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'(ANGA

Daug draug" pad#jo man para!yti !i) knyg). Kai kurie jau 
mir* ir tokie +,ym-s, kad vos dr+stu i!vardyti j" pavardes, ta-
.iau ne+manoma nei skaityti, nei ra!yti, nejau.iant nuolatin#s 
skolos Defoe, serui /omasui Browne’ui, Sterne’ui, serui Wal-
teriui Scottui, lordui Macaulay, Emily Brontë, De 0uincey 
arba Walteriui Pateriui,1– paminint pirmus at#jusius + galv). 
Kiti dar gyvi, ir, nors kiekvienas savaip gerai ,inomas, ta.iau j" 
didyb# ne tokia bauginanti. Ypa. esu skolinga ponui C. P. San-
geriui, be kurio i!manymo apie nekilnojam)j+ turt) !i knyga 
niekada neb-t" buvusi para!yta. Viliuosi, kad pono Sydney-
Turnerio i!samus ir ypatingas mokytumas i!gelb#jo mane nuo 
apgail#tin" klaid". Nema,ai naudos,1– jos mast) a! viena te-
galiu +vertinti,1– man suteik# pono Arthuro Waley’o Kinijos 
pa,inimas. Ponia Lopokova (ponia J. M. Keynes) visada buvo 
pasirengusi pataisyti mano ,inias apie Rusij). Jei k) nors i!-
manau apie tapyb), turiu b-ti d#kinga neturin.iam sau lygi" 
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pono Rogerio Fry prielankumui ir k-rybinei fantazijai. Taip 
pat viliuosi, kad mano s-n#no, pono Juliano Bello, neapsako-
mai +,valgi, gal net r-stoka kritika praturtino mane kitoje sri-
tyje. Panel#s M. K. Snowdon nenuilstamas tri-sas Harougei-
to (Harrogate) ir $eltnemo (Cheltenham) archyvuose, kad ir 
berg,d,ias, pareikalavo daug pastang". Visokiais +manomais, 
ta.iau per daug skirtingais b-dais, kad juos b-t" galima tiksliai 
nusakyti, prisid#jo ir kiti draugai. Turiu pasitenkinti pamin#-
dama pon) Angus) Davidson); poni) Cartwright; panel* Ja-
net* Case; lord) Berners) (jo ,inios apie El,bietos laik" muzi-
k) buvo ne+kainojamos); pon) Franciss) Birrell+; savo brol+, dr. 
Adrian) Stephen); pon) F. L. Lucas); pon) Desmond) Mac-
carthy ir jo ,mon); labiausiai +kvepiant+ kritik), mano sesers 
vyr), pon) Clive’) Bell); pon) G. H. Rylands); ledi Colefax; 
panel* Nellie Boxall; pon) J. M. Keynes); panel* Violet) Dic-
kinson; gerbiam)j+ Edward) Sackville’+ West); pon) St. John) 
Hutchinson) ir jo ,mon); pon) Duncan) Grant); pon) Step-
hen) Tomlin) ir jo ,mon); pon) Morell+ ir ledi Ottolin) Mor-
rell; savo anyt), poni) Sidney Woolf; pon) Osbert) Sitwell); 
poni) Jacques Raverat; pulkinink) Cory Bell); panel* Valerie 
Taylor; pon) J. T. Sheppard); pon) T. S. Eliot) ir jo ,mon); 
panel* Ethel* Sands; panel* Nan* Hudson; savo s-n#n), pon) 
0uentin) Bell) (sen) ir did,iai vertinam) praman" k-r#j)); 
pon) Raymond) Mortimer+; panel* Emphie Case; ledi Gerald 
Wellesley; pon) Lytton) Strachey; viskontien* Cecil; panel* 
Hope Mirrlees; pon) E. M. Forster+; gerbiam)j+ Harold) Ni-
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colson); savo seser+ Vaness) Bell1– ta.iau s)ra!as darosi gr#s-
mingai per ilgas, taip pat pernelyg garbingas. Ir nors man jis 
kelia pa.ius maloniausius prisiminimus, skaitytojui, be jokios 
abejon#s, su,adins l-kes.i", kuriuos knyga gali tik su,lugdyti. 
Tod#l baigsiu, pad#kodama Brit" muziejaus (British Museum) 
ir Valstyb#s archyvo (Record O!ce) tarnautojams u, +prastus 
malonius leidimus; savo dukter#.iai, panelei Angelicai Bell, u, 
paslaug), kuri) tik ji tegal#jo suteikti; ir savo vyrui u, kantri) ir 
nuolatin* pagalb), renkant faktin* med,iag), ir i!samias isto-
rines ,inias, kurios pad#jo pasiekti tam tikr) !i" puslapi" teks-
to tikslum). Galiausiai pad#ko.iau, jeigu neb-.iau pametusi 
pavard#s ir adreso, ponui i! Amerikos, did,iadvasi!kai ir be 
atlyginimo i!taisiusiam ankstesni" mano darb" skyryb), chro-
nologij), taip pat botanikos, entomologijos, geogra2jos ,inias, 
be to, tikiuosi, kad jis nepa!yk!t#s savo paslaug" ir !+ kart)*.

V. W.

* Visa !i +,anga1– tikr" tikriausia parodija. N# + vien) i! !i" asmenybi" ne-
buvo kreiptasi, n# su viena nebuvo tartasi (.ia ir toliau1– vert. past.).



Orlandas vaikyst"je
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!

Jis,1– kadangi n# menkiausios abejon#s negal#jo kilti d#l ly-
ties, nors t" laik" mada j) savaip sl#p#,1– !vytravo durklu prie! 
mauro galv), si-buojan.i) ant gegn#s. Galvos spalva buvo it 
seno futbolo kamuolio ir daugma, tokios pat formos, tad, jei-
gu ne +dub* skruostai ir kelios sruogos !iurk!.i", perd,i-vusi" 
lyg kokoso plau!ai plauk", neb-tum j" atskyr*s. Orlando t#-
vas,1– o gal senelis1– nuvo,# j) pla.iape.iam pagoniui, pasaul+ 
i!vydusiam laukin#se Afrikos dykyn#se; ir dabar j) !velniai s--
pavo v#jas, nesiliaudav*s p-sti pagon+ nudobusio lordo mil,i-
ni!k" r-m" pastog#s kambariuose.

Orlando prot#viai !uoliavo raiti pl#n-ni"* laukais, akme-
nuotais laukais, keist" upi" dr#kinamais laukais, jie nu!niojo 
nemenk) skai.i" galv" nuo nemenko skai.iaus +vairiaspalvi" 

* Graik" mituose !i g#l# labiausiai susijusi su po,emio arba mirusi"j" ka-
ralyste. Pl#n-ni" (lot. Asphodelus)1– nemirting" g#li"1– laukuose gyveno 
dievai.
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pe.i", ir parsigaben* sukabino ant gegni". Orlandas prisiek# 
t*sti proseni" ,yg+. Ta.iau buvo tik !e!iolikos1– per jaunas joti 
su jais + Afrik) arba Pranc-zij),1– tod#l tylut#liai pasprukdavo 
nuo motinos, nuo pov" soduose, u,lipdavo + pal#p#s kambar+, 
o .ia jau badydavo, smaigydavo, kapodavo durklu or). Kartais 
nety.iomis perkirsdavo virv*, ir kaukol# bumbtel#davo ant 
grind"; tada tekdavo j) v#l priri!ti, riteri!kai pakeliant + nepa-
siekiam) auk!t+, o prie!as pergalingai !iepdavo dantis pro pa-
juodusias, perd,i-vusias l-pas. Kaukol# be perstojo s-pavosi, 
kadangi namas, kurio vir!utiniame auk!te gyveno Orlandas, 
buvo toks did,iulis, kad v#jas, +kliuv*s + sp)stus, bla!kydavosi 
pal#p#je, nerasdamas i!#jimo nei ,iem), nei vasar). (alias sie-
n" gobelenas su jame pavaizduotais med,iotojais niekada ne-
siliov# bangav*s. Orlando prot#viai buvo kilmingi nuo tada, 
kai atsirado. I! !iaur#s -k" jie i!niro jau su per" kar-nomis. 
Ar ne tod#l saul#s spinduliai, krintantys pro mil,ini!k) lango 
vitra,o herb), tamsiais ruo,ais skil.iavo savo sukurtus gelto-
nus u,ut#kius ant grind"? Dabar Orlandas kaip tik stov#jo pa-
.iame geltono heraldinio leopardo viduryje. Kai pad#jo rank) 
ant palang#s, kad stumtel#j*s atidaryt" lang), ji kaipmat, ne-
lyginant drugelio sparnas, nusida,# raudonai, m#lynai, gelto-
nai. Tod#l simboli" m#g#jai ir j" prasm#s narpliotojai gal#jo 
pasteb#ti, kad nors grak!.ias kojas, dail" k-n) ir tvirtus pe.ius 
nuspalvino visi heraldin#s !viesos atspalviai, Orlando veid), 
jam atlapojus lang), ap!viet# tik saul#. Sunku +sivaizduoti atvi-
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resn+ ir tuo pat metu labiau ne+,velgiam) veid). Laiminga j+ 
pagimd,iusi motina, bet dar laimingesnis biografas, apra!in#-
jantis tokio asmens gyvenim)! Niekada jai neteks nerimauti, o 
jam1– !auktis romanisto arba poeto pagalbos. Nuo ,ygdarbio 
prie ,ygdarbio, nuo pergal#s prie pergal#s, nuo posto prie pos-
to lemta jam ,engti, o jo metra!tininkui1– skub#ti i! paskos, 
kol pagaliau pasieks, nesvarbu, koki), j"dviej" tro!kim" vir-
!-n*. Vieno dirstel#jimo pakako i!sklaidyti abejones, kad kaip 
tik !itokia veikla skirta Orlandui. Rausvus jo skruostus* deng# 
persik" p-kelis; vir! l-p" !iek tiek tankesnis negu skruost" 
apa.ioje. Burna buvo siaura, o vir!utin# l-pa !velniai i!linkusi 
vir! nepriekai!tingos eil#s migdolinio baltumo dant". Niekas 
netrikd# str#li!kos nosies trumpo ir +tampaus skryd,io; plau-
kai buvo tams-s, ausys nediduk#s, prigludusios. Gaila, bet !is 
jaunatvi!k" gro,ybi" s)ra!as nebus baigtas, neu,siminus apie 
kakt) ir akis. I!ties gaila, kad ,mon#s retai gimsta be !i" trij" 
dalyk"; nes !tai mes ,velgiame + stovint+ prie lango Orland) ir 
turime pripa,inti, kad jo akys kaip rasotos ,ibuokl#s, tokios 
didel#s, kad, regis, sklidinos dr#gm#s, nuo kurios dar prasiple-
.ia; o kakta kaip i!gaubtas marmuro kupolas, suspaustas dvie-
j" lygi" medalion", tai yra smilkini". Mes pa,velgiame tiesiai 
+ akis, + kakt) ir u,giedame ne,inia k). Mes pa,velgiame tiesiai 
+ akis, + kakt) ir turime pripa,inti t-kstan.ius nemaloni" daly-
k", pro kuriuos kiekvienas geras biografas tur#t" praslysti. Re-

* Tai tikslus Vitos Sackville-West i!vaizdos apra!ymas.
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giniai Orland) i!mu!davo i! v#,i",1– pavyzd,iui, vaizdas mo-
tinos, nepaprastai gra,ios, ,aliai vilkin.ios prakilnios ponios, 
einan.ios lesinti pov" su tarnaite Tvi.et i! paskos; reginiai1– 
pauk!.i", med,i"1– sukeldavo jam ekstaz*; tada jis pamildavo 
mirt+1– d#l vakario dangaus, d#l parskrendan.i" kov"; ir, kil-
dami suktiniais i!ties erdvaus jo proto laiptais, visi !ie vaizdai, 
susimai!* su sodo garsais, plaktuko kauk!#jimu, malk" kapoji-
mu, pa,adindavo tok+ jausm" s)my!+, +sukdavo tok+ aistr" !#l), 
kokio neapken.ia kiekvienas geras biografas. Ta.iau t*skime1– 
Orlandas pama,u +trauk# galv) + pe.ius, atsis#do prie stalo, 
beveik nes)moningai, kaip atlikdamas vis) gyvenim) t) pa.i) 
dienos valand) kartojam) veiksm), pa#m# stor) s)siuvin+ su 
u,ra!u „Etelbertas. Penki" veiksm" tragedija“* ir +merk# sen) 
i!tepliot) ,)sies plunksn) + ra!al).

Netrukus de!imt ar daugiau puslapi" buvo primarginti po-
ezijos. Akivaizdu, kad eil#s liejosi skland,iai, ta.iau nestokojo 
abstraktybi". Dramoje veik# Blogis, Piktadaryst#, Skurdas; 
nestigo nepa,ym#t" kra!t" karali" ir karalieni"; baisingi s)-
mokslai griov# j" planus; kiln-s jausmai u,pl-sdavo juos; jie 
niekada nei!tardavo ,od,i", kokius pats Orlandas b-t" i!tar*s, 
bet viskas liejosi taip skland,iai, buvo taip maloniai i!dailinta, 
kad, atsi,velgiant + jo metus,1– beveik septyniolika1– ir dar + 
tai, kad !e!ioliktojo am,iaus atsargoje buvo lik* keleri meteliai, 

* Paauglyst#je Vita Sackville-West para!# !e!is romanus ir tris pjeses, besire-
mian.ias istorijomis, susijusiomis su jos !eima.
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k#l# tikr) pasig#r#jim). Pagaliau vis d#lto Orlandas sukliuvo. 
Kaip visi jauni poetai, be paliovos apra!in#jantys gamt), jis 
panoro pasitikslinti ,alumo atspalv+ ir pa,velg# (parodyda-
mas nepaprast) dr)s)) + pat+ daikt)1– !+ kart) tai buvo po langu 
augantis lauro kr-mas. (inoma, po to nebepara!# n# ,od,io. 
Mat ,aluma gamtoje yra viena, o literat-roje1– visai kas kita. 
Sakytumei, gamta ir literat-ra b-t" i! prigimties nesuderina-
mos; tik pabandykite suvesti jas, ir jos sudraskys viena kit). Tas 
,alumos atspalvis, kur+ i!vydo Orlandas, i!kart sugadino rim) 
ir suskald# metr). Be to, gamta dar ne toki" pok!t" i!kre.ia. 
Tik dirstel#kite pro lang) + bites tarp g#li", + ,iovaujant+ !un+, + 
s#dan.i) saul*, tik pagalvokite: „Kieksyk dar man skirta reg#ti 
besileid,ian.i) saul*?“, ir t. t., ir t. t. (mintis per daug gerai ,i-
noma, kad vert#t" j) .ia pateikin#ti), ir jau plunksna krenta i! 
rank", stveriate apsiaust), puolate i! kambario, ir koja u,kli-va 
u, i!tapytos skrynios. Mat Orlandas buvo !iek tiek nevikrus.

Jis steng#si su niekuo nesusidurti. Takeliu ,ingsniavo so-
dininkas Stabzas*. Orlandas pasisl#p# u, med,io ir palauk#, 
kol !is praeis. Tada n#r# pro ma,us vartelius sod) juosian.ioje 
sienoje. Pakra!.iu ap#j*s arklides, !unides, alaus daryklas, dai-
lid,i" dirbtuves, skalbyklas, vietas, kur liejamos lajin#s ,vak#s, 
skerd,iami galvijai, kalamos arkliams pasagos, siuvamos odi-
n#s striuk#s,1 – mat namai buvo i!tisas miestas, pilnas skam-
besio, keliamo + visokius darbus ir amatus +nikusi" ,moni",1– 

* Tikras vyriausiojo Noulo (Knole) parko sodininko vardas.
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Orlandas, niekieno nepasteb#tas, pasiek# papar.iais apaugus+, 
+ kalvos vir!-n* per park) vedant+ takel+. Tarp b-do savybi" 
veikiausiai esama tam tikros giminyst#s; viena savyb# pritrau-
kia kit); ir !ioje vietoje biografas turi atkreipti d#mes+ + tai, kad 
nerangumas da,nai + por) renkasi vienumos pom#g+. Jei jau 
u,kliuvo u, skrynios, tai, savaime suprantama, Orlandas m#go 
nuo!alias vietas, neapmatomus reginius ir jausm), kad yra vie-
nas, vienas, visada vienas.

– Esu vienas,1– po ilgos tylos su!nab,d#jo jis, pirm) kart) 
!iame +vyki" apra!yme praverdamas l-pas.

Pro papar.ius ir gudobeli" kr-mus, g)sdindamas elnius ir 
laukinius pauk!.ius, jis labai greitai #m# kopti + vieni!o ),uo-
lo vainikuojam) kalvos vir!-n*. Ji buvo auk!tai, po teisybei, 
taip auk!tai, kad apa.ioje nesunku buvo +,i-r#ti devyniolika 
Anglijos grafys.i", o !viesiomis dienomis1 – trisde!imt, o jei 
oras b-davo puikus, gal net keturiasde!imt. Kartais gal#davai 
i!vysti net Laman!), kur banga kartojo bang). Buvo matyti 
up#s, jomis !liuo,ian.ios i!kylautoj" valtys; ir + j-r) susiren-
g* galeonai; ir d-mus leid,ian.ios armados, vir! kuri" sklido 
prislopintas patrank" dunks#jimas; ir fortai pakrant#je; ir pi-
lys vidur piev"; vienur sargybos bok!tas; kitur tvirtov#; ir v#l 
erdv-s r-mai, kaip Orlando t#vo, mil,ini!ki, sien" juosiami, 
nelyginant miestas sl#nyje. Rytuose d-lavo Londono bok!t" 
smail#s ir rang#si miesto d-mai; o ten, kur susieina dangus su 
,eme, pap-tus reikiamos krypties v#jui, tarp debes" i!nirdavo 
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g-briuoto Snoudono* dantyti !laitai ir stati ketera. Valand#-
l* Orlandas stov#jo +d#miai steb#damas, skai.iuodamas, at-
pa,indamas. 3tai t#vo, o ten d#d#s r-mai. Jo tetai priklauso 
anava tie trys dideli bok!tai tarp med,i". Vir,ynai ir mi!kai; 
fazanai ir elniai, lap#s, barsukai ir drugeliai1– viskas priklauso 
jiems.

I! pa.ios gilumos atsidus*s, Orlandas parkrito1– jo judesiai 
buvo kupini !io ,od,io vertos aistros1– ant ,em#s, ),uolo pa-
p#d#je. Jam patiko vasaros trumpalaiki!kume jausti po savimi 
,em#s nugarkaul+1– juo laik# kiet) ),uolo !akn+1– arba, kadan-
gi vaizdinys sek# vaizdin+, tai buvo did,iulio ,irgo, kuriuo jojo, 
nugara; arba bang" svaidomo laivo denis1– nesvarbu kas, svar-
biausia kieta, nes Orlandui reik#jo ko nors plukniai !ird,iai 
pritvirtinti; !ird,iai, suspurd#jusiai jo !one; !ird,iai, kiekvie-
n) vakar), ma,daug tuo pat metu, i!#jus pasivaik!.ioti, tarsi 
prisipildan.iai kvapnaus, ,adinan.io meil* v#jelio dvelksmo. 
Priri!*s j) prie ),uolo, jis atsigul# ir pama,#le virpesys viduje 
bei plazd#jimas aplinkui aptyko; lapeliai ramiai nukaro; elniai 
apmir#; bly!k-s vasaros debesys sustingo; u,tirpusios Orlan-
do rankos ir kojos apsunko; jis gul#jo ant ,em#s taip ramiai, 
kad elniai, vis stabteldami, pri#jo art#liau, kovai #m# sklandyti 
aplinkui, kreg,d#s nardyti ir sukti ratus, laum,irgiai !audyti 
pro !al+, lyg susitelk*s vasaros vakaro dosnumas ir meilingas 
gyvumas b-t" voratinkliu apn#r* jo k-n).

* Snoudonas1– auk!.iausias kalnas Velse, 1085 m i!kil*s vir! j-ros lygio.


