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Pirmas skyrius

zå

Man pasipiršo.
Dienorašti, šios piršlybos, įvykusios prieš kelis mėnesius, mano 

namuose – ką ten, visame kaime, – sukėlė neregėtą sąmyšį. Kas 
tas vyras, išdrįsęs prašyti mano rankos? Kodėl mano tėvas prieš jį 
mirtinai nusistatęs? Kodėl pusė Hovorto gyventojų pasiryžę su juo 
susidoroti arba jį nušauti? Nuo akimirkos, kai jis man pasipiršo, 
kiauras naktis nemiegu mąstydama apie daugybę įvykių, lėmusių 
šį sukrėtimą. Kaip, po šimts, svarstau, padėtis tapo nevaldoma?

Esu rašiusi apie meilės džiaugsmus. Slapta seniai svajojau apie 
artimą ryšį su vyru; tikiu, kad kiekviena Džeinė nusipelno savo-
jo Ročesterio. Argi ne? Tačiau jau seniai netekau vilties pati tai 
patirti. Todėl siekiau karjeros, o tapusi rašytoja ar turėčiau pro-
fesinės veiklos atsisakyti? Ar įmanoma moteriai nuoširdžiai atsi-
duoti abiem – profesijai ir vyrui? Ar gali tos dvi vertingos moters 
proto ir dvasios pusės taikiai sugyventi? Manau, turėtų, kitaip vi-
suotinės laimės jokiu būdu nepasiektum.

Patyrusi didžiulį džiaugsmą ar sielvartą seniai įsigudrinau pa-
bėgti į vaizduotės prieglobstį. Ten, rašydama eiles ar prozą, slap-
čiausias mintis ir jausmus išlieju prisidengusi grožinės literatūros 
šydu. Tačiau šiuose puslapiuose noriu eiti visiškai kitu keliu. Čia 
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noriu palengvinti sielą – atskleisti kai kurias tiesas, kuriomis iki 
šiol dalijausi tik su pačiais artimiausiais žmonėmis, o apie kai ku-
rias nedrįsau užsiminti jokiai gyvai būtybei. Nes šiandien – kri-
tiškas metas, turiu išspręsti sunkiausią uždavinį.

Ar drįsiu neklausyti tėvo ir sukelti visiems pažįstamiems pyk-
tį, jei pasiūlymą tuoktis priimsiu? Svarbiausia, ar noriu jį priimti? 
Ar tikrai myliu šį žmogų ir noriu būti jo žmona? Kai susipažino-
me, jis man net nepatiko, bet nuo to laiko daug vandens nutekėjo.

Man atrodo, kad kiekviena patirtis, kiekvienas mano mylėtas 
žmogus svariai prisidėjo prie to, kokia esu šiandien. Jei teptukas 
kartą būtų brūkštelėjęs per drobę kitaip ar tėkštelėjęs ant jos tam-
sesnę ar šviesesnę spalvą, dabar būčiau visai kitokia. Todėl griebiuo-
si plunksnos ir popieriaus ieškodama atsakymų; gal taip įstengsiu 
išsiaiškinti, kas mane atvedė prie šio slenksčio, suprasiu, kaip jau-
čiuosi ir ko maloningoji ir išmintingoji Apvaizda man linkėtų.

Bet ša! Pasakojimas negali prasidėti nuo vidurio arba nuo 
pabaigos. Tikrai ne, kad deramai papasakočiau, turiu grįžti ten, 
kur viskas prasidėjo: į tą audringą dieną beveik prieš aštuonerius 
metus, kai prie klebonijos durų pasirodė netikėtas svečias.

1845-ųjų balandžio dvidešimt pirmoji buvo niūri diena, šal-
tis smelkėsi į kaulus. Pabudau švintant nuo smarkaus griaustinio, 
kiek vėliau pilki debesys atsivėrė ir kaip iš kibiro pasipylė lietus. 
Visą rytą lietus barbeno į klebonijos palanges, čaižė stogą ir pa-
kraigę, merkė tankiai sustatytus paminklus kapinaitėse ir šoko 
ant grindinio gretimoje gatvelėje, o susiliejusios srovelės upeliu 
tekėjo pro bažnyčią stačion nuokalnėn – grįstos pagrindinės baž-
nytkaimio gatvės link.

Tačiau klebonijos virtuvėje buvo jauku, kvepėjo šviežiai kep-
ta duona, karščiu tvoskė prikūrenta krosnis. Buvo pirmadienis, 
kepimo diena, labai paranki, kaip sakė sesuo Emilė, nes sutapo 
su mano gimtadieniu. Man visada patikdavo tokias sukaktis kuo 
mažiau sureikšminti, bet Emilė primygtinai reikalavo – man su-
kako dvidešimt devyneri – rasti laiko ir su šeima atšvęsti.



Sla p ti  Š a rl o t ė s  Bro n t ė s  d i e n o ra š č i a i

13

– Tai paskutiniai tavo svarbaus dešimtmečio metai, – pasakė 
Emilė meistriškai minkydama kalną tešlos ant miltais pabarstyto 
stalo. Du kepalai jau buvo įšauti į krosnį, kita tešla pridengta du-
benyje kilo, o mano didžiausias rūpestis buvo pyragas ir tortas. – 
Turime paminėti šią progą bent jau tortu.

– Jokio reikalo, – pasakiau seikėdama miltus saldžiai tešlai. – 
Anoks čia vakarėlis be Anės ir Branvelo.

– Negalime atidėlioti savo malonumų dėl to, kad jų su mumis 
nėra, Šarlote, – rimtai aiškino Emilė. – Reikia branginti gyveni-
mą ir juo džiaugtis, kol turime.

Emilė buvo dvejais metais už mane jaunesnė ir aukščiausia 
šeimoje, nepraaugo tik tėvo. Sudėtinga, prieštaringa asmenybė: 
susirūpinusi, melancholiškai apmąstanti gyvenimo ir mirties 
prasmę ir nerūpestingai besidžiaugianti pasaulio teikiamais ma-
lonumais ir gamtos grožybėmis. Kol gyveno namie supama vir-
žynės, Emilė jautėsi laiminga ir į gyvenimą žiūrėjo lengvai; ji retai 
sielvartaudavo, ne taip kaip aš. Skęsti mintyse arba klajoti kny-
gos puslapiais jai patiko labiau negu veikti ką nors kita; tokiam 
pasirinkimui pritariau visa širdimi. Viešosios nuomonės Emilė 
nepaisė, madomis nesidomėjo. Nors jau seniai buvo madingos 
prigludusios prie liemens suknelės ir pūsti apatiniai sijonai, Emi-
lė vis dar nešiojo senamadiškas beformes sukneles ir prie kojų 
limpančius siaurus apatinius sijonus, kurie jos liesai figūrai ne-
labai tiko. Kadangi retai rodydavosi viešumoje, – tik po dykrą 
mėgo vaikščioti, – vargu ar tai turėjo kokios reikšmės.

Liekna, blyškios odos, tamsiais plaukais, nerūpestingai su-
suktais į mazgą ir susmeigtais ispaniškomis šukomis, Emilė man 
priminė sveiką, jauną medelį, liauną ir grakštų, tačiau nepasi-
duodantį: užsigrūdinusį vienatvėje, nebijantį lietaus ir vėjo. Prie 
svetimų žmonių Emilė užsisklęsdavo. Baisi rimtuolė, neišpeši nė 
žodžio, tačiau šeimos draugijoje jos audringa, jautri prigimtis at-
siskleisdavo visu gražumu. Mylėjau ją karštai kaip patį gyvenimą.

– Kada pastarąjį kartą per tavo gimtadienį visi buvome 
drauge? – paklausė ji.
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– Neprisimenu, – atsakiau gailestaudama.
Iš tikrųjų praėjo daug laiko, nes aš, brolis ir seserys visi bu-

vome drauge tik kelias trumpas savaites per Kalėdas ir vasaros 
atostogas. Pastaruosius penkerius metus jauniausioji sesuo Anė 
tarnavo Robinsonų šeimoje guvernante Torp Grin Hole netoli 
Jorko. Brolis Branvelas, jaunesnis už mane keturiolika mėnesių, 
prisidėjo prie Anės prieš trejus metus – tapo vyriausiojo Robin-
sonų sūnaus auklėtoju. Prieš tai aš ne vienus metus praleidau 
svetur mokykloje: iš pradžių buvau mokinė, paskui mokytoja, 
pati pasirinkusi guvernantės darbą. Dar dveji metai Belgijoje – 
laikinas gyvenimo tarpsnis, labiausiai įsimintinas, jaudinantis ir 
draskantis širdį, pakeitęs mano gyvenimą.

– Kepu tau meduolį, nutarta, – pareiškė Emilė. – Po vakarie-
nės susėsime prie židinio ir pasakosime viena kitai istorijas. Gal 
prie mūsų prisidės tėtė ir Tabė.

Tabė – sena mūsų tarnaitė, gera, ištikima jorkšyrietė, gyve-
nanti su mumis nuo vaikystės. Daugelį metų, kai būdavo geros 
nuotaikos, Tabė pristumdavo valgomajame lyginimo stalą prie 
židinio ir leisdavo mums aplink jį susėsti. Lygindama paklodes ir 
marškinius arba raitydama naktinės kepuraitės kraštelius ji ten-
kindavo mūsų smalsumą pasakojimais apie meilę ir nuotykius iš 
senų pasakų bei baladžių arba, kaip vėliau išsiaiškinau, iš savo 
mėgstamų romanų, pavyzdžiui, „Pamelos“*. Kitais kartais mūsų 
vakarus prie židinio pagyvindavo šiurpą keliančios tėtės istorijos 
apie vaiduoklius ir senos vietos legendos.

Tačiau nežinia, ar šįvakar tėtė norės dalyvauti.
Pažvelgiau pro virtuvės langą tolyn į viržynę. Žemi debesų 

kamuoliai ir liūtis slėpė tolimų kalvų viršūnes.
– Puikus oras gimtadieniui. Dienelė atitinka mano nuotaiką: 

tamsi, niūri ir siautulingos audros galo nematyti.
– Kalbi kaip aš, – atsiliepė Emilė maišydama tešlą meduoliui. – 

Neprarask vilties. Vieną gražią dieną viskas gali pasikeisti.
– Kaip? – atsidusau. – Tėtės regėjimas kasdien vis prastėja.

 * Samuelio Richardsono romanas, išleistas 1740 metais (aut. pastaba).



Sla p ti  Š a rl o t ė s  Bro n t ė s  d i e n o ra š č i a i

15

Mano tėvas buvo emigrantas iš Airijos, būdamas atkaklus 
ir išsilavinęs, jis aukštai iškilo virš savo neturtingos, bemokslės 
šeimos. Kai Kembridžo Šv. Jono kolegijos registratorius dėl tėtės 
ryškaus airiško akcento nemokėjo užrašyti jo pavardės, tėtė už-
rašė ją pats, pakeisdamas pavardę Brantis į retesnę – Brontės, ši 
graikiškai reiškia „griaustinis“. Tėtė, geras, malonus, guvus ir pro-
tingas žmogus, buvo labai apsiskaitęs, domėjosi literatūra, menu, 
muzika ir mokslu, o tai gerokai pranoko nedidelės Jorkšyro para-
pijos provincijos klebono kompetenciją. Jam patiko rašyti, buvo 
išspausdinęs keletą eilėraščių ir religinių apsakymų, daug straips-
nių; jis nuoširdžiai įsitraukė į parapijos bendruomenės reikalus 
ir buvo atsidavęs dvasininkas. Turėjo ir didelį rūpestį: būdamas 
šešiasdešimt aštuonerių metų, visą gyvenimą ištikimai tarnavęs 
Bažnyčiai, mūsų dievinamas tėvas ėmė akti.

– Dabar turiu viską už tėtę skaityti ir rašyti, – pasakiau. – Bai-
minuosi, kad netrukus jis nebegalės atlikti parapijoje svarbiausių 
pareigų, o jei visiškai apaks, ką tada darysime? Tėtė ne tik neteks 
visų savo kuklių gyvenimo malonumų ir taps visiškai nuo mūsų 
priklausomas – žinai, kaip jis to bijo, – be abejonės, bus priverstas 
atsisakyti ir parapijos klebono pareigų. Tada praras ne tik visas 
pajamas, bet ir namą, drauge ir mes.

– Kitoje kurioje šeimoje finansiškai į pagalbą ateitų brolis, – 
Emilė palingavo galvą, – o mūsų brolis ilgai viename darbe ne-
išsilaiko.

– Tikrai, auklėtoju Torp Grine kol kas dirba ilgiausiai, – pri-
dūriau kočiodama saldžią tešlą. – Atrodo, ten jį labai vertina, bet 
pajamos vos padengia jo paties išlaidas. Turime su tuo susitaikyti, 
Emile: jei tėtės sveikata blogės, visa našta guls ant mūsų pečių.

Jutau didesnę atsakomybę negu brolis ir seserys, juk buvau 
vyriausias vaikas, vyriausia šeimoje ne dėl pirmagimystės, o dėl 
netikėtų šeimos tragedijų ir primestos pareigos. Mano motina, 
kurią vos prisimenu, pagimdė šešis vaikus kone per tiek pat metų 
ir mirė, kai man buvo penkeri. Vyresnės seserys Marija ir Eli-
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zabetė mirė kūdikystėje. Brolis, jaunesnės seserys ir aš, mokomi 
tėvo ir auklėjami griežtos ir tvarkingos tetos iš motinos pusės, 
kuri atvyko gyventi pas mus, pasitraukėme į knygų bei fantazi-
jos pasaulį; mes klajojome po dykrą, piešėme, tapėme, lyg apsėsti 
rašėme ir svajojome vieną dieną tapti spausdinamais rašytojais. 
Nors mūsų svajonė rašyti niekada neišblėso, ji seniai buvo nu-
stumta į šalį būtinybės – reikėjo užsidirbti pragyvenimui.

Man ir seserims buvo prieinamos dvi profesijos: mokytojos 
ir guvernantės; abi siejosi su vergyste, o ją aš niekinau. Kurį laiką 
maniau, kad geriausia būtų įsteigti savo mokyklą. Todėl, norėda-
mos įgyti prancūzų bei vokiečių kalbų žinių ir turėti didesnę gali-
mybę pritraukti mokinių, mudvi su Emile prieš trejus metus išvy-
kome į Briuselį, aš ten prabuvau metais ilgiau. Grįžusi bandžiau 
atidaryti mokyklą Hovorto klebonijoje, bet kad ir kaip stengiausi, 
nė vieni tėvai nenorėjo siųsti savo vaikų į tokią atkampią vietą.

Negalėjau jų kaltinti. Hovortas tik mažas bažnytkaimis šiau-
rės Jorkšyre, tolimas užkampis. Šioje viržynės parapijoje nebuvo 
nė vienos išsimokslinusios šeimos, išskyrus mūsų. Žiemą kraštas 
skendėdavo sniege, šaltis ir negailestingas vėjas siautėdavo tris 
metų laikus. Geležinkelio nebuvo. Kitlis, artimiausias miestelis, 
buvo už keturių mylių slėnyje. Už klebonijos ir jos prieigų ply-
tėjo bekraštės vėjuotos nuokalnių dykros. Ne kiekviena akis gali 
įžvelgti grožį, kurį seserys, brolis ir aš matėme tose atšiauraus, ny-
kaus kraštovaizdžio platybėse. Mums dykra visada buvo tikras ro-
jus, vieta, į kurią galima pabėgti, duoti nežabotą valią vaizduotei.

Klebonija, stovinti ant stačios uolėtos kalvos, buvo dviejų 
aukštų simetriškas pilkų akmenų namas, pastatytas aštuoniolikto 
amžiaus pabaigoje. Priešais jį – lopinėlis prižėlusios vejos, kieme-
lį nuo tankiai prilaidotų, piktžolėmis apaugusių kapinaičių skyrė 
žema akmeninė sienelė, o už kapinaičių stovėjo bažnyčia. Nebu-
vome rūpestingi sodininkai; kadangi dėl atšiauraus klimato gerai 
augo vien samanos, kurios buvo apėjusios drėgnus akmenis ir 
dirvą, turėjome tik keletą uogakrūmių, šen bei ten augo erškėčių 
ir alyvų palei žvyruotą, pusapskritį taką.
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Sodas buvo apleistas, bet to nepasakysi apie namus. Viskas 
juose buvo prižiūrima su meile: skrupulingai švaru nuo žvilgan-
čių Jurgio stiliaus palangių iki iššveistų smiltainio grindų, juo buvo 
grįsti visi apatiniai kambariai. Sienos – ne popierinių apmušalų, 
o išdažytos gražia pilkšva spalva; tėtė bijojo gaisro (ir pavojingos 
vaikų draugystės su žvakėmis ir užuolaidomis), todėl vietoj užuo-
laidų buvo įtaisytos vidinės langinės; po nedidelį kilimėlį patiesta 
tik valgomajame ir svetainėje (tėtės kabinete). Visi kambariai vir-
šuje ir apačioje buvo nedideli, bet taisyklingi, apstatyti negausiai, 
užtat baldai tvirti: minkšti krėslai ir sofa, raudonmedžio stalai ir 
keletas lentynų klasikinės literatūros, kurią mėgome skaityti nuo 
vaikystės. Klebonija anaiptol nebuvo didelis namas, bet didžiausias 
Hovorte, ir, būdamas toks, iš kitų išsiskyrė; didesnio nei norėjome, 
nei mums reikėjo; mylėjome kiekvieną jo kampelį ir plyšelį.

– Taigi mes septyni mėnesiai Hovorte be kiurė*, tėtės pagalbi-
ninko, – pasakiau, – jei neskaičiuosime Oksenhopo kunigo Džo-
zefo Granto, kuris per daug užsiėmęs naująja mokykla, kad būtų 
tikras pagalbininkas.

– Ar tėtė rytoj susitinka su daug žadančiu kandidatu į kiurė?
– Taip. – Keletą mėnesių tvarkiau tėtės korespondenciją, todėl 

šiek tiek apie minimą džentelmeną žinojau. – Su ponu Nikolsu iš 
Airijos. Jis atsiliepė į tėtės skelbimą „The Ecclesiastical Gazette“.

– Gal jis tiks?
– Tikėkimės. Su geru kiurė tėtė laimėtų laiko, o mes nuspręs-

tume, ką reikia daryti.
– Ale iš kur čia bus geras kiurė, – bambėjo žilaplaukė tar-

naitė Tabė Jorkšyro tarme, įklišinusi į virtuvę iš sandėliuko su 
pintine obuolių. – Tie jauni kunigėliai labai pasipūtę, žiūri į tave 
kaip į šiukšlę po kojom. Šiuos namuos aš jiem tik tarnaitė ir jo-
kio man mandagumo. O koks nusistatymas prieš Jorkšyro žmo-
nes ir papročius. Patys įgriūva kaip iš dangaus į klebono namus 

 * Anglijos protestantų bažnyčios žemiausio luomo kunigas, klebono padėjėjas (vert. 
pastaba).
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arbatos ar vakarienės be jokio rimto reikalo. Tik kad moteriškos 
turėtų darbo.

– Nebūtų pikta, – įsiterpiau aš, – jei būtų patenkinti tuo, kuo 
juos vaišiname, bet jie amžinai skundžiasi.

– Visa šutvė tų bernų iš kolegijų neatstoja vieno seno klebo-
no, – atsiduso Tabė atsisėdusi prie stalo ir pradėjusi lupti obuo-
lius. – Senieji moka gražiai su žmogum apsieiti: geri ir aukštiem 
ponam, ir mažiem žmogeliam.

– Tabe, ar paštas buvo? – paklausiau žiūrėdama į laikrodį ant 
židinio. 

– Jo, bet tau, mergele, nieko nėra.
– Tikrai?
– Ar aš akių neturiu? Kas tau rašys? Tik prieš dvi dienas gavai 

laišką nuo draugės Elenos, gal ne?
– Gavau.
Emilė aštriai į mane pažvelgė.
– Tik nesakyk, kad vis dar tikiesi laiško iš Briuselio.
Išpylė karštis, išrasojo kakta, guodžiausi, kad čia nuo židinio 

liepsnų ir neturi nieko bendro su Emilės pastaba ar jos skvarbiu 
žvilgsniu.

– Ne, aišku, nelaukiu, – melavau. 
Prijuostės kampu nusibraukiau prakaitą ir išmiltavau akinius; 

trumpam juos nusiėmiau ir nušluosčiau.
Tiesą sakant, turėjau iš Briuselio penkis brangius laiškus, 

slepiamus apatiniame savo tualetinio staliuko stalčiuje – laiškus 
nuo vyro, kuriuos skaičiau ir vis neatsiskaičiau, kad per perlenki-
mus jie beveik suplyšo. Troškau dar vieno laiško, bet praėjo ištisi 
metai nuo tada, kai gavau paskutinį, o daugiau neatėjo. Jaučiau 
įsmeigtą Emilės žvilgsnį; iš visų šeimynykščių ji mane pažinojo 
geriausiai, jai niekas pro akis neprasprūsdavo. Tačiau nespėjus jai 
nieko daugiau pasakyti, suvirpėjo durų varpelio viela, paskui pa-
sigirdo tilindžiavimas.

– Kas tokiu baisiu oru galėtų būti? – nusistebėjo Tabė.
Išgirdę varpelį du šunys, laimingi tysantys prie ugnies, pašoko 

ant kojų. Pūkis, mūsų švelnusis, šilkaplaukis karaliaus Čarlzo spa-
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nielis, susidomėjęs tik mirksėjo. Emilės šuo Saugas, stambus, pana-
šus į liūtą juodagalvis mastifas, garsiai sulojo ir puolė prie virtuvės 
durų; sesuo žaibiškai jį stvėrė už varinio antkaklio ir atitraukė.

– Ša, Saugai! – sušuko Emilė. – Labai tikiuosi, kad čia ne po-
nas Grantas ar ponas Bredlis arbatėlės atėjo. Šiandien neturiu 
nuotaikos vaišinti kaimynų vikarų.

– Arbatai per anksti, – pasakiau.
Saugas įnirtingai skalijo; Emilė jį tramdė iš visų jėgų.
– Užrakinsiu jį savo kambaryje. – Emilė išskubėjo iš virtuvės 

laiptais aukštyn.
Suprasdama Emilės bodėjimąsi svetimais, puikiai žinojau, 

kad greitai ji negrįš. Kadangi Tabė buvo sena ir šluba, o tarnaitė 
Marta Braun, kuri atlikdavo sunkiausius namų ūkio darbus, sa-
vaitei buvo išvykusi namo, nes skaudėjo kelį, savaime supranta-
ma, atidaryti duris buvo mano darbas.

Įkaitusi ir pavargusi nuo darbo visą rytą virtuvėje, neturėjau 
laiko išvaizdai, tik probėgomis žvilgtelėjau į prieškambario vei-
drodį. Nemėgdavau žiūrėti į savo atvaizdą; buvau smulki ir labai 
mažo ūgio, visada pajusdavau nepasitenkinimą išvydusi veidro-
dyje išblyškusį, negražų savo veidą. Dabar, dar didesniam mano 
nusivylimui, atvaizdas priminė, kad vilkiu seniausią, negražiau-
sią suknelę; galva aprišta skarele; prijuostė miltuota ir apibirusi 
prieskoniais nuo pyrago; rankos ir kakta taip pat miltuotos. Grei-
tai pasivaliau kaktą prijuoste, bet reikalai tik pablogėjo.

Varpelis nuaidėjo vėl. Nuskubėjau koridoriumi, įkandin, na-
gučiais brūžindamas grindis, lapatavo Pūkis. Priėjau prie laukujų 
durų ir jas atidariau.

Įsiveržė ledinis lietaus ir vėjo gūsis. Priešais mane ant laip-
telių po juodu skėčiu stovėjo jaunas skrybėlėtas vyras juodu 
apsiaustu, iš pažiūros netoli trisdešimties, jo siaubui, staiga nuo 
vėjo šuoro skėtis išsivertė. Netekęs menkos apsaugos, jis atrodė 
panašus į labai ilgą, permirkusią žiurkę. Bevaisės, karštligiškos 
svečio pastangos pataisyti skėtį ir išvengti lietaus neleido gerai 
įžiūrėti jo bruožų, padėtis atrodė dar beviltiškesnė, kai išvydęs 



S y r i e  J a m e S

20

mane jis tuojau pat nusiėmė skrybėlę ir už tai gavo dar gausesnių 
stichijos malonių.

– Ar jūsų šeimininkas namie? – Keltiška jo žemo, sodraus 
balso intonacija iš karto išdavė airišką kilmę, praturtintą škotišku 
akcentu.

– Mano šeimininkas? – pasipiktinusi pakartojau ir tuoj pat 
pajutau nuoskaudą. Jis mane palaikė tarnaite! – Jei turite omeny 
kunigą Patriką Brontę, tai jis iš tikrųjų namie, pone, ir jis – mano 
tėvas. Prašau atleisti man už aprangą. Paprastai nepasitinku sve-
čių nuo galvos iki kojų miltuota. Kepimo diena.

Vyriškis nė truputėlio nesutriko dėl savo rikto (galbūt kaltas 
čaižantis ledinis lietus), tik prisimerkė.

– Atsiprašau. Aš – Artūras Belis Nikolsas. Susirašinėjau su 
jūsų tėvu dėl tarnybos. Turėjome susitikti tik rytoj, bet atvykau į 
Kitlį diena anksčiau, taigi pamaniau, kad galėčiau užsukti.

– O taip, pone Nikolsai. Prašom į vidų, – mandagiai para-
ginau žengdama atgal ir praleisdama jį į prieangį. Kai uždariau 
nuo lietaus ir staugiančio vėjo duris, nusišypsojau. – Iš tiesų baisi 
audra, ar ne? Nenustebčiau pamačiusi išžygiuojančius gatvele gy-
vulius, pora už poros.

Laukiau, kad jis irgi nusišypsotų arba atsakytų panašiai 
šmaikščiai, bet jis tik stovėjo kaip statula ir spoksojo į mane laiky-
damas skrybėlę ir skėtį, varvančius ant akmeninių grindų. Dabar, 
kai gamtos stichijos jam negrėsė, mačiau, kad jis tvirto sudėjimo, 
tamsios odos vyras, patrauklaus, ryškių bruožų ir glotnaus veido, 
didele, bet gražia nosimi, ryžtinga burna ir tankiais, labai juodais 
plaukais, kurie permirkę lipo prie galvos varvančiomis sruogomis. 
Jis buvo mažiausiai šešių pėdų ūgio, visa pėda aukštesnis už mane. 
Iš jo laiško prisiminiau, kad jam dvidešimt septyneri, beveik dve-
jais metais už mane jaunesnis, atrodytų dar jaunesnis, pamaniau, 
jei ne tankios, ilgos, tvarkingos žandenos. Akys buvo santūrios ir 
protingos, tačiau jis atplėšė nuo manęs žvilgsnį ir droviai apsidairė 
koridoriuje, tarsi nutaręs žiūrėti bet kur, tik ne į mane.

– Tikriausiai Airijoje prie tokių liūčių jūs įpratę? – bandžiau 
prakalbinti.
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Jis linktelėjo žiūrėdamas į grindis, bet neatsakė. Matyt, tie keli 
sakiniai prie durų buvo vienintelės jo žodžių atsargos. Pūkis sto-
vėjo prie atvykėlio kojų, smalsiai į jį žiūrėjo ir kažko tikėjosi. Po-
nas Nikolsas, nors šlapias ir aiškiai sušalęs, nusišypsojo, pasilenkė 
ir švelniai paglostė jam galvą.

Kruopščiai nusišluosčiusi į prijuostę rankas paklausiau:
– Ar galiu paimti jūsų skrybėlę ir apsiaustą, pone?
Jis dvejojo, bet tylomis atkišo man varvantį skėtį, paskui, nu-

sivilkęs apdarus, padavė ir juos. Jo batai buvo kiaurai permirkę ir 
aplipę purvu.

– Nejau atpėsčiavote visą kelią nuo Kitlio tokiu oru, pone 
Nikolsai?

Jis linktelėjo.
– Atsiprašau, kad prinešiau purvo. Prieš skambindamas sten-

giausi nukrapštyti jo kuo daugiau.
Svečias prakalbo! Net du sakiniai, nors ir trumpi! Tai jau šio-

kia tokia pergalė.
– Šios akmeninės grindys pratusios prie purvo, galite neabe-

joti. Ar nenorėtumėt sušilti prie ugnies virtuvėje, pone Nikolsai, 
kol atnešiu jums rankšluostį?

Jis sunerimo.
– Virtuvėje? Ne, ačiū.
Mane pritrenkė jo nustebęs tonas, kai jis tarė žodį „virtuvė“. 

Mano ausiai nuskambėjo pasibjaurėjimas ta vieta – tarsi laikytų 
šią patalpą, paprastai susijusią su moterimis, per daug niekinga, 
kad į ją įžengtų. Pasipiktinau.

– Deja, valgomajame židinys nepakurtas, – irzliai drėbiau. – 
Būčiau pasiūliusi eiti ten, užtat virtuvėje šilta ir jauku. Per keletą 
minučių pradžiūtumėte, niekas jums, be manęs ir tarnaitės, ne-
trukdytų, iki nuvesiu į tėvo kabinetą.

– Jei galima, aplankysiu jūsų tėvą dabar, – skubiai pareiškė 
jis. – Jo kabinete tikriausiai yra židinys. Būčiau dėkingas, jei duo-
tumėt rankšluostį.

Na, pamaniau, eidama atnešti prašyto daikto, tėčiui siūly-
sis pasipūtęs, arogantiškas airis. Mūsų buvęs kiurė, niekinamas 
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šventasis Smitas, palyginti su juo, atrodė tikras lobis. Po kelių 
minučių grįžau su rankšluosčiu. Ponas Nikolsas tylėdamas nu-
sišluostė šlapius plaukus ir veidą, paskui rankšluosčiu nusivalė 
batus, galiausiai purviną, subjaurotą grąžino jį man.

Norėdama kuo greičiau jo atsikratyti, patraukiau prie tėvo 
kabineto durų ir pasakiau:

– Kadangi pastaruoju metu tvarkiau tėvo korespondenciją, 
tikiuosi, jus laiške įspėjau: mano tėvo rega labai susilpnėjusi. Jis 
jus matys, bet kaip pro rūką. Gydytojai sako, kad kada nors jis 
visiškai apaks.

Ponas Nikolsas niūriai linktelėjo ir tepasakė: „Taip, atsimenu.“
Pasibeldžiau į kabineto duris, palaukiau, kol tėvas atsilieps, 

paskui atidariau duris ir pranešiau, kad atvyko ponas Nikolsas. 
Tėtė pakilo iš krėslo prie židinio ir nustebęs pasveikino atvykėlį 
šypsena. Tėtė buvo aukštas, liesas, bet tvirtas vyras, jo gražų veidą 
laikas išvagojo raukšlėmis. Jis nešiojo akinius metaliniais rėme-
liais, panašius į mano, juodu klebono apdaru puikavosi visas sep-
tynias savaitės dienas, o jo baltų plaukų kupeta prilygo baltumui 
plačios kaklajuostės, šia taip apsivyniodavo kaklą (saugodamasis 
peršalimo), kad nė smakro nematydavai.

Ponas Nikolsas perėjo per kambarį ir paspaudė tėtei ranką. 
Palikau juos ir nuskubėjau apsitvarkyti, pažeminta, kad sutikau 
nepažįstamą žmogų tokia apsileidusi. Nusirišau skarelę, patikri-
nau, ar mano rusvi plaukai tvarkingai susukti, pakelti ir tinka-
mai prismeigti. Paskui persivilkau švaria, sidabro spalvos sukne-
le, aišku, šilkine. (Nuo to laiko, kai apsigyvenome Hovorte, tėtė 
daugybę kartų skaitė maldas per laidotuves vaikų, kurių drabu-
žiai užsidegė, nes jie stovėjo per arti prie ugnies; todėl jis vengė 
medvilnės ir lino, reikalavo, kad mes dėvėtume tik vilną ir šilką, 
kurie ne taip lengvai užsiliepsnoja). Pasipuošusi kvakerių stiliaus 
suknele, pasijutau patogiau ir laisviau. Nors nesu gražuolė, bent 
nesigėdinsiu svečio dėl aprangos.

Emilė vėl darbavosi virtuvėje, todėl grįžusi suvaidinau jai ir 
Tabei scenelę, kuri vyko prie durų. „Į virtuvę? – pasakiau mėg-



Sla p ti  Š a rl o t ė s  Bro n t ė s  d i e n o ra š č i a i

23

džiodama pono Nikolso balsą ir panieką. – Ne, ačiū.“ Tarsi jis 
niekada nesiteiktų įkelti kojos į patalpą, kurioje paprastai kara-
liauja moterys.

Emilė juokėsi.
– Ale jau toks netašytas, – pareiškė Tabė.
– Tikėkimės, kad pokalbis ilgai netruks ir daugiau jo nepa-

matysime, – pasakiau.
Priėjusi su arbatos padėklu prie kabineto, pro praviras duris iš-

girdau garsiai šnekančius du airius. Airiškas pono Nikolso akcen-
tas buvo labai ryškus, pagražintas įdomiu škotišku atspalviu. Tėtė 
stengėsi atsikratyti akcento nuo tos dienos, kai įstojo į kolegiją, bet 
airiška intonacija buvo girdėti jo kalboje ir persidavė jo palikuo-
nims, tarp jų ir man. Abu vyrai buvo gerokai įsismaginę; staiga 
pasigirdo širdingas kvatojimas – tai mane nustebino, juk iš pono 
Nikolso išspaudžiau tik kelis skiemenis, jis man nė nešyptelėjo.

Jau ketinau įeiti, o tada išgirdau tėtę sakant:
– Aš joms sakiau: neišleiskite iš rankos adatos, išmokite siūti 

marškinius, moteriškus drabužius, kepti pyragus ir vieną dieną 
tapsite sumaniomis moterimis. Bet argi jos manęs klauso.

Į tai ponas Nikolsas pareiškė:
– Sutinku. Moterys geriausiai tinka joms Dievo skirtiems 

darbams, pone Bronte, siūti ar darbuotis virtuvėje. Jums labai pa-
sisekė, kad turite dvi senmerges, kurios tvarko namų ūkį.

Mane apėmė pyktis ir įsiūtis. Vos neišmečiau iš rankų padė-
klo. Buvau gerai susipažinusi su tėtės požiūriu į moteris; seserys 
ir aš praleidome marias laiko ginčydamosi su juo tuo klausimu, 
nesėkmingai mėgindamos jį įtikinti, kad moterys turi ne mažiau 
proto negu vyrai ir reikėtų joms leisti išskleisti sparnus už vir-
tuvės durų. Galiausiai jis pasidavė ir leido mums studijuoti isto-
riją ir klasikus drauge su broliu, bet vis tiek buvo įsitikinęs, kad 
mokytis lotynų ir graikų kalbų, skaityti Vergilijų ir Homerą yra 
beprasmis mūsų laiko švaistymas.

Tokį fanatizmą tėčiui galėjau atleisti, nors ir nepakenčiau; jam 
buvo šešiasdešimt aštuoneri, ako ne tik mielo senuko akys, bet ir 
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protas dėl ribotų kartos pažiūrų. Bet iš jauno, baigusio kolegiją 
žmogaus, koks buvo ponas Nikolsas, kurio laukė tarnyba, reika-
lausianti dirbti su įvairaus amžiaus ir abiejų lyčių mūsų bendruo-
menės žmonėmis, norėjai tikėtis atviresnių ir platesnių pažiūrų, 
laisvesnio mąstymo.

Virdama pykčiu pastūmiau duris ir įžygiavau į kambarį. Abu 
džentelmenai sėdėjo vienas šalia kito prie židinio. Ugnies šilu-
ma padarė stebuklą: ponas Nikolsas atrodė sušilęs ir išdžiūvęs, 
jo tamsūs plaukai, perskirti nuo plačios kaktos ant šono, buvo 
lygūs, tankūs ir sveikai žvilgėjo. Jam ant kelių gulėjo mūsų rai-
nis Tomas; ponas Nikolsas plačiai šypsojosi ir išsiblaškęs glostė 
gyvulėlį, o šis patenkintas murkė. Bet man prisiartinus švytintis 
džentelmeno veidas užtemo; jis atsisėdo tiesiau, todėl katinas 
nuo kelių nušoko. Šiam vyrui aš akivaizdžiai nepatikau. Man tai 
mažai rūpėjo, nes dėl savo pastabos jis prarado net menkiausią 
mano pagarbą.

– Tėte, atnešiau jums arbatos. – Padėjau padėklą ant mažo 
staliuko šalia pono Nikolso. – Nenoriu jums trukdyti, todėl pa-
liksiu tave rūpestingai pono Nikolso globai.

– O! Šarlote, būtinai lik ir įpilk arbatos. Kokią mėgstate, pone 
Nikolsai?

– Tokią, kokios duoda, – atsakė ponas Nikolsas. Tėtė nusi-
juokė. Man ponas Nikolsas pasakė: – Du gabaliukus cukraus ir 
riekelę duonos su sviestu.

Mano moteriška siela prieš tokį įsakmų toną stojo piestu. 
Būtų buvusi mano valia, būčiau atriekusi duonos ir sviedusi į pa-
sipūtusį jo veidą. Vis dėlto susilaikiau ir padariau ko prašoma. 
Jam užteko mandagumo gavus padėkoti. Palikau arbatos padėklą 
ir sprukau atgal į virtuvę, o ten su Emile ir Tabe praleidome be-
maž valandą vardydamos siaurapročių vyrų kvailystes.

– Išvadina senmerge, o man viso labo dvidešimt devyneri, ir 
kas – žmogus, kuriam puikybė neleidžia į virtuvę įkelti kojos! – 
šaukiau su panieka. – O paskui ramiausiai tikisi, kad jį aptarnau-
siu, užtepsiu jam ant duonos sviesto – to jau per daug!
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– Jis ir mane pavadino senmerge, – gūžtelėjo pečiais Emilė, – 
nors manęs akyse nėra matęs. Manau, dėl to neturėtum piktintis. 
Nuolat kartoji, kad niekada netekėsi.

– Taip, bet toks mano pasirinkimas. Turėjau du pasiūlymus 
tekėti. Juos atmečiau. Žodis „senmergė“ tinka nukaršusiai senai 
panai, kuri niekam nereikalinga, kurios niekas nemyli.

– Tai kieno dabar puikybė? – įsiterpė cvaktelėjusi liežuviu 
Tabė. – Manyč, kad nėr ko laidyt liežuvio apie dvejas piršlybas 
per pačtą.

– Jos rodo, kad turiu savo reikalavimus. Tekėsiu tik tada, kai 
bus abipusė meilė; už vyro, kuris ne tik mane mylės ir gerbs, bet 
gerbs moteris apskritai. – Suirzusi klestelėjau į supamąjį krėslą. – 
Vyrai visada cituoja Saliamono dorybingąją moterį kaip pavyzdį 
mūsų lyčiai. Ką gi, ji buvo amatininkė: siuvo puikius lininius ap-
darus, darė diržus ir juos pardavinėjo. Ji vertėsi žemės ūkiu: su-
pirkinėjo žemę ir veisė vynuogynus! Bet ar šiuolaikinei moteriai 
leista būti panašiai į ją?

– Neleista, – atsakė Emilė.
– Mums neleidžia dirbti jokių kitų darbų, tik namų ūkio ir 

siūti, jokių žemiškų malonumų, išskyrus tuščią svečiavimąsi, 
ir  nėra vilties sulaukti gyvenime ko nors geresnio. Vyrai tikisi, 
kad tokia nuobodžia ir skurdžia dalia turėtume būti patenkin-
tos, paklusti jai diena iš dienos nesiskųsdamos, tarsi neturėtume 
gebėjimų kam nors kitam. Aš jūsų klausiu: ar vyrai galėtų taip 
gyventi? Ar jiems taip gyventi neįgristų?

– Vyrai neturi suopračio apie moteriškų gyvenimo sunkumą, – 
pasakė Tabė liūdnai linguodama galvą.

– Net jei ir turėtų, dėl to nepajudintų nė piršto.

Kai pagaliau išlydėjusi poną Nikolsą lengviau atsidusau ir už-
dariau duris, grįžau į tėtės kabinetą ir pasakiau:

– Tikiuosi, tą džentelmeną matėme paskutinį kartą.
– Priešingai, – atsakė tėtė. – Aš jį pasamdžiau.
– Pasamdėte? Tėti! Negali būti.



S y r i e  J a m e S

– Puikiausias kandidatas, kokį teko apklausti per daugelį 
metų. Jis man primena Viljamą Veitmaną.

– Kaip galite taip sakyti? Jis visiškai nepanašus į Viljamą 
Veitmaną! – Poną Veitmaną, pirmąjį tėtės kiurė, mylėjo visa 
bendruomenė, ypač mano sesuo Anė. Deja, jis apsikrėtė cholera 
lankydamas ligonius ir prieš trejus metus mirė. – Ponas Veit-
manas buvo gražus, mielas ir draugiškas. Jis turėjo nuostabų 
humoro jausmą.

– Ir ponas Nikolsas turi puikų humoro jausmą.
– Nepastebėjau, gal tik ironizuodamas moteris. Jis siaurapro-

tis, storžievis ir arogantiškas, tėte, ir per didelis tylenis.
– Tylenis? Ką, ar tu pakvaišai? Nuo jo kalbų man ausis pa-

skaudo. Neprisimenu, kada taip maloniai ir įdomiai su žmogumi 
kalbėjausi.

– Man jis pasakė tik tris sakinius.
– Galbūt jis drovisi kalbėti su nepažįstama moterimi.
– Jei taip, tai kaip jam seksis su bendruomene?
– Manau, puikiai. Kaip žinai, jis turi puikias rekomendacijas 

ir suprantu kodėl. Pernai baigė Švenčiausiosios Trejybės kolegi-
ją. Jis geras vyras, turi galvą ant pečių. Mus sieja daug bendra, 
Šarlote. Tik pamanyk, jis gimė Antrimo grafystėje, Šiaurės Airi-
joje, už kokių keturiasdešimties mylių nuo tos vietos, kurioje aš 
užaugau. Mudu abu kilę iš dešimties vaikų šeimos; abiejų tėvai 
buvo vargingi ūkininkai ir abiem mokytis universitete padėjo 
vietos kunigai.

– Visi tie panašumai labai gerai, tėte, bet ar dėl to jis bus geras 
kunigas? Jis per jaunas.

– Jaunas? Žinoma, jaunas. Mano mergyte, negali tikėtis pa-
tyrusio kiurė už devyniasdešimt svarų per metus. Jis dar net 
negavęs šventimų, todėl turėsime apie mėnesį laukti, kol pradės 
eiti pareigas.

– Dar mėnesį? Tiek daug darbo. Ar galite taip ilgai laukti, tėte?
Tėtė nusišypsojo.
– Esu tikras, kad ponas Nikolsas bus vertas laukimo.


