
Jis buvo paskutinis sio nepagarbaus pasaulio sventasis; tie, kurie at-
sisake Kaledij Senelio, gandro, Jahves mitij, vis dar tiki Luiso Kerolio 
Tnisti§kumu ir nesiims SaltakrauJiskai jo tirti. 
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Carlzas Dodsonas gime i832-qji} sausio 27-4J4, nugyveno savo gyve-
nim^ ir galiausiai mire 1898-aisais sausio i4-^J4. 

Luisas Kerolis gime 1856 m. kovo pirm^j^ ir vis dar labai gyvas. 
Faktai teigia, kad daugiau nei §imtq met4 trunkantis „Alisos 

nuotykiij stebuklij salyje" ir „Alisos nuotykiij veidrodziij karalyste-
je" autoriaus gyvenimo tyrimas labiau susij^s su antruoju paminetu 
asmeniu. Tyrinejamas vyraujantis „Luiso Kerolio" mitas, o ne tikro 
zmogaus pavarde Dodsonas gyvenimas. Labai greitai visur pama-
tysite jrodymus. Protingai paai§kinti priezastis galima tik is dalies. 

Pries devynerius metus kaip tik tokia intriguojanti buvo §ios kny-
gos pirmojo leidimo pradzia. Naujasis pakartotinis ir praplestas lei-
dimas leidiia atsikvepti ir visk^ gerai apm^styti. §ie zodziai buvo 
parasyti tuo metu, kai siuolaikiniu „oficialiu" Luiso Kerolio jvaiz-
dziu nebuvo rimtai abejojama. Net tokiij mincii} nekilo. Jis buvo 
vaizduojamas droviu ir pabreztinai mandagiu Viktorijos laikq dva-
sininku, amziams jstrigusiu vaikysteje. Kaip koks romenij dievas Ja-
nas del psichologinio skilimo tap^s genijumi. Zmogus, kuris „netu-
rejo gyvenimo", gyveno be pasaulio ir normalaus zmogisko bendra-
vimo, buvo vienuoliskas bei tyras ir mire „skaistus"' Gal tai lytiskai 
nesubrendusiomis mergaitemis besidomincio zmogaus jvaizdis. 
Zmogaus, kuris ieskojo paguodos ir draugijos daugybeje isskirtinai 
„mazq mergaiciij" draugiji} ir beveik visada nustodavo jomis do-
metis, kai tik jos lytiskai subr^sdavo. Emocionalusis jo gyvenimas 
pateikiamas kaip sterilus nuolat „pasikartojantis atmetimas": kai 
mazosios uzaugdavo ir neisvengiamai j j palikdavo. Kadangi froidis-
tine analize isdrjso atskleisti siq paslaptj pries seSiasdeSimt metvj ir 
issiaiskino jos praziitingumq, si^ manij^ daugelis laiko nuslopinto 
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ir iskrypelisko seksualumo jrodymu, o Kerolis apibOdinamas kaip 
zmogus, besistengiantis nugaleti „kitok} seksualin| apetitq". Bul-
varine spauda ir liaudis jj laiko pedofilu. Zinomi mokslininkai jj 
laiko zmogumi, „troskusiu mergaiciij draugijos"\, kuria 
remiasi visas Kerolio gyvenimo ir kiirybos tyrimas, tai prielaida, 
kad mergaite vienisame ir izoliuotame jo gyvenime buvo gal vie-
nintelis biidas islieti emocin^ ir kiirybin^ energijq. Kad kaip tik j i 
atskleide jo genialum^, apsigyvendama toje jo sirdies vietoje, kuri^ 
paprastai uzima suaug^ draugai ir mylimieji. Sis tikejimas ir jo pa-
dariniai - vienisumas ir negincijama skaistybe - buvo, leidziant si^ 
knyg^ pirm^ kartq, prielaidos vertinti vis^ Kerolio gyvenim^. 

Taigi tada paklausiau, ar sie teiginiai, bent kai kurie, yra teisingi. 
Tuo metu tai atrode beveik kvailas klausimas, nes, ties^ sakant, 
daugybe Kerolio tyrinetojij jau buvo pareisk^ savo nuomon^. Bet 
isdrjsus paklausti atsiskleide daug jdomiij dalykij. 

1996-aisias netycia kai kq atradau ir tada iskeliau sj klausim^. 
Tirdama biografijos faktus projektuojamam scenarijui, apsilankiau 
Dodsono archyve, kur kataloge pamaciau dokumentq, pavadint^ 
„Isplestieji dienorascio puslapiai". Zinojau, kad ding^ Dodsono die-
norascio puslapiai (spejama, kad juos isplese giminaiciai po rasy-
tojo mirties) galejo atsalcyti j pagrindinj klausim^ (ypac i893-ii}ji} 
birzelio dvidesimt septintosios dienos jrasas): kas atsitiko, kad nu-
truko Dodsono ir Alisos Lidel, „tikrosios Alisos" (taip j i paprastai 
vadinama), draugyste. Biografai rase apie sj dingusj puslapj taip, 
tarsi jis biitij pagrindinis. Atrodo, jame buvo aprasomas tas laikas, 
kai draugyste su Lideliq seima netiketai del nezinomi} priezascii} 
baigesi ir daugelis speliojo, kad ten buvo Dodsono prisipazinimas 
apie pirslybas vienuolikametei Alisai, po kuriij pasipiktinusi seima 
uzdraude jam pas juos lanl<ytis. 

Zinojau, kad sis klausimas jau buvo placiai tyrinetas ir biografai 
apgailestauja, jog meti} metus neranda jokii} rimtq jrodymi}. Taigi, 
kai pamaciau dokumentq, pavadint^ „Isplestieji dienorascio pusla
piai", nepamaniau, kad ten bus kas nors reiksminga. Juk Dodsono 
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archyvas detaliai kataloguotas ir perziuretas, tai kaipgi tokie es-
miniai dalykai galejo likti nepastebeti. Paprasiau dokumento tik is 
pareigos, visai nesitikedama nieko svarbaus rasti. 

Dokument^ atnese j maz^ skaityklel^, ir as pradejau skaityti. Is 
pradziij abejingai, bet toliau su vis didejancia nuostaba. Tai buvo 
skiautele rankrascio, pavadinto „Isplestieji dienorascio puslapiai", 
kur tarp kitokios informacijos buvo ir dingusio i863-ii}ji} birzelio 
dvidesimt septintosios puslapio santrauka. Pries mane ant isplesto 
dokumentelio vienos is priziurinciij Dodsono turt^ dukterecii} ran-
ka buvo trumpa vos dviejq sakiniij santrauka apie tai, del ko staiga 
nutriiko Dodsono ir Lideliij bendravimas. 

Didziai nustebau. Apie sj dokument^ nebuvau nieko girdejusi. 
Jis buvo visai nezinomas, bet niekaip negalejau patiketi, kad sitoks 
svarbus dokumentas butij buv^s archyvo kataloge ir joks tyrine-
tojas ar biografas nebiitij jo mat^s. {tardama, kad klystu, kai tik 
galejau, nuveziau dokument^ Edvardui Veikelingui (Edward Wa-
keling), kuris tuo metu renge Dodsono dienorascius publikacijai. 
Jis nustebo labiau nei as ir patvirtino, kad dokumentas tikras, nie-
kada neskelbtas ir jam nera tek^ nei jo matyti, nei apie j j girdeti. Jis 
primygtinai reikalavo, kad dokumentas biitij aprasytas ir tuoj pat 
isspausdintas. Taigi pirm^ kart^ nedr^siai pateikiau spaudai rasi-
nj apie Luis^ Kerolj. Po keliij savaiciij „radinys" buvo paskelbtas 
„Times Literary Supplement""* zurnale, bet sio jvykio reiksme tik 
pradejo aisketi. 

Visiems buvo aisku, kad j „Isplesti}ji} dienorascio puslapiij" do
kumento reikia pazvelgti is Id to tasko. Absoliuciai aisku, kad jame 
pateiktas pasakojimas apie 1863-iqji} birzelio jvykius net nepanasus 
i begalinius biografq speliojimus: pasipirsimas Alisai Lidel nebuvo 
minimas. Maza to - Alisa is viso neminima. Atrodo, ponia Lidel 
liepe Dodsonui kurj laik^ pas juos nesirodyti, nes j i nerimavo del 
apie j j ir ji j guvernant^ bei vyresniqj^ dukr^ In^ sklindanciq gandij. 
Is dokumento aisku, kad biografine „tiesa" ir Dodsono isgyventi 
jvykiai skiriasi. 
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Dar keisSiau, kad joks tyrinetojas ar biografas bent penkiolika 
metij nepastebejo sio paslaptingiausius Dodsono gyvenimo faktus 
nusvieciancio, viesuose archyvuose j kataloge jtraukto unikalaus 
dokumento. Kodel gi ne vienas autorius, su entuziazmu spelioj^s 
triakstamo puslapio turinj, pats jo nerado? Ar tik nebus tai susij^ 
su tuo, kad dokumente pasakojama visai ne tokia istorija, kokios 
buvo tiketasi? 

leskodama atsakymi} j pateiktus klausimus ir parasiau pirm^jj 
§ios knygos variant^, o planuotasis scenarijus apie Kerolj virto svar-
besne faktq perziiira - ne tiek jo gyvenimo, kiek biografinio proce-
so bei zmogisko visiems mums nesvetimo poziurio, kuris ir sukure 
„Kerolj". Kai kas mano, kad daug nusipelniau is naujo atrasdama 
Dodson^, bet as taip nepasalcyciau. Mano nuomone, sunkiau rasti 
„Kerol}" nei Dodson^. „Kerolis" tik kitados egzistavo tojeypatingoje 
vietoje, kur yra tikejimas, ir jus turite tiketi, kad j j pamatytumete. 
Dodsonq rasite, kai tik atsiversite jo dienorastj ar paskaitysite lais-
kus. Ten isvysite j j ziauriai save kritikuojantj arba klaikiai pasipii-
tusj, talentingo arba buk^, jzvalgi} arba apsirinkantj, be galo kilni} 
arba niekingai kritiskq, meiliai flirtuojantj ar slyksciai ziaurq. 

Nesunku suprasti, kad laiskus ir dienorascius rase ne „Kerolis". 
Ji} autorius nera zmogus, „neturintis gyvenimo", ar aseksualus at-
sisl<yrelis, nekenciantis berniukq, apsestas mincii} apie mergaites 
ir nesugebantis gyventi suaugusii}ji} pasaulyje. Tiesq sakant, nera 
jokii} fakti}, kurie leisti} teigti, kad jis nekente berniukij ar vyri}. 
Jis turejo kelet^ rimti} draugq vyri} ir berniukij, nors labiau, ais
ku, mego moterq draugij^. Citata „megstu vaikus, isskyrus berniu-
kus"5, matyt, yra tik humoro nesupratusii} palikuonii} i§ konteksto 
istrauktas pokstas. Nors biografai ir pats daznai save autosarzuo-
se vaizdavo „atsiskyreliu", j tokj visai nebuvo panasus. Priesingai, 
jis negalejo apsieiti be draugijos, moteriskos, zinoma, kurios jam 
gyvenime niekada netriako. Kartais jis atrodo maniakiskai norjs 
bendrauti lakstydamas po London^ ir lankydamas aktorius, rasy-
tojus, kolegas ir nesuskaiciuojamas drauges, per dien^ uzsukdamas 
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j pustuzinio zmonii} namus, o tarp viziti} dar uzlekdamas j teatr^ 
ir kviestinii} pieti}. 

Kitas gal net dar labiau svarstytinas Dodsono gyvenimo aspek-
tas - tai nuomone, kad savo meil^ ir demesj jis isimtinai skyre ne-
subrendusioms mergaitems, o joms sulaukus keturiolikos draugys
te baigdavosi. Tac5iau jo dienorasciuose ir laiskuose nerandame nie
ko panasaus. Kaip tik Dodsonas sugalvojo dabar populiari} terming 
„mazoji drauge", bet del budingo pomegio issisukineti jis vartoja j j 
keistai asmeniskai, beveik dviprasmiskai. „Mazosiomis draugemis" 
Dodsonas vadino visas bet kokio amziaus, bent jau iki keturiasde-
simties, moteris, su kuriomis mego artimai bendrauti. Kai kurios 
tikrai buvo mazos mergaites. Su kai kuriomis pradejo draugauti 
vaikysteje, bet ir sulaukusios dvidesimties ar trisdesimties vis dar 
buvo „mazosios drauges", o su kai kuriomis pradejo bendrauti joms 
esant jaunoms moterims, bet vis tiek vadino „mazosiomis drauge
mis". Desimtmete ar istekejusi trisdesimt penkerii} meti} moteris, 
vos kart^ papludimyje sutikta mergaite ar moteris, su kuria dvi
desimt ar daugiau meti} artimai bendravo, gali biati jvardytos kaip 
„mazosios drauges". Net nepanasu, kad jis prarasdavo susidomeji-
m^ jomis, kai jos lytiskai subr^sdavo. Tereikia patikrinti ji} gimimo 
datas, ir pamatysime, kad nuo trisdesimt iki devyniasdesimt pro-
centi} „mazi}ji} draugii}" buvo jau, o kai kurios ir gerokai, perzengu-
sios t^ rib^. Tarp ji} buvo tokii} istekejusii} moteri} kaip Konstancija 
Berc (Constance Burch); naslii} - Edita Sat (Edith Shute) ir Sara 
Bleikmo (Sarah Blakemore); netekejusii} mergini} kaip Teodora 
Hipi (Theo Heaphy), Mei Miler (May Miller) ir „brangioji Isa" Bau-
man (Isa Bowman). Daugelis sii} draugyscii4 buvo ai§kiai artimos ir 
jam svarbios. Jis net nepaise visuomenes normi}, riapinosi tik siuos 
santykius islaikyti. Kai kurie is sii} santykii} atrodo „erotikuoti", kiti 
romantiski, egoistiski ar persmelkti pavydo. Nera jokiq jrodymq, 
kad kai kurie is ji} buvo kuniski ar rimti, bet atmesti tokios min-
ties taip pat negalime. Del sii} santykii}, o ir del jo viesojo gyve
nimo, fotografiji}, nuolat sklido gandai. Kaip tik apie santykius su 
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suaugusiomis moterimis as radau paskalq lygio jrasij ir sitai, o ne jo 
meile vaikams, jj persekiojo ir kele nerim^. Protarpiais „ponia vie-
soji nuomone" tapdavo jo asmeniniu inkvizitoriumi, minanciu ant 
kulnq, snibzdanciu, laidanciu uzuominas, uz nugaros skleidzian-
ciu paskalas, jam atsivedus savo drauges j rafinuotas draugijas. 

Taigi, nepaisant paplitusiij pasakojimxj apie „maz4sias drauges", 
manieringum^, skaistyb^ bei atsiskyrelisk^ keistum^, is dokumen-
txi matome, kad jo gyvenimas buvo jdomus, brandus, jvairus su 
akivaizdziais liberalumo, dviprasmiskumo ir tolerancijos pozy-
miais. Vienintele mjsle - kodel niekas iki siol to nepastebejo? 

Atsal<ym4 rasti nesunku. Carlzo Dodsono seima sunaikino jo 
rastus is karto po jo mirties ir nuolat atsisakinejo leisti placiajai 
visuomenei susipazinti su pirminiais saltiniais, todel tikrieji bio-
grafiniai faktai buvo beveik nezinomi iki antrosios dvidesimto am
ziaus puses. Be to, dar Dodsonui gyvam esant atsirado mitas apie 
„Luis4 Kerolj". Kai pirmieji biografai, neturedami tikrqjij duome-
nq, rase apie j j , jie negalejo nieko kita padaryti, o tik savo knygose 
naudoti isgalvotuosius „faktus". Ir labai greitai mokslininkai juos 
pripazino. Velesni biografai remdamiesi jais pakartojo vadinamuo-
sius „faktus". 

Bet nesu jsitikinusi, kad tai issamiai paaiskina „ Kerolio" feno-
men^. Vis delto neaisku, kodel isaugo toks mitinis jvaizdis, kodel 
rado atgarsj ir tapo toks svarbus daugelio gyvenime, arba kodel pa-
galiau pateikus dokumentais paremtus faktus ir toliau buvo puo-
selejamas. Neaisku, kodel tiek daug garbingq, sqziningq zmoniij, 
pazinojusiq Dodson^, pradejo keisti savo prisiminimus arba kodel 
apie j j ras^ zmones tapo kazkokio piano, kurio ir patys beveik nesu-
prato, dalimi: is Dodsono biografijos pasalinti visk^, kas suaugelis-
ka, introspektyvu ar net siek tiek reiksminga subrendimo prasme. 
Sunku paaiskinti, kaip biografas gali ziiireti j Dodsono eiles apie 
lyciq meil^ ir tvirtinti, kad Dodsonas niekada j i j nerase, arba kaip 
tikras mokslininkas gali nematyti archyve esanc!io dokumento, ku-
riame pateikti ieskomi atsakymai. Bet visai ne tokie, kokiq tiketasi. 
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Taip ir lieka neaisku, kodel tiek daug geri} rasytojq jsigudrino nezi-
noti ti} fakti}, kurie butij sugriov^ jij daromas isvadas. 

Nuo to laiko, kai si knyga buvo isleista pirmq kart^, kai kas pasi-
keite ir jau galima siek tiek kitaip interpretuoti „Kerolio" biografij^. 
Ties^ sakant, atsirado ir klesti nauja „Kerolio mito" tyrimij kryptis. 
Sis pakartotinis ir praplestas leidimas tuo paremtas. Jame maziau 
vietos skiriama gincams del naujq interpretacijq (kiti labai sekmin-
gai tai daro), o demesys nukreipiamas j mito atsiradimo tyrimq. 
Daugeliu atvejq tai jdomiau nei visa Dodsono veikla ir, manau, 
pats Dodsonas, kuris taip mego keistenybes, pirmas man pritar-
ti}. Tikrieji Dodsono gyvenimo faktai leistq naujai j jj pazvelgti, 
bet jie nepaaiskintij jtemptq ir mjslingq musij santykiij su zmo
gumi, kuris sukure „Alis4". Todel, kol jo kuryba gyva mumyse, ir 
toliau kurtume mitus. Gal kitokius... Mjsles sprendimas (jei toks 
yra) pabandyti suprasti, kaip tiek daug zmoniq galejo buti protin-
gi ir isradingi, kad zvelgdami j zmogisk^, silpn^, jausming^ tikr^jj 
Dodsonq pamatytii nezemiskq, bekunj ir „kitokj" „Kerolj". Tikrai 
pritrenkiantis laimejimas. Vien del tokiij pasakotojij kaip Lengfor-
das Ridas (Langford Reed) vizijij bei svaiciojimq, pavaizduojancii} 
Dodson^ su suaugusiomis moterimis tesugebantj bendrauti pastu; 
tokii} kaip Rodzeris LanseHnas Grinas (Roger Lancelyn Green), ku
ris dziaugesi galedamas rizikuoti savo reputacija „redaguodamas" 
neleist^ pamatyti dienorastj, issisukinejimo; tokiij akademikq kaip 
Mortonas Kohenas, kuris tikejo rad^s ..gaus^", kai tebuvo stygius, 
inspiruoti} uzuominij galime suprasti „Kerolio" fenomeno atsiradi-
m^. Tarp to, kas buvo, ir to, k^ biografai, memuaristai, kritikai bei 
psichoanalitikai sugebejo „suprasti", ir yra istorija apie miisq rysj 
su Keroliu ir Alisa. 

Taigi, jei leisite, sis pakartotinis tyrimas visai nera apie Carlz^ 
Liutvidz^ Dodson^, tai bandymas suprasti, kaip mes j j praradome. 
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