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I
isos laimingos !eimos pana!ios viena $ kit%, kiekviena nelaiminga !eima yra 
nelaiminga savaip.

Viskas susimai!# Oblonski" namuose. &mona su'inojo, kad vyras tur#jo 
artim" santyki" su pranc(ze guvernante, kuri anks)iau tarnavo pas juos, ir parei!k# su-
tuoktiniui, kad nebegali gyventi su juo vienuose namuose. Tokia pad#tis t*s#si jau tris 
dienas ir kankino tiek vyr% ir 'mon%, tiek visus !eimos narius, tiek tarnus. Visi !eimos 
nariai ir tarnai juto, kad bendras j" gyvenimas neturi prasm#s ir kad 'mon#s, nety)ia su-
sitik* bet kurioje u'eigoje, yra artimesni tarp sav*s negu jie, Oblonski" !eimos nariai bei 
tarnai. &mona nesirod# i! savo kambari", vyro tre)ia diena nebuvo namie. Vaikai lakst# 
po visus namus lyg patrak*; angl# susivaidijo su ekonome ir para!# savo bi)iulei lai!kel$, 
pra!ydama paie!koti jai naujos vietos; vir#jas dar vakar i!#jo per pa)ius pietus; virtuv#s 
darbinink# ir ve'#jas pra!#si atleid'iami.

Tre)i% dien% po t" vaid" kunigaik!tis Stepanas Arkadji)ius Oblonskis+– Stiva, kaip 
visi j$ vadino auk!tuomen#je,+– $prastu metu, tai yra a!tunt% ryto, pabudo ne 'monos 
miegamajame, bet savo kabinete, ant tymin#s sofos. Jis apsivert# ant sofos spyruokli" 
savo pilnu, i!puosel#tu k(nu, tartum nor#damas dar gerokai numigti, i! kitos pus#s sti-
priai apkabino priegalv$ ir priglaud# prie jo skruost%; bet staiga pa!oko, atsis#do ant 
sofos ir atsimerk#.

„Beje, beje, kaipgi )ia buvo?+– svarst# jis, prisimindamas sapn%.+– Beje, kaipgi )ia 
buvo? Tiesa! Alabinas k#l# pietus Darm!tate; ne, ne Darm!tate, tai buvo ka'kas ame-
rikieti!ka. Taip, bet ten Darm!tatas buvo Amerikoje. Taip, Alabinas k#l# pietus ant sti-
klini" stal", taip,+– ir stalai dainavo: „Il mio tesoro“*, ir ne „Il mio tesoro“, bet ka'k% 
gra'esnio, o ka'kokie ma'y)iai gra,n#liai, kurie kartu buvo ir moterys“,+– prisimin# jis.

Stepano Arkadji)iaus akys linksmai sublizgo, ir jis !ypsodamasis susim%st#. „Taip, 
gera buvo, labai gera. Daug kas dar buvo tenai puiku, bet juk nei!reik!i 'od'iais, o net n# 
mintimis nei!reik!i pabud*s.“ Pasteb#j*s !viesos ruo'%, prasiver'us$ pro vienos gelum-
bin#s u'uolaidos kra!t%, jis linksmai numet# nuo sofos kojas, susirado jomis 'monos 
i!siuvin#tas (pernyk!t# dovana gimimo dienai), auksiniu tymu apved'iotas !lepetes ir 
senu devyneri" met" $pratimu neatsistodamas siek# ranka tos vietos, kur miegamajame 
kabodavo jo chalatas. Ir dabar staiga atsimin#, kod#l jis miega ne 'monos miegamajame, 
o kabinete; !ypsena dingo nuo jo veido, jis surauk# kakt%.

* Mano brangenyb# ()ia ir kitur – vert. past.).
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„Ak, ak, ak! A-a!..“+– sumyk# Stepanas Arkadji)ius, atsimin*s visa, kas $vyko. Ir jo 
vaizduot#je v#l i!kilo visos smulkmenos, kaip jis susipyko su 'mona, kokia bjauri jo pa-
d#tis, ir vis" skaud'iausia, kad pats d#l to kaltas.

„Taip! Ji neatleis ir negali atleisti. Ir baisiausia, kad viskas atsitiko d#l mano kalt#s,+– 
d#l mano kalt#s, o a! nesu kaltas. -ia ir visa drama,+– galvojo jis.+– Ak, ak, ak!“+– nusi-
min*s kartojo jis, prisimindamas pa)ius sunkiausius !it" barni" $sp(d'ius.

Vis" nemaloniausias buvo tas pirmas akimirksnis, kai jis, sugr$'*s i! teatro, links-
mas ir patenkintas, ne!damas rankoje did'iul* kriau!* 'monai, nerado jos svetain#je; 
nusteb*s nerado n# kabinete ir galiausiai pamat# j% miegamajame su nelemtuoju, visk% 
atskleidusiu lai!keliu rankoje.

Jinai, toji visada susir(pinusi, visada plu!anti ir, jo manymu, nedidelio protelio Doli, 
s#d#jo nejud#dama su lai!keliu rankoje ir su siaubu, neviltimi ir pyk)iu veide 'i(r#jo $ j$.

– Kas )ia? Kas?+– paklaus# ji, rodydama $ lai!kel$.
Ir, visa tai atsiminus, kaip kad da'nai b(na, Stepan% Arkadji)i" kankino ne tiek pats 

$vykis, kiek jo atsakas $ tuos 'monos 'od'ius.
T% akimirk% jam atsitiko tai, kas atsitinka 'mon#ms, kada jie netik#tai u'klumpami 

padar* k% nors pernelyg negarbingo. Stepanas Arkadji)ius nesugeb#jo nutaisyti tokio 
veido, kuris tikt" pad#)iai, kurioje atsid(r# prie! 'mon% po to, kai i!kilo aik!t#n jo kalt#. 
U'uot $si'eid*s, gyn*sis, teisin*sis, pra!*s dovanoti, net pasilik*s abejingas+– viskas b(t" 
buv* geriau, negu tai, k% jis padar#!+– jo veidas visi!kai neju)iom („galvos smegen" re-
.eksai“,+– nutar# Stepanas Arkadji)ius, kuris m#go ,ziologij%), visi!kai neju)iom staiga 
nu!vito paprasta, gera, taigi kvaila !ypsena.

Tos kvailos !ypsenos jis negal#jo sau atleisti. Pama)iusi t% !ypsen%, Doli kr(ptel#jo 
tarsi nuo ,zinio skausmo, prikalb#jo $gimtu jai staigumu daugyb* 'iauri" 'od'i" ir i!-
b#go i! kambario. Nuo to laiko ji nenor#jo matyti savo vyro.

„D#l visko kalta toji kvaila !ypsena“,+– galvojo Stepanas Arkadji)ius.
„Bet k% gi daryti? K% daryti?“+– nusimin*s jis klausin#jo sav*s ir nerado atsakymo.

II
tepanas Arkadji)ius pats sau buvo atviras. Jis negal#jo apgaudin#ti ir $tikin#-
ti sav*s, jog gailisi d#l to savo poelgio. Negal#jo dabar gail#tis, kad jis, gra'us, 
link*s greitai susi'av#ti trisde!imt ketveri" met" vyri!kis, n#ra $simyl#j*s 

savo 'monos, penki" gyv" ir dviej" mirusi" vaik" motinos, tik vieneriais metais jaunes-
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n#s u' j$. Jis tik gail#josi, kad nesugeb#jo geriau nusl#pti nuo 'monos. Stepanas Arkadji-
)ius jaut#, kokia sunki jo pad#tis, ir jam buvo gaila 'monos, vaik" ir sav*s. Gal jis ir ge-
riau b(t" mok#j*s pasl#pti savo nuod#mes nuo 'monos, jeigu b(t" tik#j*sis, kad toji 
'inia taip j% paveiks. Stepanas Arkadji)ius niekuomet nebuvo rimtai svarst*s !ito klausi-
mo, bet lyg per migl% vaizdavosi, jog 'mona seniai $taria, kad jis nei!tikimas, ir 'i(ri $ tai 
pro pir!tus. Jam net atrod#, kad ji, sunykusi, pasenusi, jau nebegra'i moteris ir niekuo 
nepasi'yminti, paprasta, tiktai gera !eimos motina, jau vien d#l teisingumo turi b(ti at-
laidi. I!#jo visi!kai prie!ingai.

„Tai baisu! Ai, ai, ai! Baisu!+– kartojo sau Stepanas Arkadji)ius ir nieko negal#jo 
sugalvoti.+– Ir kaip viskas buvo gera ligi !iol, kaip mes gra'iai gyvenome! Jinai buvo 
laiminga, patenkinta vaikais, a! jai niekur nekliud'iau, leidau )i()iuotis su vaikais ir !ei-
mininkauti, kaip ji nori. Tiesa, negerai, kad ji anks)iau buvo guvernant# m(s" namuose. 
Negerai! Suktis apie savo guvernant*+– ka'kaip trivialu, vulgaru. Ta)iau kokia guver-
nant#! ( Jis ai!kiai prisimin# juodas !elmi!kas m-lle Roland akis ir jos !ypsen%.) Ta)iau 
kol ji buvo m(s" namuose, a! juk mok#jau susivaldyti. O vis" blogiausia, kad jinai jau... 
Ir reik#jo gi taip atsitikti, lyg ty)ia! Ai, ai, ai! Bet k% gi, k% gi daryti?“

Nebuvo kito atsakymo, i!skyrus t% bendr% atsakym%, kur$ duoda gyvenimas $ visus 
painiausius ir labiausiai nei!sprend'iamus klausimus. Atsakymas toks: reikia gyventi 
kasdieniais reikalais, atseit, u'simir!ti. U'simir!ti sapne jau nebegalima, bent ligi nak-
ties; nebegalima susigr%'inti t" melodij", kurias dainavo moterys-gra,n#liai; vadinasi, 
reikia ie!koti u'simir!imo gyvenimo sapne.

„Na, pamatysime v#liau“,+– tar# sau Stepanas Arkadji)ius ir pakil*s apsivilko pilku 
chalatu su 'ydru !ilkiniu pamu!alu, susimezg# juost% su spurgais ir, $trauk*s gerokai oro 
$ pla)i% kr(tin#s l%st%, tvirtai, kaip visada, statydamas pasuktas $ !onus kojas, kurios taip 
lengvai ne!# jo piln% k(n%, pri#jo prie lango, pak#l# u'uolaid% ir garsiai paskambino. 
Tuojau pasirod# senas jo bi)iulis kamerdineris Matvejus, ne!inas drabu'iais, batais ir 
telegrama. Paskui Matvej" $#jo ir kirp#jas su skutimo reikmenimis.

– Yra i! $staigos ra!t"?+– paklaus# Stepanas Arkadji)ius, pa#m*s telegram% ir s#sda-
masis prie veidrod'io.

– Ant stalo,+– atsak# Matvejus, klausiamai, su u'uojauta pa'velg# $ savo pon% ir kiek 
luktel#j*s prid(r#, gudriai !ypsodamasis:+– Ve'ik" !eimininkas buvo atsiunt*s 'mog".

Stepanas Arkadji)ius nieko neatsak# ir tik veidrodyje pa'velg# $ Matvej"; i! j" 'vilgs-
ni", kurie susid(r# veidrodyje, buvo matyti, kaip jie supranta kits kit%. Stepano Arkadji-
)iaus 'vilgsnis tarytum klaus#: „Kam gi tu dar sakai? Argi ne'inai?“

Matvejus susid#jo rankas $ 'aketo ki!enes, atstat# koj% ir tyl#damas, gera!irdi!kai vos 
vos !ypsodamasis pa'i(r#jo $ savo pon%.
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– Liepiau ateiti kit% sekmadien$, o lig to laiko patariau be reikalo j(s" nevarginti ir 
nevargti pa)iam,+– pasak# jis, matyti, i! anksto paruo!tus 'od'ius.

Stepanas Arkadji)ius suprato, jog Matvejus nori pajuokauti ir atkreipti $ save d#mes$. 
Atpl#!*s telegram%, jis perskait# j%, mintyje pataisydamas i!kraipytus, kaip paprastai, 
'od'ius, ir jo veidas nu!vito.

– Matvejau, sesuo Ana Arkadjevna rytoj atva'iuoja,+– tar# jis, valand#l* sulaik*s 'vil-
gan)i%, putni% barzdasku)io rank%, kuri skyn# rausv% keli% tarp ilg" garbanot" 'anden".

– D#kui Dievui,+– i!tar# Matvejus, !ituo atsakymu parodydamas, kad jis, lygiai kaip 
ir jo ponas, supranta, koks svarbus !is atvykimas, nes Ana Arkadjevna, mylima Stepano 
Arkadji)iaus sesuo, gali pad#ti sutaikyti vyr% su 'mona.

– Viena ar su ponu?+– paklaus# Matvejus.
Stepanas Arkadji)ius negal#jo kalb#ti, nes kirp#jas skuto jo vir!utin* l(p%, ir i!k#l# 

vien% pir!t%. Matvejus linktel#jo $ veidrod$ galva.
– Viena. Vir!" paruo!ti?
– Darjai Aleksandrovnai prane!k, kur ji lieps.
– Darjai Aleksandrovnai?+– lyg abejodamas pakartojo Matvejus.
– Taip, prane!k. Ir paimk telegram%, paduok Darjai Aleksandrovnai, k% ji pasakys.
„Norite pam#ginti“,+– suprato Matvejus, bet tiek tepasak#:
– Klausau.
Stepanas Arkadji)ius jau buvo nusipraus*s ir susi!ukav*s ir nor#jo vilktis drabu'ius, 

kai $ kambar$, palengva 'engdamas girg'dan)iais batais, su telegrama rankoje sugr$'o 
Matvejus. Barzdasku)io jau nebuvo.

– Darja Aleksandrovna liep# prane!ti, kad ji teikiasi i!vykti. Tegu daro, kaip jiems, 
vadinasi, jums, patinka,+– pasak# jis juokdamasis tiktai akimis ir, susid#j*s rankas $ ki!e-
nes, palenk*s $ !al$ galv%, $bed# akis $ pon%.

Stepanas Arkadji)ius kiek patyl#jo. Paskui gera ir truput$ gaili !ypsena pasirod# jo 
gra'iame veide.

– A? Matvejau?+– pratar# jis, linguodamas galv%.
– Niekis, pone, viskas ateis $ tvark%,+– tar# Matvejus.
– Ateis.
– Taip, pone.
– Tu manai? O kas ten?+– paklaus# Stepanas Arkadji)ius, i!gird*s, kad u' dur" su-

)iu'#jo moteri!ki drabu'iai.
– Tai a!,+– atsak# tvirtas ir malonus moteri!kas balsas, ir pro duris pasirod# grie'tas, 

raupuotas aukl#s Matrionos Filimonovnos veidas.
– Na k%, Matrio!a?+– paklaus# Stepanas Arkadji)ius, eidamas prie jos pro duris.
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Nors Stepanas Arkadji)ius buvo did'iai nusikalt*s 'monai ir pats tai jaut#, kone visi 
nami!kiai, net ir aukl#, geriausia Darjos Aleksandrovnos bi)iul#, buvo jo pus#je.

– Na k%?+– pakartojo jis li(dnai.
– J(s, pone, nueikite dar pas j%, prisipa'inkite kaltas. Gal Dievas duos. Labai jau 

ponia kankinasi, net gaila 'i(r#ti, o visi namai auk!tyn kojom apsivert#. Vaik", pone, 
reikia pagail#ti. Prisipa'inkite, pone. K% gi darysi! Mok#jai gerti, mok#k ir pagirioti...

– Bet juk ne$sileis...
– O j(s padarykite, kas reikia. Dievas gailestingas, pasimelskite, pone, pasimelskite.
– Na, gerai, gali eiti,+– tar# Stepanas Arkadji)ius, staiga nuraud*s.+– Na, pad#k apsi-

rengti,+– kreip#si jis $ Matvej" ir ry'tingai nusimet# chalat%.
Matvejus jau laik# atki!*s lyg pavalkus mar!kinius, p(sdamas nuo j" ka'k% neregimo, 

ir buvo ai!kiai matyti, kad jam malonu apvilkti jais i!puosel#t% pono k(n%.

III
psireng*s Stepanas Arkadji)ius apsipur!k# kvepalais, i!sitrauk# mar!kini" 
rankogalius, $prastu judesiu susikai!iojo $ ki!enes papirosus, pinigin*, degtu-
kus, laikrod$ su dvilinka grandin#le bei pakabu)iais ir papurt*s nosin*, jaus-

damasis !varus, kvapus, sveikas ir ,zi!kai linksmas, nors ir susilauk*s nelaim#s, truput$ 
pasisvyruodamas ant vienos ar ant kitos kojos nu#jo $ valgom%j$, kur jau lauk# kava, o 
!alia kavos+– lai!kai ir tarnybiniai ra!tai.

Jis perskait# lai!kus. Vienas buvo labai nemalonus+– ra!# pirklys, der#j*s mi!k% 'mo-
nos dvare. T% mi!k% b(tinai reik#jo parduoti; bet dabar, ligi jis susitaikys su 'mona, apie 
tai negal#jo b(ti n# kalbos. Ta)iau vis" nemaloniausia, kad $ susitaikym% su 'mona pai-
niojosi piniginis reikalas. Ir mintis, kad !itas reikalas gali j$ paveikti, kad jis, nor#damas 
parduoti t% mi!k%, stengsis susitaikyti su 'mona,+– toji mintis buvo jam u'gauli.

Baig*s lai!kus, Stepanas Arkadji)ius prisitrauk# atsi"stuosius i! $staigos ra!tus, greitai 
per'velg# dvi bylas, dideliu pie!tuku br(k!tel#jo kelet% pastab" ir, nust(m*s popierius $ 
!al$, #m# gerti kav%; gerdamas jis i!skleid# dar dr#gn% rytin$ laikra!t$ ir prad#jo j$ skaityti.

Stepanas Arkadji)ius gaudavo ir skaitydavo liberal" laikra!t$, ne pat$ kra!tutin$, bet 
tos krypties, kurios laik#si dauguma. Ir nors nei mokslu, nei menu, nei politika jis, ties% 
sakant, nesidom#jo, d#l vis" t" dalyk" jis tvirtai laik#si toki" pat pa'i(r", kuri" laik#si 
dauguma ir jo laikra!tis, ir keisdavo jas tik tuomet, kai jas pakeisdavo dauguma, arba, 
tiksliau pasakius, j" nekeisdavo, bet jos pa)ios neju)iomis pasikeisdavo.
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Stepanas Arkadji)ius nesirinkdavo nei krypties, nei pa'i(r", o tos kryptys ir pa'i(ros 
pa)ios ateidavo, lygiai taip pat, kaip jis nesirinkdavo skryb#l#s ar surduto fasono, bet 
imdavo tuos, kuriuos 'mon#s ne!iodavo. Gyvenant tam tikroje visuomen#je ir jau)iant 
!iok$ tok$ poreik$ m%styti, kuris paprastai pasirei!kia brandos metais, jam lygiai taip pat 
kaip ir skryb#l# buvo reikalingos pa'i(ros. Jeigu kas ir vert# j$ pasirinkti liberali%, o ne 
konservatyvi% krypt$, kurios taip pat laik#si daugelis jo aplinkos 'moni", tai !itaip $vyko 
ne d#l to, kad liberali% krypt$ b(t" laik*s i!mintingesne, bet tod#l, kad ji labiau tiko jo 
gyvenimo b(dui. Liberali pakraipa sak#, kad Rusijoje viskas blogai, ir i! tikr"j" Stepanas 
Arkadji)ius tur#jo daug skol", o pinig" jam labai tr(ko. Liberali pakraipa teig#, kad san-
tuoka esanti atgyven*s institutas ir kad b(tinai reiki% j% pertvarkyti, ir i! tikr"j" !eimos 
gyvenimas teik# ma'ai malonum" Stepanui Arkadji)iui, vert# j$ meluoti ir apsimetin#ti, 
o tai visi!kai nesiderino su jo charakteriu. Liberali pakraipa sak# ar, tiksliau tariant, leido 
suprasti, kad religija+– tik apynasris barbari!kajai gyventoj" daliai, ir i! tikr"j" Stepanui 
Arkadji)iui net per trumpas pamaldas imdavo skaud#ti kojas, ir jis negal#jo suprasti, ku-
riam galui visi tie bais(s ir pompasti!ki 'od'iai apie an% pasaul$, kai ir !iame b(t" galima 
labai linksmai gyventi. Be to, Stepanui Arkadji)iui, m#gstan)iam linksm% s%moj$, b(da-
vo kartais malonu apstulbinti ram" 'mogel$ tuo, kad did'iuojantis savo kilme nereik#t" 
sustoti ties Riuriku ir i!siginti savo pirmojo prot#vio+– be'd'ion#s. Taigi liberali kryptis 
virto Stepano Arkadji)iaus $pro)iu, ir jis m#go savo laikra!t$, kaip ir cigar% po piet", 
u' t% lengv% r(k%, kur$ sukeldavo jo galvoje. Jis perskait# vedam%j$ straipsn$, kuriame 
buvo ai!kinama, jog m(s" laikais visi!kai be reikalo kai kas !aukte !aukia, kad radika-
lizmas grasin%s praryti visus konservatyvius elementus ir kad vyriausyb# turinti griebtis 
priemoni" revoliucijos hidrai pasmaugti; prie!ingai, „m(s" manymu, pavoj" kelia ne 
tariamoji revoliucijos hidra, bet atkaklus tradicingumas, kuris stabdo progres%“, ir taip 
toliau. Stepanas Arkadji)ius perskait# ir kit% straipsn$, ,nansin$, kuriame buvo pamin#ti 
Bentamas ir Milis ir stengiamasi $gelti ministerijai. Jis mok#jo greit suvokti kiekvieno 
tokio $g#limo reik!m*: kas, kam ir kuria proga bando $gelti, ir !itai, kaip visada, jam teik# 
tam tikro malonumo. Ta)iau !iandien t% malonum% nuodijo atsiminimas apie Matrio-
nos Filimonovnos patarimus ir apie tai, kad jo namuose tokie prasti reikalai. Jis taip pat 
perskait#, kad grafas Beistas, kaip 'inia, i!vyk*s $ Visbaden% ir kad daugiau nebes% 'il" 
plauk", perskait# ir apie lengvos karietos pardavim%, ir apie jaunos merginos pasisi(ly-
m%; ta)iau !itos 'inios neteik# jam, kaip b(davo pirma, tylaus, ironi!ko malonumo.

Baig*s laikra!t$, i!g#r*s antr% puodel$ kavos ir suvalg*s bandel* su sviestu, Stepanas 
Arkadji)ius atsistojo, nusipurt# nuo liemen#s bandel#s trupinius ir, atstat*s pla)i% kr(-
tin*, d'iaugsmingai nusi!ypsojo, ne d#l to, kad !irdyje b(t" pajut*s kok$ ypating% malo-
num%,+– d'iugi% !ypsen% suk#l# geras vir!kinimas.
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Ta)iau toji maloni !ypsena tu)tuojau primin# jam visk%, ir jis susim%st#.
U' dur" pasigirdo dviej" vaik" balsai (Stepanas Arkadji)ius pa'ino Gri!os, jaunes-

niojo berniuko, ir Tanios, vyresniosios mergyt#s, balsus). Jie ka'k% ve'# ir numet#.
– A! sakiau, kad negalima ant stogo sodinti keleivi",+– angli!kai !auk# mergyt#.+– 

Tai rink dabar!
„Viskas susimai!#,+– pagalvojo Stepanas Arkadji)ius,+– vaikai vieni laksto.“ Pri#j*s 

prie dur", pa!auk# juos. Vaikai met# d#'ut*, kuri vaizdavo traukin$, ir $#jo pas t#v%.
Mergait#, t#vo numyl#tin#, $l#k# dr%siai, apkabino j$ ir juokdamasi pakibo ant kaklo, 

kaip visuomet, d'iaugdamasi pa'$stamu kvepal" aromatu, sklindan)iu nuo jo 'anden". 
Galiausiai, pabu)iavusi jam $ veid%, nuo pasilenkimo paraudus$ ir spindint$ !velnumu, 
mergait# paleido rankas ir nor#jo b#gti atgal; ta)iau t#vas j% sulaik#.

– Kaip mama?+ – paklaus# jis, glostydamas !veln", gle'n% dukters kaklel$.+ – Svei-
kas,+– tar# jis, !ypsodamasis berniukui, kuris sveikinosi.

Stepanas Arkadji)ius 'inojo, kad berniuk% myli ma'iau, ir visuomet steng#si elgtis su 
abiem vienodai; ta)iau berniukas tai jaut# ir nenusi!ypsojo, pamat*s !alt% t#vo !ypsen%.

– Mama? Jau atsik#l#,+– atsak# mergait#.
Stepanas Arkadji)ius atsiduso. „Vadinasi, v#l vis% nakt$ nemigo“,+– pagalvojo jis.
– O kaip, ar ji linksma?
Mergait# 'inojo, kad t#vas su motina susipyk*, tod#l motina negali b(ti linksma, o 

t#vas turi tai 'inoti ir tik apsimeta, klausdamas taip ner(pestingai. Ji paraudo d#l t#vo, o 
Stepanas Arkadji)ius tuojau visk% suprato ir taip pat paraudo.

– Ne'inau,+– numyk# ji.+– Mamyt# liep# nesimokyti, ver)iau eiti su mis Gul pas 
senel*.

– Na, eik, mano Tan)iuro)ka. Beje, palauk,+– tar# jis, vis d#lto sulaikydamas j% ir 
glostydamas !velni% rankut*.

Jis pa#m# nuo 'idinio d#'ut* saldaini", kuri% vakar buvo ten pad#j*s, ir dav# jai du, 
i!rink*s jos m#gstamus+– !okoladin$ ir su $daru.

– Gri!ai?+– paklaus# mergait#, rodydama $ !okoladin$.
– Taip, taip.+– Ir dar paglost*s jai petel$, jis pabu)iavo $ kakt% palei plaukus, pabu)ia-

vo $ kakl% ir leido jai eiti.
– Karieta laukia,+– prane!# Matvejus.+– Ir interesant#,+– prid(r# jis.
– Seniai ji )ia?+– paklaus# Stepanas Arkadji)ius.
– Koks pusvalandis.
– Kiek kart" tau buvo sakyta, kad tu)tuojau prane!tum!
– Juk reikia jums duoti bent kav% i!gerti,+– atsiliep# Matvejus tuo draugi!ku sta)io-

ki!ku tonu, u' kur$ negalima buvo pykti.
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– Na, kviesk j% grei)iau,+– paliep# Oblonskis, raukydamasis i! apmaudo.
Interesant#, !tabskapitonien# Kalinina, pra!# ne$manomo ir beprasmi!ko dalyko; 

ta)iau Stepanas Arkadji)ius savo papratimu pasisodino j%, atid'iai, nepertraukdamas, 
i!klaus# ir smulkiai patar#, $ k% ir kur kreiptis, ir net vikriai ir skland'iai savo stambiu, 
i!t*stu, gra'iu ir ai!kiu brai'u para!# lai!kut$ asmeniui, kuris gal#jo jai pad#ti. I!leid*s 
!tabskapitonien*, Stepanas Arkadji)ius pasi#m# skryb#l* ir stabtel#jo, stengdamasis pri-
siminti, ar ko neu'mir!o. Pasirod#, kad nieko nebuvo u'mir!*s, i!skyrus tai, k% nor#jo 
u'mir!ti,+– 'mon%.

„Ak, taip!“+– Jis nuleido galv%, ir jo gra'iame veide pasirod# sielvartas. „Eiti ar nei-
ti?“+– paklaus# sav*s. Ir vidinis balsas sak# jam, kad eiti nereikia, kad nieko kito ne-
gali b(ti, o tik veidmainiavimas, kad sutvarkyti, pataisyti j" santyki" ne$manoma, nes 
ne$manoma taip padaryti, kad ji v#l tapt" patraukli ir 'adint" meil* arba jis pavirst" 
negalin)iu myl#ti seniu. Tik veidmainyst# ir melas, nieko daugiau negal#jo sugalvoti; o 
veidmainiauti ir meluoti buvo atgrasu jo prigim)iai.

„Vis d#lto kada nors reik#s; juk negali !itaip pasilikti“,+– tar# Stepanas Arkadji)ius, 
stengdamasis padr%sinti save. Jis atstat# kr(tin*, i!sitrauk# papiros%, u'sir(k#, patrauk# 
du kartus, numet# j$ $ perlamutrin* kriaukl*-pelenin*, greitais 'ingsniais per#jo per ni(-
ri% svetain* ir atidar# kitas duris $ 'monos miegam%j$.

IV
arja Aleksandrovna su palaidin#liu, prisismeigusi ant pakau!io jau ret", ki-
tados tanki" ir puiki" plauk" kasas, sunykusiu liesu veidu ir didel#mis, nuo 
veido liesumo i!!okusiomis, nusigandusiomis akimis, stov#jo tarp i!m#tyt" 

po kambar$ daikt" prie atdaros !ifonjer#s, i! kurios ka'k% rinkosi. I!girdusi vyro 'ings-
nius, moteris sustojo, 'i(r#dama $ duris ir veltui stengdamasi nutaisyti r(st" ir niekina-
m% veid%. Jinai jaut#, kad bijo vyro ir bijo susitikti su juo. Darja Aleksandrovna k% tik 
m#gino padaryti tai, k% jau de!imt% kart% m#gino daryti per tas tris dienas: atrinkti vai-
k" ir savo daiktus, kuriuos ji nusive! pas motin%,+– ir v#l negal#jo ry'tis; ta)iau ir dabar, 
kaip anuos kartus, jinai $kalbin#jo save, kad visa tai negali taip pasilikti, kad turi ka'ko 
imtis, nubausti, sug#dinti j$, atker!yti nors ma'a dalimi to skausmo, kur$ vyras jai sutei-
k#. Darja Aleksandrovna vis dar sak#, kad paliks j$, bet jaut#, kad tai ne$manoma; ne$-
manoma d#l to, kad ji negali atprasti laikyti Stepan% Arkadji)i" savo vyru ir myl#ti j$. 
Antra vertus, ji jaut#, kad jeigu )ia, savo namuose, vos suskumba apeiti savo penkis vai-
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kus, tai jiems bus dar blogiau ten, kur ketino su jais va'iuoti. Ir taip jau per !ias tris die-
nas jaunesnysis susirgo, nes buvo pavalgydintas ne!vie'iu sultiniu, o kiti vakar liko be-
veik be piet". Darja Aleksandrovna jaut#, kad i!va'iuoti ne$manoma; ta)iau, apgaudi-
n#dama save, vis tiek rinkosi daiktus ir d#josi i!va'iuosianti.

Pama)iusi vyr%, ji nuleido rank% $ !ifonjer#s stal)i", tarytum ko ie!kodama, ir atsigr*-
'# $ j$ tik tada, kai sutuoktinis visi!kai prie jos priart#jo. Jos veide, kuriam nor#jo suteikti 
grie't% ir ry'ting% i!rai!k%, buvo matyti vien sumi!imas ir kan)ia.

– Doli!+– tyliai, nedr%siai pratar# Stepanas Arkadji)ius. Jis $trauk# $ pe)ius galv% ir 
nor#jo atrodyti pasigail#tinas ir nuolankus, bet vis tiek spind#te spind#jo skaistumu ir 
sveikata.

Ji greitai nu'velg# nuo galvos ligi koj" jo ,g(r%, spind#te spindin)i% skaistumu ir 
sveikata. „Taip, jis laimingas ir patenkintas!+– pagalvojo jinai.+– O a!?.. Ir !lyk!tus tas 
gerumas, u' kur$ visi j$ taip myli ir giria; a! neken)iu to jo gerumo“,+– pagalvojo Darja 
Aleksandrovna. Jos l(pos susi)iaup#, i!bly!kusio, nervingo veido de!in#je pus#je #m# 
virp#ti skruosto raumuo.

– Ko jums reikia?+– paklaus# ji nesavu, i! kr(tin#s sklindan)iu balsu.
– Doli!+– pakartojo Stepanas Arkadji)ius, ir jo balsas suvirp#jo.+– Ana atva'iuoja 

!iandien.
– Na, o kas man? A! negaliu jos priimti!+– su!uko ji.
– Bet reikia, vis d#lto, Doli...
– I!eikite, i!eikite, i!eikite!+– su!uko ji, ne'i(r#dama $ vyr%, tarytum pajutusi ,zin$ 

skausm%.
Stepanas Arkadji)ius, galvodamas apie 'mon%, gal#jo jaustis ramus, gal#jo tik#tis, 

kad viskas ateis $ tvark%, anot Matvejaus, ir gal#jo ramiai skaityti laikra!t$ bei gerti kav%; 
ta)iau, pama)ius i!kankint%, skausming% jos veid%, i!girdus, kaip skamba jos balsas, toks 
pasidav*s likimui ir nusimin*s, jam u'#m# kvap%, ka'kas suspaud# gerkl*, ir jo akyse 
sublizgo a!aros.

– Dieve mano, k% a! padariau! Doli! D#l Dievo!.. Juk...+– jis negal#jo kalb#ti toliau, 
rauda gniau'# jam gerkl*.

Darja Aleksandrovna u'trenk# !ifonjer* ir pa'velg# $ j$.
– Doli, k% a! galiu pasakyti?.. Tik viena: atleisk, atleisk... Atsimink, negi devyneri 

bendro gyvenimo metai negali atpirkti akimirk", akimirk"...
Ji nuleido akis ir klaus#si, laukdama, k% jis pasakys, tarytum maldaudama vyr%, kad 

tas kaip nors perkalb#t" j%.
– Susi'av#jimo akimirk"...+– i!tar# jis ir nor#jo kalb#ti toliau, bet sulig tuo 'od'iu 

tarytum nuo ,zinio skausmo v#l kietai susi)iaup# jos l(pos ir v#l #m# tr(k)ioti skruosto 
raumuo de!in#je veido pus#je.
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– I!eikite, i!eikite i! )ia!+– su!uko ji dar !ai'iau.+– Ir nekalb#kite man apie savo susi-
'av#jimus ir apie tas !lyk!tybes!

Ji buvo bei!einanti, bet susverd#jo ir $sikibo $ k#d#s atlo!%, nor#dama pasiremti. Jo 
veidas i!sipl#t#, l(pos papurto, akys pasruvo a!aromis.

– Doli!+– kreip#si jis, jau k(k)iodamas.+– D#l Dievo, pagalvok apie vaikus, jie ne-
kalti. A! kaltas, nubausk mane, liepk man atpirkti savo kalt*. A! visk% padarysiu, k% tik 
gal#siu! A! kaltas, neturiu 'od'i" net apsakyti, kaip a! kaltas! Bet, Doli, atleisk!

Ji atsis#do. Jis gird#jo, kaip sunkiai, garsiai 'mona kv#puoja, ir jam neapsakomai jos 
pagailo. Darja Aleksandrovna kelet% kart" nor#jo ka'k% pasakyti, ta)iau negal#jo. Jis 
lauk#.

– Tu vaikus tik tada prisimeni, kai nori su jais pa'aisti, o a! j" neu'mir!tu ir 'inau, 
kad jie 'uv* dabar,+– i!tar# ji vien% i! t" frazi", kurias ne kart% buvo sau viena kartojusi 
per tas tris dienas.

Ji pasak# vyrui „tu“, ir jis d#kingai pa'velg# $ j% ir pri#jo, nor#damas paimti u' rankos, 
bet Darja Aleksandrovna bjaur#damasi pasitrauk# nuo jo.

– A! galvoju apie vaikus ir tod#l visk%, visk% padary)iau, kad tik gal#)iau juos i!gel-
b#ti; bet pati ne'inau, kaip galiu juos i!gelb#ti: ar i!ve'dama juos i! t#vo, ar palikdama 
juos i!tvirkusiam t#vui,+– taip, i!tvirkusiam t#vui... Na, pasakykite, ar po to... kas $vyko, 
galima mums gyventi drauge? Argi galima? Pasakykite, argi galima?+– kartojo ji, kel-
dama bals%.+– Po to, kai mano vyras, mano vaik" t#vas, $sipainioja $ meil#s santykius su 
savo vaik" guvernante...

– Bet k% daryti? K% gi daryti?+– gailiai kalb#jo Stepanas Arkadji)ius, pats ne'inoda-
mas, k% sako, ir vis 'emiau ir 'emiau nuleisdamas galv%.

– J(s man bjaurus, !lyk!tus!+– su!uko ji, vis labiau ir labiau kar!)iuodamasi.+– J(s" 
a!aros+– vanduo! J(s niekuomet man*s nemyl#jote; j(s neturite nei !irdies, nei tauru-
mo! J(s man bjaurus, !lyk!tus, svetimas, taip, visi!kai svetimas!+– su skausmu ir pagie'a 
i!tar# ji t% bais" jai 'od$.

Jis pa'velg# $ Darj% Aleksandrovn%, ir pagie'a jos veide i!g%sdino ir nustebino. Ste-
panas Arkadji)ius nesuprato, kad gail#damasis 'monos tik erzina j%. Ji jaut#, kad vyras 
nemyli, o tik gailisi jos. „Taip, ji neken)ia man*s. Neatleis“,+– pagalvojo Stepanas Ar-
kadji)ius.

– Baisu! Baisu!+– tar# jis.
Tuo metu gretimame kambaryje suriko vaikas, turb(t pargriuv*s; Darja Aleksan-

drovna pasiklaus#, ir jos veidas staiga su!veln#jo.
Jai, matyt, reik#jo keli" sekund'i", kad atsipeik#t"; ji tarytum ne'inojo, kur yra ir k% 

turi daryti, tad greitai pakilusi nuskub#jo prie dur".
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„Juk ji myli mano k(dik$,+– pagalvojo Stepanas Arkadji)ius pasteb#j*s, kaip pasikei-
t# jos veidas, surikus vaikui,+– mano k(dik$; kaipgi gali nek*sti man*s?“

– Doli, dar vien% 'od$,+– pratar# jis, eidamas paskui j%.
– Jeigu j(s seksite paskui mane, a! pa!auksiu 'mones, vaikus! Tegu visi 'ino, kad j(s 

esate niek!as! A! !iandien i!va'iuoju, o j(s gyvenkite )ia su savo meilu'e!
Ir jinai i!#jo, trenkusi durimis.
Stepanas Arkadji)ius atsiduso, nusi!luost# veid% ir tyliais 'ingsniais i!#jo i! kamba-

rio. „Matvejus sako, kad ateis $ tvark%, ta)iau kaip? Man visai neatrodo, kad tai b(t" 
$manoma. Ak, ak, kaip baisu! Ir kaip banaliai ji !auk#,+– kalb#jo sau vienas, atsiminda-
mas jos riksm% ir 'od'ius „niek!as“ ir „meilu'#“.+– Ir gal tarnait#s gird#jo! Baisiai trivi-
alu, baisiai.“ Stepanas Arkadji)ius pastov#jo kelet% sekund'i" vienas, nusi!luost# akis, 
atsiduso ir, atstat*s kr(tin*, 'eng# i! kambario.

Buvo penktadienis, valgomajame vokietis laikrodininkas u'sukin#jo laikrod$. Ste-
panas Arkadji)ius atsimin# savo s%moj$ apie !$ strop", plik% laikrodinink%, es% vokietis 
„pats yra u'suktas vis% gyvenim% laikrod'ius u'sukin#ti“,+– ir !yptel#jo. Stepanas Ar-
kadji)ius m#go ger% s%moj$. „O gal ir ateis $ tvark%! Gerai pasakyta: ateis $ tvark%,+– pa-
galvojo jis.+– Tai reik#s papasakoti.“

– Matvejau!+– !(ktel#jo jis.+– Tu su Marja ten visk% paruo!k sof" kambaryje Anai 
Arkadjevnai,+– pasak# jis Matvejui, kai !is pasirod#.

– Klausau!
Stepanas Arkadji)ius apsivilko kailinius ir i!#jo $ prieang$.
– Ar namie nevalgysite?+– paklaus# Matvejus i!lyd#damas.
– Kaip i!eis. Beje, !e tau i!laidoms,+– tar# jis, duodamas i! pinigin#s de!imt rubli".+– 

Ar u'teks?
– U'teks ar neu'teks, matyti, reik#s i!siversti,+– atsak# Matvejus, u'trenkdamas ka-

rietos dureles ir traukdamasis $ prieang$.
Tuo tarpu Darja Aleksandrovna, numald'iusi k(dik$ ir i! karietos bildesio supratusi, 

kad vyras i!va'iavo, v#l sugr$'o $ miegam%j$. Tai buvo vienintelis jos prieglobstis nuo 
nam" r(pes)i", kurie apnikdavo, kai tik ji i! )ia i!eidavo. Jau ir dabar, per t% trump% lai-
k%, kai ji buvo u'sukusi $ vaik" kambar$, angl# ir Matriona Filimonovna susp#jo u'duoti 
jai kelet% neatid#liotin" klausim", $ kuriuos tik ji viena gal#jo atsakyti: kuo apvilkti vai-
kus, vedant pasivaik!)ioti? Ar duoti jiems pieno? Gal ie!koti kito vir#jo?

– Ak, duokit man ramyb*, duokit man ramyb*!+– i!tar# ji ir, sugr$'usi $ miegam%j$, 
v#l atsis#do $ t% pa)i% viet%, kur kalb#josi su vyru, sugniau'# sulysusias rankas su 'iedais, 
smunkan)iais nuo kaul#t" pir!t", ir steng#si prisiminti visas buvusio pokalbio smul-
kmenas. „I!va'iavo! Bet kaipgi jis baig# su ja?+– galvojo Darja Aleksandrovna.+– Nejau-
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gi matosi su ja? Kod#l nepaklausiau? Ne, ne, susitaikyti negalima. Jeigu ir pasiliktume 
gyventi vienuose namuose+– mes svetimi. Ir visada b(sime svetimi!+– v#l pakartojo, itin 
reik!mingai pabr#'dama t% jai bais" 'od$.+– O kaip a! myl#jau, Dieve mano, kaip a! my-
l#jau j$!.. Kaip myl#jau! Ir dabar negi nemyliu jo? Ar tik ne labiau myliu negu anks)iau? 
O juk baisiausia yra tai…“+– prad#jo ji, bet nebaig# savo minties, nes tarpduryje pasirod# 
Matriona Filimonovna.

– Liepkite pa!aukti brol$,+– tar# ji,+– jis pataisys pietus; kitaip vaikai v#l ligi !e!tos 
valandos bus nevalg* kaip vakar.

– Na, gerai, a! tuojau ateisiu ir sutvarkysiu. Ar kas nu#jo atne!ti !vie'io pieno? 
Ir Darja Aleksandrovna pasin#r# kasdieniuose r(pes)iuose ir kuriam laikui paskan-

dino juose savo sielvart%.

V
tepanas Arkadji)ius buvo gabus ir mokykloje mok#si gerai, bet buvo tingi-
nys ir i!dyk#lis, tod#l baig# mokslus vienas i! paskutini"j"; nors visuomet 
gyveno palaidai, nors ir tur#jo neauk!t% tarnybin$ laipsn$ ir buvo dar nese-

nas, bet u'#m# garbing%, gerai atlyginam% vir!ininko viet% vienoje i! Maskvos $staig". T% 
viet% jis gavo per savo sesers Anos vyr%, Aleksej" Aleksandrovi)i" Karenin%, u'imant$ 
vien% i! svarbiausi" viet" toje ministerijoje, kuriai priklaus# !i $staiga; jeigu Kareninas ir 
neb(t" paskyr*s $ t% viet% savo svainio, tai Stiva Oblonskis, padedamas !imto kit" asme-
n", broli", seser", pusbroli", pusseseri", d#d'i", tet", vis tiek b(t" gav*s !it% arba pana-
!i% viet% su koki" !e!i" t(kstan)i" alga, be kurios negal#jo apsieiti, nes jo reikalai buvo 
pa!lij*, nors 'mona ir tur#jo pakankamai turto.

Pus# Maskvos ir Peterburgo buvo Stepano Arkadji)iaus gimin#s ir bi)iuliai. Jis gim# 
toje aplinkoje, kur 'mon#s buvo !io pasaulio galingieji arba tapo tokie. Vienas tre)dalis 
valstyb#s vyr", seni", buvo jo t#vo bi)iuliai ir pa'ino j$ dar tada, kai jis lakst# su mar!-
kin#liais; antras tre)dalis buvo tokie, kurie jam ir kuriems jis sakydavo „tu“; o tre)ias+– 
buvo geri pa'$stami; vadinasi, viet", nuom", koncesij" ir pana!i" 'em#s g#rybi" daly-
tojai buvo jo bi)iuliai ir negal#jo aplenkti savi!kio; ir Oblonskiui nereik#jo per daug 
stengtis, norint gauti pelning% viet%; reik#jo tik neatsisakin#ti, nepavyd#ti, nesipykti, 
ne$si'eidin#ti, o !ito d#l savo $gimto gerumo jis niekuomet ir nedar#. Jam b(t" atrod* 
juokinga, jeigu kas b(t" jam pasak*s, kad jis negaus vietos su tokia alga, kuri jam buvo 
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reikalinga, juo labiau kad jis ir nereikalavo ka'ko nepaprasto; jisai nor#jo tik to, k% gau-
davo jo vienme)iai, o pana!ias pareigas jis gal#jo eiti ne blogiau u' bet kur$ kit%.

Visi, kurie pa'ino Stepan% Arkadji)i", m#go j$ ne tik u' jo ger%, linksm% b(d% ir 
neabejotin% dorum%, jis pats, jo gra'i, maloni i!or#, blizgan)ios akys, juodi antakiai, 
plaukai, baltas ir skaistus veidas ka'kaip ,zi!kai paveikdavo 'mones, kuriems tekdavo 
su juo susidurti, juos draugi!kai ir linksmai nuteikdavo. „A! Stiva! Oblonskis! /tai ir 
jis!“+– susitik* su juo, bema' visuomet su!ukdavo pa'$stami, d'iaugsmingai !ypsoda-
miesi. Jei kartais ir pasitaikydavo, kad, pasikalb#jus su juo, pasirodydavo, jog nieko itin 
d'iugaus neatsitiko,+– tai po dviej" ar trij" dien" v#l visi, su juo susitik*, lygiai taip pat 
d'iaugdavosi.

Tre)ius metus u'imdamas vienos $staigos vir!ininko viet% Maskvoje, Stepanas Ar-
kadji)ius nusipeln# ne tik meil#s, bet ir savo bendradarbi", valdini", vir!inink" ir vis", 
kurie tur#jo su juo reikal", pagarbos. Svarbiausios Stepano Arkadji)iaus doryb#s, kurio-
mis jisai u'sitarnavo t% visuotin* pagarb% tarnyboje, buvo paprastas atlaidumas 'mo-
n#ms, pagr$stas savo yd" supratimu; be to, visi!kas liberalumas, ne tas, kurio s#m#si i! 
laikra!)i", bet tas, kuris buvo jo kraujyje ir d#l kurio jis visi!kai lygiai ir vienodai elgdavo-
si su visais 'mon#mis, neskirdamas nei luomo, nei titulo; ir dar+– svarbiausia+– visi!kai 
abejinga pa'i(ra $ savo darb%, d#l kurios jis niekuomet nesikar!)iuodavo ir nedarydavo 
klaid".

Atvyk*s $ savo tarnybos viet%, Stepanas Arkadji)ius, lydimas pagarbaus !veicoriaus, 
su portfeliu $'eng# $ savo nedidel$ kabinet%, apsivilko munduru ir i!#jo $ pos#d'i" kam-
bar$. Ra!tininkai ir tarnautojai atsistojo, linksmai ir pagarbiai sveikindamiesi. Stepanas 
Arkadji)ius skubiai, kaip visuomet, nu'ingsniavo $ savo viet%, paspaud# teismo nariams 
rankas ir atsis#do. Jis pajuokavo ir pakalb#jo lygiai tiek, kiek der#jo, ir prad#jo darb%. 
Niekas geriau u' Stepan% Arkadji)i" nemok#davo rasti tos laisvumo, paprastumo ir 
o,cialumo ribos, kuri reikalinga, kad tarnyba b(t" maloni. Sekretorius linksmai ir pa-
garbiai, kaip ir visi Stepano Arkadji)iaus $staigoje, pri#jo su ra!tais ir #m# kalb#ti tuo 
familiariu ir liberaliu tonu, kur$ $ved# Stepanas Arkadji)ius:

– Mes visgi i!pe!#me 'ini" i! Penzos gubernijos valdybos. /tai, gal teiksit#s...
– Gavome pagaliau?+– tar# Stepanas Arkadji)ius, d#damas ant ra!to pir!t%.+– Taigi, 

ponai...+– Ir pos#dis prasid#jo.
„Jeigu jie 'inot",+ – galvojo jis, reik!mingu veidu palenk*s galv% ir klausydamasis 

prane!imo,+– koks prasikalt*s vaikas atrod# prie! pusvaland$ j" pirmininkas!“+– Ir jo 
akys juok#si, skaitant prane!im%. Ligi dviej" darbas tur#jo vykti be pertraukos, o antr% 
valand%+– pertrauka ir pusry)iai.
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Dar nebuvo pertraukos laikas, kai netik#tai atsiv#r# didel#s stiklin#s pos#d'i" sal#s 
durys, ir ka'kas $#jo. Visi nariai, s#dintys po imperatoriaus portretu ir prie! zercal!*, nu-
d'iug*, kad gal#s !iek tiek i!sibla!kyti, atsigr*'# $ duris; ta)iau sargas, kuris stov#jo prie 
dur", beregint i!gr(do atvykus$j$ ir u'dar# stiklines duris.

Byl% perskai)ius, Stepanas Arkadji)ius pasiraiv*s atsistojo ir, sekdamas $sigal#jusiu li-
beraliu papro)iu, )ia pat pos#d'i" sal#je i!sitrauk# papiros% ir pasuko $ savo kabinet%. Du 
jo pad#j#jai, senas tarnautojas Nikitinas ir kamerjunkeris Grinevi)ius, i!#jo drauge su juo.

– Po pusry)i" susp#sime baigti,+– tar# Stepanas Arkadji)ius.
– Dar ir kaip susp#sime!+– pritar# Nikitinas.
– O tas Fominas turb(t geras !elmis,+– pasak# Grinevi)ius apie vien% i! nagrin#ja-

mos bylos dalyvi".
Stepanas Arkadji)ius nuo Grinevi)iaus 'od'i" susirauk#, leisdamas suprasti, kad ne-

padoru i! anksto susidaryti nuomon*, bet nieko jam neatsak#.
– Kas ten buvo $#j*s?+– paklaus# jis sargo.
– Ka'kas, j(s" prakilnybe, nesiklaus*s $lindo, kai tik a! nusisukau. J(s" teiravosi. A! 

sakau: kai i!eis teismo nariai, tuomet...
– Kur jis?
– Matyt, bus i!#j*s $ priemen*, !iaip vis )ia vaik!)iojo. /itas pats,+– tar# sargas, ro-

dydamas $ tvirtai sud#t%, pla)iapet$, garbanota barzda vyr%, kuris, nenusi#m*s avikai-
lio kepur#s, greitai ir lengvai b#go auk!tyn nudilusiomis akmenini" laipt" pakopomis. 
Vienas i! lipan)i"j" 'emyn, liesas valdininkas su portfeliu, stabtel#jo, priekai!tingai 
nu'i(r#jo b#gan)iojo kojas ir paskui klausiamai pa'velg# $ Oblonsk$.

Stepanas Arkadji)ius stov#jo vir!uje ties laiptais. Gera!irdi!kai spindintis jo veidas 
vir!um i!siuvin#tos munduro apykakl#s dar labiau nu!vito, kai jis pa'ino b#gant$j$.

– Taip ir yra! Levinas, pagaliau!+– tar# jis, bi)iuli!kai, pa!aipiai !ypsodamasis, ap-
'velgdamas art#jant$ jo link Levin%.+– Kaipgi tu nepasibranginai aplankyti mane !itoje 
lindyn#je?+– kreip#si Stepanas Arkadji)ius, ne tik spausdamas savo bi)iuliui rank%, bet 
ir bu)iuodamas j$.+– Ar seniai?

– A! k% tik atva'iavau ir labai nor#jau tave pamatyti,+– atsak# Levinas, droviai ir 
drauge piktai ir neramiai dairydamasis aplinkui. 

– Na, eime $ kabinet%,+– pakviet# Stepanas Arkadji)ius, 'inodamas ambicing% ir kir-
!" savo bi)iulio drovum%, pastv#r*s j$ u' rankos, nusitemp# paskui save, tarytum vesda-
mas pro pavojingas vietas.

* Zercalas+– trij" briaun" prizm#, kurios !onuose buvo $ra!yti Petro I $sakai apie teis#tumo saugojim%. Iki Spalio 
revoliucijos Rusijoje zercalas stov#davo valdi!kose $staigose ant stalo.
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A NA  KA RENINA

Stepanas Arkadji)ius kone visiems savo pa'$stamiems sakydavo „tu“: !e!i" de!im-
)i" met" seniams, dvide!imties met" vaikinams, aktoriams, ministrams, pirkliams ir 
generaladjutantams, tod#l labai daug t", $ kuriuos jis kreipdavosi ir kurie jam sakydavo 
„tu“, stov#jo dviejuose kra!tutiniuose visuomen#s laipt" ta!kuose ir labai b(t" steb#j*-
si, su'inoj*, kad d#l Oblonskio turi ka'k% bendro. Jis sakydavo „tu“ visiems, su kuriais 
gerdavo !ampan%, o !ampan% gerdavo su visais, tod#l savo valdini" akyse susitik*s su 
savo negarbingaisiais „tu“, kaip juokais vadindavo kai kuriuos savo bi)iulius, Stepanas 
Arkadji)ius su b(dingu jam taktu mok#davo su!velninti valdiniams !$ nemalon" $sp(d$. 
Levinas nebuvo negarbingasis „tu“, bet Oblonskis, b(damas taktingas 'mogus, pajuto, 
kad Levinas mano, jog jam gali b(ti nemalonu parodyti savo valdiniams, kokie artimi 
yra j" santykiai, tod#l pasiskubino j$ nusivesti $ kabinet%.

Levinas su Oblonskiu buvo beveik vienme)iai ir vienas antram sak# „tu“ ne vien 
tik gerdami !ampan%. Levinas buvo jo pirmosios jaunyst#s draugas ir bi)iulis. Nors j" 
b(das ir skonis skyr#si, jie vienas kit% myl#jo, kaip kad myli vienas kit% bi)iuliai, suart#-
j* ankstyvoje jaunyst#je. Bet vis d#lto, kaip da'nai atsitinka 'mon#ms, pasirinkusiems 
skirting% veikl%, kiekvienas i! j", nors pasvarst*s ir pateisindavo antrojo darb%, sielos 
gilumoje niekino j$. Kiekvienam atrod#, kad tik jo gyvenimas yra tikras, o jo bi)iulio 
gyvenimas+– tik iliuzija. Oblonskis, pamat*s Levin%, negal#davo susilaikyti !iek tiek pa-
!aipiai nenusi!ypsoj*s. Jau kelint% kart% Levinas atva'iuoja $ Maskv% i! savo dvaro, kur 
jis ka'k% veik#, bet k% b(tent+– Stepanas Arkadji)ius niekuomet negal#jo kaip reikiant 
suprasti, pagaliau n# nesidom#jo tuo. Levinas atvykdavo $ Maskv% visuomet susijaudi-
n*s, visuomet skub#davo, truput$ var'ydavosi ir d#l to var'ymosi b(davo susierzin*s, 
be to, da'niausiai atsive'davo visi!kai naujas, netik#tas pa'i(ras. Stepanas Arkadji)ius 
juokdavosi i! to ir m#gdavo pasi!aipyti. Lygiai taip pat Levinas sielos gilumoje niekino 
ir miesti!k% savo bi)iulio gyvenimo b(d%, ir jo tarnyb%, kuri% laik# niekais, ir juok#s i! 
to. Ta)iau skirtumas buvo tas, kad Oblonskis, darydamas tai, k% daro visi, juok#si su 
pasitik#jimu ir gera!irdi!kai, o Levinas+– be !ito pasitik#jimo ir kartais piktai.

– Mes tav*s seniai lauk#me,+– tar# Stepanas Arkadji)ius, $#j*s $ kabinet% ir paleid*s 
Levino rank%, tarsi !ituo parodydamas, kad )ia pavojai pasibaig#.+– Labai labai d'iau-
giuosi, kad atva'iavai,+– kalb#jo jis toliau.+– Na, k% tu veiki? Kaip sekasi? Kada atvykai?

Levinas tyl#jo, 'vilg)iodamas $ nepa'$stamus jam dviej" Oblonskio pavaduotoj" vei-
dus, ypa) $ eleganti!kojo Grinevi)iaus rank% su tokiais baltais ilgais pir!tais, su tokiais 
ilgais, geltonais, galuose u'sirietusiais nagais ir su tokiomis did'iul#mis blizgan)iomis 
mar!kini" s%sagomis, jog tos rankos, matyti, pagavo vis% jo d#mes$ ir neleido laisvai gal-
voti. Oblonskis tuojau pasteb#jo tai ir nusi!ypsojo.


