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V I S K A SUDEJUS 

§IS leidinys nera nei autobiografija, nei apm^stymi} kny-
ga. Joje as aprasiau tai, kas man nutiko per vis^ gyve-
nimq. Kartais patirtus isgyvenimus panaudodavau kaip 
temq kuriniui ir prigalvodavau daugelj jvykiij jai isple-
toti; dar dazniau savo pramanytiems veikejams pritai-
kydavau zmoniy, kuriuos pazinojau tik siek tiek ar net 
ir artimai, savybes. Mano kuryboje tiesa ir pramanas 
taip susipyn^, jog dabar is naujo jq perzvelgdamas pats 
vargiai galiu vienq nuo kito atskirti. Man visiskai nejdo-
mu aprasyti tuos jvykius, kuriais pasiseke tinkamai pa-
sinaudoti, net jei juos ir prisiminciau. Dar daugiau, ma
no manymu, tai visai nepatrauklu. As nugyvenau mar-
gq, 0 kartais net ir jdomy gyvenim^, taciau jis nebuvo 
kupinas nuotykiij. Turiu prast^ atmintj. Niekaip nesu-
gebu jsiminti geros istorijos, kol neisgirstu jos dar kar-
% 0 tada, kai pasitaiko proga j ^ kam nors papasakoti, j i 
buna isgaravusi is atminties. As net nesugebu jsiminti 
savo paties poksti^, taigi man tenka sugalvoti naujy. Su-
prantu, kad del tokio nesugebejimo mano draugystes 
trokstame maziau, nei kad buty atvirksciai. 
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Niekada nerasiau dienorascio. Dabar buty gerai, kad 
j j biiciau ras^s pirmaisiais metais po to, kai patyriau 
savo pirm^jg kaip dramaturge sekm§, kadangi tuomet 
teko susipazinti su daugeliu jtakingq asmeny, ir tai ga-
lejo tapti jdomiu liudijimu. Tuo laikotarpiu pasitikejim^ 
aristokratais ir dvarininkais pakirto tai, kad Piety Afri-
koje jie sukele tq sumaistj, taciau patys aristokratai ir 
dvarininkai to nesuprato ir toliau tikejo savo valdzia ir 
galia. Vienuose ar kituose parlamento rumuose, kur as 
daznai lankydavausi, jie kalbedavo taip, lyg Bri ty impe-
rijos valdymas buty buv^s jy asmeninis reikalas. Apim-
davo keistas jausmas tuo metu, kai aplink tvyrojo v i -
suotiniy rinkimy dvasia, girdint svarstymus, ar Tomui 
pasiseks gauti vidaus reikaly ministro postq ir ar Dikas 
pasitenkins gav^s Airi j^ . Nemanau, kad siais laikais kas 
nors dar skaito ponios Hamfri Word romanus, taciau kad 
ir kokie jie nuobodus, gerai prisimenu, kaip puikiai juo-
se aprasomas to meto valdanciosios klases gyvenimas. 
To meto romamj rasytojams jis labai rupejo, ir net tie 
rasytojai, kurie nepazinojo ne vieno tituluoto lordo, bu-
vo jsitikin§ turintys aprasyti aristokraty gyvenimg. Jei-
gu kas siais laikais pazvelgty j ano meto spektakliy afi-
sas, tikrai nustebty pamat^s, kiek daug veikejy turi ti-
tulus. Teatry administratoriai mane, kad taip prisivilios 
ziurovy, o aktoriams patiko juos vaizduoti scenoje. T a 
ciau kai sumenko aristokraty politine reiksme, ziurovy 
domejimasis jais sumazejo. Teatry lankytojai jau buvo 
pasireng^ stebeti savo klases atstovy, pasiturinciy pir-
kliy ir verslininkq, ty, kurie tvarke salies reikalus, gy-
venim^; taigi jsigaliojo tokia taisykle, nors niekada ir 
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nebuvo atvirai isreiksta, kad rasytojy kuriniuose netu-
rety buti tituluoty asmeny, nebent jie labai svarbus 
temos pletotei. Taciau sudominti ziurov^ zemos socia-
lines klases atstovais vis dar nesiseke. Romanai ir pje-
ses, kuriy veikejai jie buvo, paprastai laikyti zemo ly-
gio. Smalsu bus paziureti, ar dabar, kai si klase jgijo 
politiniy galiy, didzioji dalis ziurovy susidomes jy gyve-
nimu taip pat, kaip jie ilgai domejosi tituluotyjy ir net 
kurj laik^ turtingosios burzuazijos gyvenimu. 

Tuo metu susipazinau su zmonemis, kurie, uzimda-
mi aukstg socialin^ padetj, turedami gerg reputacija ar 
pareigas, buvo visiskai jsitikin^, kad pats likimas jiems 
leme tapti istorinemis asmenybemis. Man jie pasirode 
ne tokie jau nuostabus, kokius jsivaizdavau. Anglai yra 
politiky tauta, ir as daznai budavau kvieciamas j svecius 
j tuos namus, kur politika buvo svarbiausias dalykas. 
Ne vienas juose sutiktas zymus valstybes vyras man 
nepasirode turintis ypatingy sugebejimy. Taigi padariau 
isvad^, galbut skubotg, kad saliai valdyti didelio proto 
nereikia. Veliau jvairiose salyse teko susipazinti su jvai-
riais politikais, kurie ejo aukstas pareigas valdzioje. Ma
ne nuolatos glumino, kaip man tada atrode, jy protiniy 
sugebejimy vidutiniskumas. Maciau, kad jie menkai nu-
simano apie paprastus gyvenimo dalykus, ir retai tek-
davo jvertinti jy proto astrumq ar ryskig vaizduotQ. Vie-
nu metu buvau link^s manyti, kad sias isskirtines pa
reigas jie eina tik del turimos iskalbos dovanos, kadangi 
demokratineje bendruomeneje beveik nejmanoma pa-
siekti valdzios virsuniy, jei kalbomis neuzkariausi v i -
suomenes palankumo; o kalbos dovana, kaip zinoma, ne 
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visada sutampa su proto galia. Kadangi man teko matyti 
valstybes veikejy, kurie, mano manymu, nebuvo tokie 
protingi, kad gaiety pakankamai ismintingai valdyti vals-
tyb^, belieka manyti, kad as esu neteisus; greiciausiai 
saliai valdyti reikia tureti ypatingg talent^ ir tarn nerei
kia ypatingos kompetencijos. Taip pat man teko pazinti 
valdzios vyry, kurie susikrove didelius turtus, o jy mil-
ziniskos jmones suklestejo, taciau atrodo, kad tais atve-
jais, kai tai nebuvo susij^ su jy verslu, sveiko proto jie 
visai neturejo. 

Ir pokalbiai, kuriy tada man teko klausytis, nebuvo 
tokie protingi, kokiy as tikejausi. Retai kada jie suteik-
davo peno apm^stymams. Jie buvo lengvi, nors ne visa-
da, linksmi, biciuliski ir pavirsutiniski. Rimtomis temo-
mis nebuvo kalbama, jausdavau, kad draugijoje jos kelda-
vo sumisim^, ir atrode, kad baime svarstyti profesinius 
reikalus zmonems neleidzia kalbetis apie tai, kas jiems 
labiausiai rupi. Is dalies, kiek galejau susidaryti savo 
nuomon^, pokalbiai beveik neperzengdavo draugisko pa-
juokavimo ribij; taciau retai kada tekdavo isgirsti sqmo-
j j , kurj buty verta pakartoti. Galima buty pamanyti, kad 
isprusimq zmogus panaudoja vieninteliu tikslu - tauk§ti 
visiskus niekus. Apskritai manau, kad pats jdomiausias 
ir visuomet linksmas pasnekovas, kokj man teko pazin
ti, buvo Edmundas Gose. Jis daug skaite, ir nors, atro
do, ne itin atidziai, jo snekos buvo labai protingos. Jo 
atmintis stebuklinga, nuostabus humoro ir pagiezos jaus
mas. Jis artimai pazinojo Svinbern^, apie j j galejo zavin-
gai pasakoti, taciau apie Selj, kurio greiciausiai net ne
pazinojo, jis galejo pasakoti taip, lyg buty jo artimiau-
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sias draugas. Daugelj mety jis bendravo su garsiais zmo
nemis. Manau, jis buvo tusciagarbis zmogus ir jij kvai-
lybes stebejo su didziu pasitenkinimu. E s u tikras, kad 
daugelj jy jis aprase kur kas juokingiau ir jdomiau, nei 
tai buvo is tikryjy. 

^ 2 ^ 

M A N E visuomet stebino daugelio zmoniij aistringas no-
ras susipazinti su jzymybemis. Autoritetas, kurj jgyjate 
galedamas pasigirti esqs pazjstamas su garsiais zmone
mis, tik jrodo, kad apie save esate prastos nuomones. 
Zymus zmones susikuria jvairiy budy, kaip elgtis su tais, 
kuriems nori padaryti jspudj. Viesumoje jie rodosi su 
kauke, gana daznai jspudinga, taciau po ja stengiasi pa-
slepti savo tikr^jj as. Jie vaidina tokj vaidmenj, kokio is 
jy laukiama, o jgud§ tai atlieka labai gerai, taciau buty 
kvaila tiketi, kad siy zmoniy elgesys viesumoje atitinka 
jy tikr^jj as. 

Nedaug buvo zmoniy, prie kuriy buvau prisiris^s, 
labai prisiris^s; taciau zmonemis apskritai domejausi ne 
del to, kokie jie yra, o tik del savo darbo. Kiekvienas 
zmogus man buvo jdomus ne pats savaime, kaip Kantui, 
0 tik kaip medziaga, galinti man, kaip rasytojui, buti nau-
dinga. Mane labiau domino paprasti zmones nei jzymy-
bes. Jie dazniau islieka savimi. Jiems nereikia kuo nors 
apsimesti, kad save apginty nuo visuomenes ar sukelty 
jos susidomejimq. Savo ribotoje aplinkoje jie turi dau-
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