Date and
time:
4/24/2021
9:03:03 PM
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Griūtis
„Du kartus nemirsi, bet vienos mirties neišvengsi.“

Abchazijoje (Gruzija), kalnagūbryje Razdelnyj58, Bzybės kalnų masyvo atšakoje, 1,9 km į pietryčius nuo Chipstos viršūnės, +1971 metrų aukštyje v. j. l.
glūdi sudėtingiausios pasaulyje besifoninės Sniego prarajos59 anga. Urvu teka
ją suformavusi upė, kurios vanduo išsilieja didžiausiame Kaukazo karstiniame
šaltinyje Mčištoje60, Bzybės kalnagūbrio papėdėje.
Praraja buvo atrasta 1971 m. rugpjūčio 19 d. Michailo Zverevo vadovaujamos Maskvos valstybinio universiteto (MVU) speleologų grupės. Tą dieną
Tatjana Gužva (dabar Čebotariova) ir Volodia Glebovas vaikščiojo Chipstos
viršūnės apylinkėse. Nieko ypatinga neradę, jie jau norėjo apleisti vietovę, kai
netikėtai prasidėjo lietus. Norėdami nuo jo pasislėpti, speleologai leidosi šlaitu žemyn, kur uoloje pastebėjo kažkokią grotą. Bet priėję arčiau, pamatė, kad
juos nuo tos grotos skiria maždaug 30×50 metrų bedugnė. Nuo to viskas ir
prasidėjo.
Skverbtis į ką tik atrastą urvą imta tą pačią dieną. Tačiau ekspedicija ėjo į
pabaigą, o įvairios požeminės kliūtys prasidėjo nuo pat angos. Tąkart jiems pavyko nusileisti tik iki –260 metrų gylyje esančios Galerijos. Bet tų pačių metų
lapkritį jie vėl stovėjo prie urvo angos. Tačiau dėl gausaus sniego sugaišę daug
laiko gabendami į kalną mantą jie negalėjo pakankamai laiko skirti darbui po
žeme. Nepaisant to, Nikolajui Čebotariovui vis tik pavyko įveikti Didįjį šulinį
ir nusileisti į –450 metrų gylyje esančią Universiteto salę. Prabuvęs joje visą
valandą, jokios landos žemyn jis nesurado.
Kitais, 1972 m., buvo surengta didžiulė ekspedicija, vadovaujama to paties M. Zverevo. Joje dalyvavo septyniasdešimt žmonių – beveik visa MVU
speleologų sekcija. Universiteto salėje įsirengę žemutinę PBS, jie nusiteikė
rimtam ir ilgam darbui. Atlikta buvo tikrai daug, ir ekspedicija baigė darbą tik
prieš Penktąją užgriuvą –700 metrų gylyje. Ši vieta vėliau gavo Senojo dugno
pavadinimą. Vėliau čia kaip prie neįveikiamos kliūties sustojo dvi Krasnojarsko, viena MVU ir net Sąjunginė ekspedicija, vadovaujama V. Iliuchino. Penkto58
59
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Razdelnyj [rus. Раздельный] – Atskirasis.
Sniego praraja – Sniego urvyno dalis. Sniego urvynas (Снежная-Меженного-Иллюзия-На
Банке), gylis –1760 m, ilgis >32 km; turi 4 angas: Iliuzija (+2389 m aukštyje), Meženo (+2015 m
aukštyje), Sniego (+1971 m aukštyje) ir Na Banke (+1515 m aukštyje).
Mčišta – urvas, iš kurio ištekanti Juodoji upė pagal didžiausią debitą (>200 m3/s) neturi lygių
pasaulyje.

Vakarinių Tatrų urvuose (Lenkija)
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ji užgriuva tapo tikrai sunkia kliūtimi, o tolesnį praėjimą rasti buvo sunku. Net
penki ieškojimų metai niekam neatnešė sėkmės.
Kaip tik tuo metu Maskvoje atsirado nauja privati speleogrupė, vadovaujama Danielio Usikovo (Даниил Усиков) ir Aleksandro Morozovo (Александр
Морозов), vėliau praminta grupe „Sniežnaja“, pažymint jos lemiamą indėlį prarajos tyrinėjime. Tačiau grupės veiklos pradžia buvo sunki – anaiptol ne visos
ekspedicijos davė laukiamų rezultatų. Tik 1977 m. D. Usikovas surengė rimtą
ekspediciją Sniego prarajos gilumon. Įsikūrę PBS Senajame dugne, jie pradėjo
paieškas. Jau pati pirmoji diena suteikė vilčių tyrinėtojams. Jie sugebėjo įveikti
penkis horizontalaus plyšio metrus, nustumti luitą, dengusį siaurą landą. Po to
ten dar daug ką teko nustumti, perkelti ar išimti, nes reikėjo įveikti užgriuvos
viduje daug siaurų landų. Pagaliau jie pateko į salę, pavadintą Vilties sale, nes
tuomet atsirado šiokia tokia perspektyva judėti tolyn. Rytojaus dieną jie pateko
į Pergalės salę Penktosios užgriuvos viršuje. Tolimesnis kelias didesnių problemų nekėlė. Tuokart jie nusileido iki –750 metrų gylio, iki Šeštosios užgriuvos.
1978 m. paskutinioji PBS buvo įrengta Pergalės salėje. Nuo tada ji tapo tradicine PBS statymo vieta. Speleologai pamažu skverbėsi vis gilyn ir gilyn. Įveikę
Septintąją užgriuvą, jie nustojo numeruoti užgriuvas, nes kelyje jų sutikdavo
labai daug, o daugelis jų buvo nežymios. Tais metais grupė, kurioje, be D. Usikovo, taip pat buvo A. Morozovas, Tatjana Nemčenko ir Viktoras Kondratjevas, pasiekė Rekordinį krioklį. D. Usikovas, nusileidęs juo žemyn, pasiekė –965
metrų gylį. Tapo aišku, kad Sniego praraja yra tokia grandiozinė ir sudėtinga,
kad reikia dar labiau suintensyvinti jos tyrinėjimus. Todėl buvo nutarta grupę
skirti pusiau: viena grupelė, vadovaujama D. Usikovo, važinės į ekspedicijas
vasaromis, o kita, vadovaujama A. Morozovo, – žiemomis.
1979 m. vasaros ekspedicijos metu D. Usikovas ir T. Nemčenko pasiekė
Olimpinį krioklį (–1190 metrų), tačiau dėl didelio vandens kiekio jo neįveikė. Kita ekspedicija vyko 1979 m. lapkričio–1980 m. vasario laikotarpiu. Šiai,
šimto dešimties dienų visų laikų ilgiausiai sovietinei ekspedicijai, vadovavo
A. Morozovas. Grupės sudėtyje taip pat buvo maskviečiai Vsevolodas Ješčenka ir Georgas Liudkovskis. Neišeidami į žemės paviršių jie urve išdirbo aštuoniasdešimt penkias dienas, kurių metu ypač sunkiomis sąlygomis dideliame
gylyje atliko pirminį praėjimą. Kadangi vandens buvo nedaug, jie nesunkiai
įveikė Olimpinį krioklį ir pateko į Ikso salę. Joje aptikę visą vandenį sutekant
kažkur tarp akmenų, nepaprastai apsidžiaugė. Tačiau jiems prireikė net dviejų
savaičių, kol rado išėjimą iš šios salės žemyn. Po didelių pastangų pateko į kitą,
Penelopės, salę, kuri, deja, buvo tame pačiame –1320 metrų gylyje kaip ir Ikso
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salė. Tolesnį kelią pastojo neįprastai grandiozinė
užgriuva, į kurios šimto metrų viršūnę pavyko
įlipti tik tų pačių metų rugpjūtį D. Usikovui (vadovas), T. Nemčenko, A. Debabovui, J. Voidakovui ir V. Kozlovui. Ten rastą salę jie pavadino
„Metrostrojaus 50-mečio“ vardu. Šioje vietoje
dirbti buvo ypač pavojinga ir sunku. Tolesnį kelią
pastojo siaura landa, kurią reikėjo platinti. Tačiau
tam laiko jau nepakako. Ir vėl teko atsitraukti.
1981 m. liepos–rugpjūčio mėnesiais į „dugną“
susiruošė Tatjanos Nemčenko vadovaujama trijų
speleologų grupė, tarp jų – Andrejus Biziukinas
ir leningradietis Vladimiras Demčenka. Jiems
pavyko praplėsti tą nelemtą siaurą vietą, o po to
nusileisti giliau. Kadangi aukščių skirtumas šioje
atkarpoje buvo apskaičiuotas remiantis ne hidronivelyro parodymais, o pagal topografinės nuotraukos duomenis, buvo nutarta pagrindu laikyti
patį mažiausią gautą skaičių – penkiolika metrų.
Tokiu būdu Sniego prarajos gylis tapo –1335 metrai. Čia tyrinėtojus sustabdė vadinamoji Naujoji
užgriuva.

Modulių plukdymas požemine upe Sniego
prarajoje

Deja, toliau prarajos apatinės dalies tyrinėjimuose nesėkmė sekė nesėkmę.
Nors tam tikri darbai buvo atliekami, tačiau niekam dar nepavyko prasiskverbti giliau, neskaitant dviejų metrų, įveiktų 1984 m. Praraja nepasidavė A. Morozovo ekspedicijai 1982 m. žiemą, Viktorui Kozlovui 1983 m. žiemą, Andrejui
Biziukinui 1983 m. vasarą, nei Vladimirui Demčenkai 1984 m. ir 1985 m.
Dėl didelių sunkumų, organizuojant paieškų-tyrinėjimų ekspedicijas į Sniego prarajos dugną (reikalauja labai daug lėšų, laiko ir darbo, o darbui dugne lieka pernelyg mažai laiko), speleologų žvilgsniai nukrypo į viršutinės urvo dalies
tyrinėjimą, taip pat į paieškas paviršiuje netoli angos. Šie darbai, pradėti maždaug apie 1980 m., kaip tuoj pamatysime, vėliau davė tam tikrus rezultatus.

***
Kaip žinia, urvai speleologus domina ir grynai sportiniu aspektu. Ne išimtis ir Sniego praraja, neabejotinai sudėtingiausia pasaulyje požeminė ertmė.
Nežiūrint į tariamą lengvumą, kuris nuolat lydėjo nedidelę maskviečių tyrinė95

tojų grupę skverbiantis gilyn, visiems
kitiems ji tebebuvo „balta dėmė“ jų
sportinėse biografijose. Nedaug SSRS
sportinių ekspedicijų buvo surengta
norint pasiekti Sniego prarajos dugną. Ir ne visos iš šių nedaugelio buvo
sėkmingos.

Pietų pertrauka

Pirmas bandymas vyko 1980 m.
rugsėjį, kai jungtinė Sibiro speleologų
iš Krasnojarsko krašto ir Novosibirsko srities ekspedicija pasiekė tik –900
metrų gylį Gaudžiančioje salėje. Toliau leistis jie nebegalėjo, nes visi jų
kombinezonai ir gabenimo maišai
tiek susidėvėjo ir suplyšo, kad teko
kuo greičiau evakuotis paviršiun.
Antras, taip pat nesėkmingas,
bandymas buvo Leningrado politechnikos instituto speleosekcijos ekspedicija 1981 m. kovą. Jiems sekėsi dar
prasčiau – nusileido tik iki Septintosios užgriuvos –785 metrų gylyje.

O. Kabanovas ir V. Kozlovas priiminėja gabenimo maišus
Universiteto salėje

PKS ant Molingosios užgriuvos
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Ir štai 1981 m. pabaigoje tarptautinėje speleogrupėje „Delta“ (SSRS)
buvo nuspręsta 1983 m. žiemą pabandyti atlikti pirmąjį Sovietų Sąjungoje sėkmingą greituminį prarajos
perėjimą iki –1320 metrų gylio ir
atgal. Kadangi jokie tyrinėjimo uždaviniai nebuvo keliami, o skverbimosi
tikslas buvo grynai sportinis, mes,
skatinami tiktai etinių sumetimų,
vieningai nutarėme nesileisti į patį
žemiausią žinomą prarajos tašką. Juk
tai kol kas vis tiek ne „dugnas“. Tegul

Sniego prarajos tyrinėjimo pirmenybė išlieka tiems, kurie jai atidavė didesnę
savo gyvenimo dalį.
Toliau sekė kruopštus metus trukęs pasiruošimas, 1982 m. lapkritį atliktas
išankstinis dalies krovinio užgabenimas į Bzybės masyvą pėsčiomis ir griežta
dalyvių iš visos SSRS atranka. Iš dvidešimties kandidatų galutinai susiformavo šešių speleologų grupė. Tai 28 metų rusas Vladimiras Rezvanas (Sočis) –
ekspedicijos vadovas, 32 metų lietuvis Erikas Laiconas (Kaunas) – vadovo
pavaduotojas, 24 metų armėnas Antonas Saakianas (Leningradas) – inventorininkas, 28 metų rusas Sergejus Tkačiovas (Ufa) – PKS tvarkytojas, 32 metų
totorius Rafailis Nizamutdinovas (Ufa) – įrangininkas ir 30 metų suomis Vladimiras Jugelainenas (Petrozavodskas) – maistininkas.
Ekspedicijos dienoraštį rasite „III skyriuje. Sniego praraja“.

***
Pietiniame kalnagūbrio Razdelnyj šlaite, 1 km atstumu nuo Chipstos viršūnės, +2015 metrų aukštyje v. j. l. yra Meženo šachtos anga. 1979 m. maskviečio Jurijaus Šakiro vadovaujama MVU ekspedicija ką tik atrastame urve
prasiskverbė vos iki –170 metrų. Kiekviena paskesnė ekspedicija prasiskverbdavo vis giliau, kol 1982 m. rudenį buvo pasiektas –540 metrų gylis. Ne visi
tyrinėjimai buvo rezultatyvūs, tačiau apie 1983 m. leningradiečių ekspediciją
verta pakalbėti atskirai.
Grupė, vadovaujama Vladimiro Demčenkos, ne kartą jau buvusio šiame
urve, prie angos atkeliavo kovo 7 dieną ir nakvynei įsitaisė greta iškastame
sniego urve. Naktį į kovo 8 dieną nežinia iš kur užslinkęs ciklonas sniegu užklojo ne tik speleologus, bet ir visą pajūrį. Suchumyje, pavyzdžiui, tąkart vietiniams gyventojams teko nuo palmių purtyti sniegą, kad nelūžtų jų vėduoklės.
Vladimiro komandai prireikė net penkių dienų, kad baigtų užkelti krovinį iki
šachtos. Tačiau tuo metu kalnagūbriu nusirito nedidelė griūtis, kuri sniegu užvertė šachtos angą. Pradžioje teko kasti keturių metrų gylio duobę ir tik po to
zondu pavyko aptikti angą, virš kurios iš viso buvo suvirtę šeši metrai sniego,
kuris taip pat buvo visiškai užkimšęs ir trylikos metrų gylio šachtos prieangio
šulinį. Tik 13 dienos vakare jie atlaisvino angą ir pradėjo kabinti įrangą.
Be nuotykių įveikę jau gerai pažįstamą urvo dalį, jie surado landą užgriuvoje
ir pateko prie šulinio, kurį dėl stipraus įspūdžio pavadino Kataklizmų šuliniu.
Po labai įtempto darbo (veiklos santykis D + P + M = 102 + 43 + 47 = 192 val.)61
61

Ekspedicijos požeminės dalies arba kiekvieno jos atskiro ciklo veiklos / užimtumo rodiklis. D –
darbas maršrute, P – poilsis (tai, kas lieka nuo darbo ir miego), M – miegas.
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į paviršių jie išlipo kovo 23 dieną.
Nors ekspedicija atvėrė naują tyrinėjimų galimybę, tačiau pasiektais rezultatais per daug nesidžiaugė ir buvo
pasiruošę skverbimąsi tęsti.

O. Kabanovas, J. Voidakovas ir A. Biziukinas Gėlių galerijoje

V. Kozlovas upėje žemiau Gaudžiančiosios salės

Bet tų pačių metų rugpjūtį tyrinėti
Meženo šachtos atvyko A. Morozovo
vadovaujama maskviečių grupė. Įveikę Kataklizmo šulinį ir praėję upe bei
užgriuvomis naujus 500 metrų galerijų, jie sustojo prie maždaug 15–25
metrų gylio šulinio, žemiau kurio aiškiai girdėjosi upės šniokštimas...
Pagal topografinės nuotraukos rezultatus piršosi prielaida, kad žemiausioji pasiekta Meženo šachtos vieta yra
kažkur ties Sniego prarajos Aukštutiniosios upės baseinu. Tačiau, kur nuves
šachta, niekas dar nežinojo. Situacija
tapo problemiška, bet niekas jau neabejojo – artimiausioje ateityje Meženo
šachta ir Sniego praraja bus sujungtos,
t. y. bus rastas natūralus gamtinis praėjimas iš vienos ertmės į kitą.
Kas įrašys šį garbingą puslapį į vietovės speleologinių tyrinėjimų istoriją? Kada tai įvyks? Visų mintys apie
tai tik ir sukosi, tačiau niekas net neįtarė, kad tai įvyks taip greit!

***

Penelopės salėje (–1320 m gylyje): Viktoras Kozlovas, Andriejus Debabovas, Tatjana Nemčenko, Olegas Kabanovas ir
Danielius Usikovas, 1980 m.

98

1983 metų spalio 29 dieną trijų
asmenų (Vladimiras Demčenka –
vadovas, Aleksiejus Spiridonovas ir
Olegas Demčenka – vadovo brolis)
leningradiečių ekspedicija įsirengė
stovyklą prie Meženo šachtos angos.

Leistis žemyn buvo nutarta po dviejų dienų, tačiau jau rytojaus dieną prasidėjo smulkus lietus, vėliau perėjęs į šlapią sniegą. Gyvenimas žemės paviršiuje
tapo nepakenčiamas. Taigi, trejetas apsigalvojo ir nedelsdami sulindo į urvą.
Pradžioje krovinio buvo daug – kiekvienam po keturis maišus. Vandens urve –
taip pat daug. Po poilsio PKS-40062 jie nusileido į –570 metrų gylį, kur prie
upės įsirengė PBS.
Pirmieji du paieškų išėjimai apčiuopiamų rezultatų nedavė. Buvo įveiktas tas
paslaptingas šulinys, iš kurio apačios girdėjosi srauto garsai. Tačiau jokios upės
apačioje jie nerado! Triukšmą kėlė vandens srovės, kritusios šuliniu iš viršaus.
Vėliau jie rado šio šulinio apėjimą, todėl ir pavadino jį „Липовый“ – Netikru.
Prie upės jie vis tik pateko, tačiau vietomis ji vėl dingdavo tarp akmenų, todėl
dažnai tekdavo stabtelėti beieškant naujų landų. Jiems tapo visiškai aišku, kad
dirba labai labai didelės užgriuvos aplinkoje ir kad norint šią užgriuvą galutinai
įveikti, teks atlikti galbūt milžinišką darbą. O laiko liko visai jau nedaug.
Štai ir paskutinis, trečiasis išėjimas. Buvo norima pabandyti išardyti užgriuvą
apatinėje upelio tėkmės dalyje – ten nors akmenys ne tokie dideli. Darbo ėmėsi
lapkričio 8 dieną 20.45 val. Kol vaikinai mąstė, nuo kurios vietos pradėti, Olegui
iš rankų netyčia iškrito uolų plaktukas ir nugarmėjo tarp akmenų ir luitų kažkur
į vandenį. Plaktukas buvo vienintelis ir todėl labai reikalingas. O kas, jei viršutiniojo šulinio virvė būtų apledėjusi – be plaktuko neapsieisi. Būtinai reikėjo
kaip nors pasiekti ir ištraukti plaktuką. Teko iškelti keletą akmenų, ir plaktukas
aiškiai pasimatė. Tačiau norint jį pasiekti reikėjo ištraukti dar keletą nedidelių
luitų, ir, įsispraudus visu kūnu žemyn, pasilenkti iki vandens.
Tada ir buvo pastebėta, kad, išlaisvinus vieną apie 200 kg sveriantį luitą ir
nustūmus jį į šoną, galima būtų vandeniu nušliaužti į šiek tiek erdvesnę vietą.
Po didelių pastangų vis dėlto pavyko akmenį pajudinti, ir Volodia vargais negalais pralindo pro tą pavojingą vietą. Toliau sekė atvira upės atkarpa, po to
vėl užgriuva, vėl laisva erdvė ir vėl užgriuva. Taip jie pirmyn pasistūmėjo apie
penkiasdešimt metrų. Tačiau laikas praktiškai buvo išsekęs, ir jie buvo priversti paieškas nutraukti. Apsisukę grįžti atgal, dar dairėsi paskutinį kartą aplinkui.
Tik staiga išvydo tris akmenis, tris paprastus akmenis, kurie gulėjo vienas ant
kito kaip piramidė. Gal jie atsitiktinai taip sugulė? Tuo pat metu susijaudinimas ir viltis ragino juos dar kažko dairytis ir ieškoti. Taip jie netrukus už kelių
metrų išvydo dar vieną analogišką piramidę, o penkiais metrais aukščiau ir
trečią!
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PKS – požeminė kilnojama stovykla.
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Sniego urvynas (Sniego-Meženo-Iliuzija-Na Banke) Vakarų Kaukazas,
Abchazija, Gruzija (–1760 m)
Sudaryta pagal Aleksandro Degtiariovo ir Kirilo Sidorovo 2012 m. brėžinį
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Tai neabejotinai buvo pergalė! Keletą metų lauktoji pergalė! Juk iš Meženo
šachtos pusės jie dabar buvo pirmieji žmonės, palikę čia pėdsakus, bet jokių
piramidžių čia nestatė. Betgi šios akmenų krūvelės buvo akivaizdus žmogaus
rankų darbas. Jį atlikti galėjo tik speleologai, atėję čionai iš Sniego prarajos!
Bet kur pateko leningradiečiai? Vieta jiems buvo visiškai nepažįstama. Viskas paaiškėjo tik tada, kai, eidami pagal piramides, jie pateko į didžiulę salę
milžiniško nuobiryno papėdėje. Tai buvo paskutinė salė, kurią 1980 m. priėjo
A. Morozovas, kildamas pagal Aukštutiniąją upę – vieną iš pagrindinio prarajos srauto intakų. Ant nuobiryno jie dar rado senų baterijų bloką, dviejų didelių urvų jungties įrodymą. Lapkričio 9 dieną 7.00 val. ryto, pasiekę tolimiausią
savo ekspedicijos tašką, jie ten paliko raštelį...
Nugalėtojų laukė gimtasis Leningradas!

***
Reikšmingiausias įvykis sportinėje Sovietų Sąjungos speleologijos istorijoje
neabejotinai yra 1984 m. žiemos ekspedicija. Maskvos ir Ustinovo miestų speleologai, vadovaujami Aleksandro Morozovo ir Arkadijaus Ivanovo, dalyvaujant D. Teterinui, A. Korenevskiui ir S. Rešetnikovui, pasidaliję į dvi nedideles
grupes įėjo į Sniego urvyną pro skirtingas angas (Sniego ir Meženo), kad vėl
susitiktų po žeme maždaug –700 metrų gylyje. Susitikę Pergalės salėje, jie visi
drauge nusileido į patį žemiausią žinomą urvyno tašką ir po to pakilo į žemės
paviršių per priešingas angas. Tokiu būdu jie pirmą kartą SSRS atliko 1370
metrų gylio požeminį milžiniško urvyno traversą. Sniego prarajoje iki susijungimo buvo įveikti 25 šuliniai, Meženo šachtoje – 37, o žemiau susijungimo dar
43 vertikalios atkarpos; viso – 105 šuliniai! Ekspedicijos, kurios požeminė dalis
truko 45 dienas, metu buvo atlikta daug stebėjimų pagal mokslines programas,
surinkta uolienų pavyzdžių ir speleofaunos kolekcija.
Tačiau neilgai – tik metus – džiaugėmės sportiniais laimėjimais. Skaudi žinia apie tragediją Chup-Chulcva63 vietovėje, Bzybės kalnagūbryje sukrėtė visus
pasaulio speleologus.

***
1985 m. vasarį septynių Maskvos speleologų grupė, vadovaujama A. Morozovo, gabeno įrangą prie Sniego urvyno, ketindama atlikti jo traversą dviem
grupelėmis skverbiantis priešpriešiais. Keturi dalyviai, vadovaujami A. Ivano63

Chup-Chulcva – Chipstos kryžkelė +1750 metrų aukštyje. Aukštyn – du takai: dešinėn – link
Sniego prarajos, kairėn – link Meženo šachtos.
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vo, patraukė link Sniego prarajos angos, o trys –
Aleksandras Morozovas, Aleksiejus Korenevskis
ir Aleksiejus Preobraženskis – link Meženo šachtos. Vasario 8 dienos rytą Ivanovo grupė ėmė leistis į urvą. Nesulaukę Morozovo grupės sutartoje
vietoje ant Penktosios užgriuvos, jie iš apačios pakilo kiek įmanoma Meženo šachtoje iki Jupiterio
salės ir ten paliko gyvybės užtikrinimo modulių
bei raštelį Morozovo grupei, jei ta ten pasirodytų. Per Sniego prarajos angą jie pakilo į paviršių
ieškoti dingusios grupės. Tačiau jokių Morozovo grupės buvimo Meženo šachtoje pėdsakų jie
neaptiko. Kovo 5 dieną Ivanovo grupė nusileido į
pajūrį ir atitinkamoms institucijoms pranešė apie
trijų speleologų dingimą.

Nedelsiant pradėti plataus masto gelbėjimo
darbai rezultatų nedavė – sniego danga siekė Aleksandras Morozovas
aštuonis metrus. Žuvusiųjų kūnai iš po sniego
atitirpo tik balandžio pabaigoje. Paaiškėjo, kad
Morozovo grupė, prie Meženo angos pastačiusi palapinę, grįžo paimti likusio krovinio. Tačiau nusprendę, kad eiti link urvo tamsoje netikslinga, įsirengė
„šaltą“ nakvynę sniege. Deja, naktį iš vasario 7-osios į 8-ąją grupę užklojo nedidelė sniego griūtis...
Saša Morozovas ir jo draugai palaidoti Maskvoje. Kaukaze ant kalvos aukščiau jų žūties vietos pastatytos dvi aukštos akmeninės kolonos, tarp kurių kabo
trys metalinės plokštelės.
Buvusi Sašos žmona Ina Morozova gyvena Jungtinėse Amerikos Valstijose.
Po Sašos mirties ji ištekėjo už jo draugo Danielio Usikovo.
Sašos sūnus Seva Morozovas, pradedantysis speleologas, garsiajame Maskvos bute Kropotkinskaja gatvėje, kur gyveno Morozovai, nukrito nuo kopėčių
ir mirė nuo traumos.
Netrukus po to, pergyvenusi savo sūnų ir vaikaitį, mirė ir Sašos motina.
Morozovų giminė užgeso.
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Paminklas A. Morozovui, A. Korenevskiui ir A. Preobraženskiui Chup-Chulcvoje
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iii. snieGo prArAjA.
48-oji ekspedicijA prArAjoje

„Sudeginus paskui save visus „tiltus“, kelio
atgal nebelieka!
Būtina žūtbūt pasiekti tikslą!“

1-asis ciklas. D + P + M = 14,5 + 19,5 + 16 = 50 val.
Skridimui palankaus oro laukėme nuo sausio 23 dienos, ir štai 1983 m.
vasario 2 dienos anksti rytą atvykstame į Adlerio64 oro uosto sraigtasparnių
eskadrilę. Oras beveik puikus, o ir meteorologai žada tą patį. Visus modulius
sugabename tiesiai į pakilimo aikštelę. Mus palydėti iki pat Sniego prarajos
atvyksta Sočio kontrolinio gelbėjimo būrio viršininkas Grigorijus Gorlovas ir
alpinistas bei fotografas milicijos viršila Aleksandras Tokarevas. 13.00 val. gauname leidimą krauti krovinį į sraigtasparnį „Mi-8“65.
13.45 val. pagaliau kylame. Praskrendame garsaus Arabikos karstinio masyvo priekalnes, Gagrus, ir štai kairėje pusėje ryškėja paslaptingoji Bzybė. Lakūnai staigiai pakelia mašiną į 2500 m aukštį. Sukame kairėn. Apačioje skaisčiai
balta sniego dykuma, toliau gilus tarpeklis, o netrukus skrendame virš Chipstos viršūnės. Tiesiai po mumis vingiuoja siaurutis takelis, o juo kur ne kur juda
mažos figūrėlės. Tai maskviečiai iš MVU gabena krovinius link Meženo šachtos. Lakūnai ima sukti ratą virš masyvo, žvalgydami vietovę. Sniego urvynas
iš tolo juoduoja savo didžiule anga. Mes rodome lakūnams, kur reikia leistis.
Tačiau mokame jiems už laiką, todėl jie neskubėdami suka aplink jau trečią
ratą, kol įtikiname juos, kad leistis reiktų į patogią aikštelę penkiasdešimties
metrų atstumu nuo angos. Sniego storis siekia apie keturis metrus, todėl, suprantama, nutūpti negalima.
64

65

Adleris – Sočio miesto rajonas prie Juodosios jūros Vakarų Kaukazo kalnų papėdėje, Krasnodaro
kraštas (Rusija).
Mi-8 yra rusų vienas iš daugiausia gamintų ir tebegaminamų dviejų variklių vienasraigčių sraigtasparnių pasaulyje, naudojamas daugiau kaip 50 šalių. Pirmasis skrydis įvyko 1961 m.

105

Bzybės kalnagūbris Vakarų Kaukaze (Gruzija). Pažymėta orientacinė Sniego prarajos angos vieta.

Sraigtasparnis pakimba ore apie porą metrų virš sniego paviršiaus. Atidarome
duris, ir pirmieji du žmonės iššoka žemyn. Rezvanas liepia šokti ir man. Kol aš
skubotai prieinu prie durų, lakūnai suspėja pakelti mašiną kelis metrus į orą, kad
mes nesušoktume vieni kitiems ant galvų. Šito nepastebėjęs aš įpuolu į tarpdurį,
bet iš netikėtumo susilaikyti viduje jau nebegaliu. Taip ir iššoku iš ne visai tinkamo
aukščio – turbūt kokių dešimties metrų. Mano užduotis turėjo būti fotografuoti
krovinio išmetimo darbus ir dalyvių iššokimą. Tačiau iš pernelyg aukštai iššokęs,
aš iki kaklo (gerai, kad ne daugiau!) įsmingu į sniegą ir išsikapanoti bei apsisukti fotografavimui sugebu tik durims užsiveriant. Pasiskraidymas, kainavęs mums
618 rublių66, baigėsi. Dešimt dienų pajūryje pralaukę tinkamo skridimui oro,
išsaugojome daug fizinių jėgų ir gerą nuotaiką. 17.45 val. su ilgesiu akyse apžvelgę
Kaukazo kalnus ir Juodąją jūrą, pradedame savo ilgą kelionę į nežinomybę!
Visur aplinkui galybė sniego – nėra už ko tvirtinti įrangos. Tada giliai į sniegą užkasame du metalinius kuprinių rėmus ir, surišę juos virviniu karabinu,
tvirtiname prie jų įrangą, ir kabiname virves. Kadangi 30 metrų gylio pirmasis
šulinys iki pusės užverstas sniego, nusileidimas įspūdžio nepalieka. Su savimi
gabename net 30 modulių – po penkis kiekvienas. Todėl judame labai lėtai,
ypač ten, kur gausu sniego. Kituose šuliniuose sniego mažiau, bet vietoj jo daugėja ledo. Žemyn judame paties giliausio pasaulyje žinomo požeminio ledyno
paviršiumi. Čia jis driekiasi net iki –220 metrų gylio. Serija pirmųjų apledėjusių šulinukų (5, 5, 10 ir 10 metrų) atima daug laiko ir pastangų. Kitame 15
metrų šulinyje patiriu nemalonumą. Aš turėjau leistis antras. Stoviu nedidelėje
1×0,5 m dydžio aikštelėje ir seguosi prie virvės. Tuo momentu man dingsta
66

Minimalus atlyginimas tada SSRS buvo 60 rublių. Taigi, 45 min. skrydis mums kiekvienam
kainavo po 1,72 mėnesio atlyginimo.
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šviesa. Atsarginių lempučių turime pakankamai,
kiekvienas dalyvis turi po vieną asmeninį modulį,
kuriame laikome visa tai, ko mums gali prireikti maršrute. Tačiau visa bėda yra ta, kad ne visur
ir ne visada įmanoma tą maišą turėti prie savęs.
Tam tikrose vietose tenka visus maišus sukrauti
krūvon, o vėliau perdavinėti juos iš rankų į rankas. Taigi ir šį kartą mano atsarginis urvo šviestuvas kažkur ten. Tenka laukti, kol iki manęs
nusileis Serioža. Tačiau jam pašviečiant man nepavyksta sutaisyti šviestuvo. Tada aš jį praleidžiu
žemyn, o iki manęs nusileidęs Rafa atgabena man
kitą šviestuvą. Toliau nuolaidžia galerija pasiekiame nedidelį ledo plyšį, virš kurio Rezvanas įrengė
keistus turėklus, teisingiau, perkėlą, kuria persikelti pavyksta ne iškart.
Netoliese turėtų būti Gvozdeckio salė ir 30
metrų šulinys. Tačiau, matyt, jis tiek apledėjo,
kad jo ieškoti tampa beprasmiška. Šioje prarajos
vietoje kasmet vyksta tiek pasikeitimų, kad nebaigtas, sraigtasparnis Mi-8 skryretai labai sunku atpažinti seniai žinomas vietas. Pakrovimas
džiui parengtas
Ledas keičiasi: vienoje vietoje jis nutirpsta, kitoje jo susikaupia neįsivaizduojamai daug. Todėl
šioje vietoje kiekviena ekspedicija randa vis kitokio gylio šulinius. Tuojau už
turėklų – ledo suktukas – ypatingai bjaurus nusileidimas – nei stačiomis, nei
šliaužte. Kojomis atsispirti sunku – su mūsų gumine avalyne labai slidu ir jokios
uolelės atramai. Įveikus suktuką – tik nedidelė dviejų kvadratinių metrų aikštelė skiria mus nuo 25 metrų gylio Kreivojo šulinio su įstrigusiu didžiuliu klinties luitu. Šulinys tikrai vertas tokio pavadinimo. Tačiau jo kreivumas bemaž
nepadeda besileidžiant virve, kai dar nepasiekę šulinio apačios, imi švytuoti, o
užsikabinęs už sienos plyšyje glūdinčio luito, kaip nors turi užsikepurnėti ant
jo. Jeigu leistumės tiesiai žemyn, atsirastų keblumų kitame šulinyje. Mes gal
ir ne visai vikriai, bet sėkmingai išsiropščiame į mažą, apledėjusią aikštelę su
aštriais iškyšuliais. Tuo tarpu moduliai niekaip nenori sekti mūsų pavyzdžiu.
Du iš jų sugebėjo netgi atsikabinti nuo virvės ir nukristi žemyn: vienas įstrigo
plyšyje, kitas nukrito į kitą šulinį. Iš viso sugaišome net dvi valandas, kol nuleidome maišus suktuku ir Kreivuoju šuliniu. O į šulinį įkritusio maišo šiandien
nutarėme neieškoti. Jau greit sustosime poilsiui, tad ieškojimui laiko pakaks.
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Pagalbinė grupė, pėsčiomis užgabenusi dalį įrangos prie Sniego prarajos (Gruzija), 1982 m. lapkritis
A. Saakianas, V. Rezvanas, S. Tkačiovas, E. Laiconas ir R. Nizamutdinovas prieš įsiskverbimą į Sniego prarają, 1983 m. vasario 2 d.
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Sniego prarajos įgriuva Vakarų Kaukaze (Gruzija) +1971 m aukštyje virš jūros lygio

Dabar visi stovime ant luito ties anga į 30 metrų šulinį pakibę tarp dangaus
ir žemės. Tiesą sakant, šis šulinys labai mažai panašus į įprastinį šulinį. Mes
esame Didžiosios salės kupole ties kiauryme, atsiveriančia tiesiai virš 15 metrų
aukščio ledo kūgio, stūksančio salės centre ir užimančio beveik visą jos plotą.
Pirmasis mūsų nusileidžia to kūgio šlaite netoli jo viršūnės. Tolesniam darbui
palengvinti savisaugos trosas ledo kabliu pritvirtinamas prie nedidelės ledo
aikštelės metru žemiau nuo kūgio viršūnės. Toliau slidinėjame mums, speleologams, neįprastu būdu leisdamiesi žemyn nuo ledo kalno. Greitai įveikiame
šią nestandartinę, bet paskutinę ledinę kliūtį.
Kitos dienos, vasario 3-iosios, rytą 8.15 val. susirenkame Didžiojoje salėje,
teisingiau, didelėje šoninėje jos grotoje, kur įrengiame savo pirmąją požeminę
kilnojamąją stovyklą – PKS-220. Gerai pavalgę, miegoti gulamės 12.00 val.
Prabudę 17.30 val., praradome laiko orientaciją ir imame ginčytis, kuri dabar
diena, naktis ar diena. Tačiau netrukus visi draugiškai nusprendžiame, kad dar
vis ta pati diena, ir 20.00 val. keliamės. Daugiau šį mėnesį neaiškumų dėl laiko nekils. Pavalgę tvarkome įrangą, peržiūrime kiekvieną modulį. Nuo šiol kiekvienoje
stovykloje atrišinėsime visus maišus su maistu ir tikrinsime, tvarkysime, remon109

tuosime. Mes nė vienai dienai negalime likti nežinioje dėl mūsų turimo ūkio būklės. Tuo tarpu Rafa
su Antonu ieško pamesto modulio. Juk pamesti
mes negalime nieko – pametimui nenumatytas nei
vienas daiktas, nei vienas maisto kilogramas.

Pasiruošimas įsiskverbimui

Vieta, kur įsikūrusi mūsų stovykla, tiesiog
nuostabi. Tai didelė grota, visai sausa ir be ledo,
oro temperatūra +1 °C. Kadangi mūsų išvietė yra
net už keturiasdešimties metrų, kas paprastai
urvuose retai pasitaiko, oras čia visada grynas ir
vaiskus. Urvo virtuvėje stovinčios dvi žvakės keistai apšviečia aplinką. Sėdime ir rūkydami žvalgomės. Skurdi šviesa iš tamsos išplėšia menamus
kalnų vaizdus: štai apsiniaukęs dangus, aplink
tik uolos, o siauras takelis per akmenis veda link
perėjos. Sunku patikėti, kad mes urve, o ne žemės
paviršiuje. Ir tik pavieniai lašai tolumoje, kitoje
ledyno pusėje, primena mūsų vietą. Atlikę urvų
ruošos darbus ir pasistiprinę užmiegame vasario
4 dieną 1.30 val. ir ilsimės iki ryto.

2-asis ciklas. D + P + M = 12 + 12,75 + 15,75 = 40,5 val.
Atsikėlus 9.30 val. nuotaika puiki. Nors miegoti buvo vėsoka, tačiau sausa ir patogu. Pavalgę ir surinkę stovyklą, kurią visą laiką nešiosimės su savimi, sulendame į siaurą „kailialupį“67. Prasideda darbas. Šį kartą mūsų krovinį
sudaro 29 maišai, nes vieną su maistu palikome grįžimui. Žingsnis po žingsnio
perduodame vienas kitam maišus. Sukrauname jų tam tikrą kiekį, ir nebelieka vietos nė kur apsisukti. Tada persislenkame pirmyn per vieno žmogaus išskėstų rankų ilgį, ir vėl viskas iš naujo. Ir taip valandų valandas. Ypač išsekina
„kalibrai“68, per kuriuos modulius tenka traukti panaudojant pagalbinę virvę69.
Pagaliau prišliaužiame ir prieiname vietą, kur mūsų kelyje žemyn pirmą
kartą pasirodo drėgmė. Dirbti darosi karšta. Kol kas visas mūsų darbas – tai
67
68

69

„Kailialupys“ – labai siaura, žema ir ankšta landa, draskanti speleologo aprangą.
„Kalibras“ – landos ar „kailialupio“ vieta, kurios skerspjūvis maždaug atitinka speleologo
skerspjūvį.
Pagalbinė virvė – sintetinė 6 mm storio virvė.
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tik maišų tampymas. Pakeliui ant žemų skliautų
pastebime įdomių koralitų70 su smulkiomis kalcito adatėlėmis. Toliau prasideda vertikalūs prarajos komponentai. 24 metrų „Kailialupys“, 12 metrų Franco ir 30 metrų gylio Koralitinis šuliniai
atveda mus į galeriją. Tai plati ir aukšta vieta, kur
kartais įrengiamos stovyklos. Tuo tarpu mano
baterijos visai nusilpsta ir šviesa baigiasi. Tenka
pasikeisti energijos šaltinį. Nuo čia naudosiuosi
apšvietimo bloku iš trijų sausų 145У elementų71.
Visą mantą pertempiame prie 25 metrų Prieššulinio. Tai ypatinga vieta urve. Čia prieš metus,
1982 m. kovą, įvyko kol kas vienintelis šiame
urve mirtinas nelaimingas atsitikimas. Leningrado politechnikos instituto ekspedicijos dalyviai
neteisingai pakabino įrangą, todėl trosas įpjovė
uolą, ir speleologui Andriejui Loninovui ant galvos nukrito didelis akmuo. Ta jų ekspedicija apskritai buvo labai nesėkminga. Sniego-ledo dalyje
į sniego griūtį patekusiam Aleksiejui Kvartalnovui buvo stipriai sutrenktos smegenys.

Ekspedicijos vadovas Vladimiras Rezvanas-RVD

Prieššulinyje įrangą pakabinti kokybiškai labai sunku – tiesiog nėra už ko tvirtinti. Visos
atramos labai nepatikimos – savo vietoje laikosi
tik „ant garbės žodžio“. Įrangą tenka kabinti už
gulinčių ant žemės nedidelių, pusiau į sienas įsirėmusių akmens luitų.
Besileisdami patiriame keletą nejaukių, o gal
ir šiurpokų minučių, o pralindę kelias siauras
landas netikėtai patenkame prie pat Didžiojo šulinio. Tai milžiniškas 165 metrų gylio vamzdis,
nedidelėmis lentynėlėmis sudalintas į tris dalis:
65, 55 ir 45 metrų. Jis palyginti tiesus, todėl tam
tikrose vietose iš viršaus galima matyti dugną,
jeigu ten stovi šviesos šaltinis. Volodia Rezvanas
70
71

Koralitas – koralus primenantis antrinis karstinis darinys.
145У – rusiškas kvadratinio skerspjūvio galvaninis sausas
1,60 V elementas.

Vadovo pavaduotojas Erikas Laiconas
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Antonas Saakianas

nusileidžia per vieną virvę žemiau ant pirmosios
lentynėlės ir priiminėja krovinį. Rafa su Antonu
šulinio viršuje nuleidinėja jam maišus, o aš jiems
perduodu tai, ką man atneša Serioža. Tuo tarpu
Volodia Jugelainenas, patogumo dėlei pramintas
Joka, leidžia žemyn juos Prieššulinyje. Darbas
vyksta sklandžiai ir sparčiai. Ant mano galvos
nuolat iš kažkur byra akmenukai – net į šalmą
pataikė du kartus. Kada visi maišai susikaupia pas
Volodią ant lentynėlės, jis leidžiasi tiesiai į šulinio
dugną, į Universiteto salę, iš kur nežinia kodėl
sklinda paslaptingi ir viliojantys muzikos garsai.
Paskui jį leidžiasi Joka – „etatinis“ mūsų virėjas
ir maitintojas. Jo pareiga – kuo greičiau paruošti
maistą, kol mes dar nuleidinėsime įrangą ir modulius žemyn. Mes, likusieji, išsidėstome taip,
kad kaip galima greičiau ir patogiau visi maišai
būtų nuleisti žemyn. Aš su Antonu stovime aukščiausiai – ant pirmosios lentynėlės; Rafa su Serioža – ant antrosios, žemesnės; kiti priiminėja
mantą apačioje. Esame pakilios nuotaikos – juntame „darbo dienos“ pabaigą. Maišai vienas po
kito, o kartais ir po du drauge skuba žemyn. Vejamės juos ir mes. Man tenka leistis paskutiniam.
Dėl draugų neatidumo virvė vėl susisukusi su
trosu. Nors galima ir pačiam išsinarplioti, tačiau
kolegoms apačioje tai atlikti yra kur kas patogiau.
Mane jie su visomis linijinėmis atramomis atsuka
į reikiamą pusę, ir aš pagaliau atsiduriu garsiojoje
salėje.
Ji labai didelė, tačiau pradžioje joje sunku
buvo surasti vietą pastatyti palapinei. Aikštelę
įrengė speleologai savo rankomis, ir dabar pro
čia nepraeina jokia ekspedicija nesustojusi ir neįsirengusi laikinos stovyklos.

Rafailis Nizamutdinovas-Rafa
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Vasario 5 dieną 2.00 val. visi susirenkame
draugėn ant pakilios aikštelės, kur mūsų laukia
keturi maskviečiai, grįžtantys nuo prarajos du-

gno paviršiun. Tarp jų – Viktoras Kozlovas (vadovas), vėliau tapsiantis geru mano draugu, žinomas speleologas gydytojas Vsevolodas Ješčenka
ir po dviejų su puse metų Maskvos prarajoje žūsiantis Vasilijus Koriaginas bei Sergejus Adenas.
Beveik du mėnesius jie nematė dienos šviesos.
Nors dugno rajone jie atrado daug iki šiol nežinomų galerijų, šulinių ir salių, tačiau giliau prasiskverbti jiems nepavyko net per metrą.
Užvalgę grikių košės, ruošiamės poilsiui. Volodia, Serioža ir Joka klijuoja savo praplyšusius
hidrokostiumus, Antonas snaudžia, o Rafa iš šroto gamina buljoną, tokį ganėtinai bjauraus skonio
skystį.
Miegame nuo 6.45 val. iki 14.00 val. Po to
kaip visada valgome, šį kartą sriubą. Iškart po
pusryčių prasideda diskusijos. Serioža ima dejuoti, kad vasario 20 dieną jam reikės eiti į darbą.
Keistuolis – naiviai tikisi, kad suspės. Man vasario 14 dieną reiktų pradėti dirbti, ir tai aš dėl to
nesuku sau galvos. Speleologija yra pagrindinė
mūsų veikla, o darbovietę galima ir pakeisti, jei
ten nėra sąlygų užsiiminėti savo pomėgiu. Tikrai
niekas dėl kažkokio tavo darbo neims čia skubėti.
Juk visi iš anksto žinojo, kad be mėnesio čia nėra
ką veikti. Ir apskritai užtektų kvailomis kalbomis
gadinti atmosferą. Tada užpernai, atsimenu,
Antonas buvo pradėjęs, dabar šitas naminę
giesmelę užgiedojo. Savo paviršiaus bėdas reikia
pasilaikyti sau, geriausiai namie. Ypač, kai tenka
ilgą laiką būti mažame uždarame kolektyve. Su
šypsena ir humoru reikia sutikti visokias negandas ir asmenines nesėkmes. Baigę visus pasiruošimo darbus ateinančiam, ypač sunkiam perėjimui, 17.30 val. sugulame antrajam miegui.

Sergejus Tkačiovas-Serioža

Vladimiras Jugelainenas-Joka
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3-iasis ciklas. D + P + M = 26 + 25,5 + 28 = 79,5 val.
Vasario 6 dieną keliamės 2.00 val. Visi mieguisti, o Antonas – apskritai vos
vos gyvas. Vadinasi, dar sunku atsikratyti paviršiaus gyvenimo ritmo ir būdo.
Išėjimui ruošiamės nepaprastai lėtai, tiesiog krapštomės. Tik 8.00 val. pavyksta
pajudėti žemyn. Tiesą sakant, pradžioje teks šiek tiek pakilti aukštyn į vadinamosios Nulinės užgriuvos viršų. Tačiau nėra taip lengva tokiuose gabarituose
surasti tolesnį kelią. Volodia pakyla viena salės siena šiek tiek į viršų, o mes
laukiame. Maždaug po pusvalandžio jis kviečia visus prieiti su daiktais – skylę
rado. Kilti į užgriuvą tenka labai stačiu ir, kas blogiausia, biriu šlaitu. Maišus
keliame nuo žemės ir perduodame iš rankų į rankas. Aplink aibė „gyvų“ akmenų.
Nuo užgriuvos viršaus kitu šlaitu tenka nusileisti žemyn. Mes patys leidžiamės patogiu aplinkkeliu, o maišus nuleidžiame dvidešimties metrų ilgio nuolaidžiu trolėjumi72. Kelios minutės, ir krovinys apačioje. Toliau du nedideli 12
ir 18 metrų šulinukai ir vėl pakilimas, šį kartą į Pirmąją užgriuvą. Nusileidus
nuo pastarosios ir paėjėjus upeliu su kriokliais, mums kelią pastoja Antroji
ir Trečioji užgriuvos. Jas įveikiame nesunkiai, pasinaudodami 6 metrų kopėčiomis ir trimis 10 metrų ilgio virvėmis. Prieš Trečiąją užgriuvą sustojame
trumpam trijų su puse valandų poilsiui ir karšto maisto pietums.
Pačių įrengtais dvidešimties metrų turėklais nusileidžiame tiesiai į Aukštutiniąją upę. Vanduo joje toks grynas ir skaidrus, jog sunku įtarti esant vietomis
dviejų metrų gylį. Nors apskritai šioje vietoje vandens nėra daug, mes suvokiame, kad nuo čia visą tolesnį mūsų maršrutą lydės vanduo. Kartais net kelias valandas iš eilės neturėsime kur iš jo išlipti. Už gero pusšimčio metrų – nedidelis,
bet labai dailus Moidodyro krioklys, kas išvertus iš rusų kalbos reiškia – „Plauk
iki skylių“. Aukščiau jo įrengiame virvinius turėklus, kuriais be vargo nuleidžiame visus dvidešimt keturis maišus.
Šiame urve, judant pagrindiniu maršrutu link dugno, sunku aptikti antrinių karstinių darinių, dėl kurių žavesio daugeliui žmonių ir patinka urvai. Šiuo
požiūriu Sniego urvyne tarytum nėra kas veikti. Bet tiktai čia aš pirmą kartą
gyvenime pamačiau, teisingiau, supratau, kas yra tikrasis urvų grožis, plikų ir
šlapių akmenų atšiaurus grožis. Ypač puikų įspūdį palieka upės atkarpa tarp
Trečiosios ir Ketvirtosios užgriuvų. Ja man teko eiti paskutiniam. Dažnai turėdavau laiko stabtelėti ir pasižvalgyti į šalis ne nuvargusio maišų tampytojo
akimis, o ramiai, galima sakyti, visu savo vidumi. Galerijos skerspjūvis – pačių
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Trolėjus – plieninis lynas, įtvirtintas tarp dviejų nejudamųjų atramų požeminiuose šuliniuose
arba salėse gabenimo maišams greituoju būdu perkelti per sunkiai įveikiamas kliūtis.
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fantastiškiausių formų, stipriai raižytas ir iškarpytas. Posūkis keičia posūkį, ir
užtenka bent kiek atsilikti, kad įsivaizduotum esąs Tomas Sojeris ar Ali Baba
iš vaikystėje pamėgtų knygų. Ypatingą žavesį sukuria mūsų šviestuvų atšvaitai
ir vandens raibuliavimas. Šioje vietoje junti didelį dvasinių jėgų antplūdį. Visi
kažkodėl pasižadame būtinai čionai kada nors dar sugrįžti.
Aštuonių metrų virve užsiropščiame ant Ketvirtosios užgriuvos, kuri
įspūdžio mums nesustiprino, o vasario 7 dienos paryčiais pagaliau prieiname
garsiąją Penktąją užgriuvą.
Šiek tiek jaudinamės šliauždami siaura landa, atvėrusia kelią tolesniam paieškų darbui tada, kai čia, nežinodami, ką toliau daryti, sustodavo
stipriausieji šalies speleologai. Vilties salėje prasideda pakilimas į 60 metrų
aukščio užgriuvą. Ant aštuonių metrų aukščio sienelės greta kabo senos trosinės Morozovo grupės kopėčios ir trosas. Apžiūrėjęs šią įrangą, aš išreiškiu
abejonę dėl jos patikimumo ir galimybės ja pasinaudoti. Juk visa tai čia kabo
nuo 1978 m. Pagal saugumo taisykles ir gyvenimišką patirtį aišku, kad šias senienas reiktų nurašyti ir atiduoti į muziejų. Tačiau aš lieku neišgirstas ir einu
prie „kailialupio“ pernešti maišų. Tuo tarpu Joka, prisitvirtinęs prie troso, ima
pamažu ir atsargiai lipti į viršų. Jam beveik pasiekus viršų, staiga kopėčios nutrūksta! Kadangi Joka nesirūpino savisauga, kurios kilpa atmestinai kabėjo žemiau juosmens, krisdamas nutraukia savisaugos virvutes ir laisvai krinta nuo
sienos žemyn...
Pradžioje bekrisdamas atsitrenkia į sieną, po to į pusiau vertikalią didžiulio akmens plokštumą ir ja nuslysta tiesiai ant papėdėje sukrautų modulių.
Laimei, viskas baigiasi tik sumuštu dešinės rankos nykščiu. Kaip jam pavyko
nesusilaužyti stuburo, sunku suprasti. Šis laimingas nuotykis suglumina mus,
nes dabar jau visi įsitikinome, kokia nepatikima čia paliktoji vadinamoji stacionari įranga. Dabar Volodia liepia Seriogai įveikti sienelę laisvai lipant ir...
perkabinti kopėčias kitu galu!? Tarytum nuo to kas pasikeistų! Dabar man jau
nebekyla abejonės, kad kopėčios vėl nutrūks, apie ką pareiškiu garsiai. Tačiau
Volodia – vadas, turi visus drąsinti. Todėl, norėdamas paneigti mano skeptišką
prognozę, jis ima lipti kopėčiomis pirmas. Suprantama, jos vėl trūksta, Volodia
pakimba ant savisaugos ir turi nusileisti apačion. Daugiau mes apie tai nekalbėjome, tačiau šis įvykis liko mūsų širdyse iki pat ekspedicijos pabaigos. Na,
o Jokos būseną sunku apibūdinti, tačiau jo elgesio pasikeitimus stebėsime iki
išsiskyrimo ir daugiau nieko nebeišgirsime apie urvinę jo veiklą...
Po to į sienelės viršų pakylame įprastu būdu spaustukais saugiai pertvarkyta
virvine pakaba. Aš užlipu paskutinis, nes tenka prikabinėti prie virvės į viršų
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keliamus maišus. Toliau seka ilgas ir varginantis pakilimas į užgriuvos viršų.
Retai kur galima atsistoti visu ūgiu, o šliaužti painiais ir ankštais labirintais tarp
sukritusių mažų ir didelių akmens luitų tenka dažnai ir ilgai. Nieko panašaus aš
gyvenime dar nebuvau matęs nei patyręs, o buvusių šiame klaikiame labirinte pasakojimai nepasirodė tokie šiurpūs kaip realybė. Tai milžiniškas griūtinis
labirintas tarytum duonos kepalas, išvarpytas daugybės nežinia kur vedančių
siaurų landų. Jausmas toks, kaip po žemės drebėjimo atsidūrus po dangoraižio
griuvėsiais. Gausu įvairiausių formų „kailialupių“, „kalibrų“; dažnai nežinia iš
kur ima byrėti akmenys. Nei nupasakoti, nei juo labiau aprašyti šios išskirtinės struktūros neįmanoma. Net ir čia vietoje neįmanoma jo apžvelgti. Jį tegali
pajusti pats, pavargusiu kūnu pajusti jo šaltą ir drėgną lavonišką alsavimą, jo
priešiškumą žmogui, grasinimą čia pat vietoje tave sutriuškinti, jei ne fiziškai,
tai bent morališkai, kad imtum bėgti nuo jo neatsigręždamas, kad niekada nebenorėtum jo įveikti ir patekti ant jo viršūnės.
Po kelių valandų tokio brovimosi vienoje painioje vietoje Volodia staiga
suabejoja, ar teisinga kryptimi mes skverbiamės. Sustojame ir pora žmonių
eina į žvalgybą. Tik dabar pajuntame, kaip esame išvargę. Miegas akimirksniu
sukausto visus nejudančius – ką stovintį, ką nuvirtusį ant modulių. Nenuostabu – juk jau antra para, kai mes atkakliai skinamės kelią į šios nesvetingos
užgriuvos viršų. Po kurio laiko prabudęs aš žadinu miegančius ir siūlau tempti
maišus į viršų. Pratrūksta nieko gero nežadanti diskusija, nes niekas niekur
nebenori eiti, juo labiau kad ir čia būtų galima įsirengti laikiną stovyklą – tik
vandens arti nėra. Pagaliau iš žvalgybos grįžta Volodia ir pradžiugina mus,
kad mes tikrai truputį nuklydome ir kad teisinga landa yra visai čia pat. Mes
ir patys tą puikiai jaučiame, tik nežinome, kur ji. Dar po valandos ieškojimų
Volodia aptinka tą vienintelę skylę, ir mes nenoromis sulendame į ją. Beveik
baigiantis pakilimui prieiname prie nuolaidžiai aukštyn kylančio akmeninio
latako. Draugai palengva ir labai sunkiai pradeda juo kilti į viršų, o aš su Antonu kol kas liekame laukti apačioje be darbo. Aš atsiremiu į sieną ir nejučia
užmiegu. Bet po kelių ar keliolikos minučių prabundu užplūstas keistų jausmų.
Paeinu priekin už kampo ir netikiu savo akimis: matau tą lataką, kurio kiekviena pėda, pasirodo, man seniai gerai žinoma, tarytum aš čia jau ne pirmą
kartą. Bet juk aš niekada anksčiau nesu čia buvęs. Visa tai ką tik regėjau sapne
tarytum kažką iš ateities. Vėliau tai pavadinsiu „atminties haliucinacija“. O dabar palieku Antoną ramstyti sieną ir, kažkokios jėgos skatinamas, pradedu kabarotis lataku viršun. Niekaip negaliu atsigauti nuo to keisto jausmo, ypač kai
už posūkio randu pažįstamus akmenis, atbrailas, įdubimus. Turbūt begalinis
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Epizodai iš ekspedicijos gyvenimo Sniego prarajoje

nuovargis turi apimti žmogų, kad jis išvystų tai, ką aš mačiau. Pažvelgti į ateitį,
nors ir nelabai tolimą, nepaprastai sunku!
Po pusvalandžio mes jau Pergalės salėje, Penktosios užgriuvos viršuje.
13.30 val. mes laimingi, kad nei šiandien, nei rytoj niekur nereiks eiti, ir susmunkame būsimos stovyklos vietoje. Parūkę ir šiek tiek atsigavę imame tvarkytis ir ruoštis ilgam, labai ilgam poilsiui. Joka kaip visada užsiėmęs virtuvės
rakandais ir valgio gaminimu. Valgome labai lėtai, mėgaudamiesi nepaprasto
skanumo sriubkoše. Tonusui pakelti išgeriame padidintą leuzėjos73 ekstrakto
normą. Pergalės salėje vietos nepaprastai daug. Todėl palapinėms išsirenkame patogias aikšteles penkių metrų atstumu viena nuo kitos. Prieš užmigdami
nutariame truputį paplepėti. Gulim suvirtę palapinėje pas Volodią, sausu kuru
džioviname miegmaišius, kartu šildome orą, o Volodia pasakoja filmą apie
Džeimsą Bondą. Pro pravirą palapinės angą žvelgiu išorėn. Matau, Rafa nuėjo į
mūsų palapinę. Bet vaizdas kažkoks tolimas ir iškreiptas, nors tėra vos už penkių metrų. Tai jau „reali“ vaizdinė haliucinacija – viskas atrodo taip tolima, lyg
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Šlamagraižė leuzėja [lot. Rhaponticum carthamoides Will], kitaip paprastasis rapontikas, yra
endeminis Sibiro augalas. Leuzėjos šakniastiebių ir šaknų ekstraktas vartojamas nuo fizinio ir
protinio nuovargio, funkcinių nervų sistemos sutrikimų, chroniško alkoholizmo. Jos preparatai
praplečia periferines kraujagysles, pagerina ir pagreitina kraujo apytaką.
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matyčiau pro kitą žiūrono galą. Tai jau antras atvejis mano gyvenime. Pirmą
kartą, prisimenu, tai atsitiko vaikystėje, gulint lovoje su labai aukšta temperatūra. Bet juk dabar aš sveikut sveikutėlis. Ką visa tai galėtų reikšti? Nejaugi
mes, išbuvę maršrute 29,5 val., iš kurių 26 valandas intensyviai dirbome, priartėjome prie tos ribos, kai organizmas nuo perkrovos gali pradėti negrįžtamai
dėvėtis?.. Visiškai leisgyvi sumiegame tik 19.00 val.
Keliamės net po 16,5 valandų vasario 8 dieną 11.30 val. Pažadino mus Joka,
sakydamas, kad pusryčiai jau paruošti. Šaunuolis Joka! Pavalgę imamės remonto darbų. Mūsų kombinezonai, nors pagaminti iš abipusiai gumuoto kaprono (tai vienintelė tuo metu mums prieinama medžiaga šiai prarajai), gana
stipriai nukentėjo. Ypač greit apiplyšta medžiaga ties keliais ir alkūnėmis. Daug
bėdų turime ir su gabenimo maišais. Tie, kuriuose supakuoti mūsų gyvybės
moduliai, laiko šiek tiek geriau. Jų svoris mažesnis, o viduje nėra kietų daiktų, galinčių pramušti maiše skyles. Kita vertus, jų viduje yra dar hermetiškas
guminis hidromaišas, o dar giliau – storas polietileno plėvelės maišas. Visa tai
užhermetinta specialiomis gumomis ir perrišta tvirtomis virvutėmis. Pačiame
viduryje į atskirus hermetiškus, kartais dvigubus, maišelius sudėti išfasuoti
maisto produktai, sausas kuras, degtukai ir kiti pirmos būtinybės daiktai, skirti
mūsų gyvybės užtikrinimui. Kiekvienos PKS vietoje mes visa tai atidarome ir
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tikriname jų būklę bei galimus nuostolius. Kur kas daugiau vargo su maišais,
pilnais įrangos. Jie gerokai sunkesni, todėl visur kliūna. Išsišovusios metalinės
įrangos dalys lengvai pramuša audinį (irgi gumuotą) ir gabenant lengvai gali
iškristi. Poilsio metu visa tai reikia užsiūti, suremontuoti arba net perkrauti,
jei maišas jau nebetinkamas naudoti. Tačiau ypač daug priežiūros reikalauja
maišų diržai, skirti nešti ir prikabinti. Po kiekvieno perėjimo bent trečdalis
diržų nuplyšta, tad tenka sugaišti gana daug laiko, kol vėl viskas įgauna pradinę
išvaizdą.
Aptvarkę įrangą ir modulius, apžiūrime salę. Ji tokia didelė, kad net yra kur
pasivaikščioti. Buitinės sąlygos labai geros. Išvietė įrengta gana atokiai patogioje ir jaukioje vietoje. Netoliese mūsų stovyklos iš salės skliauto teka vidutinio stiprumo vandens srovė, prie kurios norint pasemti vandens gana patogu
prieiti be hidrokostiumo. Vaikštome apsirengę kaip visada tokio tipo įsiskverbimuose: pagrindinis aprangos elementas – kupranugario vilnos kostiumas.
Juos visiems ekspedicijos dalyviams mielai paskolino Karelijos turizmo taryba.
Stovykloje gali apsieiti be guminių batų. Todėl avime specialiai tam tikslui paimtas odines šlepetes ar sportinius batelius. Nors šlepetes įsigijau net dviem
numeriais didesnes, tačiau jau dabar jaučiu, kad nei tai kojos stipriai išbrinko,
nei tai šlepetės susitraukė. Žodžiu, kojų vidun įkišti negaliu.
Vakare guliu ir rašau dienoraštį; kiti irgi užsiėmę asmeniniais, jeigu tokie
urve gali būti, reikalais. Susimąstęs žvelgiu į dangų, teisingiau, į skliautą, lygų
akmeninį skliautą. Nors salė aukšta (apie šimto metrų), tačiau net iki šešiasdešimties metrų užversta luitais, todėl iki skliauto lieka ne taip jau daug – vos
keturiasdešimt metrų. Žvakės šviesa vos ne vos glamonėja šį mūsų stogą, kuris dabar primena šiaurės pašvaistę. Žmogus turbūt visada ieško analogų tarp
dabarties ir praeityje matytų, kadaise artimai buvusių reginių ar reiškinių. Tolimos praeities prisiminimai plūste užplūsta. 25 mėnesiai, praleisti tolimojoje
Šiaurėje, iškyla atmintyje lyg vakar dienos įspūdžiai. Laikinai išnyksta riba tarp
požeminio ir paviršinio gyvenimo, nelieka amžino klausimo, kas svarbiau –
darbovietė ar urvai. Lyg tas požeminis gyvūnas, kuris nejaučia skirtumo tarp
vandens ir oro, mano mintys apie tuos du skirtingus pasaulius susiliejo į vieną.
Tačiau romantiškas mano svajones nutraukia Joka, siūlydamas karštos
kakavos. Šiaip urvuose kakava nelabai priimtina dėl savo bjaurios savybės iš
organizmo varyti skysčius dažniausiai pačiu netinkamiausiu momentu. Bet
dabar prieš miegą ypač malonu ja pasimėgauti. Mes visi esame labai dėkingi
Jokai, kuris dar ekspedicijos pradžioje niekieno neverčiamas pasisiūlė visą laiką gaminti maistą, prašydamas jį atleisti nuo visų kitų darbų ir motyvuodamas
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tuo, kad nori tarp produktų matyti idealią tvarką. Tada ir produktai be reikalo
nenukentės, ir užteks jų iki pat pabaigos.
O kada pabaiga, niekas nežino. Antrasis miegas, prasidėjęs 22.00 val., yra
kiek trumpesnis ir trunka tik 11,5 valandų.

4-asis ciklas. D + P + M = 24,75 + 26,25 +21,5 = 72,5 val.
Keliamės vasario 9 d. 9.30 val. ir, atlikę visa tai, ką darome kiekvieno darbinio ciklo pradžioje, 14.00 val. nešini 21 maišu lipame žemyn nuo Penktosios
užgriuvos link kitos. Iškart tenka šiek tiek nuklysti į šoną, bet mes su Antonu
greit atitaisome vadovo klaidą ir įtikiname jį, kad mūsų kryptis teisinga. O tai
padaryti, pasirodo, yra sunkiau, nei surasti teisingą kelią. Bet pagaliau Volodia
sutinka su mumis, ir mes netrukus nusileidžiame iki Giliosios upės. Ši atkarpa
keliautojui visada sukelia daug teigiamų emocijų. Aplinkui – vien įdomybės!
Gilioji upė teka ilgu, aukštu ir palyginti siauru kanjonu, kurio sienos stipriai
išraižytos gremžių. Vanduo, tirpindamas klintis, o jo srautai dar ir mechaniškai ardydami sienas, suformavo tokius požeminius kraštovaizdžius, kad sunku atitraukti žvilgsnį nuo šio akmeninio grožio. Tuo tarpu mūsų kombinezonai – atvirkščiai – visur kabinasi, kliūva, plyšta. Jei tokių vietų bus daug, mes
neišsaugosime jų ne tik iki paviršiaus, bet net ir iki dugno! Kiek tai įmanoma,
einame sienomis palei vandenį. Nors mes ir užsihermetinę, tačiau be didelės
būtinybės į vandenį lįsti nesinori, o kartu ir pavojinga. Pagrindinė, dažniausiai
pasitaikanti mirties urvuose priežastis – bendras kūno atšalimas. Tai atsitinka,
kai žmogus tam tikrą laiką išbūna vandens sraute ar ilgam patenka į vandenį
net su hidrokostiumu.
Daug kur mums kelią pastoja visiškai vertikalios kanjono sienos. Tada brendame vandeniu, kurio gylis labai nevienodas. Vis dažniau pasitaiko gilaus vandens atkarpų. Modulius plukdome pasroviui, o ten, kur jie patys neplaukia,
pernešame juos po du ant nugaros. Su tokiu sunkiu kroviniu gana sudėtinga
saugiai keliauti – tenka šokinėti nuo akmens ant akmens, laviruoti tarp gilių,
vandens kupinų duobių.
Netikėtai už posūkio randame 10 metrų ilgio horizontalius turėklus,
stacionariai įrengtus šiek tiek aukščiau vandens paviršiaus. Vadinasi, reikės
rimtai plaukti. Karabinais sukabiname po tris keturis modulius į krūvą, prikabiname šią grupę prie turėklų, patys iki kaklo pasineriame vandenin ir, apsikabinę modulius, leidžiamės pasroviui. Netrukus dugnas dingsta iš po kojų,
moduliai stengiasi plaukti į skirtingas puses, o hidrokostiume susikaupęs oras
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bando apversti tave į nepatogią ir pavojingą padėtį. Stengiuosi jokiu būdu neprisiryti vandens, nepasinerti po vandeniu. Tačiau dar kelios akimirkos, ir mes
kitame krante. Toliau upė gausi krioklių ir rėvų. Ir vėl dešimties metrų plaukimas požeminiame baseine, ir vėl upė, nesibaigianti upė.
Tačiau dabar upė ėmė keisti savo pobūdį – pasidarė nebe tokia triukšminga.
O štai ir iš pažiūros visai stovinčio vandens užtvindytas vingiuotas kanjonas.
Monumentalia ramybe alsuoja nežinia į kokias aukštumas kylančios vandens
nugairintos sienos, tamsus kaip švinas neperšviečiamas vanduo. Vėl „nuolatiniai“ turėklai, bet labai ištampyti ir daug kur liečiantys vandens paviršių. Jais
naudotis būtų gana sunku, todėl tenka gerokai paremontuoti. Mūsų laukianti
neperbrendamo vandens atkarpa yra apie 70 metrų ilgio.
Pirmasis, apsikabinęs tris modulius, išplaukia Volodia. Kai jo švieselė
dingsta už antro posūkio, nuleidžiu į vandenį savo „plaustą“ iš keturių karabinais sukabintų modulių ir, šiek tiek prisilaikydamas turėklų, brendu į vandenį
iki kaklo. Vanduo nepaprastai tamsus ir kažkokios neaiškios „sunkios“ spalvos. Kiekviena ranka apsikabinu po du modulius ir, atsispyręs nuo dugno, atsiduodu vandens stichijai. Dugnas toli gelmėje, sienos taip pat nepasiekiamos,
o vandens tėkmės nesijaučia arba jos apskritai nėra. Todėl, kad galėčiau judėti
pirmyn, turiu prisitraukinėti už turėklų. Po kelių kanjono posūkių lieku vienui
vienas ir iš lėto plaukiu pirmyn. Nei Volodios priekyje nesimato, nei pasilikusių draugų atsisukęs jau nebematau. Vietomis turėklai kiek priartėja prie sienų,
kurios mano hidrokostiumui grasina aštriais povandeniniais klinčių durklais.
Stengiuosi išvengti tokių itin pavojingų ir klastingų vietų – gyventi dar norisi.
Likus iki kranto plaukti apie dešimt metrų, jaučiu, kaip plona ir šalta, tarytum
gyvatė, vandens srovelė ima skverbtis po hidrokostiumu ir šiltais drabužiais,
teka mano kūno paviršiumi nuo juosmens per dešinę koją žemyn. Pasirodo, estiškų hidrokostiumų trūkumas – nepatikimas užsandarinimo būdas, susukant
kelnių ir palaidinės klostes draugėn ir užspaudžiant specialia gumine juosta.
Šį trumpalaikį pratekėjimą priimu kaip neišvengiamą būtinybę, kaip menkniekį, kuris galbūt nesukels labai blogų pasekmių. Skverbiantis į Sniego prarają,
esminis ir, sakyčiau, lemiamas vaidmuo tenka hermetizacijai. Viskas čia turi
būti apsaugota nuo menkiausio vandens poveikio. Neretai mes hidrokostiumų
nenusivelkame net po trisdešimt valandų.
Šaltas vanduo paspartina mano plaukimą, ir štai aš jau stoviu greta Volodios.
Kiti irgi netrukus pasiekia šį krantą. Upė tęsiasi iki pat Šeštosios užgriuvos,
kur, nusileidę 7 metrų kriokliu žemyn, pradedame staigų ir painų pakilimą į
viršų. Tai puikus poligonas nervų sistemai stiprinti. Tie keliasdešimt vertikalių
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metrų, įveiktų maždaug per valandą, atmintin įstrigo visam likusiam gyvenimui. Judame „gyvais“ akmenimis ir luitais. Naudotis virve ar įtaisyti saugą nėra
jokių galimybių. Čia kiekvienas turi pasikliauti tik savo sugebėjimais ir intuicija.
Vienoje vietoje siauru plyšiu tenka išlįsti iš užgriuvos jos vertikalioje klintinių luitų sankaupos pusėje, nukreiptoje į ką tik įveiktą krioklį. Nei viršaus, nei
apačios, nei juo labiau priešingos sienos su kriokliu silpnas šviestuvo spindulys
išplėšti negali. Tik kažkur žemiau po tavimi šniokščia vandens srautas. Prieš
baigiantis plyšiui, tenka pralįsti po „giljotina“ – dviejuose taškuose į priešingas sieneles įsitvirtinusiu luitu, kuris, beje, nuo menkiausio prisilietimo svyruoja. Už jo gana ilga lentynėlė, tačiau tik 20 cm pločio ir lyg tyčia nuolaidi
link „bedugnės“. Iššliaužus ant jos, būtina kaip nors atsistoti, po to palypėti
ant „giljotinos“ ir, šiek tiek rankomis prisitraukus už atbrailos, galima tikėtis
sėkmingai apleisti šią itin pavojingą, bet ir įspūdingai nepakartojamą vietą. Šitoks akrobatinis žongliravimas ant nepatikimų atramų gal būtų ne toks sudėtingas kalnuose dieną. Tačiau absoliučioje tamsoje ir dar varžomam standaus
ir nepatogaus hidrokostiumo, nežinia iš kur „apšaudomam“ įvairaus kalibro
akmenų, atsiranda tokia aibė keblumų, kuriuos sunku nupasakoti ar aprašyti.
Tačiau viskas turi savo pabaigą.
Įrengę 15 metrų vertikalius turėklus ir jais pasinaudoję, vasario 10 dieną 5.30 val. patenkame į Dolmeno salę, šį pavadinimą gavusią dėl didelių ir
plokščių akmens luitų, primenančių tikruosius dolmenus74. Kažkodėl jaučiamės labai išvargę, o mintis, kad šiandien prieš akis dar toks pat kelias, verčia
mus nejučia aplink ieškoti patogios vietos įrengti PKS. Priėjus pirmą ne kokią
aikštelę, Volodia pareiškė, kad tai pati geriausia vieta visoje salėje. Na, jeigu
taip, tai, žinoma, neverta čia nakvoti ir reikia kuo skubiau iš čia nešdintis, kol
dar apskritai kojas pavelkame... Tačiau ne viskas mūsų ir mūsų vadovo valioje – gamta gudresnė už žmogų: jei jis pats apie save negalvoja, gamta būtinai
juo pasirūpins, neduos jam kvailai pražūti.
Sustojame pietauti. Prisidengę dideliu polietileno plėvelės gabalu, susėdame ratu, uždegame keletą žvakių, sauso kuro ir ilsimės. Tai vienas iš pažangiausių būdų greitam poilsiui ir jėgoms atstatyti, vadinamas „varpu“. Pavalgę ir
parūkę visi prigulame ten, kur sėdėjome: kas ant maišų su įranga, kas ant čia
rastų senų porolono gabalų, o Joka tiesiog ant akmenų įsitaiso. Visi, išskyrus
mane ir Volodią, užmiega įvairiomis nepatogiomis pozomis. Nors miegojo jie
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Dolmenas [bret. taol maen – akmeninis stalas] – senovinis statinys iš dviejų ar daugiau vertikaliai stovinčių luitų, ant kurių uždėtas horizontalus plokščias akmuo.
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sunkiai, dejuodami, vaitodami ir neilgai, tačiau kartu sudėjus šis mūsų poilsis
mums „kainavo“ net septynias valandas!
Nuo Šeštosios užgriuvos pradedame leistis tik 12.30 val. Už kokių penkiasdešimties metrų aptinkame labai patogią aikštelę, kurią esant Volodia puikiai
žinojo. Kaip gerai jis pasielgė, nevesdamas mūsų iškart tenai. Ko gero, būtume
ten ir sustoję nakvoti. Tik mintis, kad nėra kitos išeities, kaip eiti toliau, pridavė
mums jėgų. Na, o gamta pasirūpino, kad bent kiek atstatytų jėgas tie, kurie jau
buvo beveik išsekę.
Tolesnį kelią mums iškart pastoja vertikali 10 metrų aukščio sienelė, kurią
norėdami įveikti kabiname 20 metrų horizontalius turėklus ir 15 metrų aukščio linijines atramas. Nusileidę žemyn, patenkame tiesiai į Sekliąją upę, kuri
pasirodė mums daug vandeningesnė už įveiktą Giliąją upę ir patogesnė moduliams plukdyti. Gilesnes vandens duobes apeiname sienomis, kurios čia pasidabinusios įvairiausiomis atbrailomis ir iškyšuliais. Bandydamas apeiti vieną
ypač gilią duobę, įsikimbu atsikišusios uolos briaunos, kuri staiga atskyla nuo
sienos, ir aš netikėtai krentu į vandenį. Lygiai toks pat likimas netrukus ištinka
ir Antoną, kuris vandenin paneria iki kaklo.
Šioje atkarpoje atsitinka dar vienas nepaprastai man skaudus nuotykis.
Norėdamas pavaišinti Rafą cigarete, paduodu jam palaikyti savo atidarytą
žiebtuvėlį, kurį jis dėl neapdairumo įmeta į galingą vandens srautą. Iškart puolu žemyn, pasineriu iki kaklo vandenin, bandydamas ant dugno sugriebti šį
taip būtiną daiktą, bet veltui – srautas, matyt, jau pagavo jį ir nusinešė gelmėn.
Apie –750 metrų gylyje aptinku pirmąjį požeminės faunos atstovą – šimtakojį.
Nors iki šios dienos maršruto pabaigos liko tik apie 500 metrų, nuovargis daro savo. Pirmiausia kyla nesusipratimas dėl rūkalų. Mes, rūkantieji, savo
cigaretes sudėjome į kiekvieną paliekamą grįžimui skirtą modulį, kad visada
turėtume garantuotą atsargą. Pradėdami eilinį ciklą kiekvienas pasiimame tam
tikrą kiekį rūkalų, kuriuos saugome šalme. Šį kartą šiek tiek apsiskaičiavome,
todėl šiuo metu tik Rafa turi prie savęs cigarečių, o jis dėl to ėmė prieš kitus
šiek tiek puikuotis. Tai labai nepatinka Antonui, ir jis išsako viską, ką tuo klausimu galvoja apie Rafą. Antra psichologinės įtampos priežastimi tapo tai, kad
Volodia nuteikė visus greit pasieksiant šios dienos kelio galą. O jo kaip nematyt, taip nematyt. Žmonės jau išnaudojo visas užplanuotas jėgas ir vidinius
išteklius, ir mūsų buvęs darnus kolektyvas kiek sutrinka. Prasideda nereikalingos tuščios kalbos, dažni stabtelėjimai. Judame nepaprastai lėtai.
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Pagaliau Septintoji užgriuva!!! Visų jėgos
tarytum padvigubėja. Mano draugai tiesiog veržiasi aukštyn. Pakeliui dvejos vėl „nuolatinės“
(po 7 metrus) kopėčios kaip koks reliktas ne tiek
teikia vilčių, kiek paprasčiausiai pastoja mums
kelią. Jos pagamintos iš virvių ir gerokai papuvusios. Nei lipti jomis, nei apeiti. Mūsiškiai daug
negalvodami (gal dar nepasimokė?) kariasi jomis
į viršų ir traukia mano prikabinėjamus maišus.
21.45 val. mes –800 metrų gylyje sukritę
Laukimo salėje ant žemės rūkome. Tikriname
modulius – visi sausi, tik vos sudrėkę. Vasario
11 dieną 1.00 val. užmiegame, bet dar nespėję
kaip reikiant pailsėti ir išdžiūti, prabundame
10.30 val., nes esame kviečiami pusryčiauti.
Joka kaip visada niekam neužleidžia savo posto.
Nuostabi karšta bulvių košė, kakava ir cigaretė,
neskaitant kitų priedų ir saldumynų, nuteikia
produktyviam darbui. Šiandien mums teks daug
ką susiremontuoti – urvas labai žiauriai apdraskė mūsų maišus ir kombinezonus. Atplyšę vos
ne visų maišų diržai, skylės kombinezonuose, iširusios siūlės. Jokai ir Volodiai prakiuro hidrokostiumai. Intensyviai padirbėję
visą dieną, 22.00 val. sugulame antrajam dvylikos valandų miegui.

5-asis ciklas. D + P + M = 17 + 27 + 29 = 73 val.
Vasario 12 dieną pasiruošimo darbų beveik nebuvo. Tačiau mūsų tempas
sulėtėjo tiek, kad šią situaciją drąsiai galima vadinti sąmoningu delsimu. Išėjimo į maršrutą laikas vilkinamas pačiais netikėčiausiais būdais. Kai viskas
paruošta, o mes apsirengę, surenkame visas šiukšles ir kuriame lauželį joms
sudeginti. Užgesus ugniai, nebelieka jokio preteksto sėdėti, ir 15.00 val. pradedame 17 maišų tampymą. Šįkart mūsų kelias sausas, tačiau nelabai patogus.
Upės vaga judėti būtų gerai, bet tai beveik neįmanoma. Daugelyje vietų ji visai
dingsta tarp akmenų. Nors absoliučiai vertikalių šulinių nepasitaiko – pakeliui tik du 10 ir 5 metrų slenksčiai, judėti tenka sienomis kiek aukščiau upės
vagos. Keliauti trukdo netvarkingai suvirtę dideli luitai ir judantys akmenys.
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Jei iki Septintosios užgriuvos visos jos buvo sunumeruotos ir akivaizdžios, tai
čia prasideda atkarpa, kur šimtus metrų tęsiasi įvairūs sąvartynai, nedidelės
ir didesnės užgriuvos, kurių niekas ir neskaičiavo. Tai nelyginant viena ilgyn
nutįsusi galinga užgriuva. Maišus dažniausiai perdavinėjame iš rankų į rankas.
Vaizdai sukasi kaip kaleidoskope. Štai – Katilas, itin egzotiška vieta. Katilu
užsibaigia ilga, gilaus ir ramaus vandens pilna galerija. Volodia ir Rafa priekyje,
kiek žemiau tos galerijos, pačiame Katile. O mes, likusieji, leidžiame vandenin
modulius. Jie kuo puikiausiai plaukia patys ir dingsta kažkur už posūkio dešinėje. Paskutiniuosius modulius aš privairuoju prie tos visa ryjančios skylės.
Vanduo su griausmu garma į duobę iš 4 m aukščio. Iš jos kažkaip suktai lekia
dešinėn į kažkokią vandens kamerą, o kas toliau, visai nieko nesimato. Tematau dvi švieseles ir girdžiu kažką šaukiant. Pagaliau susivokiu, kad jie ten dviese
nebesugaudo bandančių nuo jų pasprukti modulių ir kad kitus reikia laikinai
pristabdyti. O liko jau visai nedaug – tik du. Netrukus visi moduliai sugaudyti,
paskutinieji paleisti pirmyn, ir mes iš paskos, rydami į veidą betyškantį vandenį, nusileidžiame žemyn. Kaip visada po vandens procedūrų perskaičiuojame
maišus. Dviejų trūksta! Maišų paieškos užtrunka. Vieną maišą randame Katile
srauto prispaustą duobėje prie dugno. Dėl kito tenka lipti į viršų ir traukti jį iš
ramaus užutekio, kur jį randame prispaustą prie uolos.
Po kelių varginančių darbo valandų prieš mus atsiveria Kanjonas – vieta,
kur upė be akmenų, tačiau tokia siaura ir sekli, kad nei eiti vaga, nei plukdyti
modulius neįmanoma. Belieka palypėti gerokai aukščiau virš vandens, kur kanjono sienos pakankamai suartėjusios ir gausu tarp jų įstrigusių akmenų. Kanjonu judame nelabai saugiai, bet bent užtikrintai. Tačiau mūsų kelias šiame urve
anaiptol ne rožėmis, o, deja, akmenimis klotas. O tarp akmenų kartais pasitaiko
tarpų. Štai ir pirmoji perkėla. Palei kairiąją sieną dar nuo anų laikų įtempti turėklai. Daugybė patogių vietų rankoms ir kojoms atremti ar pastatyti suteikia
tam tikrą malonumą. Tačiau netrukus už pirmosios laukia ir antroji perkėla.
Šįkart kaip per tikrą kalnų upę tenka slysti virve prisikabinus dviem karabinais.
Netikėtai Antonas dėl neužsuktos vieno karabino movos netyčia išleidžia vieną
maišą kristi žemyn tiesiai į putojančios bedugnės nasrus. Daug laiko po to jis su
Rafa sugaišta, kol suranda, sužvejoja ir iškelia sušlapusį krovinį.
Netrukus šie keisti sąvartynai baigiasi, ir mes nusileidžiame prie upės.
Mūsų tempas gerokai paspartėja, ir vasario 13 dieną 0.45 val. mes su pakilia nuotaika įžengiame į Gaudžiančiąją salę. Čia, dešiniajame upės krante,
maždaug penkių metrų aukštyje virš vandens lygio – puiki ilga aikštelė, tinkama net stovyklai įsirengti. Nors ir nesame dar pavargę, bet po gausių pietų
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visavertiškai ilsimės gulėdami prie žvakių. Vis dar reiškiasi mūsų „paviršinė“
prigimtis – naktį toliau eiti nesinori. Tačiau 6.00 val. visi sutartinai pašokame
ir upės vaga brendame tolyn. Vanduo negilus – iki kelių, kartais iki juosmens.
Žemesnio ūgio Serioža kartais net iki pažastų pasineria. Maišus tai nešame ant
pečių, tai plukdome vandeniu, eidami paskui juos.
Aplinkui nuostabūs vaizdai. Tokio požeminio kraštovaizdžio galėtų pavydėti bet kuris dailininkas. Vis tik Sniego urvynas – ypatingas urvas. Pabuvojus
jame galima susidaryti visą vaizdą apie požeminį pasaulį ir gyvenimo sąlygas
jame. Kitų urvų nebereikia. Urvų urvas!
Toliau net šešiose vietose naudojamės įranga – aibė smulkių slenksčių, reikalaujančių horizontalių turėklų. 10 metrų aukščio Priešrekordinis šulinys yra
ženklas, kad artėjame prie kilometrinės gilumos. Įrangą nusileisti kabiname
greta tėkmės, o maišus žemyn leidžiame trolėjumi. Gražus reginys. Plonas
kaip siūlas trosas išnyksta kažkur tolumoje ir viršuje. Po būdingų karabino įsegimo garsų pasigirsta silpnas ūžesys, vėliau jis stiprėja ir, ūmai virtęs trenksmu,
įsikūnija prie pat kojų atsitrenkiančiu maišu.
Tuojau už krioklio vanduo, jau gerokai anksčiau įsibėgėjęs, nuolaidžia galerija lekia toliau apie keturiasdešimt metrų ir su milžiniška jėga iš dvidešimt
penkių metrų aukščio neria žemyn į Rekordinį krioklį. Triukšmas toks, jog
per krioklio aukštį susikalbėti neįmanoma. Apačioje daug, labai daug vandens.
Gaunu ir aš jo porciją su kaupu. Salėje, į kurią nusileidžiame, siautėja labai
stiprus vėjas, nuo krioklio krinta dulksna. Joka su Serioža pasilieka viršuje
nuleisti modulių. Pirmieji keturi atkeliauja sėkmingai, tuo tarpu kiti du gulasi
ant lentynėlės septynių metrų virš dugno aukštyje. Iš viršaus juos pajudinti nepavyksta, todėl Antonas spaustukais kyla trosu aukštyn per vandenį ir numeta
maišus žemyn. Likusieji maišai atkeliauja trosu.
Pakilimas su maišais į Molingąją užgriuvą mums sunkus, ypač paskutinioji keturių metrų visiškai statmena sienelė. 13.15 val. mes jau ant viršaus
dairomės, kaip čia geriau įsirengti PKS-1000. Žemyn stovyklos jau nebegabensime. Iš čia startuosime lemiamam nusileidimui, po kurio vėl sugrįšime atgal.
Jei čionai atsigabenome net penkiolika maišų, tai žemyn nešimės tik šešis.
Molingoji užgriuva labai skiriasi nuo kitų. Čia nėra nė lašo vandens – jo
tenka ieškoti tik nusileidus žemyn. Nors čia visur laša, o visi akmenys apnešti
šlapiu moliu, tačiau tai bene vienintelė PKS tinkama vieta. Tiesa, čia kur kas
šilčiau negu kitur – net +5,25 °C. O temperatūros pokyčiams mes tapome labai
jautrūs. Net vieno laipsnio skirtumą kaipmat pajuntame. Skersvėjis ir drėgmė
kankina mus kiekviename žingsnyje.
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Nuo 17.30 val. iki vasario 14 dienos 9.30 val. miegame grožio miegu tarytum po didžiausio darbo. Matyt, organizmas šiek tiek atsipalaidavo ir labiau
nuvargsta. Todėl daugiau laiko reikia atsistatyti. Aktyvi veikla tarp abiejų miegų virto tikru poilsiu. Žemyn teks neštis labai nedaug. Tam atrenkame pačius
sveikiausius maišus, tad remontuoti nereikia nieko. Dieną praleidžiame gyvendami prisiminimais ir vos vos paliesdami rytdienos maršrutą.
Mūsų prisiimta dviejų miegų taktika labai pasiteisino. Neskaitant paties
miego, kurio reikšmė visiems suprantama, pirmojo metu visiškai ant savęs išsidžioviname rūbus ir miegmaišių vidinę pusę. Tuo tarpu antrasis miegas yra
tikras malonumas dėl sausumo ir šilumos, kurios aiškiai padaugėja, lyginant su
pirmuoju miegu. Tik antrojo miego metu gali pailsėti mūsų raumenys ir visas
organizmas. Taigi ir dabar su didžiausiu pasitenkinimu 22.00 val. gulamės antrajam trylikos valandų miegui. Šis mūsų penktasis gyvenimo po žeme ciklas
iš kitų išsiskyrė tuo, kad jo metu daugiausia laiko – 27 valandas – aktyviai ilsėjomės ir ilgiausiai – net 29 valandas – miegojome.

6-asis ciklas. D + P + M = 24,25 + 19,75 + 27,75 = 71,75 val.
Vasario 15 dieną 11.00 val. mes jau ant kojų. Kadangi mano pirmasis 145У
elementų apšvietimo blokas jau visai išseko, keičiu jį antruoju, šį kartą iš dviejų
elementų. Vieną apšvietimo bloką palieku šioje PKS kaip atsarginį. Apskritai mes
jaučiame didelį apšvietimo elementų stygių. Dėl neaiškių priežasčių baterijų paimta aiškiai per mažai. Todėl tenka jas labai taupyti. Maisto klausimas išspręstas
tikrai neblogai. Pradžioje, kol mes dar gyvenome iš paviršiuje sukauptų vidinių
išteklių, produktų šiek tiek likdavo. Tuo tarpu dabar kai kada jų lyg ir per mažai.
Bet mes maisto modulius paliekame atitinkamose PKS vietose grįžimui, tai juose
lieka ir sutaupyti maisto likučiai. Žodžiu, viskas bus sunaudota pagal paskirtį.
14.30 val. neskubėdami ir susikaupę nuo užgriuvos leidžiamės dugno kryptimi. Įveikę 7 metrų sienelę, sugrįžtame į vandens karaliją. Pradžioje brendame
iki kelių, toliau – iki juosmens, o vietomis ir pečius siekia. 70 metrų ilgio atkarpa su nuolatiniais turėklais reikalauja ypatingo dėmesio. Numatydami tam
tikrus galimus šio etapo sunkumus, specialiai daiktus ir maistą išskirstėme į
šešis maišus, kad kiekvienas iš mūsų turėtų bent po vieną. Dabar čia maišas
ne našta, o vienintelė gelbėjimosi priemonė vandenyje. Jau visur vandens gylis
virš galvos, o kiek ten tų metrų, niekas nematavo, – daug. Prisilaikydami modulio ir atsargiai prisitraukinėdami pagalbine virvele, mes palengva slenkame
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pasroviui. Deja, vienas modulis nepajėgus pakankamai kelti speleologą į viršų,
ypač jeigu maiše prisirenka vandens.
Įspūdžiai pranoksta visus pirmtakų pasakojimus. Net nesinori lipti iš
vandens. Neabejotinai įspūdingiausia plaukti vadinamuoju „Akvakailialupiu“.
Tai ilgas, vingiuotas ir aukštas plyšys, apačioje pripildytas vandens. Gylis taip
pat virš galvos. Turėklų čia nėra, bet jų beveik ir nereikia. Svarbu tik per daug
nepasitikėti savimi ir nuolat būti atidžiam. Stumdami modulius prieš save ir
truputį jų prisilaikydami, varlyte plaukiame pirmyn. Vienas paskui kitą ir netoli vienas kito. Nors padėti draugui tokioje situacijoje nelabai galėtume, moralinė parama ir fizinis artumas padeda sukaupti visus savo gebėjimus, tad be
jokių nutikimų metras po metro plaukiame. Rankomis, alkūnėmis ir kojomis
atsispirdamas į priešingas sienas, stengiuosi nepasinerti visa galva po vandeniu. Tai dabar svarbiausia! Pakeliui praplaukiame tam tikras kameras ir praplatėjimus. Jie suteikia dar daugiau paslaptingumo ir taip jau pasakiškam plyšiui.
Nedideli slenksčiai (3, 5, 4 ir 10 metrų aukščio) nedaug tepaįvairina šią galingą žemės gelmių upę. Tačiau 10 metrų Ežerinis krioklys kai kam atmintyje
liks ilgam. Įrangą pakabiname taip, kad galime leistis visai arti vandens srauto.
Potvynis šiuo metų laiku čia negresia, todėl viskas lyg ir normalu. Po Volodios
ir Seriožos žemyn leidžiuosi trečias. Tik ėmęs leistis, pamačiau, kad esu salėje
su beveik idealiai vertikaliomis sienomis ir apačioje iki tam tikro lygio užpildytoje vandeniu. Gylis, kaip čia paprastai būna – ne mažiau kelių metrų. Nusileidęs iki pat ežero paviršiaus, pastebiu esąs apie pora metrų nuo sienos. Nusileidžiu dar šiek tiek, beveik iki pažastų vandenin ir sušvytavęs vargais negalais
priartėju prie sienos, už kurios sunkiai, bet pavyksta užsikabinti. Atlaisvinu
virves nuo savo svorio ir, atsargiai dėliodamas kojas ant povandeninių iškyšulių, judu pagal ežero perimetrą į priešingą pusę, kur manęs laukia draugai. Ten,
kitoje pusėje, iš ežero išteka upė, viliojanti mus pasroviui žemyn.
Po manęs leidžiasi Rafa – aiškiai matome jo šviestuvo šviesą, slenkančią žemyn. Neapskaičiavęs gylio, jis pasineria vandenin iki pat kaklo. Tokioje padėtyje
jam, suprantama, labai sunku atsikabinti nuo virvių. O atstumas mums neleidžia
ateiti pagalbon, be to, ne kažin ką mes ir tematome nuo kito ežero kranto. Tuo
tarpu Rafai pasinėrus į vandenį, virvės šiek tiek atsilaisvina nuo žmogaus svorio,
o viršuje likusiems kolegoms susidaro įspūdis, kad virvės jau laisvos. Krioklio
šniokštimas savo triukšmu užgožia bet kokius garsinius signalus – belieka vadovautis tik nuojauta. Taigi, Joka, nieko blogo neįtardamas, prisitvirtina prie virvių
ir ima leistis žemyn. Tai dar labiau apsunkina Rafos padėtį, o jis vis dar plūduriuoja vandenyje. Pasiekęs vandens paviršių, Joka, kaip vėliau jis papasakos,
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mato vandenyje plūduriuojantį prie virvės pririštą gabenimo maišą su pritvirtintu prie jo įjungtu šviestuvu. Pagalvojęs, kokie šaunūs jo draugai, įrengę vandenyje tokį patogumą su perspėjančiu šviestuvu, jis nieko blogo neketindamas jau
ruošėsi statyti koją ant to „maišo“, kai šis ėmė krutėti ir kažką ne visai kultūringai
riktelėjo. Tik tuomet Jokai paaiškėjo, kad Rafa murkdosi vos neskęsdamas. Toks
štai įvyko kai kam linksmas, o kai kam ir nelabai malonus, tačiau laimingas incidentas, labai paįvairinęs jau gana pilku tapusį mūsų sunkų gyvenimą.
Perėję ilgoką ir slenkstėtą (3, 5 ir 4 metrų aukščio) vandeningos galerijos atkarpą, iš toli išgirstame Riaumojančiųjų kaskadų artumą. Tai didžiuliai patrauklūs slenksčiai, kuriais dideliu greičiu verčiasi kalnai vandens. Nors kaskadas
įveikti jokių sunkumų nėra, tačiau tam, kad netyčia kas nors iš mūsų nebūtų
nuplautas, įtempiame 40 metrų ilgio virvinius turėklus. Kadangi virvė jau pritvirtinta, labai lengvabūdiška būtų ja nepasinaudoti. Įsegę savo aštuonetukus į
turėklų virvę, paeiliui leidžiamės apačion. Vandens srautas bando stumti mane
judėti greičiau arba vietomis bloškia į šoną ir spaudžia prie sienos. Purslai taško veidą, tarpais užlieja burną ir akis. Fantastika!...
Po to dar viena 10 metrų virvė, ir mes MAGI75 salėje –1190 metrų gylyje.
Grįždami atgal sustosime čia pavalgyti. Todėl paliekame paskutinį modulį su
maistu. Prisėdę trumpam parūkome ir suvalgome visas šokolado ir vitaminų
atsargas. Kupini jėgų skubame žemyn. Neįtikėtinai greitai pro mus (o gal mes
pro juos) pralekia 15, 4, 6 ir 4 metrų šulinukai bei slenksčiai, ir mes jau prie
paskutiniojo mūsų maršrute šulinio – 25 metrų Olimpinio krioklio.
Įdomus buvo nusileidimas, ypač man! Priėjęs prie pakabos, žiūriu, kaip leistis ruošiasi Rafa. Niekaip negaliu atsistebėti, kodėl mano kolegos pakabino tokį
seną aprūdijusį trosą. Betgi niekur aš nedingsiu besistebėdamas. Nepasilikti
juk man čia – visi leidžiasi ir man teks. Įrangai atsilaisvinus, leidžiuosi virve,
saugausi už troso. Nusileidęs apie šešiolika metrų, pagal įtempimą jaučiu, kad
apatinis troso galas nuvestas toli šoną, matyt, tam, kad besileidžiantysis nepatektų po galingo krioklio srautu. Kad būtų patogiau, aš laisvąją kairę koją
permetu per trosą jį apkabindamas ir toliau leidžiuosi įstrižai. Nespėju nusileisti nė pusantro metro, kai pajuntu lengvą timptelėjimą, o mano savisaugos spaustukas su jame įtvirtintu trosu netikėtai pakimba žemiau manęs. Kas
tai? Neįtikėtina! Juk lieku kabėti tik ant vienos linijinės atramos? Negerai, be
to, nepaprastai pavojinga! Tik labai keista, kaip galėjau nutraukti trosą visai jo
neapkraudamas? Bet dar keisčiau, kad visai netoli priešais mane beveik ranka pasiekiamas kabo kitas visiškai naujas blizgantis trosas. Iš kur jis čia, kaip
galėjo atsirasti? Na, ilgai samprotauti kabant tarp dangaus ir žemės nesinori.
Išsiaiškinsime viską apačioje. O dabar pakimbu ant pagrindinės virvės, atkabi75
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nęs numetu žemyn tą nesąmoningą ir jau niekam nebereikalingą trosą ir, prisitvirtinęs prie to „likimo dovanoto“ troso, nieko nelaukdamas „einu“ žemyn.
Tik nusileidęs ir surūkęs paeiliui dvi cigaretes, įsisąmoninu, kokiame dideliame pavojuje buvau atsidūręs.
Tokia štai kaina vasario 15 dieną 23.45 val. mes susirinkome Ikso salėje
pasiekę –1320 metrų gylį, tolimiausią ir giliausią mūsų ekspedicijos tašką.
Tam mums prireikė beveik 13,5 parų. Kiekvienas iš mūsų šiandien pasiekėme
asmeninį nusileidimo į gylį urvuose rekordą, o aš ir Lietuvos rekordą.
Ikso salė stebina kiekvieną čia nusileidusį pirmiausia savo gabaritais. Nuo
vieno jos galo kito nesimato. Dugnas nuklotas smėliu – taip ir norisi prigulus
pasivolioti. Sausa, nors tai labai apgaulinga. Vasaros potvynių metu vanduo
staiga užlieja šią vietą ir gali pakilti iki 40 metrų aukščiau aslos.
Daugelis įsivaizduoja, kad mes, pasiekę žemiausią vietą urve ar apskritai
ekspedicijoje, patiriame kažkokius ypatingus išgyvenimus. Visai ne, sakyčiau,
priešingai: pasitenkinimas, džiaugsmas ateina vėliau, dažniausiai tik paviršiuje.
Kai darbas atliktas, galima ir pasvajoti. Tuo tarpu, kai prieš tave, teisingiau –
virš tavęs – kilometro ar net daugiau storio uolienų storymė, visos gerosios
emocijos, pergalės jausmas slopinamas rūpesčių dėl kelio atgal.
Kad ir dabar anaiptol nesveikiname vienas kito pasiekus tikslą, nors iki šiol
nė vienas iš mūsų nebuvo tokiame gylyje. Ir apskritai šiuo metu mūsų tikslas
tėra išlikti gyviems ir sveikiems. Nors joks realus pavojus mums šiuo metu
negresia, tačiau puikiai suprantame, ką dabar reikštų bent menkiausias incidentas. Pavyzdžiui, apendikso priepuolis ar kiek rimtesnė trauma su atviru lūžiu – garantuotas galas nelaimingajam. Ir visai ne todėl, kad jam negalėtume
padėti. Ne! Paprasčiausiai pritrūktų laiko. Mirtis jį pasiglemžtų anksčiau, negu
mes iškeltume jį į paviršių. Iki čia nusileisti nesugebėtų jokios oficialios gelbėjimo tarnybos Sovietų Sąjungoje būrys, jau nekalbant apie kokią nors pagalbą
po žeme. Vienintelis dalykas, kuo jie visada gali padėti, – tai sraigtasparnis, bet
tik po to, kai kelis kartus pasitikslins, o kas už jį sumokės!? Jų darbe – pirma
pinigai, o paskui pareiga... Na, o jei nesuspės ar nesugebės, ar apskritai jau nebereikės, laikysime, kad „vaikinui tiesiog nepasisekė!“
Vasario 16 dieną 1.00 val. paliekame „mūsų dugną“ ir pradedame kilti į paviršių. Mes su Joka nukabinėjame įrangą. Pirmasis, įveikęs Olimpinį krioklį,
perkabina įrangą šulinyje. Pasirodo, nė vieno iš tų dviejų nelemtų trosų niekas
iš mūsų grupės nekabino. Abu jie palikti maskviečių. Pirmasis, kuris nutrūko
mano rankose, buvo senas ir jau niekam tikęs, o antrasis buvo visiškai nepritvirtintas. Matyt, Kozlovo grupė, nuiminėdama įrangą, paprasčiausiai netyčia
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išleido jį iš rankų, ir jis savo fiksatoriumi užsikabino septyniais metrais žemiau
įprastos tvirtinimo vietos.
Daugiau nuotykių šioje vietoje nepatyrėme ir 7.00 val. jau sėdime MAGI
salėje, mėgaujamės grikių koše. Po neilgo poilsio 11.30 val. tęsiame kelionę.
Šįkart paskutinieji einame mes su Volodia. Daug nemalonumų suteikia mums
pakilimas Ežeriniu kriokliu. Vandeningąsias galerijas atgaliniame kelyje kažkodėl įveikiame sunkiau. Ypač man sunku vandenyje ties 70 metrų turėklais.
Kadangi mes nuiminėjame paskui save įrangą, tai ir mūsų maišai vis pilnėja ir
sunkėja. Dabar jie jau nebepadeda laikytis vandens paviršiuje, o priešingai –
skandina mus. Jau pirmąją akimirką vandenyje mano maišas nueina į dugną.
Tam, kad jo visai neprarasčiau, prisisegu karabinu jį prie savęs – jausmas, tarytum skenduolį vilkčiau. Vienu metu kovoju ir su maišu, ir su vandeniu. Tačiau
gana greit vanduo įveikia mane ir ima sunktis po hidrokostiumu. Jau ne tik
dešinė koja, bet ir visas dubuo šlapias. Per neatidumą prisileidžiu vandens ir į
dešinę rankovę. Laimei, kupranugario vilna gelbsti nuo šalčio. Belieka tik judėti ir judėti. Sustoti jokiu būdu negalima.
Įdomią situaciją stebime atėję į Molingąją užgriuvą. Paprastai šiame urve
skverbdavomės drauge. Šį kartą mes su Volodia gerokai atsilikome ir pasivijome draugus stovyklavietėje maždaug po valandos. Žiūrime į juos ir netikime
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savo akimis: jie svyruoja ir kažkuo primena tuos piliečius, kuriuos galima sutikti stoviniuojančius už kampo prie dažnos krautuvės. Štai ką reiškia greituminis
prarajos perėjimas! Patys to nepastebime, kaip nuvargstame iki silpnumo.
Visi esame peršlapę, todėl profilaktikos sumetimais leuzėjos ekstrakto
normą patrigubiname ir 22.30 val. užmiegame. Keliamės tik vasario 17 dieną
13.30 val., t. y. po penkiolikos valandų! Miegas buvo ilgas, bet labai prastas.
Tam buvo kelios priežastys. Mūsų nueitos atkarpos skverbimosi spindulys –
640 metrų pagal vertikalę ir 3,5 km horizontaliai. Tai fenomenalus fizinio krūvio rezultatas ypač gausaus vandens sąlygomis urve! Ir visa tai per vieną parą!
Savaime suprantama, tai pasiekti buvo galima tik be galo nuvargus. Kita priežastis – netekus daug šilumos dėl peršlapimo. Atstatyti šilumos balansą bus
sunku. Mums vėsu. Per pirmąjį miegą nesugebėjome savo kūnais išdžiovinti
drabužių. Juk kūnai stipriai atšalę – prastai šildo ir džiovina. Todėl dabar
stengiamės tai kompensuoti heksogazu ir sausu kuru. Būtina gerai išsidžiovinti prieš kitą irgi labai šlapią perėjimą. Eina penkioliktoji požeminė para, tačiau
šiandien maitinamės tik dvidešimt ketvirtą kartą. 22.00 val. mes vėl savo guoliuose.
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7-asis ciklas. D + P +M = 15 + 16,75 + 18 = 49,75 val.
Vasario 18 dieną atsikeliame 10.45 val., pavalgome ir, paskubomis sutvarkę
stovyklos vietą, judame aukštyn. Gaudžiančioje salėje nežinia kodėl kažkas nusprendė nevalgyti karšto maisto. Suryjame po plytelę šokolado „Privet“, gliukozės ir vitaminų. Ir vėl į kelią! Draugams ima iš rankų į upę kristi moduliai.
Pradeda reikštis nuovargis ir nepavalgymas. Visus mus apima apatija darbui,
sunku koordinuoti judesius. Lipdamas iš Katilo, nuslysta Antonas, patenka po
srautu, kuris numuša jam nuo šalmo šviestuvą. Visai žemyn jis nenukrenta –
sugeba už kažko užsikabinti ir susilaikyti. Kažkas panašaus nutinka ir Rafai.
PKS-800 vietą Laukimo salėje pasiekiame vasario 19 dieną 7.10 val. Nors
iš viso atidirbome tik penkiolika valandų, bet jaučiamės ypač prastai. Gal tam
turi įtakos tai, kad dabar radikaliai pasikeitė darbo pobūdis. Juk eiti žemyn
nors ir su dideliu kiekiu modulių yra fiziškai kur kas lengviau, negu kilti į viršų
ir paskui save traukti įmirkusius maišus. O traukti šiuo metu tenka net dvylika
maišų; vėliau, deja, jų bus dar daugiau.
Pirmasis 10,5 valandų miegas labai nevisavertiškas. Dažnai prabundame
parūkyti ar užvalgyti chalvos. Per pertrauką iki kito miego nenuveikiame nieko naudingo, t. y. du kartus pavalgome, pasivoliojame palapinėse, šnekučiuojamės. Nuostabu, kad nereikia nieko remontuoti. Kai kliūtys kasdien vis lengvėja, pradedame įtikėti, kad net ir basi vis tiek pasiektume paviršių. Juokas
juokais, bet mūsų drabužėliai tikrai gyvena paskutines valandas.
Antrojo, baigiamojo, miego prireikė ne tiek dėl tvarkos, kiek dėl to, kad mes
pavargome begulėdami. Ant pripučiamų čiužinių miegoti nors ir minkšta, bet
esama ir nepatogumų, susijusių su nelygiu ar pasvirusiu pagrindu po palapine,
su vietos stoka viduje ir kitomis smulkmenomis, kurios dėl ilgalaikio gyvenimo
uždarame mažame kolektyve nesunkiai gali virsti keblumais.
Tikrai puikiu žemišku 7,5 valandos miegu užbaigiame šį ciklą.

8-asis ciklas. D + P + M = 12,5 + 17,5 + 16,5 = 46,5 val.
Vasario 20 diena. Prabudę 12.30 val. ir gausiai pavalgę, 17.30 val. išeiname.
Šiandien darbas vyksta ypač sklandžiai ir greitai. Jau po dviejų valandų prieiname Šeštąją užgriuvą. Aš su Joka, draugams palikę gabenimo maišus, skubame pirmyn. Aš prisemiu ir atnešu pilną hidromaišą vandens, o Joka gamina
pietus, kad sugaištume kuo mažiau laiko.
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21.30 val. visi susirenkame Dolmeno salėje.
Jaučiame didelį fizinių ir psichinių jėgų pakilimą.
Tačiau tarp manęs ir Rafos kyla aštrus ginčas dėl
taktinės darbo schemos. Reikalas baigiasi tuo,
kad mes, didžiai vienas ant kito įsižeidę, nustojame tarpusavyje kalbėtis, tačiau neilgam – tik iki
pirmojo miego.
1.00 val. tęsiame darbo ciklą. Ar mes pavargome nuo urvo, ar atgaliniame kelyje paprasčiausiai
mažiau saugomės? O gal tiesiog pripratome prie
pavojų? Tačiau neretas atvejis, kad kas nors kur
nors vis neįkristų ar nenukristų. Štai ir vėl aš prisirenku vandens po hidrokostiumu, o Joka, keldamas viršun didelį primirkusį maišą, suspėja tik
riebiai nusikeikti ir su visa manta iki kaklo įkrinta
į vandens duobę.
9.30 val. mes – Pergalės salėje. Nors nuo ciklo pradžios praėjo dar nelabai daug laiko, tačiau
pereiti prie kitokio gyvenimo režimo – su vienu
miegu – niekaip neįmanoma. Pamiegoti du kartus čia yra vienintelė pramoga. Ypač didelį pasitenkinimą jaučiame užmigdami pirmąjį kartą,
nes tada puikiai suprantame, kad prabudus dar nereikės niekur eiti ir kad po to
vėl krisime miegoti. Jeigu kiekvieną kartą prabudus reiktų kur nors eiti – nesvarbu žemyn ar aukštyn, – kažin ar mes grupėje būtume išlaikę tokį palyginti
puikų psichologinį klimatą. Taigi, dabar ruošiamės miegoti du kartus. Labiausiai nukentėjęs šiandien yra Antonas. Jo kombinezonas savo paskutines dienas
jau atgyveno. Tarytum protestuodamos prieš tolesnį jų išnaudojimą, kelnės
atsiskyrė nuo švarkelio, ir mūsų draugas tapo panašus į baidyklę. Nuo to ir
hidras jam perplyšo, o per skylę, aišku, pribėgo vandens.
Prieš miegą – tradicinės leuzėjos porcija ir karšta kakava. Visi, išskyrus Antoną, užmiegame sausi, bet po šešių valandų prabundame kaip reikiant sudrėkę. Tai Antonas, visada gulintis per vidurį tarp manęs ir Rafos, pasidalijo
su mumis savo gausia drėgme. Dabar mes visi trys vidutiniškai vienodai šlapi.
Artėjant prie paviršiaus, oro temperatūra žemėja – čia tik +4 °C.
Jokai aptingus, Antonas gavo progą parodyti savo kulinarinius sugebėjimus
ir dabar gamina sriubkošę. Maistininko buvo numatyta virti dažniau košes ir
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rečiau sriubas. Tačiau ilgainiui buvo pradėtas gaminti tarpinis patiekalas –
sriubkošė. Į ją sudėdavome visus turimus įvairius maisto likučius, ir ne tik.
Kiekvienas valgydamas tame mišinyje galėdavo rasti savo mėgstamus produktus, todėl vieningai pripažinome, kad tikslinga rekomenduoti šį racioną
visiems, ilgesniam laikui einantiems į urvus.
Antrasis miegas, sutapęs su paviršine naktimi, buvo kiek normalesnės trukmės – dešimt su puse valandų.

9-asis ciklas. D + P + M = 15,25 + 16,5 + 16 = 47,75 val.
Paskutinį kartą Pergalės salėje prabundame vasario 22 dieną 11.00 val. puikiai išsimiegoję. Pasirodo, net ir miegmaišiai dėvisi nuo mūsų miego. Mūsų
trejetas miega dviejuose „suporuotuose“ miegmaišiuose-užtiesaluose, kurie iš
trijų pusių susiūti. Po paskutinės nakties mano pusėje ties kojomis atsivėrė
skylė. Reiktų susiūti, betgi naudotojai tai trys. Tai gal kaip nors išgyvensime
dar porą dienų? Dar viena žaizda atsirado miegmaišyje, kai Rafa su Antonu,
bandydami degančiu sausu kuru jį pradžiovinti iš vidaus, pradegino skylę. Na,
visa laimė, kad čia nėra vėjo.
Jau baigiasi mūsų dvidešimtoji požeminė para, ir, nors bendros sąlygos nepasikeitė, mūsų organizmai kokybiškesniam poilsiui ėmė reikalauti daugiau
komforto. Vien entuziazmo jau nebeužtenka. Didele problema rūkantiems
neretai tampa rūkalų kiekis ir jų apsauga. Kol kas šioje ekspedicijoje mes, rūkantieji, nesklandumų, susijusių su šiuo žalingu įpročiu, neturime. Antono
atsivežtas „Belomorkanalas76“ nepasiteisino, nes labai greitai suyra ir išbyra.
Geriausiai tinka cigaretės be filtro, tačiau jas rūkyti geriausia per kandiklį. Kitu
atveju jos greitai sušlampa nuo drėgnų ūsų, kurie išaugo netgi tiems, kurie jų
šiaip neaugina. Cigaretės „Prima“ – šiek tiek per silpnos. Labiau tinka „Astra“
arba „Pamir“. Mes taip pat turime tam tikrą atsargą machorkos77, kurios buvome įsidėję į modulius. Pasibaigus eilinei porcijai cigarečių, „užsigardžiuojame“
suktine.
Išeiname tik 21.30 val. Šiandien nėra nieko įdomesnio, ką vertėtų aprašyti.
Gerai pažįstamas maršrutas, įprastinis darbas, – štai ir viskas. Įdomu galbūt
tik tai, kad ekspedicijos pradžioje buvome kupini fizinių jėgų, o Urvas bandė
mus palaužti psichologiškai. Tačiau su kiekviena diena mūsų fizinės galios po
76
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„Belomorkanal“ – tai ne cigaretės, o papirosai – cigaretės ilgio rūkalas be filtro, kur tabakas
užima tik pusę popierinio vamzdelio.
Machorka – žemiausios rūšies rūkomasis tabakas – susmulkinti to paties pavadinimo tabako
augalo [lot. Nicotiana rustica] lapai ir stiebai.
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truputį seko, bet augo ir tvirtėjo psichinės jėgos. Žodžiu, visą laiką buvo tam
tikra jėgų pusiausvyra. O dabar, kai kiekvienas metras įveikiamas gana sunkiai,
mes su nesustabdoma energija veržiamės aukštyn ir aukštyn, norėdami kuo
greičiau išvysti dienos šviesą. Taip, nieko daugiau negalvodami, o tik dirbdami vasario 23 dieną 15.15 val. pasiekiame Universiteto salę, o 18.45 val. – jau
kietai miegame.

10-asis ciklas. D + P + M = 32 + 24 + 11,25 = 67,25 val.
Vasario 24 diena. 10.45 val. po neramios nakties pagaliau prabundame.
Miegmaišis mano pusėje visai suiro. Ir nors miegojome net 16 val., nesame tuo
miegu patenkinti.
Dabar mums teks judėti tik vertikaliomis atkarpomis, o bendras pradinis
krūvis bus 15 maišų. Nuodugniai aptariame maišų iškėlimo Didžiajame šulinyje problemą. Rafa – techniškiausias mūsų grupės dalyvis – samprotauja
logiškiausiai. Puikiai suprasdami, kad dabar sėdime geriausioje stovyklavietėje,
į viršų išeiti neskubame. Tačiau laikas vis tik nenumaldomai bėga pirmyn, ir
21.45 val. darbas prasideda.
Šulinio dugne mes su Rafa gabename maišus prie įrangos, o Volodia juos
prikabinėja. Tuo metu likusieji visą krovinį iškelia ant antrosios (viršutinės)
lentynėlės. Po to keturi dalyviai visai išlipa iš šulinio, o mes su Volodia pasikeliame ant antrosios lentynėlės 100 metrų aukščiau Universiteto salės dugno.
Trečiojoje 65 m sunkiausioje šulinio dalyje maišus traukti nutariame iš apačios
trosiniu bloku, įtaisytu šulinio viršuje. Virvę ir trosą sujungiame į uždarą žiedą,
apačioje spaustukais prisitvirtiname prie virvės, tarytum liptume ja į viršų, o
maišai prikabinami prie troso. Belieka kojomis minti vienoje vietoje, ir maišai
„patys“ keliauja viršun. Puikus, bet ne visur pritaikomas metodas. Visos grupės
pakilimas 165 metrų aukščio Didžiuoju šuliniu ir 15 maišų iškėlimas užtrunka
septynias su puse valandos.
Kitą dieną 12.30 val. pagaliau atsibastome į Didžiąją salę, kur po neilgai
trukusių debatų nutariame numigti iki 20.00 val. Bet darbinis ciklas čia nesibaigia, ir apskritai jis mums nei šioks, nei toks. Trumpalaikio, vos tris valandas
trukusio miego tikru pavadinti negalime – tai paprasčiausiai nevisavertis ir
neekonomiškas poilsis, tik suerzinąs mūsų organizmą. Naudos mažai, o prarasta daug laiko.
Vasario 26 diena. 0.45 val. Rafa ir aš išlipame iš Didžiosios salės ir, padėję
traukti septyniolika maišų, paliekame draugus dirbti toliau, o patys kylame į
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viršų. Nusiteikę greit apleisti prarają ir galbūt rytą išvysti dienos šviesą, net
nenumanome, kiek dar staigmenų pateiks mums gamta.
Priėjęs 15 metrų šulinį, Rafa netikėtai aptinka, kad jis visiškai užverstas sniegu, o tai reiškia, jog iš viršaus į urvą nuslinko nemenka sniego griūtis. Juk mus
nuo žemės paviršiaus skiria net 80 metrų! Bet liūdniausia tai, kad tyčia tokiam
iš anksto numatytam atvejui mūsų grupės kastuvas paliktas daug aukščiau šios
vietos ir dabar yra nežinia kur po sniegu. Padėtį gelbsti tik atsitiktinumas. Pasirodo, Kozlovo grupė, išlipdama prieš mus, savo kastuvą paliko Kreivojo šulinio
apačioje, t. y. kiek žemiau, nei mes dabar stovime. Paprašome draugų greitai iš
apačios paduoti šį ypač vertingą įrankį, ir aš pradedu atkasinėti.
Gerai, kad dar esu apsirengęs visą hidrokostiumą. Mano draugai, daugiau
nebesitikėdami susidurti su vandeniu, jau susipakavo savo hidroliemenes į
modulius ir liko tik su kelnėmis. Jiems su sniegu dirbti būtų gana keblu. Atkasęs šulinio apačią, patenku prie iš sniego kyšančių virvių galų. Prisitvirtinu prie
jų spaustukais ir, po truputį palypėdamas, kasu sau virš galvos sniege tunelį
aukštyn. Pradžioje darbas – nesunkus ir malonus, netgi egzotiškas. Jei apačioje sniegas buvo standus, tai palaipsniui kylant į viršų, jis darosi puresnis – tai
požymis, kad artėja viršutinė griūties dalis ir greit sniegas turėtų baigtis. Bet
anaiptol... Staiga vėl prasideda standaus sniego sluoksnis. Vadinasi, tai antroji
griūtis, užslinkusi po pirmosios. O kiek jų bus apskritai?
Netikėtai virvė, ant kurios aš stoviu, ima iš lėto slinktis žemyn! Nejaugi
galas? – spėju pagalvoti. Aš juk prisitvirtinęs tik prie vienos virvės – antroji
tvirtai įšalusi į ledą! Nemaloniai kraupus jausmas užlieja mane nuo batų iki
šalmo – kristi tektų nedaug, gal kokius septynis metrus, bet nusisukti sprandą
to pakaktų. Laimei, pasislinkęs apie pusę metro žemyn, sustoju. Matyt, padėtis ne tokia jau prasta, kaip atrodo. Virvė turbūt buvo prišalusi prie sienos ir
dabar, mano svorio veikiama, ištįso ir atsipalaidavo iš ledo gniaužtų. Ir tikrai
netrukus pakylu iki vietos, kur abi virvės tvirtai įkaustytos į ledo šarvą. Tenka
aplinkui apkapoti ledą, stengiantis nenukirsti ir nepažeisti virvės. Ne vienas
juk yra ir galą gavęs, neatsargiai elgdamasis su virve. Virvė kaip ir moteris reikalauja švelnumo. Todėl atsargiai rankomis apvalau ją nuo ledo, kuris traškėdamas trūkinėja ir byra žemyn draugams ant galvų. Toliau visa virvė apledėjusi. Spaustukai dirba neblogai, ledas pats plyšinėja ir belieka tik jį nuvalyti.
Esu sniego maiše, oro apykaitos jokios. Nuo intensyvaus darbo imu net
garuoti, aplinkui oro temperatūra gerokai pakyla. Ant manęs krintantis sniegas iškart prilimpa prie kombinezono ir kausto mano judesius. Kastuvo kotas
taip apledijo, kad vos galiu jį apimti. Greičiau viskas baigtųsi, o tai gali tekti
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leistis žemyn nusivalyti. Draugai iš apačios teiraujasi apie padėtį čia, viršuje. Bet kažkodėl aš
jų nebegirdžiu. Sustoju dirbęs ir šaukiu apačion,
tačiau balsas gęsta, nepasiekęs net mano batų.
Bandau įsiklausyti ir tegirdžiu tik kažką panašaus į silpną pelių cypimą – tai viskas, kas liko
iš mano draugų pastangų susikalbėti su manimi.
Nemalonus šiurpas pereina per kūną. Jaučiuosi
visiškai atskirtas nuo viso pasaulio ir gyvas palaidotas lyg kokiame fantastiškame sniego karste. Darosi sunku kvėpuoti – greit pradės trūkti
oro! Reikia skubėti! Dar keletas mostų kastuvu,
ir, iškasęs apie dešimties metrų vertikalų sniego
tunelį, praduriu sniego kamštį. Pūsteli stiprus ir
šaltas, bet gaivus vėjas. Virš manęs visiškai laisva
erdvė! Koks džiaugsmas! Visi sunkumai baigėsi –
belieka tik išlipti. Tačiau mums ir į galvą nešauna
mintis, kad priekyje mūsų dar laukia išbandymai,
mes negalime dabar žinoti, kad sunkiausia ekspedicijos diena dar prieš akis.

Ekspedicijos vadovas Vladimiras
Rezvanas-RVD

7.45 val. išlipu į vadinamąjį Persirengimą ir išvystu tolimus dienos šviesos atšvaitus. Nors iki paties prarajos viršaus dar likę
apie penkiasdešimt metrų, tačiau šviesa, atsispindėdama nuo sniego iš šulinio į
šulinį, jau pasiekia. Man atrodo, kad viršuje turbūt šviečia skaisti žiemos saulė.
Tačiau tik kiek vėliau susigriebiu, kad paviršiuje dabar ankstus rytas, o mano
akys per dvidešimt keturias paras visiškai atprato nuo šviesos.
Bematant sušąlu į ragą. Kol kas neturiu jokio darbo, nes reikia sulaukti draugų, kylančių sniego tuneliu. Todėl užsirūkau ir atsipalaiduoju. Tai antras atvejis
šioje ekspedicijoje, kai surūkau iš eilės dvi cigaretes. Tik po trijų valandų mums
visiems pavyksta baigti iškelti maišus į Persirengimą ir susirinkti draugėn. Surengiame iškilmingą „puotą“, visi kupini įspūdžių. Apsitvarkę ir persigrupavę,
vilkdami 17 gabenimo maišų, 13.00 val. skubame įveikti paskutiniuosius metrus. Bet kuo arčiau paviršius, tuo labiau nenoriai praraja skiriasi su mumis. 30
metrų paskutinysis šulinys užverstas sniego. Iš jo išlipti nereikia jokios įrangos,
tačiau tai padaryti ne taip paprasta. Milžiniška sniego masė bando įtraukti mus
iki ausų. Aplinkui ant šulinio kraštų grėsmingai kabo sniego ir ledo karnizai,
pasirengę nuo menkiausio garso bet kuriuo momentu lėkti žemyn, sukeldami
pražūtingas sniego griūtis. Kelias valandas tenka judėti pirmyn atgal šioje ypač
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pavojingoje atkarpoje, kol ne tik visi maišai, bet ir mes patys 18.00 val. atsistojame ant Sniego prarajos krašto. Lygiai dvidešimt keturios paros, praleistos
urve, leido mums, „Deltos“ grupei, atlikti patį greičiausią Sovietų Sąjungoje
sportinį įsiskverbimą į šią prarają.
Lauke, t. y. paviršiuje, tankus rūkas ir intensyvus snygis. Matomumo jokio,
o sniego danga stora ir puri. Žengi žingsnį ir prasmengi iki pažastų. Šiandien
eiti mes tikrai niekur negalime. Ir apskritai mintyse kyla aibė klausimų, į kuriuos, deja, atsakymų neturime. Stresinė būsena, lydėjusi mus visą laiką urve,
niekur neišnyko, o priešingai – įgavo kitą atspalvį. Skubiai statome čia pat prie
Sniego prarajos palapinę ir visi į ją susigrūdame. Labai staigiai temsta. Nors
lauke nelabai šalta – tik apie –10 °C, bet mes, sušlapę nuo darbo sniege, greit
sužvarbome.
Aštuonių valandų miegu baigiame 10-ąjį, paskutinį urvinį veiklos ciklą. Per
šį laikotarpį 193 valandas judėjome ir dirbome maršrute, 200 valandų pramiegojome, o 205 valandas praleidome aktyviai ilsėdamiesi, t. y. valgydami,
taisydami įrangą, užsiiminėdami buitiniais reikalais ir pan. Nors ir dirbdami
pagal specialius, kartais iki trijų parų ištęstus ciklus, mes lygiai kaip ir žemės
paviršiuje trečdalį laiko (32 %) skyrėme darbui, trečdalį (34 %) – poilsiui ir lygiai trečdalį (34 %) laiko miegui. Vadinasi, ko ir kiek organizmui reikia, tiek jis
ir pasiima, jei ne anksčiau, tai vėliau!

Vasario 27-oji
Nubudę 6.00 val. priimame radikalų, nors gal ir ne visai malonų, bet vienintelį teisingą sprendimą užbazuoti, t. y. paslėpti čia visą įrangą ir didesnę
savo asmeninių daiktų dalį. Su savimi pasiimsime ne daugiau kaip 10–15 kg
svorio būtiniausių asmeninių daiktų ir tik vienai parai likusią maisto atsargą.
Paliekame čia viską tam, kad per parą pėsčiomis pasiektume Duripšo kaimą,
esantį ten žemai apačioje.
Keliamės... Rūkas, debesys, sniegas ir menkutės trumpalaikės properšos
keičiasi kaip kine. Susikrovę reikalingiausius daiktus, likusius kruopščiai supakuojame į gabenimo maišus ir, nuleidę juos į pirmojo šulinio dugną, pritvirtiname prie kablio sienoje. Pavasarį visą tai pasiimsime palankesnėmis aplinkybėmis. Pusiau gedulingus pusryčius apvainikuoja beveik nereikalingų daiktų
ir susidėvėjusios įrangos deginimas. Niekada aš dar nemačiau ir nenorėčiau
niekada ateityje pamatyti tokio didelio laužo visai be malkų. Degantis kalnas
kombinezonų, šalmų, batų, polietileno plėvelės, senų drabužių, išeikvotų ap140

švietimo blokų, gabenimo maišų ir kitų širdžiai brangių daiktų padėjo paskutinį šios ekspedicijos tašką. Mes stovime aplink jį, tarytum laidodami geriausius
savo draugus, o įkaitę baterijos sproginėja ir į visas puses šaudo lyg saliutuodamos žmogaus pergalei prieš įveiktas kliūtis ir kviesdamos dar nenuleisti rankų,
su sunkumais kovoti iki pat galo, kol pasieksime gyvenamąsias vietas...
Eiti labai sunku. Smingame ir smingame kiekviename žingsnyje, sunkus
krovinys lenkia prie žemės. Nors visą laiką apsiniaukę, einu su tamsiais akiniais. Tiek ilgai nemačius dienos šviesos, pratintis prie jos reikia palaipsniui,
ypač man, viską matančiam šviesesnėmis spalvomis. Mes, deja, neturime sniegabridžių, leidžiančių ne taip giliai grimzti į sniegą. Pirmąjį, minantį taką, keičiame kas penkios ar dešimt minučių. Pasiekę Suvenyro laukymę, bandome
susiorientuoti. Mūsų pasirinktas takas – paaiškės vėliau – veda šiek tiek į šoną
nuo patogiausio maršruto. Niekas iš mūsų grupės tokiu metų laiku nėra čia
buvęs, todėl Antonas ir Rafa nesunkiai nukreipia grupę per daug staigiai žemyn link miško. Tik įsikišus vadovui, klaida atitaisoma, ir mes vingiais pamažu
brendame į priekį, bet kur link judame, galime tik
spėlioti. Tačiau niekas neabejoja, kad anksčiau ar
vėliau prieisime tą vienintelę vietą, kur prasideda
nusileidimas.
Diena eina į pabaigą, o mes vis dar nepasiekėme miško zonos. Reikia skubėti apleisti šią tuščią vietovę – antra šalta nakvynė mūsų nė kiek
nežavi, miške bent laužą galima susikurti. Be to,
mišku galėtume judėti ir naktį – ten kryptis bus
aiški. Maisto kiekis irgi ribotas. Būtų gerai, kad
gelbstint savo kailį nereiktų visai palikti kuprinių.
Būtina mobilizuotis. Ir mes, tvirtai tikėdami, kad
miškas kažkur čia pat, lipame į pirmą pasitaikiusią kalvos viršūnę apsižvalgyti. Mums nusišypso
laimė, ir pro nedidelę debesų properšą išvystame gerai iš anksčiau pažįstamą vietą. Tačiau
ima temti – stengiamės labiau skubėti. Bet tik
visai sutemus patenkame į medžių prieglobstį, o
20.30 val. „Dėžutės“ rajone sustojame pavalgyti ir
trumpam pailsėti.
Priimame iš pažiūros keistą, bet valingą ir
gerą sprendimą. Dabar suvalgysime absoliučiai

Autorius grįžta namo
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visą turimą maistą, kad daugiau nebūtų dėl ko stoviniuoti. Taip būsime
priversti eiti ir eiti iki pat galo, t. y.
iki gyvenvietės, nebegalėsime statyti palapinės, nes reikės skubėti prie
maisto. Tai mus sutelks, tad sukaupę
paskutines jėgas, sėkmingai baigsime nelengvą darbą. Ištižti jokiu būdu
negalime! Ši, Nanseno dar jaunystėje taikyta, taktika visada duoda apčiuopiamų rezultatų, jei ja naudojasi
sąmoningi ir ryžtingi žmonės. Sudeginus paskui save visus „tiltus“, kelio
atgal nebelieka! Būtina žūtbūt pasiekti tikslą!
Vasario 28 dieną 1.00 val., viską
suvalgę ir sudeginę visus likučius,
koja už kojos velkamės žemyn. Po
Ekspedicija baigėsi Duripše...
kojomis – vos įžiūrimas buvusio takelio pėdsakas. Ties „Baltosiomis
strėlėmis“ statumas baigiasi, ir eiti tampa daug lengviau. Tačiau jėgos baigia
visus apleisti. Einame padrikai, atokiai vienas nuo kito, kiekvienas savo tempu
ir niekieno nevaržomas. Bukų laukymėje pradeda švisti. Įsibrauname į savotiškų spalvų pasaulį. Štai upelis, pilnas keistai gelsvų su rudu atspalviu akmenų. Vengdamas pažeisti šią keistų spalvų harmoniją, apeinu kiekvieną akmenį, stengdamasis neužlipti ant jų. Medžiai nenatūraliai žalia spalva rėžia akį.
Norisi sustoti ir ilgai ilgai grožėtis kiekvienu augalu. Vis dažniau sustojame ir
sėdamės kas sau ant žemės prie kokio nors medžio ir bandome atgauti jėgas.
Bet tai nė kiek nepadeda – sustojimai dažnėja.
Netrukus pirmieji gyvenvietės šunys nustebę sutinka keistas žmogystas,
vos velkančias kojas. Puikiai jausdami mus esant svetimšaliais, jie nelaukdami
puola mus iš nugaros ir įnirtingai lodami veja iš Duripšo. Iš kiemų pasipila
vaikai – mokinukai skuba į mokyklą. Nuviję šunis, jie mandagiai su mumis
sveikinasi ir išdidžiai drauge žengia koja į koją. Ne kasdien jų kaime pasirodo
tokie keistuoliai kaip mes. Netrukus jie paspartina žingsnį ir skuba savo keliu
toliau. Norėdamas nuo jų neatsilikti ir ilgiau pasimėgauti naujų žmonių bendrija, aš irgi paspartinu žingsnį, tačiau, didelei mano nuostabai, greičiau eiti
nepavyksta – tesugebu eiti tik lėčiau arba visai neiti...
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Trijų dienų Adleryje mums prireikė atgauti pusiausvyrą, atstatyti sutrikusią
klausą, šviesos bei spalvų regėjimo trūkumus ir galutinai adaptuotis žmonių
pasaulyje, kad galėtume namo grįžti beveik tokie, kokie išvykome.
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