
Bals4 klegesys j | sugr^zino j Sv. Sulpicijij; choras 

skirstesi, baznycia tuoj bus uzdaryta. Buciau galejfs 

pabandyti melstis, tare sau; butij buv? geriau nei 

tusciai svaicioti, sedint ant kedes; bet melstis? Ne-

turiu noro; esu apsestas katalikybes, apsvaigintas jos 

smilkali} ir vasko persmelktos auros, suku aplink 

ratals, esu iki asarij sujaudintas jos maldq, iki kaulij 

ciulpij issunktas jos psalmiij ir himnij. Slyksciuosi 

savo gyvenimu, esu pavargf s nuo sav^s, taciau kad del 

to pradeciau nauj^ gyvenim^ - toll grazu! Be to... be 

to... kad ir kaip mane jaudintij sios koplyteles, vos tik 

isej^s lauk vel tampu abejingas ir nejautrus. Apskritai, 

tare sau pakildamas ir sekdamas tuos kelis zmones, 

kurie, raginami sveicaro, judejo link uzpakaliniij durij, 

mano sirdis nuo linksmybii} surambejo ir isdziiivo, esu 

niekam tinkamas. 

J O R I S - K A R L H U Y S M A N S 

Kelyje {En route) 



Visus mano liudnos jaunystes metus Hiuismansas buvo 

mano palydovas, istikimas draugas; niekada juo ne-

suabejojau, niekada nekilo pagunda jj apleisti ar pasirinkti 

kite teme; tada, vien^ 2007-ijJ4 birzelio popietf, ilgai dels?s, 

vilkin^s net daugiau nei galima, priesais Paryziaus 4 - Sor-

bonos universiteto komisije apsigyniau daktaro disertacij^: 

Zorisas Karlas Hiuismansas, arba tunelio pabaiga. Jau kit^ ryt^ 

(o gal net t^ patj vakarq, sunku pasakyti, mano disertacijos va-

karas buvo vienisas ir stipriai alkoholizuotas), supratau, kad kq 

tik baigesi vienas mano gyvenimo etapas, ir, tikriausiai, pats 

geriausias. 

Taip visada nutinka tiems miisij vis dar vakarietiskos ir 

socialdemokratines visuomenes nariams, kurie baigia studijas, 

taciau dauguma jij to nesuvokia, ar bent jau suvokia ne is karto, 

mat yra taip uzhipnotizuoti pinigq - ar vartotojiskumo, jei yra 

primityvesni, tai yra tie, kuriems issivysto stipri priklausomybe 

kai kuriems produktams (sie yra mazuma, o stai didzioji dalis, 

mqslesne ir santuresne, apsiriboja paprastu zavejimusi pinigais. 
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siuo ,,Nepailstanciu Proteju"), - o dar stipriau uzhipnotizuoti 

troskimo save isbandyti, issikovoti pavydetinq socialin? padetj 

pasaulyje, kurj viltingai jsivaizduoja kaip konkurencijos laukq 

ir taip jsiaudrin? garbina kintancias sporto, mados ar interneto 

portali} kurejij, aktoriij, manekeniij ikonas. 

Del jvairiij psichologiniij priezasciij, kurioms analizuoti ne-

turiu nei kompetencijos, nei noro, nuo sios schemos laikiau-

si atokiai. 1866 m. balandzio 1 d. astuoniolikametis Zorisas 

Karlas Hiuismansas pradejo savo karjerq kaip Vidaus reikalij 

ir konfesijn ministerijos sesto rango valdininkas. 1874 m. jis 

savo lesomis isleido pirmq eilerasciij proza rinkinj Vaza prie-

skoniams*, kuris, isskyrus itin draugiskq Teodoro de Banvilio 

straipsnj, susilauke menko kritiki} demesio. Taigi, kaip matyti, 

jo egzistencinis debiutas nebuvo niekuo ypatingas. 

Jo, kaip valdininko, gyvenimas ejo savo vaga, kaip ir apskri

tai visas jo gyvenimas. 1893 m. rugsejo 3 d. jam buvo jteiktas 

Garbes legiono ordinas uz nuopelnus valstybes tarnyboje. 

1898 m. sukaupfs privalomus trisdesimt tarnybos metij -

atskaicius atostogas del asmeniniij priezasciij - isejo j pensijq. 

Per tq laikq istaike progij parasyti kitas savo knygas, del kuriq 

po daugiau nei simto metij jj pradejau laikyti savo draugu. 

Apie literature Y^^ prirasyta daug dalykq, galbiit net per daug 

(ir kaip sios srities specialistas jauciu galjs apie tai kalbeti ge

riau nei bet kas kitas). Ir vis delto nera sunku apibrezti, kur 

* Le drageoir a epices. 
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slypi literaturos, sio pries musq aids zlungancios vakarietiskos 

kulturos didziojo meno, isskirtinumas. Muzika lygiai taip pat 

kaip ir literatiira gali sukresti, sukelti emocinj luzj, auksciausio 

laipsnio liudesj ar ekstazf. Daile, kaip ir literatura, gali issaukti 

nuostabe, pakeisti miisij pasaulio suvokimq. Taciau tik 

literatiira gali mums suteikti pojiitj sqlycio su kito zmogaus 

vidujybe, su visu jos turiniu, jos silpnybemis ir didybe, jos 

ribomis, menkumu, jsitikinimais; su tuo, kas zmogui neduo-

da ramybes, j j domina, jaudina ar atstumia. T ik literatura 

leidzia uzmegzti rysj su mirusio zmogaus protu, atviresnj, 

visapusiskesnj, gilesnj netgi nei per pokalbj su draugu; kad ir 

kokia gili ir tvirta h\x\.\\, kalbedamiesi niekada neat-

siveriame taip stipriai, kaip priesais baltq lapq kreipdamiesi j 

nepazjstame adresatq. Zinoma, akivaizdu, kad kalbedami apie 

literature negalime pamirsti stiliaus grozio ir fraziij skambesio; 

nereiktij sumenkinti ir autoriaus minciq gilumo bei originalu-

mo; taciau autorius visq pirma yra zmogus, gyvuojantis savo 

knygose, nesvarbu, ar raso gerai ar blogai, svarbiausia tai, kad 

raso ir is tikrqjij yra savo knygose (keista, kad tokia paprasta 

sqlyga, is paziuros menkas skirtumas is tiesq yra toks svarus, ir 

kad sis akivaizdus ir lengvai jzvelgiamas aspektas yra taip men-

kai nagrinetas jvairiq krypciq m^stytojij; kadangi zmones is 

esmes turi tq patj buties kielq, nepriklausomai nuo kokybes, jie 

visi is esmes yra esantys daugiau ar maziau vienodai; ir vis delto 

ne tokj jspiidj jie palieka zvelgiant po keleto amziq, ir pernelyg 

daznai puslapiuose, kurie, kaip jauciame, yra sukurti labiau tq 
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laikq dvasios negu autoriaus asmenybes, atsiskleidzia neaiski 

butybe, kuo toliau, tuo labiau vaiduokliska ir beasmene). 

Todel knyga, kuriq megstame, visq pirma yra knyga, kurios 

autorii} megstame, kurj norime vel sutikti, su kuriuo norime 

leisti savo dienas. Ir per tuos septynerius metus, kuriuos pa-

skyriau disertacijai rasyti, gyvenau Hiuismanso, kuris beveik 

visada buvo salia, draugijoje. Gim^s Siuze gatveje, gyven^s 

Sevro gatveje ir Mesje gatveje, Hiuismansas mire Sv. Placido 

gatveje ir buvo palaidotas Monparnaso kapinese. Is esmes be

veik visas jo gyvenimas prabego V I Paryziaus kvartale - taip, 

kaip jo profesinis gyvenimas, truk^s daugiau nei trisdesimt 

meti}, prabego Vidaus reikalq ir konfesijq ministerijos kabi-

netuose. Universiteto metais as taip pat gyvenau V I kvartale, 

dregname, saltame ir visij pirma ypac tamsiame kambaryje -

langai isejo j miniatiurinio, kone sulinio dydzio vidinio kiemo 

pus?, ir is pat ryto reikdavo jjungti sviesq. Gyvenau skurdziai, 

ir jei biiciau turej^s dalyvauti vienoje is tq apklausq, kurios 

periodiskai siekia „uzciuopti jaunimo pulsq", be abejones, savo 

gyvenimo sqlygas biiciau apibiidin^s kaip ,,gana sudetingas". 

Vis delto, mano pirma mintis kitq rytq po disertacijos gyni-

mo (o gal dar tq patj vakarq) buvo apie tai, kad praradau 

kazkq nejkainojamo, kazkq, ko niekada nebesurasiu, - savo 

laisvf. Daugelj meti} del paskutinii} agonizuojancios social-

demokratijos liekanvj (studijij stipendijos, placios socialiniij 

nuolaidvj ir lengvatij sistemos, prasto, bet pigaus universite

to valgyklos maisto) galejau visq laikq skirti savo pasirinktai 
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veiklai: laisviems intelektiniams susitikimams su draugu. 

Kaip teisingai pastebejo Andre Bretonas, Hiuismanso humo-

ras yra isskirtinis: tai nesavanaudiskas humoras, suteikiantis 

skaitytojui pranasumq, nuo pat pradziij kvieciantis j j saipytis 

is autoriaus, is jo graudziq, ziauriq ar juokingij aprasymq per-

tekliaus. Ir as siuo nesavanaudiskumu pasinaudojau su kaupu, 

atsiimdamas savo salierij piure ar menkes maltinukq porci-

jas tame metaliniame, kaip ligonineje j skyrelius sudalintame 

padekle, kurias universiteto valgykla „Bullier" dalindavo savo 

nelaimeliams lankytojams (tiems, kurie akivaizdziai neturejo, 

kur kitur eiti, kuriuos, be jokios abejones, atstume visos kitos 

priimtinos universitetines valgyklos, bet kurie vis delto turejo 

studento pazymejimq ir niekas is jq negalejo jo atimti); gal-

vodamas apie Hiuismanso epitetus, apie beviltiskq surj, apie 

atgrasiq zuvj, jsivaizduodamas paveikslq, kurj Hiuismansas, jei 

biitvj pamat§s tuos kaip kalejime j skyrelius sudalintus metali-

nius padeklus, biitxj galej^s nutapyti, universitetineje valgyk-

loje „Bullier" jausdavausi siek tiek maziau nelaimingas ir siek 

tiek ne toks vienisas. 

Taciau visa tai baigesi; ziurint bendriau, baigesi mano jau-

nyste. Netrukus (ir, be abejones, kuo greiciau) turejau jsisukti 

j akademines karjeros procesq. Ir tai man^s ne kiek neguode. 
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