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ĮŽANGA

Daug draugų padėjo man parašyti šią knygą. Kai kurie jau 
mirę ir tokie įžymūs, kad vos drįstu išvardyti jų pavardes, ta-
čiau neįmanoma nei skaityti, nei rašyti, nejaučiant nuolatinės 
skolos Defoe, serui Thomasui Browne’ui, Sterne’ui, serui Wal-
teriui Scottui, lordui Macaulay, Emily Brontë, De Quincey 
arba Walteriui Pateriui, – paminint pirmus atėjusius į galvą. 
Kiti dar gyvi, ir, nors kiekvienas savaip gerai žinomas, tačiau jų 
didybė ne tokia bauginanti. Ypač esu skolinga ponui C. P. San-
geriui, be kurio išmanymo apie nekilnojamąjį turtą ši knyga 
niekada nebūtų buvusi parašyta. Viliuosi, kad pono Sydney-
Turnerio išsamus ir ypatingas mokytumas išgelbėjo mane nuo 
apgailėtinų klaidų. Nemažai naudos, – jos mastą aš viena te-
galiu įvertinti, – man suteikė pono Arthuro Waley’o Kinijos 
pažinimas. Ponia Lopokova (ponia J. M. Keynes) visada buvo 
pasirengusi pataisyti mano žinias apie Rusiją. Jei ką nors iš-
manau apie tapybą, turiu būti dėkinga neturinčiam sau lygių 
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pono Rogerio Fry prielankumui ir kūrybinei fantazijai. Taip 
pat viliuosi, kad mano sūnėno, pono Juliano Bello, neapsako-
mai įžvalgi, gal net rūstoka kritika praturtino mane kitoje sri-
tyje. Panelės M. K. Snowdon nenuilstamas triūsas Harougei-
to (Harrogate) ir Čeltnemo (Cheltenham) archyvuose, kad ir 
bergždžias, pareikalavo daug pastangų. Visokiais įmanomais, 
tačiau per daug skirtingais būdais, kad juos būtų galima tiksliai 
nusakyti, prisidėjo ir kiti draugai. Turiu pasitenkinti paminė-
dama poną Angusą Davidsoną; ponią Cartwright; panelę Ja-
netę Case; lordą Bernersą (jo žinios apie Elžbietos laikų muzi-
ką buvo neįkainojamos); poną Francissą Birrellį; savo brolį, dr. 
Adrianą Stepheną; poną F. L. Lucasą; poną Desmondą Mac-
carthy ir jo žmoną; labiausiai įkvepiantį kritiką, mano sesers 
vyrą, poną Clive’ą Bellą; poną G. H. Rylandsą; ledi Colefax; 
panelę Nellie Boxall; poną J. M. Keynesą; panelę Violetą Dic-
kinson; gerbiamąjį Edwardą Sackville’į Westą; poną St. Johną 
Hutchinsoną ir jo žmoną; poną Duncaną Grantą; poną Step-
heną Tomliną ir jo žmoną; poną Morellį ir ledi Ottoliną Mor-
rell; savo anytą, ponią Sidney Woolf; poną Osbertą Sitwellą; 
ponią Jacques Raverat; pulkininką Cory Bellą; panelę Valerie 
Taylor; poną J. T. Sheppardą; poną T. S. Eliotą ir jo žmoną; 
panelę Ethelę Sands; panelę Nanę Hudson; savo sūnėną, poną 
Quentiną Bellą (seną ir didžiai vertinamą pramanų kūrėją); 
poną Raymondą Mortimerį; panelę Emphie Case; ledi Gerald 
Wellesley; poną Lyttoną Strachey; viskontienę Cecil; panelę 
Hope Mirrlees; poną E. M. Forsterį; gerbiamąjį Haroldą Ni-
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colsoną; savo seserį Vanessą Bell – tačiau sąrašas darosi grės-
mingai per ilgas, taip pat pernelyg garbingas. Ir nors man jis 
kelia pačius maloniausius prisiminimus, skaitytojui, be jokios 
abejonės, sužadins lūkesčių, kuriuos knyga gali tik sužlugdyti. 
Todėl baigsiu, padėkodama Britų muziejaus (British Museum) 
ir Valstybės archyvo (Record Office) tarnautojams už įprastus 
malonius leidimus; savo dukterėčiai, panelei Angelicai Bell, už 
paslaugą, kurią tik ji tegalėjo suteikti; ir savo vyrui už kantrią ir 
nuolatinę pagalbą, renkant faktinę medžiagą, ir išsamias isto-
rines žinias, kurios padėjo pasiekti tam tikrą šių puslapių teks-
to tikslumą. Galiausiai padėkočiau, jeigu nebūčiau pametusi 
pavardės ir adreso, ponui iš Amerikos, didžiadvasiškai ir be 
atlyginimo ištaisiusiam ankstesnių mano darbų skyrybą, chro-
nologiją, taip pat botanikos, entomologijos, geografijos žinias, 
be to, tikiuosi, kad jis nepašykštės savo paslaugų ir šį kartą*.

V. W.

* Visa ši įžanga – tikrų tikriausia parodija. Nė į vieną iš šių asmenybių ne-
buvo kreiptasi, nė su viena nebuvo tartasi (čia ir toliau – vert. past.).



Orlandas vaikystėje
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Jis, – kadangi nė menkiausios abejonės negalėjo kilti dėl ly-
ties, nors tų laikų mada ją savaip slėpė, – švytravo durklu prieš 
mauro galvą, siūbuojančią ant gegnės. Galvos spalva buvo it 
seno futbolo kamuolio ir daugmaž tokios pat formos, tad, jei-
gu ne įdubę skruostai ir kelios sruogos šiurkščių, perdžiūvusių 
lyg kokoso plaušai plaukų, nebūtum jų atskyręs. Orlando tė-
vas, – o gal senelis – nuvožė ją plačiapečiam pagoniui, pasaulį 
išvydusiam laukinėse Afrikos dykynėse; ir dabar ją švelniai sū-
pavo vėjas, nesiliaudavęs pūsti pagonį nudobusio lordo milži-
niškų rūmų pastogės kambariuose.

Orlando protėviai šuoliavo raiti plėnūnių* laukais, akme-
nuotais laukais, keistų upių drėkinamais laukais, jie nušniojo 
nemenką skaičių galvų nuo nemenko skaičiaus įvairiaspalvių 

* Graikų mituose ši gėlė labiausiai susijusi su požemio arba mirusiųjų ka-
ralyste. Plėnūnių (lot. Asphodelus) – nemirtingų gėlių – laukuose gyveno 
dievai.
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pečių, ir parsigabenę sukabino ant gegnių. Orlandas prisiekė 
tęsti prosenių žygį. Tačiau buvo tik šešiolikos – per jaunas joti 
su jais į Afriką arba Prancūziją, – todėl tylutėliai pasprukdavo 
nuo motinos, nuo povų soduose, užlipdavo į palėpės kambarį, 
o čia jau badydavo, smaigydavo, kapodavo durklu orą. Kartais 
netyčiomis perkirsdavo virvę, ir kaukolė bumbtelėdavo ant 
grindų; tada tekdavo ją vėl pririšti, riteriškai pakeliant į nepa-
siekiamą aukštį, o priešas pergalingai šiepdavo dantis pro pa-
juodusias, perdžiūvusias lūpas. Kaukolė be perstojo sūpavosi, 
kadangi namas, kurio viršutiniame aukšte gyveno Orlandas, 
buvo toks didžiulis, kad vėjas, įkliuvęs į spąstus, blaškydavosi 
palėpėje, nerasdamas išėjimo nei žiemą, nei vasarą. Žalias sie-
nų gobelenas su jame pavaizduotais medžiotojais niekada ne-
siliovė bangavęs. Orlando protėviai buvo kilmingi nuo tada, 
kai atsirado. Iš šiaurės ūkų jie išniro jau su perų karūnomis. 
Ar ne todėl saulės spinduliai, krintantys pro milžinišką lango 
vitražo herbą, tamsiais ruožais skilčiavo savo sukurtus gelto-
nus užutėkius ant grindų? Dabar Orlandas kaip tik stovėjo pa-
čiame geltono heraldinio leopardo viduryje. Kai padėjo ranką 
ant palangės, kad stumtelėjęs atidarytų langą, ji kaipmat, ne-
lyginant drugelio sparnas, nusidažė raudonai, mėlynai, gelto-
nai. Todėl simbolių mėgėjai ir jų prasmės narpliotojai galėjo 
pastebėti, kad nors grakščias kojas, dailų kūną ir tvirtus pečius 
nuspalvino visi heraldinės šviesos atspalviai, Orlando veidą, 
jam atlapojus langą, apšvietė tik saulė. Sunku įsivaizduoti atvi-
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resnį ir tuo pat metu labiau neįžvelgiamą veidą. Laiminga jį 
pagimdžiusi motina, bet dar laimingesnis biografas, aprašinė-
jantis tokio asmens gyvenimą! Niekada jai neteks nerimauti, o 
jam – šauktis romanisto arba poeto pagalbos. Nuo žygdarbio 
prie žygdarbio, nuo pergalės prie pergalės, nuo posto prie pos-
to lemta jam žengti, o jo metraštininkui – skubėti iš paskos, 
kol pagaliau pasieks, nesvarbu, kokią, jųdviejų troškimų vir-
šūnę. Vieno dirstelėjimo pakako išsklaidyti abejones, kad kaip 
tik šitokia veikla skirta Orlandui. Rausvus jo skruostus* dengė 
persikų pūkelis; virš lūpų šiek tiek tankesnis negu skruostų 
apačioje. Burna buvo siaura, o viršutinė lūpa švelniai išlinkusi 
virš nepriekaištingos eilės migdolinio baltumo dantų. Niekas 
netrikdė strėliškos nosies trumpo ir įtampaus skrydžio; plau-
kai buvo tamsūs, ausys nedidukės, prigludusios. Gaila, bet šis 
jaunatviškų grožybių sąrašas nebus baigtas, neužsiminus apie 
kaktą ir akis. Išties gaila, kad žmonės retai gimsta be šių trijų 
dalykų; nes štai mes žvelgiame į stovintį prie lango Orlandą ir 
turime pripažinti, kad jo akys kaip rasotos žibuoklės, tokios 
didelės, kad, regis, sklidinos drėgmės, nuo kurios dar prasiple-
čia; o kakta kaip išgaubtas marmuro kupolas, suspaustas dvie-
jų lygių medalionų, tai yra smilkinių. Mes pažvelgiame tiesiai 
į akis, į kaktą ir užgiedame nežinia ką. Mes pažvelgiame tiesiai 
į akis, į kaktą ir turime pripažinti tūkstančius nemalonių daly-
kų, pro kuriuos kiekvienas geras biografas turėtų praslysti. Re-

* Tai tikslus Vitos Sackville-West išvaizdos aprašymas.
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giniai Orlandą išmušdavo iš vėžių, – pavyzdžiui, vaizdas mo-
tinos, nepaprastai gražios, žaliai vilkinčios prakilnios ponios, 
einančios lesinti povų su tarnaite Tvičet iš paskos; reginiai – 
paukščių, medžių – sukeldavo jam ekstazę; tada jis pamildavo 
mirtį – dėl vakario dangaus, dėl parskrendančių kovų; ir, kil-
dami suktiniais išties erdvaus jo proto laiptais, visi šie vaizdai, 
susimaišę su sodo garsais, plaktuko kaukšėjimu, malkų kapoji-
mu, pažadindavo tokį jausmų sąmyšį, įsukdavo tokį aistrų šėlą, 
kokio neapkenčia kiekvienas geras biografas. Tačiau tęskime – 
Orlandas pamažu įtraukė galvą į pečius, atsisėdo prie stalo, 
beveik nesąmoningai, kaip atlikdamas visą gyvenimą tą pačią 
dienos valandą kartojamą veiksmą, paėmė storą sąsiuvinį su 
užrašu „Etelbertas. Penkių veiksmų tragedija“* ir įmerkė seną 
ištepliotą žąsies plunksną į rašalą.

Netrukus dešimt ar daugiau puslapių buvo primarginti po-
ezijos. Akivaizdu, kad eilės liejosi sklandžiai, tačiau nestokojo 
abstraktybių. Dramoje veikė Blogis, Piktadarystė, Skurdas; 
nestigo nepažymėtų kraštų karalių ir karalienių; baisingi są-
mokslai griovė jų planus; kilnūs jausmai užplūsdavo juos; jie 
niekada neištardavo žodžių, kokius pats Orlandas būtų ištaręs, 
bet viskas liejosi taip sklandžiai, buvo taip maloniai išdailinta, 
kad, atsižvelgiant į jo metus, – beveik septyniolika – ir dar į 
tai, kad šešioliktojo amžiaus atsargoje buvo likę keleri meteliai, 

* Paauglystėje Vita Sackville-West parašė šešis romanus ir tris pjeses, besire-
miančias istorijomis, susijusiomis su jos šeima.
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kėlė tikrą pasigėrėjimą. Pagaliau vis dėlto Orlandas sukliuvo. 
Kaip visi jauni poetai, be paliovos aprašinėjantys gamtą, jis 
panoro pasitikslinti žalumo atspalvį ir pažvelgė (parodyda-
mas nepaprastą drąsą) į patį daiktą – šį kartą tai buvo po langu 
augantis lauro krūmas. Žinoma, po to nebeparašė nė žodžio. 
Mat žaluma gamtoje yra viena, o literatūroje – visai kas kita. 
Sakytumei, gamta ir literatūra būtų iš prigimties nesuderina-
mos; tik pabandykite suvesti jas, ir jos sudraskys viena kitą. Tas 
žalumos atspalvis, kurį išvydo Orlandas, iškart sugadino rimą 
ir suskaldė metrą. Be to, gamta dar ne tokių pokštų iškrečia. 
Tik dirstelėkite pro langą į bites tarp gėlių, į žiovaujantį šunį, į 
sėdančią saulę, tik pagalvokite: „Kieksyk dar man skirta regėti 
besileidžiančią saulę?“, ir t. t., ir t. t. (mintis per daug gerai ži-
noma, kad vertėtų ją čia pateikinėti), ir jau plunksna krenta iš 
rankų, stveriate apsiaustą, puolate iš kambario, ir koja užkliūva 
už ištapytos skrynios. Mat Orlandas buvo šiek tiek nevikrus.

Jis stengėsi su niekuo nesusidurti. Takeliu žingsniavo so-
dininkas Stabzas*. Orlandas pasislėpė už medžio ir palaukė, 
kol šis praeis. Tada nėrė pro mažus vartelius sodą juosiančioje 
sienoje. Pakraščiu apėjęs arklides, šunides, alaus daryklas, dai-
lidžių dirbtuves, skalbyklas, vietas, kur liejamos lajinės žvakės, 
skerdžiami galvijai, kalamos arkliams pasagos, siuvamos odi-
nės striukės,  – mat namai buvo ištisas miestas, pilnas skam-
besio, keliamo į visokius darbus ir amatus įnikusių žmonių, – 

* Tikras vyriausiojo Noulo (Knole) parko sodininko vardas.
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Orlandas, niekieno nepastebėtas, pasiekė paparčiais apaugusį, 
į kalvos viršūnę per parką vedantį takelį. Tarp būdo savybių 
veikiausiai esama tam tikros giminystės; viena savybė pritrau-
kia kitą; ir šioje vietoje biografas turi atkreipti dėmesį į tai, kad 
nerangumas dažnai į porą renkasi vienumos pomėgį. Jei jau 
užkliuvo už skrynios, tai, savaime suprantama, Orlandas mėgo 
nuošalias vietas, neapmatomus reginius ir jausmą, kad yra vie-
nas, vienas, visada vienas.

– Esu vienas, – po ilgos tylos sušnabždėjo jis, pirmą kartą 
šiame įvykių aprašyme praverdamas lūpas.

Pro paparčius ir gudobelių krūmus, gąsdindamas elnius ir 
laukinius paukščius, jis labai greitai ėmė kopti į vienišo ąžuo-
lo vainikuojamą kalvos viršūnę. Ji buvo aukštai, po teisybei, 
taip aukštai, kad apačioje nesunku buvo įžiūrėti devyniolika 
Anglijos grafysčių, o šviesiomis dienomis  – trisdešimt, o jei 
oras būdavo puikus, gal net keturiasdešimt. Kartais galėdavai 
išvysti net Lamanšą, kur banga kartojo bangą. Buvo matyti 
upės, jomis šliuožiančios iškylautojų valtys; ir į jūrą susiren-
gę galeonai; ir dūmus leidžiančios armados, virš kurių sklido 
prislopintas patrankų dunksėjimas; ir fortai pakrantėje; ir pi-
lys vidur pievų; vienur sargybos bokštas; kitur tvirtovė; ir vėl 
erdvūs rūmai, kaip Orlando tėvo, milžiniški, sienų juosiami, 
nelyginant miestas slėnyje. Rytuose dūlavo Londono bokštų 
smailės ir rangėsi miesto dūmai; o ten, kur susieina dangus su 
žeme, papūtus reikiamos krypties vėjui, tarp debesų išnirdavo 
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gūbriuoto Snoudono* dantyti šlaitai ir stati ketera. Valandė-
lę Orlandas stovėjo įdėmiai stebėdamas, skaičiuodamas, at-
pažindamas. Štai tėvo, o ten dėdės rūmai. Jo tetai priklauso 
anava tie trys dideli bokštai tarp medžių. Viržynai ir miškai; 
fazanai ir elniai, lapės, barsukai ir drugeliai – viskas priklauso 
jiems.

Iš pačios gilumos atsidusęs, Orlandas parkrito – jo judesiai 
buvo kupini šio žodžio vertos aistros – ant žemės, ąžuolo pa-
pėdėje. Jam patiko vasaros trumpalaikiškume jausti po savimi 
žemės nugarkaulį – juo laikė kietą ąžuolo šaknį – arba, kadan-
gi vaizdinys sekė vaizdinį, tai buvo didžiulio žirgo, kuriuo jojo, 
nugara; arba bangų svaidomo laivo denis – nesvarbu kas, svar-
biausia kieta, nes Orlandui reikėjo ko nors plukniai širdžiai 
pritvirtinti; širdžiai, suspurdėjusiai jo šone; širdžiai, kiekvie-
ną vakarą, maždaug tuo pat metu, išėjus pasivaikščioti, tarsi 
prisipildančiai kvapnaus, žadinančio meilę vėjelio dvelksmo. 
Pririšęs ją prie ąžuolo, jis atsigulė ir pamažėle virpesys viduje 
bei plazdėjimas aplinkui aptyko; lapeliai ramiai nukaro; elniai 
apmirė; blyškūs vasaros debesys sustingo; užtirpusios Orlan-
do rankos ir kojos apsunko; jis gulėjo ant žemės taip ramiai, 
kad elniai, vis stabteldami, priėjo artėliau, kovai ėmė sklandyti 
aplinkui, kregždės nardyti ir sukti ratus, laumžirgiai šaudyti 
pro šalį, lyg susitelkęs vasaros vakaro dosnumas ir meilingas 
gyvumas būtų voratinkliu apnėrę jo kūną.

* Snoudonas – aukščiausias kalnas Velse, 1085 m iškilęs virš jūros lygio.
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