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Istorijos is skryniii 

Suzinojau, kad greitai tapsiu tevu. Pamaniau - reikalas rimtas, todel 
perskaiciau kelias knygas apie vaik4 auklejim^ ir prieziiir^. Priejau isva-
d^ - vienintele veiksminga metodika - asmeninis pavyzdys. 

Kalbant apie vaiki j pr iez i i i r^ jstrigo nejkainojamas gydytojo Spoko 
patarimas - mylekite savo vaikq, o nuovoka parodys, k^ ir kaip daryti 
teisingai. 

A k i v a i z d u , kad teisinga biitii apie zmones ir jmones spr^sti ne pagal 
j i l zodzius, o pagal paliekamus pedsakus. Vis i bendroveje „Rujan" dar ik i 
„Ekspedicijos" sukurti prekii j zeriklai ir toliau pirmauja savo prekii j ka-
tegorijose, nors su siais zenklais papildomai jau daug metij nebedirbame. 

Siek tiek veliau, kai jau turejau du siinus, nusprendziau, kokj paliki-
jiems paliksiu: d v i nedegamas skrynias su knygomis ir filrr\ais, kurie 

vienu ar kitu amziaus tarpsniu ar tam tikromis aplinkybemis buvo man 
atradimas. Tai savotiski dokumentij aplankai - kiekvienam atvejui ir 
kiekvienam gyvenimo laikotarpiui. Vienu is jq, tikiuosi, taps ir j i isi i ran-
kose laikoma knyga. 

I s i ^ knygq sudetos istorijos yra paties isgyventos ir primena ti^ skry-
niq lobius. Siandien laikas lyg sudeliotas is atskiri j gabaleliij, o bega 
nepaprastai greitai, primena vaizdo f i lmukus is You tube - paziurejai, 
paskaitei tris minutes, isjungei ir toliau... 

Dabar apie tuos, kuriems skirta si knyga. 
Nemaza laiko praleidau su garsiais prekiij zenklu kurejais, bandziu-

siais jrodyti, jog rinkodaros be formalizuotos tikslines auditorijos nebiana. 
Tikriausiai teko girdeti ne kart^ visus tuos: „amzius 25 +, pajamos nuo 
50 tiikstanci4 P^r menesj, aukstasis issilavinimas" ir t. t. 

Nusprendziau, kad mes galime buti jdomus zmonems su tikromis 
gyvenimo vertybemis. Tiems, kur i i i viduje rusena gyva ugnele. Pavadi-
nome juos didvyriais ir burtininkemis. 

Didvyria i - tai perprat^ save pasionariniai vyrai , nepriklausomai nuo 
amziaus priskiriami jaunij v y r i j kategorijai. Mums pavyko rasti tik v ien^ 
jiems neduodantj ramybes nepatenkinam^ poreikj: kiekviena diena pa-
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nasi i vakarykstQ (tiesa, pikti l iezuviai plaka, kad ir kiekviena naktis). Su 
burtininkemis daug paprasciau. Sios moterys geba kurti stebuklus - svar-
bu, kad butij kam. Joms neduoda ramybes tai, kad vyriskos lyties biity-
bii} taip maza tesama didvyri i j . 

„Ekspedicij^" daznai painioja su ekstremaliij pojiiciij megejais ir tu-
ristais, taciau mes tik kuriame aplinkq, rengiame verslo projektus, stei-
giame aiksteles ar renciame plaustus, vienijancius gyvus zmones, kurie 
bando savo gyvenime k^ nors keisti j gera. 

Verslininkai, mano supratimu, - tai projektus valdantys zmones. Vie-
ni J14 turi patirties, kiti - tik pradeda. Is anksto noriu atsiprasyti pirmq-
JU uz tai, kad pateikiu seniai zinomas tiesas, o antr^jij - uz teksto frag-
mentus, is kuri i j sudetinga susigaudyti. 

Knygq sudaro trys dalys. 
Pirmoji - apie mano, kaip asmenybes, ugdymqsi. 
Antroji - metodine, apie zmogiskc^jj kapitali^ atsakingas investicijas ir 

rinkodar^. Joje yra ir skyriai apie perspektyv^ - apie bendros verslo aplin-
kos ir naujij miestij kurimq, apie t^ ateitj, kurioje mes ir skaitytojai galime 
atsidurti, arba apie kryptj - ja paskui mus teks eiti tiems, dar laukiantiems, 
kol mes nusisuksime sprandci ir nebeerzinsime ]\i vien tuo, kad esame. 

Trecioji dalis - dokumentine lyr ika , primenanti naktinius pokalbius 
prie lauzo. Ji apie tai, kas is pirmo zvilgsnio visai nesusij? su verslu, bet 
norisi papasakoti apie save jdomiam pasnekovui. Cia kaip dailiajame ciuo-
zime - privalomoji programa jau atlikta ir galima pereiti prie laisvosios. 

Vienur ar kitur tekste rasite zodzi4, kurie uzrasyti ant musq oranziniq 
marskineliq. Sie marskineliai jau daug metij yra privaloma „Ekspedici-
joje" gyvenanciu ir dirbanciq uniforma. Daugumas uzrasy gime kelyje. 
Tikiuosi, kad tie brukstelejimai - metaforos palaikys jumyse t^ ypatingq 
savotisk^ nuotaikq keliaujant knygos puslapiais, o jos pirmieji fragmen-
tai buvo parasyti pries seserius metus ik i isleidimo. 

Apie tai reiketi^ pasakyti kelis zodzius. 

Ne atmintine, bet naudingij |ranki4 aprasymas 

Tikra garbe ateis, kai kraujas bus pralietas. 

Bulatas Okudzava 

2005 metxi spalio 16-oji man ir dar keturiems zmonems tapo nauja gimi-
mo diena (jau nezinau, kelinta). Filmavome „Kulturines navigacijos" 
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vietas (kas tai, suzinosite skaitydami knyg^) mazdaug uz keturiii simtti 
kilometru i siaurQ nuo Peterburgo. tik pravaziavome Verchnije Man-
drogi ka im^ - maz^j^ Rusijos virtuves sostin^, kuricj ant Svires upes 
kranto pastate vienas is musq „proto brol iu" Sergejus Gutcaitas. 

Buvo sekmadienio popiete. Jokiij problemij - tvarkingas Land Cruiser, 
issimiegoj^s vairuotojas, asfaltuotas kelias. Tais metais buvome jsived? 
mad^ miegoti bagazineje, jstrizai pasities^ miegmaisj. Saldziai snuduria-
vau, ir staiga dzipas nusprende, kad jis - lektuvas, ir nuskrido... 

Jis skrido, sukosi ore, kiekvien^ kart^ tai stogu, tai ratals atsidauzda-

mas i zeme. 
Vis dar kaip reikiant neprabud^s, susirieciau kaip gemalas ir varciau-

si bagazineje it centrifugoje. Paskutinis smugis buvo baisiausias, galvoje 
smestelejo mintis, kad greiciausiai is ekipazo likau vienas gyvas. Islindau 
is bagazines. Is masinos ruko dumai, pradejo vertis dureles - is automo-
bilio po vien^ kapanojosi zmones. Vis i kartu stebejomes - likome gyvi 
ir is pirmo zvilgsnio beveik sveiki. Kabinos remai nesusilankste, nes 
stog^ denge didele vientisa bagazine. Priekinis stiklas ismustas, ratal 
issiklaip^. Buvo taip keista, nes muzika tebegrojo. 

Akies krasteliu pamaciau, kaip Oksana Nikonenko, pirmoji miisu ben-
droves darbuotoja, su kuria dirbame jau 16 metu, zengtelejusi kelis zings-
nius atsigule ant zemes. Stuburo trauma - pagalvojau. Bagazineje buvo 
pora butelin trauktines, pries valand^ pirktos Mandroguose. Noredamas 
sumazinti grupes psichologinj sukret im^ kiekvienam priverstinai sugir-
dziau po stiklin?. Is karto paskambinome j Maskvq, operatyvine gelbe-
jimo grupe jau leke j oro uost^. „Ant blakstienu" buvo sustatyti Peter
burgo gydytojai, Vasilijaus Mozzuchino - chirurgo ir nepakeiciamo mu-
sij kino rezisieriaus - draugai. Zinoma, is Maskvos jau skambino ir j 
Podporozjes rajono centra is kur paimti musH turejo atvaziuoti greitoji 
pagalba. 

Tokiomis aplinkybemis svarbu, kad grupes nariai issaugotii dvasios 
tvirtyb§, savitvard^ ir galetij blaiviai vertinti visa, kas vyksta. Ziiiredamas 
i ant zemes gulinci^ Nikonenko, kurios trauma, kaip tada ir maneme, 
buvo rimciausia, stai k^ padariau (siei istorijc}, pasakoju daugelyje paskai-
tU ir duodamas interviu, o ir Nikonenko nebepyksta, kai j ^ pasakoju). 
Atsegiau jos dzinsus ir pasakiau: 

- Nikonenko, ziiarek, dabar cia masturbuosiu. Jei baigsi, vadinasi, 
signalas pasieke smegenis. O kaip jis gali pasiekti smegenis apeidamas 
stubur^? Vadinasi, jei taip atsitiks, tavo stuburas sveikas. 
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Geras vaizdelis: zmogus, pries desimt minuci i i susilauz^s s tubur^ 
guli ir springsta juoku. 

Po pusvalandzio atvaziavo greitoji pagalba ir mes, kratydamiesi duo-
betu keliu, isvykome j Podporozes rajono ligonin^. 

Priimamajame sedejo moteriskos lyties centneris, j is neslepdamas 
paniekos paprase dokumentij. Siek tiek svirduliavau, tada dar nezinojau, 
kad man kraujosruvos ant sprando, nugaros ir stuburgalio, kad pazeis-
ti kaklo ir nugaros slanksteliai, o keli sulauzyti sonkauliai ir suzeista 
ranka - tai tik smulkmenos, j kurias neverta kreipti demesio. Stipriai 
suspaudziau tos moteriskes rankq ir pareiskiau: 

- Hipokrato priesaikq davei? Tada paskubek ir suteik zmonems pa-
galbq, nes gali tekti paleisti j darb^ rankas. 

Toliau viskas vyko kaip jprastai. Ligonine pasidalijo j dvi dalis: j tuos, 
kurie stengesi mums padeti, ir tuos, kurie bande su mumis kariauti. Po 
trijii valandq atvyko reanimacijos automobilis is Peterburgo. 

Prabegus kelioms dienoms bandydamas uzsnusti ant pusq dvigules 
lovos uzimancio specialiai ispjauto man faneros gabalo m^sciau apie tai, 
kaip staiga gali baigtis kelias, apie bendroves „Rujan" ir prekii4 zenklo 
„Ekspedicija" patirtj, sukaupt^ per visus ankstesnius metus. Pagalvojau, 
kad tureciau rasyti bent jau todel, kad tenka daug guleti (j darb^ tada 
vaziuodavau retai), o be to, rasymas - ir nebloga asmenines psichotera-
pijos priemone. 

Po dvieji i menesin rasymo prasitariau apie sj uzs iemim^ Sergejui 
Maksanovui. Jis atsiliepe taip: 
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- Aleksandrai Pavloviciau, jei tai bus nauding4 jrankii j aprasymas, 
aciii Dievui , t^skite. Jei rasote atmintin^ - is karto meskite. 

Meciau, nes perskait^s savqj^ rasliav^ padariau isvadq, kad vis delto 
tai labiau primena atmintin^. K a i po poros metxj pradejome rasyti siq 
k n y g ^ dareme v i s k ^ kad j i taptxj aprasymu, kaip naudotis jrankiais -
priemonemis, reikalingomis ateityje. 

Baigdamas pateiksiu v ien^ pavyzdj is musq praktikos, kuris galettj 
buti laiminga filmo apie sulauzytq stubur^ pabaiga. 

Dar siek tiek pries avarij^ jkalbejau Oksan^ Nikonenko prisiimti at-
sakomyb? uz p i rm^ ir tada vienintel? „Ekspedicijos" parduotuv^ pramo-
gU ir prekybos centre „Ramstor" Seremetjevo gatveje Maskvoje. Ik i tol 
Oksana puikiai tvarkesi prie restorano „Ekspedicija" veikiancioje parduo-
tuveje, taciau s i ^ sekmingq valdymo patirtj daugiau leme linksma siek 
tiek padauginusi restorano publika, l inkusi po premijq tarpusavyje keis-
tis dovanelemis. 

Vienos parduotuves apyvarta palyginti su visos kompanijos buvo 
mikroskopiskai maza. Taciau kai vis i darbuotojai suzinojo apie traumos 
pobudj (o Nikonenko buvo visi j numyletine), atsitiko is pirmo zvilgsnio 
visiskai nejtikimas dalykas. Prekii j pasiiilos organizavim^ pardavejii 
atrank^ ir j i j motyvacij^, prekiij asortiment^ ir logistik^ - apskritai visa, 
kas lemia mazmenines prekybos sekm^, bendras darbas ir uzsidegimas 
pakylejo ik i padebesiij. A s pats tada dar sirgau. 

Skambina Nikonenko ir klausia: „Sasa, man skambina pardavejas is 
„Ramstor". Vienas pirkejas netycia sudauze zibalin^ lemp^. Pardavejas 
klausia, k^ jam daryti ." O as jai: „Tegu pasako tam vyriskiui : „Tai laim? 
nesa!" 

K i t ^ dienq pirkejas grjzo ir nusipirko brangiij korporatyviniij dovani} 
uz por^ tukstanciii doleriij. Apskritai , per du menesius parduotuves pa
jamos gerokai isaugo. 

„Ramstor" rezultatai mus pribloske. Ir dave mums dingstj atidaryti 
daugyb? „Ekspedicijos" parduotuviij prekybos centruose fransizes s^ly-
gomis. Ir Nikonenko, ir as pasveikome, o tokiLj parduotuviij po metij 
turejome jau apie septyniasdesimt. 
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