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ŽIEMA

Maksimas Gorkis nusvyla saulėje Kaprio saloje. Peteris Pan
teris siekia būti nuo šiol vadinamas Theobaldo tigru*. Her
mannas Hessė ilgisi savo dantų gydytojo, o Puccinis nenori 
dalyvauti dvikovoje. Danguje pasirodo nauja kometa, Ras
putinas kerais užvaldo Rusijos moteris. Marcelis Proustas ne
randa leidėjo romanui „Prarasto laiko beieškant“. Medicinos 
mokslų daktaras Arthuras Schnitzleris** rūpinasi pačia sun
kiausia ligone – dabartimi. Ugnies rijikas iš Pankovo rajono 
Berlyne tampa Albanijos karaliumi. Tik penkioms dienoms. 
Bet vis dėlto tampa.

* Kurt Tucholsky (1890–1935)  – vokiečių žurnalistas, rašytojas, satyrikas, 
pasirašinėjęs Peterio Panterio, Theobaldo Tigerio, Kasparo Hauserio, 
Ignazo Wrobelio slapyvardžiais.

** Arthur Schnitzler (1862–1931) – austrų gydytojas, psichologas, rašytojas.
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SAUSIS

Šią Naujųjų metų naktį, valandomis nuo 1912-ųjų gruo-
džio 31-osios ir 1913-ųjų sausio 1-osios, prasideda mūsų 
dabartis. Oras pernelyg šiltas tokiu metų laiku. Mes tai 
žinome, ar ne? Daugiau nežinome nieko.

Širdingai sveikiname atvykusiuosius.

*

Tą gruodžio 31-ąją Kelne jau vėlu, lauke lynoja. Rudol-
fas Steineris* įsismagino, Kelne kalba jau ket vir tą vakarą 
iš eilės, klausytojai, smarkiai sujaudinti, gaudo kiek vie ną 
žodį, kaip tik dabar jis čiumpa puodelį su jazminų arba-
ta, gurkšteli, o tada – laik ro džiai muša dvyliktą, gat vėse 
girdėti šūkaujantys ir džiūgaujantys žmonės, bet Rudol-
fas Steineris kalba nesustodamas ir skelbia, kad dvasios 
ramybę praradusi Vokietija galės ją vėl atgauti pasitelkusi 
jogą: „Praktikuojant jogą sie la išsilaisvina iš to, kas ją su-
varžė, įveikia tai, kas ją suvaržė.“ Ištaria šiuos žodžius ir 
atsitveria tylėjimu. Su Naujaisiais metais!

*

* Rudolf Steiner (1861–1925)  – austrų filosofas, literatūrologas, rašytojas, 
dramaturgas.
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Picasso’as žvilgteli į šunį, spoksantį į jį iš apačios: Frikai, 
šiai keistai Bretanės spanielių ir vokiečių aviganių veislių 
mišrūnei, nepatinka, kai jis krauna lagaminą, ji inkščia, o 
paskui visuomet stengiasi žūtbūt ištrūkti kartu. Nesvar-
bu kur. Taigi, negaišdamas ima už pavadėlio, šūkteli Evą, 
naująją mylimąją, ir trijulė išsiruošia artimiausiu trauki-
niu iš Pa ry žiaus į Barseloną. Picasso’as ketina senam tė-
vui pristatyti naująją meilę (vos po metų mirs tėvas, Eva, 
nugaiš šuo, bet dabar dar ne laikas apie tai kalbėti).

*

Hermannas Hessė su žmona Mia dar kartą mėgins viską 
pradėti iš pradžių. Vaikus Bruno’ą, Heinerį ir Martiną pa-
likę uošvei, išvyksta į Grindelvaldą, vietovę netoli nuo jų 
naujųjų namų Berno pašonėje, į kalnus, į nedidelį viešbu-
tuką Zur Post, kurį tomis dienomis vos po trečios valandos 
po pie t apgaubia didingojo Eigerio šiaurinės sienos šešėlis. 
Hessė su žmona viliasi, jog čia, šešėlyje, jų meilė vėl su-
švis visu ryškumu. Jie meilę prarado nejučiomis, kaip kiti 
žmonės pameta lazdą arba skrybėlę. Lynoja. „Palaukit, – 
sako viešbučio savininkas, – greitai lietus virs sniegu.“ Jie 
išsinuomoja slides. Bet vis lynoja. O naujametinis vaka-
ras viešbutyje ilgas, kankinantis ir bekalbis, vynas – ge-
ras, bent tiek. Pagaliau sulaukia dvyliktos valandos. Van-
giai susidaužia. Paskui eina į kambarį. Kai ryte atitraukia 
sunkią užuolaidą ir pažvelgia pro langą – vis dar lyja. Po 
pusryčių Hermannas Hessė grąžina nepanaudotas slides.
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*

Rilkė tuo pat metu iš Rondos tik rai jaudinančiai rašo ne 
pagal amžių žvaliam Rodinui.

*

Gruodžio 31-ąją Hugo’as von Hofmannstahlis nepa-
tenkintas vaikštinėja Vienos gat vėmis. Paskutinis pasi-
vaikščiojimas senaisiais metais. Speigas neleidžia nubir-
ti šerkšnui nuo alėjų medžių šakų, balti kristalai  – net 
mūro sienų plyšiuose. Bjaurus šaltis lėtai apgaubia mies-
tą. Grįžus namo aprasoja akinių stiklai, jis švariai nuvalo 
juos nosine su puikia įmantria monograma. Sugrubusia 
nuo šalčio ranka paglosto komodą ir ant jos padeda raktą. 
Šeimos re lik vi ja. Tada dar palytėja meniškais raižiniais 
puoštą veid ro dį, kadaise kabojusį prosenelių namuo-
se. Sėdasi prie prabangaus rankų darbo sekretero ir rašo: 

„Kartais susidaro įspūdis, jog mūsų tėvai ir seneliai mums, 
vėliau gimusiems, paliko tik du dalykus: dailius baldus 
ir pernelyg jautrius nervus. Mums neliko nieko, tik šal-
čiu stingdantis gyvenimas, banali, nyki tikrovė. Tarsi 
žiūrovai stebime savo gyvenimą; per greitai ištuštiname 
taures, bet nenumalšiname begalinio troškulio.“ Pašau-
kia tarną. Pirmiausia paprašo stik lo konjako. Bet jau se-
niai suprato – šitai neišgelbės nuo melancholijos, slegian-
čios pavargusių akių vokus. Jis nieko negali padaryti, bet 
žino būsiant žlugimą, nors kiti jį tik nujaučia, jis žino bū-
siant pabaigą, nors kiti iš to tik juokiasi. Rašo bičiuliui 
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Eberhardui von Bodenhausenui, dėkoja už sveikinimą 
„per visą didelę gūdžią slogią Vokietiją“, kad galėtų pri-
sipažinti: „Aš taip keistai jaučiuosi visas šias dienas, šioje 
sutrikusioje, truputį baimingai nusiteikusioje Austrijoje, 
kuriai teko istorijos poduk ros dalia, taip keista, vieniša ir 
neramu.“ Manęs niekas neklauso, taip jau yra.

Dar būdamas jaunas, Hofmannstahlis tapo legenda, 
jo eilėraščiais žavėjosi Europa, Stefaną Georgę, Georgą 
Brandesą Rudolfą Borchardtą, Arthurą Schnitzlerį – vi-
sus pakerėjo šis genijus. Tačiau Hugo’as von Hofmanns-
tahlis sunkiai tempė anksti idealu tapusio naštą, beveik 
nieko nespausdino ir nūnai 1913-aisiais buvo kone užmirš-
tas žmogus, liekana senųjų laikų, „vakarykščio pa sau lio“, 
aiškiai pra ėju sio, atgyvenusio kaip ir visuomenė, kurios 
vunderkindas buvo. Paskutinis poe tas senosios Austri-
jos, tos Vienos, kurioje 1913-ųjų sausį imperatorius Pran-
ciškus Juozapas I, ne įti kė ti na, pradeda jau šešiasdešimt 
penktuosius valdymo metus. Karūnuotas 1848-aisiais, vis 
dar nešioja šią karūną ir 1913-aisiais, tarsi tai būtų pats 
įprasčiausias dalykas pa sau lyje. Tačiau kaip tik šio išsi-
kvepiančio valdymo, prasidėjusio XIX amžiaus glūdumo-
je, laikotarpiu Vienoje įsiviešpatauja modernizmas. Tik ri 
revoliucionieriai – Robertas Musilis, Ludwigas Wittgen-
steinas, Sigmundas Freudas, Stefanas Zweigas, Arnoldas 
Schönbergas, Albanas Bergas, Egonas Schielė, Oskaras 
Kokoschka ir Georgas Traklis. Jie žodžiais, garsais, pa-
veikslais iš pagrindų pakeis pa sau lį.

*
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Hedwiga Pringsheim, Thomo Manno elegantiškoji uoš-
vė, pagaliau išėjus masažuotojai, pavakare vyksta iš savo 
vilos Arcio gat vėje 12 Miunchene kviestinės vakarienės 
Naujųjų metų proga „pas Tomius“ (tai ne koks nors res-
toranas Niujorke; naudodamasi patriarchės teisėmis ši-
taip vadina duk ros Katios, po vedybų – Mannų šeimą, 
gyvenančią Mauerkircherio gat vėje 13). Tačiau sėdint 
Mannų bute skausmas vėl duria į nugarą, prakeiktas iši-
jas. Kadangi gerasis Tomis kitą dieną vyks į Ber ly ną (to 
vėliau labai gailėsis), jis šįsyk, kaip ne kartą anksčiau 
savo elgesiu sugadinęs visą smagumą, vienuoliktą valan-
dą staiga nutraukia naujametį vakarą ir pareiškia: „Žinot, 
rytoj anksti ryte turiu išvykti.“ Kaip jau yra buvę, uošvė 
geriausiu atveju atsako „malonu, deja“. Dardančiu tram-
vajumi grįžtant namo Odeono aikštėje laik ro dis muša 
dvyliktą. Skauda nugarą, vyras, matematikas, profeso-
rius Alfredas Pringsheimas kiurkso šalia, tyli ir kažką 
skaičiuoja pasitelkęs sudėtinius pirminius skaičius. Jo-
kios romantikos. O kitoje gat vėje sėdi Karlas Valentinas* 

ir šią naktį rašo Liesl Karlstadt: „Niekad nepraraskim 
sveikatos ir puikaus humoro jausmo, ir to liau būk mano 
geroji šaunioji Lieserl.“ Kaip romantiška.

Taip, tai kaip tik toji naktis, kai toli Naujajame Orle-
ane Louisas Armstrongas pradeda groti trimitu. O Pra-
hoje Franzas Kafka sėdi prie atviro lango ir sentimenta-

* Karl Valentin (tikroji pavardė – Valentin Ludwig Fey, 1882–1948) – Miun-
chene gyvenęs ir dirbęs liaudies komikas. Trumpose scenose (dažniausiai 
vaidintose su Liesl Karlstadt) vaizdavo žmogaus bejėgiškumą painiame 
kasdieniame gyvenime.
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liai, ir nepaprastai gražiai, ir suglumęs rašo panelei Felicei 
Bauer, Immanuelkircho gat vė 4, Ber ly nas.

*

Šią naktį didysis vengrų romanistas, froidistas, morfinis-
tas ir erotomanas Géza Csáthas sėdi nedideliame gydy-
tojo bute, mažyčiame Stubnyjos kurorte, tolimiausiame 
milžiniškos Habsburgų imperijos kampelyje, ir skaitinėja 
Casanovos raštus, paskui užsidega Luxor cigarą, dar kar-
tą susišvirkščia 0,002 gramo morfijaus, o tada išsitraukia 
sėk min gą metinę ataskaitą: „360–380 lytinio akto kartų.“ 
Ar gali būti dar konkrečiau? O taip. Csáthas sudaro pe-
dantišką savo ryšių su mylimąja Olga Jónás sąrašą, kurį 
tikslumu pranoksta gal tik Robertas Musilis: „424 lytinio 
akto kartai per 345 dienas, taigi kasdien po 1,268 lytinio 
akto.“ Kadangi jis jau pradėjo skaičiuoti: „Suvartota mor-
fijaus: 170 centigramų, taigi, kasdien – 0,056 gramo.“ Pas-
kui į „metinę ataskaitą“ įtraukia: „Pajamos – 7390 kronų. 
Laimėta dešimt įvairių moterų, tarp jų dvi nekaltos mer-
ginos. Išleista mano knyga apie psichikos ligas.“ Kas dar 
turėtų įvykti 1913-aisiais? Planas aiškus: „Lytinis aktas kas 
antrą dieną. Susitvarkyti dantis. Naujas švarkas.“ O tada – 
pirmyn.

*

1913 metais – daug naujovių. Pasirodo nemažai naujų žur-
nalų, ketinama laiką pradėti skaičiuoti nuo nulio. Tuo 
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metu, kai Maximilianas Hardenas jau nuo 1892-ųjų savo 
žurnale Die Zukunft* reikalauja ateities sau, kita karta nu-
taria imtis dabarties. Gottfriedas Bennas**, jaunasis Ber-
ly no Vestendo klinikos gydytojas, siūlo ką tik parašytus 
eilėraščius ir Paulo Zecho žurnalui Das neue Patho*, ir 
Heinricho Bachmairso Die neue Kunst*. Iš pradžių ne-
sikreipia tik į taip pat 1913-aisiais įkurtą žurnalą Der An
fang*. Tačiau Der Anfang pirmojo numerio 1 puslapyje jau 
rašo Walteris Benjaminas***. Koks simbolinis Ber ly no vai
kystės apie 1900uosius startas ir kokia simbolinė pabaiga.

*

Marcelis Proustas pagaliau parašė Prarasto laiko beieškant 
pirmą dalį. Baigta. 712 glaustai prirašytų puslapių. Sto-
rą rankraštį siunčia Pa ry žiaus leidyklai Fasquelle, pas-
kui – leidyklai Ollendorffo, tada – Gallimard. Visos atmetė. 
Leidykla Gallimard atsiuntė atsisakymą spausdinti, pa-
tvirtintą paties vyriausiojo redaktoriaus, rašytojo André 
Gide’o, galėjusio girtis, kad neseniai Maroke Oscaras 
Wilde’as jį supažindinęs su ho mo sek sua lų meilės džiaugs-
mais. Prousto rankraštį liovėsi skaitęs po 70 puslapių, nes 
šukuosenos aprašyme aptiko sintaksės vartojimo netiks-
lumų ir siaubingai susinervino. André Gide’as toks pat 

* Žurnalas Die Zukunft (Ateitis) leistas 1879–1884  m.; Das neue Pathos 
(Naujasis patosas)  – 1913–1914  m.; Die neue Kunst (Naujasis menas)  – 
1913–1914 m.; Der Anfang (Pradžia) – 1913–1914 m.

** Gottfried Benn (1886–1956) – vokiečių gydytojas, poe tas, eseistas.
*** Walter Benjamin (1892–1940) – žydų kilmės vokiečių filosofas, literatū-

ros kritikas, fotografijos istorikas, estetikos tyrinėtojas.
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greitas sudirgti kaip ir Marcelis Proustas. Tačiau Gide’ui 
susidarė įspūdis, kad autoriumi esą negalima tikėti. Vė-
liau, kai André Gide’ui pačiam ant galvos beliks vienas 
kitas plaukas, apsirikimą dėl šukuosenos laikys didžiau-
sia savo gyvenimo klaida. Tačiau dabar Marcelis Prous-
tas nusivylęs. „Knyga, – rašo jis, – šaukte šaukiasi karsto, 
kuris jau paruoštas, ir ji bus palaidota anksčiau negu aš.“

*

Sausio 1-osios rytą 8 val. 30 min., jeigu norite tiksliai 
žinoti, imperatorius Vilhelmas II su žmona Auguste Vik-
toria Potsdame prie naujųjų rūmų sėda į automobilį va-
žiuoti į ofi cia lią monarchų pagrindinę rezidenciją – Ber-
ly no karališkuosius rūmus. Nuvyksta, nenutinka nieko, 
apie ką būtų verta užsiminti. Ar tai gera pranašaujantis 
ženklas?

*

Sausio 1-ąją po pie t Kaliforniją supurto žemės drebėjimas. 
Epicentras  – Silicio slėnyje, kuris vėliau valdys visą pa-
sau lį. Žemės drebėjimas nepadarė įspūdžio, ir sausio 1-ąją 
Amerikos paštas išsiunčia pirmąjį siuntinį. Po kelių dienų 
Franzas Kafka, visai nežinodamas, ko griebtis, vis dėlto 
liaujasi rašęs romaną Amerika.

*
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Sausio 2-ąją Vengrijos parlamento vadovas grafas Istva nas 
Tisza ir opozicijos vadovas grafas Mahaly’as Károlyi’is von 
Nagykárolyi’is naivuoliams miesčionims kolegoms pade-
monstruoja prasmingiausią būdą išspręsti politikos klau-
simus – dvikovą. Brėkštant sausio 2-ajai stoja vienas prieš 
vieną su kardais. Abu leng vai susižeidžia. O kitą dieną 
vėl darbuojasi parlamente. Paskui grafas Károlyi’is pri-
verstas skubiai vesti, nes pliekdamas kortomis įklimpsta į 
sunkiai įsivaizduojamas 12 milijonų kronų skolas. Grafas 
Tisza birželio 10-ąją vėl tampa Vengrijos vyriausybės va-
dovu. Tačiau net ir šis postas ne kliūtis rugpjūčio 20-ąją 
dar kartą kautis dvikovoje, šįkart su opozicijos deputatu 
György’u Pallaviciniu, apkaltinusiu Tiszą, neva šis pavei-
kęs liudytojus garbės įžeidimo byloje.

Ir šį kartą dvikovininkai sužeidžia 0vienas kitą. Dau-
gybę kitų karo sumaišties įvykių išgyvenusį Tiszą sukilė-
liai nušaus 1918-ųjų spalį, bet prieš mirdamas jis dar spės 
ištarti kažin ar šio to vertus, bet teisingus paskutinius žo-
džius: „Tai turėjo įvykti.“

*

Ar tai turi įvykti? Ne. Sausio 2-ąją Giacomo’as Puccinis 
savo dvare Toskanoje gauna kvietimą į dvikovą. Miun-
chenietis baronas Arnoldas von Stettenas ilgiau nepakęs 
Puccinio meilės romano su jo žmona Josepine’a. Tačiau 
Pucciniui daug smagiau šaudyti antis ir šernus, o ne žmo-
nes. Liepia perduoti baronui, kad apgailestaująs, bet šiuo 
metu dvikovai neturįs laiko.


