
CURZIO MALAPARTE („atsidūręs blogojoje pusėje“ –  
it. mala parte, tikr. Kurt Erich Suckert, 1898–1957) – italų 
rašytojas, poetas, karys, karo korespondentas. Vienas 
ryškiausių XX amžiaus italų ir pasaulinės literatūros autorių. 
Antrojo pasaulinio karo metais Malaparte apkeliavo daugelį 
Europos šalių ir regėjo karo siaubą iš arti, savo knygose 
gilinosi į masinio smurto padarinius žmogaus psichikai ir 
visuomenei. Jo kūrybą galima įvardyti kaip savitą tikrovės  
ir fikcijos mišinį žvelgiant iš malapartiškos perspektyvos  
(o jo žvilgsnis dokumentinis ir drauge satyrinis, neretai 
netgi ciniškas). Romanas „Kaput“ – pirmoji savotiško triptiko 
dalis; kitos dvi – lietuviškai 2021 m. išleista Oda ir 2022 m. 
pasirodysianti Supuvusi motina (Mamma marcia).

1941 metais Malaparte buvo pasiųstas į Rytų frontą kaip Italijos karo ko-
respondentas. Jis keliavo per nacių okupuotą Rytų Europą ir rašė apie tai, 
ką matė iš arti ir už uždarų durų. Šioje beprotiškoje kelionėje per karo nu-
siaubtas teritorijas gimė ir romanas Kaput. Vokiškas žodis kaputt – „sulau-
žytas“, „sugadintas“ – tiksliausiai nusako Europą, kokią matė Malaparte. 
Vis dėlto karas romane nėra pagrindinis veikėjas ir net ne fonas – labiau 
gausybės žmonių, įtakingų ir eilinių, lemtis; jų istorijas Malaparte suveria 
į vieningą pasakojimą, liudijantį apie apgailėtiną valstybių vadovų bejėgiš-
kumą ir nacių lyderių aroganciją, sumaitotus kūnus ir gyvenimus, šiukšlių 
krūva virtusius miestus. Kaput – didingas ir groteskiškas kūrinys apie ti-
krovę ir karo sąlygomis pačiomis įvairiausiomis formomis išsiskleidžiančią 
žmogaus prigimtį.

Perskaičius porą Kaput skyrių, nuo knygos darosi sunku atsitraukti. 
Ji paremta tuo pačiu formaliu principu kaip Dekameronas ar Tūks-
tantis ir viena naktis, tačiau linksmų ar fantastiškų pasakojimų vėrinį 
čia pavaduoja šokiruojančių, makabriškų, groteskinių istorijų vėrinys, 
smurto ir mirties vizijos, kurių neužmirš turbūt nė vienas skaitytojas. 
Tęsdami garbingų palyginimų eilę, galėtume pasakyti, kad tos vizijos 
dažnai beveik nenusileidžia Boscho, Jacques’o Callot ar Goyos regėji-
mams. Anot vykusios Alberto Hubbello formulės, Kaput yra „fašizmo 
pomirtinė kaukė“. Malaparte – unikalus pasakotojas, ir turbūt nepri-
dera klausti, ar visi jo pasakojimai atitinka tikrovę. Jie perteikia kai ką 
svaresnio – tiesą apie praslinkusį (o drauge tebesantį su mumis) totali-
tarinį šimtmetį.

Knygos vertėjas Tomas Venclova
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PANIEKOS METŲ DEKAMERONAS

Kada Kurcijus Malapartė baigė rašyti savo knygą Kaput, jos 
svarbiausi veikėjai dar buvo regimi istorijos scenoje. Pirmasis 
pasitraukė Galeacas Čianas: 1944 metų sausio mėnesį jį sušaudė 
Musolinis, kerštaudamas, kad Čianas balsavo už jo pašalinimą. 
Generolas Eduardas Dytlis tų pačių metų birželį žuvo lėktuvo 
katastrofoje. Heinrichas Himleris perkando nuodų ampulę ne-
trukus po Vokietijos kapituliacijos, kai belaisvių stovykloje buvo 
išaiškinta jo tapatybė. Hansas Frankas buvo pakartas Niurnbergo 
teismo sprendimu 1946 metų rudenį. Ilgiausiai laikėsi Antė Pa-
veličius. Nors ir nuteistas už akių mirties bausme, jis emigravo į 
Pietų Ameriką, organizavo ten kroatų egzilų vyriausybę ir 1959 
metais (beje, pergyvenęs Malapartę) ramiai pasimirė Madride. 
Šių dienų Kroatijoje daugelis, nors ir ne visi, jį vadina kovotoju 
už nepriklausomybę ir tautiniu didvyriu. Jo kovos metodai, ku-
riuos Malapartė aprašė Kaput skyriuje „Pintinė austrių“, vėl buvo 
panaudoti Bosnijos ir Kosovo karuose. 

Malapartė juos visus pažinojo. Ne tik pažinojo, bet su jais 
puotavo ir maudėsi, diskutavo, kartais ir bičiuliavosi. Kas gi buvo 
jis pats? Trumpiausias atsakymas būtų: žurnalistas profesionalas. 
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Vienas iš pačių dviprasmiškiausių bei kontroversiškiausių, bet 
gal ir pats tipingiausias tos profesijos atstovas dvidešimtajame 
amžiuje. Tiesa, žodžio „žurnalistas“ čia negana: tokį rašymą kaip 
Malapartės dera vadinti eseistika, o kartais ir gera proza.

Malapartė (Kurtas Erichas Zukertas) gimė Prato mieste ne-
toli Florencijos 1898 metais, jo motina buvo italė, tėvas kilęs iš 
austrų. Pirmojo pasaulinio karo savanoris, apnuodytas ipritu ir 
apdovanotas už drąsą, 1919–1920 metais (per lenkų ir sovietų 
karą) jis ėjo italų kultūros atašė pareigas Varšuvoje. Apkasų pa-
tirtis ir azartiškas charakteris stūmė Kurtą Zukertą – kaip dauge-
lį tos kartos jaunuolių – prie radikalių, ekstremistinių sąjūdžių. 
Kiek paflirtavęs su komunizmu, jis prisidėjo prie Musolinio fa-
šistų, 1922 metais dalyvavo juodmarškinių puče Florencijoje ir 
garsiajame „Žygyje į Romą“, po kurio Musolinis paėmė valdžią. 
Drauge jam didelę įtaką dariusiu Gabriele d‘Anuncijumi atsidū-
rė tarp intelektualų, kuriais didžiavosi režimas: rašė eiles, prozą 
ir straipsnius, redagavo literatūrinius žurnalus (beje, vieno tokio 
žurnalo redkolegijai priklausė Džeimsas Džoisas ir Ilja Erenbur-
gas). 1925 metais Zukertas pasirinko slapyvardį Malapartė („at-
sidūręs blogojoje pusėje“). Paklaustas kodėl, atsakė: „Nes vardas 
Buonapartė („geresnioji pusė“) jau buvo užimtas.“ Bravūra, kuria 
trenkia šis atsakymas, yra bene svarbiausias Malapartės rašytojo 
bruožas. Jį visą gyvenimą domino smurto, valdžios ir valstybės 
klausimai; ankstyvuosiuose kūriniuose jis iškalbingai rėmė tauti-
nę diktatūrą, kuri, jo manymu, turėjo atnaujinti Vakarų civiliza-
ciją, įlieti jai šviežio kraujo. Malapartei iš esmės buvo ne tiek jau 
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svarbu, ar ta diktatūra fašistinė, ar komunistinė, – svarbu, kad ji 
susidorotų su buržuazine veidmainyste ir vidutinybe. Daugmaž 
tokia pat mitologija tuomet sirgo tūkstančiai jaunų Europos in-
teligentų – tiek kairiųjų, dešiniųjų, – nors svarstė „buržuazijos 
žlugimo“, „prometėjizmo“, „aktyvizmo“ ir panašias problemas. 
Žinome, kokių katastrofiškų padarinių tai turėjo daugumoje Eu-
ropos valstybių, taip pat ir Lietuvoje, kur dažną viliojo Italijos (o 
kitus sovietų) pavyzdys. 

Malapartė buvo netgi radikalesnis už daugelį. Tačiau savaran-
kiškas mąstymas ir nepriklausomas būdas neleido jam visiškai su-
sitapatinti su Musolinio režimu. 1931 metais jis Paryžiuje paskelbė 
knygą prancūzų kalba La technique du coup d’état (Valstybės per-
versmo technika), kurioje bandė išdėstyti naujovišką revoliucijos 
teoriją, tinkančią industriniam amžiui. Revoliucija, anot jo, turinti 
atakuoti ne pačią valstybę ir jos atstovus, o tiktai šalies nervų cen-
trus – stotis, uostus, elektrines, vandentiekį, paštą, telegrafą. Tos 
technikos meistrai buvę Trockis ir Musolinis; Stalinas pramokęs 
jos iš Trockio ir pagaliau sėkmingai prieš patį Trockį panaudojęs, 
bet jo pergalė esanti vidutinybės triumfas prieš genijų. O Hitle-
ris esąs menkysta ir klounas, tikras buržuazinės dvasios įkūniji-
mas, nepajėgiąs ir nepajėgsiąs sukurti tikros diktatūros. Nėra ko 
stebėtis, kad Hitleris (kuris, nepaisant Malapartės pranašysčių, 
netrukus virto diktatorium, ir ne bet kokiu) pasmerkė knygą su-
deginti drauge su antifašistų veikalais. Knyga taip pat paženklino 
Malapartės nesutarimų su savuoju režimu pradžią (gimtinėje ji 
buvo išspausdinta tik po Antrojo pasaulinio karo). 
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Moraliai abejotina ir sociologiškai naivi Valstybės perversmo 
technika, šiaip ar taip, buvo gabiai ir įdomiai parašyta ir turėjo 
skandalingo pasisekimo Europoje bei už jos ribų. Ją savotiškai 
papildė knyga Le bonhomme Lénine (Geras žmogelis Leninas, 
1932), taip pat išleista Paryžiuje. Lenino Malapartė anaiptol ne-
garbino – Sovietų Sąjungoje knyga buvo griežtai draudžiama. Jos 
puslapiuose Leninas iškyla kaip įvaranti šiurpą figūra, bet ne kaip 
naujasis Čingischanas, barbariškas civilizacijos griovėjas, o tik 
kaip labai efektyvus biurokratas, amoralios industrinės, techni-
nės epochos padarinys ir tobulas įkūnijimas. 

1933 metais „už antivalstybinę veiklą užsienyje“ Malapartė 
buvo areštuotas, nuteistas penkerius metus kalėti ir ištremtas į 
Liparų salas, tačiau Čianas jį užstojo ir ilgainiui išrūpino jam am-
nestiją. Jis vėl pradėjo dirbti žurnalisto darbą, tik jau policijos 
priežiūroje. 1941 metais Malapartė buvo pasiųstas į Rytų frontą 
Ukrainoje kaip karo korespondentas. Jo reportažai ėmė rodytis 
laikraštyje Corriere della Sera ir iš karto sukėlė susidomėjimą toli 
už Italijos ribų: jie buvo plačiai cituojami Vakarų sąjungininkų ir 
neutralių šalių spaudoje. Mat Malapartė buvo vienintelis daug-
maž objektyvus korespondentas Rytuose. Nei vokiečių, nei so-
vietų reportažais dėl savaime suprantamų priežasčių negalėjai 
pasitikėti, o britų ir amerikiečių žurnalistai, kurių to meto Rusi-
joje buvo ne taip jau mažai, galima sakyti, nematė nieko, išskyrus 
Maskvą.

Savo reportažuose Malapartė atkakliai tvirtino, kad vokie-
čių ir rusų karas nebus nei trumpas, nei lengvas. Kaip šiandien 
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žinome, jo buvo teisybė, bet anuomet toks požiūris griežtai 
prieštaravo ne tik nacių bei italų propagandai, bet ir beveik viso 
pasaulio viešajai nuomonei. Po trijų mėnesių Gebelso nurody-
mu Malapartė buvo pašalintas iš karo veiksmų zonos ir grąžin-
tas Italijon, kur Musolinis ilgokai jam taikė namų areštą. 1942 
metų sausio mėnesį jis gavo leidimą išvykti į suomių frontą, ten 
vokiečiai neturėjo lemiamo žodžio. Išbuvo tenai dvejus metus ir 
grįžo į tėvynę 1943 metų liepos pabaigoje, kada politinė padėtis 
joje buvo jau esmingai pasikeitusi. Visą tą laiką, be spaudai skirtų 
reportažų, Malapartė rašė savilaidos knygą Kaput ir, kaip sakosi 
įžangoje, užbaigė ją 1943 metų rugsėjį.

To meto įvykiai Italijoje buvo itin painūs ir šiandien jau ge-
rokai primiršti, taigi verta juos paaiškinti skaitytojui. Musolinis 
kariavo Hitlerio pusėje, bet 1943 metų liepą, po pralaimėjimų 
Afrikoje ir Vakarų sąjungininkų išsilaipinimo Italijos teritorijoje, 
fašistų Didžioji taryba (dalyvaujant jo žentui Čianui) jį nuvertė. 
Rugsėjo pradžioje naujoji maršalo Badoljo vyriausybė sudarė pa-
liaubas su anglais ir amerikiečiais. Vokiečiai nedelsdami perėmė 
šiaurės ir vidurio Italiją (su Roma ir Neapoliu) savo žinion, kitaip 
tariant, okupavo. Musolinis, jų išlaisvintas iš kalėjimo, įkūrė oku-
puotoje Italijos dalyje marionetinę „respubliką“ ir po kiek laiko 
nubaudė mirtimi Čianą bei kitus savo priešininkus.

Šį daugeliui ir jam pačiam rizikingą metą Malapartė praleido 
Neapolyje ir Kaprio saloje, laukdamas Vakarų sąjungininkų. 1943 
metų rugpjūčio pabaigoje jis išleido savąją karo reportažų knygą 
Volga nasce in Europa (Volga prasideda Europoje), bet rugsėjo 15 
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dieną okupacinė vokiečių cenzūra ją konfiskavo ir sudegino. Spa-
lio 1-ąją sąjungininkai užėmė Neapolį; Malapartė netrukus tapo 
ryšio karininku tarp jų ir italų kariuomenės. Jis dalyvavo Monte 
Kasino mūšyje, drauge su anglais bei amerikiečiais įžengė į Romą 
ir nedelsdamas išspausdino Kaput (1944). Knyga virto pasauliniu 
bestseleriu, buvo vienas iš ankstyvojo pokario literatūrinį klimatą 
nulėmusių veikalų. Beje, netrukus Malapartė parašė lyg ir Kaput 
tęsinį. Ta antroji knyga, La pelle (Oda, 1949, liet. 2021) – repor-
tažų serija apie sąjungininkų užimtą ir katastrofiškai degradavusį 
Neapolį – turėjo dar didesnį pasisekimą: jos buvo išleista maž-
daug du milijonai egzempliorių įvairiomis kalbomis, ji susilaukė 
dešimties tūkstančių recenzijų. Vėlesni kūriniai – dvi pjesės (viena 
iš Marselio Prusto, kita iš Karlo Markso gyvenimo), kino scena-
rijus Il Cristo proibito (Draudžiamasis Kristus) – taip plačiai ne-
nuskambėjo, bet Malapartė ligi mirties buvo garsus (ir, beje, labai 
turtingas) rašytojas. Kaip ir anksčiau, jį gundė totalitariniai sąjū-
džiai: jis suartėjo su Palmiru Toljačiu bei kitais italų komunistais ir 
jau 1945 metais norėjo įstoti į partiją, bet komunistai jį atkalbėjo – 
žmogus, buvęs netoli fašistų ir nacių aukštuomenės, jiems atrodė 
kiek neparankus. Vėliau Malapartė susižavėjo maoizmu, aplankė 
Kiniją, susitiko su Mao Dzedongu (kuris, beje, jaunystėje buvo 
atidžiai išstudijavęs Valstybės perversmo techniką). Jo paskutinė re-
portažų knyga Io in Russia e in Cina (Aš Rusijoje ir Kinijoje) stebi-
na politiniu aklumu – tiesa, ne didesniu negu, tarkime, tuometinis 
Žano Polio Sartro aklumas, padiktavęs jam entuziastiškus žodžius 
apie Kubą ir net apie sovietinę Lietuvą.
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Iš Kinijos Malapartė grįžo Italijon kamuojamas plaučių vė-
žio. Mirties patale paskutinį sykį pakeitė savo pasaulėžiūrą – pe-
rėjo iš liuteronų tikėjimo į katalikybę, pasmerkė knygą Oda (ku-
rią Vatikanas buvo indeksavęs) ir mirė kaip krikščionis (1957). 

Šis staigių posūkių pilnas gyvenimo kelias prisidėjo prie to, 
kad Malapartės reputacija buvo ir tebėra, švelniai kalbant, abejo-
tina (sykį jis pats save ne be pagrindo pavadino „didžiausia kekše 
tarp nekonformistų ir didžiausiu nekonformistu tarp kekšių“). 
Nesunku surasti jam analogą Rytų Europoje: tai, žinoma, Ilja 
Erenburgas, vakarietiškai apsišvietęs, nepriklausomai nusiteikęs 
rašytojas, iš nihilisto, anarchisto ir pašaipūno virtęs totalitarinės 
sistemos rėmėju. Kaip jau sakyta, Erenburgas su Malaparte XX 
amžiaus 3-iajame dešimtmetyje priklausė vieno leidinio redkole-
gijai; beje, per Antrąjį pasaulinį karą, būdamas kitoje Rytų fronto 
pusėje, ne mažiau už jį išgarsėjo savo reportažais. Tarp jų esama ir 
tam tikros literatūrinės giminystės. Tačiau svarbiausias jųdviejų 
bendrumas bene bus tas, kad abu, nepaisant ryšio su totalitari-
niais režimais, vis dėlto padėjo juos išklibinti. 

Kaput yra tipiška savo meto knyga – joje rasime ir egzistenci-
alistinės, ir siurrealistinės prozos elementų, ir detalių, pranašau-
jančių absurdo bei žiaurumo teatrą. Drauge ją sunkte persunkia 
kiek ankstesnio laikotarpio atmosfera. Malapartė yra dekadanso 
ir fin de siècle (amžiaus galo) palikuonis: jo išgražintas sakinys, 
stilistiniai fejerverkai, simbolių pamėgimas, truputį snobiška 
erudicija ir žavėjimasis aristokratinės Europos saulėlydžiu ateina 
iš epochos prieš Pirmąjį pasaulinį karą. Toje pačioje epochoje, 
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beje, glūdi ir fašizmo bei nacizmo šaknys, ir Malapartė tai gerai 
suvokia. Jis neslepia, kad irgi yra apkrėstas. Pasiduodamas natū-
raliam žmogiškam gailesčiui ir protestui, jusdamas solidarumą 
su aukomis, nepraleisdamas progos įžūlokai pasityčioti iš tironų, 
jis vis dėlto valgo su jais prie vieno stalo, ir jo reservatio mentalis 
(distancija, slapta mintis), stebint, sakysime, Hansą Franką, šau-
dantį į Krokuvos geto vaikus, kelia skaitytojui anaiptol ne pačių 
geriausių jausmų. Malapartę gundo ir savotiškai hipnotizuoja 
blogis, moraliniai puvėsiai, sadistinė grimasa. Tai, kad jis prisi-
pažįsta iš dalies kaltas dėl visko, kas aplink jį vyksta, gali atrody- 
ti – ir daugeliui kritikų atrodė – tik savotiškas išsisukinėjimas. Bet 
vidinė giminystė su savo amžiaus košmarais leidžia juos akylai 
analizuoti. Malapartė bene pirmasis – visiškai teisingai – įžiūri 
totalitarinės psichologijos pamatuose neapykantą sau, mirties 
troškimą ir baimę silpnesniojo akivaizdoje. Jis taip pat puikiai pa-
rodo reiškinį, kurį Hana Arent vėliau pavadino „blogio banalybe“. 
Neva romantiškas aktyvumo, valios, disciplinos, sveikatos kultas, 
kuriuo totalitaristai viliojo daugelį – ir kurį Malapartė pats propa-
gavo jaunystėje, – tik pridengia kraštutinį vulgarumą ir vidutiny-
bę, nuo kurių jis bandė pabėgti. 

Bolševizmą Malapartė tyrinėja ne taip atidžiai kaip fašizmą 
ir nacizmą. Kaput (taip pat kituose fronto reportažuose ir kny-
goje apie Leniną) jis teigia nebent tiek: bolševizmas yra ne „azi-
jatiška barbarybė“, kaip kartojo naciai, nacių šalininkai ir ligi šiol 
tebekartoja naivesni žmonės, o viena iš Europos civilizacijos ir 
europinės ideologijos kraštutinių išraiškų. Todėl jis neniekina, 
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pavyzdžiui, Raudonosios armijos, o numato, kad ji anksčiau ar 
vėliau įveiks Hitlerį (kaip žinome, čia jis neklydo). Prie to prisi-
deda tam tikras rusofilizmas. Malapartė gerai pažino rusų kultūrą 
ir dar prieš karą lankėsi Rusijoje kaip žurnalistas – knygoje Volga 
prasideda Europoje jis, pavyzdžiui, mini, kad žiūrėjo baleto spek-
taklį Maskvoje drauge su Michailu Bulgakovu. Vis dėlto nesunku 
pajusti, kad į bolševizmo logiką Malapartė žvelgia maždaug taip 
pat kaip į nacizmo mitus. Ši blogio forma jį irgi gundo ir vilioja, 
bet, lygiai kaip ir dešinysis totalitarizmas, persmelkia jo sąmonę, 
o dar labiau pasąmonę siaubu. 

Jei Kaput esama teigiamo ašigalio, tai anaiptol ne Rusija (ir, 
žinoma, ne Italija ar Vokietija), bet Suomija. Suomius ir ypač jų 
karius, gebančius išsaugoti civilizuotumą ir sąžinę katastrofos 
akivaizdoje, Malapartė vaizduoja su aiškia simpatija, nors kartais 
ir su humoru. 

Kad ir ką sakytum apie Malapartės snobizmą, cinizmą, apie 
jo polinkį į hiperboles, teatrališkus efektus ir ginčytinus paradok-
sus, apie jo moralinį ekshibicionizmą, vieno dalyko neužginčysi: 
perskaičius porą Kaput skyrių, nuo tos knygos darosi sunku atsi-
traukti. Ji paremta tuo pačiu senu formaliu principu kaip Deka
meronas ar Tūkstantis ir viena naktis, tačiau linksmų ar fantastiš-
kų pasakojimų vėrinį čia pavaduoja šokiruojančių, makabriškų, 
groteskinių istorijų vėrinys, smurto ir mirties vizijos, kurių neuž-
mirš turbūt nė vienas skaitytojas. Tęsdami garbingų palyginimų 
eilę, galėtume pasakyti, kad tos vizijos dažnai beveik nenusilei-
džia Boscho, Žako Kalo ar Gojos regėjimams. Anot vykusios 
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Alberto Hubelo formulės, Kaput yra „fašizmo pomirtinė kaukė“. 
Malapartė – unikalus pasakotojas, ir turbūt nepridera klausti, ar 
visi jo pasakojimai atitinka tikrovę. Jie perteikia kai ką svares- 
nio – tiesą apie praslinkusį (o drauge tebesantį su mumis) totali-
tarinį šimtmetį. 

Lietuviškai Kaput pasirodė 1967 metais. Tai buvo pirmasis 
Kurcijaus Malapartės vertimas teritorijoje, tais laikais vadintoje 
SSRS. Laimė, jau tada pavyko išleisti nesutrumpintą tekstą. Šiam 
leidimui jis šiek tiek redaguotas. 

Tomas Venclova

Ši pratarmė rašyta 1999 metais rengtam, bet tada nepasiro
džiusiam Kaput lietuviškam leidimui. Jos rankraštis saugomas Jeilio 
universiteto bibliotekos Tomo Venclovos fonde.
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Rankraščio istorija

Kaputt (von hebräischen Koppârot,  
Opfer, oder französischen Capot, matsch) 

zugrunde gerichtet, entzwei.1

Meyer, Conversationlexicon

Kaput rankraščio likimas gana savotiškas, ir man atrodo, jog 
tinkamiausia šios knygos prakalba kaip tik ir bus slaptoji jos ran
kraščio istorija.

Pradėjau rašyti Kaput 1941 metų vasarą, vo kiečių ir rusų karo 
pradžioje, Ukrainoje, Pesčiankos kaime, Romano Sučenios namuose. 
Kas rytas sėsda vau sode po akacija ir imdavau dirbti, o mano šei
mininkas, sėdėdamas ant žemės palei tvartelį, plak davo dalgius arba 
kapodavo savo kiaulėms pašari nius runkelius ir žolę.

Namai šiaudiniu stogu, molio ir šiaudų sienomis, nuteptomis 
karvių mėšlu, buvo maži, bet švarūs; turto juose tebuvo tiktai radijas, 
gramofonas ir nedi delė bibliotekėlė su Puškino ir Gogolio raštų komp

1  Kaputt (hebr. Koppâroth – auka arba pr. capot – sugedęs) – sugriau tas, sunai-
kintas (vok.; čia ir toliau – vert. past.)
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lektais. Priklausė jie seniui mužikui, trijų penk mečių ir kolektyvinio 
ūkininkavimo išlaisvintam iš vargo, tamsumo ir nešvaros vergijos. 
Romano Sučenios sūnus, komunistas, Pesčiankos Vorošilovo kolūkio 
mechanikas, išvažiavo savo traktoriumi su sovietų armija; tame pa
čiame kolūkyje dirbo ir jo žmona, mažakalbė, švelni jauna moteriškė, 
kuri va karais, baigusi darbus nedideliame sklypelyje ir sode, sėsda
vosi po medžiu pasiskaityti Puškino Eu genijaus Onegino, masiniu 
tiražu išspausdinto Char kove, minint šimtą metų nuo didžiojo poeto 
mirties. (Ją matydamas, aš prisimindavau dvi vyresniąsias Benede
to Kročės1 dukteris, Eleną ir Aldą, kurios Pjemonte, Meanoje, skai
tydavo Herodotą graikiškai, sėdėdamos sode po vaisiais lūžtančia  
obelimi.)

Toliau šią knygą rašiau būdamas Lenkijoje ir Smolensko fronte 
1942 metais, o baigiau – be paskutinio skyriaus – per dvejus metus, 
praleistus Suo mijoje. Rengdamasis grįžti Italijon, padalijau rank
raštį į tris dalis: vieną atidaviau globoti Ispanijos įgaliotajam minis
trui Helsinkyje grafui Augustinui de Foksai, kuris ketino važiuoti į 
Madridą, Užsienio reikalų ministerijos kviečiamas; kitą patikėjau 
Ru munijos ambasados Helsinkyje sekretoriui kunigaikš čiui Dinui 
Kantemirui, išvažiuojančiam į ambasadą Lisabonoje, trečią – tu
rinčiam netrukus vykti į Bu kareštą Rumunijos ambasados Suomijoj 
spaudos ata šė Titui Michailesku. Po ilgos odisėjos visos trys rankraš
čio dalys pagaliau pasiekė Italiją.

1943 metų liepos mėnesį buvau Suomijoje; vos išgirdęs apie 
Musolinio žlugimą, išskubėjau į Italiją ir nuvykau į Kaprį laukti iš

1  Benedetto Croce (1866–1952) – italų filosofas.
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silaipinant sąjungininkų; ten, Kapryje, 1943 metų rugsėjo mėnesį ir 
baigiau paskutinį savo knygos skyrių.

Kaput – žiauri knyga. Jos žiaurumas – tai klaikioji patirtis, ku
rią įgijau, regėdamas karo metų Europą. Vis dėlto tarp šios knygos 
herojų karas tėra antraeilė figūra. Galėtum sakyti, kad jis teturi pre
teksto vertę, jei neišvengiami pretekstai nepri klausytų fatalizmo sfe
rai. Karas čia kaip tik ir vaidina fatumo vaidmenį. Tik šiuo atžvilgiu 
jis ir tedalyvauja. Sa kyčiau, jis pasirodo knygoje ne kaip personažas, 
o kaip žiūrovas, ta pačia prasme, kokia žiūrovu gali būti kraštovaiz
dis. Karas yra objektyvusis šios knygos peizažas.

Svarbiausias herojus yra Kaput, linksma ir žiauri pabaisa. Joks 
žodis geriau už šį griežtą ir paslaptingą vokišką žodį kaputt, parai
džiui reiškiantį „sugriautas, baigtas, sudaužytas, nuėjęs velniop“, 
neperteiks pras mės to, kas esame mes, kas šiandien yra Europa –
griuvėsių krūva. Tačiau noriu aiškiai pasakyti, kad aš labiau vertinu 
šią Europą kaput, negu vakarykš tę Europą, Europą prieš dvidešimt, 
prieš trisdešimt metų. Man verčiau viską perdaryti iš naujo, negu vis
ką priimti kaip nekintamą palikimą.

Tikėkimės, kad naujieji laikai iš tikrųjų bus nauji ir nešykš
tės pagarbos ir laisvės rašytojams: italų lite ratūrai pagarba rei
kalinga ne mažiau kaip laisvė. Pa sakiau „tikėkimės“ ne todėl, 
kad netikėčiau laisve ir jos gėrybėmis (tebūnie man leista primin
ti, jog bu vau vienas iš tų, kurie užmokėjo už savo dvasios laisvę ir 
savo įnašą į laisvės reikalą kalėjimu ir iš trėmimu į Liparų salą), 
o todėl, kad žinau, – beje, tai žino visi, – kaip sunku Italijoje ir 
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didžiojoje Europos dalyje būti žmogumi ir kaip pavojinga būti  
rašytoju.

Taigi naujieji laikai tebūnie laisvės ir pagarbos laikai visiems, 
neišskyrus nė rašytojų. Tik laisvė ir pagarba kultūrai tegalės išgelbėti 
Italiją ir Europą nuo tų žiaurių dienų, apie kurias kalba Monteskjė 
savo veikale Apie įstatymų dvasią (XXIII knyga, XXIII sky rius): 
Šitaip kadaise, pasakų laikais, po liūčių ir tvanų iš žemės gimė 
ginkluoti žmonės ir išnaikino vieni kitus.



PIRMA DALIS

ŽIRGAI
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I .  „Le côté de Guermantes“ 1

Švedijos princas Eugenijus stabtelėjo vidury kambario.
– Paklausykite, – tarė jis.
Iš anapus jūros įlankos, įsibrovusios sausumon ligi pat Niu-

broplano, į pačią Stokholmo širdį, vėjas pro Oukhilo ąžuolus ir 
Valdemarsudeno parko pušis nešė liūdną, mei lingą skundą. Ne 
melancholišką uostan plaukiančių gar laivių kaukimą, ne miglotą 
žuvėdrų klyksmą; veikiau moters balsą, pritvinkusį skausmo.

– Tai žirgai iš Tivolio, lunaparko ties Skansenu, – ty liai tarė 
princas Eugenijus.

Mudu priėjome prie didžiulio lango į parką ir priglau dėme 
kaktas prie stiklo, kurį gaubstė melsvas nuo jūros kylantis rūkas. 
Taku kalvelės atšlaite klupčiodami leidosi trys balti žirgai, o pas-
kui juos mergytė geltonais rūbais; pro vartus jie nuėjo į siaurą 
paplūdimį, užgrioztą katerių, baidarių, raudonai ir žaliai dažytų 
žvejų valčių.

Buvo skaisti, kone pavasariškai švelni rugsėjo diena. Ruduo 
jau rausvino senus Oukhilo medžius. Įlankoje, ant kurios aukšto 
kranto stovi Valdemarsudeno vila, Švedijos karaliaus Gustavo V 
brolio princo Eugenijaus rezidencija, plaukė dideli garlaiviai su 

1  Germantų pusė – Marcelio Prousto (1871–1922) romano iš ciklo „Prarasto 
laiko beieškant“ pavadinimas.
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nutapytomis ant korpusų mil žiniškomis Švedijos vėliavomis – 
geltonais kryžiais žyd rame lauke. Kimiai ir gailiai klykavo būriai 
žuvėdrų – tarsi verktų vaikas. Žemai, prie Niubroplano ir Stran-
dvegeno krantinių, lingavo balti garlaiviukai, kursuojantys tarp 
Stokholmo ir archipelago salelių, pavadinti skambiais miestų ir 
salų vardais. Anapus arsenalo kilo žydras dūmų debesis, kurį to-
lydžio perskrosdavo skaisčiu žaibu pra skrendanti žuvėdra. Kada 
ne kada vėjas nuo Belmansru ir Haselbakeno atnešdavo orkes-
tro garsus ir klegesį links mos jūreivių, karių, merginų ir vaikiščių 
minios, apspitu sios akrobatus, žonglierius ir klajojančius mu-
zikantus, kurių pasirodymai kiaurą dieną vyksta prie Skanseno  
vartų.

Princas Eugenijus įdėmiai ir meiliai sekė akimis žir gus, pri-
merkęs vokus su plonytėmis žalsvomis gyslelėmis. Regimas iš 
profilio nuilsusio saulėlydžio fone, tasai raus vas veidas (trupu-
tį putlios godžios lūpos, balti geraširdžio žmogaus ūsai, ereliš-
ka nosis, aukšta kakta ir sutaršytų, lyg ką tik pažadinto vaiko, 
žilų garbanotų plaukų vainikas) at rodė tarsi medalis su Berna-
doto atvaizdu. Iš visos karališ kosios šeimos princas Eugenijus 
panašiausias į tą Napo leono maršalą, švedų dinastijos protėvį. 
Skaistus, griežtas, beveik rūstus profilis keistai nesiderino su 
žvilgsnio ro mumu, subtiliu tarties ir šypsenos rafinuotumu, su 
gražių, siaurapirščių, baltų Bernadoto dinastijos rankų mos-
tais. (Prieš keletą dienų vienoje Stokholmo krautuvėje buvau 
matęs rankdarbių, kuriuos išsiuvinėjo pats karalius Gus tavas 
V ilgais žiemos vakarais, praleistais šeimos ir arti miausiųjų di-
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gnitorių ratelyje, Tesino projektuotuose ka ralių rūmuose, ar 
vasaros baltosiomis naktimis Drotningholmo pilyje; tų rank-
darbių gracija, rašto dailumas ir dygsnio subtilumas primena 
senovinį Venecijos, flamandų ar prancūzų meną.) Princas Eu-
genijus nesiuvinėja – jis ta pytojas. Net jo rūbų stilius dvelkia 
artistišku, laisvu, išsi blaškiusiu Monmartru – prieš penkias-
dešimt metų, kada ir Monmartras, ir princas Eugenijus buvo 
jauni. Dabar jis vilkėjo storu, senamadiškai sukirptu, ligi pat 
kaklo už sagstytu tabako spalvos švarku iš harris tweed. Šviesiai 
mėlynų, neryškiais baltais ruoželiais pamargintų marški nių 
fone išsiskyrė tamsesnis, megztas, susisukęs tarsi kasa mėlynas  
kaklaryšis.

– Kasdien šituo metu jie nusileidžia į pajūrį, – tarė princas 
Eugenijus tyliai.

Rausvai žydro saulėlydžio šviesoje tie trys balti žirgai ir juos 
lydinti mergytė geltonais rūbais atrodė liūdnai ir labai gražiai. 
Ligi kelių subridę į vandenį, jie lingavo gal vomis, draikydami kar-
čius ant ilgų, išlenktų kaklų, ir žvengė.

Saulė leidosi. Jau daug mėnesių nebuvau matęs saulė lydžio. 
Po ilgos šiaurės vasaros, po nesibaigiančios, vien tisos vasaros die-
nos be aušrų ir saulėlydžių dangus vir šum girių ir jūros, viršum 
miesto stogų pagaliau pradėjo blankti ir tarsi koks šešėlis (o gal 
tik šešėlio atšvaitas, še šėlio šešėlis) niaukėsi rytuose. Naktis gimė 
iš lėto – miela ir švelni naktis, o vakarų dangus degė virš miškų ir 
ežerų, raitydamasis saulėlydžio liepsnoje, tarsi ąžuolo lapas tin-
giame rudens gaisre.
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Pernelyg baltos marmurinės Rodeno „Mąstytojo“ ir Samo-
trakės Nikės kopijos tarp parko medžių blyškiame šiaurės peizažo 
fone netikėtai ir stipriai priminė Paryžiaus fin de siècle1, dekaden-
tizmo ir parnasizmo skonį, teikda mos Valdemarsudeno atmosfe-
rai kažkokio išdykumo ir apgaulumo. Lygiai taip pat ir erdviame 
kambaryje, kur mudu stovėjome priglaudę kaktas prie didelio 
lango stik lo, – tame kambaryje princas Eugenijus tapo etiudus ir 
dirba, – dar galėjai išgirsti ilgesingą ir duslų anų laikų Paryžiaus 
estetizmo aidą: maždaug 1888 metų, kada prin cas Eugenijus tu-
rėjo studiją Paryžiuje (jis gyveno Monso gatvėje, pasivadinęs p. 
Oskarsonu) ir mokėsi pas Piuvi de Šavaną ir Bonà. Ant sienų šalia 
Corno ir Jozefsono paveikslų kabėjo kelios jo drobės, tapytos jau-
nystėje: Il de Franso, Senos, Ševrezo slėnio, Norman dijos peiza-
žai, moterų pozuotojų portretai palaidais plaukais ant nuogų pe-
čių. Iš porceliano amforų, gamintų Marienberge, ir „Rörstrando“ 
manufaktūros vazų, Izaoko Griunevaldo dekoruotų Matiso stiliu-
mi, kyšojo ąžuolo šakelės purpuriniais lapais su auksinėmis gyslo-
mis. Vie name kambario kampe stūksojo didžiulė baltos majolikos 
krosnis su bareljefu priekinėje sienelėje – dviem sukry žiuotom 
strėlėm po uždara bajoriška karūna. Krištolinėje Oreforso vazoje 
žydėjo nepaprasto grožio mimoza, princo Eugenijaus parsivežta iš 
kažkokio pietų Prancūzijos sodo. Valandėlę užsimerkiau: taip, tai 
buvo Provanso kvapas, Avinjono, Nimo, Arlio kvapas, kuriuo aš 
alsavau; Vidur žemio jūros, Italijos, Kaprio kvapas.

1  Amžiaus pabaigos (pranc.; prancūziškų frazių, sakinių, pastraipų originale la
bai gausu – lietuviškame vertime tik kai kurių jų pateikiamas ir originalas).
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– Ir aš norėčiau gyventi Kapryje kaip Akselis Muntė1, – at-
siliepė princas Eugenijus. – Rodos, jis ten gyvena tarp gėlių ir 
paukščių. Kartais klausiu save, – pridūrė šyp sodamas, – ar jis iš 
tikrųjų taip mėgsta gėles ir paukščius.

– Gėlės jį labai mėgsta, – pasakiau.
– O paukščiai irgi mėgsta?
– Jie laiko jį senu medžiu, – paaiškinau, – senu sausu medžiu.
Princas Eugenijus prisimerkęs šypsojosi. Kaip papras tai, ir 

šiemet Akselis Muntė vasarą viešėjo pas karalių Drotningholmo 
pilyje ir vos prieš keletą dienų išvyko atgal, į Italiją. Gailestavau, 
kad Stokholme su juo prasi lenkiau. Prieš penkis ar šešis mėne-
sius Kapryje, kelionės į Suomiją išvakarėse, buvau užėjęs į Mate-
ritos bokštą atsi sveikinti su Munte, jis norėjo man įteikti keletą 
laiš kų – Svenui Hedinui, Ernstui Mankeriui ir kitiems savo bičiu-
liams Stokholme. Akselis Muntė laukė manęs Mate ritos pinijų 
ir kiparisų paunksnėje: stovėjo, ten sustingęs, tiesus, paniuręs, 
užsimetęs žalią nušiurusį apsiaustą, ant sutaršytų plaukų kreivai 
užsimaukšlinęs skrybėlę. Gyvos pašaipios akys slėpėsi už juodų 
akinių, todėl veidas buvo pusiau paslaptingas, pusiau baisus – tar-
si neregio. Muntė laikė už pavadžio vilkinį šunį, ir nors tas atro-
dė visai ne piktas, jis, vos pamatęs mane ateinant, ėmė rėkti, kad 
nelįsčiau per arti. „Atsargiau!“ – šaukė, mosikuodamas ranka ir 
įkalbinėdamas šunį nešokti ant manęs ir nesu plėšyti; dėjosi vos 
galįs jį sulaikyti, tiesiog nesusidorojąs su tuo laukiniu žvėrimi; 

1  Axel Munthe (1857–1949) – švedų rašytojas, Knygos apie San Mikelę auto-
rius.
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tuo metu šuo, linksmai ir drau giškai vizgindamas uodegą, apžiū-
rinėjo mane, o aš iš lėto artinausi, apsimesdamas bijąs, mielai pri-
sidėdamas prie tos nekaltos komedijos.

Akselis Muntė, kai gerai nusiteikęs, mėgsta improvi zuoti to-
kias sceneles ir pasijuokti iš savo svečių. Gal tai ir buvo pirmoji 
giedra jo diena po ilgų pašėlusio vieni šumo mėnesių. Jau buvo 
pasibaigęs liūdnas ruduo, kai jis, apsėstas niūrių įnorių, irzlios 
melancholijos, kiauras die nas gyveno užsidaręs tame nejau-
kiame savo bokšte, – kurį, tarsi seną stuobrį, aštriais dantimis 
varpė libec cio, vėjas nuo Iskijos, ir tramontana, ligi pat Kaprio 
atpučianti aitrų Vezuvijaus sieros kvapą, – užsirakinęs netikra-
me savo kalėjime, jūrų drėgmės persunktame, tarp netikrų senų 
paveikslų, netikrų graikiškų statulų, netikrų penkioliktojo am-
žiaus madonų, išskaptuotų iš kažkokio sulūžusio Liud viko XV 
stiliaus baldo.

Tą dieną Muntė atrodė giedras. Jis staiga pradėjo man pasa-
koti apie Kaprio paukščius. Kas vakaras prieš saulė lydį išeinąs iš 
savo bokšto ir lėtai, atsargiai įžengiąs į par ko medžių tankmę –  
užsimetęs seną žalią apsiaustą, ant sutaršytų plaukų kreivai už-
simaukšlinęs seną skrybėlę, prisidengęs akis tamsiais akinių sti-
klais. Šitaip einąs ligi tos vietos, kur medžiai retesni, kur jie pra-
siskirią, rody dami žolei, tarsi veidrodį, žydro dangaus sklypą. Ten 
su stojąs ir stovįs – tiesus, sustingęs, liesas, panašus į seną, saulės 
išdžiovintą, nuo šalčių ir vėtrų sugrubusį medžio kamieną, seno 
fauno barzdelės sruogose slėpdamas lai mingą šypseną. Laukiąs. 
Ir pas jį suskrendą debesys paukščių; meiliai čiauškėdami, tupią 
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jam ant pečių, ant skrybėlės, kapsį į nosį, lūpas, ausis. Šitaip jis 
stovįs ne judėdamas, šnekučiuodamas su savo mažaisiais bičiu-
liais malonia Kaprio tarme, kol saulė nuskęstanti žydrai ža liose 
mariose. Tada paukščiai grįžtą į savo lizdus, visi drauge, ir atsi-
sveikindami garsiai sučiulbą.

– Ah, cette canaille de Munthe!1 – tarė princas Eu genijus, o jo 
balsas buvo kupinas simpatijos ir kiek vir pėjo.

Kurį laiką vaikštinėjome parke, vėjo lankstomų pinijų 
paunksnėje, paskui Akselis Muntė nusivedė mane į aukš čiausią 
savo bokšto kambarį. Kadaise turbūt ten buvo koks sandėlis, o 
dabar Muntė čia turėjo įsitaisęs miega mąjį toms juodosios me-
lancholijos dienoms, kada jis už sidaro ten viršuje nelyginant ka-
lėjimo celėje, užsikimšęs ausis vata, idant negirdėtų jokio žmo-
gaus balso. Tarp kelių pasistatęs storą lazdą, apsivyniojęs aplink 
riešą savo šuns pavadį, atsisėdo ant taburetės. Gulėdamas prie jo 
kojų, šuo atidžiai žiūrėjo į mane šviesiomis, liūdnomis akimis. 
Akselis Muntė pakėlė staiga apsiblaususį veidą. Pasisakė negalįs 
užmigti – karas įvaręs jam nemigą; ištisas naktis jis neramiai bu-
dįs, klausydamasis vėjo gaude sio medžiuose ir tolimų jūros aidų.

– Tikiuosi, – pasakė, – jūs atėjote šnekėtis su ma nim ne apie 
karą.

– Nieko nekalbėsiu apie karą, – užtikrinau.
– Dėkui, – tarė Muntė.
Ir staiga paklausė, ar vokiečiai iš tikrųjų tokie negir dėtai žiau-

rūs.
1  Ak, tasai šelmis Muntė! (Pranc.)
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– Jie žiaurūs, nes jie bijo, – atsakiau, – jie tiesiog serga baime. 
Tai serganti tauta, ein krankes Volk.

– Taigi, ein krankes Volk, – pakartojo Muntė, stukteldamas 
lazda į grindis.

O gerokai patylėjęs vėl klausė, ar vokiečiai iš tikrųjų taip gei-
džią kraujo ir naikinimo.

– Jie bijo, – atsakiau, – bijo visko ir visų, žudo ir naikina iš 
baimės. Anaiptol nebijo mirties: joks vokietis – vyras ar moteris, 
senis ar vaikas – mirties nebijo. Ir dar mažiau bijo kentėti. Tam 
tikra prasme, sakyčiau, mėgsta skausmą. Bet bijo visko, kas gyva, 
visko, kas gyvuoja ap link juos, o taip pat visko, kas nuo jų skiriasi. 
Juos ka muoja paslaptinga liga. Jie labiausiai bijo silpnų esybių – 
beginklių, ligonių, moterų, vaikų. Bijo senių. Jų baimė man visa-
da kelia gilią užuojautą. Jei Europa juos užjaus tų, vokiečiai gal ir 
pagytų nuo savo baisios ligos.

– Ar jie žiaurūs, ar iš tikrųjų žudo žmones be jokio gailes- 
čio? – pertraukė mane Muntė, nekantriai belsdamas lazda į  
grindis.

– Taip, iš tikrųjų, – atsakiau. – Žudo beginklius, ka ria žydus 
ant medžių vidury kaimo, degina gyvus jų pačių namuose kaip 
žiurkes, šaudo valstiečius ir darbininkus kol ūkių ir fabrikų kie-
muose. Mačiau, kaip jie juokiasi, valgo ir miega besisupančių ant 
šakų lavonų paunksnėje.

– Ein krankes Volk, – tarė Muntė nusiėmęs juodus akinius ir 
atsidėjęs ėmė šluostyti nosinaite jų stiklus.

Buvo prisimerkęs. Negalėjau pamatyti jo akių. Po va landėlės 
paklausė, ar tiesa, kad vokiečiai žudo paukščius.
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– Ne, netiesa, – atsakiau, – jie neturi laiko ir su paukščiais 
neprasideda; vos spėja žmones sudoroti. Žudo žydus, darbinin-
kus, valstiečius, įniršę kaip laukiniai degi na miestus ir kaimus, bet 
paukščių nežudo. Ak, kiek Ru sijoje puikių paukščių! Galbūt dar 
gražesnių negu Kap ryje.

– Gražesnių negu Kapryje? – pyktelėjęs paklausė Akselis 
Muntė.

– Gražesnių ir laimingesnių, – patvirtinau. – Ukraino je ga-
lybė rūšių gražiausių paukščių. Skrajoja tūkstančiais, čiauška 
tarp akacijų, tupia tokie lengvi ant sidabruojančių beržų šake-
lių, ant javų varpų, ant auksinių saulėgrąžų blakstienų ir lukšte-
na sėklas iš jų didžiulių juodų akių. Gieda nenuilsdami, prita-
riant pabūklams, tratant kulko svaidžiams, gaudžiant lėktuvams 
virš bekraštės Ukrainos lygumos. Tupia kareiviams ant pečių, 
ant balnų, ant žirgų karčių, ant amunicijos dėžių, ant karabinų 
vamzdžių, ant šarvuočių bokštelių, ant žuvusiųjų batų. Nebijo 
mirusiųjų. Mažučiai, guvūs, linksmi paukščiukai – vieni pilki, 
kiti žali, raudoni, dar kiti geltoni. Kai kurių tik krūtinėlės rau-
donos ar žydros, kitų – tik kakleliai ar uodegytės. Pasi taiko 
baltų žydrais kakleliais; esu matęs mažutyčių ir labai išpuiku-
sių – visiškai baltų, skaisčių. Auštant pradeda skambiai čiulbė-
ti javuose, ir vokiečiai, pažadinti iš nejau kaus miego, kelia gal-
vas ir klausosi laimingos jų giesmės. Tūkstančiai tų paukščių 
skrajoja virš kautynių laukų ties Dniestru, Dniepru ir Donu, 
čiauška laisvi ir džiaugsmingi ir nebijo karo, nebijo nei Hitle-
rio, nei SS, nei gestapo, ne tupia ant šakelių pasižiūrėti skerdy-
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nių, tik skrajoja aukš tai danguje, gieda, iš aukštybių stebi armi-
ją, žygiuojančią bekrašte lyguma. Ak, iš tiesų gražūs Ukrainos  
paukščiai!

Akselis Muntė pakėlė galvą, nusiėmė juodus akinius, žvilgte-
lėjo į mane gyvomis, pašaipiomis akimis ir nusišyp sojo.

– Visa laimė, kad vokiečiai nežudo paukščių, – tarė jis. – Aš iš 
tikrųjų laimingas, kad jie nežudo paukščių.

– Jis tikrai turi jautrią širdį ir neabejotinai taurią sielą, tas 
mūsų brangusis Muntė, – prancūziškai tarė prin cas Eugenijus.

Staiga nuo jūros atskrido pratisas graudus žvengimas. Prin-
cas Eugenijus krūptelėjo ir apsisiautė plačiu pilkos vilnos paltu, 
kuris gulėjo numestas ant fotelio atkaltės.

– Eime pasižiūrėti medžių, – tarė jis. – Medžiai dabar labai 
gražūs.

Mudu išėjome į parką. Darėsi vėsu, dangus rytuose blausiai 
sidabravo. Lėtas šviesos merdėjimas, nakties grį žimas po begali-
nės vasaros dienos man kėlė ramybės ir giedros įspūdį. Man at-
rodė, kad karas baigtas, kad Europa dar gyva, the glory that was ir  
t. t., the grandeur that was1 ir t. t. Vasarą buvau praleidęs Lapių 
žemėje, fronte ties Petsamu ir Lica, didžiulėse Inario giriose, mė-
nuliškai negyvoje arktinėje tundroje, nušviestoje negailestingos, 
nie kada nenusileidžiančios saulės. Dabar tos pirmosios ru dens 
prieblandos man grąžino šilumą, poilsį, giedro, nuolatinės mir-
ties kaimynystės neužnuodyto gyvenimo pojūtį. Susisupau į tą 

1  Kadaise buvusi šlovė, kadaise buvusi didybė (angl.).
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pagaliau rastą prieblandą lyg į švelnų vil nonį apklotą. Oras dvelkė 
moteriška šiluma ir aromatu.

Ilgai gulėjęs Helsinkio ligoninėje, tik prieš keletą die nų 
atvažiavęs į Stokholmą, Švedijoje vėl atradau tą gied ro gyve-
nimo saldybę, kuri anksčiau teikdavo Europai tiek žavesio. Po 
ilgų žiauraus vienišumo mėnesių tolimoje šiau rėje tarp lapių –  
lokių medžiotojų, elnių piemenų, lašišų žvejų – primiršti ra-
maus, darbštaus gyvenimo paveikslai, kuriuos su nuostaba 
matydavau Stokholmo gatvėse, mane svaigino ir beveik tem-
dė man sąmonę. Ypač moterys; ta atletiška ir švelni šviesių 
ir vaiskių Švedijos moterų gra cija – žydros akys, seno aukso 
spalvos plaukai, tyra šyp sena ir mažos, stačios krūtys, išdidžiai 
pūpsančios tarsi du medaliai už fizinį šaunumą ar du karaliaus 
Gustavo V aš tuoniasdešimt penktojo gimtadienio medaliai – 
grąžinda vo man gyvenimo grožio jutimą. O pirmųjų saulėly-
džių šešėliai dar teikdavo joms kažkokio intymaus, slėpiningo  
žavesio.

Mėlynoje liepsnoje paskendusiose gatvėse, po blyškaus šil-
ko dangumi, baltų namų atspindžių nušviestame ore vaikštinėjo 
moterys – tarsi žydro aukso kometos. Jos šiltai šypsojosi, jų akys 
buvo pilnos naivios ekstazės. Apsi kabinusios poros ant Hiu-
mlegardeno suoliukų, vakaro rasos sudrėkintų medžių ūksmėje, 
atrodė lyg gyvi paveiks lai, nukopijuoti iš Jozefsono „Šventiškos 
scenos“. Dangus viršum stogų, pakrantės namai, buriniai laivai ir 
garlaiviai, pririšti ties Štremu ir išilgai Strandvegeno, buvo mėly-
ni tarsi Ma riebergo ir „Rörstrando“ porcelianas; šitaip mėlynuoja 
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jūra tarp archipelago salelių, Melareno ežeras ties Drotninghol-
mu, girios aplink Saltšebadeną, šitaip mėlynuoja debesys virš 
paskutinių Valhalavegeno stogų; ta pati mėlynė, kaip ir šiaurės 
baltumoje, šiaurės snieguose, upėse, ežeruose ir giriose, kaip ir 
neoklasikinės švedų architektūros stiu kuose, nerangiuose baltai 
lakuotuose Liudviko XV stiliaus balduose, kurių pilna Norlan-
do ir Lapių žemės valstiečių trobose; apie tą mėlynę savo šiltu 
balsu man pasakojo Andersas Esterlingas, vaikštinėdamas tarp 
baltų medinių kolonų su paauksuotais dorėniškais grioveliais 
Švedijos akademijos posėdžių salėje senamiestyje; tai pieniška 
Stokholmo dangaus mėlynė prieš aušrą, kada vaiduokliai, kiaurą 
naktį bastęsi miesto gatvėmis (šiaurė – vaiduoklių tėviškė: net 
medžiai, namai ir žvėrys čia yra medžių, na mų ir žvėrių vaiduo-
kliai), grįžta šaligatviais namo, panašūs į mėlynus šešėlius; aš ste-
bėdavau juos pro savo langą „Grand hotelyje“ ar pro Strindbergo 

namų langus; pastaruosiuose raudonų plytų namuose – Karlap-
lane, Nr. 10 – gyveno italų ambasados sekretorius Majolis, o 
virš jo čilietė dainininkė Rozita Serano (dešimt Rozitos Serano 
tak sių lodami kepėstuodavosi laiptais, aukštyn žemyn, kimus 
ir malonus Rozitos balsas prasiverždavo pro gitaros akor dus, o 
aš iš viršaus stebėdavau klajojančius aikštėje mė lynus vaiduo-
klius – tuos pačius, kuriuos Strindbergas, švintant grįždamas na- 
mo, susitikdavo ant laiptų arba ras davo sėdinčius prieškambary-
je, miegančius jo lovoje, sto vinčius prie lango, blyškius blyškaus 
dangaus fone, rodančius kažkokius ženklus nematomiems praei-
viams. Karlaplano vidury šnabždėdavo fontanas, ir drauge šnarė-
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davo lapai, kuriuos virpindavo lengvas, rytais nuo jūros pučian tis  
brizas.)

Susėdome neoklasikinėje šventyklėlėje parko gilumoje, toje 
vietoje, kur uolėtas krantas stačiai leidžiasi į jūrą; aš žiūrėjau į bal-
tas dorėniškas kolonas, neryškias žydrame rudens peizažo fone. 
Pamažu manyje kaupėsi kažkoks kar tėlis, kažkoks niūrus liūde-
sys. Iš mano lūpų veržėsi žiau rūs žodžiai, ir veltui stengiausi juos 
sulaikyti. Tada, be veik pats nesuvokdamas, ėmiau kalbėti apie 
rusų belais vius, kurie, apakę ir sulaukėję iš bado, stovykloje ties 
Smolensku abejingų vokiečių karininkų ir kareivių aki vaizdoje 
valgė savo draugų lavonus. Man buvo baisu ir gėda tų savo žo-
džių, tiesiog norėjau atsiprašyti princą Eugenijų už brutalumą, 
o princas Eugenijus tylėjo, apsi siautęs pilku savo paltu, nuleidęs 
galvą ant krūtinės. Stai ga kilstelėjo akis, pakrutino lūpas, lyg no-
rėdamas kažką pasakyti, bet nieko neištarė, tik jo žvilgsnyje per-
skaičiau skausmingą priekaištą.

Jo akyse, jo kaktoje būčiau norėjęs rasti to paties šal to žiau-
rumo, kuris švytėjo obergrupenfiurerio Dytricho veide, kai jam 
pasakojau, kaip sovietų belaisviai sto vykloje valgė savo draugų la-
vonus. Dytrichas tada ėmė kvatoti. Obergrupenfiurerį Dytrichą, 
kruvinąjį Dytrichą, as meninės Hitlerio gvardijos vadą buvau su-
tikęs netoli Ber lyno, Vanzės pakrantėje, italų ambasados viloje; 
mane tada sudomino išblyškęs jo veidas su neįtikėtinai šaltomis 
akimis, didžiulės jo ausys ir maža žuvies burna. Dytrichas ėmė 
juoktis:

– Hahen sie ihnen geschmeckt? Ar jiems buvo skanu?
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Ir kvatojo, plačiai pražiojęs žuvies burną rausvu go muriu, ro-
dydamas tankius ir aštrius žuvies dantis. Dabar aš beveik norėjau 
išgirsti princo Eugenijaus juoką, tokį pat žiaurų, kaip Dytricho 
veidas, kad ir jis manęs paklaus tų savo švelniu, nuvargusiu, tarsi 
tolimu balsu:

– Estce qu’ils les mangeaient avec plaisir? Ar jie juos valgė ska-
niai?

Bet princas Eugenijus pakėlė akis ir įsmeigė į mane skaus-
mingo priekaišto kupiną žvilgsnį.

Gilaus sielvarto kaukė dengė jo veidą. Jis suprato, kad kenčiu, 
ir žiūrėjo į mane tylėdamas, nuoširdžiai užjausda mas. Jutau: jeigu 
jis atsilieps, jei pasakys bent vieną žo dį, jei palytės mano ranką –  
aš turbūt pravirksiu. Bet princas Eugenijus žiūrėjo į mane tylo-
mis, o iš mano lūpų veržėsi žiaurūs žodžiai. Ir staiga susigriebiau 
pasakojąs apie tą dieną, kada vykau į Leningrado frontą. Važiavau 
automobiliu per didelę girią netoliese Oranienbaumo, drau ge su 
vokiečių karininku, leitenantu Šulcu iš Štutgarto. Jis sakėsi kilęs 
iš paties Nekaro slėnio, „poetų slėnio“, ir pasakojo man apie Hel-
derliną1, apie Helderlino pamišimą. „Jis buvo ne pamišėlis, o an-
gelas“, – kalbėjo Šulcas, lėtu, neaiškiu rankos mostu tarytum kaž-
ką piešdamas speiguo tame ore, ir žvelgė į viršų, lyg sekė akimis 
angelo skrydį. Buvome rūstaus miško gilumoje; akinančiai baltas 
sniegas žydrais atspindžiais dažė medžių kamienus, mašina, tyliai 
čežėdama, slidinėjo apledėjusiomis vėžėmis, o Šulcas sakė: „Hel-
derlinas Švarcvalde skrajodavo tarp medžių lyg di delis paukštis“; 

1  Friedrich Hölderlin (1770–1843) – vokiečių poetas.
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aš tylėjau, žiūrėjau į tankų, baugų šilą aplinkui ir klausiausi, kaip 
ratai girgžda ant ledinio kelio. Šulcas ėmė deklamuoti Helderlino 
eiles:

An Neckars Weiden, am Rheine
Sie alle meinen, es wäre
Sonst nirgend besser zu wohnen,
Ich aber will dem Kaukasos zu!1

– Helderlinas buvo vokiškas angelas, – atsiliepiau nu-
sišypsojęs.

– Taip, vokiškas angelas, – pritarė Šulcas ir vėl pa kartojo:-– 
Ich aber will dem Kaukasos zu!

– Helderlinas irgi, – pasakiau, – veržėsi į Kaukazą, nicht  
wahr?2

– Ach, so!3 – tarė Šulcas.
Šilas aplink darėsi vis tankesnis ir gūdesnis. Ties kryž kele 

rūke prieš mus staiga išaugo kareivis, ligi juosmens pasinėręs 
į sniegą. Jis stovėjo nejudėdamas ir, ištiesęs ran ką, rodė kryptį. 
Važiuojant pro šalį, Šulcas kilsterėjo plaš taką prie kepurės, lyg 
sveikindamas jį ir dėkodamas. O paskui pasakė: „Šitas irgi mielai 
važiuotų į Kaukazą.“ Ir prapliupo juoku, atlošęs galvą ant atkaltės.

1  Visi mano, kad nėra pasaulyje gražesnės vietos gyventi, negu pie vos ties Ne-
karu ir Reinu. Bet aš veržiuosi į Kaukazą! (Hölderlin, „Kelionė“).

2  Ar ne tiesa? (Vok.)
3  O, taip! (Vok.)
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Dar kiek pavažiavome, ir kitoje kryžkelėje jau iš tolo pastebė-
jau kareivį, taip pat ligi juosmens sniege, ištiesusį dešinę.

– Mirtinai sušals tie vargšeliai, – atsiliepiau aš.
Šulcas atsigręžė ir žvilgterėjo į mane.
– Nenuogąstaukit, jie nebemirs nuo šalčio, – tarė ir nusikva-

tojo.
Tada paklausiau, kodėl jis mano, kad tiems nelaimin giesiems 

negresia mirtis.
– Jie jau priprato prie speigo, – atsakė Šulcas juok damasis ir 

tapšnodamas man per petį.
Jis liepė sustabdyti mašiną ir šypsodamasis kreipėsi į mane:
– Norite pasižiūrėti į jį iš arti? Pats galėsite paklausti, ar jam 

šalta.
Mudu išlipome ir prisiartinome prie kareivio. Jis sto vėjo 

priešais mus nė nekrusteldamas, teberodydamas kryptį ištiesta 
ranka. Negyvas. Akys plačiai pravertos, burna prasižiojusi. Negy-
vas rusų kareivis.

– Tai mūsų kelio policija, – tarė Šulcas. – Mes juos vadiname 
„tylinčia policija“.

– Jūs esate tikras, kad jis neprabils?
– Kad neprabils? Ach, so! Pabandykite jį ko nors klausti.
– Verčiau nebandysiu – jis tikriausiai atsilieptų.
– Ach, sehr amüsant!1 – juokdamasis šūktelėjo Šul cas.
– Ja, sehr amüsant, nicht wahr? – ir abejingai pridūriau: – Kai 

jūs juos statote į postą, ar jie dar gyvi, ar jau mirę?
1  Ak, tai labai juokinga! (Vok.)
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žytas“, „sugadintas“ – tiksliausiai nusako Europą, kokią matė Malaparte. 
Vis dėlto karas romane nėra pagrindinis veikėjas ir net ne fonas – labiau 
gausybės žmonių, įtakingų ir eilinių, lemtis; jų istorijas Malaparte suveria 
į vieningą pasakojimą, liudijantį apie apgailėtiną valstybių vadovų bejėgiš-
kumą ir nacių lyderių aroganciją, sumaitotus kūnus ir gyvenimus, šiukšlių 
krūva virtusius miestus. Kaput – didingas ir groteskiškas kūrinys apie ti-
krovę ir karo sąlygomis pačiomis įvairiausiomis formomis išsiskleidžiančią 
žmogaus prigimtį.

Perskaičius porą Kaput skyrių, nuo knygos darosi sunku atsitraukti. 
Ji paremta tuo pačiu formaliu principu kaip Dekameronas ar Tūks-
tantis ir viena naktis, tačiau linksmų ar fantastiškų pasakojimų vėrinį 
čia pavaduoja šokiruojančių, makabriškų, groteskinių istorijų vėrinys, 
smurto ir mirties vizijos, kurių neužmirš turbūt nė vienas skaitytojas. 
Tęsdami garbingų palyginimų eilę, galėtume pasakyti, kad tos vizijos 
dažnai beveik nenusileidžia Boscho, Jacques’o Callot ar Goyos regėji-
mams. Anot vykusios Alberto Hubbello formulės, Kaput yra „fašizmo 
pomirtinė kaukė“. Malaparte – unikalus pasakotojas, ir turbūt nepri-
dera klausti, ar visi jo pasakojimai atitinka tikrovę. Jie perteikia kai ką 
svaresnio – tiesą apie praslinkusį (o drauge tebesantį su mumis) totali-
tarinį šimtmetį.
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