
Amerikiečių rašytojui Viljamui 

Folkneriui – 215 m. 
Viljamas Harisonas Folkneris (William 

Faulkner), amerikiečių literatūros klasikas, 

gimė 1897 m. rugsėjo 25 d. Niu Olbenyje, 

Misisipės valstijoje, JAV. Namai pilni 

artimų ir tolimų giminaičių, kurie 

pasakodavo šeimos legendas apie 

šlovingus protėvius. Iš keturių sūnų 

Viljamas buvo vyriausias. Faulkner'io 

šeima, garsi ir turtinga, valdanti 

geležinkelį, iki XX a. pradžioje beveik 

viską prarado. Faulkner'io tėvas turėjo eiti 

dirbti: jis laikė arklides, parduotuvę, vėliau 

tapo Misisipės universiteto iždininku. Bilis, 

kaip jis dažniausiai būdavo vadinamas, labai anksti pradėjo skaityti ir 

piešti. Giminaičiai jam pranašavo dailininko ateitį, bet pats Viljamas jau 

trečioje klasėje nusprendė tapti rašytoju. Dvylikos metų jis jau leido 

laikraštėlį, perrašinėjo jį ranka, pats iliustravo ir pardavinėjo. 1918 m. 

Estelė Oldham, kurią Faulkner'is buvo 

įsimylėjęs nuo vaikystės, ištekėjo už kito. 

William'as nusprendė eiti savanoriu į frontą, bet 

dėl mažo ūgio jo nepriėmė, todėl tais 

pačiais 1918 m. jis įstojo į Toronto karo 

mokyklą, tačiau Pirmasis pasaulinis karas 

baigėsi ir jis nespėjo tapti lakūnu. O tai buvo 

viena iš jo svajonių. 1919 m., mokydamasis 

Misisipės universitete Oksforde, W. Faulkneris 

studentų laikraštyje išspausdino savo pirmąją 

apybraižą Sėkmingas nutūpimas ir už ją buvo 

apdovanotas universiteto premija. Metęs studijas ir dirbo įvairius darbus.  



      1924 m. V. Faulkneris išleido poezijos rinkinį Marmurinis faunas. 

Didelę įtaką rašytojui turėjo pažintis su amerikiečių rašytoju Sherwoodu 

Andersonu. Andersonas jam patarė rašyti prozą. Vėliau 

V. Faulkneris jam paskyrė knygą Sartoriai (1929). Tais 

metais V. Faulkneris daug keliavo po Europą, išleido 

pirmą romaną Atpildas kareiviui (1926). Kritikai knygos 

nepastebėjo, rašytojo tėvai ją pasmerkė, skaitytojai jos 

nepirko, o Misisipės universiteto biblioteka nepriėmė 

knygos net dovanų. V. Faulkneris 

suprato, jog kūryba – jo prakeikimas, 

bet taip pat ir neišvengiamas jo 

likimas. 1929 m. buvo  laimingi, jo mylimoji išsiskyrė 

su vyru ir rašytojas ją vedė. Kartu su Estell į V. 

Faulknerio gyvenimą įėjo ir jos duktė Victoria ir sūnus 

Malcolnas iš pirmosios santuokos. Po santuokos 

rašytojas išleido antrą romaną apie Joknapatofą 

(rašytojo išgalvota apygarda) bei Triukšmas ir 

įniršis (1929), išgarsinusį rašytoją. Po šios knygos 

sekė ir kiti romanai: Kai aš gulėjau mirties patale,1930 

(1930), Šventovė (1931), kuris ne tik tapo visuotinai pripažintu 

bestseleriu, bet ir suteikė scenaristo pareigas, romanas Rugpjūčio 

šviesa (1932), Absalomai, Absalomai (1936). 

Faulkner'is buvo pakviestas į Holivudą ir jam 

pasiūlytos scenaristo konsultanto pareigos. 

Neilgai pagyvenęs, grįžo į tėvynę, o šeimos 

išlaikymui net 15 metų rašė Holivudui 

scenarijus.1930 m. už pinigus, gautus 

pardavus knygas, rašytojas nusipirko 

Oksforde nugyventą dvarelį ir netoliese 

esančią Rouen Oko fermą ir tapo fermeriu. Gyveno uždarą gyvenimą: 

nepriiminėjo korespondentų, vengė gerbėjų, mėgo išgerti. 1942 m. V. 

Faulkneris skaitytojams pateikė naują knygą Nuženk, Moze. Visa V. 

Faulknerio kūryba, o ypač romanai turėjo didelį pasisekimą. 1950 m. 

Viljamas Faulkneris apdovanotas Nobelio premija, 1955 m. ir 1963 m. 

tapo Pulicerio premijos laureatu. 



 Palaikų išniekintojas 

Afrikietis Lukas Bičemas sugaunamas 
prie ką tik nužudyto baltojo žmogaus 
lavono. Vienas paskui kitą skubantys 
nuotykiai tėra tik rėmai psichologiniam 
romanui. 

Folkneris parodo procesą, vykstantį 
herojaus dvasioje. Knyga parašyta kaip 
vienas didžiulis monologas.. 

Amerikiečių rašytojo, Nobelio premijos laureato V. 

Folknerio romanas vaizduoja fermerių Bandrenų 

šeimos dabarties ir praeities įvykius. Kūrinys parašytas vidinio monologo 

ir sąmonės srauto technika, būdingas daugiaplanis, spalvingas ir 

ekspresyvus pasakojimas. 

        Rugpiūčio šviesa 

 priklauso prie geriausių Folknerio kūrinių. Jis sudėtingas 

kaip ir visi Folknerio romanai, jame daug labai daug, 

gyvenimo tiesa alsuojančių puslapių, stebinančių 

psichologinės analizės gelme. Džo Kristmas – pames-

tinukas, kurio gyslomis teka negrų kraujas. jam nėra vietos 

nei juodųjų, nei baltųjų pasaulyje. Iš pat vaikystės maža 

patyręs gėrio, piktas ir nelaimingas Kristmas pasiduoda tamsiajai 

prigimties pusei. Jo gyvenimo kelias - nusikaltimų, neigimo, neapykantos 

kelias. jis nuosekliai juo eina atstumdamas kiekvieną draugišką ranką, 

norėdamas pats save sunaikinti. 

                     Triukšmas ir įniršis 

  Iš savo kūrinių šią knygą Folkneris labiausiai brangino. 

Analizuodamas sudėtingą žmogaus prigimtį, šiame romane 

jis atkuria asmenybės sąmonės bei pasąmonės turinį, 

atskleidžia instinktų poveikį žmogaus psichikai, realizuoja 

savitą laiko sampratą. Gyvenimo tragizmo suvokimas  



                   Kai aš gulėjau mirties patale 

   Šis pavadinimas – nuoroda į Homero Odisėjos XI 

giesmės fragmentą anglų kalba: As I lay dying, the 
woman with a dog’s eyes would not close for me my eyelids 
as I descended into Hades. 

  Mirties karavanas traukia į tolimą Džefersoną, kad 

palaidotų savo motiną, žmoną, seserį – Edę Bandren – 

sekdami jos valią, toli nuo namų, greta jos ne tokių artimų 

artimųjų. Pasakojimas rezgamas iš 15 skirtingų 

personažų pozicijų – į viena supinamos minčių šakos, 

emocijų šaknys ir pasaulėvaizdžių skirtybės. Gamtos 

vešlumas tik sutirština personažų minčių ir jausmų 

pasaulį. Juk mirties akivaizdoje jautiesi kaip niekad gyvas...  

                 

                     Jeruzale, jeigu tave užmirščiau 

     Šį romaną sudaro du lygia greta plėtojami 

pasakojimai. „Laukinės palmės“ – tai tragiška 

meilužių Hario Vilberno ir Šarlotės Ritenmejer, 

viską paaukojusių dėl meilės, istorija, o „Tėtušis“ – 

herojiški ir kartu komiški katorgininko ir "Jeruzale, 

jeigu tave užmirščiau" – tai eilutė iš Biblijos 137 

psalmės, primenančios žydų nelaisvę Babilone ir 

apraudančios Jeruzalę, laisvės ir tikro gyvenimo 

simbolį. Pagrindinė romano tema ir yra nelaisvė 

tiesiogine prasme ir metaforiškai, jo herojai – 

civilizacijos, visuomenės įstatymų, prigimties, 

gamtos stichijų, meilės idealo, sąžinės ir kaltės jausmo belaisviai.  
 

    Rašytojas mirė 1962 m. liepos 6 d. Oksfordo ligoninėje nuo širdies 
smūgio po sunkios traumos, kurią gavo nukritęs nuo arklio.  
                      Liko Jo šviesūs linkėjimai skaitytojams:  

„Visada svajok ir siek aukščiau daugiau nei žinai kaip. Nesirūpink 
būti geresniu nei tavo pirmtakai. Būk geresnis nei pats esi.“ 


