kulkos ir sviediniai skriejo be kliūčių, jei, žinoma, ne-
įstrigdavo kūnuose žmonių, jau beveik aštuonis mėnesius ginančių tai, ką 
apginti buvo neįmanoma, o ir, vadovaujantis sveiku protu, nevertėjo. 

Kaip buvo neįmanoma ir suprasti, kam puolantiesiems reikėjo siaubti per-
matomus griuvėsius ugnimi ir švinu. O paskui siųsti į skerdyklą kitus „sava-
norius“, kurių dauguma netrukus grįždavo atgal, iš kur atėjo, numeruotose 
medinėse dėžėse, glaudžiai sudėliotose eilinio „humanitarinio konvojaus“ 
šaldomosiose kamerose. Jiems į talką per agresorių užgrobtą sieną plaukė 
vis nauji „savanoriai“ ir Rusijos reguliariosios kariuomenės daliniai su tan-
kais, artilerija, raketų kompleksais. O Maskva vis tiek išsisukinėjo, nepripa-
žino tai, kas akivaizdu...

Į kautynių septinto mėnesio pabaigą, nepaisant begalinių trumpų ir trapių 
paliaubų, Oro uostas tapo karo viesulo rankove visa, ką abi kariuomenės į 
ją mesdavo, –  ir šarvuotąją techniką, ir žmones, – nekramtant praryjančia.

Dėl nežmoniško gajumo ir pasmerktųjų atkaklumo priešai juos vadino 
kyborgais. Jie kovėsi taip, tarsi prakeiktame Oro uoste būtų lemiamas karo 
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likimas. Be to, nė vienas iš kyborgų negalėjo deramai paaiškinti, kodėl jis 
gyveno čia kiekvieną naują dieną tarsi paskutinę, kodėl kovėsi iki pašėlimo. 
Jei atmestum štampus, paaiškinimą atstojo atsakas: aš kaunuosi todėl, kad 
kaunuosi...

Orkų (taip kyborgai vadino priešus dėl jų masės beveidiškumo ir negalėji-
mo suprasti, kodėl jie čia ir ko siekia) vadovybė manė, kad Oro uostą reikia 
paimti bet kokia kaina – ir norint „išlyginti fronto liniją“ per eilines paliau-
bas, ir mėginant įrodyti priešui savo kovinės dvasios pranašumą, o šeiminin-
kams, – kad anie ne veltui eikvoja jiems skirtus pinigus ir aprūpina ginklais.

Dabar, vis arčiau neišvengiamos atomazgos, Oro uoste liko grupė įvairaus 
plauko pašėlusiai narsių karių – pėstininkų, desantininkų, žvalgų, pionierių 
ir savanorių nacionalistų. Maskva ypač smerkė nacionalistų dalyvavimą, pa-
reikšdama, kad Oro uostą ar strategiškai svarbią kalvą priešais Krasnokame-
nį apniko „fašistiniai banderiniai baudėjai ir prie jų prisidėjusieji samdiniai 
užsieniečiai, Kijevo chuntos pasiųsti naikinti broliškos Donbaso darbo liau-
dies“, kurią Kremlius kažkodėl vadino ne kitaip kaip „tėvynainiais“. 

Šiai grupei vadovavo vienas iš paskutinių gyvų likusių karininkų. Kybor-
gai jam besąlygiškai pakluso. 

Jei ne nuolatinė, kad ir ne pernelyg efektyvi artilerijos parama ir daugiau ar 
mažiau reguliarus aprūpinimas bei rotacija, būtų galima pamanyti, kad va-
dovybė juos pamiršo, kad kyborgų ir jų Oro uosto apskritai nebuvo. Kad jie 
patys turėjo teisę spręsti, kada pasakyti „viskas!“ ir pasitraukti iš mūšio lauko. 

Kaip ten būtų, įsakymas, sudarytas iš vieno žodžio – „Laikykitės!“, buvo 
vykdomas tarsi priesakas. 

Ukrainos naujienose apie Oro uostą buvo kalbama nenoriai, be tiesioginių 
laidų, be vaizdo intarpų ir nuotraukų. Geriausiu atveju ekrane pasirodyda-
vo netiesioginis personažas – naujutėle uniforma vilkintis vyresnysis kari-
ninkas. Apatiškai, abejingai tarsi žuvies akimis žvelgdamas priešais save, jis 
kažką vograudavo apie nuostolius ir pranešdavo, kuriose vietose vyksta ko-
viniai susidūrimai, kartais paminėdavo ir Krasnokamenio oro uostą, bet daž-
niau tenkindavosi aptakia formuluote „ir kituose kovos veiksmų ruožuose“.

O Rusijos naujienose įvykiai Oro uoste kiekvienąkart atsidurdavo pirmojoje 
vietoje. Ir išeidavo taip, tarsi ten būtų apsikasusi gauja „ukrofašistų“, kurie 
dieną ir naktį Krasnokamenį niokoja šaudydami iš visų rūšių sunkiųjų ginklų.
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Pagal tokią versiją miestas seniai turėjo išnykti nuo žemės paviršiaus. Iš 
tikrųjų dėl mūšių nukentėjo tik nedidelė dalis prie Oro uosto pakraščių pri-
gludusių pastatų. O pačiame Krasnokamenyje toliau vyko daugiau ar ma-
žiau taikus gyvenimas. Veikė ligoninės, parduotuvės, mokyklos, įmonės. 
Gatvėmis važinėjo visuomeninis transportas. Elektra, dujos ir šiluma na-
mams buvo tiekiama kaip ir iki karo, be ypatingų sutrikimų. 

Iki sausio separiai šeimininkavo visame mieste, išskyrus Oro uostą, pa-
vadintą iš čia kilusio įžymiojo sovietų kompozitoriaus Sergejaus Prokofje-
vo vardu. Kompozitorius mirė tą pačią dieną kaip ir Stalinas, todėl nebuvo 
pagerbtas taip, kaip jam tuo metu priklausė. Vargu ar jis, net apimtas pačių 
pašėliausių kūrybinių fantazijų, būtų įstengęs įsivaizduoti, kad Rusija su 
Ukraina galėtų taip įnirtingai kautis dėl jo vardu pavadinto Oro uosto...

Aleksejus pamažu ėmė įžiūrėti susėdusią prie purvino stalo, per kokius 
tris metrus nuo savęs, įspūdingą penkių neg... o-oj! – afroukrainiečių grupę 
įvairaus murzinumo bei nudriskimo laipsnio, įvairiausių dydžių karinėmis 
uniformomis be skiriamųjų ženklų, su taip pat atrodančiomis šarvinėmis lie-
menėmis bei šalmais. Tarsi pagal kažkieno magišką užgaidą prie vieno stalo 
būtų susirinkę kariai iš skirtingų epochų bei šalių. Tačiau visi  vienodai kaip 
anglys pajuodusiais, suglebusiais, apžėlusiais  veidais, nuo nemigos karš-
čiuojančiomis akimis ir baltadantėmis šypsenomis. 

Afroukrainiečiai juokėsi ir keikėsi tarsi iš kirtavietės iškelti šachtininkai 
su vis dar įjungtais prie šalmų pritvirtintais žibintuvėliais. Nepaisant beveik 
dešimties karo mėnesių, atskirų ukrainietiškų nešvankių keiksmų, kaip, 
beje, ir operatyvinės ukrainiečių kalbos, nebuvo išrasta. Ukrainos kariuo-
menėje, taip pat  ir Oro uoste visi, išskyrus vadą iš Vakarų Ukrainos, kalbėjo 
didingąja ir galingąja. Naudodamiesi radijo ryšiu, taip pat kalbėjo rusiškai 
(matyt, kad lengviau būtų suprantama besiklausantiesiems abiejose pusėse). 
Tiesa, ši rusų kalba buvo labai savotiška, lengvai iš klausos atskiriama nuo 
Rusijos rusų kalbos.

Ukrainiečių kareiviai šeimininkavo pirmame ir antrame aukšte. Daugelį 
kartų abiejų pusių minuojamas ir išminuojamas rūsys galybe landų buvo su-
jungtas su Oro uosto požemine infrastruktūra. Sklido gandų, kad kai kurie 
tuneliai vedė toli už jo ribų. 
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