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PROLOGAS

(1933-iųjų kovas)

Viename ištaigingų miesto rajonų, gatvėje greta Amalienbor-
go rūmų, trečią aukštą už keturių plačių langų užima Aukš-
čiausiojo Teismo advokatas ponas Herliovas su ponia. Kone 
visuose languose į kiemą jau kurį laiką spigina šviesos, tačiau 
tiktai viename lange į gatvę vos įžiūrima blausi šviesa – tai val-
gomajame, kur tarnaitė kuria ugnį, kad už poros valandų, po-
nams sėdant prie pusryčių stalo, būtų šilta ir jauku. Pakūrusi 
ugnį ir nusišluosčiusi rankas į prijuostę, ji prieina prie lango ir 
atitraukia butelio žalumo aksomo užuolaidas. Iš gatvės pasi-
girsta kažkoks baisus riksmas, ji prikvėpuoja ant stiklo, kumš-
čiu prasitrina mažą skylutę, kad galėtų matyti, priglaudžia 
kaktą prie šalto paviršiaus ir pažvelgia žemyn. Nepastebėjusi 
nieko, kas būtų galėjęs sukelti triukšmą, ji abejingai gūžte-
li pečiais, tačiau nusisukant jos akį patraukia kažkas kitapus 
gatvės. Pastate priešais užuolaidos atitrauktos, ir šviesa dega 
irgi tik viename lange, už jo dūluoja žmogaus siluetas. Ji žino, 
kas ten: tame bute gyvena sena moteriškė ir kasdien sėdi toje 
pačioje vietoje erkeryje – taigi stebina ne tai. Ne, veikiau pats 
laikas – dažniausiai ji įsitaiso savo vietoje įdienojus, kai gatvė-
se prasideda gyvenimas ir yra į ką paganyti akis...
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Sukryžiavusi rankas tarnaitė valandėlę stabteli, svarstyda-
ma ir trindamasi žastus, kad sušiltų. Tada nusisuka ir toliau 
imasi darbų. 

Po kelių valandų, kai ankstyva pavasario saulė mieste nuo 
stogų nutirpdo šerkšną ir nutrina ledo gėles nuo langų, ji vėl 
atsitiktinai žvilgteli ten. Moteris tebesėdi, o elektros sietynas 
tebedega, nors diena šviesi...

Pavakary tarnaitę apima nesmagi nuojauta: regis, moteris 
išsėdėjo tenai kiaurą dieną nepakeitusi padėties. Tad pasi-
šaukusi jauniausią tarną liepia jam sulakstyti iki durininko 
kitapus gatvės ir paprašyti, kad tas užliptų patikrinti, ar nie-
ko nenutiko. 

*
Emilis Jensenas ką tik atsisėdo už stalo ketindamas vakarie-
niauti. 

Krėsle jis maloniai atsilošia, suneria priešais save pirštus 
ir ištiesia rankas virš galvos, kol išgirsta įprastą kaulų trakš-
telėjimą. Rankomis įsirėmęs į juosmenį, jis ištiesia nugarą, 
sustena, pasiūbuoja, kelis kartus pasukioja galvą ir pajunta, 
kaip skaudūs kaklo raumenys mažumėlę atsileidžia. 

Šitaip besimankštinant, akį patraukia drėgmės dėmės ant 
lubų. Jis supranta, kad tikrai turėtų ko nors imtis – vargu 
joms vieta padoriame name – bet pasiguodžia tuo, kad pats 
retai ką įsileidžia į privačią zoną, kaip jis mėgsta vadinti mažą 
kambariuką, kuris jam ir būstas, ir „kontora“. Turint galvoje 
jam užkrautų darbų naštą, niekas ir negalėtų pagrįstai pri-
kišti jam dėl to, kad jis neranda laiko pasirūpinti tokiomis 
smulkmenomis už asmeninių durų. Ir nors durininko darbas 
tokios klasės name anaiptol nėra lengvas, o, priešingai, labai 
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atsakingas užsiėmimas, reikalaujantis ir bendro supratimo, 
ir diskretiškumo, niekas neturėjo progos prikišti jam aplai-
dumo, nes pareigas atlikdavo visad uoliai ir atsakingai. 

Vakarienė, stovinti priešais jį ant kiek nešvarios staltiesės, 
kukli – tik kelios keptos bulvės, stora riekė juodos duonos 
ir truputis lydytų kiaulės taukų pasimirkyti. Jeigu turėtų 
žmoną, viskas gal atrodytų kitaip; jis puikiai tai žino, bet 
nesiskundžia! Išlaikyti žmoną kainuoja – juk viskas nuolat 
brangsta! – ir jeigu Emilis Jensenas turi ką bent kiek pana-
šaus į apibrėžtą gyvenimo filosofiją, tai ta byloja, kad jei vy-
ras sotus, vadinasi, jis sotus, taigi nesvarbu, pilvas prikimštas 
vieno ar kito. 

Nors šis susitaikėliškas, bemaž defetistinis nusiteikimas 
persmelkia didžiąją jo egzistencijos dalį, žinoma, esama iš-
imčių.

Šalia apdužusios lėkštės guli – kaip ir dera, pastumta kai-
rėn, kad netyčia neaplaistytų! – vienintelė tikra Emilio Jense-
no aistra – dailus, oda įrištas pašto ženklų albumas. Kai jis, 
nutaisęs pompastišką miną, vos prisiliesdamas kairės rankos 
nykščio ir smiliaus nagais atverčia albumą ir išvysta kruopš-
čiai sudėliotus pašto ženklus, tai vakarienę bemaž užlieja tai-
kia šviesa. 

Įpusėjus valgyti, kažkas staiga pasibeldžia. Skubiai nusi-
šluostęs lūpas, nuolankiu veidu jis šiek tiek praveria duris. 
Vos išvydęs lauke stovintį vaikinuką, kiek suirzta, tačiau 
kai tas, susijaudinęs ir mikčiodamas, išdėsto rimtą savo 
užduotį, durininkas, nutaisęs reikšmingą miną, patikina jį, 
kad reikalas patikimose rankose ir kad jis viską kuo grei-
čiau išsiaiškins. 
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Po dešimties minučių subarška matiniai uždaromų ir užraki-
namų privataus kambarėlio durų stiklai, ir jis ima lipti laip-
tais į senosios ponios butą. Susiklosčiusios aplinkybės jam 
nepatinka. Jis tą ponią nelabai tepažįsta, visus čia išdirbtus 
metus su ja teko persimesti vos keliais žodžiais, tačiau po-
nios namų tvarkytoja – ponia Mikelsen, ateinanti porą kartų 
per savaitę, – buvo pasakojusi, kad ta irzli ir neprieinama. 

Pasiekęs duris, jis valandėlę padvejoja priešais sunkią žal-
varinę lentelę su pavarde ir tada tvirta ranka ryžtasi pabelsti. 
Jokio atsako. Pabeldžia dar kartą, stipriau. Laiptinėje nu-
skamba aidas, tačiau iš buto negirdėti nė garso. Jis nuspren-
džia suteikti jai dar vieną progą ir vėl pabeldžia, tačiau ir šį-
kart neišgirdęs atsakymo nusisega nuo diržo raktų ryšulį ir 
ima raustis tarp daugybės raktų. Suradęs tinkamą, įkiša jį į 
spyną ir pasuka. 

Viduje jį pirmiausia pritrenkia suplėkęs dulkių kvapas ir 
spengianti ramybė. Priešais driekiasi ilgas tuščias koridorius. 

– Atleiskite! Ar yra kas namie? – jo balsas prislopintas, 
tačiau šioje tyloje vis tiek savotiškai pribloškiantis. 

– Čia durininkas. Ar čia yra kas nors?
Atsakymo nesitiki ir nesulaukia jo. Jis juda tamsiu korido-

riumi pro daugybę uždarų durų. Su kiekvienu žengtu žings-
niu ima rastis gąsdinanti nuojauta. Kai pasibaigus koridoriui 
jis įžengia į kambarį, akimirką jį apstulbina vakaro saulė, ka-
banti akių lygyje ir plieskianti vidun. Jį, išėjusį iš tamsaus ko-
ridoriaus, tai priverčia markstytis. Skubiai apsidairo: kamba-
rys apstatytas elegantiškai, tačiau apdulkėjęs ir vienišas, nors 
iš paveikslo ant sienos jam šypsosi jauna raudonplaukė mo-
teris. Žengdamas per kilimus, jis įeina į kitą kambarį – čia 
baldų daugiau ir iš karto matyti, kad seniai netvarkyta. Ant 
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raudonmedžio stalų storai pridulkėję. Ant palangių ir visur 
kur pristatytų stovų riogso kambariniai augalai, visi iki vieno 
pribaigti troškulio ir sausai pastirę. Tarsi sustingusi šypse-
na viena priešais kitą stovi dvi blankiai raudonos sofos, nuo 
lubų kabo sietynas, visos lemputės dega – beprasmis elek-
tros švaistymas, sustiprinantis nemalonų netvarkos įspūdį ir 
akimirksnį gerokai jį papiktinantis.

Dar prieš išvystant ją Emiliui dingteli, kad senutė, matyt, 
mirusi – šičia neįmanoma įsivaizduoti gyvybės. 

Ji palyginti tiesiai sėdi krėsle su aukšta atkalte priešais 
langą. 

Pirmiausia jis pamato jos ranką, negyvai kyšančią pro 
krėslo ranktūrį. Jis trumpam stabteli, kad sukauptų drąsos. 
Tada pritykina arčiau, jausdamasis nesmagiai dėl savo paties 
nesmagumo ir bijodamas, kad staiga ji atsigręš ir pasijuoks 
iš jo. 

Atsistojęs priešais ją, jis iškart pamato, kad šis žmogų 
primenantis daiktas jau seniai paskutinį kartą šypsojosi! Iš 
pradžių jis neįstengia jos atpažinti ir sekundę mano, kad jos 
vietoje sėdi kažkas kitas. Anksčiau buvusį veido rausvumą 
dabar pakeitė geltonas blyškumas – taip, mirtis apskritai 
pakeitė ją taip, kad jos bruožai tapo visiškai neatpažįstami. 
Raukšlių išvagotas veidas išsilygino – anksčiau tokia susi-
raukšlėjusi oda dabar glotni, standi ir perregima it perga-
mentinis popierius ant įdubusių skruostų. 

Kur dingo visos raukšlės? Emilis Jensenas susidūrė, kaip 
sakoma, su paslaptimi. Anksčiau jam niekad nėra tekę maty-
ti mirusio žmogaus iš taip arti, tad į moterį krėsle jis vėpso be 
žado, tačiau kartu begėdiškai pakerėtas. Galva atlošta, kiek 
nusvirusi į šoną remiasi į kėdės atkaltę, akys užmerktos – ačiū 
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Dievui! – turbūt ji mirė miegodama. Nosis atrodo smailesnė 
negu įprastai, burna plačiai pražiota – taip, kad jis nekliudo-
mai gali matyti viduje esantį sausą, nejudrų liežuvį.

Jo žvilgsnis įsmenga į tą keistą tuščią kiaurymę. Tai jau nebe 
burna – tai išdžiūvusi praraja, krateris... kelias, vedantis tiesiai 
į nesibaigiančią tuštumą, grasinančią pagriebti jį ir įtraukti į 
svetimą pasaulį, kuris vis tiek atrodo savotiškai pažįstamas; 
tarytum jis pats turėtų tą juodą nebūtį savy!

Jis nežino, kas čia sėdi krėsle priešais jį – tačiau tai nebe 
žmogus! Greičiau lavonas, griaučiai, daiktas... sausas, suvy-
tęs karkasas be turinio; apvalkalas, kuris atrodo toks plonas 
ir trapus, kad galėtų subyrėti nuo menkiausio prisilietimo.

Ne, liestis prie jos jis neketina! Vien ta mintis pripildo jį 
nejaukumo, nuo kurio akimirksniu sudrėksta strėnos. Jam 
šalta, staiga jis pajunta stingdantį šaltį, sklindantį iš lavono 
priešais, ir akimoju supranta žodžių „kūnas be sielos“ reikš-
mę – tiesiog priešais mato įrodymą, kad siela egzistuoja ir 
kad kūnas jai tėra laikina buveinė. 

Jį apima keista baimė – jeigu sielos šiame apvalkale nebėra, 
tai kurgi ji? Ar negalėtų ji būti bet kur? Ar negalėtų ji nema-
toma pleventi jam virš galvos, pasirengusi čiupti už gerklės? 
Jo gerklė kaipmat susigniaužia, burna išdžiūsta, ir jis aiškiai 
pajunta, kaip gyvastis palieka jo paties apvalkalą. Jam daro-
si nepakeliama žiūrėti į šį veidą; jam jau regisi, kad veidas 
juda, taip pat kaip kartais nuo ilgo žiūrėjimo ima dingotis, 
kad juda drėgmės dėmė ant jo lubų. Jis skubiai nusigręžia, 
ryžtingai nužingsniuoja per kambarį, kone bėga koridoriu-
mi nuo ant kulnų minančios mirties ir užtrenkia paskui save 
sunkias duris, jausdamasis apgavęs likimą. 

Gerokai nulipus laiptais, jam topteli mintis apie šviesą. Jis 
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tyliai nusikeikia, valandėlę grumiasi su savimi, nenoriai ap-
sigręžia (pareiga yra pareiga!), užlipa keletą laiptelių į viršų, 
suranda (sunkokai, nes dreba rankos) reikiamą raktą, atra-
kina, įeina, nesidairydamas nei į kairę, nei į dešinę nužings-
niuoja per butą, prakiša ranką vidun, palei apvadą apgrai-
bomis suranda jungtuką. Atlenkia mygtuką į viršų, išgirsta 
spragtelėjimą, su palengvėjimu aikteli ir vėl išbėga. 

Tą vakarą durininkas Jensenas vienišoje lovoje šąla labiau 
nei visada!

Šiaip jam nebūdinga perdėm įsitempti. Jis yra dalykiškas vy-
ras, nepratęs leistis į apmąstymus nei apie žemiškus, nei apie 
nežemiškus dalykus, į apmąstymus, kurie, jo manymu, niekur 
neveda, nes nesuteikia apčiuopiamo supratimo. Tačiau nors 
sveikas protas sako, kad jis pasijus geriau, vos tik lavonas iš 
viršaus bus išgabentas, kad troškimas gyventi su gyvaisiais su-
grįš, kai visa tai truputėlį nutols – tai negelbsti. 

Nes jis, regis, negali nusikratyti šalčio iš senosios ponios 
buto viršuje – taip, jis visas taip sušalęs, jo kūnas toks tylus ir 
nieko nereikalaujantis, kad medvilninis skudurėlis (nuo seno 
pagalvės užvalkalo nuplėšta skiautė, kurią jis kas vakarą, ne-
išvengiamai kamuojamas sąžinės graužaties, pasiima į lovą 
ir kiekvieną rytą skrupulingai išplovęs gražiai padžiauna) 
lieka kabėti nepaliestas savo vietoje prie krosnies. 

*
Po trijų dienų vienoje kilmingų ir brangių šeimos kapaviečių 
rytiniame Holmeno kapinių kampe vyksta laidotuvių apeigos.

Diena pilka ir vėjuota, lauke nė gyvos dvasios, išskyrus 
tuos, kuriuos spiria pareiga. Dalyvaujančiųjų nedaug. At-
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šiaurus vėjas paženklina jų skruostus ir ausis raudonais pėd-
sakais ir vis įkyriau stūgauja medžių viršūnėse virš galvų. 
Paprastai tokie išdidūs ir tvarkingi kapų sodiniai prigludę, 
tarsi nusilenkdami audrai grumtųsi už gyvybę. Temperatūra 
keliais laipsniais žemiau nulio, o kad nėra nė vieno giminai-
čio, jaunasis pastorius nutaria atlikti apeigas skubos tvarka. 
Aplink kojas plazdant sutanai, jis perskaito keletą eilučių ir 
atlieka ritualines priedermes. Jis parinko ištrauką iš Eklezias-
to knygos: Išmintingo, kaip ir kvailio, neatsimins ateityje, tai, 
kas yra dabar, užmirš būsiančios kartos. Išmintingas miršta 
lygiai taip pat, kaip kvailys. Tačiau jo balsas per šį šniokštimą 
netoli tepasiekia; regis, nepasiekia net jo paties vidaus. Šių 
trumpų apeigų metu jo mintys yra namie, pastoriaus buvei-
nėje, pas jauną žmoną, kurią jis taip aiškiai gali regėti prie-
šais save, sėdinčią prie židinio su rankdarbiu ir aplink kojas 
žaidžiančiais vaikučiais – aplinkybė, kurią, jo manymu, Vi-
sagalis tikrai jam susimils atleisti.

Viskas užbaigiama per akimirką, ir duobkasys – pusamžis, 
kresnas, prastai nusiskutęs vyriškis – akį rėžianti priešingy-
bė ilgakojo ir ilgarankio pastoriaus subtiliai elegancijai – už-
simauna kumštines pirštines, keliskart pasipurto ir čiumpa 
kastuvą.

Duobkasio judesių keliamas girkšėjimas paskęsta vėjo de-
jonėse. 

Nuo kapo nueinančiam Viešpaties tarnui vėjas pučia į 
nugarą. Nors žvarbu, jį apima nenumaldomas noras juok-
tis, mat jis pajunta, kaip pasiutusiai audra jį stumia pirmyn 
žvyruotais kapinių takais – taip, nešte neša jį namo it kokia 
nematoma ranka, linkinti jam tik gera. 
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PIRMA DALIS

1932-ųjų vasaris–gegužė
1875-ųjų balandis–rugpjūtis
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1

(1932-ųjų vasaris)

Prie lango ant kėdės sėdi pagyvenusi moteris. Paskutinis žie-
mos mėnuo, tačiau kaip šiuo metų laiku neįprastai šilta. Į 
langus barbena lietus, ir senutė vangiai stebi lašų žaismą ant 
stiklo. Dauguma prisikabinę tvirtai: jie palyginti smulkūs ir 
kuklūs ir, matyt, patenkinti jiems skirtu likimu. Vis dėlto kai 
kurie lašai staiga padidėja, apsunksta, neapdairiai pripampę 
atsiplėšia ir dideliu greičiu driuokia stiklu žemyn. Jie pana-
šūs į buožgalvius. Pakeliui mitriai rangosi tarp kitų lašų, kai 
kuriuos jų įsiurbia ir paverčia savo dalimi. Kartais du ar trys 
lašai atsiplėšia vienu metu ir tarp jų vyksta tikros lenktynės. 
Galop jie amžiams pranyksta už lango juostelių. Tas idio-
tiškas vaizdas tolydžio kartojasi priešais pavargusias Frede-
rikės akis, o ji žiūri išties nematydama ir kartu mąstydama 
apie ramybę. 

Ar šiandien ramybė nėra apčiuopiamesnė? Žvilgsniu ap-
rėpus kambario sienas, tiesą sakant, viskas atrodo įprastai. 
Ji yra viena kaip visada. Ne, ją trikdo ne tai; ji seniai nusto-
jo domėtis kitų žmonių draugija! Ji nėra ir niekad nebuvo 
įvaldžiusi taisyklių tų kvailų pratybų, kitaip vadinamų lengvu 
pokalbiu ar dar blogiau – maloniu plepėjimu. O šie įgūdžiai 
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svarbūs, jei nori, kad žmonės tave priimtų ir kad nebūtum 
negyvai užkapota. Ne, čia niekas niekada neateina, ir ji nieko 
nelaukia. 

Kelią į šį butą viršuje vis dar suranda tik viena moteriškė, 
kuri skalbia, gamina valgyti ir tvarko. Šios dvi moterys viena 
kitą pakenčia tik verčiamos karčios būtinybės. Frederikei ana 
atrodo baisi, bet ji nežino, kuo ją pakeisti – atsisakysi šitos, 
tiesiog ateis kita. Pasaulis pilnas jų – tų gerumo siųstų kapų 
plėšikų, kurie, iki dantų apsiginklavę lipšniu draugiškumu ir 
kokčiu rūpesčiu, trinasi aplinkui, amžinai ieškodami aukos, 
kurią galėtų užpulti, norėdami išplėšti iš jos paskutinius oru-
mo likučius. Jie Frederikei atgrasūs, ji jų nepakenčia! Tegu jie 
įgis taiką su Viešpačiu, bet tik jau ne jos dėka. 

Iš pradžių ji rimtai nuogąstavo, kad ta moteriškė pataikū-
niškais paistalais išūš jai ausis: Kaži, ar šiandien ponia gerai 
jaučiasi? Kaži, ar poniai ko nors netrūksta? Kaži, ar poniai 
patogu sėdėti, o gal pakišti po nugara pagalvėlę? – Kaži ar! 
Visada tas kaži ar – tarsi jos klausimai būtų tokie sudėtingi, 
kad į juos taip iškart neatsakysi, ir todėl jiedviem kartu rei-
kėtų praleisti visą popietę, bandant įspėti atsakymus. Nesu-
skaičiuosi tų kvailų, nesibaigiančių paklausimų, kuriuos per 
laiką išbėrė jos lūpos – klausimų, kurie išties turėtų atrodyti 
geranoriški ir rūpestingi. Frederikei nereikia rūpesčio. Po 
šimts, su kuo jie mano turį reikalą? Ji pati pasisakys, jei ko 
pritrūks – juk, kad ir kas būtų, kalbos dovaną tebeturi. 

Prieš kelias savaites, vieną dieną, kai ta moteriškė kaip visa-
da be atvangos tarškėdama malėsi po kambarį savo įkyrio-
mis rankomis, ji ją pasišaukė. Moteris priėjo ir sustojo prie 
krėslo, kuriame ji visada sėdėdavo, tad Frederikė, nežymiai 
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šyptelėjusi lūpų kampučiais, pamojo jai prieiti dar arčiau, 
tarsi ketintų patikėti jai kokią paslaptį, kol smalsus tosios 
veidas priartėjo prie jos taip, kad ant odos buvo galima įžiū-
rėti smulkių išsiplėtusių kraujagyslių rezginį ir užuosti at-
grasų intymų burnos kvapą. Mažoms mirksinčioms akutėms 
viltingai spoksant jai į akis, Frederikė, balso toną nutaisiusi 
tarp konfidencialaus ir žeminančio, tarė:

– Paklausykite, mieloji madam Rasmusen, nežinau, kas 
jums sudarė įspūdį, kad man rūpi visos tos jūsų kalbos. Jums 
moku už tai, kad skalbiate, verdate ir darote visa kita, ko rei-
kia, kad šie namai ir šis kūnas gyventų, ir man atrodo, moku 
gan dosniai. Jeigu man prireiktų kompanionės, nors smar-
kiai abejoju, kad taip kada nors nutiks, pranešiu jums... Su-
prantate, ką noriu pasakyti?

Madam Rasmusen atšoko kaip nutvilkyta. Kabantis pa-
gurklis sudrebėjo, o paskum veidas sustingo, tarsi ji būtų 
viena iš tų lėlių, kurių išraiška staiga pasikeičia vien nuėmus 
kyką. Sekundės dalelytę Frederikė galėjo stebėti, kaip toji 
svarsto, ar pasiųsti ją velniop – o toks atsakas būtų pagrįstas. 
Frederikė pastebėjo veik neregimą raudonos, prasčiokiškos 
rankos judesį prijuostės raištelių link, tarytum ta būtų no-
rėjusi ją nusirišti ir išeiti savo keliais, kad niekada čia nebe-
grįžtų. Bet tarnaitė to nepadarė, tik sustojo vidury judesio, o 
paprastai toks smailus jos liežuvis teištarė įsižeidusį, bet vis 
tiek vos girdimą ginkdie. Ji susitvardė, kaip Frederikė ir tikė-
josi. Aišku, ji įsivaizduoja pati pasirinkusi likti, tačiau tiesa 
ta, kad ji niekada neturėjo pasirinkimo. Jos klasės žmonės 
neturi pinigų įsižeisti. Tai kainuojanti privilegija, o pinigus 
valdo Frederikė! Tikriausiai tai vienintelis jai dar likęs daly-
kas. Kitką, jaučia ji, gyvenimas seniai iš jos atėmė. 
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Gyvenimas... Koks keistas atradimas, koks kandus humoras!
Kai buvo jauna, kartais nutikdavo taip, kad, atsistojusi 

prieš veidrodį ir pamačiusi atvaizdą, ji netikėdavo akimis. Jai 
dingodavosi, kad tas jaunas ir savaip nepaaiškinamai gražus 
veidas veidrodyje ir priešais jį stovintis žmogus niekaip ne-
gali būti susiję. Nes tai tik ji!

Viešpatie! Šiandien viskas atvirkščiai. Kai nūnai regi savo 
atvaizdą veidrodyje – o ji dažnai žiūri į save veidrodyje, nes 
viso šio negyvo kūno stebėjimas jai suteikia ypatingo be-
džiaugsmio smagumo – ji nesuvokia, kada tą jauną veidą pa-
keitė ši raukšlėta, įdubusi fizionomija, besivaipanti priešais 
ją. Nes kaipgi toks pasikeitimas galėjo įvykti jai to nepaste-
bint? Kaip dėl tokios neteisybės nesudužo visi veidrodžiai, 
kai jiems nebyliai teko atspindėti tą keitimąsi, o jie nė karto 
negalėjo pasiduoti pagundai jos pasigailėti ir parodyti baltą 
melą? Kurį laiką šis klausimas Frederikei nedavė ramybės. 

Dabar ji žino, kad nėra gailestingumo pasaulyje – nei veid-
rodžių, nei žmonių! Teisybė yra postulatas, o vienintelis tik-
ras dalykas yra tai, kad viskas nyksta... praeina... nuvysta... 
miršta.
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2

(1875-ųjų balandis)

Vėl langas...
Vaizdas panašus į anksčiau mūsų matytą, bet šviesa ki-

tokia: skaidresnė, vaiskesnė – ir ypata, stovinti prie lango, 
anaiptol nesena. Tai mergina. Galima sakyti, visai daili. Ji 
visu kūnu truputį palinkusi į priekį, rankos sukryžiuotos ant 
krūtinės, pečiai mažumėlę pakelti. Palei nugarą slankioja 
šaltis. Dideliame kambaryje oras atrodo žvarbus ir drėgno-
kas, už jos matyti po kambarius šmirinėjanti motina, vis dar 
apsigobusi žiemine skara, nors kalendorius rodo pavasarį. 
Pro nesandarius langus traukia šaltas skersvėjis, taigi tai iš 
dalies paaiškina jos perkreiptą laikyseną. Kita paaiškinimo 
dalis susijusi su tuo, kad ji ką tik įsisąmonino, jog gyvenimas 
nėra amžinas. 

Lauke driekiasi sodas ir išgaubta pieva, kur maža ji varty-
davosi, daugmaž sumaniai prižiūrima besikeičiančių auklių. 
Čia iš aukštai pro langą pieva jai visad priminė didelę minkš-
tą pagalvę – regis, štai imtum, iškištum galvą pro langą ir 
priglaustum prie jos skruostą. 

Jai žvarbu. Bet ji vis tiek lieka stovėti čia, prie šalto lango, 
galvodama apie tai, kad jai reikės mirti.
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Suvokimas apie tą negreit būsiančią, bet dėl to nė kiek 
ne mažiau beviltišką neišvengiamą mirtį atėjo ne pama-
žu – kaip natūrali dalis brendimo proceso, nuolat vykstan-
čio kiek vieno žmogaus mąstyme, – ne, veikiau jis atėjo kaip 
staigi pribloškianti tikrybė, smūgis į veidą. Vis dėlto ji dreba 
ne tiek dėl pačios mirties, kiek dėl to, kas bus prieš tai. Mat – 
kaip jai buvo leista suprasti – dar gerokai prieš numirštant iš 
jos bus atimtas gyvenimas. 

Mergina vardu Frederikė Kirstinė Leuenbech. Prieš ketu-
ris mėnesius jai sukako dvidešimt vieni metai.

Tuo metu, kai mes (niekieno nekviesti ir tik smalsumo veda-
mi) įžengiame į jos gyvenimą, ji jau kelerius metus pažįsta 
Kristianą Holmą. Jo tėvas, gana pasiturintis didmenininkas, 
juokingu Herlufo Holmo vardu, artimai susijęs su jos tėvu 
verslo santykiais, todėl per tuos metus jis su šeima palyginti 
dažnai svečiuodavosi jų namuose.

Jaunasis Kristianas Holmas niekuo neišsiskiriantis. Jo bu-
vimas nekelia nei didelio nemalonumo, nei didelio džiaugs-
mo – jis, galima tarti, yra visiškai paprastas. Keleriais me-
tais vyresnis už Frederikę, jis, aišku, dar nesenas, ramus, 
protingas žmogus ir savo aplinkoje, reikalaujančioje riboto 
supratimo, yra tiesiog ypač sumanus. Dėl nežinomų prie-
žasčių – galbūt veikiau dėl atsitiktinumo negu dėl tikro ap-
sisprendimo? – Kristianas ir Frederikė prisiėmė sužadėtinių 
vaidmenis. 

Jos tėvus ši ateities perspektyva tenkina. Jų požiūriu, vargu 
ar įmanoma tinkamesnė sąjunga: jis kilęs iš žinomos šeimos, 
yra mandagus, draugiškas jaunuolis, turintis visas sąlygas tap-
ti solidžiu žentu. Suprantama, jis ypač patrauklus dėl akivaiz-
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daus jo giminės talento suktis pinigų pasaulyje, tačiau nė kiek 
ne mažiau (nors tai paradoksalu) ir dėl pasirinktos profesijos, 
kuri, tiesą sakant, nedera su jo aplinka, mat uolių verslininkų 
giminėje jis pirmasis pasirinko teologiją. (Būtent klasikinės 
gimnazijos metais – kada daugelis jo bendraamžių pradėjo 
skęsti butelyje ir damų iškirptėse – jis ėmė kiek per daug skęs-
ti Biblijoje, keldamas didelį tėvų susirūpinimą, nes, kaip tėvai 
ir spėjo, tas polinkis išugdė nėmaž jam nederantį abejingumą 
verslo džiaugsmams ir slidiems jo metodams.) 

Tačiau Frederikės tėvai mano, kad jaunai, imliai merginai 
Dievo žodžio negali būti per daug, taigi jie gyvena ramiai įsi-
tikinę, kad būsimas žentas pajėgs tenkinti dvasinius dukters 
poreikius, kartu nenuskriausdamas ir labiau pasaulietiškų. Iš 
dalies dėl to gerai nusiteikusi motina smagiai niūniuoja po 
kambarius, bet Frederikė jos negirdi. 

Tėvai laimingi, Kristianas atrodo laimingas – o ji pati nie-
kad neleido sau panirti į gilesnius apmąstymus...

Dabar ji stovi čia, prie lango. Tądien atėjo laiškas iš Kristia-
no, tačiau ji rankoje jo neturi. Neglaudžia jo nei prie lūpų, 
nei prie širdies – apskritai neužsiima tomis paikystėmis, ku-
rios, kaip manoma, būsimai žmonai savaime suprantamos – 
ne, greitomis perskaičiusi ji įgrūdo jį tarp kitų popierių į savo 
mergišką šifonjerę. Ten, kaip purvinas pamfletas, bijantis 
patekti į viešumą, guli dailiai išguldytas jos išrinktojo meilės 
laiškelis – paslėptas akimirką bemaž paniškos baimės, kad 
aplinkinis pasaulis ims ir sužinos apie jo egzistavimą. 

Iki šios dienos tėvai dažnai leisdavo jaunai porai kartu pra-
leisti po kelias valandas vieniems Frederikės kambaryje. 
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Negalima atmesti, kad Kristiano esybė juos veikė ramina-
mai – juk argi ne dažnai tenka pastebėti, kad rimtumas, pa-
sireiškiantis kartu su akivaizdžiu saviironijos stygiumi, būna 
painiojamas su nepriekaištinga morale?

Vis dėlto niekad nebuvo pasitikima tiek, kad motina ne-
rastų kokių nors, verta pastebėti – nuolatinių, reikalų viršu-
je – tai ji atnešdavo jiems arbatos, tai pranešdavo kokią ži-
nią, kuri tikrai būtų galėjusi palaukti. Ir tėvas nepraleisdavo 
progos priminti jiems, kad jie pasislėpę, bet neužmiršti. 

Tai, kas vykdavo mergiškuose apartamentuose, – turint 
galvoje jų jaunystę, – visgi būdavo itin nekalta: Kristianas 
daug kalbėdavo, dažniausiai apie save ir savo gyvenimo pla-
nus. Jo užmojai nebuvo nei menki, nei kuklūs, galima sakyti, 
į akis krito jo nekantravimas pasistatyti sau namus ir turė-
ti nuosavą pamokslų sakyklą. Jam reikia nuveikti tiek daug: 
šiais barbariškais laikais knibždėte knibžda elementų, kurių 
vienintelis troškimas yra sugriauti bet kokį protingą gyve-
nimo pagrindą, kurie spjauna į šeimą, kaipo institutą, kurie 
abejoja netgi Dievo buvimu! Reikia žmonių, tokių kaip jis, 
kurie saugotų visuomenę, pasipriešintų tai beprotiškai anar-
chijai ir paprieštarautų tiems svetimiems balsams! Juk – jau-
natviško naivumo pagautas manė jis –  yra tiek daug, ką jis 
galėtų nuveikti žmonių labui. 

Kiekvienas, kas pats buvo jaunas, gali nuspėti, kad ilgai-
niui netgi ši tema išsenka. Po oficialių sužadėtuvių Kristia-
nas ėmė manyti įgijęs teisę į tam tikras laisves, taigi pamažu 
pradėjo rodyti daugiau drąsos ir jam nebūdingą polinkį į že-
miškesnes gyvenimo pagundas.

Čia pats metas įterpti, kad Frederikė tuo laiku apie seksu-
alinius klausimus, jei apskritai ką žino, tai visais atvejais itin 
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ribotai. Ji per šviesmečius nutolusi nuo tų pornodiktatoriškų 
sąlygų, su kuriomis tenka taikstytis mūsų dienų jaunimui. Ji 
gyvena tokiais laikais, kai kalbant apie vyrą vis dar galima 
minėti žodžius „kietas“ ir „iškilus“ ir niekam nekils abejonių, 
kad kalbama tik apie vyro laikyseną, o jaunos merginos aki-
vaizdoje stačia gali pasirodyti tik viena kūno dalis – virpantis 
smilius – vienintelė gyvybiškai svarbi moralės „galūnė“. Vis 
dėlto Frederikė nėra visiškai kvaila ir, aišku, puikiai žino, kur 
link Kristianas lenkia švelniais mėginimais. Ji žino, ką susi-
tuokę žmonės kartu veikia, taip pat žino, kad tai – dėl jai 
nesuvokiamų priežasčių! – yra priimtina ir normalu. Taigi ji 
dažnai leisdavo Kristianui pabučiuoti ją į lūpas – atsargiai, 
sausai ir akademiškai – šiam comme il faut veiksmui ji netgi 
netiesiogiai skatindavo jį šiek tiek koketuodama.

Vis dėlto ji jautėsi visiškai nepasirengusi, kai vieną vakarą 
jis (greičiausiai įsidrąsinęs po išgerto tėvo vintage port!) pa-
mėgino jai tarp lūpų įgrūsti liežuvį. Nėra reikalo sakyti, kad 
tai buvo pirmas kartas, kai ji burnoje pajuto kito žmogaus 
liežuvį, o patirtą pasišlykštėjimą buvo sunku apsakyti – ro-
dos, jis būtų prigrūdęs jai pilną burną plikšliužių! Taip, jos 
asmens įžeidimas buvo toks neregėtas, o nuoskauda tokia 
didžiulė, kad ji nebūtų labiau apstulbusi, net jei jis be įspė-
jimo būtų nusimetęs visus drabužius ir atviroje dienos švie-
soje išdidžiai pademonstravęs savo sustandėjusį galą! Reikia 
suprasti, kad abiem atvejais kalbama apie visiškai nepažįsta-
mas sritis, ir todėl Frederikei neegzistuoja laipsnių sąvoka – 
vadinasi, bet koks teiginys, kad vieną atsitikimą galima būtų 
pavadinti mažiau netaktišku už kitą, laikytinas juokingu. Jų 
svetimumas vienodai gąsdina, jų pobūdis vienodai įžūlus, o 
netikėtai atėjęs skausmingas suvokimas, kad tai tikriausiai 
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yra normalu, suskaldo visą jos pasaulio ir ateities vaizdą, 
sustingdo kūną, išdžiovina burną ir lūpas – visa jos esybė 
priešinasi. 

Daugiau tai nepasikartojo.
Atšlijusi nuo jo, ji iškart pastebėjo jo įžeistą, susigėdusią 

išraišką nukaitusiame paaugliškame veide. Jis buvo panašus 
į nusikaltimo vietoje pagautą vagį ir kartu į mažą vaiką, iš 
kurio ką tik atėmė lauktą, pelnytą saldainį. Nuoskauda, su-
mišusi su teisėtu pasipiktinimu! 

Jie sėdėjo stingdančioje tyloje, kurią pertraukdavo tik kaž-
kokie dirbtiniai, pasikartojantys pono Leuenbecho kosulio 
priepuoliai. Jie sėdėjo ant nedidukės sofos, ant paties krašte-
lio, atsitraukę vienas nuo kito kuo toliau – apgailėtini, kaip 
du vaikai, prisižaidę su degtukų dėžute, nepajėgę numatyti 
šio pavojingo žaidimo pasekmių ir neįstengiantys suvokti, 
kokios svetimos, keistos jėgos sukėlė jų neklusnumą – abu-
du sau galvodami, kad dėl visko kaltas tik kitas, ir tikėdamie-
si, kad mama su tėčiu nepradės drausti jiems žaisti kartu; 
gebėjimas pažvelgti vienas kitam į akis dingo amžiams!

Kai Kristianas pagaliau susiėmė tiek, kad išmikčiojo at-
siprašymą, Frederikė, staiga apimta nesmagios užuojautos, 
pagriebė jo ranką ir sumurmėjo keletą drungnų žodžių apie 
kantrybę ir supratimą. Regis, šitai taip didžiai jį paguodė, 
kad jos nepatikliose akyse Kristiano asmenybė persimainė 
lyg mostelėjus burtų lazdele. Jos užuomina apie moterišką 
silpnumą ir priklausomybę transformavo jo nusižeminimą ir 
bejėgiškumą į visagalybę – į vyriškos viršenybės ir globėjiš-
kumo jausmą. Atsiklaupęs ant grindų priešais ją, įbedęs nosį 
jai tarp kelių, išreikšdamas ritualinį, dirbtinį nuolankumą, 
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būdingą jų laikams, jis patikino, kad daugiau niekad neužsi-
mirš, tačiau vyro geiduliai būna tokie stiprūs, kad akimirką 
jis jų nesuturėjo. O ji juk tokia nuostabi – netgi pati negali 
to suprasti. Jinai jį taip pakerėjo, kad akimirką jis buvo pa-
miršęs, jog moterys visai, visiškai neturi tokių polinkių. (Tuo 
metu Frederikė blankiai įsivaizdavo jį galint klysti!) Daugiau 
niekada – jis tai prisiekė – nepamirš atsižvelgti į jos lyties 
trapumą...

Na taip, Kristianas kaip ir vėl atgavo iškalbą. 

Po šio atsitikimo diena iš dienos ji stengėsi pamiršti patir-
tą pasibjaurėjimą. Kadangi svajonių atsisakyti buvo perdėm 
skaudu, visa, kas nemalonu, ji bandė išnaikinti sąmonę už-
pildydama įprastomis svajomis ir oro pilimis. Juk lig tol ji 
taip džiaugėsi. Gal jos džiaugsmo būta vaikiško, bet nepai-
sant to – o gal kaip tik dėl to – jo atsisakyti buvo nepaprastai 
sunku. Todėl ji stengėsi sau įsikalbėti, kad viskas bus kitaip, 
kai tik jie susituoks. Gal visa paslaptis glūdi tame šventame 
akte? Jeigu Kristus galėjo paversti vandenį vynu, tai ar yra 
pagrindas abejoti, kad lygiai taip jis gali sukurti tyra iš ne-
tyra?

Jos išrinktasis išvažiavo į Viborgą, į naują katedrą, laikinai 
pavaduoti kito dvasininko, o tai, kad jo nebuvo, neįkaino-
jamai padėjo prispaustajai. Ir kas žino – gal tai išties būta 
dieviško įsikišimo: nes kol jis užėmė dvasios tuštumą, pa-
keisdamas kažkokį pastorių po pilvo operacijos, jo paties 
kūno vietą prie Frederikės užpildė nešališkas ir racionalus 
atsiminimas apie jį – ne apie Kristianą Holmą, bet apie Kris
tiano Holmo apibrėžimą, kurį vertinti iš esmės buvo kur kas 
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lengviau. Su apsimestine žinovės išraiška dabar ji įstengė 
vertinti jį tiesiog dalykiškai – panašiai kaip mėsą sveriantis 
mėsininkas, ir, reikia pasakyti, kad žvelgiant iš tokios pers-
pektyvos jo privalumai daugeriopi: jaunas, iš geros šeimos, 
malonios išvaizdos, vidutinio ūgio, kresnas ir tiesus, mėlynų, 
kiek per arti įsodintų akių, spinduliuojančių ramų ir atkaklų 
ryžtą. Jo apranga puiki, išvaizda verta pasitikėjimo. Plaukai 
šviesūs, banguoti, plačios, minkštos rankos, kaip vyro, jos 
supratimu, ypač švelnios. Ir taip toliau, ir taip toliau... Ji pri-
pažino esanti laimingesnė už daugelį bendraamžių ir pasiža-
dėjo ateityje būtinai nepamiršti tai vertinti. Ne, ne toks jau 
jis blogas, tas Kristianas. 

Tol, kol atėjo laiškas ryte. 
Dabar ji stovi prie lango ir šąla. Nors laišką pavyko paslėp-

ti nuo pasaulio, iš sąmonės ištrinti jo nesisekė. Kokia nauda 
iš to, kad laišką užrakino, jeigu ji, stovėdama čia, spiginan-
čioje ryto šviesoje, gali juste justi jo sakinius įsikūnijant ir 
užvaldant jos kūną? Ji aiškiai jaučia, kaip raidės vinguriuoja 
per nugarą, taigi gūžtis iš įtampos gal ją verčia raidės, o ne 
skersvėjis pro langą? 

Laiško turinys? Na, jis nesiskiria nuo daugelio panašių 
laiškų, ir priekaištauti dėl jo siuntėjui būtų negirdėtai nepa-
grįsta – suprantama, atsižvelgiant į jo jaunystę ir akivaizdų 
negebėjimą įvertinti gavėjos. 

Kalbos puikia nepavadinsi, negana to, ji perdėm išpūsta, 
tačiau vis tiek nėra jokios abejonės, kad laiškas peržiūrėtas 
ir perrašytas aibę kartų, kol įgavo galutinę (o gal verčiau sa-
kyti gailėtiną?) formą. Juk šįryt prieš neįgudusias Frederikės 
akis atsiskleidė ne tik meilės prisipažinimas, bet ir šventa jos 
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dievišką asmenį šlovinanti giesmė bei visiško atsidavimo pa-
žadas. Tačiau – Frederikė iškart tai pajuto! – giesmė kažko-
kia dviprasmė, pažadas kažkoks netikras. Kristianas kalbėjo 
apie „graužiantį ilgesį“, „amžiną palaimą“ ir „nesibaigiantį 
džiaugsmą žinoti, kam priklausai“ – šie žodžiai ir posakiai 
sužadino jai nemalonų pasikėsinimo į ją jausmą, mat aki-
vaizdžiai paaiškėjo, kad jis trokšta visiškai į ją įsiskverbti – 
ne tik į jos kūną, bet ir į jos sielą. 

Betgi užvis blogiausia tai, kad jis išdrįso užsiminti apie pas-
kutinį jų susitikimą ir padarė tai šleikščiais žodžiais. Atsitiki-
mą, kurį ji taip uoliai stengėsi užmiršti, jis išdrįso pavadinti 
„dosnumo ženklu, malonės, kuria Viešpats ketina jį apdova-
noti, ženklu“. (Tikriausiai galima įsivaizduoti jį palinkusį virš 
stalo, išsipūtusį savo kvailybėje ir įsitikinusį, kad jis vertas 
tokios malonės? Tai, kad jis galėjo sukurti tokias eilutes – ar 
vien tai nėra ženklas, kad Viešpats juo gėrisi?) 

Frederikė taip nemano! Ji tik mano, kad visi šie gražūs žo-
džiai sukasi apie teisę įgrūsti liežuvį jai į gerklę, ką jau kalbėti 
apie tai, kas dar blogiau! Maži balti piršteliai be tikslo, ner-
vingai rakinėja užuolaidų siūlę. Motina, triūsdama po kam-
barius, sykį praėjusi pro šalį, liepia jai liautis. 

– Ar neturi kuo rimtesniu užsiimti?
Frederikė tenori, kad ją paliktų ramybėje. Ji jaučia vienin-

telį norą – mirti. Ne, žodis noras čia netinka, nes jos būseną 
galima apibūdinti kaip tik visišku noro nebuvimu. Frederikė 
nueina palikdama vaizdą į vaikystės sodą, virtuvėje paima 
lėkštę, paskum lipa laiptais į savo kambarį ir užsirakina. 

Ji ištraukia iš stalčiaus laišką, kiek pagrabinėja voką, vėl 
pažvelgia į kruopščią rašyseną ir supranta, kad kitaip pasi-
elgti negali. Padeda laišką ant lėkštės, kurį laiką dėbso į šį ne-
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valgomą maistą, kurį jai patiekė likimas, jausdama neįveikia-
mą pasidygėjimą lyg vaikas, pasodintas priešais virtų porų 
lėkštę. Kadangi rankos baisiai dreba ir, savaime suprantama, 
padoriai merginai deginti laiškus nėra įprasta, prisireikia 
bandyti kelis kartus. Ji kone atsisako drąsaus sumanymo, bet 
liepsnos pagaliau įsidega, ir ji su neapykanta stebi, kaip stai-
ga, lyg nuo skausmo priepuolio, laiškas susiriečia ir pavirsta 
į tai, kas, pasitelkus kiek vaizduotės, galėtų priminti plonytį, 
nurudusį rudens lapą užsirietusiais kraštais. Jinai vangiai jį 
baksnoja, kol iš jo telieka nedidelė pelenų krūvelė, kurią ga-
lima išberti pro langą. 

Nepaisydama šalčio, Frederikė palieka langą atvirą, kad 
vėjas iš kambario ištrauktų aitrų, išdavikišką dūmų kvapą. 

Kartu su šiuo kvapu jos gyvenimą palieka bet kokios žmo-
giškos laimės viltys. 


