
i
^ Romano „Raudona ir juoda" veiksmas vyksta

XIX a. 4 deš. Prancūzijoje. Čia pasakojama apie
dviveidžio Žiuljeno Sorelio kilimą j valdžią ir vėlesnį jo
žlugimą. Dailidės sūnus Žiuljenas, norėdamas

įgyvendinti savo napoleoniškus siekius, pasirenka
dvasininko kelią. Nepaisant aistringų meilės ryšių
mokymosi metu, Žiuljenui pavyksta tapti kunigu ir jis su

mielu noru priima markizo de Molio kvietimą tapti
asmeniniu jo sekretoriumi. Dėl Žiuljeno meilės markizo

dukrai Matildai jam suteikiamas pero titulas, kad jis
galėtų vesti merginą be jokių skandalų. Prieš pat
Žiuljenui pradedant mėgautis aristokratiško gyvenimo

malonumais markizas iš ponios Renal (dar viena
Žiuljeno užkariauta širdis jo studijų metais) gauna
laišką, demaskuojantį Žiuljeną, kaip sukčių.
Negalėdamas vesti Matildos Žiuljenas nusprendžia

atsikeršyti.
Kartais romanas „Raudona ir juoda" laikomas per

daug melodramišku šiuolaikiniam literatūriniam skoniui,
tačiau šis kūrinys nepaprastai svarbus romano, kaip
meninės tormos, vystymosi prasme. Viena vertus, tai
romantizmo tradicijomis paremtas pasakojimas. Sorelis
gali būti nesąžiningas ir suktas siekdamas tikslų,
tačiau, kai atsiduria tarp nereikšmingų prancūzų
smulkiosios buržuazijos atstovų, jo energija ir
apsukrumas dažnai jvilioja skaitytoją į negeidaujamus
santykius. Tik dėl Stendalio stiliaus šis romanas tapo
nepaprastai įtakingas. Jis didžia dalimi papasakotas
remiantis kiekvieno personažo psichologiniu
pranašumu, o psichologinis jo realizmas paskatino
E. Zola paskelbti jį pirmu tikru „šiuolaikiniu" romanu.
Dėl šios priežasties ir nekreipiant dėmesio j faktą, kad
tai - linksmas, geras pasakojimas, „Raudona ir juoda"
turėtų rasti vietą kiekvieno rimto skaitytojo knygų

lentynoje. VA
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O HI^Iulln Alfnuinn de Musset jspūdingai nupi
Šiikmili l'an Smi Lsftrl smuklėje.

ii|n „Raudona ir juoda" leidimo viršelyje parašyta:

PARIS.

PAR M. DESTE^1MAL.

LE KOUGE

ET LE NOIR

Gyveno gimė 1783 m. (Prancūzija), mirė 1842 m.

Pirmojo loldimo metai 1831 m.
PlrmiĮ kartą išleido Hilsum (Paryžius)

Stendalis (Stendhal)
I ll<itnvli| k voilii llaiiiuloRamunienė; R Cvirka ir A. Šimėnai

Raudona ir juoda (Le Rouge et !e Noir)
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V. Hugo „Paryžiaus katedra" yra istorinis romanas,
parašytas remiantis VValterio Scotto „Aivenho" tradicija.
Jis gyvai vaizduoja XV a. Paryžiaus gyvenimą, kupiną
didingų iškilmių, komiškų puotų, prastuomenės
sukilimų ir viešųjų mirties bausmių. Visa tai vyksta
aplink Paryžiaus katedrą. Dviejuose skyriuose V. Hugo
aprašo gotikinę bažnyčią, supažindina skaitytoją su
pačia Paryžiaus katedros siela. Nuo svaiginamos
akmeninio stebuklo viršūnės V. Hugo siūlo skaitytojui
įsivaizduojamą Paryžiaus vaizdą. Žodis anankhe

(likimas), išgraviruotas ant vienos iš dviejų sienų,
atskleidžia varomąją gotikinio siužeto jėgą.

Kvazimodo lemtis galutinai išaiškėja tada, kai jį
iškart po gimimo palieka motina ant Paryžiaus katedros
laiptų. Jį įvaikina arkidiakonas Klaudijus Frolas, o
Kvazimodas vėliau tampa bokšto varpininku, slepiančiu
šlykščią ir kuprotą figūrą nuo smalsių paryžiečių akių.
Frolas jaučia draudžiamą geismą nuostabiai čigonei
Esmeraidai, šokančiai aikštėje prie katedros. Jis liepia
Kvazimodui pagrobti gražuolę, tačiau kupriaus
ketinimus sužlugdo karaliaus lankininkų kapitonas
Febas, kuris irgi pamilsta Esmeralda. Kvazimodas už
nusikaltimą uždaromas j kalėjimą, - ten yra
užgauliojamas bei žeminamas. Po ypač žiauraus
nuplakimo Esmeralda atneša jam vandens. Nuo tada
netekęs vilties Kvazimodas pasiryžta viską dėl jos
padaryti. Taip prasideda dramatiškas pasakojimas apie
meilę ir apgavystę. Aistros apimtas Frolas pavyduliauja
Febui, šnipinėja juodu su Esmeralda. Esmeralda suima
ir nuteisia mirti už žmogžudystę ir, nepaisant drąsių
Kvazimodo pastangų ją išgelbėti, gražuolė vėliau
pakariama. Kvazimodas, matydamas Esmeralda be
gyvybės ženklų kabančią kartuvėse, sušunka: „Tai
viskas, ką aš mylėjau". Atpirkimo per meilę tema
palietė universalias žmogaus sielos stygas. KL

„Pelėda neskrenda į vieversio lizdą."

O V Hugo neabejotinai buvo produktyviausias ir

universaliausias prancūzų romantinės mokyklos autorius, - tiek
poezijos, tiek ir prozos.

O Šiuolaikinėje Nlcolo Maurlno Iliustracijoje vaizduojama

pasibjaurėjusi Esmeralda, maitinanti šlykštų kuprių Kvazimodą.
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Gyveno gimė 1802 m. (Prancūzija), mirė 1665 m.
Pirmojo ^eidimo metai 1831 m.
Pirmą kartą išleido Flammarlon (Paryžius)

Paryžiaus katedra (Notre Dame de Paris)
Viktoras Hugo (Victor Hugo)
j lietuvių k. vertė: Julija Macelnienė; Edvardas Viskanta



Liūdnai pagarsėjęs autobiografinis H. Milerio

romanas pirmą kartą išleistas 1934 m. riziką
mėgstančios Paryžiaus leidyklos „Obelisk". Dėl atvirų
sekso temų ir kalbos knyga trisdešimt metų buvo
uždrausta Amerikoje ir Britanijoje. Kai galiausiai ją
išleido Amerikoje 1961 m. ir Britanijoje 1963 m.,

romanas imtas tiesiog dievinti. Romane Mileris,
paskendęs unikaliame gašlume ir jausdamasis visiškai
laisvas, tyrinėja Paryžiaus, miesto, kuriame jis gyveno
kaip eilinis emigrantas XX a. 4 deš., silpnybes.
Nebevaržomas jokių moralinių ir socialinių formalumų
Mileris praturtino knygą filosofiniais apmąstymais,
fantazijomis ir atvirais anekdotais apie savo meilės
nuotykius.

Kaip pastebėjo S. Beckettas, šis romanas yri
„įsimintinas įvykis šiuolaikinės literatūros istorijoje", bl
abejo, daug padaręs griaunant socialinius tabu apli
seksą ir jam aprašyti naudojamą kalbą. Šis romanas

įkvėpė bytnikų kartą, kuri atmetusi viduriniosios
amerikiečių klasės vertybes ėmėsi ieškoti tiesos
kraštutiniuose potyriuose. Vis dėlto feministinių pažiūrų
kritikai, ypač Kate Millet, atkreipė dėmesį j pernelyg
moteris niekinantį kūrinio pobūdį. Moterys dažnai
vaizduojamos kaip pasyvios ir anoniminės talpyklos,
kurių vienintelis vaidmuo yra patenkinti fizinius vyrų
poreikius. Neabejotina, kad smurto elementai Milerio
prozoje nustelbia bet kokį tariamą erotiškumą ar
jaudinimą, kurių gali tikėtis skaitytojas, žinantis apls

romano reputaciją.
Nors Milerio knyga itin populiari, to priežastis buvo

jo, kaip „nešvankių knygų", o ne kaip geros literatūros

autoriaus reputacija, todėl visiškai normalu, kad kritikai
ilgai ginčijosi dėl kūrinio „literatūriškumo". JW

O Mileriui, kaip Ir daugeliui tarpukario Amerikos menininkų
bei rašytojų, Paryžius tapo morališkai išlaisvinančia ir gyventi

paprastesne erdve.

O Aktorė Maria da Madeiros filme „Henris ir Džiunė",

paremtame Anais Nln ir Henrio Milerio meilės istorija.
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Henris Mileris (Henry Miller)
I lietuvių k. vertė Nijolė Chijenienė

Gyveno gimė 1891 m. (JAV), mirė 1980 m.
Pirmasis ieidimas 1934 m., Obelisk Press (Paryžius)
Pirmas leidimas JAV 1961 m.
Originalo kalba prancūzų

Vėžio atogrąža (TropigueduCancer)
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O Kutsė kartą apibūdino savo kaip autorių, kuria
reprezentuoja „žmones, sutraukančius grandines Ir
atsukančius veidus j šviesą".

„Jisyra tiesiog mulkis ir netgi

neįdomus mulkis. Tiesiog vargšė

bejėgė siela, kuriai leista klajoti

šiame mūšio lauke... vadinamame

gyvenimu..."

Gyveno gimė 1940 m. (Pietų Afrika)
Pirmojo leidimo metai 1983 m.
Pirmą kartą išleido Secker & VVarburg (Londonas)
Bukerio premija 1983 m.

Šis romanas naudoja išsaugotą Pietų Afrikos

kaimo idealą, kad galėtų mesti iššūkį mitams,
palaikantiems apartheido režimą. Maiklas K yra
juodaodis su kiškio lūpa, gyvenantis apartheido eros
Pietų Afrikoje. Keiptaune, Si Pointo rajone, jis tampa
sodininku, o jo motina čia dirba namų tvarkytoja. Kai ji
pradeda merdėti, sūnus bando sugrąžinti ją j fermą, kur
Ši buvo gimusi, tačiau ji kelionėje miršta. Maiklas vienas
tęsia kelionę, norėdamas išbarstyti jos pelenus
apleistoje fermoje. Toje fermoje Maiklas ir pasilieka,
augina moliūgus ir gyvena dirbdamas žemę. Aplink
siaučia pilietinis karas. Maiklas, apkaltintas pagalba
maištininkams, areštuojamas ir nusiunčiamas j darbo
stovyklą, kurioje atsisako valgyti. Jis pasprunka, grįžta j

Si Pointą ir gyvena kaip valkata.
Antroji romano dalis yra dienoraštis, parašytas

karo medicinos darbuotojo, dirbančio internuotų
asmenų stovykloje. Dienoraštyje jis aprašo pastangas
Išgauti iš Maiklo kokios nors svarbios informacijos.
Tačiau deformuotos Maiklo lūpos labai retai
teprasiveria: jis [abai mažai valgo ir beveik nekalba.
Maiklo atsisakymas būti bet kokios sistemos dalimi
pabrėžia paties pareigūno įsitikinimus, o romano
turtingumas slypi Maiklo mįslingume ir priešiškume tiek
valdžiai, tiek skaitytojui. ABI

Džonas MaksveEas Kutsė (J. M. Coetzee)
| lietuvių k. vertė Violeta Tauragienė

Maiklo K gyvenimas ir laikai (The Life and Times oi Michaol K)
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E. Jelinek kūriniai yra įsipainioję į kapitalistinės Ir
patriarchalinės visuomenės kritiką bei žmogiškojo
intymumo kūrimą. Jos proza nesiliauja tyrinėti
neįprasto vujarizmo seksualumo. Bandoma išsiaiškinti,
kaip moteris pasisavina vyro teisę j sekso stebėjimą.

Šiame jaudinančiame, skausmingame moters

seksualumo portrete protagoniste Erika Kohut yre
moteris, atsidavusi neužtikrintam stebėjimo malonumui
nuo nusirenginėjančios moters ir pornografijos Iki
porelės, kurią jį šnipinėja Vienos pievose. Tačiau
Jelinek taip pat susieja žiūrėjimą su heteroseksualaus
sadomazochizmo žiauriausia forma: „Erika ieško
skausmo, kuris baigtųsi mirtimi." Kai Erika bando
susitarti dėl savo pačios kankinimo su meilužiu
studentu Valteriu Klemeriu, Jelinek pagrindžia joa
seksualumą liguistais ryšiais su motina, t. y. motiniška
meile, kuri labiau už viską reikalauja visiško dukterį
paklusimo: „Ji (Erika) niekaip negalėjo atsiduoti vyrui,
nes tiek daug metų buvo po motinos padu."

Prisidėdama prie literatūros apie seksualiniu!
ypatumus Jelinek skaitytojams taip pat atskleidžia
nerimą, kuris apniko feminisčių atsiliepimus apie
moterų sadomazochizmą. Atsisakydama tiek
pasmerkti, tiek girti Erikos norus, Jelinek išlaiko kritišką
žvilgsnį, nukreiptą net j paprastus skaitymo ir rašymo
malonumus. „Aš smogiu smarkiai, - komentuoja JI,
taigi ten, kur pabuvo mano veikėjai, niekas neauga,"
VL

Šis intensyvus ir gyvas romanas, apimantis

1939-1947 m. laikotarpi, vyksta antisemitiškoje Vakarų
Flandrijoje, kur jaunuolis Luisas Seinava tarp Antrojo
pasaulinio karo nuosmukių Ir moralinių konfliktų
atsisveikina su vaikyste Ir paauglyste.

Pasakojimas prasideda vienuolyno mokykloje,
kurioje Luisas ir jo draugai sudaro slaptą
bendruomenę, siekdami pasipriešinti griežtoms
vienuolyno seserų taisyklėms. Vaikino vaizduotė
varžosi su nežinojimu, norėdama patenkinti pažinimo ir

pasaulio supratimo geidulj. Jis mato išdavysčių
fragmentus, girdi gandus apie karą ir gresiančią
vokiečių invaziją. Pirmoji dalis „Het Verdriet"
pasakojama iŠ sutrikusio vaiko pozicijų, taip tarsi
netyčia įpinamas neišvengiamas komiškumas. Antroji
dalis „Van Belgiė", Seinavų šeimos saga, tęsiasi nacių
okupacijos metu. Draugai Ir giminaičiai jau sužinoję
apie naują režimą, kuriame aktyviai dalyvauja Luiso
tėvai - jo tėvas spausdina propagandinius leidinius, o
motina yra sekretorė ir karininko meilužė. Šis turtingas

ir įtemptas romanas, kaip karo kronika, yra neįprastas
savo ekscentriškais veikėjais, gyvais dialogais ir
menininko portretu, - Luiso puiki vaizduotė duoda
rezultatų, ir romano pabaigoje jis tampa rašytoju.

H. Klausas yra vienas iš saujelės Belgijos rašytojų,
gyvenančių vien iš savo kūrybos: poezijos, dramų,
filmų scenarijų ir apsakymų, taip pat ilgesnių grožinės
literatūros darbų, esė, vertimų bei operos libretų. ES

Gyveno gimė 1946 m. (Austrija)
Pirmojo leidimo metai 1983 m.
Pirmą kartą išleido Rovvohit (Berlynas)
Nobelio literatūros premija 2004 m.

Gyveno gimė 1929 m. (I
Pirmojo leidimo metai 1983 m.
Pirmą kartą išleido De Bezige Bij (Amsterdamas)

Pianistė (Die Klavierspielerin)
Elfrydė Jelinek (Elfriede Jelinek)
| lietuvių k. vertė Laima Bareišienė

Belgijos liūdesys*
(HetVerdrietvan Beigie)
Hugo Klausas (Hugo Claus)


