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O ranas jsikur^s nuostabioje vietoje, pusmenulio formos jlan-

kos viduryje; is vienos puses jj skalauja melyni Vidurzemio 

juros vandenys, is kitos juosia snieguotos Atlaso kalnn virsunes. 

Miest^ desimtajame amziuje jkure arabq jureiviai, veliau uzkaria-

vo ispanai, paskui turkai, o galiausiai prancuzai, kai 1830-aisiais 

kolonizavo Alzyr^. Prancuzai isplese senuosius arabii kvartalus, 

perstate miest^ nuosaikiu kolonijiniu stiliumi, jprastu Siaures 

Afrikos pakrantems, ir megino isugdyti toki^ pat negyv^ dvasi^. 

Alzyras buvo taip arti Europos, kad pranciizai cia lengvai im-

portavo savo gyvenimo bud^, state mokyklas, ligonines, netgi 

uzmiescio klubus. Kolonistai buvo studijav^ Prancuzijos univer-

sitetuose ir pripazjstami tinkami tarnybai Prancuzijos kariuome-

neje. Jie balsavo prancuzq rinkimuose: Alzyras buvo padalytas j 

tris departements, arba rinkimines apygardas, salies gyventojai 

turejo savo Nacionalinio susirinkimo atstovus Paryziuje. Kai 

1936 metais gime Yves'as Saint Laurent'as, prancuzii naujakurio 

sunus Orane gyveno beveik taip pat kaip mazas berniukas Pran

cuzijos provincijoje. 

Seima, Mathieu Saint Laurent'ai, buvo viena iskiliausiq Ora

ne. Yves'o proseneliai cia atvyko 1872-aisiais begdami is Elzaso, 

Rytq Prancuzijos regiono; Vokietija j j aneksavo laimejusi Pran-
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cQzijos-Prusijos karq. Priversti rinktis, ar pasilikti Elzase valdant 

vokieciams, ar issaugoti Prancuzijos pilietyb? repatrijuojant j A l -

zyr^, tukstanciai elzasieciii paliko salj ir patrauke { Siaures Af-

rik^. Daugelis, kaip filosofo Louiso Aithussero" seneliai, atvyko 

be skatiko kiseneje. Mathieu Saint Laurent'ai buvo laimingesni. 

Gyvendami Kolmare, jie buvo zinomi kaip teisininkai ir teisejai, 

dirbantys valstybes tarnyboje, ir gyresi tituluotu proteviu baro-

nu Mathieu de Mauvieresu; Napoleonas jam suteike titul^, kai 

sis vadovavo Napoleono santuokos ceremonijai su meiluze Jo

sephine^. Pahk^ Prancuzij^, kad susikurtLj nauj^ gyvenim^ Siau

res Afrikoje, jie pasieme tai, k̂ ^ turejo Elzase - turtus ir status^. 

Alzyras buvo patogi salis svetimsaliams gyventojams, ir seima 

klestejo, nes Oranas virto triuksmingu komerciniu centru, is ku-

rio kroviniai su mieziais, kvieciais ir Atlaso kalnq lygumose isau-

gusiais vaisiais laivais keliavo per Vidurzemio jur^ j prancuzi^ ir 

ispanq uostus. Yves'o tevas Charlesas buvo jauniausias is penkiq 

turtingo Orano verslininko Marie Juleso Mathieu Saint Lau-

rent'o vaikq,. Islaik^s bakalauro egzaminus vietos licejuje, Char

lesas keletq metii studijavo teisq Marselyje, o po to grjzo j Oran^. 

Cia, nepaisydamas pagundos tapti teisininku, paskui tev£i pa-

suko i versl^ ir jkure nedidel? draudimo agentur^ bei kino tea-

tri^ tinkl^. |pusej?s treci^j^ desimtj, Charlesas buvo grazus vy-

ras, rimto malonaus veido, isvaizdus ir jdeg^s tarsi sportininkas. 

Tamsius plaukus jis tvarkingai sukavo j son^ ir visada stilingai 

rengesi. Merginq jam niekada netruko, taciau jis nerode ketini-

mii apsiraminti, kol vien^ popiet? kartu su draugais vaikstineda-

mas miesto centre susipazino su Lucienne Andree Wilbaux. 

Lucienne buvo viena ti\q moterq, turincii^ kick per as-

trius bruozus, kad hutu saldziai idealus, taciau jos taip puikiai 
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atlieka grazios moters vaidmenj, kad aplinkiniai su dziaugsmu 

tai priima. Biidama devyniolikos, j i labai stengesi tobulinti savo 

isvaizd^, rupinosi, kad makiazas butq nepriekaistingas, kad rus-

vi plaukai kristq svelniomis garbanomis, ir puose savo sukneles 

negailedama papuosalq. dar mazi^ tevai, belgq inzinierius ir 

ispane motina, issiunte j Oransj, antr^ Alzyro miest^, pas tet^ 

Renee, sekmingo architekto nasi?. Renee pasirupino brangiu 

dukterecios issilavinimu ir atostogomis su turtingais giminai-

ciais Paryziuje ir Kanuose. Nebuvo ne kalbos, kad baigusi mo-

kykl% Lucienne uzsidirbtq pragyvenimui: viskas, ko is patrauk-

lios merginos tiketasi ketvirtsiji desimtmetj, buvo tai, kad j i su-

siras tinkam^ vyr^, kuris ja rupintqsi, kaip padare teta Renee, o 

Charlesas Mathieu Saint Laurent'as atrode tobula perspektyva. 

Jiedu susituoke 1935 metq liepos ketvirt^j%. Jaunikis turejo 

dvidesimt seserius, o nuotaka dvidesimt. Po vestuviq jaunave-

dziai jsikure erdviame name su vaizdu j jur^ elegantiskame Ora

no rajone. Sen Miselyje; jis ribojosi su arabq kvartalu. Jaunos 

poros temperamentai labai skyresi. Charlesas buvo gana uzda-

ras, charakteris isdave elzasietisk^ kilm?, o Lucienne is ispanes 

motinos buvo paveldejusi silum^ ir kalbos spalvingum^. Taciau 

jiedu atrode patraukli pora - tvirtas Charleso vyriskumas papil-

de neramq zmonos moteriskum^. Lucienne vyr^ jtrauke j nesi-

baigiancias vakarienes, kokteiliq vakarelius ir teatro lankymus 

su kitomis jaunomis poromis, taip pat \s pokylius 

uzsienieciams, kurie keliaudami uzsukdavo j uost^. 

Praejus keletui menesiq po vestuviq, Lucienne pastojo. Pir-

masis vaikas gime i936-qJLi rugpjucio pirm^j^^ Dzarselono klini-

koje Orane. Berniukas buvo pakrikstytas Yves'u Henri Donatu 

Mathieu Saint Laurent'u. Komiskai panasus j savo tev^, rudi^ 
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plaukq ir dideliq melynq akiq, mazasis Yves'as tapo tetq, seneliq 

ir jq seserq numyletiniu abiejose Wilbaux ir Mathieu Saint Lau-

rent'q giminese. Tevai sunq dievino, ypac motina. Jauniausia 

dideles linksmos seimos atzala issaugojo smagius vaikystes pri-

siminimus ir nepaprastai dziaugesi susilauk^s sixnaus; Lucienne, 

augusi be tevq, nepaprastai trosko tureti savo vaikq. Stipriai pri-

sirisusi prie sunaus, trosko suteikti jam emocinj saugum^, kurio, 

nors ir itin nuolaidziavo, teta jai negalejo suteikti. 

Lucienne daznai likdavo viena su kudikiu, kai Charlesas is-

vaziuodavo tvarkyti draudimo verslo reikalq j Prancuzij^ arba 

tikrinti kino teatrq Tunise ir Maroke. Namq ruosoje padedavo 

tarnai, o aukle pagelbedavo rupintis sunumi. Lucienne dienas 

leido zaisdama su sunumi ir planuodama naujus apdarus isvy-

koms su vyru. Jauna zmona taip pat uoliai rupinosi savo isvaiz-

da, kaip ir tada, kai buvo netekejusi: megino naujas makiazo 

technikas, atidziai studijavo pranciiziskus mados zurnalus ir 

aptarinejo sugalvotq sukneliq detales su savo siuvejomis. Dien^ 

vilkedavo dailiq rastq paiaidines ilgomis rankovemis ir siugz-

dancius sijonus. Vakarais jos apranga budavo jmantresne: ilgos 

sukneles su liemenj paryskinanciais korsetais ir pustais sijonais, 

dirzu aplink juosmenj, saliu ant peciq ir aukstakulniais su dir-

zeliais. Yves'as mego ziureti, kaip mama rengiasi, primygtinai 

reikalaudavo, kad j i ir teta pasirodytq jam vakare pries eida-

mos is namq. Po daug metq Lucienne pasakodavo istorij^, kaip 

keturmetis sunelis nepritare vienam is tetos Renee drabuziq. 

„Man atrodo, jis priverre j ^ persirengti ir pakeisti aksesuarus 

maziausiai penkis ar sesis kartus, kol pagaliau buvo patenkin-

tas. Berniukas turejo toki^ jtakji ir taip savimi pasitikejo, kad 

mes su tuo susitaikeme."' 
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Yves'o vaikystes nuotraukose matome gyv^, besisypsantj kudi-

kj, saugiai jsitaisiusj ant dailios mamos keliq. Seimos portretuo-

se jis visada yra demesio centre, virs jo su meiliu rupesciu palink? 

vienas ar abu tevai, besistengiantys vaik^ prajuokinti megstamu 

zaisliuku arba nedidele geliq puokstele. Ka i Yves'as sulauke trejq, 

Pranciizija stojo j kov^ su Vokietija - vyko Antrasis pasaulinis 

karas, - taciau tai nepaveike nerupestingo seimos gyvenimo. Ka-

dangi Charlesas buvo ved^s ir turejo vaik^, jj atleido nuo karines 

tarnybos, o Alzyras buvo pakankamai nutol^s nuo Pranciizijos 

ir nepatyre baisiq pralaimejimo padariniq ir vokieciq okupacijos. 

Per kar^ Charlesas ir Lucienne susilauke dar dviejq vaikq: 

Michele gime 1942-aisiais, o Brigitte 1945-aisiais. Jos buvo gra

zios mergaites. Michele buvo panasi j motin^, o mazyle Brigit

te primine tev^ ir brolj; vis delto seserq gimimas nekele dideles 

gresmes Yves'o virsenybei. Ik i Michele's jis seserius metus me-

gavosi isskirtiniu motinos demesiu, buvo vyriausias, vienintelis 

berniukas, be to, niekada nekilo abejones, kas yra mamos numy-

letinis. „Savaime suprantama, as myliu savo dukteris, - sakyda-

vo Lucienne. - Taciau jausmai Yves'ui visada buvo labai stiprus 

ir labai ypatingi."-* Charlesas irgi mylejo, bet buvo nutol?s nuo 

namq ukio; grjz^s is verslo kelioniq isklausydavo zmonos atas-

kaitas apie naujausius sumanaus sunaus laimejimus. 

Mathieu Saint Laurent'q seima puoselejo maloniq tradicij^ 

leisti vasaras viloje prie juros gretimame Truvilio kurorte; cia 

Yves'as zaisdavo su Simone Tronc, bendraamze mergaite, kurios 

tevai biciuliavosi su Charlesu ir Lucienne. Rugsejj, prasidejus 

naujiems mokslo metams, seima grjzdavo j Oran^. Ziemq, jie ke-

liaudavo j salies gilum^ aplankyti Charleso tevq, turejusiq sody-

b^ Atlaso lygumose; pro automobilio langus vaikai spoksodavo 
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bailiuk^. Kiekviena mokykia turi savq priekabiautojq, ir jie ne-

trunka uzuosti auk^. Yves'ui Mathieu Saint Laurent'ui sis vaid-

muo teko jau pirm^ dienq, tik jzengus j hcejq. Jis sake: „Galbut 

as neturejau berniukui budingq savybiq. Ka i tik mano mokslo 

draugai suprato, kad as kitoks, pavirtau jq atpirkimo oziu."^ 

Jei pasisekdavo, jis atsipirkdavo patyciomis ir jzeidimais. Jei 

ne, klases draugai j j musdavo ir stumdydavo, piktai juokdamiesi, 

kai sis ropodamas rinkdavo savo knygas. Pikciausi skriaudikai 

sumusdavo jj mokyklos kieme arba nutempdavo j prausyk^ ir 

uzdarydavo vienoje is kabinq. Budamas per silpnas apsiginti, 

Yveŝ  as megino sleptis, prisigalvodavo priezasciq pasilikti klaseje 

po pamokq arba issmukdavo j koplyci^, tikedamasis vienumo-

je praleisti pertraukas. Fizinio lavinimo pamokos prilygo tikrai 

kanciai; Yves'as nedr^siai stovedavo, kol kapitonai rinkdavo ko-

mandas, zinodamas, kad jj pasirinks paskutinj. Zaidimui pra

sidejus, jis su baime laukdavo komandos draugq jzeidimq, kai 

juos nuvildavo. Berniuko tevai ir mokytojai dziaugesi pazymiais, 

taciau Yves'o sumanumas verte klases draugus dar labiau jj erzin-

ti. „As buvau kupinas liudesio ir baimes, netgi siaubo. Kiekvien^ 

ryt^ pries einant j mokykl^ mane supykindavo. Tai buvo psicho-

loginis smurtas."' 

Grjz^s namo, vaikas pasislepdavo savo eskizuose, knygose ir 
teatre. „As emiau gyventi dvejop^ gyvenimj^. Vienoje puseje buvo 
musq namai, laime mano seimoje ir pasaulyje, kurj sukuriau savo 
piesiniais. O kitoje puseje, mokykloje... is man^s tyciojosi, bau-
gino ir muse klases draugai."'" Kaip dauguma vienisq, per anksti 
subrendusiq paaugliq, jis svajodavo apie pabegim^ j toki^ viet^, 
kurioje butq vertinamas. Labiausiai megdavo jsivaizduoti savo 
vard^ sviecianciomis raidemis Eliziejaus Laukq prospekte Pary-
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ziuje. „Kai tik jie prie man^s pristodavo, as sau sakydavau: „Vien^ 

dien^ tu busi garsus." Tai buvo mano budas jiems atsilyginti."" 

Vis delto patycios padare savo. Spindinciq akiq berniukas is 

Yves'o vaikystes nuotraukq virto isbalusiu liesu paaugliu, tokia 

isvaizda tik paryskino silpniausius jo bruozus, didel? nosj ir atsi-

kisusias ausis, kurias paveldejo is tevo. Budamas vienas su mama, 

Yves'as valandq valandas linksmai plepedavo, taciau kompanijoje 

elgdavosi nerangiai tarsi kvailys. Mokyklos nuotraukose aktyvus 

klases draugai pozuoja su pasitikejimu, o jis, atrodo, traukiasi 

nuo objektyvo. Net drabuziai kalba apie vaiko nesaugum^; kiti 

berniukai tingiai stoviniuoja, vilki marskinelius ir netvarkin-

gus megztinius, o Yves'o svarkas nervingai susagstytas iki pat 

smakro, kaklaraistis stipriai uzverztas. Seimos nuotraukose jis 

nedr^siai kabinasi j motin^, susiliedamas su fonu uz savo seserq 

ir Bobinetes, linksmos seimos terjeres. 

Yves'as tevams nepasakojo apie patycias. „Niekam tos paslap-

ties nepatikejau, net savo mamai."'^ Sprendim^ tyleti is dalies 

nuleme isdidumas. Jis trosko nenuvilti savo tevq, ypac Charleso, 

kuris berniukui atrode es^s rinkinys viso to, koks turejo biiti 

vyras Orane. Galbut Yves'as taip pat galvojo, jog paprasciau bus 

problemas ignoruoti tikintis, kad jos savaime isnyks. Taciau pa-

grindine tylos priezastis buvo kalte; jis nuo mazumes juto, kad 

vienas is pagrindiniq jo ir klases draugq„skirtumq" buvo kazkas, 

ko jis neisdrjso aptarti su tevais - jo seksualumas. „As buvau 

kitoks nei kiti berniukai, - prisipazino jau suaug^s, duodamas 

interviu Le Figaro dienrasciui. - As nepritapau, be jokios abejo

nes, todel, kad buvau homoseksualus."'^ 

Homoseksualumas buvo tabu konservatyviame Mathieu 

Saint Laurent'q seimos draugq rate, smerkiamas kaip nuodeme 


