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Skirta Élémirui Bourgesui1

1 Élémir Bourges (1852–1925) – prancūzų rašytojas, artimas  
dekadentams ir simbolistams. ne kartą palankiai atsiliepė  
apie g. apollinaire’o kūrybą.
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1908 m. g. apollinaire’as išspausdino eilėraščių-miniatiūrų ciklą 
„Pasaulietiškas Bestiarijus“. Papildytas, pavadinimu „Bestiarijus, 
arba orfėjo garbės palyda“, jis buvo išleistas 1911 m. su dailininko 
raoulio dufy medžio graviūromis. knygos tiražas – tik 120 eg-
zempliorių, nedidelė apimtis (trisdešimt trumpų poetinių minia-
tiūrų su komentarais), tikro pergamento viršelis ir puošni vinjetė 
tituliniame lape akivaizdžiai rodo, jog tai buvo elitinė knyga, pir-
miausia skirta bibliofilams. kartu knyga atskleidžia ir paties poe-
to, aistringo knygų mylėtojo, pomėgius: jis daug laiko praleisdavo 
prie senos, naršydamas po antikvariatus, bendraudamas su buki-
nistais ir aistringai ieškodamas retų ir senovinių knygų. kadangi 
XX a. pradžioje prancūzų menotyroje sugrįžo dėmesys primirštai 
viduramžių kultūrai, ypač jos periferinėms sritims, kurios anks-
čiau buvo išstumtos iš tyrinėtojų akiračio ar užgožtos tuo metu 
vyravusių antikinių, renesansinių, klasicistinių ir klasikinių meno 
koncepcijų, apsiskaitęs ir eksperimentuoti linkęs g. apollinaire’as 
šiuo ciklu pamėgino išryškinti naujus viduramžių kultūros as-
pektus ir motyvus. remdamasis tradicinėmis antikos legendomis 
apie gyvūnus, viduramžių lapidarijais ir bestiarijais, jis grakščiai 
ir šmaikščiai perteikė realių ir mitologinių gyvūnų įvaizdžius. Mi-
niatiūros trykšta jaunatvišku gyvenimo džiaugsmu, kiekviena eilu-
tė skelbia slėpiningą gyvų pasaulio būtybių vienybę ir bendrystę. 
daugialypė pirminių reikšmių, antikinių, biblinių ir viduramžių 
reminiscencijų, alegorinių reikšmių, asmeninių ir lyrinių akcentų 
sampyna leido poetui glausta poetine forma pasiekti maksimalią 
prasmės koncentraciją. taip pat saviti ir įdomūs yra miniatiūras 
papildantys autoriaus komentarai.

Skirta Élémirui Bourgesui1
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orfėjas 

Žavėkitės šios linijos tvirtybe
ir jos kilminga bei grakščia galybe:
jinai tarytum balsas šviesoje išvystas,
kaip mums „Poimandre“ sako Hermis trismegistas2.

2 Hermis trismegistas (gr. Έρμῆς ό Τρισμέγιστος, t. y. triskart didysis  
Hermis) – senovės egiptiečių išminties dievas totas (Dhwty, džehutis  
arba tehutis), helenistinėje vaizduotėje sutapęs su graikų dievu pasiuntiniu  
Hermiu. viduramžiais jis buvo laikomas septyniolikos platoniškųjų ir  
pitagoriškųjų traktatų, sukurtų ne anksčiau kaip ii–iii a. ir vėliau pavadintų 
„Hermetiniu rinkiniu“ (Corpus hermeticum), autoriumi. „Poimandras“  
(gr. Ποιμάνδρης) yra pirmasis ir svarbiausias rinkinio traktatas. nors  
pavadinimas graikiškas (ποιμήν senovės graikų kalba reiškia „piemuo“,  
o άνήρ – „vyras“), tačiau, dabartinių tyrinėtojų nuomone, jis yra koptiškos  
sąvokos Peime-nte-rê (ra intelektas arba ra pažinimas) vertinys. 
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Vėžlys 

gimtinę trakiją – o šėlsme tyras! – 
Man mena stebuklingos stygos lyros.
Paskleidęs vėžlio kerinčius garsus,
aš privilioju gyvūnus visus.
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arklys 

Mano rimtos svajonės sėdės ant tavęs,
o lemtis aukso važy laikys vadeles,
jau suvytas iš mano eilių pavyzdingų,
Pagimdytas poezijos šėlo didingo. 
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tibeto ožka 

šios ožkutės plaukas ir anoji
aukso vilna, dėl kurios kovojo
Pats jasonas, neverta net ir vienos
tavo, meile, auksaspalvės garbanos.  



53

iš rinkinio 

„aLkoHoLiai“ 

(1913)



rinkinys „alkoholiai“ dar 1910 m. buvo anonsuotas antrašte „gy-
vasis vanduo“ (pranc. Eau de vie). Į jį sudėti 1898–1912 m. para-
šyti eilėraščiai. Žanriniu požiūriu vyrauja laisvos formos tekstai. 
rinkinio prozodijoje dominuoja verlibras (retkarčiais rimuotas). 
1912 m. lapkričio mėnesį g. apollinaire’as, koreguodamas tekstą, 
atsisakė skyrybos ženklų, įsitikinęs, kad tikroji eilėraščio skyry-
ba – ritmas, intonacija ir cezūra. 

rinkinio kompozicija grindžiama konceptualiniu principu: 
tekstai rikiuojami ne chronologine tvarka, o remiantis herojaus 
vidine raida ir patirtimi. Lyrinis-epinis laisvų asociacijų eilėraš-
tis „Zona“ (pirminis pavadinimas buvo „šauksmas“), parašytas ir 
įtrauktas į rinkinį vėliau negu kiti, yra prologas, o 1901–1902 m. 
eilėraščiai įeina į antrąją rinkinio dalį. 



55

Zona

nuo šio seno pasaulio pagaliau pavargai 

Piemenėl ak eifelio bokšte šįryt bliauna tiltų pulkai 

graikų ir romėnų senovėj tau gyvent nusibodo

Čia kaip senienos net automobiliai atrodo
tiktai religija yra išlikus visiškai nauja
tokia lyg prie angarų aerodromų veja

tik tau krikščionybe užtenka jaunatviškos dvasios
jūs šiuolaikiškiausias europietis Pijau dešimtasis
ir kokia gėda tau stebimam langų neleidžia greit
Į bažnyčią užsukt ir išpažinties šįryt prieit 
skaitai rėksmingas brošiūras afišas katalogus
tai šio ryto poezija o proza dienraščiai tebus
krūva detektyvų garsenybių portretų atsiminimų
tūkstančiai kitų skaitalų už kokius dvidešimt santimų

Mačiau šį rytą dailią gatvę jos pavadinimas man užkrito 
švarutėlę saulėj panašią į nušveistą vario trimitą 
direktoriai darbininkai gražuolės stenografistės lyg per sceną
nuo pirmadienio ryto lig šeštadienio vakaro keturiskart per dieną
ją pereina o triskart kas rytą sklinda sirenos kauksmai
Per pietus lyg šuo ten loja varpas net aidi kiemai 
reklaminiai skydai plakatai iškabos naujos
užrašai ant sienų tarytum papūgos triukšmauja
ši pramoninė gatvelė Paryžiuj mane jau seniai pakerėjus 
ji driekias tarp omon-tjevilio gatvės ir terno alėjos
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štai jauna gatvė ir tu pats mažas vaikas tiktai
tave motina rengia vien mėlynai ar baltai
tu dar toks pamaldus ir su renė dalizu4 pirmuoju savo draugu
iš laimės svaigstat nuo Bažnyčios iškilmingų apeigų
devynios vakaro dujų žibintai melsvai rusena iš dortuaro išsmukę
jūs kiaurą naktį meldžiatės mokyklos koplyčioj patyliukais
o viliojanti ir amžina ametisto gilybė
nepaliauja skleisti žėrinčią kristaus didybę 
tai tyra lelija kurią čia visi mes auginam
tai raudonplaukis deglas kurio ir vėjas negesina 
tai sopulingosios motinos sūnus skaistus ir pabalęs
tai nuolat slegiamas maldų naštos medelis
tai dvigubos garbės ir amžinybės kartuvės
tai šešiakampė žvaigždė
tai dievas kurs penktadienį miršta o sekmadienį kelias
tai kristus kyląs į dangų geriau nei lakūnai
Pasaulinis aukščio rekordas priklauso jo kūnui 

kristus akies vyzdys
dvidešimtasis amžius jo pavyzdžio nepamiršo
ir pavirtęs paukščiu jis kaip jėzus pakilo į viršų
velniai pragaruose aukštyn užvertę galvas sako 
kad jis akivaizdžiai pamėgdžioja simoną Magą
ir šaukia kas laikos ir karo tam laikas į karą
angelai sūkuriuoja aplink šį apsukrų ikarą
enochas elijas apolonijus iš tianos5

sukas aplinkui šį pirmą aeroplaną

4 Pranc. rené dalize. tikrasis draugo vardas ir pavardė buvo  
rené dupuy. su juo g. apollinaire’as susipažino mokydamasis  
šv. karolio mokykloje Monake. vėliau, r. dalize’ui 1917 m. žuvus  
Pirmajame pasauliniame kare, poetas jam dedikavo „kaligramas“.
5 apolonijus iš tianos arba tianietis (gr. Άπολλώνιος ό Τυανεύς) –  
i m. e. amžiuje gyvenęs Pitagoro mokyklos filosofas ir mokytojas,  
laikytas aiškiaregiu, burtininku ir stebukladariu. 
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Bet per komuniją jie kunigams užleidžia kelią 
kada šie keldami rankas į viršų ostiją kelia

galiausiai lėktuvas nutupia nesuglaudęs sparnų
ir dangų užtvindo milijonai kregždučių jaunų
o po jų atplasnoja varnai sakalai pelėdų būriai
iš afrikos atlekia ibiai flamingai gandrai
Pasakų paukštis rokas atsklendžia iš rytų
adomo kaukolę suspaudęs tarp nagų kietų
iš už horizonto veržlus erelis atklykia
kolibriai atidūzgia ameriką palikę
iš kinijos ilgi ir lankstūs pihiai6 atkako
jie viensparniai ir skraido porom tiktai sako
ir balandis dvasia nekaltoji čionai atskridęs
kurį lyrauodegis ir akiuotas povas lydi
feniksas save pagimdantis ugnies kaitroj
Pelenais ir plėnim visus apsiaučia tuoj
ir sirenos nardančios grėsmingų jūrų bangose 
greit atplaukia traukdamos nuostabią dainą trise
ir kiniškieji pihiai feniksai ereliai uoliai
su skraidykle draugauja tartum broliai

tu vienišas minioj klajoji po Paryžių šiandien
Pro šalį rieda autobusų mūkiančios bandos 
tau gerklę gniaužo spaudžia meilės ilgesys
nejau niekas nemyli manęs ir nemylės išvis

6 originale – pihis. tai iš vieno prancūzų orientalistinio žurnalo  
g. apollinaire’o pasiskolintas žodis, apibūdinantis mitologinius  
kinijos paukščius, kurie turi tik vieną sparną ir todėl yra priversti  
skraidyti poromis. kinų kalbos žinovų nuomone, prancūziškas  
pihis yra iškraipyta ar netaisyklingai transkribuota kinų kalbos  
žodžio 比翼鸟 bĭyìniăo (bĭyì reiškia „skristi šonas prie šono“,  
o niăo – „paukštis“) forma. Pihiai taip minimi ir kitame  
g. apollinaire,o eilėraštyje „Langai“ (rinkinyje „kaligramos“).
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senais laikais tu eitum į vienuolyną ar į tyrus
o dabar maldas kalbėti gėda šiuolaikiniam vyrui
iš savęs šaipaisi ir virš tavo gyvenimo bedugnės
tavo juokas kibirkščiuoja traška lyg pragaro ugnys
Lyg drobė tamsiame muziejuj tavo sielos praraja
tu kartais užsuki tenai pažvelgt arčiau į ją

šiandien tau Paryžiuj moterys kaip kraujais aptaškytos
tai buvo net nenoriu prisimint kai man grožis nuvyto

Liepsnojanti dievo Motinos katedra į mane pažvelgė šartre 
jūsų švč. širdies bazilikos kraujas mane užplūdo Monmartre
Laimingos kalbos lyg vėžys mano sielą ėda
Mane kankinanti meilė yra liga užtraukianti gėdą
tave užvaldęs vaizdinys tau leidžia ištverti nemigą ir nerimą
ji visad šmėkšo prie tavęs ir lydi tavo gyvenimą

dabar tu žvalgais į viduržemio jūros krantus
guli po citrinmedžiais žydinčiais ištisus metus
su draugais irstais valtimi kalbi
vienas iš nicos kitas iš Mentono du iš tiurbi
išsigandę mes žiūrim į gelmės gyventoją aštuonkojį
o tarp dumblių žuvys kristaus simboliai švytuoja 

tu netoli Prahos užeigos sodely
jauties laimingas rožė ant stalo
ir užuot apsakymą rašęs į ją žiūri
Bronzinukas miega rožės žiedo vidury

siaubas išvydus save šv. vito mozaikoj tau pervėrė širdį
tą dieną kai ten save pamatei tau norėjosi mirti
tu panašus į Lozorių apkvaišusį nuo skaisčios dienos
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Žydų kvartalo laikrodžių rodyklės eina atgalios
ir tu į gyvenimą iš lėto sugrįžtì
kol į Hradčanus kyli ir klausaisi nakty
aludėse traukiamų čekų liaudies dainų  

štai tu Marselyje tarp arbūzų milžinų

štai koblence viešbuty „gigantas“

štai romoj kur sėdi po japoniška šliandra

štai tu amsterdame su panele kuri tau graži nors baisi pažiūrėt
ji ruošias už studento iš Leideno tekėt
Cubicula locanda taip lotyniškai vadinas nuomojamas kambarys
tris naktis ten praleidau ir dar goudoj7 tris 

dabar tu teismo salėje Paryžiuj
tave į cypę meta lyg vagišių

Po pasaulį ilgai keliavai matei ir šilta ir šalta
kol supratai koks jis senas ir kad melas jį valdo
dvidešimtmetis trisdešimtmetis kentėjai meilės skausmus
aš gyvenau lyg pašėlęs ir prašvaisčiau savo metus
nedrįsti pažvelgt į savo rankas o man noris visą laiką
apraudoti tave numylėtą už visa kas tau kėlė klaiką 

susigraudinęs žiūri į skurstančių emigrantų pulkus
jie meldžiasi dievui o jų moterys žindo augina vaikus
jie užpildo visą sen Lazaro stotį savo kvapais 
jie tiki savo žvaigžde kaip trys karaliai kadais

7 gouda – miestelis nyderlanduose, garsėjantis  
savo pusiau kietu geltonu karvės pieno sūriu. 
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jie viliasi užkalti pinigo argentinoj
ir paskui sugrįžti praturtėję į gimtinę
viena šeima visur nešiojas antklodę raudoną
kaip širdį ir tokią pat netikrą kaip svajonė
kai kurie emigrantai čia lieka ir galų gale
Įsikuria rozjė ar ekufo gatvių lūšnynų kvartale
vakare dažnai matau juos kvėpuojančius grynu oru
ir lyg šachmatų bokštai judančius retai ir nenoriai
visur aplink daug parduotuvių krautuvėlių
jose bekraujės perukuotos žydės rymo tylutėliai

štai tu prie baro prekystalio apšnerkštame urve
už du su8 geri kavą su driskių šutve

štai tu į didžiulį restoraną naktį užsukai

tos moterys nėr piktos jas tiesiog spaudžia vargai
ir pati negražiausia savo gerbėją verčia kankintis ilgai 

jinai policijos seržanto iš džersio miesto dukra
jos rankų oda kaip dar nesu matęs sudiržus stora

Man labai skaudu matyt jos pilvo randus

savo lūpas išniekinu su šia baisiai kvatojančia merga 

tu vienas greit rytas ateis
gatvelėse žvanga pieno pardavėjų bidonai

8 su (pranc. sou) – Prancūzijos moneta, lygi 1/20 franko. 
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nutolsta naktis kaip metisė daili paslaptinga
Paslaugi kaip Lėja kaip ferdina melaginga

o tu alkoholį kaip degančią ugnį geri
kaip savo gyvastį kuri kaip degtinė stipri

Į otejį9 žygiuoji nori grįžti namo kad netrukus
užmigtumei tarp okeanijos ir gvinėjos dievukų
tai kristūs kitokios formos tikybos minties
tai mažesnieji kristūs tamsios vilties

sudie sudie

saulė perpjauta pusiau 

9 otejis (pranc. Auteuil) – kvartalas Paryžiaus  
vakaruose tarp senos ir Bulonės miško. 
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mirabo tiltas

Po tiltu Mirabò sena teka
          kaip mūs meilė
     vėl menu ją lyg vakar
džiaugsmas visados po skausmo seka

    slinks naktis muš valanda tegu
    Plaukia teka dienos aš lieku

veidas prie veido o mūsų rankos
          tartum arka
     Po kuria lėtos ir vangios 
srūva žvilgsnių amžinos bangos

    slinks naktis muš valanda tegu
    Plaukia teka dienos aš lieku

Meilė kaip upė skuba ir bėga 
          Meilė skrieja
gyvenimas primena miegą
o viltis turi milžino jėgą

    slinks naktis muš valanda tegu
    Plaukia teka dienos aš lieku

dienos savaitės mėnesiai lekia
          Meilė dingo
     o jai grįžti laikas išseko
Po tiltu Mirabò sena teka

    slinks naktis muš valanda tegu
    Plaukia teka dienos aš lieku
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iš rinkinio 

„vitaM iMPendere 
aMore“22

(1917)

22 gyvenimą aukoti meilei (lot.). tai žaisminga romėnų satyriko juvenalio  
(decimus iunius iuvenal, apie 60–po 127) frazės et vitam impendere vero  
(ir už tiesą aukoti gyvybę; sat. i, iv, 91) parafrazė.



šį Pirmojo pasaulinio karo metais parašytą ir išleistą 
meilės lyrikos rinkinį sudaro tik šeši eilėraščiai.
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meilė mirė...

Meilė mirė tavo glėbyje
ar meni tą pirmą kartą
Mirė bet sugrįš tikėki ja
aplankys tave dar kartą

dingo jau pavasaris dosnus
aš ilgiuosi jo švelnumo
tai sudie pavasari pas mus
sugrįžk vėl kupinas švelnumo
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kamuojas dusdamas alsioj nakty

kamuojas dusdamas alsioj nakty
kurioj meilių būriai sūkuriuoja
Prisiminimas tavo atminty
Lyg sukaustytas vergas šaltojoj

ak atminties sukaustytos grandinėm
rankos kaista lyg laužo ugnis
joj feniksas liepsnoja paskutinis
tobulybės skaistus vaizdinys 

Bet štai grandinės pamažu sudyla
gimsta paukštis iš plėnių karštų
jo juokas ar girdi dangun pakyla
Prieš tave aš ant kelių krentu 




