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« 'Αμήν άμήν λέγω ύμιν, έάν μή ο κόκκος του 
σίτοu πεσών είς την γην άπoθάνrι, αυτός μόνος 
μένει' έάν δέ ιXπoθάνrι, πολύν καρπόν φέρει». 

('Ιωάννης ιβ', 24) 



Δυο Λόγια του Συγγραφέα 

Α ΡΧΙΖΟΝΤΑΣ να περιγράφω τη ζωή του ήρωά μου, του Α
λεξέι Φιοντόροβιτς Καραμάζοβ, νιώθω κάπως άβολα. Νά τι 
σuμβαίνει: Αν και αποκαλώ τον Αλεξέι Φιοντόροβιτς ήρωά μου, 

το καταλαβαίνω ωστόσο και μόνος μου πως τούτος δω δεν είναι δα 
κάνας μεγάλος άνθρωπος, έτσι προβλέπω μερικές αναπότρεπτες ε
ρωτήσεις σαν κι αυτή: Τι άξιο λόγου έχει ο Αλεξέι Φιοντόροβιτς 
και τον διαλέξατε για ήρωά σας; Τι το εξαιρετικό έχει κάνει; Σε 
ποιον και πώς είναι γνωστός; Για ποιο λόγο εγώ ο αναγνώστης πρέπει 
να χάσω τον καιρό μου για να μάθω τα γεγονότα της ζωής του; 

Η τελευταία ερώτηση είναι η πιο κρίσιμη γιατί μια μονάχα α
πάντηση μπορώ να δώσω: «Ίσως να το καταλάβετε μονάχος σας 
απ' το μυθιστόρημα». Καλά. Μα αν διαβάσουν το μυθιστόρημα και 
δε βρουν τίποτα το άξιο λόγου στον Αλεξέι μου Φιοντόροβιτς; Τα 
λέω αυτά γιατί με λύπη μου προβλέπω πως θα γίνει κάτι τέτοιο_ 
Κατά τη γνώμη μου είναι αξιοπρ6σεχτος. Όμως αμφιβάλλω πολύ 
αν θα καταφέρω να τ' αποδείξω και στον αναγνώστη. Και τούτο 
γιατί ο Αλεξέι είναι μια προσωπικότητα, μα η δράση του ήταν ακα
θόριστη, έτσι που κανένας δεν κατάλαβε καθαρά τις πράξεις του. Ε
δώ που τα λέμε, θα 'ταν παραδοξολογία, σε μιαν εποχή σαν τη δική 
μας, να ζητάμε σαφήνεια απ' τους ανθρώπους. Πάντως, ένα είναι 
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αρκετά βέβαιο: πως αuτός ο άνθρωπος ήταν αλλόκοτος, τύπος μπο
ρώ να πω. Όμως κανένας δεν προσέχει τοuς παράξενοuς τύποuς, 
όταν μάλιστα όλοι προσπαθούν να σuνταιριάσοuν τις μερικότητες και 
να βροuν κάποιο γενικό νόημα μέσα στη γενική έλλειψη νοήματος. 
Κι ο παράξενος τύπος στις περισσότερες περιπτώσεις είναι μια μερι
κότητα, κάτι το ξεχωριστό. Έτσι δεν είναι; 

Αν τύχει και δε σuμφωνήσετε με την παραπάνω θέση κι απα
ντήσετε: «Δεν είν' έτσι» ή «δεν είναι πάντα έτσι», τότε ίσως πάρω 
κοuράγιο αναφορικά με τη σημασία τοu ήρωά μοu, τοu Αλεξέι Φιο
ντόροβιτς. Γιατί όχι μονάχα ο παράξενος τύπος «δεν είναι πάντα» 
μερικότητα και κάτι το ξέχωρο, μα απεναντίας, σuμβαίνει πολλές 
φορές αuτός ίσα-ίσα ν' αποτελεί τον πuρήνα της ολότητας κι όλοι 
οι άλλοι άνθρωποι της εποχής τοu, ν' αποχωρίστηκαν απ' αuτόν για 
κάποιον ανεξήγητο λόγο . . .  

Εδώ ποu τα  λέμε, δε  θα  καθόμοuνα να δίνω όλες αuτές τις εξη
γήσεις ποu είναι γεμάτες ασάφεια και δεν ixouv κανένα ενδιαφέρον. 
Θ' άρχιζα απλά και σκέτα δίχως πρόλογο: Αν θ' αρέσει το μuθι
στόρημά μοu, θα το διαβάσοuν κι έτσι. Μα το κακό είναι πως περι
γράφω μια ζωή και τα μuθιστορήματά μοu είναι Ouo. Το κύριο 
μuθιστόρημα -το δεύτερο- είναι η δράση τοu ήρωά μοu στην επο
χή μας, τούτην ακριβώς την τρέχοuσα στιγμή. Όσο για το πρώτο, 
αναφέρεται σε γεγονότα ποu 'γιναν εδώ και δεκατρία χρόνια. Καλά
καλά αuτό δεν είναι καν μuθιστόρημα, μα η διήγηση ενός περιστατι
κού ποu σuνέβη στα πρώτα εφηβικά χρόνια τοu ήρωά μοu. Όμως 
είμαι αναγκασμένος να γράψω και το πρώτο μuθιστόρημα γιατί, χω
ρίς αuτό, πολλά πράγματα στο δεύτερο θα 'μεναν ακατανόητα. Ό
ποu, με τούτο τον τρόπο περιπλέκεται ακόμα περισσότερο η αρχική 
δuσκολία μοu: Μια κι εγώ, δηλαδή ο ίδιος ο βιογράφος, αναγνωρί
ζω πως και το ένα μuθιστόρημα θα 'φτανε και θα περίσσεuε για έναν 
τέτοιο ασήμαντο και ακαθόριστο ήρωα, τι θα πούνε λοιπόν τώρα ποu 
uπάρχει και δεύτερο και πώς θα εξηγηθεί τούτο το uπέρμετρο θρά
σος μοu; 

Επειδή τα χάνω προσπαθώντας να βρω τη λύση αuτών των προ
βλημάτων, παίρνω την απόφαση να τα προσπεράσω χωρίς να δώσω 
καμιά λύση. Φuσικά, ο διορατικός αναγνώστης το μάντεψε προ πολ-
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λοό πως απ' την αρχή σ' αυτό το συμπέρασμα ήμουν έτοιμος να κα
ταλήξω κι αγαναχτοόσε μαζί μου που χάνω άδικα τα λόγια μου και 
πoΛUτιμo καιρό. Σ' αυτό πια μπορώ ν' απαντήσω καθαρά και στα
ράτα: Έχανα τα λόγια μου και τον πoΛUτιμo καιρό πρώτον από 
ευγένεια και δεότερον από πονηριά: «Όπως και να 'ναι μας προει
δοποίησε απ' την αρχή», σου λέει ο άλλος. Να λέμε την αλήθεια, 
είμαι ευχαριστημένος που το μυθιστόρημά μου έσπασε μονάχο του 
στα δυο «που στην πραγματικότητα τα διακρίνει μια ουσιαστική ε
νότητα». Όταν ο αναγνώστης θα διαβάσει το πρώτο, θα τ' αποφα
σίσει πια μοναχός του αν αξίζει τον κόπο ν' αρχίσει και το δεότερο. 
Κανένας δεν έχει αναλάβει φυσικά οότε την παραμικρή υποχρέωση 
και μπορεί να παρατήσει το βιβλίο απ' τη δεότερη σελίδα του πρώ
του μυθιστορήματος και να μην το ξανανοίξει ποτέ του. Όμως υ
πάρχουν και αναγνώστες με πoΛU τακτ, που θα θελήσουν με κάθε 
τρόπο να το διαβάσουν ώς το τέλος για να μη λαθέψουν στην αντι
κειμενική κρίση τους. Τέτοιοι λόγου χάρη είναι όλοι οι ρώσοι κριτι
κοί. Έτσι έχω και μπροστά σ' αυτοός ήσυχη τη συνείδησή μου: 
Παραβλέποντας όλη τους την ευσυνειδησία και την επιμέλεια, τους 
δίνω παρ' όλ' αυτά μια νόμιμη πρόφαση να παρατήσουν το μυθι
στόρημα απ' το πρώτο του κιόλας επεισόδιο. Νά λοιπόν όλος κι ό
λος ο πρόλογος. Είμαι απόλυτα ΣUμφωνoς πως είναι εντελώς περιττόζ 
μα, μια και γράφτηκε πια, ας μείνει. 

Και τώρα καιρός ν' αρχίσουμε. 
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ΠΡΩΤΟ 
ΜΕΡΟΣ 
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ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ 

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

1 

Ο Φι6ντορ Παυλοβιτς Καραμαζοβ 

Ο ΑΛΕΞΕ'Ι Φ ιοντόροβιτς Καραμάζοβ ήταν ο τρίτος 
γιος ενός τσιφλικά της περιοχής μας, του Φιόντορ 
Π αύλοβιτς Καραμάζοβ, τόσο γνωστού στον καιρό του 

(μα  και που τώρα τον θυμούνται στα μέρη μας για το τρα
γικό και σκοτεινό του τέλος, που συνέβη ακριβώς δεκατρία 
χρόν ια πριν ) . Αυτό θα το ιστορήσω όταν θα  ' ρθει η σειρά 
του. Τ ώρα θα πω μονάχα τούτο δω γι ' αυτόν τον «τσιφλι
κά» ( έτσι τον λέγανε στα μέρη μας αν και σχεδόν ποτέ του 
δε ζούσε στο τσιφλίκι) :  Π ως δηλαδή, ήταν ένας παράξενος 
τύπος, που όμως απαντιέται αρκετά συχνά. Με δυο λόγια 
ήταν ένας άνθρωπος όχι μονάχα τιποτένιος και  διεφθαρμέ
νος μα κοντά σ '  αυτ'ά κι επιπόλαιος - όμως από κείνους 
τους επιπόλαιους που τα καταφέρνουν περίφημα με τις πε
ριουσιακές τους υποθέσεις και ,  καθώς φαίνεται, μονάχα μ '  
αυτές. Ο Φιόντορ Π αύλοβιτς λόγου χάρη άρχισε σχεδόν με 
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Φ. ΝΤΟΣΤΟΓΙΕΒΣΚΗ 

το τίποτα, ε ίχε το πιο μικρό τσιφλίκι, έτρεχε δω και κε ι 
στους γνωστούς του για να  φάει ,  όλο και προσπαθούσε να 
κολλήσει κάπου σαν παράσιτο, κι όμως, σαν πέθανε, βρέθ1)
κε να ' χε ι  κάπου εκατό χιλιάδες ρούβλια μετρψά. Μα 
παρ ' όλ ' αυτά, εξακολουθούσε να  ' να ι  σ '  όλ1) του Τ1)  ζωή 
ένας απ ' τους πιο αλλοπρόσαλλους επιπόλαιους όλ1)ς Τ1)ς 
περιοχής μας. Τονίζω και τούτο : Δεν ήταν ανόψος. Κάτι 
τέτοιοι στ-ην πλειονόΤ1)τά τους, ε ίναι έξυπνοι και πον1)ΡΟί. 
Μα 1) επιπολαιότψά τους έχει και κάποιαν ιδιαίτερ1), εθνι
κή απόχρωσ1). 

Π αντρεύΤ1)κε δυό φορές κι απόΧΤ1)σε τρεις γιους: τον 
μεγαλUτερo, τον Ντιμήτρι Φιοντόροβιτς, απ ' Τ1)ν πρώΤ1) 
του γυναίκα και τους άλλους ouo, τον Ιβάν και τον Αλεξέι, 
απ ' Τ1) δεύτεΡ1). Η πρώΤ1) γυναίκα του Φιόντορ Π αύλοβιτς 
καταγόταν από μεγάλο τζάκι, απ ' Τ1) γενιά των Μιούσοβ 
που ήταν κι αυτο ί  τσιφλικάδες στ-ην περιοχή μας. Δε θα κά
τσω να δώσω πολλές εξ1)γήσεις για το πώς αυτή 1) κοπέλα, 
που ' χε τ-ην προίκα της και ήταν όμορφ1) και πoλu έξυπν1), 
γυναίκα, σαν κι αυτές που βλέπουμε συχνά στ-ην εποχή μας, 
που υπήρχαν και στ-ην ΠΡΟ1)γούμεν1), μπόρεσε και παντρεύ-

" , β , λ '  λ '  Τ1)κε εναν τετοιο τιποτενιο « στρα οκεφα ΟΗ οπως τον ε-
γανε όλοι  τότε. Ήξερα δα  μια κοπέλα Τ1)ς περασμέν1)ς 
«ρομαντικής» γενιάς που, ύστερ ' από μερικά χρόνια αμφί
βολου έρωτα μ '  έναν κύριο, ( εδώ που τα λέμε μπορούσε πά
ντα να  τον παντρευτεί με τον πιο ήσυχο τρόπο) ,  πέθανε 
παρ ' όλ ' αυτά γιατί σκαρφίσΤ1)Κε μονάχ1) Τ1)ς αξεπέραστα 
εμπόδια και ,  μια θυελώδΙΚ1) νύχτα, ρίΧΤ1)Κε από έναν ψ1)λό 
όχτο που ' μοιαζε με γκρεμό σ '  ένα αρκετά βαθύ κι ορμψι
κό ποτάμι και χάθ1)κε στα νερά του μόνο και μόνο από δικό 
Τ1)ς καπρίτσιο, μόνο και μόνο για να μοιάσει με τ-ην Οφ1)λία 
του Σαίξ-π1)ρ. Νομίζω μάλιστα πως αν αυτός ο γκρεμός, 
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ΑΔΕΛΦΟΙΚΑΡΑΜΑΖΟΒ 

που τον ε ίχε από πολύν καιρό στο μάτι και ης ε ίχε αρέσει, 
οεν �ταν τόσο γραφικός , μα στ-η θέσ'Υ) του υπ�ρχε μια πεζό
τατ'Υ) χαμ'Y)λ� όχθ'Υ), εκείν'Υ) 'Υ) αυτοκτονία οε θα γινόταν ποτέ. 
Αυτό το γεγονός ε ίναι πραγματικό και πρέπει να υποθέσει 
κανείς πως, στ'Υ) ρούσικ'Υ) ζω� μας, κάτι τέτοιoc � παρόμοια 
γεγονότα οεν �ταν και σπάνια τις ουο-τρεις τελευταίες γε
νιές. Έτσι και 'Υ) πράξ'Υ) Τ'Υ)ς Αοελαιοας lβάνοβνας Μιούσοβ 
�ταν χωρίς αμφιβολία αποτέλεσμα των ξένων επιοράσεων 
και του ερεθισμού απ ' τις oνειρoπoπoλ�σεις. ' Ισως θέλ'Υ)σε 
να οείξει Τ'Υ) γυναικεί α  ανεξαΡΤ'Υ)σία Τ'Υ)ς, να πάει κόντρα 
στις κοινωνικές συνθ�κες, κόντρα σ '  όλο το οεσποτισμό των 
συγγενών και Τ'Υ)ς οικογένειάς Τ'Υ)ς. Η φαντασία ης Τ'Υ) βo�
θφε να  πιστέψει, για μια στιγμ� μονάχα βέβαια, πως ο 
Φιόντορ Π αύλοβιτς, παρά τον τίτλο του παράσιτου που 'χ� 
απoχτ�σει ,  είναι παρ ' όλ ' αυτά ένας απ ' τους πιο τολμ'Υ)
ρούς χλευαστές κείν'Υ)ς Τ'Υ)ς μεταβατικ�ς προς κάθε τι καλύ
τερο εΠOΊ.�ς, ΤΥ) στιγμ� που αυτός �ταν μονάχα ένας μο
χθ'Υ)ρός μασκαράς και τίποτα παραπάνω.  Το πιο πικάντικο 
�ταν που 'Υ) οουλειά έγινε με απαγωγ� κι αυτό γo�τευσε 
πολύ Τψ Αοελαιοα lβάνοβνα. Όσο για τον Φιόντορ Π αύ
λοβιτς, αυτός τότε �ταν έτοιμος για το κάθε τι ( ακόf1α και 
'Υ) κoινωνικ� του θέσ'Υ) τον ανάγκαζε σ' αυτό) ,  μια και ποθού
σε να κάνει Τψ καριέρα του με κάθε τρόπο .  Και �ταν πολύ 
οελεαστικό να κoλλ�σει σε μια καλ� οικογένεια και να πά
ρει και προίκα. Όσο για τον αμοιβαίο έρωτα φαίνετιχι ν α  
μψ υπ�pχε καθόλου , ούτε απ ' Τ'Υ) μερ ιά Τ'Υ)ς νύφ'Υ)ς, ούτε 
απ ' Τ'Υ) oικ� του μεριά, παρ ' όλ'Υ) ην ομορφιά ης Αοελαι
οας lβάνοβνας. Έτσι που αυτ� 'Υ) περίπτωσ'Υ) �ταν ίσως 'Υ) 
μoναoικ� ση ζω� του Φιόντορ Π αύλοβιτς, που �ταν πάντα 
του φιλ�ooνoς άνθρωπος και σε κάθε στιγμ� �ταν έτοιμος 
να μπλεχτεί σ '  oπoιoνo�πoτε ποΟόγυρο φτάνει να τον κα-

Digitized by 10uk1s, June 2009



Φ. ΝΤΟΣΤΟΓ ΙΕΒΣΚΗ 

λούσε. Κι όμως, παρ ' όλ ' αυτά, μονάχα τούτη 'Υ) γυναίκα 
όεν του ' κανε καμιάν ιόιαίτερ'Υ) εντύπωσ'Υ) και όεν αισθάνθ'Υ)
κε γι ' αυτ�ν κανέναν πόθο. 

Η Αόελα'ιόα lβάνοβνα, αμέσως μετά τψ απαγωγ�, 
κατάλαβε πως μονάχα σιχασιά ν ιώθει γ ια  τον άντρα  Τ'Υ)ς.  
' Ετσι, τ '  αποτελέσματα του γάμου φάν'Υ)Καν πολύ γρ�γo
ρα.  Αν και 'Υ) ο ικογένειά Τ'Υ)ς παραόέΧΤ'Υ)Κε, και αρκετά γρ�
γορα μάλιστα,  το γεγονός κι έόωσε στ'Υ) φυγάόα ην προίκα 
Τ'Υ)ς, 'Υ) ζω� των παντρεμένων κυλούσε μέσα σε ασταμάτ'Υ)
τους καυγάόες και σΚ'Υ)νές. Λέγανε πως σε τούτ'Υ) Τ'Υ)ν περί
πτωσ'Υ) 'Υ) νεαρ� σύζυγος έόειξε ασύγκριτα μεγαλύτερ'Υ) ευγέ
νεια και ύψ'Υ)λοφροσύν'Υ) απ ' τον Φιόντορ Π αύλοβιτς που ,  
όπως ε ίναι  τώρα γνωστό, Τ'Υ)ς βούηξε τότε μονομιάς όλα 
Τ'Υ)ς τα λεφτά, κάπου εικοσιπέντε χιλιάόες, μόλις εκείν'Υ) πρό
φτασε να  τα παραλάβει ,  έτσι �oυ γι ' αυτ�ν �ταν το ίόιο σα 
να  πέσανε στ'Υ) θάλασσα. 

Ακόμα, προσπαθούσε να μεταγράψει στ ' όνομά του 
ένα χωριουόάκι κι ένα αρκετά καλό σπίτι στψ πολιτε ία, 
που Τ'Υ)ς τ α '  όωσαν κι αυτά για προίκα, και ίσως να..i�)φτά
φερνε μόνο και μόνο με τψ, ας πούμε έτσι, περιφρόν'Υ)σ'Υ) και 
Τ'Υ) σιχαμάρα που 'χε εμπνεύσε ι στ'Υ) γυναίκα του με τους 
ασταμάΤ'Υ)τους, αναίσχυντους εκβιασμούς και τις εκλιπαρ�
σε ις του. Τψ ε ίχε κουράσει τόσο πολύ Ψυχικά, που θα του 
τα ' όινε κι αυτά για να τον ξεφορτωθεί. Μ α  ευτυχώς, μπ�
κε στ'Υ) μέσ'Υ) το σόι Τ'Υ)ς Αόελαιόα lβάνοβνας και συγκρά
Τ'Υ)σε τον σφετεριστ�. Ε ίναι  σίγουρο πως οι όυό σύζυγοι έρ
χονταν συχνά στα χέρια, όμως όεν τις έτρωγε 'Υ) Αόελαιόα 
lβάνοβνα μα ο Φιόντορ Π αύλοβιτς. Η Αόελαιόα �ταν θερ
μόαιμ'Υ) γυναίκα, τoλμ'Y)Ρ�, λιοκαμέν'Υ), ευερέθιστ'Υ), προικι- . 
σμέν'Υ) μ '  εξαιpετικ� σωματικ� όύναμ'Υ). Τελικά παράτφε 
το σπίτι και το ' σκασε απ ' τον Φιόντορ Π αύλοβιτς, ακο-
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ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΡΑΜΑΖΟΒ 

λουθώντας έναν πάμφτωχο όάσκαλο σεμιναρίστα, αφήνο
ντας στον άντρα της το τρίχρονο παιόί τους, τον Μίτια. Ο 
Φ ιόντορ Π αύλοβιτς έφτιαξε αμέσως ολόκληρο χαρέμι στο 
σπίτι του κι άρχισε να γλεντοκοπάει. Στα όιαλείμματα τα
ξίόευε σχεόόν σ' όλη την επαρχία και παραπονιόταν με όά
κρια  στα μάτια, στον καθένα που θα  ' βρισκε μπροστά του, 
για την απιστία της Αόελα'ιόας Ιβάνοβν ας. Ταυτόχρονα, 
κοινολογούσε κάτι  \Ζπτομέρειες για τη συζυγική του ζωή 
που θα ' πρεπε να ντρέπεται πολύ ένας σύζυγος να τις φα
νερώνει στους άλλους. Το σπουόαίο ήταν πως αυτό, φαίνε
ται, τον ευχαριστούσε και μάλιστα τον κολάκευε να  παίζει 
μπροστά σ '  όλους τον κωμικό ρόλο του απατημένου. Και 
σαν να μην έφτανε αυτό, στόλιζε κιόλας με κάθε είόους λε
πτομέρε ιες το ατύχημά του. « Θα ' λεγε κανείς πως εσείς, 
Φ ιόντορ Π αύλοβιτς, πήρατε κανένα αξίωμα, τόσο φαίνεστε 
ευχαριστημένος παρ ' όλο το κακό που σας βρήκε)), του λέ
γανε ειρωνικά. Π ολλοί πρόσθεταν μάλιστα πως προσπαθεί 
να φρεσκάρει τον τύπο του γελωτοποιού και πως επίτηόες, 

Ι Ι Ι Ι � λ β Ι για να  γινει ακομα πιο αστειος, κανει πως σεν κατα α αι-
Ι Ι Π Ι ξ Ι E� Ι λ Ι νε ι την κωμικη του κατασταση. οιος ερει. σω που τα ε-

με , ίσως να  το 'κανε με τη μεγαλύτερη αφέλεια. Τέλος, 
κατάφερε να βρει τα ίχνη της γυναίκας του. Αυτή η κακο
μοίρα βρέθηκε στην Πετρούπολη όπου είχε πάει μαζί με 
τον σεμιναρίστα της κι όπου είχε επιόοθεί στην πιο απεριό
ριστη χειραφέτηση. Ο Φιόντορ Π αύλοβιτς· άρχισε αμέσως 
να ενεργεί γ ια να πάει στην Πετρούπολη . Γ ια  ποιό λόγο ; 
Ούτε κι αυτός ήξερε βέβαια. Ε ίν '  αλήθεια πως ίσως και να  
πήγαινε τότε. Μα  παίρνοντας μιαν τέτοιαν απόφαση, θεώ
ρησε αμέσως πως έχει το όικαίωμα να  ξαναρχίσει τα πιο 
αχαλίνωτα μεθύσια, έτσι για να πάρει κουράγιο. Ι Ομως 
εκείνον ακριβώς τον καιρό, στην οικογένεια της γυναίκας 
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του έφτασε η ε ίδηση του θ ανOCτου της. Πέθανε κOCπως ξα
φνικOC, σε κOCποια σοφίτα. 'Αλλοι λένε πως πήγε από τύφο 
κι OCλλοι πως τOCχα πέθανε από πείν α. Ο Φιόντορ Π αύλοβι
τς έμαθε το θOCνατο της γυναίκα του όντας μεθυσμένος και 
λένε πως βγήκε τρέχοντας στο δρόμο κι OCρχισε να φωνOCζει, 
Ijηκώνοντας χαρούμενος τα χέρια του προς τον ουρανό: 
« Νυν ά:πολύοις τόν δουλον σου». 'Αλλοι πOCλι λένε πως OCρ
χισε να κλαίει με λυγμούς, σαν μικρό παιδί, τόσο που -κα
Οώς λένε - λυπόσουνα να τον βλέπεις παρ ' όλη την απο
στροφή που 'νιωθες γι ' αυτόν. Ε ίναι  πολύ πιθανό να γίνανε 
και τα δυό, να χαιρόταν δηλαδή για την απελευθέρωσή του 
και ταυτόχρονα να ' κλαιγε για το χαμό κείνης που τον λευ
τέρωσε. Και το 'να και τ '  OCλλο. Τις πιότερες φορές οι OCν
θρωποι, ακόμα και οι κακούργοι ,  ε ίναι πολύ πιο απλο·ίκοί 
και ανοιχτόκαρδοι απ ' όσο νομίζουμε. Μ α  και μειc το ίδιο. 
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Ξεφορτωθψε τον πρωτο του γιο 

Ο ΚΑΘΕΝΑΣ φuσικά μπορεί να το φανταστεί τι πατέρας 
μπορούσε να  ' ναι ένας τέτοιος άνθρωπος και τι ανα
τρoφ� θα Όινε στο παιaί τοu. Σαν πατέρας φέρθηκε 

ακριβώς όπως θα το περίμενε κανείς πως θα φερόταν. Π α
ράτησε a1)λαa� εντελώς το γιό τοu, ποu ε ίχε κάνει με τψ 
Αaελα'ιaα Ιβάνοβνα. Κι αuτό όχι γ ιατί τον μισούσε � γιατί  
τον ε ίχαν προσβάλει σαν σύζuγο, μα μόνο και μόνο γιατί 
τον ε ίχε ξεχάσει εντελώς. Τον καιρό ποu κλαιγόταν και πα
ραπονιότανε σ '  όλοuς και είχε μετατρέψει το σπίτι τοu σε 
καταγώγιο a ιαφθοράς, τον τρίχρονο Μίτια τον φρόντιζε ο 
πιστός uπηρέης τοu σπιτιού , ο Γρηγόρης. Αν aεν �ταν κι 
αuτός, ίσως να  μη βρισκόταν κανένας ούτε το ποuκαμισάκι 
τοu παιaιού ν '  αλλάξει .  Σ αν να  μψ έφτανε αuτό ,  κείνο τον 
πρώτο καιρό ούτε κι απ ' την οικογένεια της μητέρας τοu 
aεν ενaιαφέρθηκε κανείς για το παιa ί .  Ο παππούς τοu, aη
λαa� ο κύριος Μ ιούσοβ , ο πατέρας της Αaελαιaας Ιβάνο
βνας , aε ζούσε πια. Η χ�ρα γuναίκα τοu, η γιαγιά τοu Μί
τ ια ,  π�γε στη Μόσχα και κει αρρώστησε βαριά. ' Οσο γ ια  
τις αaερφές, αuτές παντρεύτηκαν, έτσι ποu σχεaόν ένα χρό
νο έμεινε ο Μ ίτια στην ίζμπα τοu uπηρέτη Γρηγόρη ,  στψ 
αuλ� . Ν α λέμε την αλ�θεια, κι αν ακόμα τον θuμόταν ο . 
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μπαμπάκας του, - όεν μπορούσε φυσικά να  μην ξέρει στ ' 
αλήθεια  πως υπάρχει - πάλι θα τον έστελνε σην ίζμπα 
γιατί όσο και να  ' ναι το παιόί θα τον εμπόόιζε στα όργιά 
του. Μα  συνέβΎ) να γυρίσει απ ' το Π αρίσι ο ξάόερφος ΤΎ)ς 
Αόελα'ιόας Ιβάνοβνας, ο Π ιότρ Αλεξάντροβιτς Μ ιούσοβ, 
που έζΎ)σε ύστερα πολλά χρόνια συνέχεια  στο εξωτερικό και 
που τότε ήταν ακόμα πολύ νέος, μα ένας άνθρωπος εξαιρε
τικός μέσα στους Μιούσοβ, μορφωμένος, πρωτευουσιάνος, 
Ευρωπαίος σ '  όλΎ) του ΤΎ) ζωή και στα τελευταία του χρό
ν ια λιμπεραλίστας του 1840-1850. Κατά η όιάρκεια  ΤΎ)ς 
καριέρας του γνωρίσηκε με πολλούς φιλελευθερότατους 
ανθρώπους και ση Ρωσία και στο εξωτερικό, ήξερε προ
σωπικά τον Προυντόν και τον Μπακούνιν και του άρεσε 
πολύ να θυμάται και να όΙΎ)γείται, περί το τέλος πια των 
περιπλανήσεών του , γ ια τις τρεις μέρες ΤΎ)ς παρισινής επα
νάστασΎ)ς του ΦλεβάρΎ) του '48, κάνοντας μερικούς υπαι
ν ιγμούς πως ίσως να  πολέμΎ)σε κι αυτός στα οόοφράγματα. 
Αυτό ήταν μια απ ' τις πιο ευχάριστες αναμνήσεις των νεα
νικών του χρόνων. Είχε μια περιουσία που του ' όινε ΤΎ) όυ
νατότψα να ζει εντελώς ανεξάρητα, χίλιες ψυχές, όπως 
υπολόγιζαν τότε το βιος. Το θαυμάσιο χτήμα του βρισκό
ταν λίγο πάρα έξω απ ' ΤΎ) μικρή μας πολιτεία  και συνόρευε 
με ΤΎ) γΎ) του περίφΎ)μου μονασΤΎ)ριού μας. Ο Π ιότρ Αλεξά
ντροβιτς όταν ήταν ακόμα πολύ ν.έος, μόλις πήρε την κλΎ)
ρονομιά, άρχισε αμέσως μιαν ατέλειωΤΎ) όίΚΎ) με το μονα
στήρι γ ια κάποια ό ικαιώματα αλιείας στο ποτάμι ή υλοτο 
μίας στο ?>άσος, όεν ξέρω θετικά για ποιό απ ' τα όυό. Μα 
το ν '  αρχίσει ΤΎ) όίΚΎ) με τους «κλΎ)ρικόφρονες», το θεωρού
σε καθήκον του σαν πολίης και μορφωμένος άνθρωπος. 
' Οταν άκουσε όλα όσα γίνανε με την Αόελα'ιόα lβάνοβνα, 
που φυσικά ΤΎ) θυμόταν και μάλιστα κάποτε ΤΎ)ν είχε προσέ-
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ξει ,  κι όταν έμαθε πως υπ�ρχε κι ο Μ ίτια, ανακατεύτηκε 
σ '  αυτ� τψ υπόθεση, παρ ' όλο το μίσος και τψ περιφρό
νηση που ' ν ιωθε για τον Φιόντορ Π αύλοβιτς. Τότε �ταν 
που γνωρίστηκε για πρώτη φορά με τον Φιόντορ Π αύλοβι
τς. Τ ου ανακοίνωσε ορθά-κοφτά πως θα ' θελε ν '  αναλάβει 
τψ ανατρoφ� του παιδιού. Δ ιηγόταν ύστερα πολλές φορές, 
και το ' λεγε σαν κάτι χαρακτηριστικό, πως όταν έκανε λό
γο στον Φιόντορ Π αύλοβιτς για τον Μ ίτια, εκείνος είχε ένα 
ύφος σάμπως να μψ καταλάβαινε για ποιο παιδί πρόκει
ται ,  λες κι απόρησε μάλιστα που 'χε κάπου κει στο σπίτι 
ένα μικρό γιο. Αν και η δι�γηση του Π ιότρ Αλεξάντροβιτς 
μπορεί να ' ταν κάπως υπερβoλικ�, ε ίχε όμως σίγουρα και 
μια δόση αλ�θειας. Και, πραγματικά, ο Φιόντορ Π αύλοβιτς 
αγαπούσε σ '  όλη του τη ζω� να παρασταίνει ,  να παίζει 
ξαφνικά μπροστά σας έναν απρόσμενο ρόλο και, το κυριό
τερο, χωρίς κανένα λόγο μερικές φορές, ακόμα και ζημιώ
νοντας τον εαυτό του, όπως και σε τούτη λόγου χάρη τψ 
περίπτωση .  Αυτό, εδώ που τα λέμε , το κάνουν καλοί άν
θρωποι, άνθρωποι μάλιστα πολύ έξυπνοι κι όχι μονάχα ο 
Φιόντορ Π αύλοβιτς. Ο Π ιότρ Αλεξάντροβιτς καταπιάστη
κε στα ζεστά με τούτη τψ υπόθεση και διορ ίστηκε κηδεμό
νας του παιδιού (μαζί με τον Φιόντορ Π αύλοβιτς) γ ιατί ,  
όσο και να  ' ναι ,  του 'χε μείνει κληρονομιά το μικρό χτ�μα 
και το σπίτι της μητέρας .  Π�ρε τον Μ ίτια στο σπίτι του 
μα, επειδ� δεν είχε δικιά του οικογένεια κι επειδ� μόλις κα
νόνισε τις εισπράξεις απ ' τα χτ�ματά του, βιάστηκε να ξα
ναφύγει για πολύν καιρό στο Π αρίσι, εμπιστεύτηκε το παι
δί σε μιαν απ ' τις μακρινές θείες του, σε μια μοσχοβίτισσα 
αρχόντισσα. Όταν πια έζησε πολλά χρόνια  στο Π αρίσι, ξέ
χασε κι αυτός το παιδί, ε ιδικά μάλιστα όταν συνέβ"Υ-) κείνη η 
επανάσταση του Φλεβάρη που τόσο μεγάλη εντύπωση του 
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έκανε, ώστε οεν μπορούσε να τ-ην ξεχάσει σ '  όλη του τ-η 
ζω�. Η μοσχοβίτισσα αρχόντισσα πέθανε κι ο Μ ίτια βρέ
e"YjXE στο σπίτι μιας απ ' τ ις παντρεμένες κόρες Τ"Yjς. Νομί
ζω πως αργότερα άλλαξε φωλιά για τέταΡΤΎ) φορά. Δεν 
πρόκειται τώρα να επεκταθώ πoλu σ '  αυτό το ζ�Τ"Yjμα μια 
και θα  ' χω πολλά ακόμα νά ΟΙ"Yjγ"Yjθώ γι '  αυτόν τον πρωτό
τοκο γιο του Φιόντορ Π αύλοβιτς. Προς το παρόν περιορί
ζομαι στις πιο απαραίΤ"Yjτες πλ"Yjροφορίες, που χωρίς αυτές 
οεν μπορώ ούτε το μυθιστόρ"Yjμα ν '  αρχίσω. 

Τούτος ο Nτψ�τρι Φιοντόροβιτς �ταν ο μοναοικός γιος 
του Φιόντορ Π αύλοβιτς που ζούσε έχοντας τ-ην πεποίθφΎ) 
πως, όπως και να 'ναι ,  έχει μια κάποια περιουσία και πως, 
όταν θα  γίνει εν�λικoς, θα  ' ν αι πια ανεξάρτψος ο ικονομι-

' Τ β '  " λ " κα. α εφ-η ικα και τα νεανικα του χρονια  κυ "Yjσανε ατα-
χτα: οεν τέλειωσε το γυμνάσιο, μπ�κε κατόπιν σε μια 
στρατιωτικ� σχoλ�, ύστερα βρέθ"YjΚε στον Καύκασο, υΠ"Yjρέ
τφε , μονομάχ"Yjσε, υπoβιβάσΤ"YjΚε, πάλι υΠ"Yjρέησε, γλένη
σε πoλu και ξόοεψε σχετικά μεγάλα ποσά. 'Αρχισε να  
παίρνει λεφτά απ ' τον Φιόντορ Π αύλοβιτς μονάχα όταν 
εν"Yjλικιώ6"Yjκε. Π ΡΟ"Yjγούμενα έκανε χρέ"Yj. Τον Φιόντορ Π αύ
λοβιτς, τον πατέρα του, τον γνώρισε και τον ε ίοε για πρώ
η φορά όταν πια �ταν εν�λικoς, τότε που �ρθε ξεπίΤ"Yjοες 
στα μέρΎ) μας για να εξ"Yjγ"Yjθεί μαζί του σχετικά με τ-ην πε
ριουσία του. Καθώς φαίνεται ,  από τότε κιόλας, οεν του 
άρεσε ο πατέρας του. Έμεινε για λίγο μαζί του κι έφυγε 
γρ�γoρα-γρ�γoρα, τόσο , που μόλις πρόφτασε να πάρει απ ' 
αυτόν κάποιο ποσό και να  κανον ίσει με κάποιον τρόπο τις 
μελλούμενες εισπράξεις απ ' το χτ�μα. Ούτε και τότε - κι 
αυτό είναι αξιοσ"Yjμείωτο γεγονός - οεν κατάφερε τον Φιό
ντορ Π αύλοβιτς να του πει τα  έσοοα και τ-ην αξία του χτ�
ματος. Ο Φιόντορ Π αύλοβιτς παρατ�ρφε τότε με την 
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, , , \:" J ξ Ι πρωΤΎ) ματια - κι αυτο οεν πρεπε ι να το εχναει ο ανα-
γνώσΤΎ)ς - πως ο Μίτ ια έχει λαθεμένΎ) αντίλΎ)ψΎ) και υπερ
βάλλει το μέγεθος ης περιουσίας του. Ο Φιόντορ Π αύλο
βιτς έμεινε πoλu ευχαρισΤΎ)μένος απ ' αυτό, γιατί είχε κάνει 
κιόλας τους υπολογισμούς του. Π άντως έβγαλε το συμπέ
ρασμα πως ο νεαρός ήταν ελα,φρόμυαλος, με πάθΎ) και πα
ραξενιές, ατίθασος, γλεντζές, και πως θα  μπορούσέ να τον 
καθΎ)συχάσει, για λίγον καιρό φυσικά, δίνοντάς του πότε-πό
τε κάτι μικροποσά. Αυτό άρχισε να το εκμεταλλεύεται ο 
Φιόντορ Π αύλοβιτς, δΎ)λαδή να ξεμπερδεύει δίνοντάς του 
λίγα-λίγα τα χρήματα έτσι που τελικά, ύστερ ' από τέσσε
ρα χρόνια, όταν πια ο Μίτια έχασε ΤΎ)ν υπομονή του και 
ξανάρθε στΎ)V πολιτεία μας για να ξεκαθαρίσει οριστικά τις 
δουλειές του με τον πατέρα του, αποδείΧΤΎ)κε άξαφνα - κι 

Ι ,  ι λ ξ ... Ι ι αυτο του κανε καταπ Ύ) Ύ) - πως οεν εχε ι πια τιποτα να  
λαβαίνει, πως τώρα πια ε ίναι OUσκολο κα ι  να  λογαριάσει 
.α,κόμα τα λεφτά που 'χε πάρει απ ' τον Φιόντορ Π αύλοβι
τς, πως πήρε όλΎ) ΤΎ)V αξία ΤΎ)ς περιουσίας του σε μεΤΡΎ)τά 
και πως, ίσως- ίσως, χρωστούσε κιόλας στον πατέρα του. 
Π ως δυνάμει του τάδε και του δείνα συμβολαίου που δέ
ΧΤΎ)Κε να  υπογράψει  ο ίδιος ΤΎ)V τάδε και ΤΎ)V τάδε μέρα, δεν 
ε ίχε πια κανένα δικαίωμα να αξιεί οτιδήποτε κ.τ.λ. κ.τ.λ. Ο 
νέος απόρΎ)σε, υποπτεύθΎ)κε πως κάποια 'αδικία γίνεται δω 
πέρα, κάποια απάΤΎ), έγινε έξω φρενών και σάμπως να 
' χασε τα  λογικά του.  Αυτή ήταν καριβώς Ύ) αιτία ΤΎ)ς κα
ταστροφής που Ύ) εξιστόρφή ης θ '  αποτελέσει το θέμα 
του πρώτου εισαγωγικού μου μυθιστορήματος, ή,  για να το 
πω καλ'Uτερα, ΤΎ)V εξωτερική του πλευρά. Μα  προτού ν '  
αρχίσω αυτό το μυθιστόρΎ)μα, πρέπει να δΙΎ)γΎ)θώ ακόμα 
Υ.αι γ ια τους άλλους δυό γιους του Φιόντορ Π αύλοβιτς, τ ' 
αδέρφια του Μίτια, και ν α  εξΎ)γήσω από που βρέθΎ)Καν. 
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Ο Δευτερος γαμος και τα Δευτερα παιόια 

ΩΦΙΟΝΤΟΡ Π αύλοβιτς, αφού ξεφορτώθψε τον Μίτια ,  
που ήταν τότε τεσσάρων χρονών, παντρεύτηκε πολύ 
γρήγορα για δεύτερη φορά. Τούτη τη δεύτερη φορά 

έμεινε παντρεμένος οχτώ χρόνια. Η δεύτερη γυναίκα του, η 
Σοφία Ιβάνοβνα ήταν πολύ νέα. Τη γνώρισε σε μιαν άλλη 
επαρχία όπου είχε πάει γ ια κάτι μικροεργολαβίες με συνέ
ταιρο έναν Εβραίο. Ο Φιόντορ Π αύλοβιτς, αν και γλεντού
σε και μέθαγε και ζούσε ακόλαστα, δεν έπαυε ποτέ του ν '  
ασχολείται με την τοποθέτηση των κεφαλαίων του και πά
ντα έβγαζε πέρα τις δουλίτσες του, φυσικά πάντα σχεδόν 
με ατιμίες. Η Σοφία Ιβάνοβνα ήταν μια <!Ορφανή» που απ ' 
τα  μικράτα της δεν είχε γνωρίσει τους γονείς της , κόρη κά
ποιου αμόρφωτου διάκου. Μεγάλωσε στο σπίτι μιας ευεργέ
τισσας, που την ανάθρεφε και τ'� βασάνιζt, μιας γνωστής 
γριας στρατηγίνας, χήρας του στρατηγού Βορόχοβ. Δεν ξέ
ρω λεπτομέρε ιες, άκουσα μονάχα πως τάχα την ευεργετού
μενη, που ήταν σεμνή, άκακη και ήρεμη την ξεκρέμασαν 
μια φορά απ' το σκοίνι, που ' χε στεριώσει μ' ένα καρφί μέ
σα στο κέλάρι, τόσο δύσκολο της ήταν να υποφέρει τις ιδιο
τροπίες και την ατέλειωτη γκρίνια αυτής της γριας που κα
τά τα φαινόμενα δεν ήταν κακιά, μα που καταντούσε ανυπό-
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. φορη γιατί ξεκουτιάθηχε απ ' την τεμπέλικη ζω� που έκα
νε. Ο Φ ιόντορ Π αύλοβιτς ζ�τησε το χέρι της Σοφίας Ιβά
νοβνας, η στρατηγίνα π�ρε τ ις πληροφορίες της γι ' αυτόν 

ι � t' ' , Ι , . και τον εοιωι.,ε και τοτε κεινος, οπως και στον πρωτο του 
γάμο, πρότεινε στην oρφαν� να την απαγάγει. Είναι πολύ, 
πάρα πολύ πιθανό πως κι αυτ� ακόμα οε θα οεχότανε να  
τον πάρει, αν  μάθαινε έγκαιρα περισσότερες λεπτομέρειες 
γι ' αυτόν. Μα όλ ' αυτά γίνονταν σ '  άλλην επαρχία, κι 
εξάλλου τι μπορούσε να  καταλάβει αυτό το οεκαεξάχρονο 
κορίτσι. Το μόνο που �ξερε �ταν πως κάλλιο να ριχνόταν 
στο ποτάμι παρά να μείνει στο σπίτι της ευεργέτισσάς της. 
Έτσι λοιπόν έφυγε κι αυτ� η καημένη απ ' την ευεργέτισ
σα και π�γε στον ευεργέτη. Ο Φιόντορ Π αύλοβιτς οεν π�ρε 
πεντάρα τούτη τη φορά γ ιατί  η στρατηγ(να θύμωσε, οέν 
τους έοωσε τ ίποτα, μονάχα τους καταράστηκε και τους 
Ουό. Μ α  αυτός ούτε που υπολόγιζε να πάρει τ ίποτα αυτ� 
τη φορά. Τον τράβηξε μονάχα η εξαιρετικ� ομορφιά αυτού 
του αθώου κοριτσιού και ,  το κυριότερο, η αθώα  του έκφρα
ση , που έκανε εντύπωση σ '  αυτόν τον φιλ�ooνo που ώς τα 
τότε αγαπούσε μονάχα τις αοιάντροπες γυναίκες. «Αυτά τα 
αθώ α  ματάκια μου σφάξανε τότε την καροιά», έλεγε αργό
τερα χαχανίζοντας σιγά με τον αηοιαστικό του τρόπο. Φυ
σικά ένας οιεφθαρμένος μονάχα από φιληοονία  θα μπορούσε 
να αισθανθεί κάτι τέτοιο. Μια  λοιπόν και οεν π�ρε καμιάν 
αποζημίωση, ο Φιόντορ Π αύλοβιτς οεν έκανε καθόλου τσι
ριμόν ιες με τη γυναίκα του. Eπωφελ�θηκε απ ' το γεγονός 
πως �ταν σαν να λέμε. «ένοχψ> απέναντί του και πως αυτός 
σχεΟόν την « ξεκρέμασε απ ' τη θηλιά», επωφελ�θηκε εκτός 
απ ' αυτό κι απ ' την φαινoμενικ� της υπoταγ� και προαQ
τητα, τόσο που ποοοπάτησε ακόμα και την πιο συνηθισμέ
νη συζυγικ� ευπρέπεια. Έρχονταν στο σπίτι γυναίκες του 
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δρόμου κα.ι κει, μπροστά στη σύζυγο ,  γίνονταν όργια. Θ '  
αναφέρω και τούτο γιατ ί  είναι χαρακτηριστικό: Ο υπηρέτης 
Γρηγόρης, ένας σκυθρωπός , κουτός και πεισματάρης ορθο
λoγιστ�ς, που μισούσε την προηγούμενη αφέντισσα, την 
Αόελα'ιόα Ιβάνοβνα ,  τούτη τη φορά π�ρε το μέρος της νέας 
κυρίας ,  την υπεράσπιζε και μάλωνε μάλιστα για χάρη της 
με τον Φιόντορ Π αύλοβιτς μ '  έναν τρόπο σχεόόν ανάρμο
στο σ '  έναν υπηρέτη. Μια  φορά μάλιστα έφτασε στο ση
μείο να όιαλύσει το όργιο και να κυνηγ�σει τ ις πρόστυχες 
γυναίκες. Το αποτέλεσμα �ταν πως αυτ� η δύστυχη, η κα
τατρομαγμένη απ ' τα μικράτα της νεαρ� κοπέλα, έπαθε κά
ποια νευρ ικ� γυναικε ία  αρρώστια που συναντ ιέται συχνότε
ρα  στα λαϊκά στρώματα,  στις χωριάτισσες και που γι ' αυ
τό τις λένε σεληνιασμένες. Απ ' αυτ� την αρρώστια, που 
συνοόευόταν από τρομερές υστερ ικές κρίσεις, η δύστυχη 
έχανε πότε-πότε και τα  λογικά της ακόμα. Όμως, παρ ' 
όλ ' αυτά, γέννησε όυό γιους του Φιόντορ  Π αύλοβιτς, τον 
Ιβάν και τον Αλεξέι ,  τον ένα στον πρώτο χρόνο του γάμου 
και τον άλλο τρία χρόν ια  αργότερα. ' Οταν πέθανε, ο Αλε-
ξ ' " , Ι ι ,  ει ε ιχε πατησει πια τα  τεσσερα και, οσο κι αν αυτο φαινε-
ται παράξενο ,  ξέρω πως η μητέρα του του ' μεινε στη μν�
μη και τη θυμόταν, σαν όνειρο βέβαια, σ '  όλη του τη ζω�. 
Μόλις εκείνη πέθανε ,  με τα όυό αγόρια συνέβη ακριβώς το 
ίόιο που έγινε και με τον πρώτο γιο, τον Μίτια. Κι  αυτά τα  
ξέχασε και τα παράτησε εντελώς ο πατέρας και καταλ�ξα
νε στην ίζμπα του Γρηγόρη. Σ '  αυτ� την ίζμπα τους βρ�κε 
η γκριν ιάρα στρατηγίνα ,  η ευεργέτισσα της μητέρας τους . 
Ζούσε ακόμα, κι όλον εκείνο τον καιρό, όλα τα  οχτώ χρό
νια, όεν μπορούσε να  ξεχάσει την πρoσβoλ� που της ε ίχαν 
κάνει .  Όλα εκείνα τ α  οχτώ χρόνια είχε τις πιο λεπτομε
ρειακές πληροφορίες για το πώς τα περνάει η «Σόφ'Υ»> της 
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κι ακούγοντας πως ε ίναι άρρωστη και σε τι αισχρό περι
βάλλον ζούσε , ε ίπε ουο-τρεις φορές στις υπηρέτριές της: 
«Καλά να πάθει ,  την τιμωρεί ο Θεός για την αχαριστ ία 
της». 

Ακριβωζ τρεις μ�νες μετά το θάνατο της Σοφίας Ιβά
νοβνας, η στρατηγίνα παρουσιάστηκε ξαφνικά στην πολι
τεία μας και π�γε αμέσως στο σπίτι του Φιόντορ Π αύλοβι
τς. Έμε ινε μισ� ώρα όλη κι όλη στην πολιτεία, μα έκανε 
πολλά πράματα. Ή ταν κατά το βραΟάκι. Bρ�κε τον Φιό
ντορ Π αύλοβιτς, που ε ίχε να τον οει οχτώ χρόνια, να ' ναι 

, Δ '  " , ' ξ ' στο κεφι. ιηγουνται πως αυτη , αμεσως, χωρις καμιαν ε η-
γηση, μόλις τον είοε, του ' οωσε ουό γερά και ηχηρά χαστού
κια, του τράβηξε τρεις φορές το τσουλούφι κι ύστερα,  χωρίς 
να προστέσει λέξη , π�γε κατευθείαν στην ίζμπα,  στα ουό 
αγόρια .  Τους έριξε μια ματιά και βλέποντας πως �ταν 
άπλυτα και πως φοράγανε βρώμικα ρούχα, έοωσε ένα χα
στούκι και στον Γρηγόρη, του ανακοίνωσε πως θα πάρει 
μα�ί της .τα ουό παιοιά, ύστερα τα  ' βγαλε έξω όπως �ταν ,  '. ' λ  ξ β " ' β  " ξ  , τ α  τυ ι ε σε μια κου ερτα, τ ανε ασε στ αμα ι και τρα-
βηξε για την πολιτεία της. Ο Γρηγόρης υπόμεινε το χαστού
κι σαν πιστός οούλος , οεν είπε ούτε μια βάναυση λέξη, κι 
όταν ξεπροβόοισε τη γρια αφέντισσα ώς τ '  αμάξι, της έκα
νε μιαν βαθιάν υπόκλιση και της είπε μ '  επίσημο τόνο πως 
(<Ο Θεός θα  ξεπληρώσει το καλό που ' κανε στα ορφανά». 
((Εσύ ωστόσο είσαι κουτεντές ! »  του φώναξε η στρατηγίνα 
φεύγοντας. 'Οταν ο Φιόντορ Π αύλοβιτς κατάλαβε τι έτρε
ξε, βρ�κε πως αυτ� η οουλειά  έγινε πολύ καλά όπως έγινε 
και οεν έφερε αντίρρηση σε κανένα σημείο αργότερα, όταν 
χρειάστηκε να οώσει την τυπικ� του συγκατάθεση για την 
ανατρoφ� των παιοιών απ ' τη στρατηγίνα. ' Οσο για τα  
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χαστούκια, π�γαινε ο ίοως και τα οιαλαλούσε σ '  όλΎj ΤΎjV, 
πολιτεία. 

ΣυνέβΎj να  πεθάνει και Ύj στραηγίνα σε λίγο, έχοντας 
γράψει όμως σΤΎj Oιαθ�ΚΎj ΤΎjς από χίλ ια  ρούβλιαΎια τα ουό 
μικρά, «για ΤΎjV εκπαίoευσ� τους και να ξοοεφτούν oπωσo�
ποτε για τις ανάγκες τους τούτα τα λεφτά, με τον όρο 
όμως να φτάσουν ώς ΤΎjV ενΎjλικίωσ� τους, επειo� για κάτι 
τέτοια παιοιά είναι αρκετ� και με το παραπάνω μια τέτοια 
οωρεά κι αν έχει κανείς αντ ίΡΡΎjσΎj ας ανοίξει ο ίοως το 
πουγγί του κ.τ.λ. , κ.τ.λ.» . Εγώ οε οιάβασα ο ίοως ΤΎj oιαθ�
ΚΎj, άκουσα όμως πως είχε ακριβώς κάποια παρόμοια πα
ραξενιά που ' χε εκφραστεί κιόλας μ '  έναν πολύ ιοιόρρυθμο 
τρόπο. Π άντως ο κυριότερος κλΎjΡOνόμOς ΤΎjς γριας βρέθΎjκε 
να ' ν αι ένας τίμως άνθρωπος, ο προεστός των ευγενών κεί
νΎjς ΤΎjς επαρχίας, ο Eφ�μ Πετρόβιτς Π ολένοβ. Αφού αλλΎj
λOγράφΎjσε με τον Φιόντορ Π αύλοβιτς και κατάλαβε με το 
πρώτο πως αυτός οεν πρόκειται να οώσει πεντάρα για ΤΎjV 
ανατρoφ� των ίοιων του των παιοιών ( αν και ποτέ οεν αρ
ν ιόταν καθ αρά, μα μονάχα ανέβαλε συνεχώς σ '  αυτές τις 
περιπτώσεις, και ξεχυνόταν μάλιστα καμιά φορά σ '  απέρα
ντε ς αισθΎjματoλoyίες) φρόντισε προσωπικά για τα ορφαν ά  
κ ι  αγάΠΎjσε ιοιαίτερα τ ο  μικρότερο, τον Αλεξέι , τόσο που 
τούτος ο τελευταίος έζΎjσε αρκετό OιάσΤΎjμα στΎjV οικογέ
νειά του .  Αυτό παρακαλώ τον αναγνώσΤΎj να το προσέξει 
απ ' ΤΎjV αρχ�. Τούτα τα παιοιά μονάχα τον Eφ�μ Πετρό
β ιτς θα  ' πρεπε να ευγνωμονούν σ '  όλΎj τους η ζω� για ΤΎjV 
ανατρoφ� και ΤΎjV εκπαίoευσ� τους. Ήταν ένας ευγενέστα
τος άνθρωπος , πολύ πονετικός, από κείνους που σπάνια  συ
ναντάει κανείς. Φύλαξε τα χίλια ρούβλια του κάθε μικρού 
που τους ε ίχε αφ�σει Ύj στραηγίνα και οεν τα πείραξε καθό
λου, έτσι που ώσπου να γίνουν εν�λικoι αυξΎjθ�κανε με τους 
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τόκους. Τους ανάθρεψε με δικά του λεφτά και φυσικά ξόδε
ψε πολύ περισσότερα από χίλια για τον καθένα. Δεν πρό
κειται ν '  αρχίσω από τώρα μια λεπτoμερειακ� εξιστόρ1)σ1) 
των παιδικών κι εφ1)βικών του χρόνων, θα σ1)μειώσω μονά
χα τα πιο σπουδαία περιστατ ικά. Για τον μεγαλύτερο, τον 
Ιβάν ,  θα πω μονάχα πως μεγάλωνε πάντα σκυθρωπός και 
κλε ισμένος στον εαυτό του. Δεν �ταν καθόλου δειλός μα εί
χε απ ' τα δέκα του κιόλας χρόνια διαποτιστεί με Τ1) σκέψ1) 
πως, όπως και να ' ν αι ,  ζουν σε ξέν1) οικογένεια και με Τψ 
ελε1)μoσίΙV1) των ξένων και πως ο πατέρας τους ε ίναι τέτοι
ος που είναι ντρoπ� και να' μιλάει κανείς γι ' αυτόν κ.τ.λ. , 
κ.τ.λ. Αυτό το παιδί έδειξε πολύ νωρίς, σχεδόν απ ' τα μι
κράτα του ( όπως λέγανε τουλάχιστον) ξεχωριστές ικανόΤ1)
τες γ ια  μάθφ1). Δεν ξέρω ακριβώς πώς έγινε, μα έφυγε 
απ ' Τψ οικογένεια του Eφ�μ Πετρόβιτς μόλις δεκατριών 
χρονών και π�γε εσωτερικός σ '  ένα γυμνάσιο Τ1)ς Μόσχας, 
σε κάποιον έμπειρο και φ1)μισμένον τότε παιδαγωγό, που 
�ταν παιδικός φίλος του Eφ�μ Πετρόβιτς. Ο ίδιος ο Ιβάν 
δΙ1)γόταν ύστερα πως όλ ' αυτά  έγιναν εξαιτίας Τ1)ς, ας πού
με έτσι, «έφεσ1)ς για καλές πράξεις» του Eφ�μ Πετρόβιτς 
που του καρφώθ1)Κε 1) ιδέα πως ένα παιδί με ι.διοφυ·Ια πρέ
πει να το αναθρέψε ι  ένας εξαιρετικός δάσκαλος. Π άντως, 
ούτε ο εξαιρετ ικός δάσκαλος ούτε ο Eφ�μ Π ετρόβιτς ζού
σανε πια όταν ο νέος τέλειωσε το γυμνάσιο και μπ�κε στο 
Π ανεπιστ�μιo. Eπειδ� ο Eφ�μ Πετρόβιτς τα κανόνισε 
άσΚ1)μα και 1) είσπραξ1) των χίλιων ρουβλιών, που κλ1)ροδό
Τ1)σε 1) στραΤ1)γίνα και που με τους τόκους ε ίχαν γίνει δυο 
χιλιάδες, καθυστέρ1)σε εξαιτίας των αναπότρεπτων γραφει
οκρατικών μας διατυπώσεων, ο νέος τα βρ�κε πολύ σκούρα, 
αφού αναγκαζόταν τα δυο πρώτα χρόνια  να συVΤ1)ρεί μονά-

, , "" ζ Π '  χος του τον εαυτο του και ταυτοχρονα να  σπουοα ει .  ρε-
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πει να  παpαΤΎ)P�σoυμε πως αυτός ούτε έκανε καν καμιάν 
απόπειρα να  γράψει στον πατέρα του - ίσως από περΎ)φά
νια κι από περιφρόνΎ)σΎ) που ένιωθε γ ι '  αυτόν, ίσως όμως 
κα\ γιατί  Ύ) Ψυχp� λoγικ� του ' λεγε πως απ ' τον μπαμπά
κα του οεν ε ίχε να περιμένει καμιά σoβαp� υπoσΤ�PιξΎ). 
Όπως και να  'ναι ,  ο νέος Οεν τα ' χασε καθόλου και κατά
φερε να  βρει Οουλειά.  Σην αpχ� παρέοιοε μαθ�ματα για 
ε ίκοσι καπίκια και ύστερα  έοινε στις εφΎ)μερίοες αρθράκια 
των οέκα στίχων όπου περιγράφονταν σκψές του ορόμου, 
με ΤΎ)ν υπoγpαφ� « αυτόΠΤΎ)ςn. Λένε πως αυτά τα αρθράκια 
�ταν γραμμένα τόσο πρωτότυπα και πικάντικα, που γp�
γορα απόχτφαν μεγάλΎ) ζ�τφΎ). Έτσι ο νεαρός μας απο
οείΧΤΎ)κε πιο πραχτικός και πιο έξυπνος απ ' όλΎ) τψ πολυά
ριθμΎ) μερίοα ΤΎ)ς σπουΟάζουσας νεολαίας μας και των OUO 
φύλων, που ε ίναι πάντα αοέκαρΎ) και ουστυχισμένΎ) στις 
πρωτεύουσες και που χάνει συν�θως τον καιρό ΤΎ)ς στα 
γραφεία των εφΎ)μερίοων και των περιοοικών μψ μπορώ
ντας να βρει τ ίποτα καλύτερο απ ' ΤΎ)ν αιώνια επανάλΎ)ψΎ) 
ΤΎ)ς ίοιας παράκλφΎ)ς για μεταφράσεις απ ' τα γαλλικά � 
για αντίγραφα. Μια και γνωρίσΤΎ)κε με τους συντάχτες, ο 
Ιβάν Φιοντόροβιτς oιατ�pφε τις σχέσεις του μαζί ;ους, 
έτσι που στα τελευταία χρόν ια των σπουοών του στο Π α
νεπιστ�μιo ΟΎ)μοσίευσε κριτικές για β ιβλία οιαφόρων θεμά
των, και τα γραφτά του αυτά οείχνανε μεγάλο ταλέντο, τό
σο που έγινε γνωστός στους φιλολογικούς κύκλους. Εοώ 
που τα λέμε, μονάχα τον τελευταίο καιρό τα  κατάφερε να 
τον προσέξε ι ένας ευρύτερος κύκλος αναγνωστών. Τότε τον 
ξεχώρισαν πολλοί και τον μάθανε. Αυτό �ταν έν'α αρκετά 
περίεργο περιστατικό. Όταν πια τέλειωσε το Π ανεπιστ�
μιο κι ετοιμαζόταν με τις ουό του χιλιάοες να φύγει για το 
εξωτερικό , ο Ιβάν Φιοντόροβιτς ΟΎ)μοσίευσε ξαφνικά σε μιαν 
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απ τις μεγάλες εψημερίοες ένα παράξενο άρθρο, που το 
' ξ ' , � , � , προσε αν ακομα κι αυτοι  που οεν "Υ)ταν ε ισικοι και, τ ο  

σπουοαιότερο, πάνω σ '  ένα θέμα εντελώς άγνωστο γι ' αυ
τόν, θα ' λεγε κανείς, μια και κείνος ε ίχε βγάλει Τ"Υ) Φυσικο
μαθ"Y)ματικ� Σχoλ�. Το άρθρο ε ίχε γραφτεί γ ια το ζ�τ"Y)μα 
που ' χε γίνε ι τότε παντού Τ"Υ)ς "Υ)μέρας, για τ� εκκλ"Υ)σιαστι
κά O ικαστ�ρια. Κριτικάροντας μερικές ο ιατυπωμένες πια 
γνώμες γι ' αυτό το ζ�τ"Y)μα, εξέθεσε κι  αυτός Τψ προσω
πικ� του άΠΟψ"Υ). Το σπουοαίο �ταν το ύφος και το εξαιρε
τ ικά αναπάντεχο συμπέρασμα. Κι όμως, παρ ' όλ ' αυτά,  
πολλοί από τους κλ"Υ)ρικόφρονες θεώρφαν το συγγραφέα οι
κό τους. Και ξαφνικά, οίπλα σ '  αυτούς, όχι μονάχα οι αντι
κλ"Υ)ρικόφρονες μα κι αυτοί  ακόμα οι αθεϊστές αρχίσανε να 
χειροκροτούν. Τελικά, μερικοί έξυπνο ι  άνθρωποι κατάλα
βάν πως όλο το άρθρο οεν ε ίναι τ ίποτ ' άλλο από μια θρασύ
ταη φάρσα και κορο·ίΟία .  Αν σ"Υ)μειώνω τούτο το γεγονός, 
είναι γιατί αυτό το άρθρο έφτασε με τον καιρό και στο οικό 

, ' β ' , λ μας περιφ"Υ)μο μονασΤ"Υ)Ρ Ι  που ρισκοταν κοντα στψ πο ι-
τεία μας ,  όπου ενοιαφέρονταν απ ' ανέκαθεν για το ζ�ημα 
των εκκλ"Υ)σιαστικών οικασΤ"Υ)ρίων, που ε ίχε πάρει τότε με
γάλ"Υ) Ο"Υ)μοσιότψα κι έκτlΧσ"Y) . Έφτασε το άρθρο και τους 
άφ"Υ)σε όλους κυριολεχτ ικά μ '  ανοιχτό το στόμα. 'Οταν μά
θανε και τ '  όνομα του συγγραφέα, ενοιαφέρθ"Υ)καν ακόμα 
περισσότερο μια και ε ίχε γενν"Υ)θεί στψ πολιτεία μ�ς και 
�ταν γιος «κε ίνου, ντε, του Φι6ντορ Π αύλοβιτς». Και τότε 
ξαφνικά, κείνον ακριβώς τον καιρό, μας �ρθε κι . ο ίοιος ο 
συγγραφέας. 

Γ ιατί μας �ρθε τότε ο Ιβάν Φιοντόροβιτς; Θυμάμαι 
που και τότε ακόμα αναρωτιόμουν με κάποιαν αν"Υ)συχία. 
Κείν"Υ) "Υ) άφιξή του, που στάθ"Υ)κε τόσο απoφασιστικ� και 
που ε ίχε τόσες συνέπειες, μου φαινόταν πολύν καιοό 'Jστε-
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ρα,  σχεδόν πάντα, ακατανόΎ)τη. Γεν ικά, �ταν παράξενο 
ένας νέος τόσο μορφωμένος, τόσο περ�φανoς και προσεχτι
κός όπως φαινόταν, να  ' ρθει ξαφνικά σ '  ένα τόσο επιλ�Ψι
μο σπίτι, σ '  έναν πατέρα που τον αγνόΎ)σε σ '  όλΎ) του ΤΎ) 
ζω�, που οεν τον �ξερε κι ούτε τον θυμόταν και που οε θα 
, οινε βέβαια ποτέ και σε καμιά περίπτωσΎ) λεφτά, αν του 
ζψούσε ο γιος του, και που σ '  όλΎ) του ΤΎ) ζω� φοβόταν 
πως οι γιοί του, ο Ιβάν κι ο Αλεξέι, θα  ' ρχονταν κάποτε 
και θα του ζψάγανε χρ�ματα. Και νά που ο νέος αρχίζει να  
/" , ι Ι , ,.,  '1' ι , "ει στο σπιτι ενος τετοιου πατερα, "ει μα"ι του ενα μΎ)να 
και οεύτερο και ταιριάζουν ο ι  Ουο τους τόσο, όσο Οεν παίρ
νει καλύτερα. Το τελευταίο μάλιστα έκανε μεγάλΎ) εντύ
πωσΎ) όχι μονάχα σε μένα μα και σε πολλούς άλλους. Ο Π ιό
τρ Αλεξάντροβιτς Μ ιούσοβ, που γι ' αυτόν μίλφα κιόλας 
παραπάνω, μακρινός συyyεν�ς του Φιόντορ Π αύλοβιτς απ ' 
ην πρώΤΎ) του γυναίκα, βρέθΎ)κε να ' ν αι κι αυτός στα μέρΎ) 
μας κείνο τον καιρό, στο χτ�μα του κοντά στψ πολιτεία' 
ε ίχε ρθει απ ' το Π αρίσι όπου είχε εγκατασταθε ί  μόν ιμα' 
πια .  Θυμάμαι πως αυτός ακριβώς απορούσε περισσότερο 
απ ' όλους. ΓνωρίσΤΎ)κε με τον νέο, που του κίνΎ)σε πολύ το 
ενοιαφέρον και πολλές φορές λογόφερνε με πείσμα μαζί 
του . «Είναι περ�φανoς - μας έλεγε τότε για κείνον - πά
ντα θα  μπορεί να βγάζει λεφτά, και τώρα ακόμα έχει λεφτά 
για να πάε ι  στο εξωτερικό, τι γυρεύε ι  λοιπόν εοώ πέρα; 
' Ολοι το καταλαβαίνουν πως οεν �ρθε στον πατέρα του για 
χρ�ματα, γιατί ό,τι και να γίνει , ο πατέρας του οε θα του 
Οώσει .  Δεν του αρέσει ούτε το κρασί ούτε Ύ) ακολασία κι 
όμως, παρ ' όλ ' αυτά,  ο γέρος οεν μπορεί να  κάνει χωρίς 
αυτόν, τόσο πολύ ταιριάξανε ! »  Αυτό �ταν αλ�θεια. Ο νέος 
είχε μάλιστα μια φανερ� επιρρo� στο γέρο, που άκουγε και 
τις συμβουλές του ακόμα, αν και �ταν κείνο τον καιρό εξαι-
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ρετικά ιδιότροπος. Καί το φέρσιμό του γινόταν πού κα ι  πού 
πιο καθωσπρέπει . . .  

Μονάχα αργότερα μαθεύτηκε πως ο Ιβάν Φιοντόρο
βιτς ήρθε γιατί κοντά στ ' άλλα τον παρακάλεσε κι ο μεγα
λύτερος αδερφός του, ο Ντιμήτρι  Φιοντόροβιτς, να φροντί
σε ι για τις υποθέσεις του. Τ α δυό αδέρφια τότε πάνω-κάτω 
πρωτοϊδωθήκανε και γνωρίστηκαν, - τότε που μας ήρθε ο 
Ιβάν Φιοντόροβιτς. Όμως εξαιτίας κάποιου σπουδαίου 
περ ιστατικού, που αφορούσε πιότερο τον Ντιμήτρι Φιοντό
ροβιτς , ε ίχαν αρχίσε ι ν '  αλληλογραφούν όταν ακόμα ο Ιβάν 
βρισκότανε στη Μόσχα. Τι λογής υπόθεση ήταν αυτή, ο 
αναγνώστης θα το μάθει στην κατάλληλη ώρα με λεπτομέ-

Π ' ' λ '  " " θ  ' 1;' ρειες. αρ ο αυτα, κι οταν ακομα εμα α αυτο το εc,αι-
ρετικό περιστατ ικό, ο Ιβάν Φιοντόροβιτς εξακολουθούσε να  
μου φαίνεται αινιγματικός κι ο ερχομός του στα μέρη μας 
ανεξήγητος. 

Θα προσθέσω ακόμα πως ο Ιβάν Φιοντόροβιτς φερό
ταν τότε σαν μεσολαβητής και συμφιλιωτής ανάμεσα στον 
πατέρα και στον μεγαλύτερο αδερφό του , τον Ντιμήτρι Φι
οντόροβιτς, που 'χε αρχίσει τότε μεγάλο καυγά κι έφτασε 
μάλιστα στο σημείο να κάνει αγωγή στον πατέρα του. 

Το ξαναλέω πως τούτη η φαμίλια για πρώτη φορά μα
ζεύτηκε όλη σ '  ένα μέρος και μερικά απ ' τα μέλη της για 
πρώτη φορά στη ζωή τους ίδωθήκανε. Μονάχα ο μικρότε
ρος γιος, ο Αλεξέι Φιοντόροβιτς, ήταν κιόλας ένας χρόνος 
που ζούσε στα μέρη μας, κι έτσι βρέθηκε κει πέρα πριν απ ' 
τ '  άλλα αδέρφια. Γι ' αυτόν ακριβώς τον Αλεξέι μου είναι 
πιο δύσκολο απ ' όλα να μιλήσω σε τούτη την ε ισαγωγική 
μου αφήγηση προτού τον παρουσιάσω στο μυθιστόρημα. 
Μα είναι ανάγκη να γράψω και γι ' αυτόν έναν πρόλογο, 
έστω μόνο και μόνο για να εξηγήσω προκαταβολικά ένα 
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πολύ πocράξενο σημείο .  Τούτο όηλocό�: Τον μέλλοντoc �ρωά 
μου είμocι ocνocγκocσμένος νoc τον πocρουσιάσω στους ocνoc
γνώστες μου ocπ ' την πρώτη κιόλocς σελίόoc του μυθιστoρ�
μocτός μου ντυμένον με το ράσο του όόκιμου μονocχού. Ν ocι , 
ε ίχε ζ�σει κιόλocς τότε ένoc χρόνο στο μoνocστ�ρι μocς κocι εί
χε κocνείς την εντύπωση πως ετοιμocζότocνε νoc κλειστεί κει 
μέσoc γιoc όλη του τη ζω�. 
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Ο Τ ριτος γιος, ο Αλι6σα 

Η ΤΑΝ τότε ε ίκοσι χρονών (ο αδερφός του Ιβάν είχε 
πατήσει τα εικοσιτέσσερα κι ο μεγαλUτερoς αδερφός 
του, ο Ντιμήτρι ,  τα ε ικοσιοχτώ) .  Σπεύδω να δηλώσω 

πως αυτός ο έφηβος, ο Αλιόσα,  δεν ήταν καθόλου φανατικός 
και ,  κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον , ούτε καν μυστικι
στής. Θα πω προκαταβολικά τη γνώμη μου: Ήταν απλώς 

, θ ' β ' θ  " και μονον αν ρωπιστης, κι αν ρε ηκε στο μοναστηρι, του-
το έγινε μόνο και μόνο γιατ ί ,  κείνο τον καιρό, αυτό μονάχα 
του ' κανε εντύπωση και του φάνηκε σαν να λέμε η ιδανική 
διέξοδος για την ψυχή του, που λαχταρούσε να ξεφύγει απ ' 
το σκοτάδι της εγκόσμιας κακίας προς το φως της αγάπης. 
Και του ' κανε εντύπωση το μοναστήρι μονάχα επειδή συνά
ντησε τότε εκεί έναν εξαιρετικό κατά τη γνώμη μου άν
θρωπο ,  τον φημισμένο στάρετς* του μοναστηριού μας, τον 
Ζωσιμά, και δέθηκε μαζί του μ '  όλη τη θέρμη της πρώτης 
αγάπης της φλογερής καρδιάς του. Ωστόσο δεν έχω αντίρ
ρηση να  παραδεχτώ πως ήταν από τότε κιόλας πoλu παρά
ξενος κι ακόμα πως ήταν έτσι από κούνια. 

1.  Πρεσβύτης, α.σκητ�ς. 
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Έχω αναφέρει πως, αν κι έχασε τη μητέρα του μόλις 
τεσσάρων χρονών, τη θυμόταν ύστερα σ '  όλη του τη ζωή, 
θυμόταν το πρόσωπό της , τα χάδια της, «σαν να στέκεται 
ζωντανή μπροστά μου» ,  έλεγε. Τέτοιες θύμησες μπορούν να 

, , ξ '  'λ ' , λ μεινουν - κι αυτο το ερουν ο οι - κι απο πιο μικρη η ι-" , � " Π ' ζ  , ' λ  κια, ακομα κ ι  απ τα ουο  χpoνιcΧ. αρουσια  ονται σ ο η 
τη ζωή σαν φωτεινά σημεία  στο σκοτάδι ,  σαν μια μικρή 
γωνίτσα από έναν τεράστιο πίνακα, που όλος έσβησε κι 
εξαφανίστηκε , εκτός μονάχα απ ' αυτή τη γωνίτσα. Έτσι 
ακριβώς συνέβη 'και με κείνον: Του ' μεινε στη μνήμη ένα 
σούρουπο καλοκαιριάτικο , ήσυχο, το ανοιχτό παράθυρο, οι  
πλάγιες αχτίδες του ήλιου που β ασίλευε ( αυτές ακριβώς τις 
πλάγιες ηλιαχτίδες ήταν που θυμότανε ζωηρότερα απ ' όλα 

, ' λλ ) , � , , , τ α α ,  στη γωνια του οωματιου, το ε ικονισμα, ενα 
αναμμένο καντήλι, και μπροστά στο ε ικόν ισμα τη γονατι-

. στή μητέρα του που έκλαιγε με λυγμούς σαν υστερ ικιά, με 
ξεφωνητά και κραυγές ,  κρατώντας τον στα χέρ ια της, 
σφίγγοντάς τον στην αγκαλιά της τόσο που τον έκανε να 
πονάει .  Π ροσευχότανε γι ' αυτόν στη μητέρα του Θεού και 
τον σήκωνε με τα δυο της χέρ ια προς το ε ικόν ισμα σαν για 
να τον βάλει κάτω απ ' τη σκέπη της Π αναγίας . . .  και ξαφ
ν ικά μπαίνει μέσα τρέχοντας η παραμάνα κι αρπάζει τρο
μαγμένη το παιδί απ ' τα χέρια της. Ν α ο πίνακας! Στη μνή
μη του Αλιόσα έμεινε και το πρόσωπο της μητέρας του 
έτσι όπως ήταν εκείνη τη στιγμή: έλεγε πως ήταν αναστα
τωμένο μα πoλu όμορφο,  κρίνοντας απ ' όσα μπορούσε να  
θυμηθεί .  Όμως σπάνια εμπιστευότανε σε  κάποιον αυτή τη 
θύμηση. Στα παιδικά και στα εφηβικά του χρόνια ήταν συ
γκρατημένος και λιγομίλητος. Όμως αυτό δε γινόταν ούτε 
από δυσπιστία  ούτε από δειλία ούτε από σκυθρωπή μισαν
θρωπία. Απεναντίας. Γ ινόταν από κάποιαν άλλη αιτία, 
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από κάποια, πώς να το πούμε, εσωτερική περισυλλογή, κα� 
θαρά προσωπική, που δεν αφορούσε καθόλου τους άλλούς, 
μα που γι ' αυτόν ήταν τόσο σYjμαντική, ώστε για χάρΥ) ης 
σαν να ξεχνούσε όλο τον άλλο κόσμο. ι Ομως τους ανθρώ
πους τους αγαπούσε: όπως φαίνεται, σ '  όλΥ) του ΤΥ) ζωή εί
χε μιαν απόλυΤΥ) πίσΤΥ) στους ανθρώπους κι όμως, παρ ' όλ ' 
αυτά, κανένας δέν τον θεώΡYjσε ποτέ ούτε Yjλίθιο , ούτε αφε
λή. Ε ίχε κάτι μέσα του που σ '  έπειθε (κι αργότερα ακόμα 
σ ' όλΥ) του ΤΥ) ζωή) πως δε θέλει να γίνει κριτής των αν
θρώπων , πως δ.ε θέλει να πάρει πάνω του τψ ευθύνΥ) μιας 
καταδίΚYjς 'και πως ποτέ του, σε καμιά περίπτωσYj, δε θα 
καταδίκαζε κανέναν. Φαινόταν μάλιστα πως τα ανεχόταν 
όλα χωρ ίς να επικρίνει τ ίποτα, αν και συχνά με κάποια πι
κρή θλίψYj. Κι ακόμα περισσότερο, έφτασε στο σYjμείο να 
μψ μπορεί  κανένας ούτε να  τον εκπλήξει ούτε να τον τρο
μάξει ,  κι αυτό απ ' τψ πρώη του κιόλας νεότψα. Όταν 
έγινε ε ίκοσι χρονών και ήρθε στο σπίτι του πατέρα του, που 
ήταν πραγματικά ένα σπίτι χυδαίας ακολασίας,  αυτός, 
όντας Yjθικός κι αγνός, έφευγε χωρίς να πει λέξΥ) όταν πια 
του ήταν ανυπόφορο να  βλέπει κείνα που γίνονταν, μα χω
ρίς να δείχνει για κανέναν ούτε τψ παραμικρή περιφρόνYj-

, σYj , ούτε ην παραμικρή αποδοκιμασία. ι Oqo για τον πατέ-
ι ι , 

-
, ξ Ι  Ι ρα  του, που Yjταν κι αυτος καποτε παρασιτο σε ενα σπιτια 

και γι ' αυτό Yι:rav εξαιρετικά ευαίσθψος σε κάθε προσβο
λή, τον όέχτψε στψ αρχή σκυθρωπά και δύσπιστα. ((Σαν 
πολύ να  σωπαίνει, θα  πει πως κρύβει πολλά)) ) .  Όμως πΌλύ 
γρήγορα, ύστερα από όύο βδομάδες κιόλας, άρχισε πολύ 
συχνά να τον αγκαλιάζει και να τον φιλάει ,  μέσα στα δά
κρια  του μεθυσιού του είναι αλήθεια, μέσα στή μεθυσμένΥ) 
του αισθYjματικόΤYjτα, μα ήταν φανερό πως τον αγαΠYjσε 
ειλικριν ά και βαθιά, τόσο που σίγουρα ποτέ δεν τα κατάφε-
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ρε ν '  αγαπ�σει ένας άνθρωπος σαν κι αυτόν . . .  
Μα  κ ι  όλοι τον αγαποuσαν αυτόν τον έφηβο ,  όπου κι 

αν π�γαινε, κι αυτό μάλιστα γινόταν απ ' τα παιδικά του 
ακόμη χρόνια .  Όταν βρέθηκε στο σπίτι του ευεργέτη του ,  
του ανθρώπου που τον ανάθρεψε, του Eφ�μ Πετρόβιτς Πο
λένοβ, όλοι δέθηκαν τόσο πολι) μαζί του, που τον θεωροu
σανε στ ' αλ�θεια για δικό τους παιδί, γέννημα και θρέμμα 
τους. Κι όμως μπ�κε σ '  αυτό το σπίτι τόσο μικρός ακόμα, 
που με κανέναν τρόπο δε θα μποροuσες να  του καταλογί
σεις μιαν υστερόβουλη πονηριά � την καπατσοσuνη και την 
τέχνη να γίνεται αρεστός για να τους κάνει να τον αγαπ�
σουν. Ώστε το χάρισμα που ' χε να γεννάει στους άλλους 
μιαν εξαιρετικ� αγάπη, �ταν ,  μποροuμε να ποuμε, έμφυτο, 
άμεσο κι ανεπιτ�δευτo. Το ίδιο συνέβη και στο σχολε ίο, αν 
και θα μποροuσε να ' χε ι  κανείς την εντuπωση πως �ταν 

β '  " '" ' ' ''' ' ακρι ως απο κεινα τα παιοια που εμπνεουν ουσπιστι!Χ 
στους συμμαθητές τους, που τα κοροϊδεuουν καμιά φορά,  
και ίσως- ίσως τα μισοuν κιόλας. Αυτός λόγου χάρη έπεφτε 
συχνά σε συλλoγ� κι απομονωνόταν. Του άρεσε απ ' τα  
παιδικά του ακόμα χρόν ια να  χώνεται σ ε  καμιά γωνιά και 
να διαβάζει βιβλία, κι όμως οι φίλοι του τον αγάπησαν τό
σο πολu , που μπορώ να πω με βεβαιότητα πως �ταν το 
χα'ίδεμένο παιδί ολονών, όσο έμεινε στο σχολε ίο. Δεν �ταν 
ποτέ σχεδόν ζωηρός, ποτέ εuθυμος, όμως όλοι ,  μόλις τον 
'κο ίταζαν καταλάβαιναν αμέσως πως αυτό δε γίνεται γιατί 
έχε ι μέσα του μια κάποια  σκυθρωπότητα, μα πως απενα
ντίας ε ίναι �ρεμoς και ξάστερος. Ποτέ δε θέλησε να κάνει 

. τον σπουδαίο στους συνομ�λικοuς του. Ίσως γι ' αυτό κιό
λας ποτέ δε φοβόταν κανέναν, κι όμως τα παιδιά κατάλα
βαν αμέσως πως αυτός δεν περηφανεuεται καθόλου για την 
αφοβία του και φέρεται με τέτοιον τρόπο, σάμπως να μην 
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καταλαβαίνει πως ε ίναι τολμηρός κι άφοβος. Δέν ήταν πο
τέ του μνησίκακος. ΤΙΙχαινε καμιά φορά, μια μόλις ώρα με
τά το πείραγμα, να μιλάει με κείνον που τον είχε πειράξει 
ή και να  πιάνει μονάχος του κουβέντα μαζί  του τόσο ανοι
χτόκαρδα,  λες και τ ίποτα δεν ε ίχε συμβεί μεταξιι τους. Κι 
οίιτε ε ίχε σε τέτοιες στιγμές το ΙΙφος ανθρώπου που ξέχασε 
ή συγχώρεσε το πείραγμα. Οίιτε καν το θεωροΙΙσε πείραγ
μα, κι αυτό ήταν που σκλάβωνε και καταχτοΙΙσε ολότελα 
τα παιδιά. Μονάχα ένα του φέρσιμο γεννοΙΙσε την επιθυμία 
στους φίλους το\), απ ' την πρώτη τάξη του γυμνασίου ίσα
με την τελευταία, να  τον ειρωνευτοΙΙν . Κι αυτό όχι από κα
κία μα γιατί τους διασκέδαζε. Είχε μιαν άγρια, παθιασμένη 
ντροπαλοσΙΙνη και σεμνότητα. Δεν μποροΙΙσε ν '  ακοΙΙει τις 
γνωστές λέξεις και κουβέντες για τις γυναίκες. Αυτές οι 
«γνωστές)) λέξεις και κουβέντες δεν μποροΙΙν δυστυχώς να 
ξερ ιζωθοΙΙν απ ' τα  σχολε ία. Αγόρια με καθάρια ψυχή και 
καρδιά, που ' ναι παιδιά σχεδόν ακόμα, μιλάνε πoΛU συχνά 
στις τάξεις, και μάλιστα φωναχτά, γ ια πράματα, σκηνές 
και ε ικόνες που δε θ '  αποφασίζανε συχνά να μιλήσουν γι ' 

, , ' Τ  λ '  Ο ' ' ξ ' , αυτα ουτε οι φανταροι . ι εω. ι φανταροι ουτε ερουν ου-
τε και καταλαβαίνουν πολλά απ ' αυτά  τα πράματα  που 
' ναι πολΙΙ γνωστά πια στα παιδι& και στους έφηβους της 

. μορφωμένης κι �νώτερης κοινωνίας μας. Ίσως α\)τό να μην 
, είναι διαφθορά οίιτε και πραγματικός κυνισμός, εσώτερος, 

μα μονάχα ένας κυνισμός εξωτερ ικός. Π ολλές φορές τον κυ
ν ισμό αυτό τον θεωροΙΙν σαν κάτι τον ντελικάτο,  το λεπτό,  
το παλικαρίσιο πο\) αξίζει να  το μιμηθεί κανε ίς. Βλέποντας 
πως ο «Αλιόσκα Καραμάζοβ» βοΙΙλωνε με τα δάχτυλα  τ '  

, , ' ζ λ '  " f αυτια του οταν αρχι αν να  μι ανε «γι αυτο)), τοψτριγυρι-
ζαν ξεπίτηδες, καμιά φορά ολάκερο τσοΙΙρμο, και τραβώ
ντας τα χέρ ια του απ ' τ '  αυτιά  του φώναζαν μέσα σ '  αυτά 
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"ιχισχρόλογoc κocι κείνος πάσκιζε νoc  ξεφύγει, OCφΎjVόΤOCν νoc πέ-
ξ λ " θ ' " λ '  σε ι·, OCΠ ωνοτocν χocμω, προσπoc ουσε ν oc  κρυφτει ,  κι ο 

'ocυτά, χωρίς νoc  τους λέει λέξ-η, χωρίς νoc τους βρίζει, υποφέ
ροντocς σιωπ-ηλά. Στο τέλος όμως τον άφφocν ήσυχο, όεν 
τον κοροϊόεύocνε κι ούτε τον λέγocνε πιoc «κοριτσάκι». Απε
νocντίocς ,  μάλιστoc, τον κοιτούσocν με κάποιoc συμπόνιoc γι ' 
α,υτό.  Εόώ θoc πρέπει νoc  προσθέσουμε πως ήτocν πάντoc ocπ ' 
τους κocλύτερους μocθψές μoc ποτέ όεν ήρθε πρώτος. 

Ότocν πέθocνε ο Εφήμ Π ετρόβιτς, ο Αλιόσoc έμεινε όυό 
χρόν ιoc ocκόμoc στο επocρχιocκό γυμνάσιο . Η ocπocρ-ηγόρψ-η 
γυνocίκoc του Εφήμ Π ετρόβιτς, σχεόόν ocμέσως μετά το θά
νocτό του, έφυγε γιoc πολύν κocιρό στ-ην Ιτocλίoc μocζί μ '  όλfι 
ΤΎjV οικογένειoc, που ΤΎjV ocποτελούσocν μονάχoc γυνocίκες, κι ο 
Αλιόσoc βρέθ-ηκε στο σπίτι όυό κυριών που προ-ηγούμενoc ού
τε κocν τις ε ίχε όει ποτέ του,- κάποιες μocκρινές συγγένισσες 
του Εφήμ Π ετρόβιτς, μoc χωρίς νoc ξέρει κι ocυτός ποιoc ήτocν 
-η θέσ-η του μέσoc σ '  ocυτό το σπίτι. Ένoc ocπ ' τoc  χocρocκτ-η
ρ ιστικά του γνωρίσμocτoc, κι ocπ ' τoc σπουόocία μάλιστoc, 
ήτocν ότι ποτέ του όεν ενόιocφερότocν πώς κocι ποιος τον συ
ντ-ηρεί .  Σ '  ocυτό το σ-ημείο ήτocν εντελώς ocλλιώτικος ocπ ' 
τον ocόερφό του, τον Ιβάν Φιοντόροβιτς, που πέρocσε μέσoc 
στ-η φτώχειoc τoc όυό πρώτoc χρόνιoc των πocνεπιστ-ημιocκών 
του σπουόών, βγάζοντocς μόνος του το ψωμί του; κocι που 
ocπ ' τoc πocιόικά του κιόλocς χρόνιoc ε ίχε νιώσει με πίκρoc πως 
τρώει ξένο ψωμί. Όμως, ocυτό το πocράξενο γνώρισμoc του 
Αλεξέι ,  νομίζω πως όε θoc μπορούσε κocνείς νoc το κρίνει πο
λύ ocυστ-ηρά.  Κocι τούτο, γ ιocτί ο κocθένocς που θoc  τον γνώριζε 
έστω κocι γιoc λίγο, θoc βεβocιωνότocν ocμέσως, ότocν το ' φερνε 
-η περίστocσ-η, πως ο Αλιόσoc ήτocν ένocς ocπό κείνους τους νέ
ους τους κάπως «πτωχούς τ<j) πνεύμocτι» που , αν του ' πε
φτα.ν λεφτά στα χέρια,  ας ήταν κι ολόκλ-ηρ-η περιουσία, όε 
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θα οίσταζε να  τα οώσει όλα για κάποιον καλό σκοπό, με το 
πρώτο μάλ ιστα που θα  τον παρακαλούσαν, ή κι απλώς σ '  
έναν καταφερτζή που θ α  του τ α  ζητούσε. Μ α  και γενικά, 
λες και οεν ήξερε καθόλου την αξία των χρημάτων. Εννοεί. 
ται  πως αυτό οεν το λέω με την κυριολεξία του. Όταν του 
οίνανε το χαρτζιλίκι του, που αυτός οεν το ζητούσε ποτέ 
του ,  οεν ήξερε ολόκληρες βοομάοες τι να το κάνει ή,  άλλο
τε; το σπαταλούσε αμέσως. Ο Π ιότρ Αλεξάντρδβιτς Μιού
�oβ, που ήταν πολύ ευαίσθητος σ '  ό,τι αφορούσε το χρήμα 
και την αστική τιμιότητα, οιατύπωσε αργότερα, αφού τον 
γνώρισε καλά., τον παρακάτω αφορισμό για τον Αλεξέι: 
«Να ο μοναοικός ίσως άνθρωπος στον κόσμο που, αν τον 
αφήσετε ξαφνικά μονάχο και χωρίς λεφτά στην πλατεία μι
ας άγνωστης πολιτε ίας μ '  ένα εκατομμύριο κατοίκους, αυ
τός με κανέναν τρόπο οε θα χαθεί κι ούτε θα πεθάνει απ ' . 
την πείνα ούτε απ ' το κρύο, γιατ ί  θα τον tα'ισουν στη στιγ
μή, στη στιγμή θα τον βολέψουν, κι αν οεν τον βολέψουν, τό
τε αυτός θα  βολευτεί αμέσως μονάχος του κι αυτό χωρίς να 
του κοστίσει καμιά προσπάθεια  και καμιά ταπείνωση, και 
σε κείνον μάλιστα που θα  τον βόλευε οε θα • φερνε κανένα 
βάρος μα απεναντίας ίσως να  το θεωρούσε κι ευχαρίστησή 
του». 

Δεν τέλειωσε το γυμνάσιο. Του . μεινε ένας χρόνος ακό
μα, όταν ξαφνικά ανακοίνωσε στις κυρίες του πως πάει 
στου 1tατέρα του για κάποιαν υπόθεση που του πέρασε απ ' 
το νου. Κείνες λυπήθηκαν πoλu και οεν ήθελαν να  τον αφή
σουν. Το ταξίοι κόστιζε πoλu λίγο και οι κυρ ίες οεν του 
επιτρέψανε να βάλει ενέχυρο το ρολόι του , που ήταν οώρο 
της ο}κογένε ιας του ευεργέτη του και που του το ' χαν χα
ρ ίσε ι πριν φύγουν για το εξωτερικό. Τον βοήθησαν πλόυσι
οπάροχα, του . οωσαν μάλιστα και καινούργιο κουστούμι κι 
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εσώρουχα. ' Ομως αυτός τους έδωσε πίσω τα μισά xρ�μα
τα, λέγοντας πως θέλει oπωσδ�πoτε να ταξιδέψει τρίτη θέ
ση. Φτάνοντας στην πολιτεία μας δεν έδωσε καμιά ξεκάθα-

• ρη απάντηση στις πρώτες ερωτ�σεις του πατέρα του: «για 
β '  λ '  ' θ  ' λ '  ποιον ακρι ως ογο ηρ ε προτου να  τε ειωσει τις σπου-

δές ;»  κι �ταν ,  όπως λέγανε ,  ακόμα πιο σκεφτικός απ ' το 
συνηθισμένο. Μάθαμε σε λίγο πως ψάχνει να  βρει τον τάφο 
της μητέρας του. Σχεδόν το παραδέχτηκε κι ο ίδιος τότε 
πως μόνο .και μόνο γι ' αυτό είχε έρθει. Όμως είναι αμφί
βολο αν αυτ� αποκλειστικά �ταν η αιτία του ερχομού του. 
Το πιθανότερο είναι πως τότε ούτε κι αυτός ο ίδιος δεν 
�ξερε και δε θα  μπορούσε με κανέναν τρόπο να  εξηγ�σει τ ι  
ακριβώς �ταν αυτό που ξεπ�δησε ξαφνικά απ ' την Ψυx� 
του και τον τράβηξε αναπότρεπτα σ '  έναν καινούργιο, 
άγνωστο, μα αναπόφευχτο δρόμο. Ο Φιόντορ Π αύλοβιτς 
δεν μπόρεσε να του δείξει τον τάφο της δεύτερης γυναίκας 
του γιατί  ποτέ δεν ε ίχε πατ�σει κει πέρα από τότε που κα
τέβασαν το φέρετρο και γ ιατί είχαν περάσει πια πολλά χρό
νια και ε ίχε ξεχάσει εντελώς πού την ε ίχαν θάψει τότε . . .  

Μ ια  κα ι  το ' φερε η κουβέντα, ας  μιλ�σoυμε και για 
τον Φιόντορ Π αύλοβιτς. Π ρωτύτερα είχε ζ�σει πoλUν καιρό 
έξω απ ' την πολιτεία μας. Τρία-τέσσερα χρόν ια μετά το 
θάνατο της δεύτερης γυναίκας του, ταξίδεψε στη Νότια 
Ρωσία και τελικά βρέθηκε στην Οδησσό όπου κι έμε ινε αρ
κετά χρόν ια συνέχε ια. Γνωρίστηκε στην αρx� , όπως έλεγε 
κι ο ίδιος, «με πολλούς οβριούς,  χαχάμηδες και χαχαμί
κους» και τελικά τα κατάφεραν να τον «δέχονται όχι μονά
χα Εβραίοι  μα και οι Ισραηλίτες». Π ρέπει να υποθέσει κα
νείς πως σε κείνην ακριβώς την περίοδο της ζω�ς του από
χτησε την εξαιρετικ� ικανότητα να βγάζει και να μαζεύε ι 
λεφτά. Γύρισε στη μικρ� μας πολιτεία για να μείνει εδώ 
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ορ ιστικά, μόλις τρία χρόν ια  πριν απ ' τον ερχομό του Αλιό
σα. ι Οσοι τον ξέρανε από πρώτα, τον βρ�κανε τρομερά γε
ρασμένον, αν και δεν �ταν δα και πολύ γέρος. Το φέρσιμό 
του δεν ε ίχε περισσότερη αξιοπρέπεια από πριν μα μάλλον 
πιότερο θ ράσος. Ε ίχε τώρα λόγου χάρη την αναίσχυντη 
επιθυμία, αυτός ο πρώην γελωτοποιός, να κάνει τους άλ
λους γελωτοποιούς του . Οργίαζε με τις γυναίκες. το ίδΙό 
όπως και πρώτα, μα πιο αποκρουστικά ακόμα κι από πριν. 
Σύντομα άνοιξε στην περιφέρεια πολλά καινούργια καπη
λειά. Θα ' πρεπε να ' χει καμιά εκατoστ� χιλιάδες ρούβλια 
πάνω-κάτω. Π ολλοί κάτόικοι της πολιτε ίας μας κι όλης 
της περιφέρειας βρέθηκαν χρεωμένοι σ '  αυτόν, φυσικά μέ 
πολύ σίγουρες υπoθ�κες. Τούτα τα τελευταία χρόνια, φαινό
τανε σαν να ' χε αποχαυνωθεί ,  έχανε τη σταθερότητα  και 
την αυτοκυριαρχία του, έπεφτε σε πλέρια αφροντισιά, αρχί-
ζ ι ι ι οντας κατι και παρατωντας το αμεσως για να  καταπια-
στεί με κάτι άλλο, αφαιρενόταν και μεθοκοπούσε όλο και 
πιο συχνά,  κι αν δεν �ταν κείνος ο ίδιος ο υπηρέτης, ο Γ ρη
γόρης, που ' χε γεράσει κι αυτός αρκετά πια, να  τον φροντί
ζει σχεδόν σαν γκουβερνάντα, ίσως ο Φιόντορ Π αύλοβιτς να 
τα ' βρ ισκε σκούρα.  Ο ερχομός του Αλιόσα επέδρασε κάπως 
απάνω του ηθικά, σάμπως να ξαναζωντάνεψε μέσα σ '  αυ
τόν τον πρόωρα γερασμένον άνθρωπο κάτι που από πολύν 
καιρό πια είχε ξεχαστεί :  «Το ξέρε ις τάχα - άρχισε να λέει 
στον Αλιόσα κοιτάζοντάς τον προσεχτικά - πως μοιάζεις 
με κείνη τη σεληνιασμένη ;n Έτσι έλεγε τη μακαρίτισσα τη 
γυναίκα του, τη μητέρα του Αλιόσα .  Τον τάφο της «σελη
ν ιασμένηςn τον έδειξε επιτέλους στον Αλιόσα ο Γρηγόρης. 
Τον π�γε στο νεκροταφείο της πολιτείας και κε ι ,  σε μιαν 
απόμερη γωνιά, του ' δειξε μια φτην�, μαντεμένια, μα κα
λοδιατηρημένη πλάκα, που ' χε μάλιστα πάνω μιαν επιγρα-
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φ� με τ '  όνομα, την ηλικία και το έτος του θανάτου της' 
μακαρίτισσας κι από κάτω ε ίχε ακόμα χαραγμένο κάτι σαν 
τετράστιχο , από κείνα τα  παλιά που βλέπουμε σε φτωχι
κοίις τ άφους. Το παράξενο �ταν πως αυτ� την πλάκα την 
έφτ ιαξε ο Γρηγόρης. Αυτός μονάχος του την έβαλε πάνω 
στον τάφο της φτωχ�ς « σεληνιασμένης». Την έφτιαξε με 
δικά του έξοδα αφοίι ο Φιόντορ Π αίιλοβιτς, που τον είχε 
σκοτίσει πολλές φορές θυμίζοντάς του αυτό τον τάφο, έφυ
γε γ ια  την Οδησσό και ξέχασε όχι μονάχα τους τάφους μα 
κι όλες του τις αναμν�σεις. Ο Αλιόσα, όσο βρισκόταν κοντά 
στον τάφο της μητέρας του, δεν έδειξε καμιάν ιδιαίτερη συ
γκίνηση. ' Ακουσε μονάχα προσεχτικά τη γεμάτη σοβαρό
τητα δι�γηση του Γρηγόρη για την κατασκευ� της πλάκας, 
στάθΥ)Κε για λίγο με χαμηλωμένο το κεφάλι κι έφυγε χωρίς 

λ ' Ι: Α ' " , , , ι: να  πει ε<-,η . πο τοτε ισως να  κανε κι ενα χρονο να  <-,ανα-
πάει στο νεκροταφείο. Μα αυτό το μικρό επεισόδιο ε ίχε την 
επίδpασ� του και στον Φ ιόντορ Π αίιλοβιτς και μάλιστα μι
αν επίδραση πoΛU ιδιόρρυθμη. Π�ρε ξαφνικά χίλια ροίιβλια 
και τα  π�γε στο μoναστ�pι μας εις μν�μην της γυναίκας 
του, όμως όχι της δείιτερης, όχι της μητέρας του Αλιόσα, 
όχι της σεληνιασμένης, μα της πρώτης, της Αδελα'ιδας Ιβά
νοβνας που τον έδερνε. Το ίδιο εκείνο βράδυ �πιε και μέθυ
σε και, μιλώντας στον Αλιόσα, έβριζε τους καλόγερους. Ο 
ίδιος δεν �ταν καθόλου θp�σκoς. ' Ισως ποτέ του να  μην 
, Ψ , ι Ι Ι Ι Ι , ανα ε ου τε ενα κερι των πεντε καπικιων μπροστα σε εικο-

νισμα. Κάτι τέτοια υποκείμενα έχουν καμιά φορά παράξενα 
ξεχειλίσμocτα απρόσμενων συναισθημάτων και Ι,δεών, 

Είπα και πριν πως η όψη του ε ίχε γίνει πλαδαp� κι 
αποχαυνωμένη. Η φυσιογνωμία του έδειχνε καθαρά κείνο 
τον καιρό τη ζω� που ' χε κάνει. Εκτός απ ' τα μακρουλά 
και λιπαρά σακουλάκια που κρέμονταν κάτω απ ' τα μικρά; 
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του μάτια, τα πάντα αναίσχυντα, φιλύποπτα και κοροϊδευ
τικά, εκτός απ ' τ ις πολλές βαθιές ρυτίδες πάνω .στο μικρό 
�α λιπαρό του πρόσωπο, κάτω απ ' το μυτερό του πηγούνι 

. κρεμόταν ακόμα ένα μεγάλο, χοντρό προγούλι που έμοιαζε 
σαν πουγγί και που του ' δινε μιαν έκφραση χυδαίου αισθη
σιασμού. Π ροσθέστε ακόμα ένα λάγνο ,  πλατύ στόμα με 
παχιά χείλη που άφηναν να διακρίνονται μικρά απομεινάρια 
μαύρων, σχεδόν σαπισμένων δοντιών. Απ ' το στόμα του 

, ' λ ' θ " ζ λ ' Ε'1' ' πεταγονταν σα ια κα ε φορα που αρχι ε να  μι αει. οω 
που τα  λέμε , του άρεσε και του ίδιου να  κοροϊδεύει το μού
τρο του αν και, καθώς φαίνεται, ήταν ευχαριστημένος από 
δαύτο. Ιδιαίτερα έδειχνε τη μύτη του που δεν ήταν και πο
λύ μεγάλη μα εξαιρετικά λεπτή και γρυπή: «πραγματικά 
ρωμα'ίκή» ,  έλεγε, «μαζί με το προγούλι σωστή φυσιογνω
μία αρχαίου ρωμαίου πατρίκιου των χρόνων της παρακ
μης» .  Με τούτο, φαίνεται πως καμάρωνε πολύ. 

Και να  που αρκετά σύντομα μετά την ανακάλυψη του 
τάφου της μητέρας του, ο Αλιόσα του ανακοίνωσε ξαφνικά 
πως θέλει να μπει στο μοναστήρι και πως οι καλόγεροι εί
ναι πρόθυμοι να τον δεχτούν σαν δόκιμο. Εξήγησε ταυτό
χρονα πως αυτό ήταν ένας διακαής πόθος και πως τον πα-

λ ' '1" " ο '  ' ι: ρακα ει να  του οωσει την πατρικη του ευχη . γερος ψ,ερε 
πια πως ο στάρετς Ζωσιμάς, που έσωζε την ψυχή του ζώ
ντας στη σκήτη του μοναστηριού, είχε κάνει ιδιαίτερη εντύ
πωση στο «σεμνό αγόpιn του. 

- Τούτος ο στάρετς είναι βέβαια ο πιο τ ίμιος καλόγε
ρος εκεί πέρα, - πρόφερε αυτός αφού άκουσε σιωπηλά και 
σκεφτικά τον Αλίόσα, χωρίς όμως να εκπλαγεί καθόλου με 
την παράκλησή του. - Χμ, ώστε αυτού θες να πας, καλό 
μου αγόρι ! - Ήταν μισομεθυσμένος και ξαφνικά χαμογέ
λασε με το μακρουλό, μεθυσμένο ,  πονηρό και πανούργο του 
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χαμόγελο: - Χμ, για φαντάσου. Π ου λες σαν να  το προαι
σθανόμουν πως έτσι θα  τέλειωνε τούτη 1) υπόθεσ1). Για κε ι 
τράβαγες. Τι να  σου πω λοιπόν; Έχεις τις ουό σου χιλια
οούλες, να ην αμέσως-αμέσως 1) προίκα σου. ' Ομως εγώ, 
άγγελέ μου, ποτέ οε θα σ '  εγκαταλείψω και θα οώσω όσα 
χρε ιάζονται στο μoναστ�ρι ,  αν μου ζψ�σoυν. Μα αν τύχει 
και οεν μας ζψ�σoυν, οεν υπάρχει λόγος να τους φορτωνό
μαστε , έτσι οεν ε ίναι ; Το ξέρω πως εσύ ξοοεύε ις όσα λεφτά 
θα ξόοευε κι ένα καναρίνι, ουό σπυριά Τ1) βΟομάΟα . . .  Χμ, ξέ
ρεις, σε κάποιο μoναστ�pι ,  κάτω απ ' τον τοίχο του, υπάρ
χε ι κάποιος μαχαλάς που όλοι το ξέρουν πως εκεί ζουν μο
νάχα (<ο ι  γυναίκες του μονασΤ1)ριούη, έτσι τις λένε κει πέρα, 
καμιά τριανταριά γυναίκες, αν οεν κάνω λάθος . . .  Ήμουνα 
κει πέρα και ξέρεις ε ίναι ενοιαφέρον, στο είοος του εννοεί
ται, έτσι για ποικιλία. Το μόνο κακό είναι πως �ταν όλο 
ντόπιο πράμα, Γ αλλίοες οεν υπάρχουν καθόλου ακόμα, κι 
όμως μπορούσανε να υπάρχουν, τα μέσα είναι άφθονα. Μό
λις το μάθουν θα ' ρθουν κι αυτές. ' Ομως εοώ οεν υπάρχει ' 
τίποτα, οεν υπάρχουν μονασΤ1)ριακές γυναίκες και οι καλό
γεροι είναι καμιά Οιακοσαριά. Τίμια πράματα. Ν1)στεύουν. 
Τ ο παραΟέχομαι . . .  Χμ, ώστε θέλεις να γίνε ις καλόγερος; Κι 
όμως λυπάμαι να σ '  αποχωριστώ, Αλιόσα, μα ην αλ�θεια 
σου λέω, το πιστεύεις ; Σ '  αγάΠ1)σα . . .  Εοώ που τα λέμε , εί
ναι μια καλ� ευκαιρία και τούη: Θα προσευχ1)θείς για μας 
τους αμαρτωλούς, γιατί  βέβαια πολύ αμαρτ�σαμε οω πέρα. 
Όλο αυτό σκεφτόμουν: Πο ιος θα βρεθεί να  προσευΧ1)θεί 
καμιά φορά για μένα; Υπάρχει άραγε στον κόσμο κανένας 
τέτοιος άνθρωπος; Καλό μου αγόρι , σ '  αυτά τα πράματα 
είμαι τρομερά κουτός. Κι όμως, όσο κι αν είμαι άμαθος όλο 
σκέφτομαι, σκέφτομαι, πού και πού (1)λαo�, όχι κι όλ1) Τ1)ν 
ώρα. Είναι αΟύνατο, σκέφτομαι, να ξεχάσουν οι οιαβόλοι να 
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με μαγκώσουν με τους γάντζους τους και να με πάρουν μα
ζί τους όταν θα  πεθάνω. Το λοιπόν κι εγώ σκέφτομαι: Γ ά
ντζοι ;  Και πού τους βρήκανε; Από τ ι  είναι ; Σιοερέν ιοι ;  Π ού 
τους φτιάχνουν τότε; Μπας κι έχουν κανένα εργοστάσιο; 
Που λες, εκε ί στο μοναστήρι ίσως να νομίζουν μερικοί πως 
ΎJ κόλασΎJ λόγου χάpΎJ έχει ταβάνι. Όμως εγώ είμαι έτοι
μος να  πιστέψω στψ κόλασΎJ, μονάχα χωρίς ταβάνι όμως. 
Έτσι γίνεται σάμπως πιο ντελικάΤΎJ, πιο ΠOλιτισμένΎJ, 
λOυθΎJpανική oΎJλαoή . Μ α  στο κάτω-κάτω το ίοιο δεν ε ίναι 
αν έχει ή οεν έχει ταβάνι; Κι όμως αυτό είναι ακριβώς το 
καταραμένο το πpόβλΎJμα !  
Γ ιατί, αν  τυχόν κα ι  οεν έχε ι ταβά.νι ,  πάε ι  να  πε ι  πως οεν 
έχε ι γάντζους. Κι αν τυχόν και οεν έχε ι γάντζους, πάει να  
πε ι  πως όλα πάνε στράφι. Κάτ ι  τέτοιο θα ' ταν ακατανόΎJ
το :  ποιος λο ιπόν θα με τραβήξει τότε με τους γάντζους; 
Γ ιατί αν οε με τραβήξουν εμένανε,  τ ί  θα  γίνε ι πια;  Π ού εί
ναι ΎJ oικαιoσύνΎJ στον κόσμο; Il faudrait les  inνenter (Θα  
, πρεπε να  τους εφεύρουν) αυτούς τους γάντζους ειοικά για 
μένα,- μονάχα για μένα, γιατί αν ήξερες, Αλιόσα, τ ι  έχω κά
νει . . .  Ντρέπομαι και να στα λέω! 

- Μα οεν υπάρχουν γάντζοι εκε ί πέρα, ε ίπε ήσυχα 
και σοβαρά ο Αλιόσα κοιτάζοντας τον πατέρα του. 

- Έτσι, έτσι λένε .  Υπάρχουν μονάχα οι σκιές των γά
ντζων . Ξέρω, ξέρω. Ε ίναι όπως ένας Γ άλλος περιέγραψε 
ην κόλασΎJ: J'ai νu Ι Όmbre d'un cocher, qui aνec ΙΌmbre d' 
une brosse frottai t  ΙΌmbre d'un carosse. (Είοα η σκιά ενός 
αμαξά που με ΤΎJ σκι ά  ης βούρτσας έτριβε ΤΎJ σκιά μιας 
καρότσας ) .  Από πού ξέρεις, καλoύλΎJ μου, πως οεν υπάρ
χουν γάντζοι ;  Όταν μείνεις κάμποσο στο μοναστήρι θ '  αλ
λάξεις γνώμΎJ. Π άντως τράβα τώρα, μάθε κει πέρα τψ αλή
θεια κι έλα να μου ην ιστορήσεις: Όπως και να 'ναι  θα  
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, ' λ ' ' λλ " θ " μου ειναι πιο ευκο ο να  παω στον α ο κοσμο oτ�ν . α <.,ε-
ρω θετικά τ ι  θα συμβαίνει εκεί πέρα. Κι εξάλλο\) είναι πιο 
ευπρεπές για σένα να  μείνεις με τους καλόγερους παρά με 
μένα, το γερομεθύστακα, και τα  παλιοκόριτσα". αν και σέ
να, σαν να ' σαι άγγελος, τ ίποτα οεν μπορεί να σ '  αγγίξει . 
Μ ακάρι και κει να μ'Υ) σ '  αγγίξει τίποτα. Γ ι ' αυτό κιόλας 
σ '  αφ�νω να πας, γ ιατ ί  το ελπίζω αυτό το τελευταίο. Τ α 
μυαλά σου, βλέπεις, οεν έχουν πάρει αέρα. Θ α  σου περάσει 
και θα  γυρίσεις πίσω. Και γω θα σε περιμένω: Γ ιατί το νι
ώθω πως είσαι ο μοναοικός άνθρωπος σε τούτ'Υ) τη γ'Υ) που 
οε με καταοίκασε, καλό μου αγόρι, το αισθάνομαι αυτό, οεν 
μπορώ οα να μψ το αισθάνομαι ! " .  

Κλαψούρισε κιόλας. Ή ταν συναισθ'Υ)ματικός. Ή ταν 
μοχθ'Υ)ρός και συναισθ'Υ)ματικός. 
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Οι Σταρετς 

Ι ΣΩΣ να.  νομίσει κα.νείς α.π ' τους α.να.γνώστες πως ο νέος 
μου ήτα.ν α.πό φυσικοΙΙ του α.ρρωστιάρης, εκστα.τικός, 
κα.κοφτια.γμένος, ένα.ς ωχρός ορα.μα.τ ιστής, ισχνός κι 

εξα.ντλημένος, Κάθε άλλο, Ο Αλιόσα. ήτα.ν εκείνο τον κα.φό 
γεροδεμένος, με κόκκινα. μάγουλα., με φωτεινό βλέμμα., όλος 
υγεία. ,  πάνω στην άνθιση των δεκα.εννιά του χρόνων, Κείνο 
τον κα.φό ήτα.ν μάλιστα. πoΛU όμορφος, με στητή κορμο
στα.σιά, κάπως ψηλός , κα.στα.νός, με κα.νονικό α.ν κα.ι κάπως 
μα.κρουλό πρόσωπο, με λα.μπερά σκουρόγκριζα. μάτια. ,  α.ρ
κετά μα.κριά το ' να.  α.π ' τ '  άλλο, κα.ι φα.ινότα.ν πάντ-α. πoΛU 
σκεφτικός κα.ι ήρεμος, Θα. βρεθεί ίσως κάποιος να. πει πως 
τα. κόκκινα. μάγουλα. δεν μποροΙΙνε να. εμποδίσουν ένα.ν άν
θρωπο να. γίνει φα.να.τικός κα.ι μυστικιστής, ' Ομως εγώ νο
μίζω πως ο Αλιόσα. ήτα.ν περισσότερο θετικιστής α.πό κάθε 
άλλον, Στο μονα.στήρι κα.ι βέβα.ια. πίστευε στα. θα.ΙΙμα.τα. ,  μσ 
κα.τά την γνώμη'μου , τα. θα.ΙΙμα.τα. ποτέ δε θα.  μπορέσουν νο 

' t: ' θ  ' Δ ' θ ' , τα.ρα.ι.,ουν ενα.ν ετικιστη , εν εινα.ι τα.  α.υμα.τα.  που κα.νουν 
τον θετικιστή να. π ιστέψει ,  Ο πρα.γμ'α.τικός θετικιστής, ότα.ν 
είνα.ι άπιστος, πάντα. θ α.  βρει μέσα. του τη OUνα.μη να. μην 
πιστέψει οίιτε κα.ι το θα.ΙΙμα.' κι α.ν το θα.ΙΙμα. γίνει μπροστά 
στα. μάτια. του, θα. πρ'οτιμήσει να. μην π ιστέψει στίς α.ισθή-
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σεις τςw παρά να παραόεχτεί το γεγονός. Κι αν ακόμα το 
παραόεχτεί, θα  το παραόεχτε'ί σαν φυσικό γεγονός άγνωστο 
ώς τα τότε. Στον θετικιστ� όε γεννιέται η πίστη απ ' το 
θαύμα μα το θαύμα απ ' την πίστη. Αν ο θετικιστ�ς π ιστέ
ψει μια φορά, τότε , ακριβώς εξαιτίας του θετικισμού του, 
πρέπει να  παραόεχτεί και το θαl;μα. Ο απόστολος Θωμάς 
είπε πως όε θα  πιστέψει προτού όει, κι όταν είόε, ε ίπε: «Κύ
ριε και Θεέ μου ! »  Το θαύμα τον ανάγκασε τάχα να πιστέ
ψει ;  Το πιθανότερο είναι πως όχι . Π ίστεψε μόνο και μόνο 
γιατί �θελε να πιστέψει ,  και ίσως να πίστευε κιόλας στα μύ
χια της Ψυχ�ς του, ακόμα και τότε που πρόφερε τούτες τ ις 
λεξεις: «Δε θα πιστέψω προτού όω». 

' Ισως θα  πουν πως ο Αλιόσα �ταν κουτός, όεν �ταν 
ανεπτυγμένος, όεν τέλειωσε τις σπουόές του κ.τ.λ. Το πως 
όεν .τέλειωσε τ ις σπουόές του αυτό �ταν αλ�θεια, μα αν 
έλεγε κανείς πως �ταν κουτός � ανόητος, θα ' χε μεγάλο ι � Θ λ ι β Ι Ι Ι ι αοικο . •  α επανα α ω μοναχα αυτο που ειπα και πιο πανω: 
Πως ό ιάλεξε τούτο το  όρόμο μόνο και μόνο γιατί κείνο τον 
καιρό αυτός μονάχα του ' κανε εντύπωση και του φάνηκε 
αναπάντεχα πως �ταν η ιόανικ� όιέξοόος για την Ψυχ� του 
που προσπαθούσε να ξεφύγει απ ' το σκοτάόι προς το φως. 
Π ροσθέστε πως �ταν ένας έφηβος της επoχ�ς μας, όηλαό� 
τίμιος από φυσικού του, που απαιτούσε την αλ�θεια, πqυ 

f Ι " Κ Ι Ι Ψ , τη γυρευε και πιστευε σ αυτην. ι αφου π ιστε ε π ια, ε ιχε 
ανάγκη να συμμετάσχει στην ουσία της μ '  όλη του την ψυ
χ�, ε ίχε ανάγκη να κάνει σύντομα κάποιον άθλο με τη" 
ακατάσχετη επιθυμία να  τα θυσιάσει όλα γι ' αυτό το" 
άθλο, ακόμα και τη ζω� του. Δυστυχώς αυτοί οι νεαροί όεν 
καταλαβαίνουν πως ίσως-ίσως η θυσία της ζω�ς να ' ναι το  
ευκολότερο πράμα, στις περισσότερες απ ' αυτές τ ι ς  περι
πτώσεις, και πως θα ' ταν πoλu σημαντικότερο αν θυσιάζα-
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νε λόγου χά,ρΎ) πέντε-έξΎ) χρόνια απ ' τα  φλογερά  τους νιάτα 
για μια OUσκολΎ), επίπονΎ) μόρφωσΎ), για ην επιστήμΎ), 
έστω και με μοναόικό σκοπό να όεκαπλασιάσουν τ ις όυνά
μεις τους για ην εξυΠΎ)ρέτφΎ) ΤΎ)ς ίόιας εκείνΎ)ς αλήθειας 
και του ίόιου εκείνου άθλου που αγάΠΎ)σαν και βάλανε σκο
πό τ�υς να πραγματοποιήσουν, Κι όμως μια τέτοια θυσία 
για πολλοΙΙς απ ' αυτοΙΙς είναι ανώτερΎ) απ ' τ ις όυνάμεις 
τους, Ο Αλιόσα το μόνο που έκανε ήταν να όιαλέξει τον 
αντίθετο όρόμο απ ' όλους, έχοντας όμως τψ ίόια όίψα να  
πραγματοποιήσει γρήγορα έναν άθλο, ΑφοΙΙ σκέφΤΎ)Κε σο
βαρά και πείσΤΎ)κε πως υπάρχει αθανασία και Θεός, ε ίπε 
με τον πιο φυσικό τρόπο στον εαυτό του: «Θέλω να ζήσω 
για ην αθανασία, Δεν παραόέχομαι τις μέσες ΛUσεις» ,  
Έτσι ακριβώς θα φερόταν αν  είχε αποφασίσει πως όεν 
υπάρχει αθανασία και Θεός: Θα πήγαινε στους αθεϊστές 
και στους σοσιαλιστές (γιατί ο σοσιαλισμός όεν είναι μονά
χα ένα εργατικό ζήΤΎ)μα, ή ,  όπως το λένε, ΤΎ)ς ΤέταΡΤΎ)ς Τ ά
ξΎ)ς, μα είναι κυρίως ένα αθε'ίστικό ζήΤΎ)μα, ζήημα ΤΎ)ς 
σΙΙγχρονΎ)ς ενσάρκωσΎ)ς του αθε'ίσμοΙΙ, ζήΤΎ)μα του πuργου 
ΤΎ)ς Βαβέλ, που χτίζεται ακριβώς όίχως Θεό και γίνεται όχι 
γ ια  ν α  φτάσουμε τον ουρανό απ ' ΤΎ) γΎ) , μα για να κατεβά
σουμε τον ουρανό σΤΎ) γΎ)) ,  Ο Αλιόσα έβρισκε μάλιστα πως 
ήταν αταίριαστο κι αOUνατο να  ζει όπως πρώτα, Έχει ει
πωθεί : «Εί  θέλεις τέλε ιος εΙναι ,  ίίπαγε πώλφόν σου 1ά 
ύπάρχοντα καί όός πτωχοϊ:ς . .  , καί όευρο ά.κολοΙΙθει μοι», Κι  
ο Αλιόσα σκέφΤΎ)κε: «Δεν μπορώ να όώσω αντί για όλα τα 
"ύπάρχοντα" μονάχα όυό ροΙΙβλια κι αντί γ ια το  " ά.κολοΙΙ
θει μοι" να ΠΎ)γαίνω μονάχα στψ πρωινή λειτουργία», 
' Ισως κάτι να  θυμόταν απ ' τα  παιόικά του χρόν ια για το 
μοναστήρι μας , όπου μπορεί να τον πήγαινε Ύ) μψέρα του 
ν α  λε ιτουργΎ)θεί. Ί σως να  επιόράσανε και οι πλάγιες αχτί-
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οες τοu �λιοu ποu βασΙλεuε μπροστά στο εικόνισμα, ποu 
προς αuτό τον ανuψωνε η σεληνιασμένη μητέρα τοu. Ήρθε 
τότε σκεφτικός στα μέρη μας ίσως μόνο και μόνο για να 
οει :  Εοώ είναι τάχα όλα τα ω)πάρχοντα» � μ�πως μονάχα 
τα οuό ροuβλια; Και - στο μoναστ�ρι σuναπαντ�θηκε με 
κείνον τον στάρετς . . .  

Αuτός ο στάρετς, όπως το ' πα και παραπάνω, �ταν ο 
Ζωσιμάς. Μ α  θα πρέπει να  πω ouo λόγια κι1ι να εξηγ�σω 
τι είναι γενικά αuτοί οι  «στάρετς» στα μoναστ�ρια μας και 
λuπάμαι ποu ν ιώθω τον εαuτό μοu αναρμόοιο γι ' αuτό το 
θέμα κι όχι αρκετά κατατοπισμένο. Θα πρoσπαθ�σω όμως 
να τ α  ιστoρ�σω όπως μπορώ , σε γενικές γραμμές. Και 
πρώτα-πρώτα, οι ειοικοί και οι αρμόοιοι βεβαιώνοuν πως οι 
στάρετς κι ο θεσμός τοuς εμφανίστηκαν στη χώρα μας, στα 
ροuσικα μoναστ�ρια, εοώ και λίγον καιρό, οuτε εκατό χρό
νια ,  ενώ απ ' την άλλη μερ ιά  σ '  όλη την ορθόοοξη Aνατoλ�, 
ειοικά στο όρος Σινά και στον ι Αθω, είναι π άνω από χίλια. 
χρόν ια  ποu uπάρχοuν. Βεβαιώνοuν πως και σε μας, εοώ στη 
Ρωσία, uπ�ρχε ο θεσμός αuτός στα πoΛU παλιά χρόν ια � 
κατά πάσαν πιθανότητα uπ�ρχε. Μα  μετά τις σuμφορές της 
Ρωσί ας, την επιoρoμ� των Τ ατάρων, τ ις τ αραχές, τη οια
κoπ� των σχέσεων με την Aνατoλ� (ιστερ ' απ ' την πτώση 
της Κωνσταντινοuπολης, αuτός ο θεσμός ξεχάστηκε στη 
χώρα  μας και οι στάρετς εξαφανίστηκαν .  Τον ξανάφερε <xu
τό το θεσμό ένας απ ' τοuς μεγάλοuς ζηλωτές (έτσι τον λέ
νε ) ,  ο Π α'ισιος Βελιτσκόβσκη και οι μαθητές τοu, μα και 
τώρ ' ακόμα, (ιστερ ' από εκατό σχεοόν χρόνια,  uπάρχει σε 
πoΛU λίγα μoναστ�pια και μάλιστα κάποτε ε ίχε uποστεί 
οιωγμοuς γιατί θεωρ�θηκε απαράοεχτος νεωτερισμός για 
τη Ρωσία. lοιαίτεΡα txveoucrE στο φημισμένο ερημητ�ριo 
Κοζέλσκαγια  Όπτινα. Π ότε και ποιος τον έφερε στο Οικό . 
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μας μοναστήρι οεν ξέρω, υπήρχε όμως κείνο τον καιρό ο 
τρίτος κιόλας οιαοοχικά στάρετς, ο πάτερ Ζωσιμάς, μα κι 
αυτός βρισκότανε σχεΟόν στα τελευταία του απ ' την αου
ναμία και τις αρρώστιες και οεν ξέρανε με ποιον να τον 
αντικαταστήσουν. Το ζήημα ήταν σοβαρό γιατί  το μονα
στήρι μας οε φ'Υ)μιζότανε για κανέναν άλλο λόγο :  Δεν ε ίχε 
ούτε ' Αγια Λείψανα ,  ούτε θαυματουργά ε ικονίσματα, οεν 

. ε ίχε ούτε καν σπουοαία παράοοσ'Υ) που να ' ναι συνοεμέν'Υ) με 
Τψ ιστορία του Έθνους μας, οεν αναφερόταν πουθενά πως 
έκανε κάποιον ιστορικόν άθλο ή πως πρόσφερε υΠ'Υ)ρεσίες 
στψ πατρίΟα. Τψ ακμή και Τ'Υ) φήμ'Υ) του, που έφτασε και 
στψ τελευταία άκρ'Υ) Τ'Υ)ς Ρωσίας, ην απόχτφε ακριβώς 
επειοή ε ίχε τους στάρετς που για να τΌυς οουν ,και για να  
τους ακούσουν έρχονταν στα μέρ'Υ) μας πλήθ'Υ) ολόκλ.'Υ)ρα 
προσκυνψές απ ' όλ'Υ) Τ'Υ) Ρωσία, από χιλιάοες βέρστια μα
κριά. Τι  είναι λοιπόν στάρετς; Στάρετς είναι αυτός που σας 
παίρνει Τψ ψυχή σας , Τ'Υ) θέλφή σας στ'Υ) οική του ψυχή και 
στ'Υ) οική του θέλφ'Υ). Εκλέγοντας τον στάρετς σας, απαρνιέ
στε Τ'Υ) θέλ'Υ)σή σας και Τψ παραοΙνετε σ '  αυτόν με Τψ 
υποχρέωσ'Υ) Τ'Υ)ς πλέριας υπακοής, με πλέρια. αυταπάρνφ'Υ). 
Αυτή Τ'Υ) οοκιμασία, αυτό το τρομερό σχολείο Τ'Y)� ζωής, ο 
απαρνούμενος τον εαυτό του το αποοέχεται θελ'Υ)μαηκά, με 
Τψ ελπίοα πως ύστερ ' από μακρόχρον'Υ) οοκιμασία θα  νική
σει τον εαυτό του' θα γίνει τόσο κύp�oς του εαυτού του με 
το μέσο Τ'Υ)ς εφ ' όρου ζωής υπακοής, που τελικά θα φτάσει 
πια στψ απόλυτ'Υ) ελευθερία, Ο'Υ)λαοή θα λευτερωθεί απ ' 
τον εαυτό του, αποφεύγοντας έτσι Τ'Υ) μοίρα εκείνων που ζή
σανε όλ'Υ) τους Τ'Υ) ζωή οίχως ποτέ να βρουν τον εαυτό τους 
μέσQ( τους. Αυτός ο θεσμός των στάρετς, 'δεν είναι μια εφεύ
ρεσ'Υ) θεωρψική , μα γεννήθΊ)Κε σΤ'Υ)ν Ανατολή απ ' Τψ πεί
ρα που, στον κα,φό μας, ξεπερνάει κιόλας τα  χίλια χρόνια.  
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Οι υποχρεώσεις απέναντι  στον στά.ρετς δεν ε ίναι απλά. χαι 
μόνο -η «υπαχo�» που πά.ντα υπ�pχε στα POUcrtxιx μoναστ�
ρια μας.  Εδώ πρόχειται γ ια μιαν αδιά.χοπ-η εξομολόγφ-η 
στον στά.ρετς χαι για έναν αδιά.ρρ-ηχτο δεσμό ανά.μεσα στον 
εξoυσιαστ� χαι στον εξουσιαζόμενο. Δι-ηγοuνται λόγου χά.
ρ-η πως μια φορά., στα πoΛU παλιά. χρόν ια του χριστιανι
σμοu , ένας τέτοιος δόχιμος, έφυγε απ ' το μoναστ�pι του 
χαι π�γε σ '  ά.λλ-η χώρα, απ ' τ-η Συρία στψ Αίγυπτο, χωρίς 
να εχπλ-ηρώσει χά.ποια δοχιμασία που του επέβαλε ο στά.
ρετς του. Εχεί ,  uστερ ' από πολλοuς χαι μεγά.λους ά.θλους, 
αξιώθ-ηχε τελιχά. να υποστεί μαρτuρια χαι να πεθά.νει υπέρ 
π ίστεως. Ότα� -η εχχλφία χ�δευε το σώμα του , θεωρώ
ντας τον πια ά.γιο ,  τότε , ξαφνιχά., όταν ο διά.χος αναφών-η
σε: « '  Οσοι χατ-ηχοuμενοι εξέλθετε», το φέρετρο με το λεί
ψανο του μά.ρτυρα ξέφυγε απ ' τ-η θέσ-η του χαι πετά.χτψε 
έξω απ ' το ναό. Αυτό έγινε τρεις φορές. ' Ωσπου τελιχά. 
μαθεuτψε πως αυτός ο ά.γιος ασχψ�ς ε ίχε παραβεί τον 
όρχο υπαχo�ς στον στά.ρετς του χαι είχε φuγει απ ' αυτόν 
χαι γ ι ' αυτό χωρίς τψ ά.φεσΎj του στά.ρετς δεν μποροuσε ν α  
συχωρεθεί παρ ' όλους τομς μεγά.λους του ά.θλους. Και μονά.
χα όταν φώναξαν τον στά.ρετς χι  αυτός τον απά.λλαξε απ ' 
τον όρχο υπαχo�ς, μπόρεσε να  γίνει -η ταφ� του. Φυσιχά., 
όλ ' αυτά. ε ίναι μονά.χα ένας αρχαίος μuθος, να όμως χι ένα 
γεγονός που δεν είναι πολuς χαιΡός από τότε που συνέβ-η: 
Ένας σuγχρόνός μας χαλόγερος έσωζε τψ Ψυχ� του στον 
' Αθω χαι ξαφνιχά. ο στά.ρετς του τον διέταξε να φuγει απ ' 
αυτό το μέρος, που το ' χε αγαπ�σει σαν χ ά.τι  το ιερό, σαν 
�συχo λψά.νι όπου θα μποροuσε να ξαποστά.σει -η Ψυχ� του, 
τον διέταξε να  φuγει χαι να  πά.ει στψ Iεpoυσαλ�μ να  προ
σχυν�σει τους Άγιους Τόπους χαι uστερα να γυρίσει στη 
Ρωσία,  στο Βορά., στ-η Σιβ-ηρία: «Εχεί είναι -η θέσ-η σου χι 
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όχι δω πέρα». Κατάπληχτος και περίλυπος μέχρι θανάτου ο 
καλόγερος πήγε στψ Κωνσταντινούπολη και παρουσιάστη
κε στον Οικουμενικό Π ατριάρχη. Τον ικέτεψε να τον απαλ
λάξει απ ' τον όρκο του. Κι ο οικουμενικός αρχιερέας του 
απάντ-ησε πως όχι μονάχα αυτός, ο Π ατριάρχης, δεν μπορεί 
να τον απαλλάξει, μα πως και σ '  όλο τον κόσμο δεν υπάρ
χει κι ούτε μπορεί να υπάρξει μια τέτο ια  εξουσία που θα 
μπορούσε να  τον απαλλάξει απ ' τψ υπακοή, μια και του 
τψ επέβαλε ο στάρετς . Μονάχα ο ίδιος ο στάρετς, που ' χε 
επιβάλει τψ υπακοή, είχε τούτη τψ εξουσία.  Ο ι  στάρετς 
λοιπόν είναι προικισμένοι με μιαν εξουσία που σε ορισμένες 
περιπτώσεις είναι απεριόριστη και ασύλληΠΤΎj. Να γιατί 
σχεδόν καταδιώχτψε στψ αρχή σε πολλά μοναστήρια μocς 
ο θεσμός των στάρετς, όταν ξαναφάνΎjκε. Π αρ '  όλ ' αυτά ο 
λαός άρχισε αμέσως να σέβεται πολύ τους στάρετς. Στους 
στάρετς του δικού μας μOνασΤΎjΡΙOύ λόγου χάρΎj συνέρεαν 
άνθρωποι του λαού και σπουδαία πρόσωπα με σκοπό να  
τους προσκυνήσουν, να τους εζOμOλOγΎjθOύν τ ις αμφιβολίες 
τους, τ '  αμαρτήματά τους, τα πάθΎj τους και να ζΎjτήσOυν 
συμβουλές κι OδΎjγίες. Βλέποντάς το αυτό ,  οι εχθροί των 
στάρετς φωνάζανε, μαζί με τ ις άλλες καΤΎjγόριες, πως μ '  
αυτό τον τρόπο εξευτελίζεται εσκεμμένα κι επιπόλαια το 
μυστήριο ΤΎjς εξOμOλόγΎjσΎjς, αν και ο ι  'OCκατάπαυστες εξο
μολογήσεις του δόκιμου στον στάρετς του ή του κοσμικού 
ανθρώπου δε γίνονται υπό μορφήν θΡΎjσκευΤΙΚOύ μυσΤΎjρίoυ. 
Π άντως ο θεσμός των στάρετς ριζώθψε και σιγά-σιγά 
μπαίνει σ '  όλα τα ρούσικα μοναστήρια. Θα πρέπει όμως να 
παρα�εχτoύμε πως αυτό το δοκιμασμένο απ ' ΤΎj χιλιόΧΡOνΎj 
πείρα όπλο για ην Ύjθική αναγέννΎjσΎj του ανθρώπου, που 
θα τον φέρε ι απ ' τψ σκλαβιά στψ ελευθερία και στψ Ύjθι
κή τελείωσΎj, μπορεί να γίνει δίκοπο μocχocίρι, έτσι που, αντί 
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να  oδηγ�σει ορισμένους στην ταπείνωση και στην τελειωτι
κ� αυτοκυριαρχία, να τους oδηγ�σει στην πιο σατανικ� πε
ρηφάνια, δηλαδ� στη σκλαβιά αντί στην ελευθερία.  

Ο ' Ζ " , ι; , , σταρετς ωσιμας ηταν καπου ε ι.,ηνταπεντε χρονων, 
από σόι τσιφλικάδων. Κάποτε, στα πολύ νεανικά του χρό
ν ια ,  �ταν στρατιωτικός και υπηρέτησε σαν αξιωματικός 
στον Κ αύκασο. Δε χωράει αμφιβολία πως επέδρασε ισχυρά 
στον Αλιόσα μ '  ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της Ψυχ�ς 
του. Ο Αλιόσα ζούσε στο ίδιο το κελί του στάρετς, που τον 
αγάπησε' πολύ και τον άφησε να μείνει μαζί του. Πρέπει να 
σημειωθεί πως ο Αλιόσα, ζώντας τότε στο μoναστ�pι ,  δεν 
ε.ίχε α�όμα δεσμευτεί με τίποτα, μπορούσε να βγαίνει και 
ν α  πηγαίνει όπου �θελε, ακόμα και γ ια μέρες ολόκληρες, κι 
αν φόραγε το ράσο του , αυτό το ' κανε επειδ� το ' θελε, για 
να  μην ξεχωρίζει από κανέναν στο μoναστ�p ι .  Φυσικά του 
άρεσε και του ίδιου να το φοράει. Μπορεί να επέδρασε πολύ 
στην εφηβικ� φαντασία του Αλιόσα αυτ� η δύναμη και ΎJ δό
ξα που περιέβαλε τον στάρετς του. Λέγανε πολλοί πως ο 
στάρετς Ζωσιμάς, ακούγοντας τόσα χρόνια  πια όλους εκεί
νους που έρχονταν να του ανοίξουν την καρδιά τους, που 
περίμεναν με λαχτάρα μια συμβoυλ� και μια παρηγοριά, 
απόχτησε τελικά μια τόσο λεπτ� διορατικότητα - και τού
το γιατί η Ψυχ� του �ταν γεμάτη από τόσες εκμυστηρεύ
σεις, τόσες μετάνοιες, τόσες ομολογίες - που ρίχνοντας 
ένα μονάχα βλέμμα στο πρόσωπο του άγνωστου επισκέπτη 
του μπορούσε να μαντέψει: γιά ποιο λόγο ε ίχε έρθει, τι θέ
λει και μάλιστα τι ε ίδους τύψεις βασανίζουν τη συνείδΎJσ� 
του κι έκανε τον καινουργιοφερμένο ν '  απορε ί ,  να  μένει κα
τ άπληχτος και να τρομάζει σχεδόν μερικές φορές που ο άλ
λος �ξεpε τα μυστικά του πριν ακόμα εκείνος προφτάσει να 
πει λέξη . Τ αυτόχρονα όμως, ο Αλιόσα παρατηρούσε πως 
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πολλοί, όλοι πάνω-κάτω, που μπαίνανε για πρώτη φορά 
στο κελί του στάρετς για να  του μιλήσουν, φοβισμένοι κ� 
ανήσυχοι, βγαίνανε σχεοόν πάντα με φωτεινό και χαρούμε! 
νο πρόσωπο. Και η πιο σκυθρωπή όψη μεταβαλόταν σ '  ευ
τυχισμένη. Στον Αλιόσα έκανε κατάπληξη και τούτο: Ο 
στάρετς Οεν ήταν καθόλου αυστηρός. Απεναντίας, φερότανε 
σχεΟόν πάντοτε πρόσχαρα. Οι καλόγεροι λέγανε πως βάζει 
στην καροιά του κείνον ακριβώς που είναι πιο αμαρτωλός κι 
αγαπάει πιότερο απ ' όλους κείνον που αμάρτησε περισσό
τερο. Βρίσκονταν μερικοί καλόγεροι που τον μισούσαν και 
τον ζήλευαν και στα τελευταία ακόμα χρόν ια της ζωής του , 
μα ,αυτοί όσο πήγαινε και λιγόστευαν και σώπαιναν ,  αν κι 
ανάμεσά τους ήταν και κάμποσα σπουοαία και φημισμένα 
πρόσωπα του μοναστηριού, όπως λόγου χάρη ένας απ ' τους 
παλιότερους μοναχούς, εξαιρετικός νηστευτής και σιωπών. 
Μα η μεγάλη πλειονότητα ήταν πια αναμφισβήτητά. με το· 
μέρος του στάρετς Ζωσιμά και πολλοί τον αγαπούσαν κιό
λας μ '  όλη τη Ούναμη της καροιάς τους, φλογερά και ειλι-

' Μ  " '1' θ '  ζ' '1" , Α κρινα.  ερικοι ειχαν οε ε ι  μα ι του σχεοον φανατικα. υ-
τοί το λέγανε απερίφραστα, όχι και πολύ φωναχτά .εΟώ πσυ 
τα λέμε, πως είναι άγιος, πως γι ' αυτό Οε χωράει πια αμ
φιβολία και, προβλέποντας το σύντομο τέλος του, περιμέ
�ανε να  γίνουν θαύματα που θα Οόξαζαν όπου να ' ναι το 
μοναστήρι. Ο Αλιόσα πίστευε στη θαυματουργό Ούναμη του 
στάρετς το ίοιο τυφλά, όπως ακριβώς πίστευε και στα φέ
ρετρα που πετούσε κι έβγαινε απ ' την εκκλησία. Έβλεπε 
πολλούς από κείνους που έρχονταν με τ '  άρρωστα παιοιά 
τους ή με τους ηλικιωμένους συγγενείς και ικέτευαν τον στά
ρετς να  βάλει πάνω τους το χέρι του και να  τους οιαβάσε ι 
μια προσευχή , να ξανάρχονται γρήγορα, μερικοί μάλιστα 
και την άλλη κιόλας μέρα, και να πέφτουν με οακρυσμένα 
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μάτια  στα γόνατα μπροστά στον στάρετς, εuχαριστώντας 
τον γιατί γιάτρεψε τοuς δικούς τοuς. Ο Αλιόσα δεν ενδια
φερόταν αν επρόκειτο για θαύμα � αν 1) καλuτέρεuσ1) οφειλό
ταν απλώς σΤ1) φuσικ� εξέλιξ1) ης αρρώστιας.  Και τούτο 
γιατί  πίστεuε πια εντελώς στψ Ψuχικ� Μναμ1) τοu δασκά
λοu τοu και θεωρούσε η δόξα τοu σαν δικό τοu θρίαμβο. Η 
καρδιά τοu σκιρτούσε ιδιαίτερα και το πρόσωπό τοu λα-

. μποκοπούσε όταν ο στάρετς εμφανιζόταν μπροστά στο πλ�
θος των προσκuν1)τών, ποu τον περίμενε κάτω στψ πόρτα 
Τ1)ς σΚ�Τ1)ς .  Τούτοι οι απλοί άνθρωποι σuνέρεαν απ ' όλ1) Τ"Υ) 
Ρωσία με μοναδικό σκοπό να  δοuν τον στάρετς και να  πά
pouv Τψ εuλογία  τοu. Τον προσκuνούσαν γονατιστοί, κλαί
γανε, φιλούσαν τα πόδια τοu και το χώμα όποu πατούσε , 
στενάζανε,  ο ι  γuναίκες ύψωναν προς αuτόν τ α  παιδιά τοuς, 
φέρνανε κοντά τοu άρρωστες, σελψιασμένες. Ο στάρετς μί
λαγε

· _μαζί τοuς, τοuς δ ιάβαζε μια σύντομ1) προσεuχ�, τοuς 
εuλΟΥούσε και τοuς άφψε να  φύγοuν. Τον τελεuταίο καιρό 
είχε τόσο αδuνατίσει απ ' τις κρίσεις Τ1)ς αρρώστιας τοu, 
ποu δεν ε ίχε Τ1) Μναμ1) να  βγεί απ ' το κελί τοu και οι προ
σκuνψές καμιά φορά περιμένανε στο μoναστ�ρ ι  μέρες ολά
κερες για να τον δοuν. Ο Αλιόσα δεν απορούσε καθόλοu ποu 
τον αγαπούσαν τόσο πολύ , ποu τον προσκuνούσαν γονατι
στοί και κλαίγανε από aUyxlV1)CI1), έφτανε μονάχα να δοuν 
το πρόσωπό τοu. Ω, καταλάβαινε πολύ καλά πως για Τψ 
ταπεινόφρον1) Ψuχ� τοu ρούσικοu λαού, Τ1) βασανισμέν1) απ ' 
το μόχτο και Τψ πίκρα και ,  το κuριότερο, απ ' Τψ παντο
τιν� αδικία και το παντοτινό αμάΡΤ1)μα, τόσο το δικό τοu 
όσο και το παγκόσμιο,  δεν uπ�ρχε μεγαλύτεΡ1) ocνάγΚ1) και 
παΡ1)γοριά απ ' το ν '  απoχτ�σει κάτι  το ιερό � έναν άγιο 
για να πέσει μπροστά τοu και να  τον προσκuν�σει: « Ας εί
μαστε μεις αμαρτωλοί ,  ας κολuμπάμε στο ψέμα κι ας μας 
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τριγυρίζε'ι ο πείρασμός. Κάπου σ '  αυτό τον κόσμο, σε κά
ποιο μέρος , υπάρχει ένας άγιος. Αυτός ζει μέσα σΤ'Υ)ν αλή
θεια, ξέρει τ-ην αλήθεια.  Π άε ι  να πει πως δεν πεθαίνει 'Υ) 
αλήθε ια  στον κόσμο κι έτσι θα  ' ρθει κάποτε και σε μας και 
θα  ξαναδοθεί σ '  όλους τους ανθρώπους όπως μας είναι υπο
σχεμένο» .  Ο Αλιόσα το ' ξερε πως έτσι ακριβώς το νιώθει 
και το σκέφτεται ο λαός, το καταλάβαινε, και δεν αμφέβα-c 
λε καθόλου πως αυτός ακριβώς ο στάρετς είναι ο άγιος κι ο 
θεματοφuλακας Τ'Υ)ς θε'ίκής αλήθεια.ς στα μάτια του λαοU. 

Π Ι ι ι , ζ '  ιστευε κ ι  αυτος αυτο που πιστευαν ο ι  μου ικοι ,  που 
κλαίγανε ,  και οι άρρωστες γυναίκες τους, που υψώνανε 
προς το μέρος του στάρετς τα  παιδιά τους.  Ο Αλιόσα ήταν 
ίσως περισσότερο από κάθε άλλον βέβαιος πως, όταν ο στά
ρε τς θ '  αποδ'Υ)μήσει ,  το μοναστήρι θα γνωρίσει την πιο 
εξαιρετική δόξα. Γενικά, τοuτον τον τελευταίο καιρό όλο 
και περισσότερο φοuντωνε στ-ην καρδιά του κάποιος φλογε
ρός, εσώτερος ενθουσιασμός. Δεν τον έκανε να αλλάξει 
γνώμ'Υ) οuτε και το γεγονός πως ο στάρετς, όπως και να 
' ν αι ,  ήταν ένας μονάχα: «Το ίδιο κάνει .  Είναι άγιος, έχε ι 
στ-ην καρδιά του το μυστικό Τ'Υ)ς αναγένν'Υ)σ'Υ)ς όλων των αν
θρώπων, έχει κείν'Υ) η OUναμ'Υ) που θα θεμελιώσει επιτέλους 
ην αλήθεια  στον κόσμο και θα γίνουν όλοι άγιο ι  και' θ '  
αγαπάνε ο ένας τον άλλον κάι δε θ α  υπάρχουν οuτε πλοuσι-

, " λ ζ " ' θ ' οι ουτε φτωχοι ,  ουτε α α ονες, ουτε ταπεινοι, μα α ναι 
όλοι σαν παιδιά του ΘεοΙ; και θα ' ρθει 'Υ) αλ'Υ)θινή βασιλεία  
του ΧριστοU».  Ν α τι ονειρευόταν 'Υ) καρδιά του Αλιόσα. 

Φ αίνεται πως ο ερχομός των αδερφών του, που ώς τα 
'τότε δεν τους ήξερε καθόλου, έκανε μεγάλ'Υ) εντuπωση στον 
Αλιόσα. Με τον αδε'ρφό του τον Ντψήτρι Φιοντόροβιτς 
συνδέθηκε πιο γρήγορα και πιο στενά παρά με τον αλλον , 
τον Ιβάν Φιοντόροβιτς (τον ομομήτριο ) ,  παρ ' όλο που ο 
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πρώτος είχε έρθει αργότερα. Ενδιαφερόταν τρομερά να 
γνωρίσει τον αδερφό του Ι βάν ,  μα νά  που τούτος ζούσε δυό 
μ�νες κι όλας κει πέρα κι όμως δεν τα καταφέρανε να συν
δεθούν αν και βλέπονταν συχνά: Ο Αλιόσα �ταν κι από μό
νος του λιγομίλητος κι όλο σάμπως κάτι να περίμενε, σά
μπως κάτι  να ντρεπόταν, κι ο αδερφός του Ιβάν ,  αν κι ο 
Αλιόσα παρατ�ρφε στην αρχ� πως τον κοίταζε επίμονα 
και περίεργα, σύντομα φαίνεται πως έπαψε και να τον σκέ
φτεται. Ο Αλιόσα το παρατ�ρησε αυτό με κάποια στενα
χώρια .  Απόδωσε την αδιαφορία  του αδερφού του στη δια
φορά της ηλικίας κι ακόμα περισσότερο στη διαφορά της 
μόρφωσης. Μα  έβαζε κι άλλα με το νου του ο Αλιόσα: το 
ότι αδιαφορούσε σχεδόν γι ' αυτόν και δε νοιαζόταν καθό
λου' γ ια  τη ζω� του, ίσως να προερχόταν κι από κάτι άλλο, 
εντελώς άγνωστο στον Αλιόσα. Χωρίς κι αυτός να  μπορεί 
να  το εξηγ�σει, του φαινόταν πως ο Ιβάν ε ίναι απασχολημέ
νος με κάτι, με κάτι εσώτερο και σπουδαίο, πως θέλει να 
φτασει σε κάποιο σκοπό, ίσως πολύ δύσκολο , έτσι που δεν 
μπορούσε να χάνει τον καιρό του μαζί του. Και πως αυτό 
ακριβώς είναι η μoναδικ� αιτία που κάνει τον Ιβάν να τον 
κοιτάει αφηρημένα. Καμιά φορά, ο Αλιόσα σκεφτόταν και 
τούτο: Μην υπ�ρχε τάχα κάποια περιφρόνηση γι ' αυτόν 
τον ανοητούλη δόκιμο από μέρος του μορφωμένου αθεϊστ�; 
Το ' ξερε θετικά πως ο αδερφός του ε ίναι αθεϊστ�ς. Μα κι 
αν ακόμα υπ�ρχε αυτ� η περιφρόνφη δε θα μπορούσε να  
τον  πειράξει .  Κι όμως περίμενε με  κάποια ταραχ�, που ού
τε κι ο ίδιος δεν μπορούσε να την εξηγ�σει στον εαυτό του, 
τη στιγμ� που ο αδερφός του θα ' δε ιχνε κάποιαν επιθυμία. 
να τον πλησιάσει περισσότερο. Ο Nτιμ�τρι Φιοντόροβιτς 
εκφραζότανε για τον αδερφό του Ιβάν με βαθύτατο σεβα
σμό, μίλαγε γι ' αυτόν με κάποιαν ιδιαίτερη κατάνυξη. Απ ' 
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αυτόν έμαθε ο Αλιόσα όλες τ ις λεπτομέρειες κείνης της 
'σπουδαίας υπόθεσης που ένωσε τον τελευταίο καιρό τους 
δυό μεγαλύτερους αδερφούς του μ '  έναν τόσο στενό κι αξι
οθαύμαστο δεσμό. Τ ις ενθουσιαστικές εκφράσεις του Nτψ�
τρι για τογ αδερφό τους Ιβάν, ο Αλιόσα τις έβρισκε πολύ 
χαρακτηριστικές και για τούτο το λόγο: επειδ� ο Nτιμ�τpι 
�ταν σχεδόν αμόρφωτος σε σύγκριση με τον Ιβάν και είχαν 
μια -τόσο αντίθετη προσωπικότητα και τόσο αντίθετο χα
pακτ�pα,  που ίσως να ' ταν αOUνατο και να φανταστεί κα
νείς δυο πω αταίριαστους ανθρώπους. 

Κείνον ακριβώς τον καιρό πpαγματoπoι�θηκε η συνά
ντηση �, για να το πούμε καλύτερα, η oικoγενειακ� συνά
θροιση όλων των μελών αυτ�ς της αταίριαστης φαμίλιας 
στο κελί του στάρετς που ' χε τόσην επίδραση στον Αλιόσα. 
Η αφopμ� αυτ�ς της συνάθροισης �ταν, αν το καλοσκεφτεί 
κανείς, φτιαχτ�: κείνον ακριβώς τον καιρό οι διαφωνίες για 
την κληρονομιά και τα  περιουσιακά ζητ�ματα ανάμεσα 
στον Nτιμ�τpι Φιοντόροβιτς και στον πατέρα του, τον Φιό
ντορ Π αύλοβιτς, έφτασαν ,  καθώς φαίνεται, στην πιο μεγά
λη οξύτητα. Οι σχέσεις τους κατάντησαν αφόρητες. Νομί
ζω πως πρώτος ο Φιόντορ Π αύλοβιτς, και μου φαίνεται 
έτσι στ ' αστεία, έριξε την ιδέα να μαζευτούν όλοι στο κελί 
του πάτερ Ζωσιμά και, έστω και χωρίς να ζητ�σoυν την 
άμεση μεσoλάβησ� του, να τα συμφων�σoυν με κάποια με
γ αλύτερη ευπρέπεια,  μια και μονάχα το αξίωμα και η προ
σωπικότητα του στάρετς θα μπορούσε να  τους επιβληθεί 
και να ' χε ι  πάνω τους συμφιλιωτικ� επίδραση. Ο Nτψ�τρι 
Φιοντόροβιτς, που δεν ε ίχε πάει ποτέ του στον στάρετς και 
που ούτε καν τον ε ίχε δε ι ,  σκέφτηκε φυσικά πως θέλουν να 
τον φοβίσουν κάπως μ' αυτόν. Μα  επειδ� κι ο ίδιος κατη
γορούσε τον εαυτό του για τα πολλά απότομα φερσίματά 
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του στους καυγάδες με τον πατέρα του τον τελευταίο και
ρό ,  δέχτηκε την πρόκληση . Εδώ θα πρέπει να σημειώσω 
πως αυτός δε ζοΙΙσε στο σπίτι του πατέρα του όπως ο Ιβάν 
Φιοντόροβιτς, μα χώρια, στην άλλη άκρη της πολιτείας .  
Συνέβη τότε να ζει στα μέρη μας, ο Π ιότρ Αλεξάντροβιτς 
ΜιοΙΙσοβ. Η ιδέα του Φιόντορ Π αΙΙλοβιτς του άρεσε. Ο λι
μπεραλίστας του 1840-1850, ο ελευθερόφρων αθεϊστ�ς, 
από πλ�ξη ίσως, μα ίσως κι από επιπόλαιη επιθυμία να δια
σκεδάσε ι ,  π�ρε μέρος μ '  εξαιρετικό ενδιαφέρον σ '  αυτ� 
την υπόθεση. Του ' ρθε ξαφνικά η όρεξη να δει το μoναστ�ρι 
και τον « άγιο» .  Eπειδ� συνεχίζονταν ακόμα οι μακροχρόνι
ες διαφορές του με το μoναστ�ρι κι εξακολουθοΙΙσε ακόμα η 
δίκη για τ α  σΙΙνορα των χτημάτων τους και γ ια κάτι δικαι
ώματα υλοτομίας. στο δάσος και αλιείας στο ποτάμι κ.τ.λ. , 
βιάστηκε κι αυτός να επωφεληθεί με τη δικαιολογία  πως θα 
' θελε ν α  συνεννοηθεί ο ίδιος με τον πάτερ-ηγοΙΙμενο :  Δεν 
υπ�ρχε τάχα κανένας τρόπος να τελειώσουν φιλικά τους 
καυγάδες τους; Φυσικά, έναν τέτοίον επισκέπτη με τόσο 
καλοΙΙς σκοποΙΙς θα τον υποδέχονταν καλίιτερα και προσε
χτικότερα παρά έναν oπoιoνδ�πoτε που θα π�γαινε από 
απλ� περιέργεια. Γι ' αυτό ακριβώς τα κατάφερε το μονα
στ�ρι κι έπεισε τον άρρωστο στάρετς να τους δεχτεί ,  ενώ 

" λ '  , � , ' β  θ 'λ ' αυτος, τουτο τον τε ευταιο καιρο, οεν ε γαινε κα ο ου απ 
το κελί του κι αρνιότανε να  δει ακόμα και τους ταχτικοΙΙς 
του επισκέπτες. Ο στάρετς έδωσε στο τέλος τη συγκατάθε
σ� του κι ορ ίστηκε η μέρα. «Πο ιός μ '  έβαλε να μοιράσω τα 
υπάρχοντά τους ;» είπε μονάχα μ '  ένα χαμόγελο στον Αλιό
σα. 

' Οταν έμαθε για τη συνάντηση, ο Αλιόσα ταράχτηκε 
πoΛU. Απ ' όλους αυτοΙΙς τους αντίδικους που όλο καυγάδι
ζαν, ασφαλώς μονάχα ο Nτιμ�τρι μποροΙΙσε να πάρει στα 
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σοβαρά τούτη τη συνάθροιση .  Οι άλλοι θα  π�γαιναν με 
σκοπούς επιπόλαιους, ίσως και προσβλητικούς για τον στά
ρετς. Έτσι το ' βλεπε ο Αλιόσα. Ο αοερφός του ο Ιβάν κι ο 
Μιούσοβ θα ' ρθουν από περιέργεια, την πιο άξεστη ίσως, 
κι ο πατέρας για να παpαστ�σει και να κάνει το γελωτο
ποιό. Ω, αν και σώπαινε ο Αλιόσα, �ξεpε π ια αρκετά τον 
πατέρα του. Το ξαναλέω πως αυτός ο νέος οεν �ταν καθό
λου τόσο αφελ�ς όσο τον νομίζανε. Π ρόσμενε με βαριά 
καροιά την ορ ισμένη μέρα. Δεν υπάρχει αμφιβολία πως πο-
θ ' λ 'ψ λ ' " " λ ουσε ο ο υχα να τε ε ιωσουν κατα καποιον τροπο ο ες αυ-
τές οι οικογενειακές Οιαφορές. ' Ομως, παρ ' όλ ' αυτά, 
ανησυχούσε περισσότερο για τον στάρετς: έτρεμε γι ' αυ
τόν, για τη δόξα του, φοβόταν πως θα τον προσβάλουν. 
Φοβόταν ιοιαίτερα τις λεπτές κι ευγενικές ειρωνείες του 
Μ ιούσοβ και τα αφ ' υψηλού υπονοούμενα του Ιβάν με την 
ανώτερη μόρφωση. Έτσι τα φανταζόταν. Ήθελε μάλιστα 
να ο ιακινουνεύσει να πpoειooπoι�σει τον στάρετς, να του 
πει μερικά πράματα για τα πρόσωπα που μπορούσανε να 
' ρθουν, μα σκέφτηκε καλύτερα και σώπασε. Ειοοποίησε 
μονάχα, την παpαμoν� της ορ ισμένης μέρας, μ '  έναν γνω
στό του, τον Nτιμ�τpι πως τον αγαπάει πολύ και περιμένει 
να εκπληρώσει την υπόσχεσ� του. Ο Nτιμ�τpι έπεσε σε 
συλλoγ� γιατί με κανέναν τρόπο οεν μπορούσε να θυμηθεί 
σαν τι να του 'χε υποσχεθεί κι απάντησε μονάχα μ '  ένα 
γράμμα πως θα  βάλει όλη του τη Ούναμη ν α  συγκρατηθεί 
και ν '  αποφύγει «κάθε ποταπότητα» και πως, αν κι εχτιμά
ει βαθύτατα τον στάρετς και τον αοερφό τους Ιβάν ,  είναι βέ
βαιος πως � του στ�νoυν κάποια  παγίοα � πρόκειται για κά
ποια αισχp� κωμωΟία. « Π αρ '  όλ ' αυτά θα πpoτιμ�σω να  
καταπιώ τη γλώσσα μου παρά να οείξω ασέβεια στον άγιο 

, , ' β  , λ '  'λ  Ν '  μοναχο, που εσυ τον σε εσαι τοσο πο υ» ,  τε ειωνε ο τιμη-
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τρι το γραμματάκι το\) .  Τούτο το γράμμα δεν έδωσε και πο
λύ κο\)ράγιο στον Αλιόσα. 
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ΜΙΑ ΑΤΟΠΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 

Ι 

Έφτασαν στο Moναστ�pι 

Η ΤΑΝ μια θαυμάσια, ζεστ� και. φωτειν� μέρα. Τέλη 
Αυγούστου. Η συνομιλία  με τον στάρετς ε ίχε οριστεί 
γ ι ' αμέσως μετά την πpωιν� λειτουργία, κατά τις 

εντεκάμιση . Ο ι  επισκέπτες μας όμως aεν �pθαν να  εκκλη
σιαστούν μα φτάσανε την ώpιi του απολυτίκιου. Φτάσανε 
με aυό αμάξια. Με το πρώτο, ένα κομψό αμάξι με aυό 
ακριβά άλογα, έφτασε ο Π ιότρ Αλεξάντροβιτς Μ ιούσοβ μ '  
έναν μακρινό συγγεν� του, έναν νεαρό, κάπου είκοσι χρο
νών, τον Π ιότρ Φόμιτς Καλγκάνοβ. Αυτός ο νέος ετοιμαζό
τανε για το Π ανεπιστ�μιo. Ζούσε τότε , aεν ξέρω γιατί, 
στου Μ ιούσοβ, κι αυτός προσπαθούσε να  τον παρασύρει 
μαζί  του στο εξωτερικό, στη Ζυρίχη � στην Ιένα, για να 
γραφτεί  στο εκεί Π ανεπιστ�μιo και να  τελειώσει τις σπου
aές του. Ο νεαρός aεν ε ίχε πάρει ακόμα την απόφασ� του. 
Ήταν σκεφτικός και κάπως αψηρ'Υ)μένος. Ε ίχε ευχάριστο 
πρόσωπο, �ταν γεροaεμένος κι αρκετά ψ'Υ)λός. Το βλέμμα 

, ι , ' ξ  'λ  ' 'λ του εμενε ποτε-ποτε παρ α ενα ασα ευτο: οπως κι ο ο ι  οι 
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πολύ αφηρημένοι άνθρωποι σας κοίταζε καμιά φορά επίμο
να  για πολλήν ώρα κι ωστόσο οε σας έβλεπε καθόλοu . 
Ήταν λιγομίλητος και κάπως αοέξιος, όμως σuνέβαινε κά
ποτε - για να λέμε την αλήθεια, μονάχα όταν βρισκότανε 
μόνος τοι; με κάποιον -να γίνεται ξαφνικά τρομερά ομιλη
τικός, κεφάτος, χωρατατζής και να γελάει με το τίποτα. 
Μα ο ενθοuσιασμός τοι; έσβηνε το ίοιο απότομα και γρήγο
ρα όπως κι άναβε . Ήταν πάντοτε καλά ντuμένος, εξεζη
τημένα μάλιστα. Είχε πια μιαν αρκετά μεγάλη περιοuσία 
και περίμενε ακόμα μεγαλύτερη. Με τον Αλιόσα ήταν φί
λοι . 

Ο Φιόντορ Π αύλοβιτς με το γιόκα τοι; τον Ιβάν Φιοντό
ροβιτς φτάσανε μ '  ένα παλιό, σαραβαλιασμένο μα εuρύχω
ρο αγοραίο αμάξι με οuό κοκκινωπά, γέρικα άλογα, ποι; 
έμενε πολύ πίσω απ ' την άμαξα τοι; Μ ιούσοβ. Απ ' την 
προηγούμενη κιόλας μέρα  ε ίχαν ε ιοοποιήσει τον Ντιμήτρι 
Φιοντόροβιτς για την ώρα της σuνάντησης, όμως αuτός άρ
γησε. Ο ι  επισκέπτες αφήσανε τ '  αμάξια έξω απ ' τον περί
βολο , οίπλα στον ξενώνα και πέρασαν πεζοί την πύλη τοι; 
μοναστηριού. Εκτός απ ' τον Φιόντορ Π αύλοβιτς, οι  uπό
λοιποι τρεις φαίνεται πως ποτέ τοuς οεν ε ίχαν οει μοναστή
ρι κι όσο για τον Μιούσοβ ίσως να ' χε και τριάντα χρόνια  
να  πατήσει σ '  εκκλησία. Κοίταζε γύρω με  κάποια περιέρ
γε ια  ποι; οεν της έλειπε και κάποια επίπλαστη άνεση . Μ α  
για τ ο  παρατηρητικό τοι; πνεύμα οεν uπήρχε τίποτα εκτός 
απ ' τα εκκλησιαστικά και τ '  άλλα κτίρια ποu, για να λέμε 
την αλήθε ια, ήταν πολύ σuνηθισμένα. Απ ' την εκκλησία 

. βγαίνανε ο ι  τελεuταίοι απ ' το εκκλησίασμα με το καπέλο 
στο χέρι και κάνοντας το σταuρό τοuς. Ανάμεσα στοuς αν

. θρώποuς τοι; λαού έβλεπες και μερικούς απ ' την ανώτερη 
τάξη , οuο-τρεις κuρίες, έναν πολύ γέρο στρατηγό. Όλοι 
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αυτο ί  έμεναν στον ξενώνα. Οι ζητιάνοι τριγΙΙρισαν αμέσως 
τους επισκέπτες μας μα κανένας απ ' αυτοΙΙς οεν τους- έοω
σε τ ίποτα. Μονάχα ο Π ετροΙΙσα Καλγκάνοβ έβγαλε από το 
πορτοφόλι του οέκα καπίκια και, βιαστικός και συγχυσμέ
νος, ένας Θεός ξέρει γ ια ποιό λόγο, τα  γλίστρ-ησε γρ�γoρα
γρ�γoρα στο χέρι μιας χωρικ�ς, λέγοντάς της: « να τα μοιρά
σετε Οίκαια». Κανένας απ ' τους συντρόφους του o�ν του 
' κανε καμιά παρατ�ρηση γι ' αυτό, ώστε οεν υπ�ρχε 'λόγος 
να συγχυστεΙ Μ α  βλέποντας πως κανείς οεν του λέει τ ίπο
τα, σuyχιιστηκε ακόμα περισσότερο. 

Ήταν παράξενο όμως. Κανονικά έπρεπε να  τους περι
μένουν, ίσως μάλιστα θα 'πρεπε να τους υποοεχτοΙΙν και κά
πως τιμητικά. Ένας απ ' αυτοΙΙς οεν �ταν πoΛUς καιρός 
που ' χε κάνει μια οωρεά στο μoναστ�ρι ,  χίλια ροΙΙβλια, κι ο 
άλλος �ταν πλουσιότατος κτηματίας και πoΛU μορφωμένος 
άνθρωπος (που λέει ο λόγος) που απ ' αυτόν εξαρτιόνταν, 
ώς ένα σημείο, όλοι τους στο ζ�τημα της αλιε ίας στον πο
τ αμό, αν τυχόν κι έπαιρνε άλλη τρoπ� η Οίκη. Μα να που 
π αρ ' όλ ' αυτά οεν τους υποοέχεται κανένα απ ' τα  επίσημα 
πρόσωπα. Ο ΜιοΙΙσοβ κ�ίταζε αφηρημένα τις ταφόπετρες 
οίπλα στην εκκλησία και �ταν έτοιμος να παρατηρ�σει πως 
αυτοί οι τάφοι θα κόστισαν αρκετά ακριβά σε κείνους που 

- θελ�σανε ν '  απoχτ�σoυν το οικαίωμα να  θάψουν τους οι
κοΙΙς -τους σ '  ένα τέτοιο « άγιο» μέρος. Όμως οεν είπε τί
ποτα: Η απλ� λιμπεραλιστικ� ειρωνεία του άρχισε να με
ταβάλλεται εντός του σχεΜν σε θυμό . 

- Διάβολε , ποιόν θα  μποροΙΙσαμε λοιπόν να ρωτ�
σουμε σε τοίιτη οω την ακαταστασία . . .  Θα πρέπει κάτι ν '  
αποφασίσουμε γιατί η ώρα περνάει, πρόφερε ξαφνικά σα να  
τ α  ' λεγε στον εαυτό του. 

Αναπάντεχα τους πλησίασε ένας ηλικιωμένος, φαλα-
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κρός κύριος, που φόραγε ένα φαρδύ καλοκαιριάτικο παλτό. 
Τα ματάκια του ήταν όλο γλύκα. Έβγαλε το καπέλο του 
και γλείφοντας τα χείλη του συστήθηκε σ '  όλους. Ήταν ο 
Μ αξίμοβ, τσιφλικάς απ ' την περιοχή της Τούλας. Προθυ
μοποιήθηκε στη στιγμή να βοηθήσει τους επισκέπτες μας. 

- Ο στάρετς Ζωσιμάς ζει μέσα στη σκήτη, κλεισμέ
νος, οίχως να βγαίνει ποτέ έξω. Κάπου τετρακόσια βήματα 
απ ' το μοναστήρι. Θα περάσετε το οασάκι ,  το Οασάκι . . .  

- Π ως θα περάσουμε από Οάσος αυτό το ξέρω κ ι  εγώ, 
του απάντησε ο Φιόντορ Π αύλοβιτς, όμως οε θυμόμαστε 
και πoλu καλά το ορόμο, πέρασε καιρός από τότε που ξα
νάρθαμε. 

- Ν α, θα βγείτε απ ' αυτή την πύλη και θα τραβήξετε 
ίσα, απ ' το Οασάκι . . .  απ ' το Οασάκι . . .  Π άμε. Αν θέλετε . . .  
μπορώ εγώ . . .  μπορώ . . .  Ν α, από οω ,  από Οω  . . .  

Βγήκανε απ ' την πύλη κα ι  προχώρησαν μέσα στο Οά
σος. Ο τσιφλικάς Μ αξίμοβ, κάπου εξήντα χρονών άνθρω
πος, περπατούσε ή μάλλον έτρεχε οίπλα τους, παρατηρώ
ντας τους όλους με μια πυρετώοικη , σχεΟόν παθιασμένη πε
ριέργεια .  Τ α μάτια του ε ίχαν πεταχτεί σχεΟόν απ ' τ ις κό
χες τους. 

- Θ α  πρέπει να σας πω πως πηγαίνουμε σ '  αυτόν τον 
στάρετς για μια προσωπική μας υπόθεση, παρατήρησε αυ
στηρά ο Μ ιούσοβ. Πήραμε σα να λέμε ακρόαση απ ' το « εν 
λόγω πρόσωπο» και γι ' αυτό ,  αν και σας είμαστε ευγνώμο
νες που μας οείξατε το ορόμο, οε θα μπορούσαμε να σας 

λ '  , ζ' προσκα εσουμε να μπειτε και σεις μα ι μας. 
- Έχω πάει , έχω πάει ,  έχω πάει εκε ί . . .  υπ cheνalier 

parfait !  ( Ένας τέλειος ιππότης ! )  κι ο τσιφλικάς εξαπέλυσε 
μια στράκα με τα Οάχτυλά του. 

- Ποιός ε ίναι ο cheνalier; ρώτησε ο Μ ιούσοβ. 
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- Ο στάρετς, ο υπέροχος στάρετς, ο στάρετς . . .  Η τιμή 
και "Υ) δόξα του μονασΤ"Υ)ριού.  Ο Ζωσιμάς. Ε ίν '  ένας τέτοιος 
στάρετς που . . .  

Μ α  έκοψε Τ"Υ)  φλυαρία του γιατί  τους πρόφτασε ένας 
καλόγερος. Φόραγε μια κουκούλα, ήταν κάπως κοντός, πο
λύ ωχρός κι αΟύνατος. Ο Φιόντορ Π αύλοβιτς κι ο Μιούσοβ 
σταμάΤ"Υ)σαν. Ο καλόγερος έκανε μια εξαιρετικά ευγενική, 
σχεδόν βαθιά υπόκλισ"Υ) και είπε. 

- Ο πάτερ "Υ)γούμενος σας παρακαλεί ταπεινά όλους 
σας, κύριοι , να έρθετε και να γευματίσετε μαζί του μετά 
τψ επίσκεψή σας σΤ"Υ) σκήη. Κάθεται στο τραπέζι όχι αρ
γότερα απ ' Τ"Υ) μία. Και σας επίσ"Υ)ς, σας προσκαλεί, ε ίπε 
στρέφοντας στον Μαξίμοβ. 

- Θα ' ρθω οπωσοήποτε ! φώναξε ο Φιόντορ Π αύλοβι
τς που τον χαροποί"Υ)σε τρομερά "Υ) πρόσκλφ"Υ). Οπωσοήπο
τε . Και, ξέρετε , όλο ι  μας έχουμε οώσει το λόγο μας να  φερ
θούμε οω πέρα καθωσπρέπει . . .  Εσείς, Π ιότρ Αλεξάντροβι
τς, θα μας τ ιμήσετε; 

- Και γιατί  όχι ; Αφού μάλιστα ήρθα οω πέρα ακρι
βώς για να  οω όλες τους τ ις συνήθειες. Ένα πράμα μονάχα 
με κάνει να Οιστάζω. Το πως Ο"Υ)λαοή είστε και σεις μαζί 
μου τώρα, Φιόντορ Π αύλοβιτς . . .  

-

- Ν αι, ο Ντιμήτρι Φιοντόροβιτς οεν ήρθε ακόμα. 
- Κάλλιο να  ' λε ιπε .  Μήπως νομίζετε τ άχα πως μου 

είναι ευχάριση "Υ) παρέα σας όταν ,  σαν να μψ έφταναν όλα 
τ '  άλλα, έχω και σας στο κεφάλι μου; Λοιπόν, θα ' ρθουμε 
στο γεύμα. Μεταβιβάστε τις ευχαριστίες μας στον πάτερ 
"Υ)γούμενο, - γύρισε κι είπε στον καλόγερο. 

- ' Οχι, θα πρέπει πρώτα να σας ΟΟ"Υ)γήσω στον στά
ρετς, απάνΤ"Υ)σε κείνος. 
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- Αφού ε ίν ' έτσι, εγώ στο μεταξύ θα πάω στον πάτερ 
ηγούμενο, άρχισε να λέει ο Μ αξίμοβ. 

- Ο πάτερ ηγούμενος τούτη την ώρα ε ίν αι απασχολη
μένος, όμως πάλι όπως νομίζετε . . .  πρόφερε αναποφάσιστα 
ο καλόγερος. 

- Φορτικότατος γεροντάκος, είπε φωναχτά ο Μιού
σοβ όταν ο τσιφλικάς Μ αξίμοβ ξαναπ�ρε τρέχοντας το όρό
μο προς το μoναστ�ρι. 

- Μοιάζει με τον φον Ζον, ε ίπε αναπάντεχα ο Φιό
ντορ Π αύλοβιτς. 

' Ολ ι ι ξ Ι  λ' Α Ι Ι Ι - ο κατι  τετοια ερετε να ετε . . .  πο ποu κι ως 
πού μοιάζει με τον φον Ζ ον ;  Τον είόατε ποτέ σας τον φον 
Ζον; 

- Είόα τη φωτογραφία τοu. Έχει μιαν ακαθόριστη 
ομοιότητα κι ας μη μοιάζοuν τα χαρακτηριστικά τοuς. 
Ακριβώς, ίόια, σας λέω. Κάτι τέτοια πράματα τα καταλα
βαίνω αμέσως κι από μόνη τη φuσιογνωμία. 

- Ι Ισως να  ' χετε και όίκιο . Εσείς είστε ε ιόικός σ' ιxu
τά τα ζητ�ματα. Όμως να  τ ι  θα ' θελα να  σας πω, Φιό
ντορ Π αύλοβιτς: Μονάχος σας είχατε τώρα μόλις την κα
λοσύνη να μας uπενθuμίσετε πως όώσαμε το λόγο μας να 
φερθούμε μ '  εuπρέπεια. Μην το ξεχνάτε λοιπόν. Σuγκρα
τηθείτε. Γ ιατί όεν έχω σκοπό να με θεωρ�σοuν εόώ πέρα 
όμοιό σας, αν τuχόν κι αρχίσετε να  κάνετε το γελωτοποιό . . .  
Ε ίναι ,  βλέπετε , τέτοιος άνθρωπος, γύρφε κα ι  είπε στον κα
λόγερο, Tcou φοβάμαι να παροuσιαστώ μαζί τοu σε καθω
σπρέπει κόσμο. 

Π άνω στα χλωμά, αναιμικά χείλη τοu καλόγεροu φά
νηκε ένα λεπτό, σιωπηλό χαμόγελο ποu 'χε μια κάποια 
ιόιαίτερη πονηράόα. Όμως όεν απάντησε τ ίποτα και �ταν 
ολοφάνερο πως σώπαινε για να  κρατ�σει την πρoσωπικ� 
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του αξιοπρέπεια. Ο Μ ιούσοβ στραβομουτσούνιασε ακόμα 
περισσότερο. 

«Ώ,  που να  τους πάρει ο οιάολος όλους τους . .::.ερουν 
μονάχα μερ ικούς τρόπους που τους καλλιέργ1)σαν αιώνες 
τώρα, μα στψ πραγματικότψα όλα τούτα είναι τσαρλα
τανισμοί κι ανΟ1)σίες! )) σκέφΤ1)κε για μια στιγμή. 

- Ν α 1) σκήΤ1), φτάσαμε ! φώναξε ο Φιόντορ Π αύλοβι
τς. Η πύλ1) είναι κλειστή . 

Κι άρχισε να  σταυροκοπιέται φαροιά-πλατιά μπροστά 
στους άγιους που ήταν ζωγραφισμένοι πάνω απ ' Τψ πύλ1) 
του περίβολου και στα πλάγια Τ1)ς. 

- ' Οταν πας σε ξένο μοναστήρι πρέπει να συμμορφώ
νεσαι με τους κανονισμούς του, παρατήΡ1)σε ύστερα. Είναι 
ε ικοσιπέντε όλοι κι όλοι ο ι  άγιοι που σώζουν ην ψυχή τους 
σ '  αυτή Τ1) σκήΤ1)· κοιτάνε ο ένας τον άλλον και τρώνε λά
χανα. Κι ούτε μια γυναίκα οεν περνάει τούη ην πύλ1), νά 
ποιο είναι το αξιοπαρατήρψο. Πραγματ ικά έτσι γίνεται. 
Μονάχα, γ ια στάσου. Π ώς λοιπόν άκουσα να  λένε πως ο 
στάρετς οέχεται κυρίες; γύρισε κι ε ίπε ξαφνικά στον καλό
γερο. 

- Οι γυναίκες του λαού είναι και τώρα ε�ώ πέρα, να 
εκε ί ,  οίπλα στο υπόστεγο κάθονται καΙ περιμένουν. Μα  για 
τις κυρίες Τ1)ς ανώτερ1)ς κοινωνίας έχουν φτιάξει έξω απ ' 
τον περίβολο ουό οωματιάκια, νά ,  κείνα κει τα παράθυρα  
είναι ,  κ ι  ο στάρετς Π1)γαίνει εκε ί, όταν οεν είναι άρρωστος, , ι ι � ι , β ' , απ Τ1)ν εσωτεΡΙΚ1) ε ισοοο· παντως κι ετσι γαινει απ τον 
περίβολο. Ν α, και τώρα περιμένει μια κυρία που ' χε ι χτή
ματα στψ περιοχή του Χάρκοβου . Είναι 1) Χοχλάκοβα με 
ην παράλυη κόρ1) Τ1)ς. Φαίνεται πως υποσχέθ1)κε να πάει 
να τις οει ,  αν και τον τελευταίο καιρό έχε ι τόσο πολύ αου
νατίσει, που και στο λαό ακόμα σπάνια  π�ρoυσιάζεται. 
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- Θα πει λο ιπόν πως υπάρχει μολαταύτα ένα μονο
πατάκι που ενώνει τις κυρίες με τη σκήτη. Μη νομίζετε 
πως β άζω τίποτα με το νου μου, άγιε πάτερ. Έτσι μονάχα 

, � , 'Αθ ( '  , , ) , , το ειπα. �εpετε στον ω, τ ακουσατε αραγε; οχι μονα-
χα απαγορεύεται η επίσκεψη των γυναικών, μα ούτε καν 
επιτρέπεται να υπάρχουν κει πέρα γυναίκες ε ίτε άλλα πλά
σματα θηλυκά, όπως να πούμε κοτούλες, γαλοπούλες, γε
λαΟίτσες . . .  

- Φιόντορ Π αύλοβιτς, θα  γυρίσω πίσω και θα  σας 
αφήσω μονάχο σας εοώ πέρα. Και χωρίς εμένα θα σας αρ
πάξουν απ ' το γιακά και θα σας πετάξουν έξω. Σας το 
προλέγω .  

- Μ α  τι έκανα, Π ιότρ Αλεξάντροβιτς; Για οέστε κει, 
φώναξε ξαφνικά, περνώντας τον περίβολο της σκήτης. Κοι-

, , ' λ  ' ''' ' λλ ζ '  ταχτε μεσα σε τι κοι αοα τριανταφυ ων ουνε .  
Πραγματικά, αν και  τώρα οεν υπήρχαν τριαντάφυλλα, 

φαίνονταν παντού σπάνια και πολύ όμορφα χινοπωριάτικα 
λουλούοια, παντού όπου θα μπορούσανε να φυτευτούν. Φαί
νεται πως τα περιποιόταν κάποιο έμπειρο χέρι .  Ο ι  ανθώνες 
ήταν φτιαγμένοι στους περίβολους των εκκλησιών κι ανά
μεσα στους τάφους . Το σπιτάκι όπου βρισκόταν το κελί του 
στάρετς ήταν ξύλινο, μονόπατο, με μια γαλαρία μπροστά 
στην ε ίσοΟο. Το ζώνανε κι αυτό τα λουλούΟια. 

- Υπήρχαν τάχα αυτά τα πράματα όταν ζούσε ο προ
ηγούμενος στάρετς, ο Βαρσονόφιος; Λένε πως εκείνος οεν 
αγαπούσε τ ις λεπτότητες, πηοούσε απάνω και χτύπαγε μ '  
ένα ξύλο και τις γυναίκες ακόμα, είπε ο Φιόντορ Π αύλοβιτς 
ανεβ�ίνoντας στο κατώφλι. 

- Είν ' αλήθεια Π4)ς μερικές φορές ο στάρετς Βαρσο
νόφιος έοινε την ε�τύπωση θεόληπτου . 'Ομως οιηγούνται 
και πολλέc ανοησίες. Π άντως ποτέ του οε χτύπησε κανέναν 

Digitized by 10uk1s, June 2009



ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΡΑΜΑ ΖΟΒ 69 

με ζύλο, απάντησε ο καλόγερος. Και τώρα, κύριοι ,  περιμέ
νετε λιγάκι, θα πάω να  ειόοποιήσω πως φτάσατε. 

- Φιόντορ Π αύλοβιτς, για τελευταία φορά σας λέω 
να φερθε ίτε όπως αρμόζει. Μ '  ακούτε ;  Αλλιώς θα μου το 
πληρώσετε, πρόφτασε να  πει μιαν ακόμα φορά ο Μιούσοβ. 

- Με κανέναν τρόπο όεν μπορώ να καταλάβω γιατί 
σας έχε ι πιάσει τούτη η μεγάλη ταραχή, ε ίπε κοροϊόευτικά 
ο Φιόντορ Π αύλοβιτς. Η ,  μήπως τάχα φοβάστε τ ις αμαρτι
ούλες σας; Γ ιατί αυτός, καθώς λένε, κι απ ' τα μάτια μονά
χα καταλαβαίνει αμέσως για ποιο σκοπό έρχεται ο καθέ
νας. ' Ομως πώς το πάθατε και όίνετε τόση σημασία στη 
γνώμη τους, εσείς, ένας Π αριζιάνος, ένας προοόευτικός κύ
ριος; Μα την αλ'ήθεια, με κάνετε κι απορώ! 

. 

Μα  ο Μ ιούσοβ όεν πρόφτασε ν '  απαντήσει σ '  αυτό το 
, Τ λ '  Μ " σαρκασμο. ους παρακα εσανε να μπουν .  πηκε καπως 

εκνευρισμένος . . .  
« Τ ώρα π ια  ξέρω προκαταβολικά τι θα  συμβεί. Είμαι 

εκνευρ ισμένος, θ '  αρχίσω να  καυγαόίζω . . .  θα  εξαφθώ και 
θα ταπεινώσω έτσι τον εαυτό μου και την ιόέα», σκέφτηκε. 
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ΙΙ 

ο Γερο - ΓελωτοποιΌς 

ΜΠΗΚΑΝΕ στο  οωμάτιο  τ αυτόχρονα σχεδόν μ ε  
τον στάρετς που �ρθε απ ' η μικρ� του κρεβατο
κάμαρα. Στο κελί, προτο,; μπουν ακόμα αυτοί ,  περί

μεναν την έξοοο του στάρετς ουό ιερομόναχοι ης σκ�της. 
Ο ένας �ταν ο πάτερ-βιβλιοθηκάριος κι ο άλλος ο πάτερ 
Π α'ισιος, ένας άνθρωπος ασθενικός, αν κι όχι πoΛU γέρος, 
μα πολ'; μορφωμένος καθώς λέγανε. Εκτός απ ' αυτοuς πε
ρ ίμενε όρθιος στη γωνιά (κι όλη Τψ ώρα uστερα έμεινε όρ
θιος) ένας νέος, που φαινότανε νά ' ναι κάπου εικοσιουό 
χρονών, ντυμένος με πολιτικά, φoιτητ�ς της ιερατικ�ς σχο
λ�ς και μέλλων θεολόγος που, άγνωστο γιατί, �ταν προ
στατευόμενος του μονασηριο'; και της αΟελφόητας. 
' Η  ταν αρκετά ψηλός, ε ίχε οροσερό πρόσωπο, φαροιά μ�λα, 

, ' ξ ' "  Τ ' στενα, ε υπνα και προσεχτικα καστανα ματια. ο προσω-
πό του εξέφραζε έναν απόλυτο σεβασμό, γεμάτον ευπρέ
πεια, χωρίς καμιά ΟουλοφροσUνη. Τους επισκέπτες που μπ�
κανε οuτε καν τους χαιρέτησε με υπόκλιση , γιατί οε θεωροu
σε τον εαυτό του όμοιό τους μα υποΟεέστερο. 

Ο στάρετς Ζωσιμάς βγ�κε συνοοευόμενος από 'να οό
κιμο και τον Αλιόσα. Οι  ιερομόναχοι σηκώθηκαν και τον 
χαιρέησαν με βαθuτατες υποκλίσεις, τόσο που τα οάχτυλα 
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των χεριών τους ακοuμπ-ησαν στο πάτωμα. 'lστερα ο στά
ρετς τους ευλόγ-ησε κι αυτοί φίλ-ησαν το χέρι του. Όταν 
τους ευλόγ-ησε, ο στάρετς τους απάντ-ησε με μιαν υπόκλισ-η 
το ίδιο βαθιά στον καθέναν , ακουμπώντας τ '  ακροδάχτυλά 
του στο πάτωμα και τους παρακάλεσε να τον ευλoγ�σoυν 
κι αυτοί .  Όλ-η -η ιεροτελεστία  έγινε με μεγάλ-η σοβαρότ-ητα 
και δεν έμο ιαζε καθόλου με κάτι συν-ηθισμένο και καθ-ημερι
νό. Γ ινόταν μάλιστα και με κάποιο αίσθ-ημα. Ωστόσο του 
Μ ιοuσοβ του φάνψε πως όλ ' αυτά  γίνονται με σκόπtμ-η 
επιδειχτικότ-ητα. Αυτός στεκότανε μπροστά απ ' _ όλους 
τους καινουργιοφερμένους συντρόφους του. Θα ' πρεπε -
και το σκεφτόταν μάλιστα από χτες το βράδυ ακόμα -πα
ραβλέποντας όλες τις ιδέες, μόνο και μόνο από απλ� ευγέ
νεια (μια και δω πέρα έτσι το. συν-ηθάνε) να πλψtιάσει και 
να  ευλογ-ηθεί ,  απ ' αυτόν, τουλάχιστο να  ευλογ-ηθεί, αν δεν 
�θελε να του φιλ�σει το χέρι .  Μα, βλέποντας τώρα όλες 
αυτές τις υποκλίσεις και τους αλλ-ηλοασπασμοuς των ιερο
μόναχων, άλλαξε στ-η στιγμ� γνώμ-η: Έκανε μιαν αρκετά 
βαθιά υπόκλισ-η ,  σοβαρά κι επίσ-ημα, με τον κοσμικό τρόπο, 
απομακρuνθ-ηκε και πλ-ησίασε σε μια καρέκλα. Ο Φιόντορ 
Π αuλοβιτς φέρθ-ηκε ακριβώς όμοια και μtμ�θψε αυτ� τ-η 
φορά εντελώς σαν πίθ-ηκος τον ΜιοUσοβ. Ο Ιβάν Φιοντόρό
βιτς υποκλίθψε κι αυτός πολι) σοβαρά κι ευγενικά, κρατώ
ντας όμως τα χέρ ια του σε στάσ-η πρoσoχ�ς, κι ο Καλγκά
νοβ τα ' χασε τόσο πoΛU που δεν υποκλίθψε καθόλου . Ο 
στάρετς κατ�βασε το χέρι που το ' χε σ-ηκώσει για να  τους 
ευλoγ�σε ι κι ανταποδίδοντάς τους τ-ην υπόκλισ-η, τους πα
ρακάλεσε να  καθίσουν. Ο Αλιόσα κατακοκκίν ισε .  Ένιωθε 
ντρoπ�. Τ α οδυν-ηρά πρoαισθ�ματα επαλ-ηθεUονταν. 

Ο στάρετς έκατσε σ '  ένα ντιβανάκι παλαι'ίκό από κόκ
κινο ξuλο, ντυμένο με δέρμα, και τους ξένους του, εκτός 
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απ ' τους δυό ιερομόναχους, τους έβαλε να καθίσουν κοντά 
στον απέναντι τοίχο, δίπλα-δίπλα και τους τέσσερεις, σε 
καρέκλες από κόκκινο ξύλο ντυμένες με μαύρο, πολύ τριμμέ
νο πια, δέρμα. Οι ιερομόναχοι καθίσανε στις άκρες, ο ένας 
δίπλα στψ πόρτα κι ο άλλος κοντά στο παράθυρο. Ο σπου'" 
δαστ�ς της ιερατικ�ς σχoλ�ς, ο Αλιόσα κι ο δόκιμος έμει
ναν όρθιοι .  Όλο το κελί �ταν κάπως στενάχωρο και σαν 
ξεθωριασμένο .  Τ α πράματα και τα έπιπλα �ταν χοντρο
φτιαγμένα, φτωχικά και υπ�ρχαν μονάχα τ '  απαραίτητα. 
Δυό γλάστρες με λουλούδια  στο περβάζι του παράθυρου 
και στη γωνιά πολλά ε ικονίσματα που ένα απ ' αυτά, της 
Π αναγίας, ε ίχε τεράστιες διαστάσεις. Φαινόταν να • χει 
ζωγρ αφιστε ί  πολύ πριν απ ' το σχίσμα* .  Μπροστά της 
έκαιγε ένα καντ�λι. Δ ίπλα δυό άλλα ασημοντυμένα εικονί
σματα, πιο πέρα μικρά χερουβείμ, αυγά από πορσελάνη, 
ένας καθολικός σταυρός από ελεφαντόδοντο που τον αγκά
λιαζε μια Mater Dolorosa και μερ ικές εικόνες φερμένες απ ' 
το εξωτερικό, αντίγραφα περίφημων Ιταλών ζωγράφων 
των περασμένων αιώνων. Δίπλα σ '  αυτές τ ις καλοκαμωμέ
νες κι ακριβές εικόνες φιγουράρανε και μερικές κοινότατες 
λαϊκές λιθογραφίες αγίων, μαρτύρων, κ.τ.λ. ,  που πουλιό
νταν ένα καπίκι το κομμάτι σ '  όλα τα πανηγύρια. Στους 
άλλους τοίχους κρέμονταν κάμποσα λιθογραφημένα πορ
τραίτα Ρώσων αρχιερέων σύγχρονων και παλαιότερων. Ο 
Μιούσοβ έρ ιξε ένα γρ�γoρo βλέμμα σ '  όλα αυτά τα «τε
τριμμένα» και κάρφωσε το βλέμμα του στον στάρετς. Είχε 
μεγάλη εμπιστοσύνη στη διεισδυτικότητά του. Τούτη την 
αδυναμία τψ είχε, μα θα μπορούσε μολαταύτα να του τη 

*. Σχίσμα που έγινε τον ΧΥIΙ αιώνα στη Ρωσική Εκκλησία 

απ ' τις μετ αρρυθμίσεις του πατριάρχη Νίκωνα. Σ.τ .Μ.  
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, Ι Ι 'Ψ , συγχωρεσει κανεις, αν επαιρνε υπο η του πως ηταν πια πε-
νήντα χρονών , δηλαδή σε μιαν ηλικία που πάντα ένας έξυ
πνος άνθρωπος του κόσμου κι ανεξάρτητος οικονομικά αρ
χίζει να σέβεται κάπως περισσότερο τον εαυτό του ,  μερ ικές 
φορές μάλιστα και χωρίς να το θέλε ι .  

Απ ' την πρώτη στιγμή δεν του άρεσε ο στάρετς. 
Πραγματικά, υπήρχε κάτι στο πρόσωπό του ' που και σε 
πολλούς άλλους εκτός απ ' τον Μιούσοβ θα μπορούσε να  
μην αρέσει .  Ήταν ένας κοντός καμπουριασμένος ανθρωπά
κος με πολύ αδύνατα πόδια, κάπου εξηνταπέντε χρονών, μα 
που η αρρώστια τον έκανε να  φαίνεται πολύ μεγαλύτερος, 

λ ' , � , , ' Ολ ξ , , του αχιστον κατα οεκα χρονια .  ο το ερακιανο του προ-
σωπο ήταν γεμάτο μικρές ρυτίδες, ιδίως γύρω στα μάτια, 
που ήταν μικρά, φωτεινά, ζωηρά και λαμπερά,  σαν δυό γυ
αλιστερές κουκκίδες. Μονάχα στους κροτάφους του απόμε
ναν κάτι άσπρα μαλλάκια, το γενάκι του ήταν πολύ κοντό, 
αραιό και μυτερό και τα  χείλη του , που χαμογελούσαν συ
χνά, ήταν λεπτά σαν δυό σπαγγάκια. Η μύτη του όχι και 
πολύ μεγάλη, ήταν μυτερή σαν ράμφος πουλιού. 

«Κατά πάσαν πιθανότητα είναι μια κακόβουλη και 
Ψωροπερήφανη ψυχή», σκέφτηκε για μια στιγμή ο Μιούσοβ. 
Γενικά ήταν πολύ δυσαρεστημένος με τον εαυτό του .  

Το ρολόι - ένα φτηνό ρολόι του τοίχου με  βαρύδια -
χτύπησε β ιαστικά-βιαστικά ακριβώς δώδεκα. Αυτό τους 
βοήθησε ν '  αρχίσουν την κουβέντα. 

- Ακριβέστατα η ορισμένη ώρα, φώναξε ο Φιόντορ 
Π αύλοβιτς, κι ο γιός μου ο Ντιμήτρι Φιοντόροβιτς ακόμα 

·;να φανε ί .  Σ ας ζητώ συγνώμη για λογαριασμό του , πανοσιό
τατε στάρετς ! (Ο Αλιόσα ανατρίχιασε ακούγοντας αυτό το 
«πανοσιότατε στάρετς» ) .  Όμως εγώ είμαι πάντοτε ακρι-
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βής στψ ώρα μου, ούτε λεπτό δεν αργώ γιατί πάντα θυμά
μαι πως η ακρίβεια είναι η ευγένεια των βασιλιάδων . . .  

'Ο " ' '1' ' β λ '  - μως εσεις, οπως και να  ναι ,  οεν ε ιστε ασι ιας, 
ε ίπε αμέσως ο Μιούσοβ που δεν μπόρεσε να  συγκρατηθεί. 

- Ναι ,  αυτό είν ' αλήθεια, δεν είμαι βασιλιάς. Και φα
νταστείτε , Π ιότρ Αλεξάντροβιτς, αυτό το ' ξερα και μόνος 

Μ '  Θ '  ' ξ  Ι 'Ο ' β , 
, μου. α το Μ εο, το ερα. μως, ετσι συμ αινει παντο-

τε. Όλο και κάτι θα  πω που δε θα ταιριάζει με τψ περί
σταση ! Αιδεσιμότατε ! ξεφώνισε με κάποιο ξαφνικό πάθος: 
Έχετε τώρα μπροστά σας έναν γελωτοποιό, έναν πραγμα
τικό γελωτοποιό! Έτσι και σας συσταίνομαι .  Είναι μια 
παλιά μου συνήθεια, αλίμονο !  Κι αν καμιά φορά λέω ξε
κάρφωτες ψευτιές, αυτό το κάνω ξεπίτηδες μπορώ να  πω, 
για να  κάνω τους άλλους να  γελάσουν και να  γίνω έτσι ευχά
ριστος. Π ρέπει δα να ' ναι ευχάριστος κανείς, ψέματα; Κα
ταφτάνω που λέτε μια φορά, εδώ κι εφτά χρόνια, σε μιά 
πολιτειούλα, είχα κάτι  δουλίτσες εκε ί και μόλις είχα φτιά
ξει μιαν εταιριούλα με κάτι εμποράκους. Π άμε το λοιπόν 

'β * , λ " στον ισπρα νικ , ειχαμε να  τον παρακα εσουμε για καποιο 
ζήτημα και θα τον καλούσαμε σε γεύμα. Βγαίνει ο ισπρά
βνικ, ένας ψηλός, χοντρός, ανοιχτόξανθος και σκυθρωπός 
άνθρωπος. Γ ια  κάτι τέτοιες περιπτώσεις κάτι τέτοιοι ε ίναι 

, '1' ' Ε ' βλ ' , τα  πιο επικινουνα υποκειμενα. ιναι επεις το συκωτι, το 
συκώτι .  Γυρίζω αμέσως και του λέω , (και ξέρετε, του το 
' π α  με τόση χάρη σαν νά  ' μουν άνθρωπος των σαλονιών ) :  
((Κύριε ισπράβνικ, γενε ίτε, του λέω, ο Ν απράβνικ μας ! »  
((Τι  θέλετε να  πείτε, μου λέε ι ,  με τ ο  Ναπράβνικ σας;» Το 
βλέπω πια απ ' τψ πρώτη στιγμή πως δεν κόλλησε. Στά
θηκε κει σοβαρός, πε ισμωμένος μάλιστα :  ((Θέλησα, λέω, να 

* .  ΔΙOΙΚΎ)τ�ς αστυνομικού τμ�ματoς σΤΎ) Ρωσία. 
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κάνω ένα αστείο για να  ευθυμήσουμε όλοι μας.  Αυτός ο κύ
ριος Ναπράβνικ είναι ένας oιάσΎJμoς Ρώσος μαέστρος και 
μεις ακριβώς χρειαζόμαστε για ην αρμονία ΤΎJς επιχείΡΎJ
σής μας έναν άνθρωπο που να ' ναι κάτι σαν μαέστρος . . .  » 
Θ α  ' λεγε κανείς πως ΎJ εξήγφΎJ και ΎJ σύγκρισΎJ ήταν πoΛU 
λογική , ψέματα; «Με συγχωρείτε, μου λέε ι ,  εγώ είμαι 
ισπράβνικ και οε σας επιτρέπω να  κάνετε καλαμπούρια με 
το αξίωμά μου». Μου γυρίζει ΤΎJV πλάη και φεύγει .  Και 

' Υ ξ '  Σ '  " ' β  γ ω  φωνα"ω ωπισω του: « ωστα, σωστα, ειστε ισπρα νικ 
' 1\Τ ' β  1 ' Ο  λ '  " κι οχι !� απρα νικ .»  « χι, μου εε ι ,  μια και το ειπατε παει 

πια, είμαι Ναπράβνικ». Και φανταστείτε . Η οουλειά  μας 
πήγε στράφι !  Κι όλο έτσι για το τίποτα ΤΎJV παθαίνω, μα 
ΤΎJV αλήθεια ,  για το τίποτα. Π άντα έτσι θα συμβεί που θα 
βλάψω μόνος μου τον εαυτό μου με ΤΎJV ευγένε ιά  μου ! Μια 
φορά, πάνε πια πολλά χρόν ια ,  λέω σ' ένα πρόσωπο που θα  
μπορούσες να  το πεις κα ι  σΎJμαντικό: «Η γυναίκα σας παίρ
νει εύκολα φωτιά». Εννοείται πως αυτό το 'πα  έχοντας 
υπόψΎJ ΤΎJν τ ιμή και τα ΎJθικά προτερήματα, όμως εκείνος 

λ' , Π '  ξ '  Τ 'ψ , μου εει αναπαντεχα: « ως το ερετε; ΎJV ανα ατε καμια 
φορά;» Δε βάσταξα τότε, στάσου λέω μέσα μου να  φανώ 
ευχάριστος: «Ναι, του λέω ,  ην άναψα». Τότε λοιπόν μου 

' ψ  , λ '  Μ ' λ '  " , τις ανα ε κι αυτος για τα  κα α . . .  α ο αυτα ειναι καιρος 
πια που γενήκανε, τόσο που οεν ντρέπομαι και να τα oΙΎJγιέ
μαι. Π άντα κάπως έτσι θα βλάψω τον εαυτό μου! 

Α ' , " � ' M ' β - υτο κανετε και τωρα,  ειπε με αΎJoια ο ιουσο . 
Ο στάρετς τους κοίταζε σιωΠΎJλός πότε τον έναν πότε 

τον άλλον. 
- Για κοίτα κει !  Σας βεβαιώνω, Π ιότρ Αλεξάντροβιτς, 

πως κι αυτό το ' ξερα και μάλιστα, μπορώ να πω, ένιωθα τι 
πήγαινα να κάνω απ ' ΤΎJ στιγμή κιόλας που άρχισα να μιλ
άω. Και ,  ξέρετε, προαισθανόμουν ακόμα πως εσείς θα μου 
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κάνατε πρώτος την παρατήρηση. Κάτι τέτοιες στιγμές, αι
δεσιμότατε , όταν βλέπω πως το αστείο μου δεν πετυχαίνει, 
τα δυό μου μάγουλα αρχίζουν να  κολλάνε στα κάτω ούλα, 
παθαίνω κάτι σαν σπασμούς. Αυτό το ' χω απ ' τα νιάτα 

, , Υ '  , λ 
' '1' 

μου ακομα, οταν "ουσα στα σπιτια των τσιφ ικαοων κι 
έτρωγα το ξένο ψωμί σαν παράσιτο. Ο γελωτοποιός,  αιδε
σιμότατε, είναι βαθιά ρ ιζωμένος μέσα μου, από γεννησιμι-

, , , '1" θ '  λ β '  , ου μου ετσι ειμαι, ο ΙΚΙΟ α χετε και πα  α ο να  με πειτε . '  
Δε λέω, μπορεί να  ' χω και κανένα κακό πνεύμα μέσα μου, 
όμως, εδώ που τα λέμε , δεν μπορε ί να ' ν αι και πολύ μεγά
λου διαμετρήματος γιατί, αν ήταν, θα φρόντιζε να βρει κανέ
να σημαντικότερο μέρος να κάτσει. Π άντως ούτε και σε σας 
θα ερχόταν ,  Π ιότρ Αλεξάντροβιτς, γιατ ί  και σεις δεν ε ίστε 
δα και τόσο σημαντικός. 'Ομως εγώ πιστεύω, πιστεύω στο 
Θεό. Μόλις τώρα τελευταία άρχισα ν '  αμφιβάλλω, τώρα 
όμως κάθομαι και περιμένω υπέροχα λόγια. Είμαι και γω, 
αιδεσιμότατε, σαν το φιλόσοφο Ντιντερό. Το ξέρετε άραγε, 
πανιερότατε πάτερ, πως ο Ντιντερό ο φιλόσοφος παρουσιά
στηκε κάποτε στο μητροπολίτη Πλάτωνα; Ήτανε τον και
ρό της αυτοκράτεφας Αικατερίνης. Μπαίνει που λέτε, και 

, β ' " Δ 
' Θ '  η πρωτη του κου εντα  ηταν τουτη: (( εν υπαρχει " εος». 

Τότε κι ο άγιος εκείνος άνθρωπος σηκώνει το δάχτυλό του 
κι απαντάει :  ((εΙπεν ό αφρων έν τη καρδία αυτου» .  Τότε και 

ι f , , ' r  Π ' κεινος πεφτει αμεσως στα γονατα και φωνα"ει :  (( ιστευω 
και δέχομαι να βαφτιστώ». ' Ετσι λοιπόν τον βαφτίσανε την 
ίδια κείνη ώρα.  Η πριγκίπισσα Ντάσκοβα ήταν η ανάδοχος 
κι ο Ποτέμκιν νουνός . . .  

- Φιόντορ Π αύλοβιτς, αυτό ε ίναι ανυπόφορο π ια !  Το  
ξέρετε κ ι  ο ίδιος πως λέτε ψέματα κα ι  πως αυτό το ανόητο 
ανέκδοτο ε ίναι παραμύθι. Τι θέλετε λοιπόν να παραστήσε-
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τε; είπε ο ΜιοΙΙσοβ που Έ χασε πια την υπoμoν� του και η 
φων� του έτρεμε. 

- ι Ολη μου τη ζω� το προαισθανόμουν πως ε ίναι ψέ
ματα! ξεφώνισε παράφορα ο Φιόντορ Π αΙΙλοβιτς. Γ ι ' αυτό, 
καλοί μου κΙΙριοι ,  θα  σας πω όλη την αλ�θεια.  Ενδοξότατε 
στάρετς ! Συγχωρέστε με , μα κείνο το τελευταίο για το βά
φτισμα του Ντιντερό το σκαρφίστηκα τώρα μόλις μονάχος 
μου, τοίιτην ακριβώς τη στιγμ� που τα ιστοροΙΙσα. ' Ως τα 
τώρα οίιτε καν μου 'χε περάσει μια τέτοια σκέψη απ ' το 
κεφάλι. ι Ετσι για να  γίνει πιο πικάντικο το σκαρφίστηκα. 
Γ ι ' αυτό κάνω μπαλαφαριές, Π ιότρ Αλεξάντροβιτς, για να  
γίνω π ιο  ευχάριστος. Εδώ που τα λέμε, οίιτε κα ι  γω ο ίδιος 
δεν ξέρω για ποιο λόγο το κάνω αυτό. Όσο για τον Ντι
ντερό,  κείνο τό « εΙπεν ό αφρων» ,  τ '  άκουσα και γω πολλές 
φορές στα νεανικά μου χρόν ια απ ' τους ντόπιους τσιφλικά
δες όταν ζοΙΙσα στα σπίτια τους. Τ '  άκουσα κι απ ' τη θε ιά  
σας ,  Π ιότρ Αλεξάντροβιτς, τη Μάβρα Φομίν ισνα. Όλοι 
αυτοί είναι και τώρα ακόμα βέβαιοι πως ο άθεος Ντιντερό 
π�γε στου μητροπολίτη Πλάτωνα για να συζητ�σει μαζί 
του για την ΙΙπαρξη του ΘεοΙΙ . . .  

Ο ΜιοΙΙσοβ σηκώθηκε γιατί όχι μονάχα έχασε π ια  την 
υπoμoν� του, μα σχεδόν δεν �ξερε τι έκανε απ ' το θυμό 
του. ΛΙΙσσαγε απ ' το κακό του κι ένιωθε πως έτσι γίνεται 
γελοίος. Π ρ αγματικά, στο κελί γινόταν κάτι πρωτοφανές. 
Σαράντα, ίσως και πεν�ντα χρόνια,  απ ' τον καιρό των πα
λιών στάρετς ακόμα, μαζείιονταν εδώ, μέσα σ '  αυτό το ίδιο 
το κελί, άνθρωποι διαποτισμένοι από βαθιάν ευλάβεια. 
ι Ολοι όσοι μπαίνανε στο κελί είχαν τη συναίσθηση πως 
τους κάνουνε μεγάλη χάρη. Πολλοί πέφτανε στα γόνατα 
και δε σηκώνονταν παρά μονάχα όταν τέλειωνε η επίσκεΨ� 
τους. Ακόμα και πολλά απ ' τα «ανώτερα» πρόσωπα, άν-
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θρωποι με μεγάλη μόρφωση και μάλιστα με ελεύθερες ιδέ
ες, που έρχονταν ε ίτε από περιέργεια είτε για κάποιαν άλ
λη αιτ ία, μπαίνοντας στο κελί μαζί με τους άλλους ή παίρ
νοντας μιαν ιδιαίτερη συνέντευξη, θεωρούσαν πρώτιστο κα
θήκον τους, όλοι ώς τον τελευταίο, να  δείξουν βαθύτατο 
σεβασμό στον στάρετς και να φερθούν ευγενικά. Και τούτο 
γιατί φυσικά δεν επρόκειτο εδώ για λεφτά μα για αγάπη 
και γ ια  έλεος απ ' τη μια μεριά κι απ ' την άλλη για επιθυ
μία γαλήνης και δίψας να δοθεί μια λύση σε κάποιο Μσκολο 
ηθικό πρόβλημα ή σε κάτι που τους ταλανίζει το πνεύμα. 
Έτσι που ο Φιόντορ Π αύλοβιτς με τις χοντροκοπιές του, 
τις ανάρμοστες σε τούτο το μέρος,  έκανε τους παριστάμε
νους, μερ ικούς τουλάχιστον αν όχι όλους, ν '  απορήσουν και 
να τα χάσουν. Να λέμε την αλήθεια, οι  ιερομόναχοι δεν άλ
λαξαν καθόλου έκφραση και με σοβαρή προσοχή περ ιμένανε 
να δουν τι θα πει ο στάρετς. Φαίνεται όμως πως ήταν έτοι
μοι κι αυτο ί  να  σηκωθούν όπως κι ο Μ ιούσοβ. Ο Αλιόσα 
ήταν έτοιμος να βάλει τα κλάματα και στεκόταν με χαμη
λωμένο κεφάλι. Π ερισσότερο απ ' όλα παραξενευότανε για
τ ί  ο μεγαλUτεpoς αδερφός του ,  ο Ιβάν Φιοντόροβιτς, που 
μονάχα σ '  αυτόν ε ίχε στηρίξει τ ις ελπίδες του και που ήταν 
ο μόνος άνθρωπος που ' χε τόση επιρροή στον πατέρα του 
ώστε θα μπορούσε τώρα να τον σταματήσει, καθόταν τούτη 
τη στιγμή εντελώς ακίνητος στην καρέκλα του, με χαμη
λωμένα τα μάτια και φαινόταν να περιμένει με κάποια φιλό
μαθη περιέργεια να δε ι πώς θα τελειώσουν όλ ' αυτά, σαν 
να ' ταν εντελώς ξένος εδώ. Ο Αλιόσα ούτε να κοιτάξει δεν 
μπορούσε τον Ρακίτιν (το σπουδαστή της θεολογίας) που 
ήταν πoλu γνωστός του και σχεδόν φίλος του, γιατί ήξερε 
τις σχέψεις του. ( '  Αλλωστε ήταν ο μόνος που τ ις ήξερε σ '  
όλο το μοναστήρι) . 
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- Με συγχωρείτε . . .  άρχισε να  λέει ο Μιούσοβ στον 
στάρετς, ίσως να νομίζετε πως και γω είμαι μέτοχος σ '  
αυτ'� την ελεειν� κωμωδία. Το λάθος μου �ταν που πίστεψα 
πως ακόμα κι ένας άνθρωπος σαν τον Φιόντορ Π αύλοβιτς 
θα καταλάβαινε τις υποχρεώσεις του όταν θα βρισκόταν 

, , Ι , 
β " Δ ' μπροστα σ ενα τοσο σε αστο προσωπο. . .  ε ν  μπορουσα 

να  'χω υπόψη μου πως θα χρε ιαστεί να  ζψ�σω συγνώμη 
μόνο και μόνο γιατί μπ�κα εδώ μέσα μαζί του . . .  

Ο Π ιότρ Αλεξάντροβιτς δεν τέλειωσε την κουβέντα 
του. Συγχύστηκε εντελώς και �ταν έτοιμος να βγει απ ' το 
δωμάτιο . 

- Μην ανησυχείτε, σας παρακαλώ, είπε ο στάρετς. 
Σψώθψε ξαφνικά πάνω στ ' αδύνατα πόδια του και παίρ
νοντας τον Π ιότρ Αλεξάντροβιτς απ ' τα  δυό του χέρ ια  τον 
έβαλε να  καθίσει ξανά στην πολυθρόνα. Ησυχάστε , σας πα
ρακαλώ. Σ ας παρακαλώ όλως ιδιαιτέρως να  μείνετε φιλο
ξενούμενός μου. Έκανε μιαν υπόκλιση και ξανακάθισε στο 
ντιβαν άκι του. 

- Ενδοξότατε στάρετς, αποφανθείτε. Σ ας προσβάλλω 
με τη ζωηρότψά μου � όχι; ξεφώνισε ξαφνικά ο Φιόντορ 
Π αύλοβιτς κι άδραξε με τα  δυό του χέρια τ α  χερούλια  της 
πολυθρόνας έτοιμος να πεταχτεί απάνω ανάλογα με την 
απάντφη. 

- Σ ας παρακαλώ και σας, είπε ο στάρετς με τον πιο 
υποβλητικό τρόπο, να  μην ανησυχείτε και να μη ν ιώθετε 
καμιά συστoλ� μπροστά μου. Μην πιέζετε τον εαυτό σας, 
φερθε ίτε σαν να  ' σασταν στο σπίτι σας . Και, το κυριότερο,  
μην ντρέπεστε τόσο πολύ τον εαυτό σας γιατί απ ' αυτό 

β , , ' λ  ακρι ω ς  προερχονται ο α. 
- Εντελώς σαν στο σπίτι μου; Δηλαδ� στη φυσικ� 

μου κατάσταση; Ω, αυτό ε ίναι πολύ, πάρα πολύ , όμως το 
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δέχομαι μ '  ευγνωμοσύν'Υ)! Ξέρετε, πανιερότατε πάτερ,  καλύ
τερα να μ'Υ) με παροτρύνετε να φερθώ φυσικά, μψ το δια
κινδυνεύετε αυτό . . .  ώς Τ'Υ) φυσικ� μου κατάστασ'Υ) ούτε και 
γώ ο ίδιος δε θα  φτάσω. Σ ας προειδοποιώ για να  προφυλά
ξω εσάς δ'Y)λαδ�. Όσο για τ '  άλλα, εκείνα μένουν στο σκο
τάδι, αν και μερικοί θα το ' θελαν να παραμουντζουρώσουν 
το πορτραίτο μου. Εσάς εννοώ, Π ιότρ Αλεξάντροβιτς. 
' Οσο για σας, πανιερότατε, σας εκφράζω τον ενθουσιασμό 
μου ! Ανασ'Υ)Κώθ'Υ)Κε και υψώνοντας τα χέρ ια του πρόφερε :  
«Mακαρία.� κοιλία � β αστάσασά σε καί μαστοί ους έθ�λα
σας» ,  οι  μαστοί προπαντός. Και τώρα με Τψ παραΤ�Ρ'Y)σ� 
σας: «Ν α μψ ντρέπομαι τόσο πολύ τον ίδιο τον εαυτό μου 
γιατί από δω ξεκινάνε όλα» - με Τ'Υ) φράσ'Υ) σας αυτ� με 
διαπεράσατε πέρα για πέρα και διαβάσατε μέσα μου. Γ ιατί 
, β Ι Ι , ι θ '  , ετσι ακρι ως γινεται: οταν μπαινω που ενα, μου φαινεται 
πως είμαι ο πιο πρόστυχος απ ' όλους και πως όλοι με νο
μίζουν για παλιάτσο. Τότε λοιπόν λέω και γω μέσα μου: 
« 'Ασε να κάνω στ ' αλ�θεια  τον παλιάτσο. Δε με νοιάζει 
για η γνώμ'Υ) σας γιατ ί  όλοι σας, μέχρι τον τελευταίο, ε ί
σαστε πιο ποταποί από μένα» !  Γ ι ' αυτό είμαι παλιάτσος, 
απ ' Τψ ντρoπ� μου παίζω τούτο το ρόλο, απ ' ην ντρoπ� 
μου ενδοξότατε στάρετς. Από φοβισμέν'Υ) δυσπιστ ία κάνω 
όλ'Υ) τούη Τ'Υ) φασαρία. Γ ιατί αν �μoυν βέβαιος πως, όταν 
μπαίνω κάπου, όλοι θα  με δεχτούνε σαν τον ευγενικότερο κι 
εξυπνότερο άνθρωπο, Θεέ μου ! τι καλός που θα ' μουν τότε! 
Δ '  λ Ι ' ξ , , ' Τ ' ασκα ε .  ε ιπε και αφνικα επεσε στα γονατα. ι πρεπε ι 
ν α.  κάνω για να κλ'Y)ρoνoμ�σω Τψ αιώνια ζω� ; 

Ακόμα και τώρα �ταν δύσκολο να καταλάβει κανείς αν 
" ' ι  ι θ ' ξ  αστειευετα� 'Υ) αν πραγματικα νιω ε ι  κατανυ 'Υ).  

Ο στάρετς τον κοίταξε και πρόφερε μ' ένα χαμόγελο: 
- Το ξέρετε προ πολλού κι ο ίδιος τι πρέπει να κάνε-
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τε' είστε αρκετά μuαλωμένος. Μη μεθάτε και μη βρίζετε, 
μην αφήνεστε να σας παρασέρνει η φιληδονία. Μα πρώτ' απ' 
όλα μη θεοποιείτε τα χρήματα και κλείστε τα καπηλειά σας, 
αν δεν μπορείτε όλα, τοuλάχιστον ouo τρία. Και το κuριότερο 
απ' όλα, μη λέτε ψέματα. 

- Θέλετε να πείτε για τον Ντιντερό μήπως; 

-Όχι, δεν εννοοόσα τον Ντιντερό. Το κuριότερο είναι 
να μη λέτε ψέματα στον ίδιο τον εαuτό σας. Αuτός ΠΟι) λέει 
ψέματα στον εαuτό ΤΟι) και πιστεόει στο ίδιο ΤΟι) το ψέμα, 
φτάνει στο σημείο να μη βλέπει καμιάν αλήθεια οότε μέσα 
ΤΟι) οότε και στοuς άλλοuς - κι έτσι χάνει κάθε εκτίμηση 
για τοuς άλλοuς και κάθε αuτοεκτίμηση. Μην εχτιμώντας κα
νέναν, παόει ν' αγαπάει. Και μην έχοντας την αγάπη αρχίζει 
να παρασέρνεται απ' τα πάθη και την ακολασία για ν' απα
σχοληθεί και να διασκεδάσει. Έτσι φτάνει στην απόλuτη κτη
νωδία κι όλ' αuτά επειδή λέει σuνεχώς ψέματα στοuς άλλοuς 
και στον εαuτό τοu. Αuτός ποΙ) λέει ψέματα στον εαuτό ",ou 
είναι αuτός ποΙ) προσβάλλεται πρώτος. Γιατί, καμιά φορά, 
είναι πολΙ> εuχάριστο να νιώθει κανείς προσβλημένος. Έτσι 
δεν είναι; Κι ας ξέρει πως κανένας δεν τον πρόσβαλε και 
πως μονάχος τοΙ) φαντάστηκε την προσβολή και είπε ψέματα 
από κοκεταρία, uπερέβαλε τα πράματα για να τα εξωραΙσει, 
αρπάχτηκε από μια λέξη φτιάχνοντας ένα ολόκληρο βοuνό 
από έναν κόκκο σινάπεως, τα ξέρει όλ' αuτά και μόνος τοΙ) 
κι όμως προσβάλλεται, προσβάλλεται ώσποΙ) να νιώσει μεγά
λη αγαλλίαση κι έτσι φτάνει στο σημείο να καλλιεργεί μέσα 
τοΙ) το πραγματικό μίσος . . .  Μα σηκωθείτε λοιπόν, καθίστε, 
πολΙ> σας παρακαλώ, κι αuτά εδώ δεν είναι τίποτ' άλλο από 
ψεότικες χειρονομίες . . .  

- Αγιότατε! Αφήστε μ ε  ν α  σας φιλήσω το χέρι, είπε 
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ο Φιόντορ Π άύλοβιτς και πηόώντας έφτασε τον στάρετς κι 
έόωσε ένα ηχηρό φιλί στο λιπόσαρκο χέρ ι  του . Ακριβώς. 
Ακριβώς αυτό συμβαίνει .  Ε ίναι ευχάριστο να  ν ιώθεις πως 

βλ 'θ Α '  λ '  , , Α '  , προσ η ηκες. υτο πο u σωστα το ε ιπατε. πο κανεναν 
άλλον όεν άκουσα μια τόσο σοφή κουβέντα. Ακριβώς. Ακρι
βώς, εγώ σ '  όλη μου τη ζωή προσβαλλόμουν μέχρι ευχαρί
στησης, προσβαλλόμουν από αισθητική ανάγκη , γιατί όεν 
είναι μονάχα ευχάριστο μα και ωραίο να νιώθεις τον εαυτό 
σου προσβλημένο.  Αυτό μονάχα ξεχάσατε να πείτε, ενόοξό
τατε στάρετς: ε ίναι και ωραίο !  Αυτό θα το γράψω σε βι
βλίο ! Κι  έλεγα ψέματα,  έλεγα ψέματα κυριολεκτικά σ '  όλη 
μου τη ζωή, την κάθε μέρα και την κάθε ώρα.  ' Αληθως λέ
γω ύμίν , έγώ είμί τό ψέμα καί πατήρ του ψέματος! Εόώ 
που τα λέμε, μου φαίνεται πως όεν ε ίναι ο πατέρας, βλέπε
τε μπερόεύω συνεχώς τα κείμενα. Ε, ας είναι κι ο γιος, αρ
κετό θα  ' ν αι κι έτσι .  Μονάχα που .. . καλέ μου άγγελε, 
σεις . . .  για τον Ντιντερό, επιτρέπεται να  μιλάει κανείς κα
μιά φορά! Ο Ντιντερό όεν μπορεί σε τίποτα να  βλάψει. Κά
ποτε , μια λέξη μονάχα βλάφτει περισσότερο. Ενόοξότατε 
στάρετς, καλά που το ' φερε η κουβέντα γιατί  παραλίγο να 
το ξεχάσω. Κι  όμως το ' χα αποφασίσει εόώ και τρία χρό
νια ακόμα να ζητήσω από όω πληροφορίες, να ' ρθω ξεπί
τηόες εόώ και να ρωτήσω επίμονα για να μάθω. Μονάχα 
πείτε στον Π ιότρ Αλεξάντροβιτς να μη με όίακόπτει . Νά τι 
θέλω να  ρωτήσω: Ε ίναι αλήθεια, ενόοξότατε πάτερ, πως 
κάπου στα Συναξάρια υπάρχει γραμμένη η ιστορία ενός 
άγιου θαυματουργού που βασανίστηκε υπέρ πίστεως και 

, 'λ 'ψ ' λ ' , που , οταν στο τε ος του κο ανε το κεφα ι, εκεινος σηκω-
θηκε , πήp� από χάμω το κεφάλι του και το « ήσπάζετο εύ
λαβως» και περπάτησε έτσι πολλήν ώρα « άσπαζόμενος αύ
τό εύλαβως»; Είναι αλήθεια αυτό ή όχι ευσεβέστατοι πατέ
ρες ; 
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- Όχι, δεν είναι αλ�θεια, είπε ο στάρετς. 
Σ ' Σ ξ ' " " , - ε κανενα υνα αρι σεν υπαρχει τ ιποτα παρομοιο. 

Για ποιον άγιο λέτε πως είναι γραμμένη αυτ� η ιστορία; 
ρώτησε ο ιερομόναχος, ο πάτερ β ιβλιοθηκάριος. 

- Ούτε και γω ξέρω για ποιον άγιο είναι γραμμένη. 
Δεν ξέρω, γιατί δεν το διάβασα. Με γελάσανε κείνοι που 
μου το διηγ�θηκαν. Τ '  άκουσα. Και ξέρετε ποιός το διηγό
ταν; Ν ά, ο Π ιότρ Αλεξάντροβιτς Μ ιούσοβ, αυτός που μόλις 
πριν από λίγο θύμωσε για τον Ντιντερό.  Αυτός ο ίδιος το 
διηγόταν. 

- Π οτέ δε σας το διηγ�θηκα αυτό. Εγώ ούτε μιλάω 
καν μαζί σας. 

- Είναι  αλ�θεια πως δεν μου το . πατε εμένα προσω
πικά. ' Ομως το διηγηθ�κατε σε μια παρέα όπου βρισκό
μουν και γω, πάνε τέσσερα χρόνια τώρα. Το ανάφερα γιατί  
με τούτη την τόσο αστεία δι�γηση μου κλονίσατε την πίστη 
μου , Π ιότρ Αλεξάντροβιτς. Εσείς δεν το καταλάβατε αυτό, 
δεν το υπoπτευθ�κατε, όμως εγώ γύρισα στο σπίτι με κλω
ν ισμένη την π ίστη μου κι από κείνη την ώρα όλο και πιότε
ρο κλων ίζομαι . Ναι ,  Π ιότρ Αλεξάντροβιτς, γίνατε αιτ ία  
ενός μεγάλου ξεπεσμού! Αυτό πια δεν είναι σαν την ιστορία 
του Ντιντερό! 

Ο Φιόντορ Παύλοβιτς μίλαγε με πάθος αν κι όλοι · το 
καταλάβαιναν πια πως άρχισε και πάλι να  παίζει κωμωδία. 
' Ομως ο Μιούσοβ ένιωθε τον εαυτό του βαθιά πληγωμένον. 

- Τι ανοησία!  Ολ ' αυτά ε ίν ' ανοησίες, μουρμούριζε 
αυτός. Ίσως πραγματικά κάποτε να είπα κάτι τέτοιο . . .  
Όμως όχι σε σας. Κα ι  μένα άλλοι μου το είπαν .  Τ '  άκου
σα στο Π αρίσι από ' ναν Γ άλλο που μου ' λεγε πως τάχα 
στις εκκλησίες μας διαβάζουν τούτη την περ ικoπ� απ ' το 
ΣυναΕάρι στην πρωιν� λειτουργία . . .  Ήταν ένας πολύ μορ-
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φωμένος άνθρωπος, που έκανε ειδικές στατιστ ικές μελέτες 
για τη Ρωσία . .. .  'έζησε πολλά χρόν ια στη Ρωσία . . .  Εγώ πο
τέ μου δε διάβασα τα Συναξάρια . . .  κι ούτε θα  τα  διαβά-
σω . . .  Λ ίγες φλυαρίες λέγονται τάχα την ώρα του γεύμα-
τος; . . .  Και μεις τότε γευματίζαμε . . .  

Α " Ε '  ' ζ ' " - υτο ειναι . σεις γευματι ατε, ομως εγω τοτε 
ακριβώς έχασα την πίστη μου! τον κούρντιζε ο Φιόντορ 
Π αύλοβιτς. 

«Και τι με νοιάζει εμένα για την πίστη σας ! »  παραλί
γο να  φωνάξει ο Μ ιούσοβ, μα ξαφνικά συγκρατήθηκε και 
πρόφερε με περιφρόνηση: - Εσείς κυριολεχτικά βρωμίζετε 
το κάθε τι που θ '  αγγίξετε. 

Ξαφνικά ο στάρετς σηκώθηκε. 
- Με συγχωρείτε, κύριοι ,  που θα σας αφήσω για λίγα 

λεπτά, είπε σ '  όλους τους επισκέπτες του, όμως με περιμέ
νουν άλλοι που ήρθαν πιο πριν από σας. Και σεις πάψετε 
ωστόσο να λέτε ψέματα, πρόσθεσε εύθυμα γυρίζοντας προς 
τον Φιόντορ Π αύλοβιτς. 

Βγήκε απ ' το κελί '  ο Αλιόσα κι ο δόκιμος έτρεξαν να  
τον βοηθήσουν να κατέβει τη  σκάλα. Ο Αλιόσα πνιγόταν μέ
σα στο δωμάτιο και ήταν χαρούμενος που βγήκε. Μα ήταν 
ακόμα πιο χαρούμενος γιατί ο στάρετς δε φαινόταν προ
σβλημένος μα εύθυμος. Ο στάρετς προχώρησε προς το υπό
στεγο για να  ευλογήσει κείνους που τον περ ίμεναν . Μα ο 
Φιόντορ Π αύλοβιτς τον σταμάτησε στην πόρτα του κελιού. 

- Π ανιερότατε ! φώναξε συγκινημένος. Επιτρέψτε μου 
να ασπαστώ ακόμα μια φορά το χέρι σας! Ν αι ,  μαζί σας 
μπορε ί να  μιλήσει κανείς, μπορεί να ταιρ ιάξει ! Νομίζετε 
πως εγώ όλη την ώρα λέω ψέματα και κάνω το γελωτο-

, Μ 'θ λ '  ' λ '  , , Ι;' Ι � ποιο; α ετε O Lπον πως ο αυτα τα κανα "επιτηοες για 
να σας δοκιμάσω. Γ ι ' αυτό φέρθηκα όπως φέρθηκα. Είναι 
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γιατί όλη την ώρα σας βολιδοσκοπούσα: μπορεί τάχα να ζή
σει κανένας μαζί σας; ' Ηθελα να  δω. Μπορεί να  υπάρχει θέ-

, , λ '  λ ' β ' ' Α  σ"η για την ταπεινοτητα μου π α ι  στην ευ α ε ι α  σας; ρι-
στα σας δίνω:  μαζί σας μπορεί να  ζήσει κανείς ! Και τώρα 
σωπαίνω, δε θα βγάλω πια τσιμουδιά. Θα κάτσω στην πο
λυθρόνα και δε θα μιλάω. Τ ώρα είναι η σε ιρά σας να μιλή
σετε, Π ιότρ Αλεξάντροβιτς, τώρα εσείς είστε το σημαντικό
τερο πρόσωπο . . .  για δέκα λεπτά . . .  
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ΓυναΙ2<ουλες που Πιστευουν 

ΚΑΤΩ απ ' τα ξύλινα υπόστεγα, παυ �ταν στεριωμένα 
σταν εξωτερ ικό ταίχα ταυ περίβαλαυ, είχαν μαζευτεί 
ταύτη ΤΎ) φαρά όλα γυναίκες ταυ λααύ, καμιά εικασα

ριά.  Ταυς είχαν πει πως α στάρετς θα βγει επιτέλαυς κι αυ
τές ε ίχαν μαζευτεί και ταν περίμεναν . Bγ�κανε και .οι Χα-
λ '  β , , , , � Χ ακα παυ περιμεναν κι αυτες στα σπιτακι, παυ Ύ)ταν ειοι-

κά φτιαγμένα για τις ευγενείς επισκέπτριες. Ήταν OUα :  μά
να  και κόΡΎ). Η μητέρα ,  μια πλαύσια κυρία, ντυμένη πάντα 
με γαύστα, �ταν νέα ακόμα, παλύ χαριτωμένΎ), λίγα χλωμ� 
και με παλύ ζωΎ)ρά, σχεδόν κατάμαυρα μάτια. Δε θα ' ταν 
παραπάνω από τριαντατριών ' χρανών. Εδώ και πέντε χρό
νια είχε μείνε ι χ�ρα. Η δεκατετράχρανΎ) κόρΎ) ΤΎ)ς είχε παρά
λυτα τα πόδια ΤΎ)ς. Τα καΎ)μένα τα κορίτσι �ταν πια μισός 
χρόνος παυ δεν μπαραύσε να περπατ�σει και τα κυλάγανε 
σε μια μεγάλη αναπαυτικ� παλυθρόνα με ρόδες. Είχε παλύ 
όμαρφα πρασωπάκι, λίγα αδυνατισμένα απ ' τψ αρρώστια, 
μα εύθυμα. Τ α μεγάλα μαύρα της μάτια, με τα  μακριά  μα
τόκλαδα, τα φι�τιζε κάπαια παιχνιδιάρικη λάμψη. Η μητέ
ρα της ε ίχε σκαπό απ ' τψ άνα ιξΎ) ακόμα να ην πάει στο 
εξωτερικό, όμως τα καλακαίρι χασαμέΡΎ)σαν με κάτι εγκα
ταστάσε ις στα κτ�μα. Ή ταν πια μια βδαμάδα παυ ζαύσαν 
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r; : φ  πολιτε ία. μα.ς. Είχα.ν έρθει πιότερο για. τις υποθέσεις 
:- ΙJ'Jς πα.ρά για. το προσκύνημα., μα. είχα.ν επισκεφτεί κιόλα.ς 
εδώ κα.ι τρεις μέρες τον στάρετς. Τ ώρα. ξα.νάρθα.ν ξα.φνικά, 
α.ν κα.ι ξέρα.νε πως ο στάρετς δεν μπορεί να. δεχτεί σχεδόν 
κα.νένα.ν , κα.ι πα.ρα.κα.λούσα.ν κα.ι ικέτευα.ν επίμονα. « να. ' χουν 
την ευτυχία. να. δουν για. μια.ν α.κόμα. φορά το μεγάλο θερα.
πευτή». Π εριμένοντα.ς την έξοδό του, η μητέρα. κα.θότα.ν σε 
μια. κα.ρέκλα. δίπλα. στην πολυθρόνα. της κόρης της. Δυό βή
μα.τα. πα.ρ α.πέρα. στεκότα.ν ένα.ς γέρος κα.λόγερος που ' χε 
έρθει α.πό μα.κριά, α.πό κάποιο άγνωστο σχεδόν κοινόβιο 
του Βορρά.  ' Ηθελε κι α.υτός να. ευλογηθεί α.π ' τον στάρετς. 
Μα. ο στάρετς κα.τευθύνθηκε πρώτα. στο λα.ό. Το πλήθος 
συνωστιζότα.ν στα. τρία. σκα.λοπάτια. που οδηγούσα.ν α.π '  το 
χα.γιάτι στο χώρο έξω α.π '  τον περίβολο. Ο στάρετς στά
θηκε στο π άνω σκα.λοπάτι, φόρεσε το πετρα.χήλι του κι άρ
χισε να. ευλογεί τις γυνα.ίκες, που 'χα.ν μα.ζευτε ί γύρω του. 
Σύρα.νε προς το μέρος του , τρα.βώντα.ς την α.π '  τα. δυό της 
χέρια., μια. σεληνια.σμένη .  Αυτή μόλις είδε τον στάρετς άρ
χισε να. ξεφωνίζει πα.ράξενα., την έπια.σε λόξυγγα.ς κα.ι τινα.
ζότα.ν σα.ν να. την πιάσα.νε σπα.σμοί. Ο στάρετς έβα.λε το 
πετρα.χήλι πάνω στο κεφάλι της, διάβα.σε μια. σύντομη προ
σευχή κι α.υτή σώπα.σε α.μέσως κα.ι ησύχα.σε . Δεν ξέρω τι 
γίνετα.ι τώρα., μα. στα. πα.ιδικά μου χρόνια. μου ' τυχε πολλές 
φορές στα. χωριά κα.ι στα. μονα.στήρια. να. δω σεληνια.σμένες. 
Τις έφερνα.ν στην πρωινή λε ιτουργία. κα.ι κείνες στρίγγλιζα.ν 
κα.ι γα.ύγιζα.ν σα.ν σκυλιά, τόσο δυνα.τά που α.ντηχούσε όλη � 
εκκλησία., μα. ότα.ν έβγα.ζα.ν την άγια. μετάληψη κα.ι τις 
έφερνα.ν κοντά στο δισκοπότηρο, το «δα.ιμόνια.σμα.» έπα.υε 
α.μέσως κα.ι οι άρρωστες ησύχα.ζα.ν πάντοτε για. κάμποσην , 
ώρα.. Όντα.ς πα.ιδί α.πορούσα. κι έμενα. κα.τ άπληχτος α.π ' 
α.υτό. Μα. κείνο τον ίδιο κα.ιρό άκουσα. α.πό πολλούς μορφω-
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μένους και ξέχωρ α  κι απ ' τους δασκάλους μου στην πολι
τεία να  μου λένε, όταν τους ρωτούσα, πως όλ ' αυτά είναι 
προσποίYjσYj και κόλπο για ν '  αποφεύγουν ΤΥ) δουλειά κιχι 
πως πάντα μπορεί να  το ξερ ιζώσει κανείς με την κατάλλYj
λΥ) αυσΤYjρότψα. Για να επιβεβαιώσουν η γνώμΥ) τους, δι
Yjγόνταν και διάφορα ανέκδοτα. Όμως αργότερα έμαθα μ '  
έκπλYjξή μου από ειδικούς γιατρούς πως σ '  όλ ' αυτά δεν 
υπάρχει καμιά προσποίφYj, πως αυτή είναι μια τρομερή . 
γυναικε ία  αρρώστια που, καθώς φαίνεται, είναι διαδομένΥ) 
εδώ σε μας, σΤΥ) Ρωσία, περισσότερο από κάθε άλλΥ) χώρα 
και  που αποδείχνει πόσο βαρ ιά  είναι Yj ζωή ης γυναίκας 
στα χωριά μας. Τ ούΤΥ) Yj αρρώστια προέρχεται απ" τις εξα
ντλψικές δουλειές που γίνονται αμέσως μετά η δύσκολYj, 
χωρίς καμιάν ιατρική βοήθεια  γέννα. Εκτός απ ' αυτό είναι 
και οι στενοχώριες που δεν βρίσκουν πουθενά διέξοδο, το ξύ
λο που τρώνε απ ' τους άντρες τους κ.τ.λ. ,  πράματα που 
ορ ισμένοι γυναικείοι οργανισμοί δεν μπορούνε να τ '  αντέ
ξουν. Όσο για την παράξενΥ) κι ακαριαία θεραπεία ΤYjς σε
ληνιασμένYjς που χτυπιέται και που Yjσυχάζει μόλις την 
πλφιάσουν σην άγια  μετάλYjψYj - που με βεβαίωναν πως 
ήταν προσποίYjσYj και μάλιστα κόλπο σκηνοθεημένο απ ' 
το ίδιο το παπαδολόι - γινόταν, καθώς φαίνεται, με τον 
πιο φυσικό τρόπο . Οι γυναικούλες που την έφερναν μπρο
στά στο δ ισκοπότYjΡΟ, μα το κυρ ιότερο και Yj ίδια Yj άρρω
στYj, π ίστευαν απόλυτα -σαν να ' ταν μια αλήθεια που 
απoδείXΤYjΚε πολλές φορές -πως το κακό πνεύμα που κυρί
εψε την άρρωσΤΥ) δεν μπορεί με κανέναν τρόπο να μείνει μέ
σα ΤYjς, αν την πλYjσιάσουν στο άγιο δισκοπότYjΡΟ και την 
αναγκάσουν να προσκυνήc.ει. Γ ι '  αυτό κιόλας πάντοτε OYj
μιουργόταν - και δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς - ένας 
αναπότρεπτος συγκλονισμός όλου του οργανισμού ΤYjς νευ-
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ρικής και ψuχικά άρρωστης γuναίκας τη στιγμή ποu προ
σκuνούσε το δισκοπότηρο '  ο σuγκλονισμός οφειλόταν στην 
αναμονή Tou αναπότρεπτοu θαύματος και στην απόλuτη 
πίστη πως το θαύμα θα γίνει. Και το θαύμα γινόταν, έστω 
μονάχα για ένα λεπτό. Ακριβώς έτσι έγινε και τώρα, μόλις 
ο στάρετς έβαλε το πετραχήλι Tou πάνω στην άρρωστη. 

Π ολλές απ ' τις γuναίκες ποu σuνωστίζονταν γύρω Tou 
χύν ανε ποτάμι OάXPUtx κατάνuξης και αγαλλίασης κάτω 
απ ' την εντύπωση αuτής της στιγμής. ' Αλλες ανοίγανε δρό
μο μέσ '  απ ' το πλήθος προσπαθώντας ν ' ασπαστούν έστω 
και την άκρη Tou ράσοu Tou , άλλες μοuρμούριζαν κάτι προ
σεuχές. Αuτός τις εuλογούσε όλες και μιλούσε σε κάποιες. 
Τη σεληνιασμένη την ήξερε, την ε ίχαν φέρει πολλές φορές, 
ζούσε σ '  ένα κοντινό χωριό,  μόλις έξη βέρστ ια  απ ' το μο
ναστήρι .  

- Ν α και μια ποu ' ρθε από μακριά, ε ίπε αuτός δεί
χνοντας μια yuvtxlxtx ακόμα νέα μα μ' ένα πρόσωπο αδύνα
το και τραβηγμένο ποu έμοιαζε όχι απλώς ηλιοκαμένο μα 
μαuρισμένο. Καθόταν πεσμένη στα γόνατα και ε ίχε καρφώ
σει τα μάτια της στον στάρετς. Το βλέμμα της ήταν κάπως 
·εξημμένο. 

- Από μακριά έρχομαι, παπούλη, από μακριά. Τρακό
σια βέρστια από δω. Από μακριά, πάτερ, από μακριά, πρό
φερε η yuvtxlxtx με μια τραγοuδιστή φωνή, κοuνώντας pue
μικά το κεφάλι της δεξιά αριστερά κι ακοuμπώντας το πη
γούνι της στην παλάμη. 

Μίλαγε κάπως σαν να ' ψελνε. Υπάρχει κιiπoτε στο 
λαό μια θλίψη σιωπηλή και uπομονετική: αναδιπλώνεται μέ
σα τοuς και σωπαίνει .  Μα uπάρχει και μια θλίψη ξέφρενη, 
ποu ξεσπάει σε Οάκρια και καμιά φορά ξεχύνεται σε μοιρο
λόι. Αuτό σuμβαίνει περισσότερο στις γuναίκες. Μα η θλίψη 
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αυτή δεν ε ίναι πιο ευκολοβάσταχτη απ ' τη σιωπηλή. Το 
μοιρολόι, το μόνο που καταφέρνει είναι να  φαρμακώνει και 
να πληγώνει ακόμα περισσότερο την καρδιά. Μια τέτοια  
θλίψη ούτε καν το θέλει να παρηγορηθε ί, τρέφεται απ ' την 
ίδια Τψ επίγνωση πως δεν υπάρχει γι ' αυτήν παρηγοριά. 
Κι  αν απαριθμεί συνεχώς τα  δεινά της, το κάνει μόνο και 
μόνο γιατί αισθάνεται την ανάγκη ν '  ανασκαλεύει συνεχώς 
την πληγή της. 

- Σίγουρα θα ' σαι από καμιά πολιτεία,  ε; συνέχισε ο 
στάρετς κοιτάζοντάς την μ '  ενδιαφέρον. 

- Σε πολιτεία  ζούμε, πάτερ μου, σε πολιτεία. Χωριά
τες είμαστε μα ζούμε στην πολιτεία. ' Ηρθα να  σε δω, πά
τερ μου. Έχουμε ακουστά για σένα, παπούλη , έχουμε 
ακουστά. Κήδεψα το γιόκα μου, το γιόκα μου, πήγα ν α  
προσευχηθώ. Σ ε  τρία μοναστήρια ήμουνα και μου 'πανε : 
« Πήγαινε, Ν αστάσιουσκα, και κει, σε σας δηλαδή, καλέ 
μου, σε σας» .  Ήρθα χτες, έμεινα στην ολονυχτία και σήμε
ρα  είπα να  ' ρθω και σε σας. 

- Και γιατί κλαις; 
- Για το γιόκα μου θλίβομαι, παπούλη · τριών χρονών 

ήτανε) τρεις μήνες ακόμα και θα ' κλεινε τα τρία. Απ ' τη 
λύπη για το γιόκα μου βασανίζομαι , πάτερ μου, για το γιό
κα μου. Ή ταν το τελευταίο παιδάκι που μας έμενε, τέσσε
ρα ε ίχαμε με τον Νικήτουσκα, όμως όλα μας φύγανε ,  ακρι
βέ μου, όλα μας φύγανε .  Τα τρ ία πρώτα τα κήδεψα και δε 
λυπήθηκα και τόσο, μα τούτο το τελευταίο το ' θαψα και 
δεν μπορώ να  το ξεχάσω. Λες και στέκεται δω μπροστά 
μου και δε φεύγει . Μου σπάραξε την καρδιά. Μόλις δω τα 
ρουχαλάκια του, το πουκαμισάκι του ή τα παπουτσάκια 
του, αρχίζω το μοιρολόι. Τ '  αραδιάζω μπροστά μου όσα 
άφησε, το κάθε τι δ ικό του, τα κοιτάω και μοιρολογάω. 
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Λέω τότε στον Nικ�τoυσκα., στον άντρα. μου o1Jλα.o�: άσε 
με, α.φέντη μου, να. πάω για. προσκUνΎjμα.. Ε Ινα.ι α.μα.ξάς ελό
ου του, οεν εΙμα.στε φτωχοΙ ,  πάτερ μου, οεν εΙμα.στε φτω
χοΙ, έχουμε οικά μα.ς α.λόγα.τα. κι α.μάξι. Μ α. τι  το θέλουμε 

Ι β Ο Ν  Ι Ι Ι Ι Ι τωρα. πια. το ιος; ΙΚΎjΤOυσκα. α.ρχισε να. πινει, α.υτο γινο-
τα.ν κα.ι πρώτα. OΎjλα.o�ς, μόλις τον άφψα. για. λΙγο α.π ' τα. 
μάτια. μου, κεΙνος οε βάστα.γε κα.ι τα. 'πινε. Μα. τώρα. οuτε 
κα.ι για. Οα.Uτονε οε με νο ιάζει .  ΕΙνα.ι τρεις μ�νες πια. που 
, , Ι Τ ξ Ι  Ιλ ξ Ι Ι θ Ι  φυγα. α.π τ ο  σπιτι. α. εχα.σα., ο α. τα. εχα.σα. κ ι  ουτε ε-
λω να. τα. θυμάμα.ι. Μα. κα.ι για.τΙ να. ζ�σω πια. τώρα. μα.ζΙ 
του; Χώρισα. πια. α.π '  α.υτόν, χώρισα., κα.νένα.νε οικό μου οεν 
έχω πια.. Κα.μιάν όρεξΎj Οεν έχω να. κοιτάω τώρα. το σπΙτι 
μου κα.ι το β ιος μου, μα.κάρι τΙποτα. να. μΎj βλέπω κα.ΛUτερα. ! 

- Ακου, μΎjτέρα., ε Ιπε ο στάρετς. Μια. φορά, στα. πoΛU 
πα.λιά χρόν ια., ένα.ς μεγάλος άγιος ε Ιοε στο να.ό μια. μψέρα. 
που ' κλα.ιγε σα.ν κα.ι σένα. για.τΙ κι α.υτ� εΙχε χάσει το μωρό 
ΤΎjς, το μονα.Οικό ΤΎjς πα.ιΟΙ , που το π�ρε κα.ι κεΙνο κοντά 
του ο ΚUριος. «M�πως οεν το ξέρεις, ΤΎjς είπε ο άγιος, πως 
α.υτά τα. μωρά έχουν πιότερο θάρρος α.π '  όλους μπροστά 
στο θρόνο του Θεοu; Δεν υπάρχει κα.νένα.ς σ '  όλΎj ΤΎj β α.σι
λεία. των ουρα.νών που να. ' χε ι  ΤΎj οικιά τους τόλμΎj: Εσu, Ku-

Ι ζ Ι λ Ι  Θ Ι Ιλ Ι ριε, μα.ς χα.ρισες ΤΎj ωΎj, ενε στο " εο, κα.ι ,  μο ις προφτα.-
σα.με να. ΤΎj ΟοUμε . Εσι) μα.ς ην π�ρες πίσω. Κα.ι με τόσο 
θάρρος πα.ρα.κα.λοUν κα.ι Του ζψάνε ΤΎj χάΡΎj που ο Κuριος 
τους κάνει α.μέσως α.γγελοUΟια.. Γ ι ' α.υτό κα.ι συ , είπε ο 
άγιος, πρέπει να. χα.Ιρεσα.ι ,  γυνα.ίκα., κα.ι να. μψ κλα.ις για.τί  
ΤΟUΤΎj ΤΎj στιγμ� το μωρό σου βρίσκετα.ι κοντά στον Kupιo, 
σΤΎj χορεία. των α.γγέλων» .  Ν α. τ ι  εΙπε ο άγιος σΤΎj γυνα.ίκα. 
που ' κλα.ιγε τα. πα.λιά κεΙνα. χρόνια.. Κα.ι �τα.ν μεγάλος άγι
ος α.υτός κα.ι οεν μποροuσε να. πει Ψέμα.τα.. Μ άθε λοιπόν κα.ι 
συ , μψέρα., πως κα.ι το οικό σου το μωρό θα. βρίσκετα.ι ίσως 
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τούτη τη στιγμ� μπροστά στο θρόνο του Κυρίου και θα  
χαίρεται κα ι  θα παίζει κα ι  θα προσεύχεται γ ια  σένα στο 
Θεό. Γ ι '  αυτό και συ κλάψε, μα να ' σαι χαρούμενη. 

Η γυναίκα τον άκουγε, ακουμπώντας το πηγούνι στην 
παλάμη της και το πρόσωπό της �ταν ανέκφραστο. Αναστέ
ν αξε βαθιά. 

- Έτσι ακριβώς με παρηγορούσε κι ο Ν ικ�τoυσκα κι 
έλεγε τα  ίόια ακριβώς λόγια όπως και συ : «Στραβοκέφαλη 

. είσαι ,  μου ' λεγε, τι κλαις; Ο γιόκας μας ίσως να ' ναι τώρα 
όίπλα στον Κύριο το Θεό μας και θα τραγουόά.ει μαζί με 
τους αγγέλους» .  Μου τα λέει αυτά και κλαίει, τον βλέπω 
που κλαίει σαν και μένανε .  ((Το ξέρω, του λέω, Ν ικ�τoυ
σκα, που αλλού μπορεί να ' ναι ;  Κοντά στον Κύριο το Θεό 
μας είναι , μονάχα που εμείς πια όεν τον έχουμε, όεν τον 
έχουμε πια τώρα, Ν ικ�τoυσκα, όεν κάθεται πια εόώ στο 
πλάι μας σαν και πρώτα ! »  Κι ας �ταν τουλάχιστο να τον 
έβλεπα μια φορά, μονάχα μια φορά, να τον κοίταζα τουλά
χιστον κι ούτε θα τον ζύγωνα καθόλου, λέξη όε θα ' λεγα, 
στη γωνιά θα χωνόμουνα, μονάχα μια στιγμούλα να τον 
έβλεπα, να τον άκουγα καθώς έπαιζε τότε στην αυλ� κι ερ
χόταν καμιά φορά και με φώναζε με τη φωνούλα του: ((Μά
να ,  πού είσαι;» Ας τον άκουγα καθώς θα πέρναγε απ ' το 
όωμάτιο χτυπώντας τα ποόαράκια του, μονάχα μια φορά 
ας �ταν καθώς χτύπαγε με τα ποόαράκια του, τουκ-τουκ, 
γp�γopα-γp�γopα, θυμάμαι, τρέχοντας προς τα μένανε ,  φω
νάζοντας και γελώντας, ας άκουγα μονάχα τα ποόαράκια 
του, ας τ '  άκουγα και θα τα γνώριζα αμέσως! Μα όεν 
υπάρχει πια, παπούλη , όεν υπάρχει και ποτέ όε θα τον ξα
νακούσω ! Να η ζωνίτσα του , μα κείνο όεν υπάρχει πια και 
ποτέ όε θα το ξανακούσω κι ούτε θα το ξαναόώ! . . .  

Έβγαλε απ ' τον κόρφο της μ ια  μικp� κεντητ� ζώνη 
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του ocγοριού της κocι μόλις της κοίτocξε άρχισε νoc τρέμει 
ocπ ' τ '  ocνocφ ιλητά. Έκρυψε το πρόσωπό της στις πocλάμες 
της. Μέσ ' ocπ ' τoc δάχτυλoc άρχισocν ξocφνικά νoc τρέχουν όά
κρυoc. 

Α " , ξ '  λ '  λ '  - υτο, ειπε ο στocρετς, ocνocγινε στους πο υ πoc ιους 
ΚOCιΡούς κocι ε ίνocι η «Ρocχήλ κλocίουσoc τά τέκνoc  ocυτ�ς, κocί 
ουκ ηθελε πocρocκληθ�νocι, οτι ουκ είσίν» . Κι αφού δε βρί
σκεις παρηγοριά, ούτε και να προσπαθείς να  παρηγορηθείς, 
μην παρηγοριέσαι κι άσε να τρέχουν τα δάκρυά σου, μονάχα 
την κάθε φορά που θα κλαις να θυμάσαι καλά πως ο γιόκας 
σου είναι ένας απ ' τους αγγέλους του Θεού, σε κοιτάει από 
κει πάνω και χαίρεται που σε βλέπει δακρυσμένη και δεί
χνει τα δάκριά  σου στον Κύριο το Θεό μας.  Και πολύν και
ρό ακόμα θα συνεχίσεις τούτο το μητρικό κλάμα, μα στο τέ
λος θα  κατασταλάξει σε μιαν ήρεμη χαρά και τα πικρά σου 
όάκρυα θα  γίνουν όάκρυα κατάνυξης κι εξιλασμού. Όσο 
για το μωρό σου θα προσευχηθώ για την ανάπαυση της ψυ
χής του . Π ώς το λέγανε;  

- Αλεξέι ,  παπούλη. 
- Όμορφο όνομα. Γ ια  να τιμήσετε τον Αλεξέι, τον 

, Α νθρωπο του Θεού, του το δώσατε; 
-- Αυτόν, πατερούλη , αυτόν. Τον Αλεξέι, τον ' Αν

θρωπο του Θεού. 
- Μεγάλος άγιος! Θα προσευχηθώ, μητέρα, και τη λύ

πη σου θα θυμηθώ στην προσευχή μου και για την υγεία του 
άντρα σου θ α  δεηθώ. Μονάχα που αμαρτάνεις παΡά.τώντας 
τον. Ξαναγύρισε στον άντρα σου και πρόσεχέ τον. Γιατ ί  θα 
δει από κει πάνω τ '  αγόρι  σου πως παράτησες τον πατέρα 
του και  θ α  κλάψει για σας: γιατ ί  λοιπόν του χαλάς τη μα
καριότητά του; Αφού το ξέρεις πως ζε ι τ '  αγόρι σου, ζει 
γιατ ί  η ψυχή μένε ι ζωντανή στον αιώνα τον άπαντα. Κι ας 
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μην είναι στο σπίτι, είναι πάντα κοντά σας, μονάχα που δεν 
το βλέπετε . Π ώς λοιπόν θα ' ρθει στο σπίτ ι ,  όταν λες πως 
μίσΥ)σες το σπίτι σου ; Σε ποιον θα ' ρθει ,  όταν δε σας βρει 
μαζί εσάς, τον πατέρα με η μψέρα του; Τ ώρα τον βλέπεις 
στα όνειρά σου και βασανίζεσαι, μα τότε θα σου στέλνει 
ύπνον ανάλαφρο. Γύρνα στον άντρα σου, μΥ)τέρα, σ�μερα 
κιόλας πάρε το δρόμο. 

- Θα πάω, ακριβέ μου, θα πάω και θα κάνω καθώς τα  
ε ίπες. Στην καρδιά μου μέσα διάβασες. N ικ�τoυσκα, καλέ 
μου Ν ικ�τoυσκα, με περ ιμένεις, καλούλΥ) μου, με περιμέ
νεις! άρχισε να  θρηνολογάει Υ) γυναικούλα, μα ο στάρετς γύ
ρ ισε πια σε μια γρια που απ ' το ντύσιμό ΤΥ)ς φαινόταν πως 
ζούσε σε πολιτεία. Απ ' τα μάτια ΤΥ)ς καταλάβαινε κανείς 
πως κάτι ην απασχολούσε κι είχε έρθει να ρωτ�σει .  Είπε 
πως είναι x�ρα υπαξιωματ ικού και �ρθε από κοντά, απ ' 
ην πολιτε ία  μας. Ο γιόκας ης, ο Βάσανκα, δούλευε σε μι
αν Eπιτρoπ� και τον μεταθέσανε ση ΣιβΥ)ρία, στο lρκού
τσκ. Δυό φορές ΤΥ)ς έγραψε από κει πέρα μα τώρα είχε ολά
κερο χρόνο να ΤΥ)ς γράψει. Z�τφε πλΥ)ροφορίες γι ' αυτόν 
μα, για να πει την αλ�θεια, ούτε �ξερε καλά-καλά πού 
μπορούσε να πλΥ)ροφΟΡΥ)θεί. 

- Το λοιπόν, μου λέει τ ις προάλλες Υ) Στεπανίντα lλί
νισνα Μπεντριάγινα, είναι έμπορος ο άντρας ΤΥ)ς , πλούσιοι 
άνθρωποι :  Τράβα, λέει, Προχόροβνα, και γράψε,  λέει, το 
γιόκα σου στο μνΥ)μόσυνο, π�γαινέ τον στην εκκλΥ)σία και 
μνΥ)μόνεψέ τον για ν '  αναπαυτεί Υ) Ψυx� του. Τότε, λέε ι ,  Υ) 
Ψυx� του θα  μελαyxoλ�σει και θα σου γράψει γράμμα. Κι  
αυτό ,  λέε ι  Υ) Στεπανίντα lλίν ισνα, είναι όσο παίρνει σίγου
ρο, πολλές φορές δοκιμασμένο. Μονάχα που αμφιβάλλω . . .  
Π ε ς  μου, εσύ, φώς μου, αλ�θεια είναι γ ι α  όχι; Κα ι  θα  ' ν αι 
τάχα καλό να  το κάνω;  
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- Δεν πρέπει ούτε και να το σκέφτεσαι. Είναι ντρoπ� 
και να το ρωτάς. Μα και πώς είναι οuνατό να οέεται κανείς 
για την ανάπαuση μιας ζωνταν�ς Ψuχ�ς και μάλιστα η ίοια 
η μητέρα !  Αuτό είναι μεγάλη αμαρτία, μοιάζει με μαγγα
νεία και σuγχωριέσαι μόνο και μόνο γιατί  Οεν το ' ξερες. 
ll pocrEux�crou καλύτερα στην Π αναγιά τη Δέσποινα, τη φι
λεύσπλαχνη βοηθό μας, να  οίνει uYE lαo στο γιό crou και να σε \ 
σuχωρέσει και σένα για τη λαθεμένη σκέψη crou. Και θα crou 
πω και τούτο ακόμα, Π ροχόροβνα: Ή ,  θα  ' ρθει σε λίγο ο 
ίοιος ο γιόκας crou κοντά crou �, θα  crou στείλε ι γράμμα. Au
τό πια είναι crlyoupo. Π�γαινε και μη στεναχωριέσαι. Ζει ο 
γιόκας crou, άκοuμε ποu στο λέω. 

- Καλέ μας, ο Θεός να  σ '  ανταμείψει, εuεργέτη μας, 
ποu προσεύχεσαι για όλοuς μας, για την άφεση των αμαρ
τιών μας . . .  

Μα  ο στάρετς παρατ�ρησε κιόλας μες στο πλ�θoς οuό 
φλογερά μάτια μιας χωριάτισσας ποu τον κοίταζαν επίμο-

Α ' " , λ '  ξ λ '  , να. ν και ηταν νεα ακομα, φαινοταν πο u ε αντ ημενη, το-
σο ποu θα μπορούσες να πεις πως είναι φθισικιά. Κοίταζε 
σιωπηλ�, στο βλέμμα της ο ιακρινόταν κάποια ικεσία, όμως 
φοβότανε να πλησιάσει. 

- Εσύ γιατί �ρθες καλ� μοu; 
- Ξαλάφρωσε την Ψuχ� μοu, ακριβέ μοu, πρόφερε αou-

τ� �cruxαo και χωρίς να β ιάζεται. Έπεσε στα γόνατα και 
τον προσκύνησε. Αμάρτησα, πατερούλη μοu, και φοβάμαι 
το κρίμα μοu. 

Ο στάρετς κάθισε στο κάτω σκαλοπάτι, η γuναίκα τον 
πλησίασε χωρίς να σηκωθεί απ ' τα γόνατα. 

- Είναι τρίτος χρόνος τώρα ποu ' μεινα χ�ρα,  άρχισε 
να λέει με χαμηλωμένη φων� τρέμοντας σύγκορμη. ίπόφε
ρα πολύ όντας παντρεμένη , κείνος �τανε γέρος, με χτuπού-
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σε σκληρά. Κοιτόταν άρρωστος. Τον κοιτάω και σκέφτο
μαι :  Κι  αν γίνει καλά και ξανασΎJκωθεί ,  τι θα γίνει τότε; 
Κ , , , ' Ψ  αι τοτε μου περασε κεινΎJ ΎJ σκε ΎJ . . .  

- Σταμάτα, ε ίπε ο στάρετς κα ι  πλΎJσίασε τ '  αυτί του 
στα χείλΎJ ΤΎJς. 

Η γυναίκα. συνέχισε σιγοΨιθυρ ίζοντας έτσι που σχεδόν 
τίποτα οεν μπορούσε ν '  ακούσει κανείς. Τέλειωσε γρήγορα. 

- Τρίτος χρόνος ε ίναι ; ρώτφε ο στάρετς. 
- Τρίτος χρόνος. Στψ αρχή ούτε που το σκεφτόμουνα 

μα τώρα αρρώστφα, σφίγγεται ΎJ κάροιά μου . . .  
- Από μακριά  είσαι; 
- Πεντακόσια βέρστια από Οω. 
- Στψ εξoμoλόγφΎJ το • πες; 
- Το ' πα. Δυό φορές το · πα. 
- Και σ '  αφήσανε να μεταλάβεις; 
- Μ '  αφήσανε. Φοβάμαι. Φοβάμαι το θάνατο. 
- Τίποτα μΎJ φοβάσαι, ποτέ μΎJ φοβάσαι και μΎJ θλί-

βεσαι. Μια και μετανοείς όλα θα στα συγχωρέσει ο Θεός. 
Μα κι ούτε υπάρχει ούτε μπορεί να γίνει στον κόσμο τέτοιο 
κρίμα που να μψ το συγχωρέσει ο Κύριος σε κείνον που με
τανοεί αληθινά. Μ α  κι ούτε το μπορε ί 9 άνθρωπος να κάνει 
ένα τόσο μεγάλο αμάρημα που θα μπορούσε να εξαντλή
σει τψ αστείρευη αγάΠΎJ του Θεού. Ή, μήπως μπορεί να  
υπάρξει τάχα ένα τόσο μεγάλο αμάΡΤΎJμα που να ξεπερά
σει ΤΎJν αγάΠΎJ του Θεού ; Φρόντιζε μονάχα για ΤΎJ μετάνοια, 
για τψ αoιάκoΠΎJ μετάνοια,  κι όσο για το φόβο, οιώξ ' τον 
εντελώς απ ' τψ καροιά σου. Π ίστευε πως ο Θεός σ '  αγα
πά τόσο που εσύ ούτε να το φανταστείς οεν μπορείς. Σ '  
αγαπάει παρ ' όλο που αμάρτφες. Σ '  αγαπάει μέσα στψ 
αμαρτία σου. Για έναν μετανοούντα στον ουρανό χαίρονται 
π;:ρισσότερο παρά για χίλιους αναμάρτψους, είπεν ο Χρι-
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στός. Π �γαινε λοιπόν και μΥ) φοβάσαι. Μψ πικραίνεσαι με 
τοuς ανθρώποuς, μΥ) θuμώνεις με τ ις προσβολές. Σuγχ.ώρεσε 
από καρδιάς το μακαρίΤΥ) για όλα όσα crou • κανε, ξέχασε 
ειλικρινά τα φαρμάκια ποu σε πότισε. Αφού μετανοείς θα 
πει πως αγαπάς. Κι όταν θ '  αγαπάς θα . σαι κι όλας τέκνο 

Θ ' Η ' ξ 'ζ , , ζ , Tou • εοu . . .  αγαΠΥ) ε αγνι ει  τα  παντα, σω  ε ι  τα  παντα. 
Αφού εγώ ποu είμαι όπως και cru ένας αμαρτωλός άνθρω
πος cruYXlv�BY)xIΧ και σε σuμπόνεσα, πόσο περ ισσότερο ο 
Θεός. Η αγάΠΥ) ε ίναι κάτι ανεχτίμψο και μ '  IΧuT�V μπορείς 
όλο τον κόσμο ν '  απoχτ�σεις κι όχι μονάχα τις δικές crou 
μα και τ ις ξένες αμαρτίες να ξαγοράσεις. Π �γαινε και μΥ) 
φοβάσαι. 

Έκανε πάνω ΤΥ)ς τρεις φορές το σΥ)μείο Tou σταuρού. 
Ξεκρέμασε απ ' το λαιμό Tou ένα μικρό εικονισματάκι και 
ΤΥ)ς το φόρεσε. AuT� τον προσκύνφε σιωΠΥ)λά, με μια βα
θιά, ώς ΤΥ) γΥ) μετάνοια. Κείνος ανlΧσψώθψε και κοίταξε 
εύθuμα μια γεροδεμένΥ) yuVIΧlxIΧ ποu κράτ αγε ένα μωρό 
στψ αγκαλιά ΤΥ)ς. 

- Απανωμερίτ ισσα είμαι, καλέ μοu. 
- Δεν είναι και πολύ κοντά. ΈξΥ) βέρστια από δω. 

Θα κοuράσΤΥ)κες κρατώντας και το παιδάκι crou. Γ ιατί  μας 
�ρθες; 

- Να σε δω �θελα. Ήρθα κι άλλΥ) φορά. Το ξέχασες 
τάχα; Θα με κάνεις να πιστέψω πως δεν έχείς καλό θuμψι
κό, αν με ξέχασες εμένανε.  Ε ίπαν στα μέΡΥ) μας πως είσαι 
άρρωστος, το λοιπόν σκέφτομαι και γω: Μια και είν ' έτσι 
ας πάω μόνΥ) μοu να τον δω. Ν α λοιπόν ποu σε βλέπω, μα 
τι άρρωστος είσαι cru ; 'Αλλα είκοσι χρόν ια θα ζ�σεις, φτοu 
να μΥ) βασκαθείς, αλ�θεια στο λέω ! Μα μ�πως τάχα λίγοι 
είναι κείνοι ποu προσεύχονται για σένα ;  Π ώς μπορε ί ν '  αρ
ρωστ�σεις; 
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- Σ '  εuχαριστώ για όλα, καλή μοu. 
- Με τοίιτη την εuκαιρ ία μια παράκληση θα σοu κά-

νω, μια μικρή παράκληση δηλαδή. Να, έχω δω εξήντα κα
πίκια. Δόσ ' τα ,  καλέ μοu , σε καμιά γuν αίκα ποu ' ναι πιο 
φτωχή από μένα. Καθώς κίνησα για να  ' ρθω σκέφτηκα: 
Καλίιτερα να τα δώσω σ '  αuτόν, κείνος ξέρει ποια τα χρειά
ζεται .  

- Σ '  εuχαριστώ, καλή μοu, σ'  εuχαριστώ. Είσαι καλό
καρδη και σ '  αγαπάω. Τ ο δίχως άλλο θα κάνω αuτό ποu 
μοu ζήτησες. Κοριτσάκι κρατάς στα χέρια  σοu; 

- Κοριτσάκι είναι , φως μοu, Λιζαβέτα το λένε. 
- Ο Θεός να σας εuλογεί και τις δuο ,  και σένα και το 

μικρό σοu, τη Λιζαβέτα. Χ άρηκε η καρδιά μοu ποu σε είδε, 
μητέρα. Χαίρετε, καλές μοu, χαίρετε, ακριβές μοu. 

Τις εuλόγησε όλες και τοuς έκανε μιαν βαθιάν uπόκλι-
ση . 
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Μια Κυρια με λιγ� Πιση 

Η ΚΥΡΙΑ Χοχλάκοβα κοιτάζοντας όλη τη σκην� - τον 
στάρετς που κουβέντιαζε με τις γυναίκες του λαού 
και τις ευλογούσε, - έκλαιγε σιγανά και σκούπιζε τα 

οάκρυά της μ '  ένα μαντηλάκι. Ήταν μια ευαίσθητη κυρία 
του κόσμου με ειλικρινά  αγαθές παρορμήσεις. 

Όταν επιτέλους την πλησίασε ο στάρετς, αυτ� τον 
υποοέχτηκε μ '  εκστατικ� Οιαχυτικότητα. 

Σ 'θ ' λ " λ '  ' ζ - υγκινη ηκα τοσο πο υ ,  τοσο πο υ, κοιτα οντας 
όλη αυτή τη συγκλoνιστικ� σκην� . . .  - ήταν ταραγμένη και 
οεν τέλειωσε τη φράση της. Ω, το καταλαβαίνω πως σας 
αγαπάει ο λαός, και γω η ίοια τον αγαπάω το λαό, θέλω να 
τον αγαπάω. Μα και πώς να  μην αγαπάει κανείς το λαό, 
το ρωσικό λαό μας, τον τόσο υπέροχο, τον τόσο απλόκαροο 
μέσα στο μεγαλείο του ; 

- Πώς πάει η κόρη σας; Θελ�σατε ν α  μιλήσετε και 
πάλι μαζί μου; 

- Ω, παρακαλούσα επίμονα και ικέτευα, �μoυν έτοιμη 
να πέσω στα γόνατα και να σταθώ έτσι και τρεις μέρες ακό
μα μπροστά στα παράθυρά σας, ώσπου να μ '  αφ�σoυνε να  
μπω μέσα. Ήρθαμε οω πέρα, μεγάλε θεραπευτή , για να  
σας εκφράσουμε τον ενθουσιασμό και την ευγνωμοσύνη μας. 
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Γιατί εσείς τη γιατρέψατε ΤΥ) Λίζα μου, η γιατρέψατε 
εντελώς, και πώς; προσευΧΥ)θήκατε ην Π έμπη γι ' αυτήν 
κι ακουμπήσατε τα χέρ ια σας στο κεφάλι ΤΥ)ς. Ανυπομονού
σαμε και μεις ν '  ασπαστούμε αυτά τα χέρια, να εξωτερικεύ
σουμε τ α  συναισθήματά μας και Τψ ευλάβειά μας! 

- Μ α  γιατ ί  λέτε πως η γιάτρεψα; Βλέπω πως δε σΥ)
κώθΥ)Κε ακόμα απ ' ην πολυθρόνα ΤΥ)ς. 

- Μα ΤΥ)ς πέρασαν εντελώς τα νυχτερινά  ρ ίγΥ), ε ίναι 
δυό μερόνυχτα πια, απ ' Τψ Π έμπη καλυτέρεψε, ε ίπε νευ
ρικά και β ιαστικά Υ) κυρία. ' Ομως δεν ε ίναι μονάχα αυτό. 
Δυνάμωσαν και τα πόδια ΤΥ)ς. Σήμερα το πρωί ξύπνφε 
εντελώς καλά, κοιμήθΥ)Κε ήσυχα όλΥ) νύχτα. Κοιτάχτε τα 
κόκκινα μάγουλά ΤΥ)ς, τα λαμπερά ΤΥ)ς ματάκια. ' Αλλοτε 
όλΥ) Τψ ώρα έκλαιγε μα τώρα γελάει ,  είναι εύθυμΥ) και χα
ρούμενΥ). Σήμερα ζήτφε επίμονα να σταθεί στα πόδια ΤΥ)ς 
και στάθΥ)Κε ένα ολόκλΥ)ΡΟ λεπτό χωρίς να Τψ κρατάει κανέ
νας. Μου λέει πως βάζει στοίΧΥ)μα ότι σε δυό βδομάδες θα 
χορεύει  καντρίλιες. Φώναξα τον ντόπιο γιατρό, τον Χερ
τσενστούμπε. Αυτός σΥ)κώνει τους ώμους του και λέει : 
« Απορώ, τίποτα δεν μπορώ να καταλάβω». Και σεις θέλα
τε να μΥ) σας ανΥ)συχήσουμε. Μπορούσαμε να μψ πεταχτού
με ώς εδώ και να μΥ) σας ευχαριστήσουμε; Lise, πες λοιπόν 
ευχαριστώ, ευχαρίσΤΥ)σε ! 

Το χαριτωμένο, γελαστό προσωπάκι ΤΥ)ς Lise σοβάρε
ψε ξαφνικά, ανασΥ)ΚώθΥ)Κε όσο μπορούσε στψ πολυθρόνα 
ΤΥ)ς και κοιτάζοντας τον στάρετς, σταύρωσε τα χεράκια ΤΥ)ς 
μα δεν κρατήθηκε κι αναπάντεχα έβαλε τα γέλια . . .  

Μ '  , λ ' , " , � ι: Αλ ' - αυτον γε αω, μ αυτον, ειπε κι εοε Ιι.,ε τον ιο-
σα με παιδιάστικο πείσμα επειδή δεν μπόρεσε να συγκρα
τηθεί και γέλασε. Αν κοίταζε κανείς κείνΥ) η στιγμή τον 
Αλιόσα που στεκόταν ένα βήμα πίσω απ ' τον στάρετς, θα 
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' βλεπε ένα ξαφνικό κοκκίνισμα που πλΥ)μμύρισε τα μάγου
λά του. Τ α μάτια του έλαμψαν μα τα xαμ�λωσε αμέσως. 

- Έχει κάτι να σας πει, Αλεξέι Φιοντόροβιτς . . .  Πώς 
είστε ; συνέχισε η μητέρα γυρίζοντας ξαφνικά στον Αλιόσα 
και δίνοντάς του το λεπτό γαντοφορεμένο της χέρι .  

α στάρετς γύρισε και κοίταξε προσεχτικά τον Αλιόσα. 
Αυτός πλησίασε τη Λίζα και της έδωσε το χέρ ι  του χαμο
γελώντας κάπως παράξενα κι αδέξια . Η Lise π�pε σπου
δαίο ύφος. 

- Η Κατερίνα lβάνοβνα σας στέλνει αυτό εδώ, είπε 
και του ' δωσε ένα μικρό γραμματάκι. Σας παρακαλεί πολύ 
να περάσετε απ ' το σπίτι της κι όσο μπορείτε πιο γp�γopα, 
πιο γp�γopα και να  μην τη γελάσετε μα να  έρθετε το δίχως 
άλλο. 

- Με παρακαλεί να περάσω απ ' το σπίτι της; Εγώ 
στο σπίτι της . . .  Γ ιατ ί  τάχα; μουρμούρισε με μεγάλη απο
ρ ία ο Αλιόσα. 

Το πρόσωπό του έγινε ξαφνικά πολύ σκεφτικό. 
- Ω,  θέλει μονάχα να  σας μιλ�σει για τον Nτψ�τpι 

Φ ' β  ' λ ' " λ ' ιοντορο ιτς και . . .  για ο α οσα γινανε τωρα τε ευταια, 
εξ�γησε β ιαστικά η μητέρα .  Η Κατερίνα lβάνοβνα π�pε 
τώρα μιαν απόφαση . . .  και γι ' αυτό ακριβώς θέλει oπωσδ�
ποτε να σας δει . . .  γιατί; Δεν ξέρω βέβαια, μα παρακάλεσε 
να πάτε όσο γίνεται πιο γp�γopα.  Και σεις θα πάτε,  σίγου
ρα θα πάτε,  αυτό το απαιτεί και η χριστ ιαν ικότητα ακό
μα . . .  

- Μια φορά μονάχα την έχω δε ι, συνέχισε το ίδιο αμ�
χανα ο Αλιόσα. 

- Ω,  αυτ� είναι τόσο ανώτερο, τόσο άφθαστο πλά-
Ι Μ '  , , , β '  Σ ' σμα. . . .  ονο και μονο απ τα  τοσα της ασανα. . .  κεφτει-
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τε τι έχε ι υποφέρει , πόσο υποφέρει τώρα και τι την περιμέ
νει . . .  όλα αυτά είναι τρομερά,  τρομερά! 

- Καλά, θα  πάω, αποφάσισε ο Αλιόσα διαβάζονταc 
γρήγορα-γρήγορα το μικρό γράμμα που δεν έγραφε παρά 
μονάχα την επίμονΥ) παράκλΥ)σΥ) να πάει ,  χωρίς καμιάν άλ
λΥ) εξήγΥ)σΥ) . 

- Αχ, τι καλό, τι υπέροχο θα ' ναι αυτό από μέρος 
σας, ξεφώνισε ξαφνικά ενθουιnασμένΥ) Υ) Lise. Και γω έλεγα 
ση μψέρα μου: «Με κανέναν τρόπο δε θα θελήσει να ' ρθει 
γιατί  αυτός σώζει ην ψυχή του ! »  Τι  εξαίρετος, τι εξαίρε
τος άνθρωπος που είσαστε! Εγώ πάντα το ' λεγα πως ε ίστε 
εξαιρετικός και χαίρομαι που τώρα μπορώ και σας το λέω ! 

- Lise! ε ίπε μ '  ένα τόνο νουθεσίας Υ) μψέρα,  μα χα
μογέλασε αμέσως. 

- Και μας, μας ξεχάσατε Αλεξέι Φιοντόροβιτς δεν 
ήρθατε ούτε μια φορά να μας δείτε. Κι όμως Υ) Lise δυό φο
ρές μου το ' πε κι όλας πως μονάχα μαζί σας αισθάνεται 
ευχάριστα. 

Ο Αλιόσα σήκωσε τα μάτια του, κοκκίνισε και πάλι 
ξαφνικά και χαμογέλασε αναπάντεχα χωρίς να  ξέρει κι ο 
ίδιος γιατί .  Ο στάρετς δεν τον κοίταζε π ια. ' Αρχισε να  
κουβεντιάζει με  τον ξένο καλόγερο που τον περίμενε, όπως 
είπαμε και παραπάνω,  δίπλα στην πολυθρόνα ΤΥ)ς Lise . 
Φαινόταν να  ' ναι ένας απλός καλόγερος, που προερχόταν 
απ ' το λαό.  Ε ίχε ιδέες περιορισμένες, μα ακλόνψες και 
πίστευε με πείσμα. Είπε πως είναι από κάπου μακριά, απ ' 
το Βορρά, απ ' το Ομπντόρσκ, απ ' τον άγιο Σίλβεστρο, 
από ένα φτωχό μοναστήρι  που ' χε δέκα όλους κι όλους κα
λόγερους. Ο στάρετς τον ευλόγΥ)σε και τον κάλεσε να πάει 
όποτε θέλει στο κελί του. 

- Πώς τολμάτε λοιπόν και κάνετε αυτά τα πράματα; 
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ρώτησε ζαφνικά. ο καλόγερος οε ίχνοντας σοβαρά. κι επίσημα 
τη Lise. Εννοούσε τη «θεραπεία» της. 

- Φυσικά., είναι νωρίς ακόμα να μιλά.με γι ' αυτό. 
Επειοή αισθά.νεται καλUτεpα  Οε θα πει πως γιατρεύτηκε 
κιόλας. Μπορεί τούτη η καλυτέρευση να προήλθε κι από 
ά.λλες αιτίες. Μα κι αν έγινε κά.τι ,  ασφαλώς Οεν έγινε με 
κανενός τη OUναμη παρά. μονά.χα επειοή το θέλησε ο Θεός. 
Όλα με τη θέληση του Θεού γίνονται. Ελά.τε να  με οείτε, 
πά.τερ , πρόσθεσε, γιατί  Οε θα  μπορέσω να  σας οεχτώ ίσως 
ά.λλην ώρα.  Είμαι ά.ρρωστος και ζέρω πως οι μέρες μου εί
ναι μετρημένες. 

- Ω, όχι , όχι . Ο Θεός Οε θα σας πά.ρει από κοντά. μας, 
θα  ζήσετε πολλά., πολλά. χρόνια ακόμα, ζεφώνισε η μητέρα .  
Μα τι αρρώστια έχετε λοιπόν; Φαίνεστε εντελώς υγιής, εύ
θυμος κι ευτυχισμένος. 

- Σήμερα αισθά.νομαι πολύ καλύτερα, μα το ζέρω πια 
πως αυτό θα κρατήσει πολύ λίγο. Τ ώρα καταλαβαίνω αλά.
θευτα την αρρώστια μου. ' Ομως χαίρομαι ,  αν αληθινά. σας 
φαίνομαι εύθυμος. Π οτέ και με τίποτα οε θα μπορούσατε 
να μου Οόσετε τόση χαρά. όσο μ '  αυτή σας την παρατήρηση . 
Γ ιατ ί  οι ά.νθρωποι ε ίναι πλασμένοι για την ευτυχία κι όποι
ος ε ίν αι ευτυχισμένος έχει όλο το οικαίωμα να  πει στον 
εαυτό του: «Εκπλήρωσα την εντολή του Θεού σε τούτο τον 
κόσμο» .  ' Ολοι οι αναμά.ρτητοι, όλοι οι ά.γιοι , όλοι οι μά.ρ
τυρες, ήταν ευτυχισμένοι .  

- Ω, τι ωραία  που μιλά.τε, τι τολμηρά. κι ανώτερα λό
για, ζεφώνισε η μητέρα. Λέτε ένα λόγο κι αυτός ο λόγος 
μας Οιαπερνά.ει πέρα για πέρα. Όμως πού είναι λο ιπόν η 
ευτυχία; Πο ιος μπορεί να  πει πως ε ίναι ευτυχισμένος; Ω ,  
μια κα ι  είχατε την τόση καλοσύνη να  μας αφήσετε να σας 
οούμε και σήμερα, ακούστε όλα κείνα που οε σας είπα την 
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ΠΡΟ"Υ)γούμεν"Υ) φορά, πο\) όεν τόλμ"Υ)σα να  σας τα  πω και πο\) 
με κάνο\)ν να \)ποφέρω τόσον καιρό! Υποφέρω, σ\)γχωρέστε 
με, όμως \)ποφέρω . . .  Και λέγοντάς τα α\)τά  έσμιξε τα χέρ ια 
Τ"Υ)ς με κάποιο φλογερό και  ταραγμένο πάθος. 

- Από τι ακριβώς; 
- Υποφέρω . . .  απ ' τψ απιστία μο\) . . .  
- Απιστία στο Θεό; 
- Ω, όχι , όχι , α\)τό ούτε_χαν τολμώ να  το σκεφτώ ,  μα 

"Υ) μέλλο\)σα ζωή είναι ένα τέτοιο αίνιγμα! Και κανένας, μα 
κανένας όεν μπορεί να το λύσει !  Ακούστε με , σεις πο\) είστε 
παΡ"Υ)γΟΡ"Υ)τής, σεις πο\) ξέρετε τψ ανθρώπιν"Υ) Ψ\)χή. Δεν 
μπορώ βέβαια να ' χω τψ απαίΤ"Υ)σ"Υ) να με πιστεύετε εντε
λώς, μα σας βεβαιώνω με τον πιο μεγάλο όρκο πως όε μι
λάω τώρα από επιπολαιότψα, πως τούΤ"Υ) "Υ) σκέΨ"Υ) για η 
μέλλο\)σα ζωή με βασανίζει ώς τψ οόύν"Υ),  ώς τον τρόμο . . .  
Κα ι  όεν ξέρω σε  ποιόν ν '  αποτανθώ, όεν τόλμφα σ '  όλΥ', 
μο\) Τ"Υ) ζωή να το κάνω . . .  Μ α  να πο\) τώρα πήρα το θάρρος 
ν '  αποτανθώ σε σας . . .  Ω ,  Θεέ μο\), ποιός ξέρει τι σκέφτε
στε τώρα για μένα !  είπε και χτύΠ"Υ)σε με απελπισία τα χέ
ρια Τ"Υ)ς.  

- Μψ αν"Υ)σ\)χείτε για Τ"Υ) γνώμ"Υ) μο\), απάνησε ο στά
ρετς. Δεν έχω καμιάν αμφιβολία πως "Υ) θλίψ"Υ) σας είναι ει
λικρινής. 

- Ω, πόσο σας ε\)γνωμονώ ! Βλέπετε, νά  τ ι  σ\)μβαίνει :  
κλείνω τ α  μάτια και σκέφτομαι. Όλοι πιστεύο\)ν ' όμως 
από πού πήγασε τούΤ"Υ) "Υ) πίσΤ"Υ); Και σε βεβαιώνο\)ν μερικοί 
πως όλ ' α\)τά  γεννήθ"Υ)Καν απ ' το φόβο πο\) έν ιωσε ο άν
θρωπος μπροστά στα τρομαχτικά φαινόμενα Τ"Υ)ς φύσ"Υ)ς και 
πως τ ίποτ ' απ ' α\)τά όεν \)πάρχει. Το λοιπόν, σκέφτομαι, 
όλ"Υ) μο\) Τ"Υ) ζωή πίστε\)α ,  θα πεθάνω και ξαφνικά όε θα 
\)πάρξει τίποτα, μονάχα « αγριομολόχες στον τάφο θα φ\)-
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ΤΡώσοuν» όπως οιάβασα κάποu. Αuτό είναι τρομερό! Π ώς, 
πώς θα  ξαναβρώ την πίστη; Κι άλλωστε, πίστεuα μονάχα 
όταν �μοuν μικp� κι αuτό μ'Υ)χανικά, χωρίς να το σκέφτο
μαι . . .  Π ώς, με ποιον τρόπο μπορεί ν '  αποοειχτεί αuτό; Ν α 
γιατί �pθα να  σας προσκuν�σω και να  σας pωτ�σω. Γιατί ,  
αν χάσω και  τούη την εuκαιΡία, σίγοuρα σ '  όλ'Υ) μοu Τ'Υ) 
ζω� οε θα βρω κανέναν ποu ν α  μπορέσει να μοu απαντ�σει .  
Π ώς να  τ '  αποοείξει λοιπόν κανείς , πώς να  πειστεί; Ω, ou
στuχία μοu ! Το ξέρω και το βλέπω πως κανένας οε σκοτί
ζεται τώρα πια γι ' αuτό και μονάχα εγώ βασανίζομαι. Au
τό σε σκοτώνει ,  σε σκοτώνει !  

- Και βέβαια αuτό σκοτώνει .  Μα  οεν μπορεί τίποτα 
ν '  αποΟειχτεί .  Είναι όμως οuνατό να  πειστεί κανείς. 

- Π ώς; Με ποιον τρόπο; 
- Με την πείρα Τ'Υ)ς ενεργού αγάΠ'Υ)ς. Π poσπαθ�στε ν '  

αγαπ�σετε τον πλ'Υ)σίον σας opαστ�pια κι ακούρ αστα. Όσο 
περισσότερο θ '  αγαπάτε, τόσο και θα  πείθεστε για την 
ύπαρξ'Υ) τοu Θεού και για την αθανασία  ης Ψuχ�ς σας.  Κι 
αν φτάσετε ν '  απαρν'Υ)θείτε ολοκλ'Υ)ρωτικά τον εαuτό σας 
από αγάπ'Υ) προς τον πλ'Υ)σίον σας, τότε σίγοuρα θα πιστέ
ψετε και καμιά αμφιβολία οε θα μπορέσει πια να ε ισχωp�-

Ψ , Α " � " , σει σΤ'Υ)ν UX'Y) σας. uτο ειναι οοκψασμενο, ειναι σωστο. 
- Με την ενεργό αγάπ'Υ). Μα να και πάλι ένα πρόβλ'Υ)

μα και τι πρόβλ'Υ)μα, τι πρόβλ'Υ)μα! Γ ιατί ,  βλέπετε, να τι 
σuμβαίνει :  Αγαπάω τόσο πολύ την ανθρωπότψα ποu -θα 

' ψ ' " , ι το πιστε ετε ταχα;- καμια φορα κανω ονειΡα να τα πα-
pατ�σω όλα, όλα να  τ '  αφ�σω, όλα όσα έχω, να  εγκατα
λείψω ακόμα και Τ'Υ) Lise και να πάω να γίνω αoελφ� τοu 
ελέοuς. Κλείνω τα μάτια μοu, σκέφτομαι κι ονειροπολώ 
και,  τ ούτες τις στιγμές, ν ιώθω μέσα μοu μιαν ακατανίκψ'Υ) 
Ούναμ'Υ). Κανένα τραύμα, καμιά πλ'Y)γ� ποu �uορροεί οε θα  
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μπορούσε να  με τρομάξει .  Θα 'χα ΤΎ) OUναμΎ) να  τις καθα
ρ ίζω και να τις επιδένω με τα ίδια μου τα χέρια,  θα καθό
μουν τ ις νύχτες δίπλα στο προσκέφαλο αυτών των δυστυχι
σμένων και θα • μουν έΤΟψΎ) να φιλ�σω τούτες τις πλΎ)γές . . .  

- Και μονάχα το  γεγονός πως ονειροπολείτε αυτά κι 
όχι τίποτ ' άλλο ε ίναι καλό και είναι κOCτι κι αυτό. Έτσι κOC
που-κOCπου θα κOCνετε και στ ' αλ�θεια καμιOC καλ� πρOCξΎ). 

- Ναι ,  μα θα μπορούσα για πολύν καιρό, να ΤΎjV υπο
φέρω μια τέτοια  ζω�; συνέχισε Ύ) κυρία με ζέσΎ) και με κOC
ποιαν έξαρσΎ). Ν oc το κυριότερο πρόβλΎ)μα! Αυτό ε ίναι το 
πρόβλΎ)μα που με βασανίζει περισσότερο απ ' όλα. Κλείνω 
τα μOCτια μου και ρωτOCω τον εαυτό μου: Θα μπορούσες για 
πολύν καιρό ν '  ακoλoυθ�σεις αυτό το δρόμο; Κι  αν ο OCρρω
στος, που εσύ του καθαρίζεις τ ις πλΎ)γές, δε θα  σου εκφρά
σει ΤΎjV ίδια κείνΎ) στιγμ� ΤΎjV ευγνωμοσύνΎ) του, μα απενα-

, , β 'ζ � ,  , ντιας αρχισει να σε ασανι ε ι  με τ ις ιοιοτροπιες του, χωΡ'.ς 
να εκτιμOCει και χωρίς καν να προσέχει ΤΎjV αυταπocρνΎ)σ� 
σου, κι αν αρχίσει να σε βρίζε ι ,  να σε διατOCζει με αγροίκους 
τρόπους και ίσως-ίσως να παραπονιέται στους ανώτερους 
πως δεν κOCνεις καλOC ΤΎ) δουλειOC σου (πρOCμα που συμβαίνει 
συχνOC με κείνους που υποφέρουν πολύ) , τ ι  θα γίνει τότε; Θ α  
συνεχιστεί Ύ) αγOCΠΎ) σου � όχι; Κ α ι  φανταστείτε ! Έφτασα 
σ '  ένα συμπέρασμα που μ '  έκανε ν '  ανατριχιOCσω: Π ως δΎ)
λαδ� αν υπOCρχει κOCτι που μπορεί να ψυχρOCνει ην «ενεργό» 
μου αγOCΠΎ) προς ΤΎjV ανθρωπόητα, αυτό είναι μονOCχα Ύ) 
αγνωμοσύνΎ). Με δυό λόγια, θέλω να δουλέψω με πλΎ)ρωμ�, 
έχω ην αξίωσΎ) να με πλΎ)ρώσουν αμέσως, θέλω δΎ)λαδ� 
επ Χίνους κι ανταλλOCγματα στΎjV αγάΠΎ) μου. Αλλιώς, κανέ
νιλν δεν είμαι ικαν� ν '  αγαπ�σω ! 

Βρισκόταν σε μια κρίσΎ) ε ιλικρινέστατου αυτομαστιγώ-
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ματος και τελειώνοντας κοίταξε με προκλητική αποφασι
στικότητα τον στάρετς. 

- Ολ ' αυτά είναι ακριβώς όμοια με κείνα που μου δι
ηγόταν ένας γιατρός εδώ και πολλά χρόνια ,  παpατ�pησε ο 
στάρετς. Ήταν ένας άνθρωπος ηλικιωμένος κι αναντίρρητα 
ευφυ�ς. Μίλαγε κι αυτός το ίδιο ειλικρινά, αν κι αστειευό
ταν, κι αστειευόταν π ικρά. Εγώ, έλεγε , αγαπάω την αν
θρωπότητα μα απορώ κι ο ίδιος με την εαυτό μου : ' Οσο 
περισσότερο αγαπώ την ανθρωπότητα γενικά, τόσο λιγότε
ρο αγαπάω τον κάθε άνθρωπο χωριστά. Στις oνειpoπoλrι
σε ις μου, έλεγε, φτάνω συχνά να λαχταράω μέχρι πάθους 
να εξυπηpετ�σω την ανθρωπότητα και ίσως και στ ' αλ�
θεια να δεχόμουνα να σταυρωθώ για τους ανθρώπους, αν 
παρουσιαζόταν ξαφνικά μια τέτοια ανάγκη. Κι όμως, παρ ' 
όλ ' αυτά, δεν μπορώ ούτε δυό μέρες να ζ�σω στο ίδιο δωμά
τιο μ '  άλλον άνθρωπο. Αυτό το ξέρω από πείρα. Μόλις 
βρεθεί κάποιος κοντά μου, ν ιώθω πως μου πληγώνει την 

, , ' ζ  λ θ ' ατομικοτητα μου και μου περιορι ει την ε ευ ερ ια μου. 
Μπορώ μέσα σ '  ένα εικοσιτετράωρο να μισ�σω τον πιο 
καλόν άνθρωπο. 'Αλλον γιατί  τρώει αργά, άλλον γιατί έχει 
συνάχι και σκουπίζει συνεχώς τη μύτη του με το μαντ�λι. 
Γ ίνομαι, έλεγε , εχθρός των ανθρώπων μόλις οι σχέσεις μας 
γίνουν κάπως στενότερες. Μ α  γι ' αυτό, όσο περισσότερο 
μισούσα ορισμένους ανθρώπους προσωπικά, τόσο πιο φλο
γερά αγαπούσα την ανθρωπότητα στο σύνολό της. 

- Μα τι να κάνω λοιπόν ; Τι να γίνει αφού έτσι συμ
βαίνει ;  Πρέπει ν '  απελπιστώ; 

- Οχι, γιατί  είναι αρκετό και μονάχα το πως υποφέ
ρετε απ ' αυτ� την κατάσταση. Κάντε ό,τι μπορε ίτε και θα 
σας καταλογιστεί. Έχετε κάνει πολλά κι όλας μια και 
μπορέσατε με τόση ειλικρίνεια να γνωρίσετε τον εαυτό σας. 
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Moc ocν μιλήσocτε κocι μocζί μου τόσο ε ιλικρινά μόνο κocι μόνο 
γιoc νoc σocς πocινέψω κocι γω γιocτί  μου είπocτε την ocλ�θειoc, 
τότε φυσικά δε θoc κocτocφέρετε νoc κάνετε κocνένocν άθλο 
ενεργού ocγάπης. Τότε όλoc θoc μείνουν μονάχoc στoc όνειρά 
σocς κι όλη σocς η ζω� θoc περάσει σocν ένoc όνειρο .  Εννοείτocι 
πως σε μιoc τέτοιoc περίπτωση θoc ξεχάσετε κocι τη μέλλου
σoc ζω� κocι θoc βρε ίτε κάποιον τρόπο νoc ησυχάσετε. 

- Με συντρίψocτε! Μονάχoc τώρoc, νoc, τούτη τη στιγμ� 
που μιλούσocτε , κocτάλocβoc πως πρocγμocτικά πρόσμενoc τον 
έπocινό σάς γιoc την ειλικρίνε ιά μου ότocν σocς έλεγoc πως δε 
θoc μπορέσω νoc υποφέρω την ocγνωμοσύνη. Με βoηθ�σocτε 
νoc δω τον πρocγμocτικό εocυτό μου, με νιώσocτε κocι μ '  εξηγ�
σocτε σε μένoc την ίδιoc! 

- Aλ�θειoc το λέτε ;  Τ ώρoc λοιπόν, ύστερ ' ocπ ' ocυτό 
που πocρocδεχτ�κocτε, π ιστεύω πως ε ίστε ειλικριν�ς κι έχετε 
κocλ� κocρδιά. Κι ocν δεν κocτocφέρετε νoc ευτυχ�σετε, νoc θυμά
στε όμως πάντoc πως βρίσκεστε σε κocλό δρόμο κocι νoc προ
σπocθείτε νoc μην πocρεκλίνετε ocπ ' ocυτόν. Το κυριότερο, 
ocποφεύγετε το Ψέμoc, το κάθε ψέμoc, κocι ιδιocίτερoc μη λέτε 
ψέμocτoc στον ίδιο τον εocυτό σocς. Π ocρocκολουθείτε το ψέμoc 
σocς κocι προσέχετέ το την κάθε ώρoc, την κάθε στιγμ�. 
Αποφεύγετε επίσης νoc σιχocίνεστε τους άλλους κocι τον εocυ
τό σocς: ocυτό που σocς φocίνετocι ποτocπό μέσoc στον ίδιο τον 
εocυτό σocς εξocγνίζετocι κιόλocς ocπ ' το γεγονός πως το πoc
ρocτηρ�σocτε.  Αποφεύγετε ocκόμoc κocι το φόβο, ocν κι ο φόβος 
είνocι ocποτέλεσμoc της ψευτι άς .  Μην τρομάζετε ποτέ με την 
πρoσωπικ� σocς δειλίoc στην ocνocζ�τηση της ocγάπης, ocκόμoc 
κocι τις κocκές σocς πράξεις σ '  ocυτές τις περιπτώσεις μην τ ις 
φοβάστε πολύ. Λυπάμocι που δεν μπορώ νoc σocς πω τίποτoc 
πιο ευχάριστο. Moc η ενεργός ocγάπη είνocι κάτι πολύ πιο 
σκληρό κocι φοβερό ocπ ' την ocγάπη που περιορ ίζετocι στoc 
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όνειρα. Η ονειροπόλα αγάπ'Υ) διψάει για σύντομα κατορθώ
ματ α, ζψάει μια γρήγορ'Υ) ικανοποίφ'Υ) και τον γενικό θαυ
μασμό . Στις τέτοιες περιπτώσεις μερικοί φτάνουν πραγμα
τικά στο σ'Υ)μείο να θυσιάσουν και η ζωή τους ακόμα, αρ
κεί να μ'Υ)ν περιμένουν πολύ, μα να πραγμαΤΟΠΟΙ'Υ)θεί γρή
γορα τ '  όνειρό τους. Και να ' ναι σαν μια θεατρική παρά
στασ'Υ) που να  Τ'Υ) βλέπουν όλοι και να Τ'Υ) χειροκροτούν. Μ α  
'Υ) ενεργός αγάπ'Υ) χρειάζεται δουλειά κι επίμον'Υ) αυτοκυρι
αρχία και για μερικούς είναι ίσως-ίσως ολόκλ'Υ)Ρ'Υ) επιστήμ'Υ). 
Μα σας προλέγω πως ακόμα και Τ'Υ) στιγμή που θα δείτε με 
φρίκ'Υ) πως παρ ' όλες σας τ ις προσπάθειες όχι μονάχα δεν 
πλ'Υ)σιάσατε το σκοπό σας μα αντίθετα ξεφύγατε απ ' αυ
τόν ,  εκείνψ ακριβώς Τ'Υ) στιγμή, σας το προλέγω, θα 'χετε 
φτάσει στο σκοπό και θα  νιώσετε καθαρά πάνω σας Τ'Υ) 
θαυματουργό OUναμ'Υ) του Κυρίου που σας αγαπούσε όλο τον 
καιρό και μυστικά σας καθοδ'Υ)γούσε. Με συγχωρείτε που 
δεν μπορώ να μείνω περισσότερο μαζί σας. Με περιμένουν . 
Χαίρετε . 

Η κυρία έκλαιγε. 
- Η Lise , 'Υ) Lise, ευλογήστε τψ λοιπόν, ευλογήστε 

τψ! αναταράΧΤ'Υ)Κε ξαφνικά ολάκερ'Υ). 
- Αυτήν ούτε να τψ αγαπάει κανε ίς δεν αξίζει. Τψ 

έβλεπα που όλ'Υ) ην ώρα έκανε αταξίες, είπε αστειευόμενος 
ο στάρετς. Γιατί κορο'ίδεύατε όλ'Υ) τψ ώρα τον Αλεξέι; 

Και πραγματικά 'Υ) Lise όλ'Υ) τψ ώρα αυτό έκανε. Είχε 
προσέξει απ ' ην περασμέν'Υ) ακόμα φορά πως ο Αλιόσα τα 
χάνει μπροστά Τ'Υ)ς και προσπαθεί να  μ'Υ)ν ην κοιτάζει κ ι  
αυτό ακριβώς η διασκέδαζε πολύ. Περίμενε επίμονα να 
πιάσει το βλέμμα του:  ο Αλιόσα, μψ μπορώντας να  υποφέ-

' βλ ' ι Ι ,  ι ρει το επιμονο εμμα Τ'Υ)ς που ειχε καρφωσει πανω του, γυ-
ριζε πού και πού άθελά του σαν να τον τραβούσε μια ακα-
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τανίκητη δύναμη και την κοίταζε κι αυτός. Τότε κείνη του 
χαμογελοuσε κατάματα θριαμβευτικά. Ο Αλιόσα τα σάστι
ζε και θuμωνε με τον εαυτό του ακόμα περισσότερο. Τέλος 
της yupLaE εντελώς την πλάτη και κρuφτηκε πίσω απ ' τον 
στάρετς. '1 στερ ' από μερικά λεπτά τον τράβηξε η ίδια 
ακατανίκητη δύναμη και yupLaE να δει: τον κοιτάνε � όχι ; 
και ε ίδε πως η Lise είχε γείρε ι έξω απ ' την πολυθρόνα της 
και τον κοίταζε απ ' το πλάι περιμένοντας με τεταμένη 
πpoσoχ� πότε θα την κοιτάξει. Όταν έπιασε το βλέμμα 
του, έβαλε τέτοια γέλια  που κι αυτός ο στάρετς δεν κpατ�
θηκε και είπε: 

- Γιατί τον συγχuζετε , μικp� άταχτη; 
Ξαφνικά η Lise κοκκίνισε , τα ματάκια της λάμψανε , το 

πρόσωπό της έγινε τρομερά σοβαρό κι άρχισε να  μιλάει γp�
γορα και νευρικά με φλoγεp� , θυμωμένη και παραπονιάρικη 
φων�: 

- Κι αυτός γιατί τα  ξέχασε όλα; ' Οταν �μoυν μικp� 
με κουβάλαγε στα χέρια του, παίζαμε μαζί. Το ξέρετε πως 
με π�γαινε στο σχολείο; Εδώ και δυό χρόνια ,  όταν με χαι
PETouaE , έλεγε πως ποτέ δε θα με ξεχάσει ,  πως εμείς πά
ντοτε θα ' μαστε φίλοι ,  πάντοτε, πάντοτε !  Και γα που τώ
ρα ξαφνικά με φοβάται. M�πως τάχα θα τον φάω; Γ ιατί δε 
θέλει να με πλησιάσει ,  γιατί δε μου μιλάει ;  Γ ιατί  δε θέλε ι 
να  . ρθει σπίτι μας; Λες και δεν τον αφ�νετε σεις. Αφοι) το 
ξέρουμε πως μπορεί να πάει όπου θέλε ι .  Εμένα δε μου πάει 
να τον καλέσω , αυτός πρώτος θα . πρεπε να  το θυμηθεί και 
να ' ρθε ι ,  αν δεν με είχε ξεχάσει. Τ ώρα, βλέπεις, σώζει την 
Ψυχ� του ! Τι του φορέσατε TouTo το μακρι) ράσο που του 
φτάνει ώς τους αστραγάλους; . . .  Θα κάνει να τρέξε ι και θα 
πέσει . 

Και ξαφνικά δε συγκpατ�θηκε, έκρυψε το πρόσωπό της 
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στις παλάμες της κι άρχισε να γελάει με το μακρόσυρτο , 
νευρικό κι άφωνο γέλιο της που την ανατάραζε. Ο στάρετς 
την άκουσε ώς το τέλος χαμογελώντας και την ευλόγησε 
τρυφερά. ι Οταν αυτή του φίλαγε το χέρι ,  το ' φερε ξαφνικά 
στα μάτια της κι έβαλε τα κλάματα: 

- Μη θυμώνετε μαζί μου , είμαι ανόητη , τ ίποτα δεν 
αξ ίζω . . .  Κι ο Αλιόσα μπορεί να 'χει δίκιο , πολύ δίκιο που 
δε θέλει να ' ρθει στο σπίτι μου μια και είμαι τόσο γελοία. 

- Θα σας τον στείλω χωρίς άλλο , αποφάσισε ο στά-
ρετς. 
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Και ουτω Γενησεται 

Ο ' λ  Ψ . λ" , ΣΤΑΡΕΤΣ ε ε ι  ε απ το κε ι καποu εικοσιπεντε λε-
πτά. Ήταν πια περασμένες οωοεκάμιση κι ο Nτιμ�
τρι  Φ ιοντόροβιτς, ποu για χάρη τοu ε ίχαν μαζεuτεί 

όλοι, οεν είχε έρθει ακόμα. Μα τον ξεχάσανε σχεΟόν κι όταν 
ο στάρετς ξαναμπ�κε στο κελί ,  βρ�xε όλοuς τοuς επισκέ
πτες τοu να σuζητάνε ζωηρά. Περισσότερο απ ' όλοuς 
έπαιρναν μέρος στη σuζ�τrιση ο Ιβάν Φιοντόροβιτς κι οι  οuό 

, Δ '  ζ Μ '  β , , ιερομοναχοι. οκψα ε κι ο ιοuσο -και κατα τα  φαινο-
μενα με μεγάλη ζέση- να πάρει μέρος στην κοuβέντα ,  
όμως και  πάλι �ταν άτuχος. Ήταν φανερό πως βρ ισκόταν 
στο οεύτερο πλάνο,  τόσο ποu πολλές φορές ούτε τοu απα
ντούσαν καν κι αuτό μεγάλωσε ακόμα περισσότερο τη νεu
ρικότητά  τοu. Και τούτο γιατ ί  και προηγούμενα σuχνά οια
ξιφιζόταν με τον Ιβάν Φιοντόροβιτς επιο'εικνύοντας τις 
γνώσεις τοu και οεν μπορούσε ν '  ανεχτεί ψύχραιμα την 
uπεροπτικ� τοu στάση: « ' Ως τα τώρα τοuλάχιστον στεκό
μοuν στο ύψος όλων των πρωτοποριακών ρεuμάτων της Eu
ρώπης , όμως αuτ� η καινούργια γενιά μας αγνοεί εντελώς», 
έλεγε μέσα τοu. · Ο Φιόντορ Π αύλοβιτς, ποu μονάχος τοu 
ε ίχε οώσει το λόγο τοu να  κάτσει �σuχος και να σωπάσει, 
για κάμποσην ώρα οεν είπε λέξη , μα παρακολοuθούσε μ '  
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ένα κορο'ίόευτικό χαμόγελο το γε ίτονά του, τον Π ιότρ Αλε
ξάντροβιτς, και �ταν φανερό πως χαιρότανε με τον εκνευρι
σμό του. Από καιρό πια ετοιμαζότανε να του ξεπληρώσει 
μερικά πράματα και τώρα όεν �θελε να χάσει την ευκαιρία. 
Τέλος όε β άσταξε. Έσκυψε προς τον ώμο του γείτονα και 
τον ειρωνεύτηκε χαμηλόφωνα για μιαν ακόμα φορά: 

- Γιατί τάχα όε φύγατε πριν από λίγο όταν είπα κεί
νο το « εuλαβως άσπαζόμενοςn και όεxτ�κατε να μείνετε με 
μια τόσο αταίριαστη για σας παρέα; Θ α  σας το πω εγώ . 
Μείνατε γιατί νιώθατε τον εαυτό σας ταπεινωμένο και κα
ταφρονεμένο και θέλατε να πάρετε τη ρεβάνς επιόε ικνύο
ντας την εξυπνάόα σας. Τ ώρα πια όε θα φύγετε προτού 
επιόείξετε τη σοφία σας. 

- Π άλι αρχίσατε; Απεναντίας τώρα αμέσως θα φύγω. 
- Τελευταίος , τελευταίος απ ' όλους θα φύγετε !  τον 

κέντησε ακόμα μια φορά ο Φιόντορ Παύλοβιτς. 
Αυτό έγινε σχεΜν τη στιγμ� που γύριζε ο στάρετς. Ο 

καυγάς σταμάτησε για λίγο μα ο στάρετς, όταν ξανακάθισε 
στη θέση του, τους κοίταξε όλους ένα γύρω σαν να τους 
έλεγε ευπpoσ�γopα να συνεχίσουν. Ο Αλιόσα, που ' χε μά
θει την κάθε σχεόόν έκφραση του προσώπου του, έβλεπε 
καθαρά πως ε ίναι τρομερά κουρασμένος και πως με μεγ'άλη 
προσπάθεια κατορθώνει να υπερνικάει την κoύpασ� του. 
Τ ον τελευταίο καιρό λιποθυμούσε καμιά φορά απ ' την αόυ
ναμία. Σχεόόν η ίόια χλωμάόα που εμφανιζόταν και πριν 
απ ' τις λιγοθυμίες απλωνόταν τώρα στο πρόσωπό του' τα  
χείλη του ε ίχαν γίνει κάτασπρα. Μα,  καθώς φαίνεται ,  όεν 
�θελε να όιαλύσει τη συγκέντρωση. Λες και ε ίχε το σκοπό 
του - ποιόν λο ιπόν; Ο Αλιόσα τον παρακολουθούσε επίμο
να. 

- Συζητούμε για το περιεργότατο άρθρο του κυρίου 
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από δω, είπε ο ιερομόναχος Ιωσήφ, ο β ιβλιοθ'Υ)Κάριος ,  μι
λώντας στον στάρετς και δε ίχνοντας τον Ιβάν Φιοντόροβι
τς. Έχει πολλές καινούργιες απόψεις ,  μα η θέση του φαί
νεται δίκοπη. Ο κύριος μ '  ένα άρθρο σε κάποιο περιοδικό 
για το ζήτημα των εκκλησιαστικών δικαστηρίων και για τη 
δικαιοδοσία τους απάντησε σ '  ένα θεολόγο που έγραψε για 
το ίδιο ζήτημα ολόκληρο βιβλίο . . .  

- Δυστυχώς δε διάβασα το άρθρο σας, όμως έχω ακού
σει να μιλούν γι ' αυτό,  απάντησε ο στάρετς κοιτάζοντας 
επίμονα και διαπεραστικά τον Ιβάν Φιοντόροβιτς. 

- Ο κuριος υποστηρίζει μια περιεργότατη άποψη, συ
νέχισε ο πάτερ-βιβλιοθ'Υ)Κάριος. Καθώς φαίνεται, αρνείται 
εντελώς το διαχωρισμό της Εκκλησίας απ ' το Κράτος στο 
ζήτημα των εκκλησιαστικών δικαστηρίων. 

Α " "" Μ '  β '  , - υτο ε ιναι ενοιαφερον . α πως ακρι ως το εννοει-
τε; ρώτησε ο στάρετς τον Ιβάν Φιοντόροβιτς. 

Αυτός του απάντησε επιτέλους μα χωρίς νά  ' χει καθό
λου το ύφος μορφωμένου ανθρώπου που μιλάει « ά:φ '  ύψη
λου» καθώς φοβόταν απ ' την προηγούμενη ακόμα μέρα ο 
Αλιόσα. Τα ' λεγε μετριόφρονα και συγκρατημένα ,  με μια 
φανερή φιλοφροσύνη και, απ ' όσο μπορούσε να καταλάβει 

, , , θ β λ' κανεις, χωρις καμιαν οπισ ο ου ια. 
- Ξεκινάω απ ' τη θέση πως αυτή η ανάμιξη των ouo 

στοιχείων, της ουσίας δηλαδή του Κράτους και της ουσίας 
της Εκκλησίας θα γίνεται βέβαια αιωνίως, παρ ' όλο που 
μια συνταύτισή τους είναι ανέφικτη και παρ ' όλο που δε θα 
κατορθωθεί ποτέ να  σταθεροποιηθεί σαν μια φυσική ή έστω 
παραδεχτή κατάσταση. Και τούτο γιατί το ψεύδος βρ ίσκε
ται στη ίδια τη βάση αυτού του ζητήματος.  Κατά  τη γνώ
μη μου είναι αOUνατος κάθε συμβιβασμός ανάμεσα στο Κρά
τος και στην Εκκλησία σε ζητήματα σαν κι αυτό των δικά-
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σΤΎ)ρίων. Ο θεολόγος στον οποίον απάνΤΎ)σα, βεβαιώνει 
πως Ύ) Εκκλφία έχει μιαν ακριβέστατα κ.αθορισμένΎ) θέσΎ) 
μέσα στο Κράτος. Εγώ, όμως, του απάνΤΎ)σα πως απενα
ντίας Ύ) Εκκλφία πρέπει να περιλαμβάνει μέσα ΤΎ)ς όλο το 
Κράτος κι όχι να πιάνει μέσα του μονάχα κάποια γωνίτσα 
και πως αν αυτό, για έναν οποιοδήποτε λόγο , δεν μπορεί να 
γίνει σήμερα, τότε Ύ) ουσία των πραγμάτων απαιτεί να μπει 
αυτό σαν ο κυριότερος αντικειμενικός σκοπός ΤΎ)ς παραπέρα 
ανάπτυξΎ)ς ΤΎ)ς χριστιανικής κοινωνίας. 

- Π ολu-πολU σωστά! ε ίπε σταθερά και νευρικά ο πά
τερ Π α'ισιος, ο σιωΠΎ)λός και μορφωμένος ιερομόναχος. 

- Αυτό είναι καθαρότατος ουλτραμοντανισμός*, φώ
ν αξε ο Μ ιοuσοβ κι έβαλε ανυπόμονα τό ' να  πόδι πάνω στ ' 
άλλο. 

- Τι λέτε κε ι .  Εμείς οuτε βουνά** δεν έχουμε ! φώναξε 
ο πάτερ Ιωσήφ και γυρίζοντας στον στάρετς συνέχισε : Ο xu

ριος απαντ άει ακόμα και στις παρακάτω «βασικές και ου
σιαστικές» θέσε ις του αντιπάλου του που, σΎ)μειώστε, είναι 
θεολόγος. Π ρώτο: πως «κανένας κοινωνικός σuνδεσμος δεν 
μπορεί και δεν πρέπει να σφετερίζεται τψ εξουσία, να  
επεμβαίνει στα κοινωνικά κα ι  πολιτικά δικαιώματα των 
μελών του». Δεuτερο: «πως τα κακουργοδικε ία  και τα πο
λιτικά δ ικαστήρια δεν πρέπει ν '  ανήκουν στψ ΕκκλΎ)σία 
και δε συμβιβάζονται με τον χαρακτήρα ΤΎ)ς σαν θεϊκοΙ; θε
σμοΙ; και σαν συνδέσμου ανθρώπων που επιδιώκουν θΡΎ)
σκευτικοuς σκοποuς» και τέλος τρίτο: «πως Ύ) εκκλΎ)σία δεν 
, β λ '  , , ειναι ασι ε ια  του κοσμου τουτου» . . .  

- Π αίζει με  τις λέξεις κατά τρόπο που κα.θόλου δεν 

* Δόγμoc των οπocοών τηζ ocπόλυτηζ oιoιxητΙX�ζ εξιiρτησηζ τηζ γocλλι
X�ζ ΕχχλησΙOCζ ocπ ' τον Πιiπoc. Σ.τ.Μ. 

* *  ΛογοπocΙγνιο. Στoc γocλλιχιi montagne = βουνό. 
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ταφιάζει σ '  ένα θεολόγο!  δε βάσταξε και διέκοψε και πάλι 
ο πάτερ Π α·Ισιος. Το διάβασα το βιβλίο στο οποίο απαντ�
σατε, γuρισε και ε ίπε στον Ιβάν Φιοντόροβιτς, κι απόρησα 
με τα λόγια ενός θεολόγου που λέει πως «η Εκκλησία δεν 
είναι βασιλε ία του κόσμου τοUτου». Μα αν δεν �ταν του κό
σμου τοuτου, δεν θα μποροuσε να υπάρχει καθόλου στη γη . 
Στο άγιο ευαγγέλιο τ α  λόγια «δεν είναι του κόσμου τοu
του» είναι ε ιπωμένα με εντελώς διαφoρετικ� έννοια. Δεν 
επιτρέπεται να παίζει κανείς μ '  αυτά τα λόγια. Ο Κuριος 
ημών Ιησοuς Χριστός �pθε ακριβώς για να  εγκαθιδρuσει επί 
της γης την Εκκλησία. Εννοείται πως η βασιλεία  των ουρα
νών δεν είναι του κόσμου τοuτου μα υπάρχει στα ουράνια .  
Όμως δεν μπορεί να  ε ισέλθει κανείς εκεί  παρά μονάχα δια 
μέσου της Εκκλησίας που είναι θεμελιωμένη και ιδρυμένη 
επί της γης. Γ ι '  αυτό ε ίναι απαράδεχτο κι αναξιοπρεπές να  
κάνει κανείς κοσμικά λογοπαίγνια πάνω σ '  αυτό το θέμα. 
Η Εκκλησία είναι στ ' αλ�θεια μια βασιλε ία και προώρι
σται να  βασιλεUσει .  Ε ίναι σίγουρο πως τελικά θα  γίνει μια 
παγκόσμια βασιλεία. Έχουμε επαγγελία  πως έτσι θα γί
νει . . .  

Σώπασε ξαφνικά σάμπως να συγκράτησε τον εαυτό 
του. Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς τον άκουσε με σεβασμό και με 
μεγάλη πρoσox� και uστερα �ρεμα συνέχισε να μιλάει όπως 
και πρώτα πρόθυμα κι ανοιχτόκαρδα στον στάρετς: 

- Τοuτη είναι όλη η xupLCl ιδέα του άρθρου μου: τους 
τρεις πρώτους αιώνες του χριστιανισμοu, η νέα θρησκεί α  

Υ ' ' Ε  λ ' , , εμφανι..,οτανε στη γη μοναχα σαν κκ ησια και ηταν μονα-
χα Εκκλησία. Μα όταν το ε ιδωλολατρικό Ρωμα'ίκό Κράτος 
θέλησε να γίνει χριστιανικό , η φuση των πραγμάτων �ταν 

, ' β  t: ι ι , τετοια που συνε η το ει.,ης: οταν ασπαστηκε το χριστιανι-
σμό, το μόνο που έκανε �ταν να  ενσωματώσει μέσα του την 
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Εκκλησία, ενώ οuσιαστικά έμενε όπως και πριν ένα κράτος 
ε ιδωλολατρικό σε πολλές τοu εκδ'Υ)λώσεις. Κι εξάλλοu δεν 
μπορούσε να γίνει κι αλλιώς. Η Ρώμ'Υ) , σαν Κράτος, είχε 
διαηρ�σει πάρα πολλά στοιχε ία τοu ε ιδωλολατρικού πολι
τισμού και Τ'Υ)ς ειδωλoλατρικ�ς σοφίας, ποu �ταν μάλιστα 
οι ίδιοι οι  σκοποί και οι βάσεις τοu Κράτοuς. Απ ' Τψ άλλ'Υ) 
μεριά 'Υ) Εκκλ'Υ)σία τοu Χριστού, έχοντας μπει πια στο Κρά
τος, δεν μπορούσε φuσικά να εγκαταλείψει καμιάν απ ' τις 
βασικές αρχές Τ'Υ)ς κι ούτε βέβαια τον ακρογωνιαίο Τ'Υ)ς λίθο 
και πάντοτε επεδίωκε το σκοπό Τ'Υ)ς ποu Τ'Υ)ς τον uπέδειξε 
από μιας αρχ�ς ο ίδιος ο Κύριος, να μεταβάλει δ'Y)λαδ� όλο 
τον κόσμο και κατά σuνέπεια  και το παλιό ειδωλολατρικό 
κράτος σ '  Εκκλφία. Δεν πρέπει λοιπόν 'Υ) Εκκλφία να 
επιδιώκει σαν μελλoντικ� κατάΧΤ'Υ)σ'Υ) να βρει μιαν ορισμέν'Υ) 
θέσ'Υ) μέσα στο Κράτος όπως κάνει «κάθε κοινωνικός σύνδε
σμος» � (( ένας σύνδεσμος ανθρώπων ποu επιδιώκοuν θρ'Υ)
σκεuτικούς σκοπούς» - όπως εκφράζεται γ ια Τψ Εκκλ'Υ)
σία ο σuγγραφέας τοu βιβλίοu στον οποίο διατύπωσα τ ις 
αντιρρ�σεις μοu - μα απεναντίας, κάθε Κράτος Τ'Υ)ς γ'Υ)ς θα 
' πρεπε τελικά να μεταβλ'Υ)θεί πέρα για πέρα σ '  Εκκλφία 
κα ι  να μ'Υ) γίνει παρά μονάχα Εκκλ'Υ)σία, εγκαταλείποντας 
όλοuς εκείνοuς τοuς σκοπούς ποu δε σuνταuτίζονται με τοuς 
σκοπούς ης Εκκλφίας. Και όλ ' αuτά καθόλοu δε θα το 
ταπεινώσοuν, δε  θα τοu αφαιρέσοuν ούτε Τψ τ ιμ� ούτε Τ'Υ) 
δόξα ποu έχε ι σαν μεγάλο κράτος, ούτε η δόξα των XUPL
άρχων τοu, μα θα το βγάλοuν απ ' το δρόμο Τ'Υ)ς ψεuτιάς και 
τοu ε ιδωλολατρισμού, απ ' το λαθεμένο δρόμο και θα το 
οδ'Υ)γ�σοuν στο σωστό, στον αλ'Υ)θινό δρόμο, το μοναδικό δρό
μο ποu οδ'Υ)γεί στοuς αιώνιοuς σκοπούς. Ν α γιατί ο σuγγρα
φέας τοu β ιβλίοu Αί Βάσεις τωΥ ΕΧΧλησιασΤιχωΥ Δ ιχαστη
ρίωΥ θα ' χε δίκιο αν , βρίσκοντας και προτείνοντας τούτες 
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τ ις βάσεις, ης θεωρούσε προσωρινές και τις έβλεπε μονάχα 
σαν ένα απαραίτψο συμβιβασμό για την αμαρτωλή εποχή 
μας που ' ν αι γεμάτη ατέλε ιες. Μα μόλις ο συγγραφέας αυ
τών των θέσεων παίρνει το θάρρος ν '  ανακοινώσει πως τού
τες οι βάσεις που προτείνει τώρα και που μερικές μας α.πα
ρίθμησε μόλις ο πάτερ Ιωσήφ, είναι αδιάσειστες, φυσικές κι 
αιώνιες, στρέφεται αμέσως ενάντια στην Εκκλησία κι ενά
ντια στον ιερό, αιώνιο κι αδιάσειστο προορισμό της. Αυτό 
είναι όλο το άρθρο μου σε περίληψη. 

- Δηλαδή με δύο λόγια,  είπε και πάλι ο πάτερ Π α'ισι
ος τονίζοντας την κάθε του λέξη , σύμφωνα με μερικές θεω
ρίες που εμφανίστηκαν καθαρά στο δέκατο ένατο αιώνα 
μας, η Εκκλησία πρέπει να  εξελίσσεται σε Κράτος και να 

β ' λλ ι , ι , ι " μετα α εται κατα καποιον τροπο απο κατωτερο σ ανω-
τερο είδος για να εξαφανιστεί αργότερα μέσα του, παρα
χωρώντας τη θέση της στην επιστήμη, στο πνεύμα της επο
χή μας και στον πολιτισμό. Αν δεν το θέλε ι αυτό κι αντιστέ
κεται ,  τότε της παραχωρείται μια γωνιά μέσα στο Κράτος. 
Μα και κει ακόμα ε ίναι υπό επιτήρηση . Αυτό γίνεται πα
ντού στην εποχή μας στα σύγχρονα ευρωπαϊκά κράτη . Μ α  
κατά τη ρούσικη αντίληψη και τη ρούσικη ελπίδα πρέπει 
όχι η Εκκλησία  να εξελιχτεί σε Κράτος περνώντας τάχα 
από κατώτερο σ '  ανώτερο τύπο ,  μα απεναντίας πρέπει το 
Κράτος να  εξαφανιστεί και ν '  αξιωθεί να γίνει αποκλειστι
κά Εκκλησία και μονάχα Εκκλησία. Και οϋτω γενήσεται !  
Οϋτω γενήσεται ! 

- Τώρα μάλιστα !  Π αραδέχομαι πως μ '  ενθαρρύνατε 
αρκετά ,  είπε ειρωνικά ο Μ ιούσοβ αλλάζοντας και πάλι το 
, , � , , 

, λλ Α ' , λ β , , να  ΠΟοΙ πανω στ α ο .  π οσα κατα α αινω προκειται 
για την πραγματοποίηση κάποιου ιδανικού απείρως μακρι
νού μέχρι δευτέρας παρουσίας. Αυτό ε ίναι ένας ευσεβής πό-
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θος. Είναι ένα ουτοπικό όνειρο για την εξαφάνισ'Υ) των πολέ
μων, των δ ιπλωματών, των τραπεζών κ.τ.λ. Μοιάζει μάλι
στα και με σοσιαλισμό. Και γω που νόμιζα πως όλ ' αυτά 
λ , β '  Ε λ '  " 'λ  θ '  εγονται σο αρα και πως 'Υ) κκ 'Υ)σια απο τωρα κιο ας 
άρχιζε ν α  δικάζει τα κακoυργ�ματα και να  επιβάλλει τψ 
πoιν� του ραβδισμού και του κάτεργου � ίσως-ίσως και του 
θανάτου ! 

- Μ α  και τώρα ακόμα, αν το μόνο δικαστ�ριo που 
υπ�ρχε �ταν το εκκλ'Υ)σιαστικό, και τώρα  ακόμα 'Υ) Εκκλ'Υ)
σία δε θα ' στελνε κανέναν στο κάτεργο ούτε θα καταδίκαζε 
κανέναν σε θάνατο. Τ ο έγκλ'Υ)μα κι ο τρόπος που το αντικρύ
ζουμε , αναντίρρψα θ '  αλλάζανε τότε, σιγά-σιγά βέβαια κι 
όχι ξαφνικά κι απότομα, μα όπως και να ' ναι αρκετά σύ
ντομα . . .  πρόφερε χωρίς να π αίξει το μάτι του ο Ιβάν Φιο
ντόροβις. 

- Σοβαρά το λέτε αυτό; ρώτφε ο Μιούσοβ και τον 
, ξ , ΚOLτα ε επιμονα. 

- Αν όλα γίνονταν Εκκλφία, τότε, αυτ� θ '  αφόριζε 
τον εγκλ'Υ)ματία και τον ανυπάκουο και δε θα ' κοβε κεφά
λια, συνέχισε ο Ιβάν Φιοντόροβιτς. Και σας ρωτάω: Πού θα  
π�γαινε ο αφορισμένος ; Γ ιατ ί  τότε θα 'πρεπε ν α  φύγει όχι 
μονάχα απ ' τους ανθρώπους μα κι απ ' το Χριστό. Γ ιατί  με 
το έγκλ'Υ)μά του θα ξεσψωνόταν όχι μονάχα ενάντια στους 
ανθρώπους μα κι ενάντια σΤ'Υ)ν Εκκλ'Υ)σία του Χριστού. Ου
σιαστικά, αν το πάρουμε κατά λέξ'Υ), αυτό συμβαίνει και 
τώρα, μα δεν έχει διαΚ'Υ)ρυχθεί επίσ'Υ)μα, έτσι Π9υ 'Υ) συνεί
δφ'Υ) του σ'Υ)μερινού εγκλ'Υ)ματία συμβιβάζει πολλές, πάρα 
πολλές φορές τα πράματα: « Έκλεψα, μάτια μου, μα δεν 
πάω ενάντι α  στψ Εκκλ'Υ)σία,  δεν είμαι εχθρός του Χρι
στού» .  Αυτό λέει πολύ συχνά από μέσα του ο τωρινός 
εγκλ'Υ)ματίας. Μα τότε, όταν 'Υ) Εκκλφία πάρει η θέσ'Υ) του 
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Κράτους, θα  του �ταν OUσκολο να πει το ίόιο, γιατί θα  
• πρεπε ν '  απαρν'Υ)θε ί  τψ Εκκλφία όλ'Υ)ς Τ'Υ)ς γ'Υ)ς: « Όλοι 
κάνουν λάθος, μάτια μου, όλοι έχουν πάρει το στραβό όρό
μο, όλοι είναι ψεύτικ'Υ) Εκκλφία και μονάχα εγώ, ο φονιάς 
κι ο κλέφης, είμαι 'Υ) αλ'Y)θιν� χριστιανικ� Εκκλφία». Αυτό 
όμως είναι πoλu OUσκολο να το πει κανείς στον εαυτό του, 
χρε ιάζεται να υπάρξουν εντελώς εξαιρετικές συνθ�κες και 
περιστάσεις που όεν παρουσιάζονται συχνά. Τ ώρα, πάρτε 
απ ' ην άλλ'Υ) μεριά και ην άποψ'Υ) Τ'Υ)ς Εκκλφίας για το 
έγκλ'Υ)μα: όεν πρέπει τ άχα ν '  αλλάξει σε σχέσ'Υ) με Τ'Υ) crYjμε
ριν� , Τ'Υ) σχεδόν ε ιόωλoλατρικ�, κι από μ'Y)χανικ� απoκoπ� 
του μολυσμένου μέλους -όπως γίνεται σ�μερα για τψ 
ασφάλεια  ης κοινωνίας- να μεταβλ'Υ)θεί σε μια πλ�ρ'Y) κι 
αλ'Y)θιν� ιόέα αναγένν'Υ)σ'Υ)ς του ανθρώπου, ανάστασ�ς του 
και σωτηρίας του; . .  

- Δ'Y)λαό� τι  θα πε ι  αυτό; Π άλι αρχίζω να  μψ κατα
λαβαίνω, τον όιέκοψε ο Μ ιούσοβ . Π άλι όνειρα, όνειρα, πάλι 
άμορφα κι ασύλλ'Υ)πτα πράματα. Γ ια ποιόν αφορισμό πρό
κειται ;  Υποπτεύομαι, μα ην αλ�θεια, πως μας κοροϊόεύε
τε, Ιβάν Φιοντόροβιτς. 

- Μ α  στψ πραγματικότψα το ίόιο συμβαίνει και 
τώρα, άρχισε να  λέει ξαφνικά ο στάρετς κι όλοι γύρισαν με 
μιας προς το μέρος του. Γ ιατί  αν όεν υπ�ρχε τώρα 'Υ) Εκ
κλ'Υ)σία του Χριστού, ο εγκλ'Υ)ματίας όε θα • χε κανένα φρένο 
στα κακoυργ�ματά του κι ούτε θα υπ�ρχε καμιά τιμωρία, 
ό'Y)λαό� αλ'Y)θιν� τιμωρία κι όχι μ'Y)χανικ�, όπως ειπώθΥ)Κε 
μόλις τώρα και που το μόνο που κάνει ε ίναι να εξερεθίζει 
στις περισσότερες περιπτώσεις τον άνθρωπο. Δε θα υπ�ρχε 
τιμωρία πραγματικ�, όε θα υπ�ρχε 'Υ) μoναόικ�, αποτελε
σματικ� τιμωρία, 'Υ) μoναόικ� τιμωρία που φοβίζει τον 
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εγκληματία και τον κατευνάζει και που εορεύει στψ ίοια 
του τη συνείΟφη. 

- Πώς αυτό παρακαλώ; ρώτησε με ζωηρότατη περι-
έργεια ο Μ ιούσοβ. . 

- Ν ά πώς, άρχισε να  λέει ο στάρετς. Ολ ' αυτά τα 
καταναγκαστικά εργα της εξορίας και οι ξυλοοαρμοί οε οι-

θ "  " β/ζ / ορ ωνουν κανεναν και, το κυριοτερο, ουτε και φο ι ουν κανε-
ναν κακούργο, έτσι που τα εγκλήματα όχι μονάχα οε λιγο
στεύουν, μα όσο πάει γίνονται και περισσότερα. Σ '  αυτό 
πια Οεν μπορεί παρά να συμφωνήσετε. Ώστε βγαίνει το 
συμπέρασμα πως η κοινωνί α  Οεν εξασφαλίζεται καθόλου μ '  
αυτό τον τρόπο γιατί παρ ' όλο που αποκόπτεται μηχανικά 
το βλαβερό μέλος και εξορίζεται μακριά, έτσι που κανένας 
πια οεν το βλέπει, στη θέση του εμφανίζεται αμέσως άλλος 
κακούργος, ίσως μάλιστα κι άλλοι Ουό. Αν υπάρχει κάτι 
που προφυλάσσει Τψ κοινωνία  ακόμα και στψ εποχή μας 
και οιορθώνει τον εγκληματία μεταβάλλοντάς τον σε άλλον 
άνθρωπο, αυτό το κάτι οεν ε ίναι παρά μονάχα ο νόμος του 
Χριστού που εκοηλώνεται με Τψ τύψη της συνείΟησης. Μο
νάχα όταν παραοεχτεί Τψ ενοχή του σαν τέκνο της έν Χρι
στι{3 κοινωνίας, οηλαοή της Εκκλησίας, παραοέχεται και το 
κακό που έκανε στψ ίοια την κοινωνία, οηλαοή στψ Εκ
κλφία. Έτσι λοιπόν μονάχα μπροστά στψ Εκκλφία 
μπορεί να παραοεχτεί Τψ ενοχή του και ποτέ μπροστά στο 
Κράτος. Αν το οικαστήριο ανήκε σε μια κοινωνία που θα 
' ταν πραγματικά Εκκλησία, τότε αυτή θα ' ξερε ποιόν 
αφορισμένο θα ' πρεπε να  ξαναοεχτεί στους κόλπους της . 
Ενώ τώρα, μη οιαθέτοντας η Εκκλφία καμιάν αποτελε
σματική οικαστική εξουσίά, μα έχοντας μονάχα το οικαίω
μα της ηθικής καταοίκης, παραιτείται και η ίοια απ ' την 
τιμωρία του εγκληματία.  Δεν τον αφορίζει μα πάντοτε τον 
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καθοοηγεί πατρικά. Κι όχι μονάχα αυτό. Π ροσπαθεί να οι
ατηρήσει όλους τους χριστιαν ικούς οεσμούς με τον εγκλη
ματία: του επιτρέπει ν α  παρακολουθεί τη λειτουργία, να 
μεταλαβαίνει, να ελεεί και του φέρεται σαν να ' ταν αιχμά
λωτος κι όχι ένοχος. Και τι θα γινόταν ο εγκληματίας -ω, 
Θεέ μου !- αν και η χριστιανική κοινωνία, οηλαοή η Εκ
κλησία, τον έοιωχνε έτσι όπως τον οιώχνει και τον αποκό
πτει ο νόμος της πολιτείας; Τι θα γινόταν αν την τιμωρία 
του Κράτους την ακολουθούσε αμέσως και πάντοτε η τιμω
ρία της Εκκλησίας; Δε θα  μπορούσε τότε να  υπάρξει μεγα
λύτερη .απόγνωση, τουλάχιστον για το Ρώσο εγκληματία, 
γιατί οι Ρώσοι εγκληματίες είναι θρήσκοι ακόμα. Ποιος ξέ
ρει αλήθεια; Ίσως τότε να γίνονταν φοβερά πράματα. 
' Ισως ο εγκληματίας να  έχανε την πίστη του. Και τότε τι 
θα γινόταν; Όμως η Εκκλησία, που ε ίναι σπλαχνική κι 
αγαπάει τους ανθρώπους, αποφεύγει μονάχη της την ενεργό 
τιμωρία γιατί και χωρίς αυτήν ο ένοχος τ ιμωρήθηκε κιόλας 
πολύ βαριά απ ' το νόμο του Κράτους και πρέπει κάποιος 
να βρεθεί να τον συμπονέσει. Κι ο κυριότερος λόγος που 
αποφεύγει να τιμωρήσει είναι γιατ ί  η Δικαιοσύνη της Εκ
κλησίας είναι η μόνη που περικλείνει την αλήθεια και κατ ά  
συνέπεια  οεν μπορεί να συνουαστεί μ ε  καμιάν άλλη Δικαιο
σύνη ούτε ηθικά ούτε ουσιαστικά, κι ούτε να  ' ρθει έστω και 
σε προσωρινό συμβιβασμό μαζί της. Σ '  αυτό το ζήτημα οε 
χωράνε συμβιβασμοί. Λένε πως ο εγκληματίας στο εξωτε
ρικό, πολύ σπάνια  μετανοεί γιατί κι αυτές ακόμα οι πιο 
σύγχρονες θεωρίες τον βεβαιώνουν πως το έγκλημά του οεν 
είναι έγκλημα μα μονάχα μια εξέγερση ενάντια στην άοικη 

, β ' Η ' , 
, 

καταπιεση και στη ια .  κοινωνια τον αποκοπτει απ το 
σύνολο εντελώς μηχανικά, θριαμβεύοντας πάνω του μονάχα 
με τη β ία και συνοοεύει τον εξοστρακισμένον με το μίσος 
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τΎ)ς -έτσι λένε τουλάχιστον οι ίδιοι ο ι  Ευρωπαίοι γία τον 
εαυτό τους- τον μισούν και, παρ ' όλο που ' ναι αδερφός 
τους, μένουν εντελώς αδιάφοροι και δε φροντίζουν καθόλου 
για ΤΎJ μελλοντική του τύΧΎJ. Έτσι όλα γίνονται χωρίς ην 
παραμικρότεΡΎJ συμπόνια από μέρους ΤΎJς EκκλΎJσίας, γιατί 
τις πιο πολλές φορές εκεί δεν υπάρχει καθόλου Εκκλφία 
μα μείνανε μονάχα οι εκκλΎJσιαστικoί κα ι  τα  μεγαλόπρεπα 
κτίρια των ν αών, και οι εκκλΎJσίες προσπαθούν να περάσουν 
απ ' ΤΎjV κατώτεΡΎJ μορφή, δΎJλαδή ης Εκκλφίας, σε μιαν 
ανώτεΡΎJ μορφή, του Κράτους, ώσπου να εξαφανιστούν ολό
τελα μέσα του. Έτσι τουλάχιστον νομίζω πως γίνεται στις 
λoυθΎJρανικές χώρες. Όσο για ΤΎJ PώμΎJ, εκε ί πια ε ίναι χί
λια χρόν ια  που το Κράτος έχει πάρει ΤΎJ θέσΎJ ΤΎJς Εκκλφί
ας. Γ ι ' αυτό κι ο εγκλΎJματ ίας δε θεωρεί πια τον εαυτό του 
μέλος ΤΎJς Εκκλφίας κι όταν τον εξοστρακίζουν φτάνει 
στΎjV πλήΡΎJ απόγνωσΎJ. Κι  αν επιστρέψει κάποτε στΎjV κοι
νωνία, νιώθει συχνά ένα τέτοιο μίσος, που ΎJ ίδια ΎJ κοινωνία 
τον αποφεύγει και τον εξοστρακίζει .  Μπορείτε μόνοι σας 
να  καταλάβετε πού oδΎJγoύν όλ ' αυτά. Έχει κανείς ΤΎjV 
εντύπωσΎJ πως σε πολλές περιπτώσεις και σΤΎJ χώρα μας το 
ίδιο γίνεται .  Όμως εδώ, κι αυτό είναι το σπουδαίο, εκτός 
απ ' τα πολιτικά δικαστήρια έχουμε και ΤΎjV EκκλΎJσία που 
δε χάνει ποτέ ΤΎjV επαφή ΤΎJς με τον εγκλΎJματία, θεωρώ
ντας τον πάντοτε σαν ακριβό κι αγαΠΎJτό ΤΎJς τέκνο. Και 
υπάρχει ακόμα και διαΤΎJρείται, έστω και μονάχα σαν ιδέα, 
ΎJ ΔικαιoσύνΎJ ης Εκκλφίας που κι αν ακόμα δε δρα ενερ
γψικά προς το παρόν, υπάρχει σαν μια σκέψΎJ μελλοντική, 
έστω και σαν όνειρο. Και  χωρίς αμφιβολία κι ο ίδιος ο 
εγκλΎJματίας ΤΎjV αναγνωρίζει με το ένστιχτο ΤΎJς ψυχής 
του. Ε ίναι  σωστό κι αυτό που ειπώθΎJκε πριν από λίγο, πως 
δΎjλαδή, αν πραγματικά γινόταν το δικαστήριο ΤΎJς EΚΚλΎJ- ! 
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σίας και λειτουργούσε με όλα του τα δικαιώματα, αν δΊ)λα
δή όλΊ) Ί) κοινωνία μεταβαλλόταν σ '  ΕκκλΊ)σία, τότε, όχι 
μονάχα το εκκλΊ)σιαστικό δικαστήριο θα εΠΊ)ρέαζε τον 
εγκλΊ)ματία όσο τ ίποτα δεν τον εΠΊ)ρεάζει τώρα, μα ίσως
ίσως και τα εγκλήματ α  να λιγόστευαν σ '  απίστευτο βαθμό. 
Μ α  και Ί) Εκκλφία - σ '  αυτό δε χωράε ι  αμφιβολία - θ '  
αντιμετώπιζε τον μελλοντικό εγκλΊ)ματία και τ α  μελλοντι
κά εγκλήματα μ '  εντελώς διαφορετικό τρόπο απ ' ό ,τ ι  γί
νεται σήμερα και θα ' ξερε πώς να επαναφέρει τον αφορισμέ
νο στους κόλπους ΤΊ)ς, πώς να προλάβει το κακό και πώς ν '  
αναγεννήσει τον εκπεσμένο. Ε ίν ' αλήθεια, χαμογέλασε ανά
λαφρα ο στάρετς, πως σήμερα ούτε και Ί) χριστιαν ική κοι
νωνία ε ίναι  έτοιμΊ) να δεχτεί μια τέτοιαν αλλαγή μια και οι 
ενάρετοι μετριούνται στα δάχτυλα. Μα επειδή αυτοί δε χά
νουν ΤΊjV πίση τους, όλΊ) Ί) κοινωνία στέκει ατράνταΧΤΊ) 
προσμένοντας ΤΊjV πλήΡΊ) μετατροπή ΤΊ)ς ειδωλολατρικής 
σχεδόν κοινωνίας σε μιαν εν ιαία, οικουμενική και πανίσχυΡΊ) 
ΕκκλΊ)σία. Και οϋτω γενήσεται, οϋτω γενήσεται έστω και 
σΤΊ) συντέλεια των αιώνων, γιατί  τούτο μονάχα ε ίναι προο
ρισμένο να  συμβεί ! Και δεν υπάρχει λόγος να  ταράζεται 
κανείς με υπολογισμούς και διορίες, γιατί το μυστικό του 
χρόνου και ης διορίας το ξέρει μονάχα Ί) σοφία του Θεού, Ί) 
προβλεπτικότψά Του και Ί) αγάΠΊ) Του. Κι αυτό που σύμ
φω'να με τους υπολογισμούς του ανθρώπου μπορεί να ' ναι 
πολύ μακριά ακόμα, ίσως από προαπόφασΊ) του Θεού να 
βρίσκεται κιόλας στις παραμονές, να 'χε ι  φτάσει κιόλας 
προ των πυλών. Οϋτω γενήσεται. Οϋτω γενήσεται. 

- Οϋτω γενήσεται !  επικύρωσε με ευλάβεια κι αυσΤΊ)
ρότψα ο πάτερ Π α·Ισιος. 

- Π αράξενο , πάρα πολύ παράξενο ! πρόφερε ο Μ ιού-
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σοβ, όχι και πολύ ζω"Υ)ρά, με κάποια συγκραΤ"Υ)μέν"Υ) αγανά
χτ-ηση. 

- Τι σας φαίνεται λοιπόν τόσο παράξενο ; ρώτησε με 
κάποια προφύλαξη ο πάτερ Ιωσήφ. 

- Μα τι ' ν αι όλ ' αυτ ά  τελοσπάντων ; ξεφώνισε ο Μι
ούσοβ, λες και ξέσπασε ξαφνικά. Π αραμερίζεται το Κράτος 
απ ' τη γη και η Εκκλησία ανυψώνεται στο επίπεόο του 
Κράτους! Αυτό πια όεν είναι ουλτραμοντανισμός, αυτό εί
ναι σουπερουλτραμοντανισμός! Αυτό όεν το ονειρεύτηκε ού
τε ο Π άπας Γρηγόριος ο έβόομος! 

- Εντελώς λαθεμένα το καταλάβατε! πρόφερε αυστη
ρά ο πάτερ Π α·Ισιος. Καταλάβετέ το, λοιπόν, πως όε μετα
μορφώνεται "Υ) Εκκλ-ησία σε Κράτος. Αυτό είναι το όνειρο 
της Ρώμ"Υ)ς. Αυτό είναι ο τρίτος πειρασμός του Σατανά !  
Μα  απεναντίας το  Κράτος μεταμορφώνεται σ '  Εκκλησία, 
ανυψώνεται στο επίπεόο της Εκκλησίας και γ ίνεται παγκό
σμια Εκκλησία, πράμα που είναι εντελώς αντίθετο και απ ' 
τον ουλτραμοντανισμό και απ ' τη Ρώμη και απ ' τα  όικά 
σας λόγια και ε ίναι μονάχα ο μεγάλος προορισμός της Ορ
θοόοξίας σε τούτο τον κόσμο. Αυτό το άστρο θ '  αναλάμψει 
απ ' την Ανατολή. 

Ο Μιούσοβ έμεινε βαρυσήμαντα σιωπηλός. ' Ολη του η 
εμφάνιση έόε ιχνε καταπληκτική αυτοεκτίμ-ηση. Στα χείλη 
του φάνηκε ένα χαμόγελο συγκαταβατικής ανωτερότητας. 
Ο Αλιόσα τα παρακολουθούσε όλα και η καρόιά του χτυπού
σε όυνατά. Όλη τούτη η συζήτ-ηση τον ε ίχε συγκινήσει βα
θιά. Έριξε τυχαία ένα βλέμμα στον Ρακίτιν. Αυτός στεκό
ταν ακίνητος στη θέση του, κοντά στην πόρτα, ακούγοντας 
και κοιτάζοντας προσεχτικά αν και είχε χαμηλωμένα τα μά
τια του. Μ α  απ ' το ζωηρό κοκκίνισμα στα μάγουλά του, ο 
Αλιόσα κατάλαβε πως κι ο Ρακίτιν όεν ήταν λιγότερο τα-
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ραγμένος. Κι ο Αλιόσα ήξερε πολύ χαλά γιατί ήταν ταραγ
μένος .  

- Επιτρέψτε μου να  σας δΙYJγηθώ ένα μικρό περιστα
τικό, καλοί μου κύριο ι ,  άρχισε να  λέε ι ξαφνικά ο Μιούσοβ 
μ '  ένα επιβλψικό κι εξαιρετικά αξιοπρεπές ύφος: Στο Π α
ρίσι, εδώ και κάμποσα χρόνια, λίγον καιρό μετά το πραξικό
ΠYJμα του ΔεκέμβρYJ, μου ' τυχε μια φορά, σε μιαν επίσκεψή 
μου σ '  ένα πολύ-πολύ σYJμαντικό πρόσωπο που βρισκόταν 
στα πράγματα, να συναντήσω έναν περιεργότατο κύριο . 
Αυτό το άτομο δεν ήταν ακριβώς αστυνομικό λαγωνικό μα 
κάτι σαν διευθυντής μιας ολόκλYJΡYJς ομάδας λαγωνικών ΤYJς 
πολιτικής αστυνομίας, που ε ίναι στο ε ίδος του ένα αρκετά 
σπουδαίο αξίωμα. Βρίσκοντας λοιπόν τψ ευκαιρία έπιασα 
απ ' ΤΥ) μεγάλΥ) μου περιέργεια  κουβέντα μαζί του.  Κι επει
δή αυτός δεν ε ίχε έρθε ι σαν γνώριμος μα σαν υφιστάμενος 
για να  κάνε ι κάποιαν αναφορά, μου ' κανε τψ τιμή, βλέπο
ντας πως ήμουνα δεχτός στου προϊσταμένου του ,  να  μου μι
λήσει με κάποιαν ε ιλικρίνεια, εννοε ίται βέβαια ώς ένα ορι
σμένο σYJμείο, δYJλαδή, για να το πω καλύτερα, ήταν μάλλον 
ευγεν ικός παρά ε ιλικρινής, όπως ακριβώς ξέρουν να ' ναι 
ευγεν ικοί οι Γάλλοι ,  πολύ περισσότερο μάλιστα γιατί 
' βλ ' " ξ' 'Ο ' 

, ε επε στο προσωπο μου εναν ενο . 
_ 

μως εγω τον κατα-
λαβα καλά. Μιλούσαμε για τους σοσιαλεπαναστάτες. ΣYJ
μειώστε πως τότε τους καταδιώκανε αυτούς. Π αραλείπο
ντας το κύριο συμπέρασμα ΤYJς κουβέντας μας θα σας πω 
μονάχα μια περιεργότατYj παρατήρφΥ) που έκανε κάπως 
ξαφνικά αυτός ο ανθρωπάκος, σαν να του ξέφυγε : «Εμείς, 
ε ίπε αυτός,ουσιαστικά δε φοβόμαστε και τόσο πολύ όλους · 

αυτούς τους σοσιαλιστές-αναρχικούς, τους άθεους και τους 
επαναστάτες .  Τους παρακολουθούμε και ξέρουμε το κάθετι 
γι ' αυτούς. ' Ομως ανάμεσα σ '  αυτούς υπάρχουν και μερι-
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κοί, όχι πολλοί ,  εξαιρετικά ιόιόρρυθμοι άνθρωποι: Αυτοί 
πιστεύουν σε Θεό, είναι χριστιανοί και ταυτόχρονα είναι 

λ ' Α ' β '  , , , και σοσια ιστες. υτους φο ομαστε περισσοτερο, αυτοι ε ι-
ναι τρομεροί !  Ο σοσιαλιστής-χριστιανός είναι φοβερότερος 
απ ' το σοσιαλιστή-άθεο». Και τότε ακόμα απόρησα μ '  αυ
τά τα λόγια, μα τώρα, κυριοί μου, τα ξαναθυμήθηκα . . .  

- Βρίσκετε όηλαόή πως έχουν σχέση με μας και  μας 
θεωρείτε σοσιαλιστές; ρώτησε χωρίς περιστροφές ο πάτερ 
Π α'tσιος. 

Μα πριν ο Πιότρ Αλεξάντροβιτς προφτάσει ν '  απαντή
σε ι ,  άνοιξε η πόρτα και μπήκε ο τόσο αργοπορημένος Ντι
μήτρι Φιοντόροβιτς. Είχαν πάψει σχεόόν να τον περιμένουν, 
έτσι που στην αρχή απόρησαν κάπως με την αναπάντεχη 
εμφάνισή του. 
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Γιατι να ζει ενας τετοιος ανθρωπος ! 

Ο Ν;ΙΜΗΤΡ\ � ιoντόρoβιτς �ταν εικo�ιoχτώ χρονών , 
,
είχε 

μετριο αναστημα κι ευχαριστο προσωπο, μα φαινοταν 
πολύ μεγαλύτερος. Ε ίχε γερά μούσκουλα και μπορού

σε κανείς να διακρίνει πως είχε μεγάλη σωματ ική δύναμη 
μα παρ ' όλ ' αυτά το πρόσωπό του φαινότ αν κάπως αρρω
στιάρικο, έτσι καθώς ήταν αδύνατο με βαθουλωμένα μά
γουλα που ' χαν ένα ασθενικό κιτρινιάρικο χρώμα. Τα αρκε
τά μεγάλα, σκοτεινά και προεξέχοντα μάτια του κοίταζαν 
σταθερά κι επίμονα μα κάπως αόριστα. Ακόμα κι όταν νευ
ρίαζε και μιλούσε ερεθισμένος, το βλέμμα του δεν επηρεαζό
ταν απ ' την εσωτερική του ταραχή και ε ίχε μιαν άλλη έκ
φραση που καμιά φορά δεν ταίριαζε καθόλου με τη στιγμή. 
«Δύσκολο να καταλάβεις τι σκέφτεται)) ,  λέγανε μερικές 
φορές κείνοι που κ�υβέντιαζαν μαζί του. ' Αλλοι πάλι, βλέ-

, ' θ ' ' β  , ποντας τα ματια του σχεφτικα και σκυ ρωπα, συνε αινε κα-
ποτε να  μείνουν κατάπληχτοι με τ '  αναπάντεχα γέλια του 
που αποδείχνανε πως έκανε χαρούμενες και παιχνιδιάρικες 
σκέψεις ,  τη στιγμή ακριβώς που τα μάτια του δείχνανε τό
ση σκυθρωπότητα. Εξάλλου, δεν ήταν και παράξενο που το 
πρόσωπό του φαινόταν αρρωστιάρικο: όλοι ξέρανε ή είχαν 
ακουστά για την εξαιρετικά πολυτάραχη και «γλεντζέδικη» 
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ζωή που ' κανε στην πολιτεία μας κείνον ακριβώς τον τε
λευταίο καιρό. Ξέρανε ακόμα και τον ασυνήθιστο εκνευρι
σμό. όπου τον είχαν φέρει ο ι  ασταμάτητες φιλονικείες με 
τον πατέρα του για τα περιουσιακά τους. Στην πολιτεία 
κυκλοφορούσαν αρκετά ανέκόοτα πάνω σ '  αυτό το θέμα. 
Είν ' αλήθεια πως κι από φυσικού του ήταν ευερέθιστος, 
«έχε ι ένα πνεύμα στρεβλό και κομματιαστό», όπως ε ίχε πει 
χαρακτηριστικά ο εψηνοόίΚΊ)ς μας Συμεών Ιβάνοβιτς Κα
τσάλνικοβ σε μιαν ομήγυΡΊ). 

Μπήκε ντυμένος άψογα και κομψά, με κουμπωμένΊ) ΤΊ) 
ρεντιγκότα του, με μαύρα γάντια,  κρατώντας ένα ψΊ)λό κα
πέλο στο χέρι .  Σαν στρατιωτικός που πριν από λίγο απο
στρατεύΤΊ)Χε,  άφηνε μουστάκι και ξύριζε για την ώρα τα γέ
νια. Τ α σκουρόξανθα μαλλιά του ήταν κομμένα κοντά και 
χτεν ισμένα προς τα μπρος στους κροτάφους. ΒΊ)μάτιζε 
αποφασιστικά, με μεγάλα στρατιωτικά βήματα. Κοντοστά
θΊ)Χε στο κατώφλι κι έριξε σ '  όλους ένα βλέμμα. Ύστερα 
κατευθύνθΊ)κε ίσα προς τον στάρετς μαντεύοντας πως αυτός 
είναι ο ο ικοόεσπόΤΊ)ς.  Έκανε μιαν βαθιάν υπόκλισΊ) και ζή
τ-ησε την ευλογία του. Ο στάρετς ανασΊ)κώθΊ)κε και τον ευ
λόγ-ησε. Ο Ντιμήτρι Φιοντόροβιτς φίλΊ)σε με σεβασμό το χέ
ρι του και ,  εξαιρετικά ταραγμένος, σχεόόν εκνευρισμένος, 
πρόφερε: 

- Π αρακαλώ να φανείτε μεγαλόψυχος και να με συγ
χωρήσετε που σας έκανα να με περιμένετε τόσην ώρα. 
' Ομως όυό φορές ρώτ-ησα τον υΠΊ)ρέΤΊ) Σμερντιακόβ που 
μου έστειλε ο πατερούλΊ)ς μου κι αυτός με βεβαίωσε καΤΊ)
γΟΡΊ)ματικά πως Ί) συνάνΤΊ)σΊ) ε ίχε οριστεί σΤΊ) μια. Τ ώρα 
μόλις μαθαίνω . . .  

- Μ-ην αν-ησυχε ίτε ,  τον όιέκοψε ο στάρετς, όεν είναι 
τίποτα, όεν πειράζει που αργήσατε λιγάκι. 
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- Σας είμαι εξαιρετικά ευγνώμων ' και �μoυν εντελώς 
βέβαιος πως θα μου δείχνατε ΤΊjV καλοσύν'Υ) σας. 

Λέγοντάς τα αυτά ο Nτψ�τρι Φιοντόροβιτς υποκλίθ'Υ)
κε για μιαν ακόμα φορά, ύστερα γυρίζοντας απότομα στον 
«πατερούλψ> του του ' καν� κι αυτουνού μιαν υπόκλισ'Υ) το 
ίδιο βαθιά και γεμάτ'Υ) σεβασμό. Ήταν φανερό πως είχε 
αποφασίσει απ ' τα πριν αυτ� ΤΊjV υπόκλισ'Υ) με όλ'Υ) του ΤΊjV 
ειλικρίνεια,  θεωρώντας το υπoχρέωσ� του να  εκφράσει μ '  
αυτό τον τρόπο το σεβασμό του και τις καλές του προθέ
σεις. Αν κι αυτό �ταν εντελώς αναπάντεχο για τον Φιόντορ 
Π αύλοβιτς, αυτός δεν τα ' χασε: π�δ'Y)ξε απ ' ΤΊjV πολυθρόνα 
του κι απαντώντας στ'Υ) βαθιά υπόκλισ'Υ) του Nτψ�τρι Φιο
ντόροβιτς υποκλίθ'Υ)Χε κι αυτός το ίδιο βαθιά στο γιό του. 
Το πρόσωπό του έγινε ξαφνικά σοβαρό κι επιβλψικό, πρά
μα όμως που τον έκανε να  πάρει μια εντελώς μoχθ'Y)Ρ� έκ
φρασ'Υ) . Ύστερ ' απ ' αυτό ,  ο Nτψ�τρι Φιοντόροβιτς έκανε 
σιωΠ'Υ)λός μιαν υπόκλισ'Υ) σ '  όλους γενικά και με τα μεγάλα 
κι αποφασιστικά του β�ματα πλ'Υ)σίασε το παράθυρο και κά
θισε στ'Υ) μoναδικ� καρέκλα που ' χε μείνει αδειαν�, δίπλα 
στον πάτερ Π α·Ισιο. Τότε έγειρε προς τα  μπρος το κορμί 
του κι ετοψάσΤ'Υ)κε ν '  ακούσει Τ'Υ) συνέχει α  ης συζ�Τ'Y)σ'Y)ς 
που αυτός ε ίχε διακόψει . 

Ο ερχομός του Nτψ�τρι Φιοντόροβιτς τους απασχό
λφε δυό λεπτά όλα κι όλα, και 'Υ) συζ�Τ'Y)σ'Y) δεν μπορούσε 
να μ'Υ) συνεχιστεί. Μα τούτ'Υ) Τ'Υ) φορά ο Π ιότρ Αλεξάντροβι
τς δεν το θεώρφε αναγκαίο ν '  απαντ�σει στΊjV ξεχάθαρ'Υ) 
και σχεδόν αγανακτισμέν'Υ) ερώΤ'Υ)σ'Υ) του πάτερ Π α'Ισιου. 

- Επιτρέψτε μου να μ'Υ) συνεχίσω πάνω σ '  αυτό ,  πρό
φερε αυτός με κάποια κoσμικ� υπεροψία .  Στο κάτω-κάτω, 

, θ " " λ  Ν '  Ι β ' Φ , αυτο το εμα ε ιναι αρκετα περιπ οκο. α, ο αν ιοντο-
ροβιτς χαμογελάει ε ιρωνικά: σίγουρα θα ' χε ι  κάτι ενδιαφέ-
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ρον να μας πει και σε τούτη την περίπτωση . Ρωτήστε txU
,όν καλύ,ερα. 

-- Δεν έχω ,ίποτα ιδιαίτερο να  πω, θα ' θελα μονάχα 
να κάνω μια μικρή παρατήρηση, απάντησε αμέσως ο Ιβάν 
Φιοντόροβιτς, πως γενικά ο εuρωπαϊκός λιμπεραλισμός, 
και μάλιστα κι ο δικός μας λιμπεραλιστικός ντιλεταντι
σμός, από πολύν καιρό πια κι αρκετά cruXvix,  κάνει σύγχuση 
των τελικών αποτελεσμάτων rou σοσιαλισμού και rou χρι
στιαν ισμού. Αuτό το εξωφρενικό σuμπέρασμα είναι φuσικά 
πολύ χαρακηριστικό. Κι εξάλλοu δεν ε ίναι μονάχα οι λι
μπεραλίστες και οι ντιλετάντες ποu μπερδεύοuν το σοσια
λισμό με το χριστιαν ισμό , μα σε πολλές περιπτώσεις το 
ίδιο xiXvouv και οι χωροφύλακες, οι  χωροφύλακες rou εξω
τερ ικού φuσικά. Το παρισινό σας ανέκδοτο είναι χαρακτη
ριστικό, Π ιότρ Αλεξάντροβιτς. 

- Και πάλι θα σας παρακαλέσω, κύριοι ,  ν '  αφήσοuμε 
εντελώς txurG το θέμα, ξανάπε ο Π ιότρ Αλεξάντροβιτς, και ' 
γω σ '  αντάλλαγμα θα σας δ ιηγηθώ ένα ανέκδοτο για τον 
ίδιο τον Ιβάν Φιοντόροβιτς, πολύ ενδιαφέρον και χαρακτη
ριστικό. Μόλις πριν από πέντε μέρες, σε μια σuγκέντρωση , 
όποu παρεuρίσκονταν προπάντων κuρίες, δήλωσε πανηγuρι
κά σε μια σuζήτηση πως σ '  όλη τη γη δεν uπάρχει απολύ
τως τίποτα ποu να μπορεί ν '  αναγκάσει τοuς ανθρώποuς ν ' 

αγαπήσοuν τοuς όμοιούς τοuς, πως δεν uπάρχει κανένας φu
σικός νόμος ποu ν '  αναγκάζει τον άνθρωπο ν '  αγαπάει την 
ανθρωπότητα και πως, αν uπάρχει και uπήρχε ώς τα τώρα 
αγάπη στον κόσμο, αuτό δεν έγινε από κανένα νόμο της φύ
σης ,  μα μόνο και μόνο γιατί ο άνθρωπος πίστεuε στην αθα
ν ασία rou. Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς πρόσθεσε πως αuτός ακρι
βώς είναι ο «φuσικός νόμος)) -μέσα σε εισαγωγικά- έτσι 
ποu αν λείψει απ ' την ανθρωπότητα η πίστη για την αθα-
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νασία τYJς ,  θα  εξαφανιστεί αμέσως όχι μονάχα Ί) αγάΠΊ) μα  
και Ί) απαραίΤψΊ) όύναμΊ) γ ια  ΤΊ) σuνέχισΊ) ΤΊ)ς παγκόσμιας 
ζωής. Κι όχι μονάχα αuτό: σε μια τέτοια περίπτωσΊ) οε Οα 
uπάρχει πια τίποτα ανήθικο, όλα θα επιτρέπονται, ακόμα 
και Ί) ανθρωποφαγία. Μα προχώρφε κι ακόμα παραπέρα: 
τέλειωσε με τyJ διαβεβαίωσΊ) πως για κάθε άνθρωπο ποu, 
όπως εμείς, δεν πιστεύει ούτε στο Θεό ούτε στψ αθανασία 
τοu, ο φuσικός νόμος πρέπει να  γίνει το αντίθετο Tou ώς τα 
τώρα θΡΊ)σκεuτικού νόμοu, έτσι ποu ο εγωισμός, ακόμα κι 
όταν φτάνει ώς το κακούργΊ)μα, όχι μονάχα θα πρέπει να  
' ναι επιτρεπτός, μα θα  πρέπει να τον παραδεχτεί κανείς 
και σαν αναγκαίο, σαν Τψ πιο λογική και σχεδόν σαν Τψ 
πιο εuγεν ική διέξοδο απ ' τYJν κατάστασΊ) ποu βρίσκεται .  
Α π '  αuτή Τψ παραδοξολογία μπορείτε ,  κύριοι , να βγάλετε 
τα σuμπεράσματά σας και να καταλάβετε τι uποσΤΊ)ρίζει 
και τι ίσως έχει σκοπό να uποσΤΊ)ρίξει ο καλός μα εκκεντρι-
κός και παραδοξολόγος Ιβάν Φιοντόροβιτς. ' 

- Μια στιγμή, παρακαλώ, φώναξε αναπάντεχα ο 
Ντιμήτρι Φιοντόροβ ιτς, θέλω να δω αν κατάλαβα καλά: 
« Το κακούργΊ)μα όχι μονάχα θα πρέπει να  ' ναι επιτρεπτό 
μα θα πρέπει να το παραδεχτεί κανεΙς σαν Τψ πιο αναπό
φεUΧΤΊ) και τYJν πιο λογική διέξοδο για τον κάθε άθεο ! »  
Έτσι ε ίναι Ί) όχι; 

- Έτσι ακριβώς, ε ίπε ο πάτερ Π α·Ισιος. 
- Θα το ' χω uπόψΊ) μοu. 
Αφού τα ε ίπε ιxuTιX ο Ντιμήτρι Φιοντόροβιτς, σώπασε 

το ίδιο απότομα όπως ανακατεύΤΊ)κε και σΤΊ) σuζήΤΊ)σΊ). 
ι Ολοι τον κοίταξαν με περιέργεια. 

- Πραγματικά, λοιπόν, έχετε Τψ πεποίθΊ)σΊ) πως IχU
τό θα  σuμβεί  όταν οι άνθρωποι χάσοuν τYJν π ίστYJ τοuς στYJν 
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θ ι Ψ Ι Ι ξ Ι ι α ανασια της υχης τους; ρωτησε αφνικα ο σταρετς τον 
Ιβάν Φιοντόροβιτς. 

- Ναι ,  αυτό είπα. Δεν υπάρχει αρετ� όταν όεν υπάρ
χει π ίστη στην αθανασία. 

- Θα πρέπει να ' στε μακάριος αν το π ιστεύετε αυτό 
� πολύ όυστυχισμένος! 

- Γ ιατί όυστυχ.ισμένος; ρώτησε χαμογελώντας ο Ι βάν 
Φιοντόροβιτς. 

- Γιατί  κατά πάσαν π ιθανότητα όεν πιστεύετε κι ο 
ίόιος στην αθανασία της Ψυχ�ς σας κι ούτε σ '  αυτά που γρά
ψατε για την Εκκλησία και για το εκκλησιαστικό ζ�Tημα. 

- Μπορεί να  ' χετε και όίκιο! Όμως όεν αστειευό
μουν α κι εντελώς . . .  ομολόγησε ξαφνικά μ '  ένα παράξενο 
τρόπο ο Ι βάν Φιοντόροβιτς και κοκκίνισε. 

- Δεν αστειευόσαστε κι εντελώς, αυτό είν ' αλ�θεια. 
Aυτ� η σκέψη όεν καταστάλαξε ακόμα στην καρόιά σας και 
σας βασανίζει .  Μα κι αυτός που βασανίζεται αγαπάει κα
μιά φορά να όιασκεόά.ζει με την απόγνωσ� του , λες και το 
κάνει κι αυτό από απόγνωση. Π ρος το παρόν και σεις όια
σκεόά.ζετε από απόγνωση, γράφοντας άρθρα, συζητώντας 
στα κοσμικά σαλόνια  χωρίς και σεις ο ίόιος να πιστεύετε 
στη όιαλεχτικ� σας και κοροϊόεύοντάς την μέσα σας με κα
ημό και θλίψη . . .  Δεν έχετε λύσει αυτό το πρόβλημα κι αυτό 
είναι το μεγάλο σας βάσανο γιατί το πρόβλημα ζητάει επι
ταχτικά μια λύση . . .  

- Κα ι  μπορε ί τάχα να  λυθεί μέσα μου; Να  λυθεί με 
θετικό τρόπο; εξακολουθούσε να ρωτάει περίεργος ο Ιβάν 
Φιοντόροβιτς κοιτάζοντας με κάποιο αινιγματικό χαμόγελο 
τον στάρετς. 

- Κι αν ακόμα όεν μπορε ί να λυθε ί θετικά, ποτέ όε θα 
λυθεί ούτε κι αρνητικά. Την ξέρετε κι ο ίδιος αυτ� την ιόιό -
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τητα της καρδιάς σας.  Κ ι  απ ' αuτό προέρχεται  όλο το 
μαρτύριό σας. Μα  πρέπει να  εuγνωμονείτε τον πλάστη ποu 
σας έδωσε μιαν ανώτερη καρδιά ποu ' ναι ικανή να uποφέρει 
αuτό το μαρτύριο: «φιλοσοφείν περί των uψίστων, έρεuνiiν 
τά υΨιστα, οη έν τοίς ουρανοίς � κατοικία �μων έση». Εί
θε να  σας δώσει ο Θεός τη δuνατότητα να  βρείτε τη λύση 
όταν θα βρίσκεστε ακόμα στη γη και ε ίθε να εuλογεί την 
οδόν σας! 

Ο στάρετς σήκωσε το χέρι τοu και ήταν έτο ιμος να εu
λογήσει απ ' τη θέση τοu τον Ιβocν Φιοντόροβιτς. Μα εκεί
νος σηκώθηκε ξαφνικoc απ ' την καρέκλα τοu, τον πλησίασε, 
δέχτηκε την εuλογία τοu, τοu φίλησε το χέρι και γύρισε χω
ρίς να πει λέξη στη θέση τοu. Το πρόσωπό τοu είχε σταθε
ρή και σοβαρή έκφραση.  Αuτό το φέρσιμο, μα κι όλη η προ
ηγούμενη κοuβέντα ποu δεν μπορούσε κανείς να την περιμέ
νει απ ' τον Ιβocν Φιοντόροβιτς, τοuς εξέπληξε όλο.uς με την 
αινιγμαηκότητoc τοu και με την κάποια επισημότητoc τοu, 
τόσο ποu για λίγο όλοι σώπασαν και το πρόσωπο τοu Αλιό
σα έδε ιχνε σχεδόν φοβισμένο. Μα ο Μιούσοβ ξαφνικoc ανα
σήκωσε τοuς ώμοuς τοu και την ίδια σηγμή ο Φιόντορ Π αύ
λοβιτς σηκώθηκε όρθιος. 

Π , " 
Ι ' 

ξ - ανιεροτατε και παναγιοτατε σταρετς. φωνα ε 
δείχνοντας τον Ιβocν Φιοντόροβιτς: Αuτός ε ίναι ο γιος μοu, 
σαρξ εκ της σαρκός μοu, ο πιο αγαπημένος μοu! Τούτος εί
ναι ο άξιος, σαν να λέμε ο Καρλ Μορ, κι αuτός ο γιος ποu 
μπήκε τώρα μόλις, ο Νημήτρι Φιοντόροβιτς ποu μαλώνω ζ' ζ ' 

� , �" , μα ι τοu και σας ηταω να  μοu οωσετε το ο ικιο, ε ιναι ο ανα-
ξιος Φραντς Μορ,  και οι δuό τοuς απ ' τοuς «Ληστές» τοu 
Σίλλερ, και γω, εγώ σ '  αuτή την περίπτωση ε ίμαι ο ηγεμο
νεύων κόμης φον Μορ!  Κρίνετέ μας και σώστε μας! ' Exou-
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με ανάγκη όχι μονάχα απ τις προσεuχές μα κι απ τις 
πρoρ�σεις σας. 

- M ιλ�στε απλά και μψ αρχίζετε να προσβάλλετε 
οικούς σας ανθρώποuς, απάντησε ο στάρετς με μιαν αΟύνα
μη, εξαντλημένη φων� . Ήταν φανερό πως όσο π�γαινε 
κοuραζόταν περισσότερο κι έχανε τ ις οuνάμεις τοu. 

- Ολ ' αuτά είναι μια αισχρ� κωμωοία ποu την προ
αισθανόμοuν απ ' την ώρα ποu ερχόμοuνα οω πέρα! ξεφώνι
σε αγαναχτισμένος ο Nτιμ�τρι Φιοντόροβιτς και σηκώθηκε 
κι αuτός απότομα. Με σuγχωρείτε, αιοεσιμότατε πάτερ, γύ
ρισε και ε ίπε στον στάρετς, εγώ είμαι αμόρφωτος άνθρω
πος κι ούτε ξέρω καλά-καλά να σας πρoσφων�σω, μα σας 
κοροϊοέψανε και σεις οε ίξατε uπερβολικ� καλοσύνη ποu μας 
επιτρέψατε να μαζεuτούμε οω πέρα. Ο πατερούλης μοu 
επιοιώκει απλώς και μόνο να οημιοuργ�σει σκάνΟαλο. Γ ια
τί ;  θα  μοu πείτε. Αuτό πια ε ίναι οικός τοu λογαριασμός . 
Αuτός πάντα έχει το σκοπό τοu. Μα  νομίζω πως τώρα ξέ
ρω για ποιο λόγο . . .  

-:- Με κατηγορούν όλοι ,  όλοι  τοuς! φώναξε ο Φιόντορ 
Π αύλοβιτς. Να, κι ο Π ιότρ Αλεξάντροβιτς με κατηγοράει. 
Με κατηγoρ�σατε, Π ιότρ Αλεξάντροβιτς, με κατηγoρ�σα
τε! γύρισε ξαφνικά και ε ίπε στον Μιούσοβ , αν κι αuτός ούτε 
το σκέφτηκε καν να τον Οιακόψει. Με κατηγορούν πως απέ
κρuψα τα λεφτά τοu παιοιού μοu και τοu τα π�ρα με Οόλο . 
Μ α  πέστε μοu λοιπόν. Δεν uπάρχοuν τάχα oικαστ�ρια; 
Εκεί θα  σας τα λογαριάσοuν, Nτιμ�τρι Φιοντόροβιτς, με 
τ ις ίοιες σας τις αποοείξεις , τα  γράμματα και τα σuμβό
λαια, πόσα ε ίχατε, πόσα σπαταλ�σατε και τ ι  σας μένει !  
Γ ιατί  ο Π ιότρ Αλεξάντροβιτς αποφεύγει να πε ι  τη  γνώμη 
τοu ; Ο Nτιμ�τρι Φιοντόροβιτς οεν τοu ε ίναι ξένος. Μα οεν 
το κάνει γ ιατί όλοι είναι εναντίον μοu. Όμως ο Nτιμ�τρι 
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Φιοντόροβιτς μου χρωστάει κιόλας, κι όχι τ ίποτα μικροπρά
ματ α  μα ολόκληρες χιλιάδες ρούβλια. Αυτό μπορώ να τ '  
αποδείξω με ντοκουμέντα!  Όλη 'Υ) πολιτεία τρίζε ι και βου
ίζει με τα  γλέντια  του! Και κει που υΠ'Υ)ρετούσε πρώτα, 
εκεί πλήρωνε χίλιες και δυό χιλιάδες ρούβλια  για αποπλανή
σε ις τίμιων κοριτσιών. Αυτά,  Ντιμήτρι Φιοντόροβιτς, αυτά 
τα ξέρουμε με τ ις π ιο μυστικές λεπτομέρειες και θα τ '  
αποδείξω . . .  Π ανιερότατε πάτερ, το π ιστεύετε τάχα; Ξελό
γιασε τψ ευγενικότερ'Υ) κοπέλα, από καλό σπίτι, με περιου
σία ,  κόρ'Υ) του πρώψ ανωτέρου του, ενός γενναίου συνταγ
ματάρχ'Υ) παρασ'Υ)μοφΟΡ'Υ)μένου με τα διάσ'Υ)μα Τ'Υ)ς αγίας 
' Αννας μετά ξ ιφών, ξεγέλασε το κορίτσι ζ'Υ)τώντας το σε 
γάμο, τώρα ε ίναι δω, τώρα είναι ορφανή , αρραβωνιστικιά 

, , ι , ι ξ του, κι αυτος Π'Υ)γαινει φανερα στο σπιτι μιας ντοπιας ε-
λογιάστρας. Μα παρ ' όλο που αυτή 'Υ) ξελογιάστρα ήταν 
ΠΡΟ'Υ)γούμενα, ας το πούμε έτσι, πολιτικά παντρεμέν'Υ) μ '  
έναν ευυπόλ'Υ)ΠΤΟ κύριο ,  έχει ανεξάρτψο χαρακτήρα, ε ίναι 
φρούριο απόρθψο για όλους, σαν να  'ταν νόμιμος σύζυγος , 
γιατί είναι 'Υ)θική, ναι ,  πανάγιοι πατέρες μου, είναι 'Υ)θική . 
Κι ο Ντιμήτρι Φιοντόροβιτς θέλε ι ν '  ανοίξει τούτο το φρού
ριο με χρυσό κλειδί, γι ' αυτό μου κάνει τώρα τον παλικαρά, 
θέλε ι να  μου αρπάξει λεφτά,  κι ώς τα τώρα σπατάλ'Υ)σε χι
λ ιάδες ρούβλια γι ' αυτή τψ ξελογιάστρα. Γ ι '  αυτό κιόλας 
δανείζεται ακατάπαυστα κι από ποιόν νομίζετε; Ν α το πω 
ή όχι, Μ ίτια; 

- Σκασμός! φώναξε ο Ντιμήτρι Φιοντόροβιτς. Περιμέ
νετε να φύγω, γιατί μπροστά μου δε σας επιτρέπω να προ
φέρετε με το βρώμικο στόμα σας τ '  όνομα Τ'Υ)ς ευγενικότε
Ρ'Υ)ς κοπέλας . . . Και μονάχα το γεγονός πως τολμήσατε να  
κάνετε υπαινιγμό γι ' αυτήν, τψ Κ'Υ)λιδώνει . . .  Σας απαγορ
εύω! 
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Πνιγόταν .  
- Μ ίτια !  Μίτια !  φώναξε ο Φιόντορ Π αΙΙλοβιτς κOCνο

ντας μια προσπOCθεια  να δακρΙΙσει .  Ώστε δε λογαριOCζεις 
καθόλου λοιπόν την πατpιχ� ευχ�; Κι αν σε καταραστώ τ ί  
θα γίνει; 

- ΑδιOCντροπε υπoκpιτ� ! γρΙΙλισε χOCνοντας την αυτο
κυριαρχία του ο Nτψ�τpι Φιοντόροβιτς. 

- Αυτό _το λέει στον πατέρα του , στον πατέρα του !  Τι 
μπορείς να πεις πια για κOCτι τέτοιους; Φανταστείτε, καλοί 

, , , � , ι t: ' β  μου κυριοι ,  τ ι  εκανε: ειναι οω ενας φτωχος μα α<,ιοσε α-
στος OCνθρωπος, απόστρατος λοχαγός που δυστίιΧ1)σε πoΛU , 
τον αποστρOCτευσαν, μα χωρίς να  περOCσει από δίΚ1) , διαΤ1)
ρώντας έτσι OCθΙΚΤ1) την τιμ� του , παντρεμένος και με πολ
λOC παιδιOC. Κι ο Nτιμ�τpι μας Φ ιοντόροβιτς, εδώ και τρεις 
εβδομOCδες ,  τον OCρπαξε στην ταβέρνα απ ' τα  γένια ,  τον 
έβγαλε στο δρόμο τραβώντας τον απ ' τα ίδια τοίιτα γένια  

' t: ' t:" λ ' " λ  ' και κει ε<,ω τον εσπασε στο <,υ ο μπροστα σ ο ο τον κο-
σμο , κι όλ ' αυτOC γιατί εκείνος ε ίναι πλ1)ρεξοίιdιός μου σε 
μια μικp� μου υπόθεσ1). 

- Ολ ' αυτOC είναι ψέματα !  Φαινομεν ικOC αλ1)θινOC, μα 
στο βOCθος ψείιτικα! είπε ο Nτψ�τpι Φιοντόροβιτς τρέμο
ντας απ ' το θυμό του. Π ατέρα !  Δε θέλω ν� δικαιoλoγ�σω 
τα φερσίματOC μου. Ναι, το παραδέχομαι μπροστOC σε όλους: 
φέρθ1)κα σαν να ' μουνα κτ�νoς σ '  αυτόν το λοχαγό και τώ
ρα λυπOCμαι γι ' αυτό που έκανα και σιχαίνομαι το κτηνώδι
κο θυμό μου, όμως αυτός ο λοχαγός σας, ο πλ1)ρεξοΙΙσιός 
σας, π�γε σην ίδια κείν1) κυρία που Τ1) χαραΚΤ1)ρίσατε ξε
λογιOCστρα και Τ1)ς πρότεινε από μέρους σας να πOCρει τα 
γραμμOCτιOC μου, που κρατOCτε σεις και να με καταγγείλει 
για να με χώσει μέσα μ '  αυτOC τα γραμμOCτια στην περί
πτώσ1) που θα εξακολουθοΙΙσα ν '  απαιτώ η ρΙΙθμισ1) των 
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περιουσιακών μας ζ'Υ)τημάτων. Και τώρα με βρίζετε γιατί 
έχω μιαν αδυναμία σ '  αυτ� Τψ κυρία, ενώ σεις ο ίδιος Τψ 
π αρακιν�σατε να με προσελκύσει !  Αφού και 'Υ) ίδια μου τ α  
λέει ,  'Υ) ίδια μου τα δΙ'Υ)γόταν και γελούσε μαζί σας !  Και θέ
λετε να  με χώσετε μέσα μόνο και μόνο γιατ ί  με ζ'Υ)λεύε,ε, 
γιατί και σεις αρχίσατε να ενοχλείτε αυτ� Τ'Υ) γυναίκα με 
τον έρωτά σας κι όλ ' αυτά  και πάλι τα  ξέρω γιατί αυτ� 'Υ) 
ίδια τα δΙ'Υ)γόταν γελώντας -τ ' ακούτε;- γελώντας με 
σας. Να  λοιπόν, πανΙέρότατοι, τ ί  ε ίναι αυτός ο άνθρωπος, 

, , β ' '!' ' λ  ' Κ '  αυτος ο πατερας που ρι"ει τον ακο αστο γιο του. υριοι 
μάρτυρες, να  με συγχωρείτε για το θυμό μου, μα το προαι
σθανόμουν πως αυτός ο δολιότατος γέρος μας φώναξε 
όλους εδώ για να δ'Y)μιoυργ�σει σκάνδαλο. Ήρθα εδώ έχο
ντας σκοπό να παρακαλέσω, αν έδειχνε πως �θελε να συμ
φιλιωθούμε, να παρακαλέσω και να ζψ�σω συγνώμ'Υ) ! Μ α  
μ ι α  και πρόσβαλε μόλις πριν από λίγο όχι μονάχα εμένα μα 
και ην ευγενέσταη εκείν'Υ) κόρ'Υ) που ούτε καν τ '  όνομά Τ'Υ)ς 
δεν τολμώ να προφέρω, γιατί Τ'Υ) σέβομαι, αποφάσισα και 
γω να ξεσκεπάσω όλο το παιχνίδι του, παρ ' όλο που ' ναι 
πατέρας μου! . . .  

Δεν μπορούσε π ια  να  συνεχίσε ι .  Τα μάτια του αστρά
φτανε , ανάπνεε δύσκολα. Μα κι όλοι όσοι βρίσκονταν στο 
κελί �ταν τ αραγμένοι .  Όλοι εκτός απ ' τον στάρετς σψώ
θ'Υ)καν αν�συχoι απ ' τις θέσεις τους. Οι ιερομόναχοι κοίτα
ζαν αυσΤ'Υ)ρά, μα περίμεναν Τ'Υ)ν απόφασ'Υ) του στάρετς. Αυ
τός καθόταν εντελώς χλωμός πια. Δεν �ταν από ταραχ� μα ι 
απ ' Τ'Υ)ν εξάντλ'Υ)σ'Υ). Ένα ικετευτικό χαμόγελο διακρινόταν 
στα χείλ'Υ) του. Σ�κωνε πού και πού το χέρι τού σαν να  ' θε
λε ν α  σταματ�σει τους παραφερόμενους και φυσικά μια του 
χειρονομία θα ' ταν αρκετ� για να σταματ�σει αυτ� 'Υ) σκ'Υ)
ν�. Μα  αυτός σαν κάτι ακόμα να  περίμενε και κοίταζε προ-
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σεχτικά κι επίμονα, σάμπως να  ' θελε κάτι ακόμα να κατOC
λάβει ,  σαν να  μψ έβλεπε ακόμα καθαρά κάποια λεπτομέ
ρεια. Επιτέλους ο Π ιότρ Αλεξάντροβιτς Μιούσοβ θεώρφε 
τον εαυτό του τελειωτικά ταπεινωμένο και ντροπιασμένο. 

- Για το σκάνοαλο που έγινε είμαστε όλοι μας υπεύ
θυνοι !  ε ίπε με φλογερή φωνή. Όμως σας βεβαιώ πως οεν 
μπορούσα να το προβλέψω αν κι ήξερα, απ ' τη στιγμή κιό
λας που ερχόμουν εοώ, με ποιόν έχω να κάνω . . .  Αυτό πρέ
πει να  τελειώσει αμέσως! Αιοεσιμότατε ! Π ιστέψτε με πως 
εγώ οεν ήξερα όλες αυτές τ ις λεπτομέρειες που αποκαλύ
φθΊ)Καν οω πέρα, οεν ήθελα να τ ις πιστέψω και πρώτη φορά 
τώρα ακούω . . . Ο πατέρας ζηλεύει το γιο για μια γυναίκα 
κακής οιαγωγής και συμφωνάει μ '  αυτό το υποκείμενο να 
ρίξει στη φυλακή το παιοί του . . .  Και να που με υποχρέωσαν 
να ' ρθω Οω πέρα με μια τέτοια συντροφιά. Με γέλασαν, το 
01)λώνω σ '  όλους πως με γέλασαν . . .  

- Ντιμήτρι Φιοντόροβιτς! κραύγασε ο Φιόντορ Π αύ
λοβιτς με μια φωνή που οεν έμοιαζε με Τ1) οική του. Αν οεν 
ε ίσασταν γιός μου, θα σας καλούσα Τψ ίοια τούη στιγμή 

, 'λ ι β ι ι σε μονομαχια . . .  με πιστο ια,  σε τρια 1)ματα  αποστασ1) . . .  
κα ι  μέσα απ ' το μαντήλι !  Μέσα  απ ' το μαντήλι! τέλειωσε 
χτυπώντας το πάτωμα και με τα ουό του πόΟια. 

Ο ι  γερο-ψεύτες που κάνανε τον 1)θοποιό σ '  όλ1) τους Τ1) 
ζωή, έχουν μερ ικές στιγμές που παίρνουν το ρόλο τους τόσο 
σοβαρά, που τρέμουν στ ' αλήθεια και κλαιν απ ' η συγκί
νφ1) , παρ ' όλο που Τψ ίοια κείν1) ώρα (ή ένα οευτερόλεπτο 
μόλις αργότερα) θα μπορούσαν και οι ίοιοι να ψιθυρίσουν 
στον εαυτό τους: «Λες ψέματα,  γερο-ξεοιάντροπε , είσαι και 
τούΤ1) Τ1) στιγμή θεατρίνος παρ ' όλο το " ιερό" σου μένος 
και παρ ' όλ1) Τψ .' ιερή" στιγμή» .  

Ο Ντιμήτρι Φιοντόροβιτς σκυθρώπιασε τρομερά και 
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κοίταξε τον πατέρα τοu με μιαν απερίγραΠΤΥ) περιφρόνΥ)σΥ). 
- Νόμιζα . . .  νόμιζα, είπε κάπως ήσuχα και σuγκραΤΥ)

μένα, πως θα ' ρθω στψ πατρίδα με τον άγγελο ΤΥ)ς ψuχής 
β '  , μοu, με τψ αρρα ωνιαστικια μοu, γ ια να  τον προσεχω στα 

γερατειά  τοu, και βλέπω τώρα πως ε ίναι ένας διεφθαρμέ
νος, φιλήδονος και ύποuλος uποκριτής ! 

- Σε καλώ σε μονομαχία !  κραύγασε και πάλι το γερό
ντιο λαχανιάζοντας και πετώντας σάλια απ ' το στόμα τοu 
στψ κάθε λέξΥ) ποu πρόφερε .  Και σεις, Π ιότρ Αλεξάντρο
β ιτς Μιούσοβ, μάθετε, κύριέ μοu, πως ίσως σ '  ολόκλΥ)ΡΥ) το 
σόι σας δεν uπάρχει κι ούτε uπήρξε ανώτεΡΥ) και τψιότερΥ) 
-τ ' ακούτε;- τιμιότεΡΥ) γuναίκα απ ' αuτήν ποu ε ίχατε 
τψ αναίδε ια  να τψ πείτε κακής διαγωγής μόλις πριν από 
λίγο !  Και σεις, Ντιμήτρι Φιοντόροβιτς, γι ' αuτή τψ ίδια 
τψ «κακής διαγωγής» παρατήσατε τψ αρραβωνιαστικιά 
σας, θα πει λοιπόν πως ο ίδιος το καταλάβατε ότι Υ) αρρα
βωνιαστικιά σας δεν αξίζει ούτε όσο Υ) σόλα των παποu
τσιών ΤΥ)ς , να τι είναι στψ πραγματικόΤΥ)τα αuτή Υ) «κακής 
διαγωγής». 

- Αίσχος!  ε ίπε ξαφνικά χωρίς να  το θέλει ο πάτερ 
Ιωσήφ. 

- Ντροπή και αίσχος! φώναξε ξαφνικά κι ο Καλγκά
νοβ ,  ποu ώς τα τότε δεν ε ίχε βγάλει λέξΥ) . Κοκκίνισε , και Υ) 
εφΥ)βική τοu φωνή έτρεμε απ ' τψ ταραχή. 

- Γιατί να  ζει ένας τέτοιος άνθρωπος; βρuχήθψε με 
uπόκωφΥ) φωνή ο Ντιμήτρι Φιοντόροβιτς έξω φρενών, σΥ)
κώνοντας κάπως uπερβολικά τοuς ώμοuς, τόσο ποu σχεδόν 
καμπούριασε. Όχι, πέστε μοu παρακαλώ, επιτρέπεται να  
τον αφήνοuμε ακόμα ν α  βρωμίζει τΥ) YYJ με ΤΥ)ν παροuσία 
τοu ; είπε κοιτάζοντάς τοuς όλοuς και δείχνοντας το γέρο. 
Μιλούσε αργά και τονισμένα. 
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- Τον ακούτε ,  τον ακούτε ,  ιερομόναχοι ,  τον πατροκτό
νο; είπε ο Φιόντορ Παύλοβιτς γυρίζοντας απότομα στον πά
τερ Iωσ�φ. Ν ά  'Υ) απάντφ'Υ) στο «αίσχος ! )) σας. Τι ε ίναι αί
σχος ; Aυτ� 'Υ) « άτιμψ>, αυτ� «'Υ) κακ�ς oιαγωγ�ς γυναίκα)) 
μπορεί να ' ναι πιο άγια  απ ' όλους σας, κύριοι ιερομόναχοι ,  
που σώζετε οω πέρα ην Ψυx� σας! Μπορεί στα ν ιάτα Τ'Υ)ς 
να 'πεσε στο βούρκο γιατ ί  έπεσε θύμα του περιβάλλοντος, 
όμως αυτ� « πολύ �γάπφε)) και κείνψ που αγάπησε πολύ 
Τ'Υ) συγχώρεσε ο ίοιος ο Χριστός . . .  

- Ο Χριστός οε συγχ.ώρεσε μια τέτοια αγάπ'Υ) . . .  οε βά-
ξ , " Ι ' στα ε χ.:χι ειπε ο σεμνος πατερ ωσ'Υ)φ. 
- Ν αι ,  γ ια μια τέτοια αγάπ'Υ) , γ ι '  αυτ� Τψ ίοια αγά

Π'Υ), καλόγεροί μου, γι ' αυτ� ην ίοια! Εσείς εοώ πέρα σώ
ζετε ην Ψυx� σας και τρώτε λάχανα και νομίζετε πως εί
σαστε ο ίκαιο ι !  Τρώτε κοκοβιούς, κάθε μέρα κι από ' ν αν 
κοκοβιό ,  και νομίζετε πως με τους κοκοβιούς θ '  αγοράσετε 
το Θεό! 

- Αυτό ε ίν ' ανυπόφορο, ανυπόφορο! ακούσΤ'Υ)καν φω
νές απ ' όλες τ ις γωνιές του κελιού. 

Όμως όλ'Υ) τούτ'Υ) 'Υ) σκψ�, που 'χε φτάσει ώς Τψ αναι
σχυντία, οιακόΠ'Υ)κε με τον πιο αναπάντεχο τρόπο. Ξαφνικά 
ο στάρετς σ'Υ)Κώθ'Υ)Κε. Ο Αλιόσα, που τα 'χε χάσει σχεοόν 
απ ' τον τρόμο του, πρόφτασε μολαταύτ α  να τον υποβαστά
ξει απ ' το μπράτσο. Ο στάρετς προχώρφε προς τον Nτιμ�
τρι Φ ιοντόροβιτς, κι όταν έφτασε εντελώς κοντά του, έπεσε 
σταΎόνατα. Ο Αλιόσα νόμισε στψ αρX� πως έπεσε απ ' 
ην αουναμία, όμως οεν �ταν έτσι .  Αφού γονάτισε, ο στά
ρετς υποκλίθ'Υ)Κε στα πόοια του Nτιμ�τρι Φιοντόροβιτς με 
μια κίνΎ)σΎ) εμφαντικ� και συνειo'Y)T�, τόσο που το μέτωπό 
του ακούμΠ'Υ)σε στο πάτωμα. Ο Αλιόσα τα ' χασε τόσο πο
λύ που ούτε καν πρόφτασε να τον βO'Y)θ�σει να σ'Υ)κωθεί. 
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Ένα χαμόγελο μόλις αχνοφώτιζε τ α  χείλη του. 
- Συγχωρέστε! Συγχωρέστε όλοι !  πρόφερε καθώς 

υποκλινόταν σ '  όλους τους επισκέπτες του. 
Ο Ντιμήτρι Φιοντόροβιτς έμεινε για λίγο σαν απολι

θωμένος : Να γονατίσουν μπροστά του! Τι σήμαινε αυτό; Τέ
λος ξεφώνισε ξαφνικά: «ω ,  Θεέ μου ! »  και κρuβοντας το 
προσωπό του στις παλάμες βγήκε τρέχοντας απ ' το δωμά
τιο. Τον ακολοuθησαν ομαδικά κι όλοι οι  άλλοι που απ ' τη 
cruyxucry) οuτε χαιρέτησαν οuτε υποκλίθηκαν στον στάρετς. 
Μονάχα οι ιερομόναχοι πλησίασαν τον στάρετς να πάρουν 
την ευλογία του. 

- Τι σημαίνει αυτό το γονάτισμα; Μπας κι ε ίναι κάτι 
συμβολικό ; άρχισε να λέει ο Φιόντορ Π αuλοβιτς προσπαθώ
ντας να πιάσει κουβέντα. Γ ια  κάποιον ανεξήγητο λόγο ε ίχε 
ησυχάσει ξαφνικά μα δεν τολμοuσε κιόλας ν '  αποτανθεί σε 
κανέναν. Κείνη τη στιγμή έβγαιναν όλοι τους απ ' τον περί
βολο της σκήτης. 

- Εγώ δεν μπορώ να  ' χω καμιάν EueuvY) οuτε για το 
τρελοκομείο οuτε για τους τρελοuς, απάντησε αμέσως θυ
μωμένα ο Μ ιοuσοβ, μα θ '  απαλλάξω τον εαυτό μου απ ' τη 
συντροφιά σας ,  Φιόντορ Π αuλοβιτς, και ,  πιστέψτε με, ποτέ 
δε θα  σας ξαναμιλήσω. ποι; ε ίναι αυτός ο καλόγερος; 

Μα «αυτός ο καλόγερος», δηλαδή εκείνος που τους εί
χε καλέσει προηγοuμενα στο γεuμα του ηγΘuμενου, δεν τους 
ανάγκασε να τον περιμένουν. ι Ηρθε σε προϋπάντησή τους 
μόλις κατέβηκαν απ ' το κεφαλόσκαλο του κελιοΙ; του στά
ρετς, λες και τους περίμενε όλη την ώρα κει πέρα. 

- Κάντε μου τη χάρη, αξιοσέβαστε πάτερ, να  μεταβι
βάσετε όλη μου τη βαθιά εχτίμηση στον πάτερ ηγοuμενο 
και ζητήστε απ ' την πανοσιότητά του να με συγχωρήσει, 
προσωπικά εμένα, τον Μιοuσοβ, γιατί εξαιτίας απροσόό-
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κητων γεγονότων, δεν μπορώ με κανέναν τρόπο να  ' χω τψ 
τιμή να παρακαθίσω στο τραπέζι του, παρ ' όλη Τψ ειλι
κρινέστατη επιθυμία μου , είπε ερεθισμένος ο Π ιότρ Αλεξά
ντροβιτς στον καλόγερο. 

- Και το απροσδόκητο αυτό γεγονός είναι η αφεντιά 
μου ! ε ίπε αμέσως ο Φιόντορ Π αύλοβιτς. l '  ακούτε, πάτερ 
μου; Ο Π ιότρ Αλεξάντροβιτς δε θέλε ι να  μείνε ι μαζί μου, 
αλλιώς θα πήγαινε αμέσως. Πηγαίνετε λοιπόν, Π ιότρ Αλε
ξάντροβιτς, φανε ίτε ευγενικός κι επισκεφτείτε τον πάτερ 
ηγούμενο και καλή σας όρεξη ! Μ άθετε πως εγώ αρνιέμαι κι 
όχι εσείς. Θα πάω σπίτι. Στο σπίτι κάνω ό,τι μου καπνίσει ,  
μα εδώ δεν τα  καταφέρνω καλά, Π ιότρ Αλεξάντροβιτς, ευ
γενέστατε συγγενή μου. 

- Δεν είμαι συγγενής σας κι ούτε ήμουνα ποτέ, ποτα
πέ άνθρωπε ! 

- Επίτηδες το ' πα για να  σας φουρκίσω, γιατ ί  εσείς 
αρνιέστε τη συγγένειά μας, κι όμως είσατε παρ ' όλ ' αυτά · 
συγγενής μου όσο και να  στραβομουτσουνιάζετε. Μπορώ να 
τ '  αποδείξω και με τα τεφτέρια της εκκλησίας.  Εσύ, Ιβάν 
Φιοντόροβιτς, μπορείς να  μείνεις αν θέλε ις , θα στε ίλω τ '  
αμάξι ν α  σε πάρει. Και σεις, Π ιότρ Αλεξάντροβιτς, ακόμα 
και η ευγένεια το απαιτεί να παρουσιαστείτε τώρα στον πά
τερ ηγούμενο' πρέπει να  του ζητήσετε και συγνώμη για όλα 
κείνα που κάναμε κει ftέρα. 

- Μα είν ' αλήθεια τάχα πως φεύγετε; Μήπως και πά
λι λέτε ψέματα; 

- Και πώς θα τολμούσα λοιπόν, Π ιότρ Αλεξάντροβι
τς, να  μη φύγω ύστερ ' απ ' αυτό που έγινε; Με πήρε ο κατή
φορος, κύριοι ,  με συγχωρείτε μα με πήρε ο κατήφορος! Κι  
εξάλλου ε ίμαι  και  ταραγμένος! Και ντρέπομαι κιόλας. 
ι Αλλος, κύριοι ,  έχει καρδιά σαν του Μεγαλέξαντρου κι άλ-
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λος σαν της σκuλίτσας Φ ιντέλκα. Η οικιά μοu είναι σαν της 
σκuλίτσας Φιντέλκα. Έσπασε η χoλ� μοu! Π ώς μπορώ 
λοιπόν ύστερ ' από μια τέτοια  στραβοτιμονιά να πάω στο 
γεύμα και να καταβροχθίσω τις καλογερίστικες σάλτσες; 
Με σUΥχωρείτε, αλλά οεν μπορώ, ντρέπομαι !  

« Ένας οιάολος ξέρει αν οεν μας κορο'ίοεύει ! »  σκέφτηκε 
ο Μ ιούσοβ κοιτάζοντας με αμηχανία τον γελωτοποιό ποu 
. φεuγε. Εκείνος γύρισε και, βλέποντας πως ο Π ιότρ Αλεξά
ντροβιτς τον παρακολοuθεί με το βλέμμα, τοu . στειλε ένα 
φιλί .  

- Εσείς θα πάτε στον ηγούμενο; ρώτησε ξερά ο Μιού
σοβ τον Ιβάν Φιοντόροβιτς. 

- Γιατί όχι; Κι εξάλλοu ε ίμαι ιοιαίτερα προσκαλεσμέ
νος, απο χτες ακόμα. 

- Δuστuχώς, ν ιώθω πως είναι απαραίτητο να πάω σ '  
αuτό τ ο  καταραμένο γεύμα, εξακολούθησε ν α  λέει με τον 
ίοιο πικρό ερεθισμό ο Μ ιούσοβ , χωρίς καν να προσέχει π(,)ς 
ο καλόγερος τον ακούει .  Π ρέπει ,  εκεί τοuλάχιστο, να ζητ�
σοuμε σuγνώμη γι ' αuτά ποu κάναμε οω πέρα, και να εξη
γ�σοuμε πως οεν �μασταν εμείς . . .  Τι λέτε και σεις; 

- Ναι, πρέπει να εξηγ�σοuμε πως οεν �μασταν εμείς. 
Εξάλλοu οε θα . χοuμε μαζί μας τον πατερούλη, παρατ�ρη
σε ο Ι βάν Φιοντόροβιτς. 

- Αuτό μας έλειπε, να • χοuμε και τογ πατερούλη σας! 
Καταραμένο γεύμα και τούτο! 

Κι  όμως όλοι πηγαίνανε. Ο καλόγερος σώπαινε. κι 
άκοuγε. Καθώς προχωρούσαν μέσα στο δάσος, μονάχα μια 
φορά μίλησε και είπε πως ο πάτερ ηγούμενος είναι καιρός 
πια ποu ;rοuς περιμένει και πως άργησαν μισ� ώρα. Δεν τοu 
απάντησαν. Ο Μ ιούσοβ κοίταξε με μίσος τον Ι βάν Φιοντό
ρόβιτς. 
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«Και παρ ' ολ ' αυτά:, πά:ει στο γεύμα σαν να  μψ έγινε 
τίποτ α ! »  σκέφτηκε. « Π αχύδερμο κούτελο και συνείδ·φΥ) 
Καραμά:ζοβ». 
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Ο Αριβιστας lεpoσπoυoαστ�ς 

Ο ΑΛ ΙΟΣΑ συνόδευε τον στάρετς στη μικρή του κρεβα
τοκάμαρα και τον βοήθησε να καθίσει στο κρεβάτι. 
Ήταν ένα πoλu μικρό δωμάτιο με λίγα απαραίτητα 

έπιπλα. Το κρεβάτι ήταν στενό ,  σιδερένιο κι αντί για 
στρώμα είχε πάνω του μονάχα ένα σαμαροσκούτι .  Στη γω-

, � , λ ' β "  λ '  , νια, οιπ α στα εικονισματα, ρισκοταν ενα ανα ογιο κι απα-
νω του ένα ευαγγέλιο κι ένας σταυρός. Ο στάρετς έκατσε 
στο κρεβάτι εντελώς αποκαμωμένος. Τα μάτια του λάμπα
νε κι ανάπνεε δύσκολα. Όταν κάθισε, κοίταξε επίμονα τον 
Αλιόσα σάμπως κάτι να σκεφτόταν. 

- Πήγαινε, καλέ μου, πήγαινε ,  εμένα μου φτάνει κι ο 
Πορφύρης, μα εσύ πρέπει να  β ιαστείς. Σε χρε ιάζονται κει 
πέρα, πήγαινε στον πάτερ ηγούμενο να τους υπηρετήσεις 
στο τραπέζι. 

- Επιτρέψτε μου να  μείνω δω πέρα, ικέτεψε ο Αλιό-
σα. 

- Εκεί χρειάζεσαι περισσότερο. Δεν υπάρχει εκεί ειρή
νη. Θα τους υπηρετήσεις και θα τους φανείς χρήσιμος. Αν 
εμφανιστούν οι δαίμονες, πες μια προσευχή. Και μάθε, γιό- . 
κα μου (του στάρετς του άρεσε να τον λέει έτσι ) ,  πως στο 
μέλλον δεν είναι εδώ η θέση σου. Θυμήσου το αυτό, παλικά-
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ρι μου. Μόλις ο Θεός με φωνάξει κοντά του ,  φuγε απ ' το 
μoναστ�ρι .  Φuγε οριστικά. 

Ο Αλιόσα ανατρίχιασε. 
- Τι κάνεις έτσι; Τ ώρα δεν είναι δω πέρα -η θέσ-η σου. 

Σου δίνω ην ευλογία μου για τ-η μεγάλ-η απoστoλ� που 
έχεις να εκπλ-ηρώσεις στον κόσμο. Θα 'χεις πολι) δρόμο να 
κάνεις ακόμα. Θ '  αναγκαστείς να παντρευτείς, ναι, θ '  ανα
γκαστείς. ' Ολα θα πρέπει να τα υποφέρεις, ώσπου να ξα
ναγυρίσεις εδώ . Και θα ' χεις πoλλ� δουλειά. Μ α  δεν αμφι
βάλλω για σένα, γι ' αυτό και σε στέλνω. Ο Χριστός ε ίναι 
μαζί σου.  Κράτφέ τον μέσα σου κι Αυτός θα σε φυλάξει. 
Θα γνωρίσεις μεγάλ-η θλίψ-η και μέσα σ '  αυτ� η θλίψ-η θα 
' σαι ευτυχισμένος. Και  μψ ξεχνάς ποτέ αυτό :  να  γυρεuεις 
ην ευτυχία μέσα στ-η θλίψ-η. Δοuλευε, δοuλευε ακοUραστα. 
Θυμ�σoυ από τώρα τα λόγια μου γιατί αν και θα κουβεντιά
σω ακόμα μαζί σου, ωστόσο όχι μονάχα οι μέρες μου μα 
και οι ώρες μου είναι με;rρ-ημένες. 

Στο πρόσωπο του Αλιόσα φάν-ηκε πάλι μια ζω-ηρ� -τα
.)αχ�. Τ '  ακρόχειλά του έτρεμαν. 

- Τι κάνεις έτσι πάλι; είπε ο στάρετς και χαμογέλασε 
�ρεμα. Ας ξεπροβοδοuν οι κοσμικοί με δάκρυα τους νεκροuς 
τους εμείς εδώ πέρα χαιρόμαστε όταν φεuγει ένας Πατέ
ρας. Χαιρόμαστε και προσευχόμαστε γι ' αυτόν . 'Αφφέ με 
λοιπόν. Π ρέπει να προσευχ-ηθώ. Π�γαινε και κοίτα μψ αρ
γ�σεις. Μψ αφ�νε ις μόνα τ '  αδέρφια σου . Π άντα να ' σαι 
κοντά τους. Κι  όχι μονάχα στον ένα μα και στους δυό. 

Ο στάρετς σ�κωσε το χέρι του να τον ευ,λoγ�σει .  
'Η ταν αΔUνατo ν '  αρν-ηθεί, αν κι ο Αλιόσά το ' θελέ' εξαιρε
τ ικά να  με ίνε ι . Ήθελε να  τον ρωτ�σει και μάλιστα -η ερώ
τφ-η κλωθογuριζε �ΤΊ)V άκρ-η τ-ης γλώσσας του: Τι  σ�μαινε 
εκείνο το γονάτισμα μπροστά στον αδερφό μου Nτιμ�τρι; 
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Όμως οεν τόλμφε να ρωτήσει .  Το ' ξερε πως ο στάρετς 
θα τοu το εξΎ)γοuσε και μόνος τοu, αν ήταν οuνατό, και οί
χως αuτός να  τον ρωτήσε ι .  Ι Αρα λοιπόν πως οεν ήθελε να 
τοu το πει. Κι όμως ΤΟUΤΎ) Ύ) γονuκλισία έκανε τρομαχτική 
εντuπωσΎ) στον Αλιόσα. Πίστεuε τuφλά πως περιέκλεινε κά
ποια μuσΤΎ)ΡιώΟΎ) σΎ)μασία. ΜuσΤΎ)Ριώο!) μα ίσως και φοβε-

...,. 
ρή . Ι Οταν βγήκε απ ' τον περίβολο ΤΎ)ς σΚ�ΤΎ)ς και περπα-
τοuσε γρήγορα για ν α  προφτάσει το γεuμα τοu Ύ)γοuμενοu 
(φuσικά για να UΠΎ)Ρετήσει μονάχα) Ύ) καροιά τοu σφίχτψε 
ξαφνικά κι ο Αλιόσα κοντοστάθψε. Στ ' αuτιά  'tou αντήΧΎ)
σαν ξανά τα λόγια τοu στάρετς ποu προφήτεuε το τόσο γρή
γορο τέλος τοu. Αuτό ποu προείπε και μάλιστα με τόσΎ) βε
β αιόητα ο στάρετς, έπρεπε οπωσοήποτε να σuντελεστεl .  
Ο Αλιόσα το πίστεuε ακράΟαντα. Μα  πώς λοιπόν θα μείνει 
οίχως εκείνον, π·ως θα  μπορε ί να  μ-ην τον βλέπει και να  μΎ)ν 
τον ακοuε ι ;  Και ποΙ; θα πάει ;  Τον προστάζει να μΎ)ν κλαίει 
και να  φuγει απ ' το μοναστήρι .  Θεέ μοu. Ι Ηταν καιρός πια 
ποu ο Αλιόσα οεν ε ίχε οοκιμάσει τέτοια αγωνία .  Π ροχώΡΎ)
σε γρήγορα μέσ ' απ ' το δάσος ποu χώριζε η σκήΤΎ) απ ' το 
μοναστήρι και  μΎ)ν μπορώντας να  uποφέρει τ ις  σκέψεις τοu 

Ι λ Ι  β Ι ζ Ι Ι Ι -τοσο πο u τον ασανι αν- .α.ρχισε να κοιταει τα αιωνο-
β Ι λ Ι Ι Τ Ι Ι ια  πεuκα ποu π αισιωναν το μονοπατι. ΟUΤΎ) ΤΎ)ν ωρα το 
δάσος ήταν έΡΎ)μο, όμως στ-ην πρώΤΎ) στροφή τοu ορομάκοu 
ε ίοε αναπάντεχα τον Ρακίτιν. Αuτός κάποιον περίμενε. 

- Μήπως περιμένεις εμένα; ρώτφε ο Αλιόσα όταν 
τον πλΎ)σίασε. 

- Εσένα, είπε ο Ρ ακίτιν και χαμογέλασε κάπως ειρω
νικά. Βιάζεσαι να πας στον πάτερ Ύ)γοUμενο. Το ξέρω. 
Έχει τραπέζι . Απ ' τον καιρό ποu φιλοξένΎ)σαν τον αρχιε
π ίσκοπο και τον στραΤΎ)γό Π αχάτοβ -το θuμάσαι;- τέ
τοιο τραπέζι οεν ξανάγινε. Εγώ οε θα ' μαι κει, όμως εΣU 
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πήγαινε να σερβίρεις τις σάλτσες. Μον άχα ένα πες μου , 
Αλεξέ ι :  Τ ι  σΎjμαίνει κείνο το αναπάντεχο ; Αυτό ήθελα να 
σε ρωτήσω.  

- Π οιό;  
- Μα κε�ν1) η γονυκλισία στον αοερφούλη σου, τον 

Ντιμήτρι φιοντόροβιτς. Και τον είοες πως κουτούλησε το 
κεφάλι του στο πάτωμα!  

- Λες για τον πάτερ Ζωσιμά; 
- Ν αι ,  για τον πάτερ Ζ ωσιμά. 
� Κουτούλησε ; 

.'� Α ,  εξεφράσθην ασεβώς! Ε ,  οεν πα να  ' ναι κι ασε
βώς. Λοιπόν, τι σΎjμαίνOυν όλ ' αυτά; 

- Δεν ξέρω, Μίσα, τ ι  σΎjμαίνoυν. 
- Το ' ξερα πως Οε θα στο εξηγήσει. Βέβαια, οεν ήταν 

τίποτα β αθύτερο -συνηθισμένα καμώματα. Μ α  το κόλπο 
έγινε επίτηΟες. Τ ώρα ε ίν αι που θ '  αρχίσουν τις φλυαρίες 
όλοι οι  θεοσεβούμενοι της πολιτείας και θα το οιαοόσουν 
και σ '  όλη την επαρχία: «Τ[ να σΎjμαίνει τάχα τούτο ', ' 
αναπάντεχο» .  Κατά ΤΎj γνώμη μου ο γέρος ε ίναι στ ' αλή
θε ια  οιορατ ικός: Μυρίστηκε έγκλΎjμα. Κάτι σάπιο μυρίζει 
σπίτι σας. 

- Τι έγκλημα; 
Ήταν φανερό πως ο Ρακίτιν κάτι ήθελε να.  πει. 
- Στη φαμίλια σας θα γίνει αυτό το έγκλημα. Θ α  

συμβεί ανάμεσα στ ' αοερφούλια σου και στον πλούσιο 
μπαμπάκα σου. Το λοιπόν κι ο πάτερ Ζωσιμάς βάρεσε το 
κούτελό του στο πάτωμα για κάθε μελλοντικό ενΟεχόμενο .  
Ύστερα, ό ,τ ι  και  να γίνει θα  λένε: «Αχ, μα αυτό ο άγιος 
στάρετς το προείπε, προφήτεψε». Κι όμως από πού κι ώς 
πού ε ίναι προφητεία το πως κουτούλησε χάμου; Ε, να αυτό,  
θα πουν, ε ίναι  ένα σύμβολο,  μια αλλΎjγOpία κι ο οιάολος ξέ-
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ρει ακόμα τι .  Θα το διαφΎJμίσOυν και θα  το θυμούνται για 
, Βλ ' , ' ψ ' παντα: επεις, ματια μου, μαντε ε απ τα πριν το 

έγκλΎJμα, κατάλαβε και τον εγκλΎJματία. Οι παλαβοί πάντα 
έτσι κάνουν : περνώντας απ ' το καταγώγιο κάνουν το σταυ
ρό τους και λιθοβολούν ΤΎjV Εκκλφία. Έτσι κι ο στάρετς 
σου : διώχνει τον αναμάΡΤΎJΤo με μια κλωτσιά και προσκυνά.
ε ι  τα πόδια του φονιά. 

- Για ποιο έγκλΎJμα μιλάς; Σε ποιανού φονιά τα πό
δια; Τι  σου ' ρθε; 

Ο Αλιόσα έμεινε σαν κάποιος να τον κάρφωσε σΤΎJ θέ
σΎJ του. ΣταμάΤΎJσε κι ο Ρ ακίτιν. 

- Ποιανού φον ιά; Μπας και δεν το ξέρεις; Κόβω το 
κεφάλι μου πως και συ το σκέφηκες αυτό. Και μια και το 
, φερε ΎJ κουβέντα, είμαι περίεργος ν α  μάθω και τούτο: 
, Ακου , Αλιόσα, εσύ πάντα λες ΤΎjV αλήθεια, αν και ποτέ δεν 
παίρνε ις μια συγκεκριμένΎJ θέσΎJ: το σκέφηκες αυτό ή δεν 
το σκέφΤΎjΚες; Απάνησε. 

- Το σκέφΤΎjΚα, απάντφε με σιγανή φωνή ο Αλιόσα. 
Ακόμα κι ο Ρακίτιν τα ' χασε. 
- Τι μου λες; Ώστε λοιπόν και συ το σκέφΤΎJκες; 

αναφώνΎJσε ο Ρακίτιν. 
- ΔΎJλαδή . . .  δΎJλαδή όχι πως το σκέφΤΎjΚα, ε ίπε κο

μπιάζοντας ο Αλιόσα, μα τώρα να, έτσι που άρχισες να μι
λάς τόσο παράξενα γι ' αυτό το ζήΤΎJμα μου φαίνεται πως 
το ' χα σκεφτεί. 

- Τ α βλέπεις; και τι σωστά μάλιστα που το ' πες! Τ α 
βλέπεις; Σήμερα σκέφΤΎjΚες για το έγκλΎJμα κοιτάζοντας 
τον μπαμπάκα σου και τον αδερφoύλΎJ σου, τον Μίτιενκα; 
Θα πει λοιπόν πως δεν είχα άδικο. 

- Στάσου, στάσου λοιπόν τον διέκοψε ταραγμένος ο 
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Αλιόσα, από πού τα  συμπεραίνεις όλ ' αυτά; . . .  Μα πρώτα
πρώτα τι σ '  ενδιαφέρε ι ;  

- Αυτές ε ίναι δυό ξέχωρες εpωτ�σεις, μα  φυσικές θ '  
απαντ�σω λοιπόν χωριστά στην καθεμιά. Από πού τα συ
μπεραίνω;  Δε θα ' βγαζα κανένα συμπέρασμα, αν δεν κα
ταλάβαινα σ�μεpα πλέρια τον αδερφό σου , τον Nτιμ�τpι  
Φιοντόροβιτς, ξαφνικά κι απότομα, όλον, όπως είναι. Από 
κάποιο σΎJμάδι τον έν ιωσα μονομιάς ολάκερον. Κάτι τέτοιοι 
τιμιότατοι μα φιλ�δoνoι άνθρωποι έχουν ένα όριο που δεν 
πρέπει ν α  το ξεπερνούν. Αλλιώς, αλλιώς μπορούν να σφά
ξουν και τον μπαμπάκα τους ακόμα. Κι ο μπαμπάκας είναι 
μέθυσος κι ακόλαστος, δεν έβαλε ποτέ μέτρο στις πράξεις 
του. Δε θα μπορέσει ούτε ο ένας ούτε ο άλλος να συγκρα
τηθούν και θα πέσουν χι οι  δυό τους στο γκρεμό . . .  

- Όχι, Μ ίσα, όχι. Αν  είναι αυτό μονάχα, τότε μου δί
νε ις κουράγιο.  Δε θα φτάσουν ώς εκεί τα πράματα. 

- Τότε γιατί τρέμεις ολάκερος; Ξέρεις κάτι ;  Μόλο 
που ' ναι τ ίμιος άνθρωπος αυτός ο Μίτ ιενκα ( ανόψος βέ
βαια μα τίμιος ) ,  όμως είναι και φιλ�δoνoς. Αυτός είναι ο 
σωστός χαρακτηρισμός του κι όλΎJ ΎJ ουσία του. Απ ' τον 
πατέρα του κλΎJpoνόμφε όλΎJ τoύΤΎJ ΤΎJ φιληδονία του. Μο
νάχα εσύ, Αλιόσα, με κάνεις κι απορώ: πώς γίνεται να  ' σαι 
ακόμα αγνός; Κι όμως είσαι και συ ένας Καραμάζοβ. ΣτΎJV 
ο ικογένε ιά  σας ΎJ φιλΎJδoνί α  έχε ι καταντ�σει αρρώστια. Το 
λοιπόν τούτοι οι τρεις φιλ�δoνoι παραμονεύουν τώρα ο ένας 
τον άλλον κι ακονίζουν τα μαχαίρια τους. ι Εχουν φτάσει 
και οι τρείς τους στο απροχώρψο και ίσως εσύ να ' σαι ο τέ
ταρτος. 

- Κάνεις λάθος γι ' αυτ� ΤΎJ γυναίκα. Ο Nτιμ�τpι 
ΤΎJV . . .  περιφρονε ί, πρόφερε με κάποια ανατριχίλα ο Αλιόσα. 

- Γ ια ΤΎJν Γκρούσενκα λες; Όχι αδερφέ μου, δεν ΤΎJV 
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περιφρονε ί . Μια  και παpάτΎJσε έτσι στα φανερά τΎJν αρρα
βωνιαστικιά του για χάρη της, θα  πει πως δεν την περιφρο
νεί. Αυτό . . .  αυτό, αδερφέ μου, είναι κάτι που εσύ δεν το κα
ταλαβαίνεις ακόμα. ' Αμα ερωτευθεί ο άνθρωπος καμιάν 
όμορφη, κανένα κορμί γυναικείο � και μονάχα ένα μέρος του 
γυναικείου σώματος ( αυτό μπορεί να το καταλάβει μονάχα 
ένας φιλ�δoνoς ) ,  μπορεί να δώσει γι ' αυτ�ν τα παιδιά του, 
να πoυλ�σει τΎJ μάνα και τον πατέρα του, τη Ρωσία και την 
πατρίδα του. Και τίμιος να ' ναι θα κλέψει ·  και άκακος, θα  
σφάξει· κα ι  πιστός, θα  προδώσει. Ο τpαγoυδιστ�ς των γυ
ναικείων ποδιών, ο Π ούσκιν, έγραψε στίχους για τα πόδια. 
Είναι άλλοι που δεν τα  εγκωμίασαν με στίχους, μα δεν 

, ' ξ  'Ι' ' 'Ι' ' " μπορουν να  κοιτα ουν ουο ποοια χωρις να  τους πιασει τρε-
μουλο. Μα δεν ε ίναι μονάχα οι γάμπες . . .  Σ '  αυτ� την περί
πτωση δεν οφελεί σε τ ίποτα η περιφρόνηση , κι αν ακόμα 
την περιφρονεί την Γκρούσενκα. Την περιφρονεί ,  κι όμως 
δεν μπορεί να την παpατ�σει .  

- Αυτό το καταλαβαίνω, του ξέφυγε ξαφνικά του 
Αλιόσα. 

- Έτσι ε ;  Π άει να  πει λο ιπόν πως στ ' αλ�θεια το κα
τ αλαβαίνεις, μια και το ' πες έτσι αμέσως, πρόφερε χαιρέ
κακα ο Ρακίτιν. Αυτό το ' πες χωρίς να το θέλε ις, σου ξέ
φυγε . Γ ι '  αυτό και η ομολογία  σου έχει μεγαλύτερη αξία: 
θα  πει λοιπόν πως σου είναι γνωστό πια αυτό το θέμα, θα 
πει πως έχεις σκεφτεί πια τη φιληδονία !  Εχ: χρθένε μου 
εσύ ! Εσύ ,  Αλιόσα, είσαι σιγανό ποτάμι· είσαι άγιος, το πα
ραδέχομαι, μα ένας διάολος ξέρει τι έχεις ?thIΧ σκεφτεί ,  ένας 
διάολος ξέρει πόσα πράματα σού ε ίναι  π ια Υνώστά! Είσαι 
παρθένος κι όμως έφτασες πια ώς τη βαθύτερη ουσία του 
ζητ�ματoς -είναι καιρός τώρα που σε παρακολουθώ. Εί
σαι και συ Καραμάζοβ, είσαι ένας σωστός Καραμάζοβ· θα 
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πει λο ιπόν πως κάτι έχει να  κάνει το γένος και 'Υ) επιλoγ�. 
Από πατέρα φιλ�όoνoς κι από μάνα παλαβός. Γ ιατί τρέ
μεις; Eπειό� αυτό που λέω είναι αλ�θεια;  Ξέρεις κάτι ;  Η 
Γκρούσενκα με παρακαλούσε και μου ' λεγε : «φέρτονε όω 
πέρα ( εσένα ό'Y)λαό� ) και γω θα του βγάλω το ράσο του». 
Και πώς με παρακαλούσε: Φέρτονε, φέρτον. ' Ολο αυτό μου 
' λεγε ! ΣκέφΤ'Υ)Κα τότε: Γ ιατ ί  έχει τόσ'Υ) περιέργεια να σε 
γνωρίσε ι ;  Και ,  ξέρε ις, αυτ� όεν ε ίναι καμιά συν'Υ)θισμέν'Υ) γυ
ναίκα !  

- Πες ης χαιρετίσματα από μέρους μου και  πες ης 
ακόμα πως όε θα πάω, ε ίπε ο Αλιόσα μ'  ένα βιασμένο χα
μόγελο. Τέλειωσε, Μίσα, αυτό που άρχισες να λες θα σου 
πω αργότερα Τ'Υ) γνώμ'Υ) μου. 

- Τι θες να τελειώσω , είναι φανερά τα πράματα. Ολ ' 
αυτά,  αόερφέ μου, είναι παλιά ιστορία. Αφού και συ έχεις 
στοιχεία  φιλ'Υ)όονίας μέσα σου, τι να πει πια κανείς για τον 
αόελφό σου τον Ιβάν ;  Κι αυτός Καραμάζοβ είναι .  Εσάς των 
Καραμάζοβ τούτα είναι όλα κι όλα τα χαρακηριστικά σας: 
Φιλ'Υ)όονία ,  απλφτία, παλαβομάρα! Ο αόερφός σου ο Ιβάν, 
όντας άθεος, ό'Υ)μοσιεύει τώρα θεολογικά άρθρα, έτσι στ ' 
αστεία, από κάποιον άγνωστο ακόμα ανοψότατο υπολογι
σμό, και παραόέχεται κι ο ίόιος τούτ'Υ) ην προστυχιά.'. Ν ά 
τ ι  είναι ο αόερφός του ο Ιβάν .  Μ α  εκτός απ ' αυτό θέλε ι να  
πάρει αυτός τψ αρραβωνιαστικιά του αόερφού σου Μ ίτια 
και ,  κατά πώς φαίνεται, θα  πετύχει και τούτον το σκοπό 
του . Και πώς μάλιστα; Με Τ'Υ) συγκατάθεσ'Υ) του .ίόιου του 
Μίτιενκα, γιατί ο Μίτιενκα του παραχωρεί ο ίόιος ην αρ
ραβωνιαστικά του μόνο και μόνο για να ην ξεφορτωθεί και 
να τρέξει το γΡ'Υ)γορότερο στψ Γκρούσενκα. Και πρόσεξέ 
το καλά, όλ ' αυτά τα κάνει με όλ'Υ) του τψ ευγένεια και τψ 
ανιόιοτέλεια. Αυτοί είναι οι πιο επικίνόυνοι άνθρωποι !  
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Ένας οιάολος μπορεί να  σας καταλάβει uστερ ' απ ' όλα 
αυτά:  παραοέχεται κι ο ίοιος ΤΊjV προστυχιά του κι όμως 
εξακολουθεί να κάνει προστυχιές! Π ρόσεξε τώρα: ο γερο
ντάκος, ο πατέρας, μπαίνει στο ορόμο του Μίτιενκα. Γ ιατί 
τρελάθψε κι αυτός ξαφνικά για την rxpoucrEVXΙX, τρέχουν 
τα σάλια του μονάχα να ΤΊjV κοιτάει .  Μόνο και μόνο για 
οαuτην έκανε τώρα μόλις κείνο το σκάνοαλο στο κελί ,  μόνο 
και μόνο γιατί  ο Μ ιοuσοβ τόλμ'Υ)σε να ΤΊjV πει αν�θικ'Y) κι 
άτψ'Υ). ΤΊjV έχει ερωτευθεί ώς τα μποUνια .  Π ρώτα Τ'Υ)ν είχε 
με μιστό κι αυτ� του ' κανε μονάχα κάτι σκοτεινές οουλε ιές 
στα καΠ'Υ)λειά του και τώρα ξαφνικά ΤΊjV καλοκοίταξε και 
του καλάρεσε και Τ'Υ)ς κάνει όλο προτάσεις, όχι τίμιες φυσι
κά. Το λοιπόν Οε γίνεται παρά να  τα τσουγκρίσουν για κα
λά ο μπαμπάκας με το γιόκα του. Κι όσο για ΤΊjV rxpou
σενκα, αυτ� δεν πάει οuτε με τον ένα οuτε με τον άλλον, 
παίζει προς το παρόν μαζί τους, τους ΚΟΡΟ'ίοεuει και τους 
ουό, κοιτάει να οει από ποιόν θα 'χε ι  πιότερο όφελος, για
τί, αν και μπορεί ν '  αρπάξει πολλά λεφτά απ ' τον πατεροu
λ'Υ), αυτός οεν πρόκειται να ΤΊjV παντρευτεί και πoΛU πιθανό 
να  τσιγκουνευτεί στο τέλος και να  σφίξε ι  το κορΟόνι του 
πουγγιοι) του. Και, μια και είν ' έτσι, έχει ο Μίτιενκα ΤΊjV 

ξ ι Δ ι λ ι ι ι ι α ια  του. εν εχει εφτα, ε ιναι ομως ικανος να Τ'Υ)ν πα-
ντρευτεί .  Ναι ,  είναι ικανός να  ην παντρευτεί .  Θ α  παρατ�
σει την αρραβωνιαστικιά του, την ασuγκριτη αυτ� καλoν� , 
την Κατερίνα Ιβάνοβνα, ΤΊjV πλοuσια, Τ'Υ) γαλαζοαίματ'Υ), 
την κόρ'Υ) του συνταγματάρχ'Υ) και θα παντρευτεί ΤΊjV rxpou
σενκα που ΤΊjV είχε σπιτώσει άλλοτε ένας γέρος μικρέμπο
ρος, κείνος ο ακόλαστος μουζίκος, ο o�μαpxoς Σαμψόνοβ. 

, Όλ ' αυτά μποροuν ν α  φέρουν μια cruyxpoucr'Y) που, μα ΤΊjV 
αλ�θεια, οεν είναι καθόλου παράξενο να φτάσει και στο 
έγκλ'Υ)μα. Αυτό περιμένει κι ο αοερφός σου ο Ιβάν, τότε εί-
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ναι ποu θα  τρίβει τα χέρια τοu. Θ '  απoχτ�σει και την Κα
τερίνα Ιβάνοβνα, ποu λιώνει τώρα από τον καημό για δαύ
την, και θα τσεπώσει και τις εξ�ντα χιλιάδες της προίκας 
της. Γ ια  έναν ασ�μαντo κι απένταρο άνθρωπο, όπως είναι 
αuτός, είναι πολύ ελκuστικό σαν αpχ�. Και σημείωσε πως 
όχι μονάχα οε θα προσβάλει τον Μίτια μ '  αuτό ,  μα θα  τοu 
κάνει κι εκοούλεuση ποu εκείνος θα τη θuμάται σε όλη τοu 
τη ζω� . Γ ιατί, το ξέρω θετικά, μόλις εοώ και μια βδομάοα 
ο Μίτ ιενκα έλεγε φωναχτά στην ταβέρνα όποu γλεντούσε 
με τσιγγάνες, πως οεν τοu αξίζει η Κάτιενκα και πως τοu 
αοερφού τοu τοu Ιβάν τοu αξίζει και τοu παραξίζει. Και η 
Κατερίνα Ιβάνοβνα δε θ '  αρνηθεί βέβαια στο τέλος να πά
ρει έναν τέτοιο καpoιoκαταχτητ� σαν τον Ιβάν Φιοντόροβι
τς. Από τώρα ταλαντεύεται ανάμεσα στοuς ouo τοuς. Και 
πώς τα κατάφερε αuτός ο αοερφός σας ο Ιβάν και σας έκανε 
να τον σέβεστε όλοι σας; ι Ομως αuτός σας κοροϊοεύε ι τώ
ρα: κάθομαι, λέει, κι εuφραίνομαι σε βάρος σας. 

- Π ώς μπορείς να τα ξέρεις όλ ' αuτά;  Π ώς μιλάς με 
τόση πεποίθηση; ρώτησε απότομα ο Αλιόσα και ξαφνικά 
έσμιξε τα φρύδια τοu. 

- Και au γιατί με ρωτάς και φοβάσαι από τώρα την 
απάντησ� μοu; Θα πει λοιπόν πως παραοέχεσαι ότι λέω 
αλ�θεια. 

- Εσύ οεν αγαπάς τον Ιβάν .  Ο Ιβάν οεν ε ίναι φιλoχp�
ματος. 

- Ετσι, έ ;  Και η ομορφιά της Κατερίνας Ιβάνοβνας; 
Δεν είναι μονάχα τα λεφτά στη μέση , αν και οι εξ�ντα χι
λιάοες ρούβλια ε ίναι πολύ δελεαστικές. 

- Ο Ιβάν έχει ανώτεροuς σκοπούς. Ο Ιβάν δεν πρόκει
ται να παρασuρθεί ούτε από χιλιάδες ρούβλια. Ο Ιβάν οε 
γuρεύει ούτε λεφτά ούτε γαλ�νη. Ίσως να γuρεύει την οδύ
νη . 
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- Τι ' ναι τούτα πάλι ;  Τι είσαστε τέλος πάντων σεις 
οι . . .  γαλαζοαίματοι! 

- Αχ, Μίσα, η Ψuχ� τοu είναι ταραγμένη . ' Ολο σκέ
φτεται .  Τον τuραννάει μια σκέψη μεγάλη κι άλuτη. Είναι 
απ ' τοuς ανθρώποuς ποu OF:V έχοuν ανάγκη από εκατομμύ
ρια, μα ποu θέλοuν να ξεόιαλύνουν τη σκέψη τοuς. 

- Είσαι λογοκλόπος, Αλιόσα. Π αράφρασες τα λόγια 
Ί-οu στάρετς crou. Ε ,  ρε αίν ιγμα ποu σας έγινε κι αuτός ο 
Ιβάν !  φώναξε με φανερ� κακία ο Ρακίτιν. 

Ακόμα και η έκφραση τοu προσώποu τοu άλλαξε. 
Στράβωσαν και τα χείλια τοu. 

-Μα είναι ανόητο το αίνιγμα, όεν uπάρχει τίποτα να 
λύσεις. Δε χρειάζεται καθόλοu να σπάσεις το κεφάλι crou 
για να καταλάβεις. Το άρθρο τοu ε ίναι γελοίο κι ασuνάρτη
το. Κι άκοuσες πριν από λίγο την ανόητη θεωρία τοu: «Αν 
όεν uπάρχει αθανασία της Ψuχ�ς, όεν uπάρχει και αρετ� . 
'Αρα όλα επιτρέπονται ! »  ( Και θuμάσαι πως ο αόερφούλης 
crou ο Μ ίτ ιενκα φώναξε κείνη την ώρα: «Θα  το ' χω uπόψη 
μοu ! » )  Π ολύ όελεαστικ� θεωρία για τοuς ποταπούς . . .  Βρί
ζω κι αuτό είναι ηλίθιο . . .  όχι για τοuς ποταπούς, μα τοuς 
γuμνασιόπαιόες φανφαρόνοuς με τ '  « αξεόιάλuτα  βάθη των 
σκέψεων» .  Ε ίνocι ένας τ ιποτένιος καuχησιάρης ποu όλη κι 
όλη η οuσία των λόγων τοu είναι τούτη : «Απ ' τη μια μεριά 
:τρέπει να  παραόεχτούμε πως έτσι ε ίναι , απ ' την άλλη 
όμως είμαστε uποχρεωμένοι να παραόεχτούμε πως . . .  » 
'Ολη τοu η θεωρία ε ίναι μια προστuχιά και τίποτα παραπά
νω!  Η ανθρωπότητ α  θα βρει μονάχη της τη όύναμη να  ζε ι 
για το καλό έστω κι αν όεν θα  πιστεύει στην αθανασία της 
Ψuχ�ς! Θα βρει τη όύναμη αγαπώντας τη λεuτεριά, την ισό
τητα, την αόελφότητα . . .  

Ο Ρ ακίτιν μίλαγε μ ε  ζέση , σχεόόν όεν μπορούσε να cru-
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γκρατηθεί .  Μα  ξαφνικά σταμάτησε, λες και κάτι θυμ�θ"Y)Κε. 
Α " 'λ β '  , - ρκετα ομως, χαμογε ασε πιο ιασμενα απο πριν. 

Γ ιατ ί  γελάς; Μπας και νομίζεις πως είμαι σαχλός; 

'
Ο

' 

, " Ε ' ' ξ  - χι, ουτε καν σκεφτηκα κατι τετοιο.  ισαι ε υπνος 
μα . . .  ας μη μιλάμε γι ' αυτό ,  έτσι από ανοησία μου γέλασα. 
Καταλαβαίνω την έξαΨ� σου, Μίσα. Απ ' την παραφορά 
σου μάντεψα πως και συ δεν είσαι εντελώς αδιάφορος για 
την Κατερίνα Ιβάνοβνα' αυτό,  αδερφέ μου, το υποπτευό-

, ' Γ  ' 

, � , Ιβ , Τ μουν απο καφο. ι αυτο και οεν αγαπας τον αν . ον 
ζηλεύεις; 

- Μπας και ζηλεύω και τα λεφτά της; Έλα λοιπόν ,  
πρόσθεσέ το κ ι  αυτό. 

- Όχι, γ ια τα λεφτά δε θα  μιλ�σω καθόλου, δε θέλω 
να σε προσβάλω. 

- Αφού το λες σε πιστεύω, μα Ο διάολος να σας πάρει 
μ '  αυτόν τον αδερφό σου τον Ιβάν !  Ποτέ σας δε θα καταλά
βετε πως κι αν ακόμα δεν �ταν η Κατερίνα  Ιβάνοβνα στη 
μέση πάλι θα μπορούσε κανείς να μην τον αγαπάει. Και για
τί λοιπόν, που να πάρει ο διάολος και να σηκώσει, θα πρέ
πει να  τον αγαπάω; Αφού αυτός ο ίδιος μου κάνει την τιμ� 
να  με βρίζε ι .  Γ ιατί λοιπόν να  μην έχω και γω το δικαίωμα 
να τον βρίζω; 

- Π οτέ δεν τον άκουσα να  λέει κάτι για σένα, ούτε 
καλό ούτε κακό. Δε μιλάει καθόλου για σένα. 

- Κι όμως εγώ, εδώ και τρεις μέρες, άκουσα πως με 
περιέλουσε με βρισιές στης Κατερίνας Ιβάνοβνας και δε μ '  
άφησε σε χλωρό κλαρΙ Καταλαβαίνεις λοιπόν πόσο ενδιαφέ
ρεται γ ια την ταπειν� μου προσωπικότητα. Ύστερ ' απ ' 
αυτό δεν ξέρω, μα την αλ�θεια ,  ποιός απ ' τους δυό μας ζη
λεύει τον άλλον! Είχε την καλοσύνη να εκφράσει τη γνώμη 
πως, αν δε μου γυαλίσει στο μάτι η καριέρα του αρχψαν-
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δρίτη στο πολύ κοντινό μέλλον κι αν οεν αποφασίσω να ()ε
χτώ την κουράν, τότε θα  πάω οπωσδήποτε στην 1 1  ε τρού
πολη και θα κολλήσω σε κανένα πολυσέλιδο περιο()ικό, το 
δίχως άλλο στη στήλη της κριτικής ,  θα γράφω καμιά ()εχα
ριά χρόνια και τελικά το περιοδικό θα γίνει οικό μου . 
Ύστερα  θα συνεχίσω την έκδοσή του με φιλελεύθερες κι 
αθε'ίστ ικές κατευθύνσεις, με κάποια σοσιαλιστική απόχρω
ση , ακόμα και με κάποια δόση σοσιαλισμού, μα θα ' μαι πά
ντοτε ανοιχτομάτης, δηλαδή στην ουσία  θα χτυπάω μια στο 
καρφί και μια στο πέταλο και θα ρίχνω στάχτη στα μάτια 
των κουτών . Το τέλος της καριέρας μου, κατά τα  λεγόμενα 
του αδερφούλη σου, θα ' ναι πως η σοσιαλιστική απόχρωση 
δε θα μ '  εμποδίσει να τοποθετώ τις συνδρομές σε τρεχού
μενους λογαριασμούς και να εκμεταλλεύομαι τον παρά μου 
κάτω απ ' την καθοδήγηση κανενός Εβραίου. Κι αυτό θα γί
νεται μέχρις ότου χτίσω μια πολυκατοικία στην Π ετρούπο
λη με το σκοπό να στεγάσω κει μέσα τα Γραφεία της Σ 'J
νταξης και τα υπόλοιπα π ατώματα να  τα νοικιάσω. Καθό
ρισε ακόμα και το μέρος του σπιτιού : θα  ' ν αι κοντά στη 
Νέα Πέτρινη Γέφυρα του Νέβα που σχεδιάζεται να γίνει 
στην Π ετρούπολη και θα ενώνει την οδό Λιτέιναγια και τη 
συνοικία Βίρμπορσκαγια . . .  

- Αχ, Μ ίσα,  όλ ' αυτά ίσως και να  γίνουν έτσι ακρι
βώς ώς την τελευταία λεπτομέρεια! ξεφώνισε ξαφνικά μην 
μπορώντας να συγκρατηθεί ο Αλιόσα και χαμογέλασε εύ
θυμα. 

- Αρχίσατε και σεις τους σαρκασμούς, Αλεξέι Φιοντό
ροβιτς. 

- ' Οχι, όχι, να με συγχωρείς, αστειεύομαι. Σκέφτομαι 
εντελώς άλλα :τράματα .  Όμως για στάσου: ποιος τάχα θα 
μπορούσε ν α  σου ανακοινώσει αυτές τ ις λεπτομέρειες κι 
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από ποιόν θα  μπορούσες να  τις ακούσεις; Δεν �σoυν φυσικά 
ο ίδιος στο σπίτ ι της Κατερίν ας Ιβάνοβνας όταν ο Ιβάν μί
λαγε για σένα; 

- Δεν �μoυνα γω, μα �ταν ο Nτιμ�τρι Φιοντόροβιτς 
και τ '  άκουσα όλ ' αυτά  με τ '  αυτιά μου απ ' αυτόν τον 
ίδιο, δ-ηλαδ�, αν θες να  στο πω κι αυτό,  δεν τ '  άκουσα μα 
τα κρυφάκουσα, χωρίς να  το θέλω φυσικά, γιατί βρισκόμου
να στ-ην κρεβατοκάμαρα τ-ης Γκρούσενκα και δεν μπορούσα 
να βγω όσο ο Nτιμ�τρι Φιοντόροβιτς βρ ισκόταν στο διπλα
νό δωμάτιο. 

Α ξ' Ε '  , , - , ναι, το εχασα. ιναι συγγεν-ης σου αυτ-η . . .  
- Συγγεν�ς; Η Γκρούσενκα συγγεν�ς μου; φώναξε 

ξ ' Ρ '  ' Μ " Ψ αφνικα ο ακιτιν και κατακοκκινισε. -ηπως σου στρι ε; 
Κάτι θα 'παθε το μυαλό σου. 

- Μα τι; M�πως δεν είναι συγγεν�ς σου; Έτσι άκου-
σα . . .  

- Π ού μπορούσες να  τ '  ακούσεις αυτό ;  Αλλά, βλέ
πεις, σεις οι κύριοι Καραμάζοβ μάς κάνετε τους μεγάλους 
γαλαζοαίματους και λέτε πως τάχα -η σκούφια σας κρατάει 
από παλιό τζάκι τ-η στιγμ� που ο πατέρας σου έκανε το γε
λωτοποιό στα ξένα γεύματα και για ελε-ημοσύν-η του δίνανε 
να φάει ένα πιάτο μαζί με τους υπ-ηρέτες στ-ην κουζίνα. Βέ
βαια ο πατέρας μου δεν �ταν παρά ένας παπάς και τίποτ ' 
άλλο και μπροστά σε σας τους ευγενείς μπορεί να  μ-ην αξί
ζω πεντάρα, όμως αυτό δεν είναι λόγος να με προσβάλλετε 
τόσο επιπόλαια κι αστόχαστα. Έχω και γω τ-ην αξιοπρέ
πειά μου, Αλεξέι Φιοντόροβιτς. Και σας παρακαλώ να το 
καταλάβετε πως δεν μπορεί να  ' μαι συγγεν�ς τ-ης Γκρού
σενκα, αυτ�ς τ-ης κoιν�ς γυναίκας. 

Ο Ρ ακίτιν �ταν πολύ ερεθισμένος. 
- Για  όνομα του Θεού, συγχώρεσέ με. Π οτέ δεν μπο-

Digitized by 10uk1s, June 2009



ΑΔ Ε Λ Φ Ο Ι ΚΑΡΑΜ ΑΖΟΒ 1 63 

ροόσα να  υποθέσω . . .  Και όστερα γιατί τη λες κοινή; Μήπως 
, , , Αλ ' ι; , , Σ ειναι τετοια ;  ε ιπε ο ιοσα και �αφνικα κοκκινισε. ου 

επαναλαμβάνω πως άκουσα ότι είναι συγγενής σου. Πηγαί
νεις συχνά στο σπίτι της και μου το ' λεγες κι ο ίδιος πως 
� , , � , '( ' Π '  � , οεν εχεις ερωτικους οεσμους μα"ι της . . .  οτε  οεν μπορουσα 
να  υποθέσω πως και συ την περιφρονείς τόσο πολό . Μα στ ' 
αλήθεια  λοιπόν το αξίζε ι; 

- Αν την επισκέφτομαι αυτό είναι δικιά μου δουλειά 
και σένα δε σου πέφτει λόγος. ' Οσο για τη συγγένεια, μάλ
λον ο αδερφοόλης σου ή ο μπαμπάκας σου θα στη φορτώ
σουν εσένα κι όχι εμένα για συγγενή. Μ α  νά που φτάσαμε 

'λ Τ ' β  λ '  '( '  Α " " , κιο ας. ρα  α κα υτερα στην κου"ινα. , τι  τρεχει ,  τι ε ιν 
αυτό;  Μήπως αργήσαμε ; Μ α  δεν μποροόσαν να  ξεμπερδέ
ψουν τόσο γρήγορα με το γεόμα, έτσι δεν είναι ;  Ή, μήπως 
και δω πέρα τα  κάνανε μοόσκεμα ο ι  Καραμάζοβ;  Αυτό θα 
' ναι .  Νά  κι ο πατεροόλης σου κι ο Ιβάν Φιοντόροβιτς στο 

, Α ' , ι; ' Ν '  , κατοπι του. π του ηγουμενου �επεταχτηκαν. α κι ο πα-
τερ Ισίδωρος που κάτι τους φωνάζει απ ' το χαγιάτι και 
κουνάει τα  χέρια του, σίγουρα θα ' ναι φουρκισμένος. Κι  Ο ι  

πατεροόλης σας φωνάζει κι αυτός κουνώντας τα  χέρια τo�' 
ασφαλώς θα βρίζει. Μπα; Νά κι ο Μ ιοόσοβ που φεόγει με 
τ '  αμάξι, τον βλέπεις; Ν ά  ' τος.-Νά κι ο Μ αξίμοβ, ο χτη
ματ ίας,  που τρέχει .  Μ α  εδώ έγινε σκάνδαλο. Θ α  πει πως δε 
γευμάτισαν !  Λες τάχα να δε ίρανε τον ηγοόμενο; Ή, μήπως 
τους δείρανε αυτοός; Μ α  την αλήθεια, θα τους άξιζε ! . . .  

Ο Ρακίτιν δεν ξεφώνισε άδικα. Πραγματ ικά, είχε γίνει 
ένα σκάνδαλο, ένα σκάνδαλο ανήκουστο κι αναπάντεχο . 
Όλα γίνανε κατόπιν « αιφνιδίας εμπνεόσεως». 
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Το Σχανοαλο 

Ο ΊΆΝ Ο Μιούσοβ κι ο Ιβάν Φιοντόροβιτς μπαίνανε 
πια 'στοu ηγούμενοu, στην καρδιά τοu Π ιότρ Aλεξ�
ντροβιτς, ποu ήταν ένας αληθινά καθωσπρέπει και 

ντελικάτος άνθρωπος, έγινε ένα ντελικάτο στο είδος τοu 
γεγονός: άρχισε να ντρέπεται ποu ήταν θuμωμένος. Αι
σθάνθηκε πως αuτόν τον ελεεινό Φ ιόντορ Π αύλοβιτς δεν 
έπρεπε οuσιασηκά παρά μονάχα να τον περιφρονεί έτσι 
ποu να μη χάσει καθόλοu την ψuχραιμία τοu στο κελί τοu 
στάρετς και να μην παραφερθε ί όπως παρ αφέρθηκε . 
(( Όπως και να  ' ναι ,  οι καλόγεροι δε φταίνε καθόλοu για 
όλα όσα έγιναν» ,  σuμπέρανε ξαφνικά στο κατώφλι τοu ηγού
μενοu, ((Κι αν ε ίναι και δω άνθρωποι καθωσπρέπει ( αuτός ο 
πάτερ Νικόλαος είναι νομίζω από καλή γενιά)  γιατί να μην 
τοuς φερθώ εuγενικά κι εuπροσήγορα; . . .  Δε θα κάνω καuγά
δες, θα τοuς κοuνάω σuγκαταβαηκά το κεφάλι ,  θα τοuς γο
ητεύσω με ην εuγένειά μοu και . . .  και . . .  θα τοu αποδείξω τέ
λος πως δεν είμαι και γω σαν κι αuτόν τον Αίσωπο, σαν κι 
αuτόν το γελωτοποιό, αuτόν τον πιερότο και πως μπλέχτη
κα σ '  αuτή τη φασαρία όπως ακριβώς κι αuτοί . . .  » 

Όσο για την αμφισβητούμενη uλοτομία στο δάσος και 
Ψ , ' β , ' λ "  , το αρεμα στον ποταμο -ποu ρισκονταν ο αuτα οuτε κι 
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ο ίδιος το ' ξερε- αποφάσισε να  τους τα παpαχωp�σει τε
λειωτικά μια για πάντα, σ�μεpα κιόλας, αφού μάλιστα όλα 
τούτα είχαν πολύ μιχp� αξία, και να σταματ�σει όλες του 
τις ενέργειες ενάντια  στο μoναστ�pι .  

, Ολες αυτές οι αγαθές προθέσεις εδραιώθηκαν ακόμα 
περισσότερο όταν μπ�κανε στην τραπεζαρία του πάτερ 
ηγούμενου. Ν α λέμε την αλ�θεια, αυτός δεν ε ίχε καν τρα
πεζαρία γ ιατί όλο του το διαμέρισμα είχε δυό δωμάτια 
(σύμφωνα με τις συν�θε ιες του μοναστηριού ) ,  μονάχα που 
�ταν πιο ευρύχωρα και πιο κόμοδα απ ' τα δωμάτια του 
στάρετς. Η επίπλωση και δω δεν �ταν σπουδαία. Τ α έπι
πλα �ταν από κόκκινο ξύλο, ντυμένα με δέρμα, παλιάς μό
δας, στο στυλ του 1820.  Ακόμα και τα πατώματα  �ταν 
άβαφα. ' Ομως όλα αστράφτανε από πάστρα, στα παράθυ
ρα υπ�pχαν πολλά κι ακριβά λουλούδια. Μα η κυριότερη 
πολυτέλει α  εκείνη τη στιγμ� �ταν το πλουσιοπάροχα 
στρωμένο τραπέζι -μιλώντας σχετικά βέβαια: το τραπε
ζομάντηλο �ταν καθαρό, τα πιατ ικά αστραποβολούσαν.  
Τρεις ποιότητες καλοψημένο Ψωμί, δυό μπουκάλια κρασί, 
δυό βάζα υδρόμελο του μοναστηριού και μια μεγάλη γυάλι
νη καράφα με κβας που το φτιάχνανε στο μoναστ�pι  και 
�ταν ξακουστό σ '  όλη την περιφέρεια. Βότκα δεν υπ�pχε 
καθόλου. Ο Ρ ακίτιν διηγόταν αργότερα πως το γεύμα του
τη τη φορά ε ίχε πέντε φαγητά: Ψαρόσουπα οξύρυγχου και 
ΠιΡοσκί με γέμιση ψάρι. ' Υστερα ψάρι βραστό, κάπως ιδιό
τροπα μαγειρεμένο. Ύστερα κεφτέδες από κόκκινο Ψάρι, 
παγωτό και κομπόστα και τέλος ένα ε ίδος φρούτο μπελντέ. 
Όλ αυτ ά  τα ' μαθε ο Ρ ακίτιν που δε βάσταξε και π�γε ξε
πίτηδες στην κουζίνα του ηγούμενου ( είχε και κει τα μέσα) . 
Αυτός παντού ε ίχε γνωριμίες κι από παντού μάθαινε τα 
νέα .  Ήταν πολύ αν�συχoς και  ζηλιάρης. Ε ίχε συνείδηση 
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των σημαντικών του ικανοτήτων μα τις υπερέβαλλε κι 
εχτιμούσε πιότερο απ ' όσο θα 'πρεπε τον εαυτό του. 
Ήταν απόλυτα σίγουρος πως θα  παίξει ένα σημαντικό ρό
λο στο μέλλον. Όμως ο Αλιόσα, που τον ήξερε πολύ καλά,  
στεναχωριόταν γιατί ο φίλος του ο Ρ ακίτιν δεν ήταν τ ίμιος 
και γιατί ο ίδιος ούτε το αντιλαμβανόταν καθόλου μα θεω
ρούσε τον εαυτό του υπερβολικά έντιμο γιατί ήξερε πως δε 
θα μπορούσε ποτέ να κλέψει στα φανερά .  Σ '  αυτό το ζήτη
μα όχι μονάχα ο Αλιόσα μα και κανένας άλλος δε θα μπο
ρούσε να τον κάνει ν '  αλλάξει γνώμη. 

Ο P�κίτιν, σαν πρόσωπο πολύ ασήμαντο ,  δεν μπορού
σε βέβαια να ' ναι προσκαλεσμένος στο γεύμα. Όμως ήταν 
προσκαλεσμένοι ο πάτερ Ιωσήφ, ο πάτερ Π α'ισιος και μαζί 
τους ένας ακόμα ιερομόναχος. Αυτοί περ ίμεναν κιόλας στψ 
τραπεζαρία του ηγούμενου όταν μπήκαν ο Π ιότρ Αλεξά
ντροβιτς, ο Καλγκάνοβ, κι ο Ιβάν Φιοντόροβιτς. Πρόσμενε 
ακόμα σε μια γωνιά κι ο χτηματίας Μ αξίμοβ. Ο πάτερ 
ηγούμενος προχώρησε στη μέση της αίθουσας για να υπο
δεχτεί τους ξένους του. Ήταν ένας ψηλός, ξερακιανός μα 
δυνατός ακόμα γέρος. Τ α μαύρα του μαλλιά είχαν πολλές 
άσπρες τρίχες, το πρόσωπό του ήταν μακρουλό, λιπόσαρκο 
απ ' τις νηστείες και σοβαρό. ' Εκανε σιωπηλός μιαν υπό
κλιση στους καλεσμένους του. ' Ομως τούη τη φορά εκείνοι 
τον πλησίασαν να τους ευλογήσει. Ο Μ ιούσοβ ετοιμάστηκε 

'λ λ '  , , ' β  ξ μα ιστα ν α  του φι ησε ι και το χερι μα εκε ινος το τρα η ε 
έγκαιρα κι έτσι ο ασπασμός δεν πραγματοποιήθηκε . Μα  ο 
Ι βάν Φιοντόροβιτς κι ο Καλγκάνοβ ευλογήθ'Υ)Καν τούτη τη 
φορά με τα όλα τους, δηλαδή δίνοντας το πιο λαϊκό, ηχηρό 
φιλί στο χέρι .  

- Έχουμε Τψ υποχρέωση να  ζψήσουμε συγνώμη,  αι
δεσιμότατε , άρχισε ο Π ιότρ Αλεξάντροβιτς χαμογελώντας 
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ευγενικά, μα όσο να  ' ναι με μεγαλόπρεπο και γεμάτο σε
βασμό τόνο. Ν α ζ-ητ�σoυμε συγνώμΎ) γιατί παρουσιαζόμα
στε μονάχοι μας χωρίς τον προσκαλεσμένο σας τον Φιόντορ 
Π αύλοβιτς. Αυτός αναγκάσΤΎ)Κε να  μψ αποδεχτεί τψ πρό
σκλΎ)σ� σας και ε ίχε φυσικά τους λόγους του να το κάνει .  
Στο κελί του πανιερότατου πάτερ Ζωσψά παραφέρθΎ)κε 
εξαιτίας εκείνΎ)ς ΤΎ)ς άτυΧΎ)ς διαφωνίας που ' χει με το γιο 
του και πρόφερε μερικές φράσεις εντελώς ανάρμοστες . . .  με 
δυο λόγια εντελώς άπρεπες . . .  πράμα που , καθώς φαίνεται, 
( είπε και κοίταξε τους ιερομόναχους) είναι γνωστό πια 
στψ πανοσιότ-ητά σας.  Γ ι '  αυτό παραδέΧΤΎ)κε κι ο ίδιος το 
σφάλμα του και μετανόΎ)σε ειλικρινά. Και ν ιώθοντας μεγά
λΎ) ντρoπ� μας παρακάλεσε, εμένα και το γιο του τον Ιβάν 
Φιοντόροβιτς, να σας διαβιβάσουμε ΤΎ) βαθιά του θλίψΎ) και 
τψ ειλικριν� του μεταμέλεια . . .  Με δυο λόγια, ελπίζει και 
επιθυμεί να επανορθώσει αργότερα το σφάλμα του μα προς 
το παρόν εκλιπαρεί τψ ευλογία σας και σας παρακαλεί να 
ξεχάσετε όσα συνέβφαν . . .  

Ο Μ ιούσοβ σώπασε. Προφέροντας τ ι ς  τελευταίες λέ
ξεις του λογιδρίου του, έμεινε εντελώς ευχαρισΤΎ)μένος με 
τον εαυτό του, τόσο που ούτε ίχνος απ ' τον ΠΡΟΎ)γούμενο 
ερεθισμό δεν έμεινε στψ Ψυχ� του. Αγαπούσε και πάλι πλέ
ρια και ε ιλικρινά ην ανθρωπότ-ητα. Ο Ύ)γούμενος τον άκου
σε σοβαρός, ύστερα έσκυψε λίγο το κεφάλι και πρόφερε: 

- Λυπάμαι βαθύτατα γι ' αυτόν που δεν είναι μαζί 
μας. ι Ισως στο τραπέζι μας να μας αγαπούσε κι αυτός 
όπως και μεις τον αγαπάμε. Κοπιάστε παρακαλώ, κύριοί 
μου, στο τραπέζι. 

ΣτάθΎ)Κε μπροστά στο εικόνισμα κι άρχισε να  λέει μια 
πρoσευχ�. ι Ολοι σκύψανε με σεβασμό το κεφάλι κι ο ΧΤΎ)
ματίας Μ αξίμοβ έγειρε μπροστά όλο του το κορμί κι ένωσε 
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τις παλάμες του από εξαιρετικ� ευλάβεια. 
Κι  ακριβώς κείν'Υ) Τ'Υ) στιγμ� ο Φιόντορ Π αύλοβιτς τους 

έκανε Τψ τελευταία του φιγούρα. Π ρέπει να παραηρ�
σουμε πως στ ' αλ�θε ια  �ταν έτοιμος να  φύγει και πραγμα
τ ικά αισθάνθ'Υ)κε πως του �ταν αδύνατο, μετά Τψ επαίσχυ
ντ'Υ) διαγωγ� του στο κελί του στάρετς, να πάει ,  σαν να μψ 
έγινε τίποτα, στο γεύμα του 'Υ)γούμενου. ' Οχι πως ντρεπό-

" , ζ " Ι  ' λ  ' ταν και καταοικα ε τον εαυτο του .  σως μα ιστα να συνε-
β αινε και τ '  αντίθετο. Μ α, όπως και νσ. ' ναι ,  καταλάβαινε 
πως �ταν αγένεια ν α  πάε ι  στον 'Υ)'(ο,Jμενο .  Όμως, καθώς 
του φέρανε μπροστά στψ εξώπορτα του ξενώνα το σαρα
βαλιασμένο του αμάξι κι όταν πια ανέβαινε απάνω, ξαφνι
κά σταμάΤ'Υ)σε. Θυμ�θ'Y)κε τα ίδια του τα λόγια, που ε ίπε 
στον στάρετς: « Π άντα όταν μπαίνω σε κανένα σπίτι μου 
φαίνεται πως είμαι ο πιο πρόστυχος απ ' όλους και πως 
όλοι με παίρνουν για γελωτοποιό. ' Ασε λοιπόν, λεω, να  
σας κάνω κα ι  στ ' αλ�θεια  το γελωτοποιό, γιατ ί  όλοι σεις 
ε ίστε πιο γελοίοι και πιο πρόστυχοι από μένα». Θέλ'Υ)σε να 
τους εκδΙΚ'Υ)θεί όλους για τ ις ίδιες του τις βρωμιές. Θυμ�θ'Y)
κε τώρα ξαφνικά πως, εδώ και πολύν καιρό, τον ε ίχανε ρω-

, Γ ' " ' ' '' ' λ '  Κ Τ'Υ)σε ι :  « ιατι οεν τον χω-νευατε τον ταοε τοσο πο υ;» αι 
, " ι 

t:" � 
, , τοτε αυτος, σ ενα παΡΟι.,υσμο αοιαντροπιας , απανΤ'Υ)σε: 

Ν ' , " λ ' θ " ' 
, 

, « α γιατι :  αυτος, ε ιν α 'Υ) ε ι  α, οε μου κανε τ ιποτα, εγω 
όμως του σκάρωσα μια τέτοια βρωμοδουλειά  και μόλις Τψ 
έκανα, τον μίσ'Υ)σα αμέσως γι ' αυτό ακριβώς». Τ ο θυμ�θ'Y)Κε 
τώρα αυτό και σκέφΤ'Υ)Κε για μια στιγμ� χαμογελώντας 
�ρεμα και μοχθ'Υ)ρά. Τ α μάτια του άστραψαν και τα χείλ'Υ) 
του αρχίσανε να τρέμουν. ((Μια  κι άρχισα, πρέπΈι να τελει
ώσω», έβγαλε ξαφνικά το συμπέρασμα. Τ α συναισθ�ματά 
του αυτ�ς Τ'Υ)ς στιγμ�ς θα μπορούσε να τα εκφράσει κανείς 
με τούτα τα λόγια: ((Τώρα πια ό,τι έγινε έγινε, και δεν πρό-
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κειται ποτέ να  το επανορθώσω. ' Ασε λοιπόν να  τους φτuσω 
ακόμα μια φορά ξετσίπωτα: όε σας ντρέπομαι,  καρφί όε 
μου καίγεται ! »  Πρόσταξε τον αμαξά να περιμένει, κι αυτός 
yup LaE γp�γopα με μεγάλα β�ματα προς το μoναστ�pι  και 
π�γε ίσα στου ηγοUμενου. Δεν �ξεpε ακόμα καλά-καλά τι 
θα κάνει ,  μα  �ξεpε πως όεν είναι π ια κuριος του εαυτοι! του 
και -με την πρώτη αφopμ�- θα φτάσει τώρα ώς το ακρό
τατο σημείο κάποιας αισχρότητας (να λέμε την αλ�θεια, 
μονάχα ώς την αισχρότητα θα ' φτανε και ποτέ ώς το 
έγκλημα � σε καμιά πράξη που θα μποροuσε να  τον φέρει 
στο όικαστ�pιo) .  Όσο γι ' αυτό �ξεpε πάντα να συγκρατεί 
τον εαυτό του και μάλιστα πολλές φορές αποροuσε κι ο ίό ι
ος πώς τα κατάφερνε. Εμφανίστηκε λοιπόν στην τραπεζα
ρία του ηγοuμενου τη στιγμ� ακριβώς που τέλε ιωσε η προ
σευχ� κι όλοι προχωροuσαν προς το τραπέζι. Σταμάτησε 
στο κατώφλι ,  τους έριξε ένα βλέμμα κι άρχισε να γελάει μ '  
ένα μακρόσυρτο, αόιάντροπο και 'μοχθηρό γέλιο,  κοιτάζο
ντάς τους όλους με θράσος στα μάτια. 

- Φ αντάζονταν πως έφυγα κι όμως να  ' μαι !  φώναξε 
αυτός τόσο όυνατά που αντ�χησε όλη η αίθουσα. 

Για μια στιγμ� τον κοίταξαν όλοι σιωπηλά και ξαφνι
κά ν ιώσανε πως τώρα θα συμβεί κάτι αποκρουστικό, ει.ν�
κουστο ,  που θα κατέληγε oπωσό�πoτε σε σκάνόαλο. Ο Π ιό
τρ Αλεξάντροβιτς πέρασε μονομιάς απ ' τη μεγαΛUτεpη κα
λοκαγαθία στην πιο ασυγκράτητη μανία. Aυτ� η opγ� που 
' χε σβ�σει μέσα του αναζωπυρώθηκε και ξέσπασε. 

' 0 ' '" ' , 1 ' ξ - χι, αυτο πια οεν μπορω να το υποφερω. φωνα ε .  
Καθόλου όεν μπορώ και  . . .  με κανέναν τρόπο όεν μπορώ. 

Τ ο αίμα του ανέβηκε στο κεφάλι .  Τ α μπέρόεψε κιόλας 
μα όεν �ταν τώρα καιρός για ωραίο Uφος. ' Αρπαξε το καπέ
λο του , και �ταν έτοιμος να φUγει .  
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Τ ,  , � " " ξ  - ι ειναι αυτο που οεν μπορει κεινος εκει ;  φωνα ε ο 
Φιόντορ Π αίιλοβιτς, « με κανέναν τρόπο δεν μπορεί κι ό,τι 
και να του δώσουν δεν μπορεί ; )) Αιδεσιμότατε, να  μπω γιά 
όχι ; Δέχεστε ένα συνδαΙΤΎjμόνα; 

- Κοπιάστε , από καρδιάς σας παρακαλοίιμε, απάντη
σε ο ηγοίιμενος. Κίιριοι !  Θα μου επιτρέψετε τάχα πρόστεσε 
ξαφνικά, να σας παρακαλέσω ν '  αφήσετε τ ις τυχαίες δια
φορές σας και να  συγκεντρωθοίιμε όλοι γίιρω απ ' το ταπει
νό μας τραπέζι εν αγάπη σαν αδερφοί αναπέμποντες μια 
προσευχή στον Ύψιστο;  . . .  

' Ο ' , ι  � ι ' ξ ' , - χι, οχι, αυτο ειναι αουνατο, φωνα ε χανοντας κα-
θε αυτοκυριαρχία ο Π ιότρ Αλεξάντροβιτς. 

- Μια  λοιπόν και ε ίναι αOUνατο για τον Π ιότρ Αλεξά
ντροβιτς, είναι αOUνατο και για μένα. Οίιτε και γω δε θα  
μείνω. Με τοίιτη την απόφαση ήρθα. Από δω κα ι  μπρος θ '  
ακολουθάω παντοίι τον Π ιότρ Αλεξάντροβιτς. Αν θα φίιγε
τε ,  Π ιότρ Αλεξάντροβιτς, θα φίιγω και γω. Αν θα μείνετε ,  
θα  με ίνω .  Αυτό το «σαν αδερφοί)) τον πείραξε , πάτερ ηγοίι
μενε . Δε με παραδέχεται για συγγενή του. Έτσι δεν είναι ,  
φον Ζον; Ν ά κι ο φον Ζον που στέκεται κει σαν κοίιτσουρο .  
Γειά σου, φον Ζον. 

- Εμένα . . .  το λέτε δηλαδή; πρόφερε ο χτηματίας Μα
ξίμοβ κι απόμεινε με το στόμα ανοιχτό. 

- Και βέβαια εσένα το λέω, φώναξε ο Φιόντορ Π αίι
λοβιτς. Αμ σε ποιόν άλλον θα  το ' λεγα; Δεν μπορεί φυσικά 
ο πάτερ -ηγοίιμενος να ' ναι ο φον Ζον! 

- Μ α  και γω δεν ε ίμαι φον Ζον, είμαι ο Μ αξίμοβ. 
- ' Οχι, εσίι είσαι ο φον Ζον. Αιδεσιμότατε, ξέρετε τ ι  

πράμα είναι αυτός ο φον Ζον ;  Ήταν μια εγκλΎjματική υπό
θεση: τον σκότωσαν παρασέρνοντάς τον σ '  έναν ο ίκο ασέλ-

, 'ζ λ '  � " γειας -ετσι νομι ω πως το ετε σεις εοω περα- τον σκο-
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τώσocνε κocι τον ληστέψocνε κocι πocρocβλέποντocς τη σεβά.
σμιoc "Υ)λικίoc Tou τον βά.λocνε σ '  ένoc κocσόνι, το κά.ρφωσocν 
κocλά.-κocλά. κocι το στείλocνε ocπ ' Τ"Υ)ν Πετρούπολ"Υ) ση Μό
σχoc με φορηγό βocγόνι κocι βγά.λocνε κocι φopτωτικ�. Κι 
ότocν κocρφώνocνε Τ"Υ)\Ι κά.σoc, ά.σεμνες χορεύτριες χόρεuocν ένoc 
γύρω ξεΟιά.ντροπoc εν χοροocίς κocι οργά.νοις -o"Y)λoco� με πιά.
νο θέλω νoc πω. Το λοιπόν ocuτός ε ίνocι κείνος ο ίοιος ο φον 
Ζον. Aνocστ�θ"Y)κε εκ νεκρών . Έτσι οεν είνocι, φον Ζον; 

- Τι  πoc ' νoc πει ocuτό ;  Τι  ' νocι κocι τούτο πά.λι; ocκού
σΤ"Υ)κocν φωνές ocπ ' ην ομά.Οoc των ιερομόνocχων. 

- Π ά.με ! φώνocξε ο Π ιότρ Αλεξά.ντροβιτς στον Κocλ
γκά.νοβ. 

- Οχι ooc !  γρύλισε ο Φ ιόντορ Πocύλοβιτς, κά.νοντocς ένoc 
ocκόμoc β�μoc μέσoc στο Οωμά.τιο .  Επιτρέψτε μοu νoc τελειώ
σω κocι γω. Εκεί στο κελί με ΚOCΤ"Υ)γόΡ"Υ)σocν γιoc ocσέβειoc 
επειo� φώνocξoc γιoc τοuς κοκοβιούς. Ο σuγγεν�ς μοu, ο Π ιό
τρ Αλεξά.ντροβιτς Μιούσοβ, θέλει στις κοuβέντες νoc uπά.Ρ
χει plus de noblesse que de sincerite (περ ισσότερ"Υ) εuγένειoc 
πocρά. ε ιλικρίνειoc} μoc εμένoc μ '  ocρέσει τ '  ocντ ίθετο, θέλω 
o"Y)λoco� σΤ"Υ)ν κοuβέντoc μοu νoc uπά.Ρχει plus de sincerite que 
de noblesse (περισσότεΡ"Υ) ε ιλικρίνειoc πocρά. εuγένειoc} . Στoc 
πocλιά. μοu τoc πocπούτσιoc "Υ) noblesse! Έτσι, φον Ζον; Επι
τρέψτε μοu, πά.τερ "Υ)γούμενε .  Αν κocι ε ίμocι γελωτοποιός κι 
ocν κocι το λέω μονά.χος μοu πως ε ίμocι, ε ίμocι ωστόσο ιππό
ης Τ"Υ)ς τ ιμ�ς κocι θέλω νoc πω ό,τι έχω νoc πω. Ν ocι, είμocι 
ιππόΤ"Υ)ς ης τιμ�ς εγώ, ενώ ο Π ιότρ Αλεξά.ντροβιτς ε ίνocι 
oλόκλ"Y)p�ς ένoc πλ"Υ)γωμένο φιλότιμο κocι τ ίποτoc πocρocπά.νω. 
ι Ισως κocι νoc  ' ρθoc εοώ πέρoc πριν ocπό λίγο γιoc νoc οω τ ι  γί
νετocι κocι νoc  σocς τoc πω ένoc χερά.κι. Έχω εοώ το γιο μοu 
τον Αλεξέι ποu σώζει Τ"Υ)ν ψuχ� Tou. Είμocι πocτέρocς, φρο
ντίζω γιoc το μέλλον Tou κocι πρέπει νoc φροντίζω. Έπocιζoc 
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κωμωδία, ωστόσο την ίδια στιγμή άκουγα και παρατηρού
σα κιόλας κρυφά και τώρα θέλω να  σας παίξω και την τε
λευταία πράξη της παράστασης. Αμ πώς δα; Νομίζετε πως 
ό,τι πέφτει μένει εκεί πεσμένο ,  ε ;  Αυτό που έπεσε θα μένει 
κει στον αιώνα τον άπαντα, Ζ ;  Σας γελάσανε !  Εγώ θέλω ν '  
ανυψωθώ και πάλι. 'Αγιοι πατεράδες μου, είμαι αγαναχτι
σμένος μαζί  σας.  Η εξομολόγηση ε ίναι μέγα μυστήριο που 
μπροστά του με πιάνει και μένα δέος και το σέβομαι κι 
όμως εκεί στο κελί πέφτουν όλοι στα γόνατα και ξομολογι
ούνται φωναχτά. Μήπως επιτρέπεται τάχα να ξομολογιέ
ται κανείς φωναχτά; Οι άγιοι πατέρες καθιέρωσαν η εξο
μολόγηση να  γίνεται ψ ιθυριστά και στ ' αυτί '  τότε μονάχα 
θα ' ναι μυστήριο. Αυτό πια ε ίναι γνωστό απ ' τα παλιά τ α  
χρόν ια. Αλλιώς πώς μπορώ να  του εξηγήσω πως είμαι τού
το και τ '  άλλο ... ναι, δηλαδή τούτο και τ '  άλλο, με κατα
λαβ αίνετε; Μερικές φορές είναι αγένεια και να τα ονοματί-
ζ ' " , Α " ' � λ λ  ει κανεις κατι τετοια πραματα. υτο ειναι σχανοα ο οι-
πόν ! Μα την αλήθεια, πατεράδες μου, φοβάμαι πως εδώ 
μαζί σας μπορεί να βυθιστεί κανένας στην αίρεση των αυ
τομαστιγούμενων . . .  Με την πρώτη κιόλας ευκαιρία θα γρά
ψω στη Σύνοδο, και το γιό μου τον Αλεξέι θα  τον πάρω 
από δω . . .  

Εδώ χρειάζεται μια υποσημείωση: Ο Φιόντορ Π αύλο
βιτς κάτι ε ίχε ακουστά. Κυκλοφορούσαν άλλοτε διάφορες 
κακόβουλες φήμες που φτάσανε και στον αρχιεπίσκοπο ακό
μα ( όχι μονάχα για το δικό μας μα και για τ '  άλλα μονα
στήρ ια όπου υπήρχαν στάρετς) πως τάχα οι στάρετς παρα
είναι σε μεγάλη υπόληψη, τόσο μάλιστα που παραβλέπο
νταν οι ηγούμενοι και πως οι στάρετς βεβηλώνουν το μυστή
ριο της εξομολόγησης Κ.τ.λ κ.τ.λ Κατηγορίες ανόητες, που 
αποδείχτηκαν ψεύτικες και κατέπεσαν από μόνες τους όχι 
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μονάχα στο δικό μας μοναστήρι μα και παντοU. Μα  ο ανό
ητος δαίμονας που παράσερνε τον Φιόντορ Π αuλοβιτς όλο 
και πιο β αθιά στψ αναισχυντία, του σφuριξε στ ' αυτί αυτή 
Τψ παλιά κατηγορία που ο ίδιος δεν καταλάβαινε οuτε το 
πνεuμα οuτε το γράμμα της. Μ α  οuτε και τα κατάφερε να  
τη  διατυπώσει όπως έπρεπε αφοι) μάλιστα, TouTYJ τη  φορά  
τουλάχιστον, στο κελί του στάρετς κανένας δ ε  γονάτιζε και 
κανένας δεν εξομολογιόταν φωναχτά, ώστε ο Φιόντορ Π ιxu
λοβιτς δεν μποροuσε να δει τ ίποτα τέτοιο και τα ' πε όλ ' 
αυτά αναμασώντας τις παλ ιές μονάχα φήμες και τα παλιά 
κουτσομπολιά που τώρα τα θυμήθηκε όπως-όπως. ' Ομως 
όταν πια ε ίπε Τψ ανοησία του ένιωσε πως έκανε μεγάλη 
κουταμάρα και ξαφνικά θέλησε ν '  αποδείξει αμέσως στους 
ακροατές του κι ακόμα περισσότερο στον εαυτό του πως 
αυτά που ε ίπε δεν ήταν καθόλου ηλιθιότητες. Και, αν και 
το ' ξερε περίφημα πως με Τψ κάθε λέξη που προφέρει 
προσθέτει κι άλλη μια βλακεία  στις τόσες άλλες που ' χε 
πει ,  δεν μποροuσε πια να συγκρατηθεί και τον πήρε ο κατή
φορος. 

- Τι προστυχιά! φώναξε ο Π ιότρ Αλεξάντροβιτς. 
- Με συγχωρείτε, ε ίπε ξαφνικά ο ηγοUμενος. Έχει 

ε ιπωθεί στα παλιά ακόμα χρόνια: «Και θα άρχίσωσι να λέ
γωσι περι έμου πολλα ΜΙ διάφορα, άκόμη και λοιδωρίας θα 
άκοUσω. 'Όμως ύπομένω και λέγω εΙς έαυτόν: τουτο είναι 
μία δοκιμασία σταλείσα άπό τόν ' Ιησουν διά νά ταπεινωθ� 
� ύπερήφανος ψυχή μου» .  Γ ι ' αυτό και μεις σας ευχαριστοu
με ταπεινά ακριβέ μας ξένε !  

Ε ίπε κι  έκανε μίαν βαθιάν υπόκλιση στον Φιόντορ n IXU
λοβιτς. 

- Βρε, βρε, βρε! ψευτοευλάβεια και ξαναμασημένες 
φράσεις! Π αλιές φράσεις και παλιοί τρόποι! Π αλιές ψευτιές 
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και η ρουτίνα των εοαφιαίων υποκλίσεων! Τ α  ξέρουμε όλα 
τούτα: « φιλί στα χείλη και στιλέτο στην καροιά»,  όπως 
στους ληστές του Σίλλερ. Δε μ '  αρέσει ,  πατεράοες μου, το 
ψεύτικο. Θέλω την αλ�θεια !  Και η αλ�θεια οε βρ ίσκεται με 
τους κοκοβιούς, το 'πα  και το ξαναλέω !  Π ατεράοες μου 
καλόγεροι , γιατ ί  νηστεύετε; Γ ιατί νομίζετε πως θα πάρετε 
γι ' αυτό την ανταμoιβ� σας στον ουρανό; Μα για μια τέ
το ιαν αντ αμoιβ� θα π�γαινα και γω να νηστέψω !  Όχι, 
άγιε μου καλόγερε , σε θέλω να ' σαι ενάρετος στη ζω� , ν α  
' σαι xp�σιμoς στην κοινωνία  κ ι  όχι να κλείνεσαι στο μονα
στ�pι  και να τρως έτοιμο φα·Ι περιμένοντας ανταμoιβ� από 
κει πάνω. Ν ά κάτι που θα ' ταν λίγο πιο δύσκολο. Ξέρω και 
γω, πάτερ ηγούμενε, να τα λέω όμορφα-όμορφα. Τι  έχουν 

ι ι Ι ι λ ι Ι ζ  Π ετοιμα.σει αυτου περα; ε ιπε και π ησιασε στο τραπε ι :  α-
λιό πορτό, υορόμελο φίρμας αοερφών Ελισέεβ. Βρε τους 
π ατεράοες ! Μα την αλ�θεια,  αυτά οε μοιάζουν με κοκο
βιούς. Για κοίτα κει μπουκάλια που αράοιασαν οι ευσεβέ
στατοι ! Χε-χε-χε ! Και πώς βρέθηκαν όλ ' αυτά; Είναι γιατί 
ο Ρώσος χωρικός, ο ooυλευτ�ς, έφερε οω πέρα την πεντάρα 
που κέροισε βγάζοντας κάλους στα χέρια του, στερώντας 
την απ ' την ο ικογένε ιά του κι απ ' τις ανάγκες του Κρά
τους ! Θα πει λοιπόν , αγιότατοι πατεράοες μου, πως πίνετε 
το αίμα του λαού! 

- Αυτό πια είναι εντελώς άπρεπο από μέρους σας, 
πρόφερε ο πάτερ Iωσ�φ. Ο πάτερ Π α·Ισιος σώπαινε επίμο
να. Ο Μιούσοβ ρίχτηκε τρέχοντας να βγει απ ' το οωμάτιο 

. κι ο Καλγκάνοβ βιάστηκε να  τον προφτάσει .  
- Το λοιπόν, πατεράοες μου ,  θ '  ακoλoυθ�σω και γω 

τον Π ιότρ Αλεξάντροβιτς ! Δε θα ξανάρθω ποτέ πια ,  γονα
τ ιστοί να  με παρακαλάτε , οε θα  ξανάρθω. Σας έστειλα χί
λια ρούβλια και φαίνεται πως έχετε όρεξη να μου πάρετε κι 
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άλλα, χε-χε-χε ! Όχι, ούτε πεντάρα δε θα  δώσω πια. Εκδι
κιέμαι για τη χαμένη ν ιότη μου, για όλη μου την ταπείνω
ση, ε ίπε κι άρχισε να χτυπάει τη γροθιά του στο τραπέζι μ '  
ένα παροξυσμό πλαστού αναβρασμού. Π ολύ μου κόστισε 
αυτό το .μoναστ�pι !  Έκλαψα πικρά πολλές φορές εξαιτίας 
του! Εσείς κάνατε τη γυναίκα μου, τη σεληνιασμένη, να  μ '  
εχθρεύεται .  Μ ε  καταpαστ�κατε σ '  εφτά εκκλησιές, με κά
νατε ρεντίκολο σ '  όλο τον κόσμο ! Αρκετά, πατεράδες μου, 
ο τωρινός αιώνας είναι φιλελεύθερος, είναι ο αιώνας των 
ατμοπλοίων και των σιδηροδρόμων. Ούτε χίλια,  ούτε εκατό 

' βλ ' " , " θ  '" ρου ια,  ουτε εκατο καπικια, τ ιποτα οε α σας οωσω. 
Εδώ χρε ιάζεται άλλη μια υποσημείωση .  Π οτέ το μο

ναστ�pι  μας δεν έπαιξε κανένα σημαντικό ρόλο στη ζω� 
του Φιόντορ Π αύλοβιτς και ποτέ του δεν τον έκανε να χύσει 
πικρά δάκρυσ.. Μα τον παρασύρανε τόσο πολύ τ α  προσποι
ητά του δάκρυα που για ένα λεπτό κόντεψε να  π ιστέψει κι ο 
ίδιος αυτ ά  που έλεγε .  Σχεδόν άρχισε να  κλαίει απ ' τη συ
γκίνηση. Μ α  κείνη την ίδια στιγμ� ένιωσε πως �ταν καιρός 
πια ν '  αλλάξει τροπάρι. Ο ηγούμενος στο κακόβουλο ψέμα 
του απάντησε και πάλι με ύφος διδαχ�ς κρατώντας σκυμμέ
νο το κεφάλι: 

- Έχει κι άλλοτε ειπωθεί: « Ύπόμενε ά.γΟΥΥύστως 
και με ά.γαλλίασιν την πλ�ττoυσάν σε ά.τίμωσιν, και μην 
ταράττεσαι και μη μισείς τον ά.τιμάζοντά σε» .  Έτσι θα 
φερθούμε και μεις. 

- Β ρε ,  β ρ ε ,  β ρ ε ,  «ύπόμενε»  κα ι  οι αποδέλο ιπες 
μπούρδες!  Μια στιγμ� και φεύγω, πατεράδες μου. Όσο 
για το γιό μου τον Αλεξέι ,  τον παίρνω από δω για πάντα. 
Με το δικαίωμα της πατpικ�ς εξουσίας. Ιβάν Φιοντόροβιτς, 
αξιοσέβαστε γιέ μου, επιτρέψτε μου να σας διατ άξω να μ '  
ακoλoυθ�σετε ! Και συ , φον Ζον, γιατί ν α  μείνεις δω πέρα; 
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Έλα μαζί μου στην πολιτεία .  Το σπίτι μου είναι όλο κέφι .  
' Ολο κ ι  όλο ένα  βέρστι από δω κι αντ ί  γ ια ν-ηστήσιμα θα 
σου σερβίρω γουρουνόπουλο με π ιλάφι. Θ α  φάμε. Ύστερα 
θα φέρω κονιάκ και λικεράκι και μια . . .  τρυφερή κοτούλα. 
Έι ,  φον Ζον, μ"Υ) χάνεις τψ ευκαιρία! 

Βγήκε φωνάζοντας και χειρονομώντας. Κείνψ ακρι
βώς Τ"Υ) στιγμή τον ε ίδε ο Ρακίτιν και τον έδειξε στον Αλιό
σα. 

- Αλεξέι !  του φώναξε από μακριά ο πατέρας του 
όταν τον είδε. Σήμερα κιόλας έλα σπίτι μου, πάρε και το 
μαξιλάρι και το στρώμα. σου κι ούτε ίχνος από σένα να  μ"Υ) 
μείνει δω μέσα. 

Ο Αλιόσα έμεινε σαν να  κοκάλωσε, ατενίζοντας σιω
Π"Υ)λά και προσεχτικά Τ"Υ) σκψή. Ο Φιόντορ Π αύλοβιτς μπή-

ξ '  " ξ  " , , κε στο μετα υ στ αμα ι κι απο πισω του αρχισε ν ανε-
βαίνει σιωΠ"Υ)λός και  σκυθρωπός ο Ιβάν ,  που ούτε καν γύρι
σε να  χαιρετήσει τον Αλιόσα. Μα τότε έγινε μια ακόμα κα
ραγκιοζίσΤΙΚ"Υ) και σχεδόν απίθαν"Υ) σκψή που συμπλήρωσε 
το επεισόδιο. Ξαφνικά εμφανίσΤ"Υ)κε δίπλα στο σκαλοπάτι 
του αμαξιού ο ΧΤ"Υ)ματίας Μ αξίμοβ. Είχε έρθει τρέχοντας 
για να μψ αργήσει και ε ίχε λαχανιάσει .  Ο Ρακίτιν κι ο 
Αλ ' ''1' ' Β ζ , , λ ' , ιοσα τον ειοαν που τρεχε. ια οταν τοσο πο υ που απ 
τψ ανυπομον"Υ)σία του ε ίχε βάλει κιόλας το πόδι του στο 
σκαλοπάτι όπου βρισκόταν ακόμα τ '  · αρ ιστερό πόδι του 
Ιβάν Φ ιοντόροβιτς, αρπάΧΤ"Υ)Κε απ ' τ '  αμάξι κι άρχισε ν '  
αναΠ"Υ)δάει γ ια να καταφέρει να  μπει :  

- Και γω, και γω μαζί σας ,  φώναζε αυτός αναΠ"Υ)δώ
ντας, γελώντας εύθυμα, με μιαν έκφρα.σ"Υ) αγαλλίασ"Υ)ς στο 
πρόσώπό του κι έτοιμος για όλα. Π άρτε με και μένα !  

- Δεν το ' λεγα γω; φώναξε θριαμβευτικά ο Φιόντορ 
Π αύλοβιτς. Δεν το ' λεγα πως αυτός είναι ο φον Ζον; Πως 
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αuτός είναι ο πραγματικός, ο ανασΤYjθείς εκ νεκρών φον 
Ζον; Μ α  πώς τοuς ξέφuγες από κει; Σαν τι να φονζόνισες 
κε ι πέρα και πώς μπόρεσες να φύγεις απ ' το γεύμα; Π ρέπει 
να  ' σαι μπιτ χοντρόπετσος για να  κάνεις αuτ� ΤΥ) aοuλειά! 
Είμαι και γω χοντρόπετσος κι όμως, αaερφέ μοu, τα χάνω 
με σένα !  Π �aα π�aα μέσα γρ�γoρα! Άστονε, Βάνια, θα  
γελάσοuμε. Θ α  βολεuτεί κάπως εaώ στα πόaια μας. Θ α  
βολεuτείς, φον Ζον; Ή ,  μ�πως θα ' ταν καλύτερα να  τον βά
λοuμε να  σκαρφαλώσει κοντά στον αμαξά; . . .  Σκαρφάλωσε 
κει πάνω,  φον Ζον! . . .  

Μ α  ο Ιβάν Φιοντόροβιτς, ποu ' χε κάτσει κιόλας σΤΥ) θέ
σΥ) τοu, έσπρωξε ξαφνικά στο στ�θoς τον Μ αξίμοβ κι αuτός 
πετάχτψε auo μέτρα μακριά.  Ήταν θαύμα πώς aεν έπεσε. 

- Τράβα! φώναξε θuμωμένα ο Ιβάν Φ ιοντόροβιτς 
στον αμαξά. 

- Γιατί  το 'κανες αuτό; Γ ιατί το 'κανες; Γ ιατί  τοu 
φέρθψες έτσι; ξεφώνισε ο Φιόντορ Π αύλοβιτς, μα τ '  αμάξι 
ε ίχε ξεκιν�σει πια. Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς aεν απάνΤYjσε. 

- Γ ι α  κοίτα τον! είπε πάλι ο Φιόντορ Π αύλοβιτς λο
ξοκοιτάζοντας το γιό τοu αφού έμεινε για auό λεπτά σιω
ΠYjλός: Μα au μονάχος aou σκαρφίσΤYjκες τούΤΥ) Τψ επί
σκεψΥ) στο μoναστ�ρι ,  au ο ίaιος μας παρότρuνες και το 
επιaοκίμαζες. Γιατί θuμώνεις τώρα; 

Α ' ι ι ι ' ξ  - ρκετες κοuταμαρες κανατε ως τα τωρα, εκοuρα-
στείτε πια λιγάκι, απάνΤYjσε αuσΤYjρά ο Ιβάν Φιοντόροβιτς. 

Ο Φιόντορ Π αύλοβιτς έμεινε και πάλι σιωΠYjλός για 
auό λεπτά. 

- Καλό θα ' ταν να ' χαμε τώρα λίγο κονιάκ, είπε 
αποφθεγματικά. Μα ο Ιβάν Φιοντόροβιτς aεν απάνΤYjσε. 

- Όταν φτάσοuμε θα πιεις και au. 
Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς εξακολοuθούσε να σωπαίνει . 
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Ο Φιόντορ Π αίιλοβιτς περίμενε κάνα-ουό λεπτά ακό-
μα. 

- " Ομως τον Αλιόσα όπως και να  ' ν αι θα τον πάρω 
απ ' το μoναστ�ρι ,  παρ ' όλο που αυτό οε θα σας ευχαριστ�
σε ι καθόλου , αξιοσέβαστε Καρλ φον Μορ. 

Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς ανασ�κωσε περιφΡOνΎjτικά τους 
ώμους και γυρίζοντάς του ην πλάη άρχισε να κοιτάει το 
Ορόμο. Και οεν ξαναμίλφαν ώσπου φτάσανε στο σπίτι . 
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ΟΙ ΦΙΛΗΔΟΝΟΙ 

Ι 

Οι Υπηρετες 

ΤΟ ΣΠΙΤΙ  τοu Φιόντορ Π αuλοβιτς Καραμάζοβ �ταν αρ
κετά μακριά  απ ' το κέντρο της πολιτείας, όχι όμως κι 
εντελώς στο προάστιο. Ήταν αρκετά παλιό μα με 

εμφάνισ1) εuχάριση: μονόροφο, με σοφίτα, βαμμένο γκρίζο, 
1) σκεπ� από λαμαρίνα, βαμμέν1) κόκκιν1) . ' Οπως και να 
' ναι κρατιόταν καλά ακόμα, �ταν εuρuχωρο κι άνετο. Είχε 
πολλά κελάρια, πολλές μικρές απoθ�κες και πολλές αναπά
ντεχες σκαλίτσες. Είχε και ποντικοuς, μα ο Φιόντορ Π αu
λοβιτς οε θuμωνε και πoλu μ ' αuτοuς, « όσο και να  ' ναι θα 
' χεις μια σuντροφιά τα βράοια όταν μένεις μονάχος» .  Γ ιατί 
πραγματικά είχε, το σuν�θειο ν '  αφ�νει τοuς UΠ1)ρέτες να 
Π1)γαίνοuν στψ πτέρuγα και κλειοωνόταν στο σπίτι μονά
χος όλ1) νUχτα. Αuτ� 1) πτέρuγα �ταν σην αuλ�. Ένα κτί
ριο μεγάλο και καλοφτιαγμένο. Ο Φιόντορ Π αuλοβιτς οιέ
ταξε να γίνει εκεί και 1) κοuζίνα αν και uπ�ρχε κοuζίνα στο 
σπίτι. Δεν τοu άρεσε 1) μuροuοιά Τ1)ς κοuζίνας. Έτσι τα 
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φαγψά τα  κουβαλούσαν απ ' την αυλ� χε ιμώνα-καλοκαίρι. 
Γενικά το σπίτι �ταν χτισμένο για μεγάλη οικογένεια και 
θα μπορούσε να χωρέσει πέντε φορές περισσότερους αφεντά
όες και υπηρέτες. Μα τον καιρό της ιστορίας μας στο σπίη 
ζούσαν μονάχα ο Φιόντορ Π αύλοβιτς με τον Ιβάν Φιοντό
ροβιτς και στην πτέρυγα τρεις όλοι κι όλοι υπηρέτες. Ο γε
ρο-Γρηγόρης, η γρια-Μάρθα, η γυναίκα του, κι ο λακές 
Σμερντιακόβ που �ταν νέος ακόμα. Είναι ανάγκη να μιλ�
σουμε κάπως πιο λεπτομερειακά γι ' αυτούς τους τρεις. Βέ
βαια για 'το  γερο-Γρηγόρη Β ασίλιεβιτς Κουτούζοβ έχουμε 
πει κιόλας αρκετά. Ήταν ένας άνθρωπος σταθερός, που 
τράβαγε ίσα στο σκοπό του, φτάνει μονάχα, γ ια κάποια αι
τία (πολλές φορές εκπληχτικά παράλογη ) ,  ο σκοπός αυτός 
να του φαντάζει σαν μια αναμφισβ�τψη αλ�θεια. Γενικά 
μπορούσε να πει κανείς πως �ταν τίμιος κι αόιάφθορος. Η 
γυναίκα του, η Μάρθα ΙΥνάτιεβνα, παρ ' όλο που υποταζό
ταν πάντοτε απεριόριστα στη θέληση του άντρα της, του 
' Υινε τσιμπούρι αμέσως μετά την απελευθέρωση των χωρι
κών και του ' λεγε να φύγουν απ ' του Φιόντορ Π αύλοβιτς, 
να πάνε στη Μόσχα και κει ν '  αρχίσουν κάν α  μικρεμπόριο 
_· είχαν ένα μικρό κομπόόεμα. Μα ο Γρηγόρης αποφάσισε 
τότε μια γ ια  πάντα πως η γυναίκα του έχει άόικο «γιατί 
όλ.ες ο ι  γυναίκες είναι άτιμες» .  Και πως όεν είναι καθόλου 
πρέπον να παρατ�σoυν τον πρώην αφέντη του, κι ας είναι 
αυτός ό,τι θέλει «γιατί τούτο ε ίναι το χρέος μας τη σ�μερoν 
ημέρα». 

- Κ αταλαβαίνεις τ ι  θα πει χρέος; ε ίπε στη Μ άρθα 
Ιγνάτιεβνα. 

- Το χρέος το καταλαβαίνω, Γρηγόρη Βασίλιεβιτς, 
μα τι σόι χρέος έχουμε να μείνουμε σώνε ι  και καλά όω πέ-

Digitized by 10uk1s, June 2009



ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΡΑΜΑΖΟΒ 1 83 

ρoc, ocυτό ποτέ μου οεν θoc το κocτocλάβω, ocπάντησε στocθερά 
η Μάρθoc Ι γνάτιεβνoc. 

- Δεν πoc νoc μην το κocτocλάβεις. Θoc γίνει ocυτό που 
σου λέω. Από οω κocι πέρoc λοιπόν, τσιμουΟιά. 

Έτσι κι έγινε :  οε φύγocνε ,  κι ο Φιόντορ Π ocύλοβιτς τους 
όρισε ένoc μικρό μισθό, μoc τους το πλήρωνε τocχτικά. Ο 
Γ ρηγόρης ήξερε εξάλλου πως έχει μιocν ocνocμφισβήτητη 
επιρροή στ ' ocφεντικό του .  Το ocισθocνότocν ocυτό κocι ήτocν 
σωστό :  ο πονηρός κocι πεισμocτάρης μocσκocράς, ο Φιόντορ 
Π ocύλοβιτς, που 'χε ένocν πολύ ουνocτό χocρocκτήρoc «σε μερι
κά πράμocτoc της ζωής» - όπως εκφρocζότocν ο ίοιος - συνέ-
β ι Ι Ι , , � , ocινε κocμιoc φορoc - κι ocυτο τον εκocνε κocι τον ιοιον ν 
ocπορεί - νoc οείχνει ocουνocμίoc σε μερικά άλλoc « πράμocτoc 

ζ '  Κ ' ξ  , " της ωης». ocι η ερε κocι μονος του ποιoc ητocν ocυτoc, τoc 
, ξερε κocι τoc  φοβότocν. Σε μερικά πράμocτoc της ζωής έπρε
πε νoc ' νocι πολύ ocνο ιχτομάτης κι ocυτό ούσκολoc γίνετocι οί
χως τη βοήθειoc ενός πιστού ocνθρώπου. Κι ο Γρηγόρης ήτocν 
πιστότ ocτος. Π ολλές φορές στη οιάρκειoc της κocριέρocς του 
θoc τ ις έτρωγε ο Φιόντορ Π ocύλοβιτς κocι θoc τις έτρωγε στoc 
γεμάτoc, ocν οεν τον γλύτωνε ο Γρηγόρης. Μονάχoc που 
ύστερoc,  κάθε φορά ,  του οιάβocζε κι ένocν εξάψocλμο. Moc το 
ξύλο μονάχoc οε θoc τρόμocζε τον Φιόντορ Π αύλοβιτς. Υπήρ
χocν κάποιες περιπτώσεις πιο σημocντικές γι ' ocυτόν, πολύ 
λεπτές κocι πολύπλοκες, που κι ο ίοιος ο Φιόντορ Π ocύλοβιτς 
οε θoc μπορούσε ίσως νoc κocθορίσει κείνη την εξOCιΡετική ocνά
γκη που ocισθocνότocν νoc ' χε ι οίπλoc του ένocν πιστό κocι οικό 
του άνθρωπο κocι που την ένιωθε κocμιά φορά ξocφνικά κι 
ocκατocνίκητoc. Αυτές οι κρίσεις ήτocν σχεδόν νοσηρές: ο ocκό
λocστος και μέσoc στη φιληοονίoc του άκocροος, πολλές' φορές 
σocν ocιμοβόρο έντομο, Φιόντορ Π ocύλοβιτς, ocισθocνότocν κoc
μιά φορά, τις ώρες που ήτocν μεθυσμένος, ένoc φόβο κι ένocν 
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ηθικό κλονισμό που ' χε ,  αν μπορούμε να  το πούμε έτσι, κ ι  
έναν υλικό αντίχτυπο στην ψυχή του. «Λες και  η Ψυχ� μου 
φτεροκοπάει στο λαρύγγι μου τούτες τ ις φορές», έλεγε πού 
και πού ο ίόιος. Κάτι τέτοιες ακριβώς στιγμές ένιωθε την 
ανάγκη να ' χε ι  όίπλα του, κοντά κάπου κει, έστω κι όχι στο 
σπίτι μα στην πτέρυγα, έναν άνθρωπο αφοσιωμένο, σταθε
ρό, εντελώς αντίθετον απ ' αυτόν, καθόλου όιεφθαρμένο 
που , αν κι έβλεπε όλες αυτές τ ις ακολασίες που γίνονταν 
κει πέρα και �ξερε όλα τα  μυστικά του, να τα  παραόεχόταν 
από αφοσίωση, να μην εναντιωνόταν και, το κυριότερο, να  
μην τον κατηγορούσε κα ι  να  μην τον απειλούσε με καμιά 
τιμωρία είτε σε τούτον είτε στον άλλο κόσμο. Κι αν χρε ια
ζόταν, να  τον υπεράσπιζε κιόλας. Από ποιόν;  Από κάποιον 
που του �ταν άγνωστος μα φοβερός κι επικίνόυνος. Το 
σπουόαίο �ταν να υπάρξε ι ένας ά λ λ ο ς άνθρωπος με πα
λιές αντιλ�Ψεις, μα φίλος, που να  μπορείς να  τον φωνάξεις 
σε μια στιγμ� ανάγκης, μόνο και μόνο για να  καλοκοιτάξεις 
το πρόσωπό του, ίσως να  του πεις κιόλας καμιά κουβέντα, 
ας είναι κι εντελώς άσχετη. Κι  αν αυτός όε θυμώσει, ξαλα
φρώνει η καρόιά σου. Αν όχι, ε ,  τί  να γίνε ι ;  Η καρόιά θλίβε
ται περισσότερο. Π ού και πού - πoλu σπάνια είν ' αλ�θεια 
- ο Φιόντορ Π αύλοβιτς σηκωνόταν τη νύχτα, π�γαινε στην 
πτέρυγα να ξυπν�σει τον Γ ρηγόρη και τον φώναζε να του 
κάνει λίγο συντροφιά. Εκείνος ερχόταν κι ο Φ ιόντορ Π αύ
λοβιτς άρχιζε να  του μιλάει για τα πιο ασ�μαντα πράματα 
και γρ�γoρα τον άφηνε να  φύγει, μερικές φορές μάλιστα με 
καμιά κοροϊόία � κανένα χωρατό. Ύστερα, ξαλαφρωμένος 
πια, έπεφτε στο κρεβάτι και κοιμόταν τον ύπνο 'του όικαί
ου. Κάτι τέτοιο συνέβη με τον Φιόντορ Π αύλοβιτς κι όταν 
�ρθε ο Αλιόσα. Ο Αλιόσα «τον σκλάβωσε» γιατί «έμενε κει 
μαζί του, τα ' βλεπε όλα, κι όμως τίποτα όεν καταόίκασε» .  
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Μ " λλ '  ζ" , α και κατι α ο: εφερε μα ι του κατι πρωτοφανες: μ ιαν 
απόλυτη απουσία περιφρόνΊJσΊJς γι ' αυτόν το γέρο. Και του 
φερόταν μάλιστα πάντα στοργικά, με μιαν εντελώς φυσικ� , 
ανoιχτόκαρoΊJ φιλία που αυτός τόσο λίγο τψ άξιζε. Όλ ' 
αυτά  �ταν μια μεγάλΊJ έκπλΊJξΊJ γι ' αυτόν τον γέρο ακόλα
στο μαγκoύφΊJ που ώς τα τώρα είχε συνΊJθίσει στις «βρωμι
ές». ' Οταν έφυγε ο Αλιόσα, παραοέχτψε μέσα του πως 
ένιωσε μερικά πράματα που ώς τα τότε οεν �θελε να τα 
καταλάβει .  

Έχω πει πια στψ αρχ� ΤΊJς oι�γφ�ς μου πως ο ΓΡΊJγό
ΡΊJς οε χώνευε τψ Αοελαιοα lβάνοβνα, ην πρώη γυναίκα 
του Φιόντορ Π αύλοβιτς, ΤΊJ μψέρα του πρώτου γιου του, 
του Nτιμ�τρι Φιοντόροβιτς, και πως αντίθετα υπεράσπιζε 
η oεύτεΡΊJ γυναίκα του ,  ΤΊJ σελψιασμένΊJ, ΤΊJ Σοφία lβάνο-
β '  λ ι , , , να ,  τοσο που αντιμι ουσε στ αφεντικο του και γινοταν 
εχθρός μ '  όποιον έβαζε στο νου να πει γ ι ' αυτ�ν μια κακ� 
� ελαφρόμυαλΊJ κουβέντα. Aυτ� ΊJ συμπάθεια  για κείνΊJ ΤΊJ 
oυστυχισμένΊJ κατάντΊJσε ν α  του γίνε ι κάτι το ιερό, τόσο 
που και ύστερ ' από είκοσι χρόνια οε θα μπορούσε να  υποφέ
ρει ούτε έναν υπαιν ιγμό γι ' αυτ�ν, απ ' όποιον κι αν προερ
χόταν και θα τσακωνόταν αμέσως με κείνον που θα τψ κα
κολογούσε. 

Εξωτερικά ο ΓΡΊJγόΡΊJς �ταν άνθρωπος ψυχρός και πο
ζάτος, λιγομίλψος, και τα λόγια του �ταν πάντα επίσΊJμα 
και καλοζυγιασμένα. Γ ι '  αυτό �ταν πολύ ούσκολο να κα
ταλάβει κανείς με τψ πρώΤΊJ ματιά αν αγαπούσε � όχι τψ 
αφoσιωμένΊJ και υπάκoυΊJ γυναίκα του. ' Ομως αυτός τψ 
αγαπούσε πραγματικά και κείνΊJ φυσικά το καταλάβαινε. 
Aυτ� ΊJ Μάρθα lγνάτιεβνα όχι μονάχα οεν �ταν ανόψΊJ γυ
ναίκα, μα ίσως να • ταν και πιο έξυπνΊJ απ ' τον άντρα ης 
τουλάχιστον στα. πραχτικά ζψ�ματα σκεφτόταν πιο σω-
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στOC, κι όμως υποταζόταν σ '  αυτόν αγόγγυστα και απεριό
ριστα, απ ' την πρώτη μέρα του γOCμου τους, και τον σεβό
ταν χωρίς συζήτηση για την Ψυχική του ανωτερότητα. Εί
ναι αξιοπαρατήρητο πως και ο ι  Sυό, όλη τους τη ζωή, πoλu 
λίγο μίλαγαν κι αυτό μονOCχα για τις πιο απαραίτητες και 
τις τρέχουσες Sουλειές. Ο περήφανος και μεγαλοπρεπής 
Γρηγόρης σκεφτόταν τ ις Sουλειές του και τις φροντίSες του 
πOCντα μονOCχος, έτσι που η Μ OCρθα lγνOCτιεβνα  είχε καταλOC
βει από καιρό πως οι συμβουλές της Sεν του χρειOCζονταν 
καθόλου. Ένιωθε πως ο OCντρας της εχτιμOCε ι  τούτη τη σι
ωπή της και παραSέχεται πως έτσι Sείχνει ότι είναι μυα
λωμένη. Π οτέ Sεν την είχε χτυπήσει ,  εκτός μονOCχα μια φο
ρOC, μα και τότε πoλu ελαφριOC. Τον πρώτο χρόνο του γOCμου 
τους μOCζεψαν μια φορOC τις κοπέλες του χωριού και τ ις γυ
ναίκες, που ήταν ακόμα τότε Sουλοπocροικες, στην αυλή του 
αφέντη γ ια  να χορέψουν και να τραγουSήσουν. 'Αρχισαν με 

' το  τραγούSι Στα χωράφια και ξαφνικOC η Μ OCρθα lγνocτιε
. βνα, που ήταν νέα τότε, βγήκε μπροστOC απ ' τη χορωSία 

' ψ  , " � ,  " και χορε ε <φουσικο» μ εναν ιοιαιτερο τροπο, οχι σαν τ ις 
χωριOCτισσες, μα όπως το χόρευε όταν ήταν υπηρέτρια 
στους Μ ιούσοβ , που ' χαν στο σπίτι τους θέατρο κι όπου 
ένας χοροSιΜσκαλος φερμένος απ ' τη Μόσχα μOCθαινε τους 
ηθοποιούς χορό. Ο Γρηγόρης ε ίSε τούτο το χορό της γυναί
κας του κι ύστερ ' από μιαν ώρα, σαν γυρίσανε σπίτι τους, 
της τρOCβηξε λίγο τα μαλλιOC για να της Sώσει ένα μOCθημα. 
Όμως από Sω και πέρα, σ '  όλη του τη ζωή, Sεν την ξανOC
Sειρε και η Μ OCρθα lγνocτιεβνα ορκίστηκε να μην ξανάχορέ
ψει . . 

n IΧlSloc Sεν τους έSωσε ο Θεός, εκτός από ένα που πέ
θανε κι αυτό .  Ο Γρηγόρης αγαπούσε πολύ τα παιSιoc, κι ού
τε το ' κρυβε μOCλιστα, και Sε ντρεπότανε να το λέει και να  
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το ξαναλέει .  Τον Nτιμ�τρι Φιοντόροβιτς τον π�ρε όταν 
�ταν τριών χρονών ακόμα -τότε που το ' σκασε Υ) Αδελα'L
δα Ι β άνοβνα- και τον ντάντευε ένα χρόνο, τον χτένιζε μά
λιστα και τον έλουζε ο ίδιος σε μια σκάφΥ) . ' 1 στερα φρό
ντιζε και τον Ι βάν Φιοντόροβιτς και τον Αλιόσα και για το 
ευχαριστώ έφαγε κι ένα χαστούκι. Μα όλ ' αυτά  τα  ' χω 
πια ιστoρ�σει .  Όσο για το δικό του το παιδί, χάΡΥ)κε μονά
χα όσο το περίμενε, όσο Υ) Μ άρθα Ιγνάτιεβνα �ταν έΥΥυος. 
Μα όταν γενν�θY)Κε, του γέμισε ΤΥ)ν καρδιά με θλίψΥ) και 
φρίΚΥ) . Και τούτο γιατί κείνο τ '  αγοράκι γενν�θY)κε με έξΥ) 
όάχτυλα. Βλέποντάς το αυτό ο ΓΡΥ)γόΡΥ)ς απελπίσΤΥ)Κε τό
σο που όχι μονάχα δεν έβγαλε λέξΥ) ίσαμε ΤΥ) μέρα που ' Υι
ναν τα βαφτίσια, μα π�γαινε ξεπίΤΥ)δες στον κ�πo για να  
μένει μονάχος, αμίλψος. Ήταν άνοιξΥ) κι όλες κείνες τις 
τρεις μέρες σκάλιζε τις αυλακιές στο μποστάνι .  Τψ τρίη 
μέρα έπρεπε το μωρό να  βαφτιστεί .  Μπαίνοντας στψ ίζ
μπα του ,  όπου ε ίχαν μαζευτεί  ο παπάς και οι καλεσμένοι 
και ε ίχε'έρθει κι ο ίδιος ο Φιόντορ Π αύλοβιτς που θα . ταν ο 
νουνός, είπε ξαφνικά πως το παιδί «καλό θα  ' ταν να  μψ το 
βαφτίζανε καθόλου» .  Αυτό δεν το 'πε δυνατά κι ούτε έδωσε 
πολλές εξY)γ�σεις έβγαζε τις λέξεις σαν να του τ ις τράβαγε 
κανείς με το τσιγγέλι και κοίταζε επίμονα κι ανέκφραστα 

, τον παπα. 
- Γ ι ατ ί  αυτό;  ρώτφε ο παπάς με μιαν εύθυμΥ) απο

ρία. 
- Γιατί αυτός είναι . . .  δράκοντας . . .  πρόφερε με τρεμά-

μενΥ) φων� ο ΓρΥ)γόρΥ)ς. 
- Τι δράκοντας είναι; Πώς είναι δράκοντας; 
Ο ΓΡΥ)γόΡΥ)ς έμεινε για λίγο σιωΠΥ)λός. 
- Η φύσΥ) έπαθε σύΥχυσΥ) . . .  πρόφερε αυτός και τα λό

για του δεν ακούσΤΥ)καν καθαρά. ' Ομως μίλαγε με σταθερό-
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τ-ητα και ήταν φανερό πως δεν ήθελε να  δώσει περισσότερες 
εξηγήσεις. 

Ο ι  άλλοι γελάσανε και φυσικά βαφτίσανε το καημένο 
το μωρό. Ο Γρηγόρης προσευχήθηκε από καρδιάς μπροστά 
στην κολυμπήθρα μα δεν άλλαξε τη γνώμη του για το νιο
γέννητο. Ν α λέμε την αλήθεια, δεν ανακατεύτηκε σε τίποτα 
όλες κείνες τις δυό βδομάδες πού ' ζησε το αρρωστιάρικο 
αγοράκι, ούτε καν το κοίταζε, δεν ήθελε μάλιστα να το ξέ
ρει και τον περισσότερο καιρό του τον πέρναγε έξω απ ' την 
ίζμπα. Μ α  όταν το μωρό σε δυό βδομάδες πέθανε, από 
άφτρα, το ' βαλε ο ίδιος στο μικρό του φέρετρο, το κοίταζε 
βαθιά θλιμμένος κι όταν σκεπάσανε με χώμα το μικρό, ρηχό 
του μνήμα, έπεσε στ'α γόνατα και το προσκύνησε. Από τό
τε, πολλά χρόνια, δεν πρόφερε ούτε μια φορά τ '  όνομά του 
μα και η Μ άρθα Ιγνάτιεβνα δεν έλεγε λέξη για τ '  αγόρι 
της μπροστά του κι αν τύχαινε να κουβεντιάσει με κανέναν 
για το «μωρουδάκι» της, μίλαγε ψιθυριστά,  έστω κι αν 'δεν 
ήταν κει πέρα ο Γρηγόρης Β ασίλιεβιτς. Όπως έλεγε η 
Μ άρθα Ιγνάτιεβνα, άρχισε από τότε ν '  ασχολείται με τα 
((θε ία», διάβαζε τα Συναξάρια, τις  περισσότερες φορές σιω
πηλός και μονάχος, φορώντας κάθε φορά τα μεγάλα, 
στρογγυλά, με τον ασημένιο σκελετό γυαλιά του.  Σπάνια 
διάβαζε δυνατά κι αυτό τη μεγάλη σαρακοστή . Αγαπούσε 
το βιβλίο του Ιώβ, βρήκε κάπου μια φυλλάδα με τους λό
γους και τα κηρύγματα του ((θεοφόρου 'ήμων πατρος ' Ισα
ακ του Συρίου» ,  τη διάβαζε επίμονα πολλά χρόνια, χωρίς 
να καταλαβαίνει σχεδόν τ ίποτα, μα ίσως γι ' αυτό κιόλας 
εχτιμούσε κι αγαπούσε περισσότερο αυτό το βιβλίο. Τον 
τελευταίο καιρό άρχισε ν '  ακούει διδαχές και να προσηλυ
τίζεται στην αίρεση των αυτομαστιγούμενων, γιατί έτυχε 
μερικοί γείτονες να ' ναι μυημένοι '  φαίνεται πως αυτό του 
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' κανε μεγάλη εντύπωση, μα δεν το βp�κε σωστό ν '  αλλάξει 
την π ίστη του.  Φυσικά όλ ' αυτά τα «θεία» αναγνώσματα 
προσόόσανε στην έκφραση του προσώπου του ακόμα πιο 
επιβλητικό ύφος . 

Ίσως να ' χε κάποια κλίση στο μυστικισμό. Και τότε , 
λες και τούτο έγινε ξεπίτηδες, η γέννηση του εξαδάχτυλου 

� , θ " " " λλ ξ παισιου του κι ο ανατος του συμπεσανε μ ενα α ο ε αι-
ρετικά παράξενο κι απρόσμενο περιστατικό, που άφησε 
στην Ψυχ� του -όπως το ' πε στο τέλος ο ίδιος- «μια 

, � Σ ' β ' , � " θ 'ψ  σφραγισα». υνε η τουτο: την ιοια κεινη μερα που α ανε 
το εξαδάχτυλο μωρό , η Μ άρθα Ιγνάτ ιεβν α  καθώς ξύπνησε 
μια στιγμ� τη νύχτα,  άκουσε κάτι σαν κλάμα ν ιογέννητου. 
Τ ρόμαξε και ξύπνησε τον άντρα της. Κείνος αφουγκράστη-

, " λλ ' ' ζ  κε και ε ιπε πως ειναι μ α  ο ν  καποιος που στενα ει '  «σαν 
να  μοιάζε ι με γυναίκα μού φαίνεται». Σηκώθηκε και ντύθη
κε. Ήταν μια αρκετά ζεστ� μαγιάτικη νύχτα. Βγαίνοντας 
στο κατώφλι άκουσε καθαρά πως οι στεναγμοί έρχονταν 
απ ' τον κ�πo. Μ α  τη νύχτα κλειδώνανε με λουκέτο την 
πόρτα που οδηγούσε απ ' τον κ�πo στην αυλ� και κανείς δεν 
μπορούσε να μπε ι  κει μέσα γιατί γύρω-γύρω ε ίχε έναν ψηλό 
και γερό φράχτη. Ο Γρηγόρης γύρισε σπίτ ι ,  άναψε ένα φανά
ρι, π�ρε το κλειδί της πόρτας της αυλ�ς και χωρίς να δ ίνει 
πρoσoχ� στον υστερικό τρόμο της γυναίκας του, που βε-
β " ' λ ' , , αιωνε ακομα πως ακουει κ αμματα μωρου και πως αυτο 
το κλάμα φαίνεται πως είναι του παιδιού της που τη φωνά
ζει κοντά του, βγ�χε σιωπηλός στον κ�πo .  Τότε κατάλαβε 
πως οι στεναγμοί έρχονταν απ ' το μπάνιο που βρ ισκότανε 

, , ξ '  , στον κηπο,  κοντα στην ε ωπορτα,  και πως πραγματικα 
στενάζει κάποια  γυναίκα. ' Ανοιξε το μπάνιο και βρέθηκε 
μπροστά σ '  ένα θέαμα που τον έκανε να με ίνει καρφωμένος 
στη θέση του: η παλαβ� που αλ�τευε στην πολιτεία και που 
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τ�ν �ξερε όλος ο κόσμος με το παρατσούκλι Λιζαβέτα 
Σμερντιάστσαγια* ε ίχε μπει στο μπάνιο τους και κει μόλις 
είχε γενν�σει ένα μωρό. Το μωρό κοιτόταν δίπλα τ�ς κι αυ
τ� �ταν στα τελευταία τ�ς. Δεν έλεγε τ ίποτα, κι αυτό, 
πρώτα-πρώτα, γ ιατί δεν �ξερε να μιλ�σει .  Μα ολ ' αυτά 
πρέπει να  τ α  ιστoρ�σω ξεχωριστά . . .  

* Bpωμιιipα. Σ.τ.Μ. 
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Η Λιζαβετα Σμερντ ιαστσαγια 

ΑΠΗ Ύ) ανακάλυψΎ), εξ αιτ ίας κάποιου ιοιαίτερου πε
ριστατικοίι , έκανε τον ΓΡΎ)γόΡΎ) να  ταραχτεί πoλu και 
του επιβεβαίωσε τελειωτικά μια ουσάρεσΤΎ) και φοβε

ρ� υποψία. Τοίιη Ύ) Λιζαβέτα Σμερντιάστσαγια �ταν μια 
κοπέλα πoλu κoντ�, «ουό π�χες και κάτω λέγανε οι θεοσε
βοίιμενες γριοίιλες μετά το θάνατό ΤΎ)ς. Τ ο εικοσάχρονο πρό
σωπό ΤΎ)ς �ταν γεμάτο υγεία, χοντρό και κοκκινομάγουλο 
μα εντελώς Ύ)λίθιο. Το βλέμμα ΤΎ)ς �ταν ασάλευτο και ουσά
ρεστο αν και �ρεμo. Τριγίι ριζε όλΎ) ης ΤΎ) ζω� , χειμώνα
καλοκαίρι, ξυπόλψΎ), με μια πουκαμίσα από χοντρό λινα
τσόπανο. Τ α σχεοόν μαίιρα μαλλιά ΤΎ)ς �ταν εξαιρετικά 

, , ' β  'λ ζ '  � , πυκνα, κατσαρα σαν του προ ατου κι ο α μα ι σου οινανε 
τψ εντίιπωσΎ) ενός τεράστιου σκοίιφου. Π άντα ε ίχαν χώμα
τα, λάσπες, κολλΎ)μένα οω και κει, φυλαράκια, μικρά ξυλα
ράκια, ροκανίοια, γιατί πάντα κοιμόταν κατάχαμα, μέσα 
ση βρώμα. Ο πατέρας ΤΎ)ς �ταν ένας άστεγος, κατε
στραμμένος κι αρρωστιάρΎ)ς άνθρωπος του λαοίι, Ηλίας τ '  
όνομά του, που τα κοπανοίισε στα γεμάτ α  και ζοίισε εοώ 
και πολλά χρόνια στ ' αρχοντικό κάποιων πλοίισιων αστών 
ΤΎ)ς πολιτε ίας μας, όπου έκανε θελήματα. Η μάνα ης Λι
ζαβέτας �ταν πoΛUς καιρός που ' χε πεθάνει .  Ο Ηλίας,  που 
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�ταν πάντα αρρωστιάρης και μοχθηρός, έοερνε αλUπητα τη 
Λιζαβέτα όταν αυτ� π�γαινε στο σπίτι. Μ α  π�γαινε σπά
νια γιατί ζούσε με τις ελεημοσύνες όλης της πολιτείας που 
τη θεωρούσε πλάσμα απροστάτευτο. Και οι αφεντάοες του 
Ηλία κι ο ίοιος ο Ηλίας, ακόμα και πολλοί φιλάνθρωποι της 
πολιτείας, ιοι αίτερα έμποροι, οοχίμασαν πολλές φορές να  
ντύσουν ευπρεπέστερα τη  Λιζαβέτα κα ι  το χειμώνα πάντα 
της φοράγανε μια προβατόγουνα και παπούτσια. ' Ομως 
αυτ� τους άφηνε να της τα φορέσουν χωρίς καμιάν αντίρρη
ση κι έφευγε και τα παράταγε κάπου, τις π ιότερες φορές 
στην είσοοο της μητρόπολης. Έβγαζε όλα όσα της ε ίχαν 
χαρίσει -μαντ�λια �τανε, φούστα �τανε , προβατόγουνα � 
παπούτσια- τ' άφην� κ�ι πέ-ρα κι έ-φ�υγ� ξυπόλυτη, φορώντας 
μονάχα την πουκαμίσα της όπως και πρώτα. Μια φορά έγινε 
tYLVE και τούτο: Ο νέος νομάρχης μας, �ρθε αναπάντεχα να 
κάνει επιθεώρηση στην πολιτεία μας και το π�ρε κατάκαρ
Οα όταν είοε τη Λιζαβέτα και, αν και κατάλαβε πως �ταν 
«παλαβ�» -πράμα που του το ' παν και ο ι  άλλοι- τους 

' θ ' ' ψ , ' λ '  ι ι , « ε  εσε υπ ο ιν» πως παρ ο αυτα τουτο το κοριτσι που 
αλητεύε ι φορώντας μονάχα μια πουκαμίσα, προσβάλλει τα 
οημόσια �θη και τους πρόσταξε να μην ξαναγίνει αυτό. Μα 
ο νομάρχης έφυγε και η Λιζαβέτα έμεινε όπως �ταν. Τέλος, 

, 'θ " θ  β ' ο πατερας της πε ανε ,  κι απο τοτε οι εοσε ουμενοι της 
πολιτείας τη λυπόνταν ακόμα περισσότερο μια και �ταν 
oρφαν�. Πραγματ ικά, είχε κανείς την εντύπωση πως όλοι 
την αγαπούσαν κατά κάποιον τρόπο, ακόμα και τα παιοιά 
οεν την κορόιοευαν και οεν τη φουρκίζανε, κι όμως τα παι
οιά στα μέρη μας, προπάντων οι μαθητές, ε ίναι σωστά ζιζά
νια. Έμπαινε στα ξένα σπίτια και κανένας Οεν την έοιω
χνε, απεναντίας την περιποιόνταν και της οίνανε και καμιά 
πεντάρα. Της οίνανε την πεντάρα και κείνη π�γαινε αμέ-
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σως και τ-ην έρ ιχνε σε κανένα κουτί της εκκλησίας � της φυ
λακ�ς. Της δίνανε στην αγορά κανένα κουλουράκι � κανένα 
τσουρεκάκι κι αυτ� το ' δινε στο πρώτο παιδάκι που θα 
' βρισκε μπροστά της, κι άλλοτε πάλι σταμάταγε καμιάν 
απ ' τις πιο πλούσιες κυράδες μας και το ' δινε σε κείν-ην. 
Και ο ι  κυράδες το πέρνανε σχεδόν μ '  ευχαρίστΎJcr'Y). Aυτ� 
έτρωγε μονάχα μαύρο ψωμί κι έπινε μονάχα νερό. Καμιά 
φορά έμπαινε σε κανένα πλούσιο μπακάλικο, καθόταν εκεί 
δίπλα στα εμπορεύματα, τα λεφτά �ταν πλάι Τ'Υ)ς μα ο 
μπακάλ'Υ)ς δεν την πρόσεχε καθόλου γιατί �ξερε πως αυτ� 
ποτέ δε θα ' παιρνε τ ίποτα, πως κι αν ξεχνούσε πάνω στον 
μπάγκο χιλ ιάδες ρούβλια, εκε ίν'Υ) δε θα ' παιρνε ούτε ένα 
καπίκι. Π�γαινε πολύ σπάνια στ-ην εκκλ'Υ)σία. Κοιμόταν 
όμως � στο νάρθ'Υ)Κα � έμπαινε σε κανένα περιβόλι σκαρφα
λώνοντας απ ' το φράχτη (υπάρχουν ακόμα ώς τα �μερα 
στ-ην πόλ'Υ) μας πολλοί φράχτες αντί για μάντρες ) .  Στο σπί
τι, δ'Y)λαδ� σε κείνο το σπίτι που ζούσε ο μακαρίΤ'Υ)ς ο πατέ
ρας της, π�γαινε σχεδόν μια φορά Τ'Υ) βδομάδα και το χει
μώνα κάθε μέρα, μα μονάχα για να  κοιμ'Υ)θεί εκεί ,  στο χα
γιάτι � στο σταύλο. ' Ολοι Τ'Υ) θαύμαζαν που μπορούσε και 
υπόφερε μια τέτο ια ζω�, όμως αυτ� Τ'Υ)ν ε ίχε συν'Υ)θίσει. Αν 
και �ταν πολύ μικρόσωμ'Υ) �ταν εξαφετικά γεροδεμέν'Υ). 
Μ " β β , ' λ " " ερ ικοι κυριοι ε αιωναν πως ο αυτα τα κανει απο ακα-
ταδεξιά ,  όμως κάτι τέτοιο �ταν εντελώς έξω απ ' τα  
πράγματα:  αφρύ δεν �ξερε ούτε μ ια  λέξ'Υ) να  πε ι  κα ι  πολύ 
σπάνια μονάχα κουνούσε Τ'Υ) γλώσσα Τ'Υ)ς και μούγκριζε, 
πώς μπορεί να μιλάμε για ακαταδεξιά; Το λοιπόν, μια φω
τειν� και ζεστ� νύχτα του Σεπτέμβρ'Υ) -είναι κάμποσος 
καιρός πια- με πανσέλ-ηνο, πολύ αργά για τα δικά μας 
έθιμα, μια μεθυσμέν'Υ) παρέα γλεντζέδων, κάπου πέντε � 
έξ'Υ) κύριοι ,  γυρίζα�ε απ ' τη λέσχ'Υ) στα σπίτια τους μέσ ' 
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απ τα  στενοσόκακα. Κι  απ ' τις όυο μεριές του όρόμου 
ήταν οι φράχτες που από πίσω τους απλώνονταν τα περιβό
λια των γε ιτονικών σπιτιών. Ο όρομάκος αυτός έβγαζε σε 
μια γεφυρίτσα που ένωνε τ ις όυό όχτες του βρώμικου και 
μακρόστενου τέλματος, αυτού που 'χουμε καμιά φορά ΤΊJ 
συνήθεια  να  το λέμε ποταμάκι. Δ ίπλα σ '  ένα φράχη, μέσα 
στις τσουκνίόες και στ ' αγριόχορτα, είόε ΊJ παρέα μας τη 
Λιζαβέτα που κοιμόταν .  Οι κύριοι αυτοί ,  που ' χαν έρθει 
στο κέφι ,  σταμάΤΊJσαν κι αρχίσανε να  γελάνε και να  κάνουν 
πνεύμα μ '  όλΊJ ΤΊJ όυνατή ελευθεροστομία. Κάποιο αφεντό
πουλο σκέφΤΊJκε ξαφνικά κάτ ι  πολύ εκκεντρικό κι έκανε μι
αν ακατανόμασΤΊJ ερώΤΊJσΊJ: «Θα  μπορούσε τάχα κανένας, 
όποιος και να 'ναι αυτός, να όει τούτο το κτήνος σαν γυ
ναίκα, νά, έστω και τώρα ακόμα κ.τ.λ.n. Όλους τους έπια
σε σύγκρυο κι απoφάνθΊJκαν περήφανα πως κάτι τέτοιο εί
ναι αόύνατο να  γίνει .  Μα σε κείνο το μπουλούκι βρέθΊJκε να  
' ναι κι ο Φιόντορ Π αύλοβιτς που ξεπετάχτψε ξαφνικά όΊJ
λώνοντας πως θα μπορούσες να τψ πάρεις για γυναίκα και 
πολύ καλή μάλιστα κι ακόμα πως κάτι τέτοιο θα ' ταν ιό ι
αίτερα  πικάντικο κ.τ.λ., κ.τ.λ. Ε ίν '  αλήθε ια  πως εκείνο τον 

. καιρό το παράκανε πολλές φορές, θέλοντας ν α  κάνει τον γε
λωτοποιό,  του άρεσε να  ξεφυτρώνει αναπάντεχα και να κά
νει χωρατά με τους αφεντάόες, φαινομενικά σαν ίσος προς 
ίσο, μα ουσιαστικά παίζοντας το ρόλο του πιο χυόαίου λα
κέ. ' Ολα  τούτα γίνονταν τον καιρό ακριβώς που πήρε απ ' 
ην ΠετρoύπoλΊJ τψ είόΊJσΊJ του θανάτου της πρώΤΊJς του 
γυναίκας, ΤΊJς Αόελα·Ιόας Ιβάνοβνας, και γύριζε με μια μαύ
PΊJ ταιν ία στο καπέλο και μέθαγε και το ' ριχνε τόσο έξω, 
που ακόμα και πολλοί παραλυμένοι ης πολιτε ίας μας αΊJ
όιάζανε με τα καμώματά του. Φυσικά ΊJ παρέα έβαλε τα γέ
λια με τoύΤΊJ ην απρoσόόΚΨΊJ άπoψΊJ. Κ άποιος μάλιστα 
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άρχισε να  παροτρύνει τον Φιόντορ Π αύλοβιτς, μα οι άλλοι 
εξακολουθούσανε να φτύνουν με μεγαλύτερ'Υ) ακόμα α'Υ)οία, 
χωρίς να χάσουν πάντως και το κέφι τους και τέλος τράβ'Υ)
ξαν και πάλι το ορόμο τους. Αργότερα ο Φ ιόντορ Π αύλοβι
τς βεβαίωνε κι  ορκιζόταν πως έφυγε κι αυτός μαζί με τους 
άλλους. Ίσως και πραγματικά έτσι να ' γινε. Αυτό κανένας 
οεν το ξέρει θετικά και ποτέ οεν το ' μαθε , μα σε πεντέξ'Υ) 
μ�νες όλ'Υ) 'Υ) πολιτεία μίλαγε με αλ'Y)θιν� αγανάχτ'Υ)σ'Υ) για 
τούτο το γεγονός: πως O'Y)λαo� 'Υ) Λιζαβέτα ε ίναι γκαστρω
μέν'Υ). ' Ολοι ρωτάγανε και προσπαθούσαν να μαντέψουν : 
Πο ιανού είναι το κρίμα; Πο ιός είναι ο ο ιαφθορέας; Τότε 
ακριβώς ακούσΤ'Υ)Χε σ '  όλ'Υ) Τψ πολιτε ία 'Υ) παράξεν'Υ) φ�μ'Y) 
πως ο ιαφθορέας �ταν ο ίοιος ο Φιόντορ Π αύλοβιτς. Από 
πού βγ�κε αυτ� 'Υ) φ�μ'Y) ; Απ ' Τψ παρέα των γλεντζέοων 
έμενε κείνο τον καιρό στψ πολιτεία μονάχα ένας μα κι αυ
τός �ταν ένας ευυπόλ'Υ)πτος και 'Υ)λικιωμένος σύμβουλος του 
Κράτους, που 'χε οικογένεια και κόρες Τ'Υ)ς π αντρειάς και 
φυσικά οε θα  καθότανε να  πει. τ ίποτα κι αν ακόμα υπ�ρxε 
κάτι .  Όσο για τους άλλους (κάπου πεντε-έξ'Υ) �ταν) ε ίχαν 
σκορπίσει .  Μα 'Υ) φ�μ'Y) επέμενε να υποοεικνύει τον Φιόντορ 
Π αύλοβιτς. Φυσικά εκείνος οεν έοειξε και πολύ αγανάχτ'Υ)
σ'Υ) για όλ'Υ) τούτ'Υ) Τ'Υ) φασαρία: στους Ψωροεμποράκους και 
στους μικροocστούς ούτε έοινε σ'Υ)μασία κι ούτε θα τους 
απαντούσε. Τ ότε �ταν περ�φανoς και μίλαγε μονάχα με 
Τψ παρέα των Ο'Υ)μοσίων υπαλλ�λων και των ευγενών που 
τους οιασκέοαζε στα γεύματά τους. Σε τούη ην περίστα
σ'Υ) ο ΓΡ'Υ)γόΡ'Υ)ς υπεράσπισε ενεργψικά και μ '  όλ'Υ) του η ou
ναμ'Υ) τ '  αφεντικό του. 

Έφτασε μάλιστα στο σ'Υ)μείο να καυγαοίσει και να  μα
λώσει κι έκανε πολλούς να  αλλάξουν γνώμ'Υ). «Aυτ� μονάχ'Υ) 
ης φταίει, το παλιοκόριτσο» έλεγε πειστικά. Έλεγε ακό-
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μα πως ο ο ιαφθορέας οεν �ταν άλλος απ ' τον «Καρπ με τη 
β ίοα» ( έτσι λεγόταν ένας γνωστός τότε στην πολιτε ία τρο
μερός κατάοικος που το ' χε σκάσει απ ' τη φυλακ� της 
επαρχίας και κρυβότανε στην πόλη μας ) .  Τούτη η εκooχ� 
φαινόταν να  ' ναι πιθαν� . Τον Καρπ τον θυμόνταν, θυμό
νταν μάλιστα πως ακριβώς εκείνο το φθινόπωρο, τις νύχτες, 
σουρτούκευε στους ορόμους και είχε ληστέψει τρεις ο ιαβά-

Μ 'λ ' " λ '  β '  τες. α ο ο τουτο το περιστατ ικο κι ο ες αυτες ο ι  κου ε-
ντες όχι μονάχα οε λιγόστεψαν τη γεν ικ� συμπάθεια για 
την παλαβ�, μα απεναντίας όλοι αρχίσανε να την προσέ
χουν και να την περιποιούνται περισσότερο. Η εμπόρισσα 
Κοντράτιεβα, μια πλούσια χ�ρα, φρόντισε μάλιστα και π�
ρε τη Λιζαβέτα σπίτ ι της στα τέλη τ '  Απρίλη με το σκοπό 
να την κρατ�σει εκεί ώσπου να γενν�σε ι. Τη φύλαγε μέρα-

, Μ " λ ' , Λ ζ β '  λ '  νυχτα. α,  παρ ο αυτα  η ι α ετα, την τε ευταια 
ακριβώς μέρα,  το βράοι, έφυγε κρυφά απ ' της Κοντράτιεβα 
και βρέθηκε στον κ�πo του Φιόντορ Π αύλοβιτς. Πώς τα 
κατάφερε και σκαρφάλωσε στην κατάσταση που βρισκόταν 
στο γερό και ψηλό φράχτη του κ�πoυ, αυτό έμεινε για πά
ντα κάτι σαν αίνιγμα. Π ολλοί βεβαίωναν πως τη «μεταφέ
ρανε» κάποιοι άνθρωποι, άλλοι πάλι πως τη «μετέφερε» κά
ποιο αερικό. Το πιθανότερο είναι πως όλ ' αυτά έγιναν μ '  
έναν πολύ φυσικό αν και παράξενο τρόπο. Η Λιζαβέτα �ξε
ρε να  πηοάει τις μάντρες και να  μπαίνει στα ξένα περβόλια 
για να κοιμηθεΙ Θα σκαρφάλωσε λοιπόν όπως-όπως και 
στο φράχτη του Φιόντορ Π αύλοβιτς κι από κει π�oησε στον 
κ�πo παραβλέποντας την κατάστασ� της όχι οίχως συνέ
πειες. Ο Γρηγόρης έτρεξε στη Μάρθα Ιγνάτιεβνα και την 
έστειλε να βoηθ�σει τη Λιζαβέτα κι αυτός πετάχτηκε ώς 
το σπίτι της μαμ�ς που ζούσε κάπου εκεί κοντά. Τ ο μωρό 
το σώσανε μα η Λιζαβέτα πέθανε Τ?jν αυγ�. Ο Γρηγόρης 

. , '- , . .  
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πήρε το μωρό, το πήγε στο σπίτι του, έβα.λε Τ1) γυνα.ίκα. του 
να. κάτσει ,  το ' βα.λε στα. γόνα.τά ης κα.ι το α.κοUμΠ1)σε 
α.κριβώς πάνω στο στήθος Τ1)ς: «Τοuτο το πα.ιόί ε ίνα.ι του 
eEou. Τ α. ορφα.νά ε ίνα.ι συγγενε ίς όλων μα.ς. Κι α.κόμα. πιό
τερο για. μα.ς. Μα.ς το ' στειλε ο πεθα.μένος μα.ς γιος. Γεννή
θψε α.π '  το γιο τo� όια.βόλου κι α.πό μια.ν α.να.μάΡΤψ1). 
Τ άισέ το κι α.πό όω κα.ι μπρος μψ κλα.ις». Έτσι 1) Μάρθα. 
lγνάτιεβνα. α.νάθρεψε το πα.ιόΙ Τ ο βάφτισα.ν κα.ι τ '  ονόμα.-

Π 'β λ 'λ ' , , λ '  σα.ν α. ε κι ο οι, σα.ν α.πο συνεννΟ1)σ1), α.ρχισα.νε να. τ ο  ε-
νε κα.ι Φιοντόρεβιτς. Ο Φιόντορ Πα.Uλοβιτς όεν έφερε κα.μι
άν α.ντίΡΡ1)σ1), φα.ίνετα.ι μάλιστα. πως όλα. τοUτα. τον όια.σκέ
όα.ζα.ν ,  α.ν κι εξα.κολουθοUσε ν '  α.ρνιέτα.ι πως ήτα.ν α.να.κα.
τεμένος σε ΤΟUΤ1) τψ υπόθεσ1). Στψ πολιτεία. άρεσε που 
περιμάζεψε α.υτός το έκθετο. Στο τέλος ο Φιόντορ Π α.Uλο
βιτς έφτια.ξε για. το έκθετο κι επίθετο: τον είπε Σμερντια.
κόβ α.π '  το πα.ρα.τσοUκλι Τ1)ς μάνα.ς του, Τ1)ς Λιζα.βέτα.ς 
Σμερντιάστσα.για.ς. Αυτός λοιπόν ο Σμερντια.κόβ έγινε ο 
όεuτερος υΠ1)ρέης του Φιόντορ Π α.Uλοβιτς κα.ι ζοuσε, τον 
κα.ιρό που α.ρχίζει 1) ιστορία. μα.ς, στψ πτέρυγα. μα.ζί με Τ1) 
γρια. Μ άρθα. κα.ι το γερο-ΓΡ1)γόΡ1). Έκα.νε το μάγειρα.. Το 
βλέπω πως θα. 'πρεπε κα.ι γι ' α.υτόν να. πω ξεχωριστά με
ρικά πράμα.τα., μα. ντρέπομα.ι πια. ν '  α.πα.σχολώ ην προσο
χή του α.να.γνώσΤ1) μ '  ένα.ν τόσο συν1)θισμένο λα.κέ. Γ ι '  α.υ
τό εξα.κολουθώ Τ1) όιήγφή μου με τψ ελπίόα. πως κάπου 
πα.ρα.κάτω θα. βρεθεί μονάΧ1) Τ1)ς κάποια. ευκα.ιΡία. να. μιλή
σω κα.ι για. τον Σμερντια.κόβ. 
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Η Εςομολόγηση μιας Φ λογερής Καροιας 
σε Στίχους 

ΟΤΑΝ ο Αλιόσα άκουσε τη όιαταγ� του πατέρα του , 
που του τη φώναξε μέσ ' απ ' τ '  αμάξι καθώς έφευγε 
απ ' το μοναστήρι ,  έμεινε κάμποσην ώρα στη θέση του 

και τα ' χε χαμένα. Όχι πως στάθηκε κει σαν απολιθωμέ
νος -αυτό ποτέ όεν του συνέβαινε. Απεναντίας, παρ ' όλη 
του την ταραχή, πήγε αμέσως στην κουζίνα του ηγούμενου 
για να μάθει τι έκανε ο μπαμπάκας του . ' Ιστερα όμως πή
ρε το όρόμο για την πολιτε ία ελπίζοντας πως , καθώς θα 
περπατάει ,  θα ' χει τον καιρό να λύσει το πρόβλημα που 
τον βασάνιζε. Θα το πω από τώρα: τις κραυγές του πατέρα 
του και τη όιαταγή να  μεταφερθεί στο σπίτι παίρνοντας 
«το μαξιλάρι και το στρώμα του» όεν τα φοβήθηκε καθό
λου. Το καταλάβαινε πολύ καλά πως η ό ιαταγή για τη με
τ ακόμιση, που όόθηκε τόσο φωναχτά κι επιόειχτικά, έγινε 
γιατί «τον πήρε ο κατήφορος» , ίσως-ίσως και γιατί του φά
νηκε όμορφο .  Έμοιαζε με κείνη την περίπτωση του μικρο
αστού που ήρθε στο κέφι εόώ και λίγον καιρό υτην πολιτεία 
μας, όταν γιόρταζε τα  γενέθλιά του , και μπροστά στους 
μουσαφίρηόες, θυμώνοντας γιατ ί  όεν του έόιναν κι άλλη βό-

, ξ , " � , τκα, αρχισε αφνικα ν α  σπαει τα  ισια του τα πιατικα, να 
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σκίζε ι τα  ρουχα του και το φουστάνι της γυναίκας του, να 
σπάει τα έπιπλά του και στο τέλος και τα  τζάμια του σπι
τιου του. Κι όλ ' αυτά μόνο και μόνο για να επιδειχτεί. Κά
τι  τέτοιο θα  'γ ινε και τώρα με τον πατέρα του. Φυσικά, 
την άλλη μέρα ο μικροαστός ξεμέθυσε και λυπήθηκε για τα  
σπασμένα πιάτα κα ι  φλυτζάνια. Ο Αλιόσα το ' ξερε πως 
ίσως αύριο κιόλας ο γέρος θα τον άφηνε να ξαναπάει στο 
μοναστήρι ,  μπορεί και σήμερα κιόλας να τον άφηνε. Ήταν 
βέβαιος ακόμα πως ο πατέρας του, αυτόν τουλάχιστον, δεν 
θα θελήσει ποτέ να τον λυπήσει. Ο Αλιόσα ήταν βέβαιος 
πως κανένας στον κόσμο δε θα  ' θελε να τον λυπήσει κι όχι 
μονάχα δε θα Ά θελε μα κι ούτε θα μπορούσε. Αυτό το ' χε 
σαν αξίωμα που το πίστεψε μια για πάντα, χωρίς συζήτη
ση , και τώρα προχωρούσε, χωρίς καμιάν αμφιβολία σ '  ό,τι 
αφορά αυτό. 

Τούτη τη στιγμή όμως, ένας άλλος φόβος σάλευε μέσα 
του , εντελώς διαφορετικός, που τον βασάνιζε ακόμα πιότε
ρο, γιατί κι ο ίδιος δεν μπορούσε να  τον καθορίσει. Φοβόταν 
τη γυναίκα και ειδικά την Κατερίνα Ιβάνοβνα,  που τον πα
ρακαλούσε και τον ικέτευε με τόση επιμονή, σε κείνο το 
σημείωμα που του ' χε δώσει η κυρία Χοχλάκοβα, να πάει 
στο σπίτι της για κάποιο ζήτημα. Αυτή η απαίτηση και η 
υποχρέωση να πάει οπωσδήποτε άρχισε να  βασανίζει την 
καρδιά του, απ ' το πρωί κιόλας, κι όσο πέρναγε η ώρα, το 
βάσανο γινόταν μεγαλUτεpo.  Το θυμόταν πάντα παρ ' όλα 
όσα έγιναν στη σκήτη και τώρα μόλις σΤΟΥ ηγούμενου 
κ.τ.λ. , κ.τ.λ. Δε φοβόταν που δεν ήξερε τι θα του πει ,  γ ια 
ποιό πράμα θα του μιλήσει και  πώς θα της απαντήσει αυ
τός. Ούτε κιόλας τη φοβότανε σαν γυναίκα: τις γυναίκες τις 
ήξερε φυσικά πολύ λίγο αν και σ '  όλη του τη ζωή απ ' τα 
μικράτα του ώς το μοναστήρι έζησε μ '  αυτές μονάχα. Φο-
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βόταν ε ιδικά τούτη τη γυναίκα, αυτ� Τψ Κατερίνα Ιβάνο
βνα .  Τη φοβόταν απ ' τον καιρό ακόμα που Τψ πρωτόδε. 
Την ε ίχε δει δυο-τρεις φορές το πολύ και κάποτε μίλησε για 
λίγο τυχαία μαζί της. Θυμόταν πως το πρόσωπό της �ταν 
όμορφο, περ�φανo και δεσποτικό. ' Ομως δεν �ταν η ομορ
φιά της που τον βασάνιζε μα κάτι άλλο. Κι  ακριβώς επειδ� 
δεν μπορούσε να εξY)�σει τούτο το φόβο του, φοβόταν ακό
μα π ιότερο. Οι σκοποί αυτ�ς της κοπέλας �ταν απ ' τους 

, , ' ξ  θ ' , πιο ευγενικους, αυτο το ερε: προσπα ουσε ν α  σωσει τον 
αδερφό του Nτιμ�τρι ,  που �ταν κιόλας ένοχος απέναντί 
της , κι έκανε τούτη Τψ προσπάθεια μόνο και μόνο από με
γαλοψυχία. Κι όμως, παρ ' όλο που παραδεχόταν και δι
καίωνε πέρα για πέρα τα ωραία και μεγαλόψυχα αισθ�μα
τά της, ωστόσο ένιωθε ένα ρίγος στψ πλάτη όσο πλησίαζε 
στο σπίτι της. 

ΣκέφΤΥ)Κε πως τον αδερφό του, τον Ιβάν Φιοντόροβιτς, 
που �ταν τόσο πολύ φίλος της, δε θα τον έβρισκε κει πέρα: 
ο αδερφός του ο Ιβάν θα  ' ναι τώρα σίγουρα με τον πατέρα. 
, Οσο για τον Nτψ�τρι ,  γι ' αυτόν �ταν πιο σίγουρος ακόμα 
πως δε θα  τον έβρισκε κει και προαισθανόταν το γιατί. 
Λοιπόν, θα  κουβεντιάσουν μονάχοι τους. Θα ' θελε πόλύ να 
δε ι πριν απ ' αυτ� Τψ απoφασιστικ� συζ�τηση τον αδερφό 
του Nτψ�τρι .  Να πεταχτε ί  για μια στιγμ� στο σπίτι του. 
Χωρίς να  του δείξει το γράμμα, θα μπορούσαν κάτι να κου
βεντιάσουν γι ' αυτό. Μ α  ο αδερφός του ο Nτιμ�τρι ζούσε 
μακριά κι ασφαλώς δε θα ' ταν κείνη Τψ ώρα σπίτι .  Αφού 
στάθΥ)Κε για λίγο, π�ρε τέλος Τψ απόφασ� του. Σταυροκο
π�θY)Κε βιαστικά, όπως τό ' χε συν�θεια, χαμογέλασε για 
κάποιον ανεξ�γητo λόγο και βάδισε σταθερά προς το σπίτι 
της τρoμερ�ς γυναίκας. 

Το σπίτι της το ' ξερε. Μ α  αν θα π�γαινε απ ' το Με-
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γάλο Δρόμο και ύστερα περνούσε απ ' την πλατεία κ.τ.λ. 
τότε θα ' κανε μεγάλο γύρο. Η μικρή μας πολιτε ία  ε ίναι 
πoλu αραιά χτισμέν-η και πολλές φορές ο ι  αποστάσεις είναι 
αρκετά μεγάλες. Ήταν κι ο πατέρας του που τον περίμενε, 
ίσως να  μην είχε ξεχάσει ακόμα τ-η οιαταγή του, μπορεί να 
πεισμάτωνε και γι ' αυτό έπρεπε να  βιαστεί γ ια να  προφτά
σει και οω και κει. Αφού τα καλοζύγιασε όλ ' αυτά, αποφά
σισε να κόψει ορόμο απ ' τα μονοπάτια. Και ήξερε όλ ' αυ
τά τα μονοπάτια τόσο καλά όσο και τα πέντε οάχτυλά του. 
Π ερνώντας απ ' τα μονοπάτια θ '  αναγκαζόταν πολλές φο
ρές να μην ακολουθεί τους ορόμους -που ούτε και μπορού
σες να τους οιακρίνεις καλά-καλά- μα να περνάει μέσ ' 
απ ' τα  περβόλια π-ηοώντας τ ις μάντρες, οιασχίζοντας ξένες 
αυλές, όπου άλλωστε όλοι τον ξέρανε κι όλοι τον καλ-ημέρι
ζαν .  Από κει θα μπορούσε να βγει στο Μεγάλο Δρόμο ουό 
φορές πιο σύντομα. Σ '  ένα μέρος έπρεπε να περάσει πoλu 
κοντά απ ' το πατρικό του σπίτι, μέσ ' απ ' τον γε ιτονικό 
ακριβώς κήπο, όπου βρισκόταν ένα σαραβαλιασμένο σπιτά
κι με τέσσερα παράθυρα. Ιοιοχτήτρια τούτου του σπιτιού 
ήταν μια μικροαστή, όπως το ' ξερε ο Αλιόσα, μια παράλυ
τ-η γρια που ζούσε με την κόρ-η τ-ης. Τούτ-η -η κόρ-η ήταν άλ
λοτε καμαριέρα στην πρωτεύουσα, όπου υπ-ηρετούσε μόλις 
πριν από λίγο, όλο σε σπίτια στρατ-ηγών και τώρα, εοώ κι 
ένα χρόνο ,  ήρθε για να περιποι-ηθεί την άρρωστ-η μ-ητέρα 
τ-ης και κοκορευόταν φορώντας πολυτελέστατα φουστάνια. 
ι Ομως αυτή -η γρια και -η κόρ-η τ-ης φτωχήνανε τρομερά, τό
σο που κάθε μέρα π-ηγαίνανε στην κουζίνα του γείτονα, του 
Φιόντορ Π αύλοβιτς, να ζ-ητήσουν λίγ-η σούπα και ψωμΙ Η 
Μ άρθα Ιγνάτιεβνα τους έοινε πρόθυμα. Και -η κόρ-η προτι
μούσε να  ' ρχεται και να  γυρεύει τ-η σούπα παρά να πουλή
σει κανένα φουστάνι τ-ης που ένα μάλιστα απ ' αυτά είχε 
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και μια πολύ μακριά ουρά. Αυτό το τελευταίο ο Αλιόσα το 
' μαθε, και φυσικά εντελώς τυχαία, απ ' το φίλο του τον 
Ρ ακίτιν ,  που τα ' ξερε όλα όσα γίνονταν στη μικρή μας πο-
λ ' Μ '  " θ ξ '  , ιτε ια .  α εννοειται πως κι οταν το μα ε το εχασε αμε-
σως. Όμως, μπαίνοντας στον κήπο της γε ιτόνισσας, θυμή
θηκε ξαφνικά τούτη την ουρά,  σήκωσε το σκυμμένο και 
σκεφτικό του κεφάλι καί . . . έπεσε πάνω σε κάποιον που κα
θόλου aEV το περίμενε να τον βρει κει πέρα. 

Π ίσω απ ' το φράχτη, μέσα στο γε ιτονικό κήπο βρ ισκό
ταν ο αaερφός του Ντψήτρι Φιοντόροβιτς. Ε ίχε σκαρφα
λώσει πάνω σε κάτι και φαινόταν ο μισός πάνω απ ' το φρά
χτη .  Κούναγε τώρα ζωηρά τα χέρια του γνέφοντάς του να  
πλησιάσει .  Ήταν φανερό πως όχι μονάχα aEV τολμούσε να  
φωνάξει μα φοβότανε να  πε ι  έστω κα ι  μια λέξη γ ια  να  μην 
τον ακούσουν. Ο Αλιόσα έτρεξε αμέσως κοντά του. 

- Καλά που κοίταξες κατά aω. Ήμουν έτοιμος να 
σου φωνάξω, του ψιθύρισε βιαστικά και χαρούμενα ο Ντιμή
τρι Φιοντόροβιτς. Πήaα μέσα! rrf,yopcx! Αχ, τι καλά που 
ήρθες. Τ ώρα ακριβώς εσένα σκεφτόμουν . . .  

Κι ο Αλιόσα ήταν ευχαριστημένος, μονάχα που aEV 
ήξερε πώς να περάσει πάνω απ ' το φράχτη. Μ α  ο «Μίτιαn 
τον άaραξε γερά απ ' τον αγκώνα και τον βοήθησε να πηaή
ξε ι . Ο Αλιόσα μάζεψε το ράσο και πήaηξε σβέλτα σαν κανέ
να ξυπόλυτο χαμίνι. 

- Θ αύμα τα κατάφερες, πάμε ! ε ίπε ψ ιθυριστά και μ '  
ενθουσιασμό ο Μ ίτια. 

- Π ού θα πάμε λοιπόν; ψιθύρισε κι ο Αλιόσα κοιτάζο
ντας τριγύρω και βλέποντας πως βρίσκονταν σ '  έναν εντε
λώς ιXaEιo κήπο όπου aEV υπήρχε κανένας άλλος απ ' αυ
τούς. 

Ο κήπος ήταν μικρός, όμως παρ ' όλ ' <Χυτά το σπιτάκι 
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της νοικοκυράς βρισκόταν πεν�ντα β�ματα μακριά τους . 
/ 

- Μ α  δω δεν είναι κανένας. Γ ιατί  λοιπόν μιλάς ψιθυ
ριστά; 

- Γ ιατί μιλάω ψ ιθυριστά; Βρε που να  πάρει ο διάο
λος, φώναξε ξαφνικά μ '  όλη του τη OUναμη ο Nτιμ�τpι  Φι
οντόροβιτς. ι Ελα ντε. Είναι  βλέπεις από φυσικού του βλά
κας ο άνθρωπος. Κρύβομαι δω πέρα και θέλω να το κpατ�
σω μυστικό . Θα στα εξηγ�σω αργότερα. Μ α  ν ιώθοντας 
πως έχω να φυλάξω κάποιο μυστικό άρχισα να μιλάω σαν 
συνωμότης και ψιθυρίζω σαν βλάκας, ενώ δεν υπάρχει κανέ
νας λόγος. Π άμε! Ν α, κει πέρα!  ' Ως τα τότε μη μιλάς. Θέ
λω να  σε φιλ�σω! 

Δ όξα στον άρχοντα του κόσμου 
Δ όξα στον άρχοντα εντός μου! 

Αυτό το ' λεγα και το ξανάλεγα μόλις τώρα πριν από 
λίγο, καθώς καθόμουνα δω χάμω . . .  

Ο κ�πoς �ταν κάπου δέκα στρέμματα � κα ι  λίγο μεγα
λύτερος μα είχε δέντρα μονάχα στις τέσσερεις πλευρές του, 
δίπλα στο φράχτη -μηλιές, φλαμουριές, σημύδες και σφε
ντάμια. Στη μέση �ταν άδειος, χορταριασμένος. Το καλο
καίρι έβγαζαν από κει πέρα μερικές οκάδες σανό. Η νο ικο
κυρά νοίκιαζε τον κ�πo απ ' την άνοιξη για λίγα ρούβλια. 
r π�pχαν και βραγιές με φραγκοστάφυλα, σμεουριές και 
φράουλες. ι Ηταν ακόμα και λίγα λαχανικά κοντά στο σπί
τι ,  που τα ' χαν φυτέψει τώρα τελευταία. Ο Nτιμ�τpι Φιο
ντόροβιτς οδηγούσε το μουσαφίρη του στην πιο απόμακρη 
γωνιά του κ�πoυ. Εκεί ,  ανάμεσα στις πυκνές φλαμουριές 
και στούς γέρ ικους θάμνους της σμεουριάς, της κουφοξυλι
άς, της αφροξυλιάς και της πασχαλιάς, φάνηκε ξαφνικά ένα 
παλιό σαραβαλιασμένο περίπτερο, που ' χε μαυρίσει και εί-
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χε γείρει στο πλOCι, με καφOCσια γύρω-γύρω, μα ποu 'Υ) στέγ'Υ) 
τοu κρατιόταν ακόμα και θα μπορούσε να  κρuφτεί κανείς 
κει μέσα απ ' Τ'Υ) βροχή . Το περίπτερο ένας θεός ξέρε ι πότε 
ε ίχε χτιστεί · 'Υ) παρOCδοσ'Υ) έλεγε πως θα ' χαν περOCσει τοuλoc
χιστον πενήντα χρόνια. Τό ' χε χτίσει κOCποιος τοτεινός ιδι
οχτήΤ'Υ)ς τοu σπιτιού, ο Αλέξανδρος ΚOCρλοβιτς φον Σμιθ, 
σuνταξιούχος ταγματOCΡΧ'Υ)ς. Μα όλα ε ίχαν πια σαπίσεί, 
όλες οι σανίδες στο πOCτωμα κοuνιόνταν, τα ξύλα μύριζαν 
uγρασία. Ση μέσ'Υ) ήταν ένα ξύλινο πρOCσινο τραπέζι μΠ'Υ)γ
μένο στο χώμα και γύρω-γύρω ε ίχε πocγκοuς πρocσινοuς κι 
αuτούς ποu μπορούσε ακόμα να κOCτσει κανείς απOCνω τοuς. 
Ο Αλιόσα απ ' Τψ πρώτ'Υ) στιγμή κατOCλαβε πως ο αδερφός 
τοu βρισκόταν σε έξαρσ'Υ) . Μπαίνοντας τώρα στο περίπτερο 
είδε πOCνω στο τραπεζOCκι μισή μποuκocλα κονιOCκ κι ένα πο
Τ'Υ)ΡOCκι. 

- ΚονιOCκ είνα ι !  ε ίπε γελώντας ο Μ ίτια .  Σε βλέπω 
ποu το κοιτOCς και σίγοuρα θα σκέφτεσαι: «ΠOCλι μπεκροu-
λ ' ζ Μ '  , , ια  ει» .  'Y)V πιστεuεις στ'Υ) φαινομενΙΚΟΤ'Υ)τα των πραγμα-
των. 

Τον όχλο μην ακούς τον ψεύτη 
Αμφιβολίες ξέχνα. πια. . . .  

Δεν μπεκροuλιocζω μα «λιχοuοιocζω» όπως το λέει κεί
νο το γοuρούνι ο Ρακίτιν crou, ποu θα γίνει σύμβοuλος τοu 
Κρocτοuς και θα  εξακολοuθεί να  λέει «λιχοuδιOCζω» .  ΚOCτσε. 
Μα Τψ αλήθεια, θα  μπορούσα τώρα να  σε πOCρω στψ 
αγκαλιOC μοu και να σε σφίξω ώσποu να σε λιώσω γιατ ί  σ '  
'λ ' , , ( ' Ι ο ο τον κοσμο . . .  πραγματικα . . .  πρα-γμα-τι-κα. . .  ν ιωσε το .  , Ι )  " , Ι νιωσε το .  μοναχα εσενα αγαπαω. 

Τ α τελεuταία λόγ ια  τα  ' πε σχεδόν σε μια κατOCστασ'Υ) 
φρενίτιδας. 
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- Μονάχα εσένανε χι ακόμα μια «πρόστυχη)) που την 
ερωτεύτηκα και που είναι η καταστροφή μου. ' Ομως άλλο 
να ' σαι ερωτευμένος κι άλλο ν '  αγαπάς. Μπορείς να ερω
τευτείς μια γυναίκα ακόμα και μισώντας την. Αυτό να  το 
θυμάσαι !  Τ ώρα σου μιλάω ακόμα εύθυμα! Κάτσε δω κοντά 
στο τραπέζι ,  εγώ θα καθίσω δίπλα σου, θα σε κοιτάζω και 
όλο θα  μιλάω. Εσύ όλο θα  σωπαίνεις και γω όλο θα  μιλάω, 
γιατί  ήρθε η ώρα να  μιλήσω. Να  σου πω την αλήθεια,  σκέ
φτηκα πως πρέπει να μιλάω σιγά γιατί εδώ . . .  εδώ , αλήθεια 
στο λέω . . .  μπορεί να μας ακούσει κανένας που καθόλου δεν 
τον υποπτευόμαστε. ' Ολα θα στα εξηγήσω.  Στο είπα κι 
όλας: η συνέχεια  θα επακολουθήσει. Γιατ ί  λαχταρούσα τό-

� , ζ '  , ' λ ' , σο να σε οω,  γιατι  σε απο ητουσα τοσο, ο ες τουτες τ ις  με-
ρες και τώρα ακόμα; ( Είναι πια πέντε μέρες που ' χω ρίξει 
άγκυρα εδώ ) .  Θα στα πω όλα γιατί  είναι ανάγκη, γ ιατί μου 
χρε ιάζεσαι ,  γ ιατί αύριο θα ριχτώ με το κεφάλι κάτω ,  γιατί 
αύριο η ζωή μου θα τελειώσει και θα ξαναρχίσει .  Το ' ν ιω
σες καμιά φορά, το ' δες ποτέ στ ' όνε ιρό σου πώς πέφτουν 

' β  Ε λ " Ε '  " στην α υσσο ; , οιπον. τσι πεφτω και γω τωρα.,  μονα-
χα που δεν κοιμάμαι. Μα δε φοβάμαι κι ούτε συ πρέπει να  
φοβάσαι. Δηλαδή φοβάμαι μα ν ιώθω κα ι  μια γλύκα. Δηλα-

. 
δή όχι γλύκα μα έναν ενθουσιασμό. Δηλαδή όχι . . .  μα στο 
διάολο ό,τι και να ' ναι ,  το ίδιο κάνει .  Γερή ψυχή , αδύναμη 
ψυχή, ψυχή γυναικούλας, ό,τι να ' ναι το ίδιο κάνει !  Ας υμνή
σουμε τη φύση : κοίτα πόσος ήλιος, τι καθαρός ουρανός, όλα 
πράσινα τα  φύλλα, καλοκαίρι είν ' ακόμα, ώρα τέσερεις το 
απόγευμα, ησυχία! Π ού πήγαινες; 

- Πήγαινα στου πατέρα,  μα πρώτα ήθελα να περάσω 
απ ' της Κατερίνας Ιβάνοβνας. 

- Σ '  αυτήν και ύστερ α  στου πατέρα !  Βρε για κοίτα, 
τ ι  σύμπτωση ! Μα  γιατ ί  άλλο λοιπόν σε επιθυμούσα, γ ιατ ί  
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σε φώναζα, γιατί σε λαχταρούσα, γιατ ί  σε όιψούσα μ '  όλα 
τα  μύχια της καρόιάς και της Ψυχ�ς μου; Ακριβώς για να  σε 
στε ίλω στον πατέρα από μέρους μου και ύστερα σε κείνΎ), 
την Κ ατερίνα Ιβάνοβνα,  και να ξεμπερόεύω και μ '  αυτ�ν 
και με τον πατέρα. Ήθελα να στείλω έναν άγγελο. Θ α  
μπορούσα να  στείλω τον oπoιoνό�πoτε μα �ταν ανάγκη ν α  
στείλω έναν άγγελο. Κ α ι  νά  που ΠΎ)γαίνε ις από μόνος σου 
και σε κείνη και στον πατέρα. 

- Ήθελες στ ' αλ�θε ια  να στείλεις εμένα; είπε χωρίς 
να το θέλει ο Αλιόσα με μιαν oόυνηρ� έκφραση. 

- Στάσου. Αυτό το ' ξερες και μόνος σου. Και βλέπω 
πως τα κατάλαβες όλα με το πρώτο. Μ α  τώρα σώπαινε . 
Π ρος το παρόν σώπαινε .  Μη λυπάσαι και μην κλαις! 

Ο Nτιμ�τρι Φιοντόροβιτς σΎ)ΚώθΎ)Κε, κάτι σκέφΤΎ)Κε κι 
ακούμπησε το όάχτυλο στο μέτωπό του: 

- Aυτ� σε φώναξε, αυτ� σου ' στειλε κάποιο γράμμα 
� κάτι τέτοιο, γι ' αυτό πηγαίνεις σπίτι της. Αλλιώς όε θα 
πήγαινες. Ψέματα; 

- Ν α το σΎ)μείωμα, είπε ο Αλιόσα και το ' βγαλε απ ' 
την τσέπη του. Ο Μίτια το όιάβασε γρ�γoρα. 

- Και συ έκοψες όρόμο απ ' τα περβόλια !  Ω ,  Θεοί !  
Σ ας ευγνωμονώ που τον στείλατε απ ' τα μονοπάτ ια  κι 
έπεσε στα χέρια μου όπως το χρυσό ψαράκι στα όίχτυα του 
γερο-ψαρά του παραμυθιού. ' Ακου, Αλιόσα, άκουσε, αόερ
φέ μου. Τώρα πια έχω σκοπό να τα πω όλα. Γ ιατί σε κά
ποιον πρέπει επιτέλους να  τα πω. Στον άγγελο τ '  ουρανού 
τα 'πα  κιόλας, μα πρέπει να τα πω και στον άγγελο ΤΎ)ς 
γης. Εσύ είσαι ο άγγελος της γης. Εσύ θα τ '  ακούσεις. Θ α  
τα  σκεφτείς και θ α  μου τα  συγχωρέσεις . . .  Και γω αυτό θέ
λω ακριβώς: να  με συγχωρέσει κάποιος ανώτερος. 'Ακου . 
Α '" ' λ '  ξ '  " , , 

, ν ουο π ασματα εφυγουν απο κατι τι το γΎ)ινο και πετα-
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ξοuν σε uπερφuσικές περιοχές, � τοuλocχιστον αν γίνει κOCτι 
τέτοιο με το ' να απ ' τα όuό πλOCσματα, κι αν πριν απ ' αou
τό, πριν πετOCξει � καταστραφεί, έρχεται το ' να απ ' αuτoc 
στο OCλλο και τοu λέει: «ΚOCνε μοu τούτο και κείνο»,  κOCτι 
ποu ποτέ όε ζψOCνε από κανέναν μα κOCτι ποu μπορείς να το 
ζψ�σεις στ-ην επιθανOCτια κλίνΥ) crou . . .  μπορεί τOCχα εκείνος 
ο OCλλος να μ1jν το κOCνει . . .  αν ε ίναι φίλος, αν είναι αόερφός; 

- Θα το κOCνω, μα πες μοu τι ε ίναι αuτό και πες μου 
το γρ�γoρα, είπε ο Αλιόσα. 

- Γρ�γoρα . . .  χμ. M1j βιOCζεσαι, Αλιόσα. Βλέπω πως 
βιOCζεσαι κι ανφuχείς. Τ ώρα όεν uπocρχει λόγος να βιαζό
μαστε. Τ ώρα ο κόσμος π�ρε καινούργιο όρόμο. Αχ, Αλιόσα, 
κρίμα ποu όεν ξέρεις τ ι  θα πει σπαρτOCρισμα ενθοuσιασμού ! 
Μ α  τι κOCθομαι και λέω: Εσύ όεν ξέρεις; Τι ' να ι  αuτoc ποu 
λέω ο κοuτεντές. 

(( Άνθρωπε να 'σαι ευγενικός!)) 

Ποιανού ε ίναι τούτος ο στίχος; 
Ο Αλιόσα αποφOCσισε να περιμένει .  Κατάλαβε πως 

ίσως-ίσως όλες τοu οι όοuλειές να 'ταν εόώ τούΤΥ) τ-ην ώρα. 
Ο Μ ίτ ια έμεινε σκεφτικός για μια στιγμ�, ακούμΠ1jσε τον 
αγκώνα τοu στο τραπέζι και το Π1jγούνι στ-ην παλάμΥ) τοu. 
Σωπάσανε για λίγο και οι όuό. 

- Λιόσα, είπε ο Μ ίτια, εσύ μονOCχα όε θα γελάσεις 
μαζί μοu ! Ήθελα ν '  αρχίσω . . .  τ-ην εξoμoλόγφ� μοu ... με 
τον ύμνο σΤΥ) χαρOC τοu Σίλλερ. An die Freude! Μ α  όεν ξέρω 
γερμανικOC, ξέρω πως είναι An die Freude! M1j νομίσεις 
όμως πως φλuαρώ έτσι επειό� τOCχα ε ίμαι πιωμένος. Καθό
λοu όεν είμαι μεθuσμένος. Το κονιOCκ ε ίναι κονιOCκ, μα μοu 
χρειάζονται όuό μποuκάλια για να μεθύσω . . .  
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μα εγώ ούτε το τέταρτο της μπουκάλας όεν ήπια κι ούτε 
είμαι Σειληνός. Δεν είμαι Σειληνός μα όυνατός, γ ιατί  πήρα 
πια μια τελειωτική απόφαση. Συγχώρα μου το καλαμπού
ρι,* σήμερα θα 'χε ις πολλά να μου συγχωρέσεις κι όχι μονά
χα το καλαμπούρι. Μην ανησυχείς, όεν αερολογώ, σου μιλ
άω σοβαρά και θα ' ρθω αμέσως στο προκείμενο. Δε θα σου 
β ' λ  ' ' ''' Γ ' " , γα ω την πιστη αναποοα. ια  στασου, πως ε ιναι αυτο . . .  

Ανασήκωσε το  κεφάλι, έμεινε γ ι α  λίγο σκεφτικός και 
ξαφνικά άρχισε μ '  ενθουσιασμό: 

Κρύβονταν άγριοι και γυμνοί 
οι τρωγλοδύτες μες στα βράχια. 
Στους κάμπους έτρεχε η ορδή 
πυρπολώντας τα στάχυα. 
Κυνηγοί με τόξα, βέλη 
φοβεροί ζούσαν στα δάση. 
Όποιον εδώ το κύμα φέρει 
άσχημα θα την περάσει. 

Απ '  του Ολύμπου το χιόνι ' 
έρχεται η Μητέρα η μαύρη 
τη χαμένη Περσεφόνη 
μες στον άγριο κόσμο να 'βρει. 
Ούτε στέγη ούτε θυσία 
πουθενά δε θα 'βρει η θεά 
και καμιά θεού λατρεία 

* Εδω Ο σγγραφέας κιΧνει ένα λογοπαίγνιο με τις λέξεις Σειληνός και 
δυνατός που στα ρούσικα προφέρονται σχεδόν το ίδιο. Στα ελληνικιΧ είναι 
αμετιΧφραστο. Σ .τ.Μ. 
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δε μας δείχνει μια εκχλησιά. 

Οι καρποί και τα τσαμπιά 
δε στολίζουνε το γέμα 
μόνο καίνε τα κορμιά 
σε βωμούς γεμάτους αίμα. 
Όπου ολόγυρα η θεά 
στρέψει βλέμμα λυπημένο 
σε ταπείνωση βαθιά 
βλέπει το θνητό πεσμένο. 

Ξαφνικά, ο Μίτια έβγαλε ένα λυγμό. 'Αρπαξε τον 
Αλιόσα απ ' το χέρι .  

- Ναι ,  φίλε μου, ναι  φίλε , στην ταπείνωση ,  στην τα
πείνωση είναι και τώρα. Έχει πάρα πολλά να υποφέρει ο 
άνθρωπος στη γη, έχει βάσανα πολλά να  περάσει !  Μη νο
μίσεις πως όλο κι όλο είμαι ένας παλιάνθρωπος με βαθμό 
αξιωματικού και που πίνει κον ιάκ και ζει ακόλαστη ζωή. 
Εγώ, αδερφέ μου, αυτό μονάχα σκέφτομαι, αυτή την ταπεί
νωση του ανθρώπου, τις στιγμές τουλάχιστον που δεν ψεύ
δομαι. Ο Θεός να με βοηθήσει να μην πω τώρα ψέματα και 
να  μην καυχηθώ. Αν σκέφτομαι αυτόν τον άνθρωπο είναι 
γιατί και γω τέτοιος άνθρωπος είμαι. 

Ο θνητός για να υψωθεί 
να μην είν ' ταπεινωμένος 
με τη μάνα του τη γη 
πρέπει αιώνια ναν '  δεμένος 

Μονάχα να  τί γ ίνεται. Π ώς θα  συμμαχήσω για πάντα 
με τη γη; Εγώ δεν προσκυνάω τη γη κι ούτε οργώνω το στή
θος της. Τι να γίνω λοιπόν; Μουζίκος ή τσοπάνος; Π ροχω
ράω και δεν ξέρω: στη βρωμιά και στο αίσχος βρίσκομαι ή 

Digitized by 10uk1s, June 2009



ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΡ ΑΜΑΖΟΒ 2 1 1 

στο φως και στη χαρά; Ν ά ποι; είναι η ουστυχία, γιατί όλα 
στον κόσμο είναι αίν ιγμα!  Κι όταν τuχαινε να  βουλιάζω ώς 
την πιο βαθιά ακολασία (κι αυτό ήταν το μόνο που μου τu
χαινε πάντα) επαναλάβαινα αυτό το ποίημα για τη Δήμη
τρα και τον άνθρωπο. Με οιόρθωσε; Ποτέ ! Γ ιατί είμαι έ�ας 
Καραμάζοβ. Γ ιατί αν πέφτω κάποτε στην άβυσσο, πάντα 
πέφτω με το κεφάλι κάτω και τις φτέρνες απάνω και ε ίμαι 
κι ευχαριστημένος κιόλας που πέφτω ακριβώς με τοuτον 
τον ταπεινωτικό τρόπο και το θεωρώ αυτό πολΙ; όμορφο. 
Και λοιπόν σ '  αυτό ακριβώς το αίσχος αρχίζω τον Uμνο. Ας 

ι 

είμαι καταραμένος, ας είμαι τ ιποτέν ιος και κανάγιας, όμως 
εξακολουθώ ν '  ασπάζομαι την άκρη της χλαμuοας που τυ
λίγει το θεό μου. Ας ακολουθώ το οιάβολο , όμως παρ ' όλ ' 
αυτά,  ΚUΡιέ μου, είμαι γιός σου και σε αγαπάω και νιώθω 
τη χαρά που χωρίς αυτήν ο κόσμος οεν μπορε ί να  ζήσει και 
να υπάρξει. 

«Η χαρά πάντα ποτίζει 
των πλασμάτων τις ψυχές 
τις ζωές όλες φλογίζει 
με δυνάμεις μυστιΧές. 
Κάθε ταπεινό χορτάρι 
το 'μαθε να θέλει φως 
ήλιους έφτιαξε απ ' τα χάη 
- Δεν τους είναι μετρημός -

Στα γλυΧά της φύσης στήθη 
όλα τη χαρά βυζαίνουν 
χαι η πλάση χαι τα πλήθη 
το κατόπι της πηγαίνουν. 
Όταν έρθει η δυστυχία 

φέρνει Χάριτες, στεφάνι 
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στα ζωύφια τη λαγνεία . . .  
χαι στους άΥΥελους τη χάρη)). 

Μ α  φτάνουν πια οι στίχοι !  Έχυσα πολλά Μκρυα άσε 
με και τώρα να κλάψω.  Κι ας ε ίναι όλα αυτ ά  ανο-ησία που 
όποιος και να τ '  άκουγε σίγουρα θα γέλαγε. Μονάχα συ δε 
θα γελάσεις. Ν ά. Και τα δικά σου μάτια βούρκωσαν. Φτά
νουν πια ο ι  στίχοι. Θέλω τώρα να  σου μιλ�σω για τα  «ζωύ
φια», γ ια κείνα που τους χάρισε ο Θεός Τ'Υ) λαγνεία. 

« Στα ζωύφια τη λαγνεία)) 

Εγώ, ocδερφέ μου, είμαι ocκριβώς τούτο το ζωύφιο κι 
ocυτό για .μένα ε ιδικά ε ιπώθ'Υ)κε. Εμείς οι Κocρocμάζοβ ε ίμoc
στε όλοι ίδιοι κocι συ, ο άγγελος, έχεις μέσoc σου ocυτό το 
ζωύφιο που κάνει να κοχλάζει το ocίμoc σου. Είνocι σωστ� 
τρικυμία, γιατί 'Υ) φιλ'Υ)δονίoc  ε ίνocι τρικυμίoc, κάτι περισσότε
ρο από τρικυμία! Η ομορφιά είνocι κάτι τρομερό ΜΙ φοβερό!  
Ε ίναι τρoμερ�, γ ιocτί ε ίνocι ακocθόριστ'Υ) και δεν μπορείς νoc 
Τψ καθορίσεις, γιocτί ο Θεός μονάχoc ocινίγμocτoc μας έθεσε. 
Εδώ σμίγουν τα πιο απόμακρα ocκρογιάλιoc, εδώ ζουν όλες 
μαζί οι ocντιφάσεις. Εγώ, ocδερφέ μου, είμαι πολύ ocμόρφω
τος μoc τούτο το σκέφτ'Υ)ΚOC πολύ. Τ oc μυστ�ρια ε ίναι πάρα 
πολλά !  Π άρoc πολλά ocινίγμocτoc βocσανίζουν τον άνθρωπο σε 
τούτ-η τ-η γ'Υ). Βρες Τ'Υ) λύσ'Υ) όπως μπορείς και κοίτα να ξε
λασπώσεις όπως-όπως. Η ομορφιά! Δεν μπορώ να το υπο
φέρω πως υπάρχουν μερικοί ,  πολλές φορές μάλιστoc μεγocλό
κocρδοι και μυocλωμένοι, που 'χουν στψ ocρχ� για ιδανικό 
τους Τ'Υ) Μ αντόνoc και κocταλ�γoυν νoc 'χουν γιoc ιδoc)lικό τους 
τα Σόδομα. Π ιο  φοβεροί ακόμα είναι κείνοι που, έχοντας 
πιoc για ιδανικό τους τα Σόδομoc, δεν ocπαρνιούνται και το 
ιδανικό Τ'Υ)ς Μocντόνας κocι 'Υ) κocρδιά τους φλογίζετocι για χά-
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ΡΊ) ΤΊ)ς, στ ' αλ�θεια, στ ' αλ�θεια, φλογίζεται όπως και στα 
εφΊ)βικά, αγνά τους χρόνια. Ναι, πραγματικά, ο άνθρωπος 
χωράει πολλές αντιφάσεις μέσα του· αν �ταν στο χέρι μου 
θα τον περιόριζα κάπως. Ένας οιάολος ξέρε ι τι συμβαίνει. 
Αυτό ε ίναι ! Αυτό που ο νους το θεωρεί ντρoπ�, σΤΊ)ν καροιά 
φαντάζει σαν καθαρ� ομορφιά. Στα Σόοομα να  βρίσκεται 
άραγε Ί) ομορφιά; Ν α ' σαι βέβαιος πως, για ΤΊ) μεγάλΊ) 
πλειονόΤ'Υ)Τα των ανθρώπων, στα Σόοομα ακριβώς είναι 
θρονιασμένΊ) . Το ' ξερες αυτό το μυστικό � όχι; Το τρομερό 
είναι που Ί) ομορφιά είναι όχι μονάχα φoβερ� μα και μυσΤΊ)
ριώΟΊ)ς. Είναι ο οιάολος που παλεύε ι με το Θεό και το πε
οίο ΤΊ)ς μάχΊ)ς είναι οι  καροιές των ανθρώπων. Μα φυσικά. 
Ο καθένας μιλάει γι ' αυτό που τον πονάει. ' Ακου , τώρα 
έρχομαι στο προκείμενο. 
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Η Εςομολόγηση μιας Φ λογερής Καρδιάς 
με Ανέκδοτα 

Γ ΛΕΝΤΟ Ύ'ΣΑ. Π ριν από λίγο έλεγε ο πατέρας πως πλήρω
να χιλιάδες ροΙΙβλια  για αποπλάνηση αθώων κοριτσι
ών. Αυτό το Ψέμα μονάχα αυτό το γουροΙΙνι μποροΙΙσε 

να το πει .  Ποτέ δεν έγινε κάτι τέτοιο κι ό ,τι έγινε δε χρειά
στηκαν ποτέ λεφτά «γι ' αυτό».  Γ ια  μένα τα λεφτά είναι 
ένα αξεσουάρ, ένας διάκοσμος, ένας πυρετός της Ψυχ�ς. Σ�
μερ α  είναι μια κυρία και την άλλη παίρνει τη θέση της ένα 
κορίτσι του δρόμου. Τις διασκεδάζω και τη μια και την άλ
λη , πετάω τα λεφτά με τις χοΙΙφτες, μoυσικ� τριγΙΙρω ,  φα
σαρία, τσιγγάνες. Αν χρειάζεται της δίνω και κείνης, γιατ ί  
όλες τα παίρνουν, τα  παίρνουν με  λαιμαργία, αυτό πρέπει 
να το παραδεχτεί κανείς, και σου λένε κι ευχαριστώ και νι
ώθουν χι ευγνωμοσΙΙνη . Με αγάπησαν πολλές γυναίκες του 
κόσμου , ναι, πάρα πολλές. Όμως εγώ πάντα προτιμοΙΙσα 
τα στενά καλντερίμια, τα έρημα και σκοτεινά σοκάκια, πί
σω απ ' την πλατεία :  εκε ί μονάχα είναι η περιπέτεια, το 
αναπάντεχο , εκε ί μες στο βοΙΙρκο έβρ ισκες καθάριο xpυσά� 
φι .  Καταλαβαίνεις βέβαια, αδερφέ μου, πως μιλάω αλλη
γορικά. Στη μικρή μας πολιτεία δεν υπ�pχαν τέτοια σοκά
κια μα είχαμε απ ' αυτά στην ηθική τους έννοια. Μα αν 
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ήσουν και συ αυτό που είμαι εγώ θα καταλάβαινες τ ι  θέλω 
να πω. Αγαπούσα την ακολασία, αγαπούσα και το αίσχος 
της ακολασίας. Αγαπούσα τη σκληρόητα: μήπως όεν είμαι 
τάχα κοριός, μήπως όεν είμαι ένα αιμοβόρο ζωύφιο; Το 
' παμε πια :  είμαι Καραμάζοβ !  Μια  φορά έγινε ένα πικ-νικ 
όπου πήγε όλη η πολιτε ία,  εφτά τρόικες ε ίχαμε πάρει .  Μέ
σα στο χε ιμωνιάτικο σκοτάόι, στο έλκυθρο, άρχισα να χαϊ
όεύω το χεράκι μιας κοπέλας που καθότανε όίπλα μου και 
την ανάγκασα να  φιληθούμε , τούτη την κοπέλα που ήταν κό
ρη κάποιου υπάλληλου, φτωχή, χαριτωμένη , σεμνή, αθώα. 
Μου επέτρεψε πολλά, πάρα πολλά μέσα στο σκοτάόι. Νό
μιζε η φτωχούλα πως θα  πάω την άλλη μέρα  κιόλας και θα 
της κάνω πρόταση (γιατί όλοι με ε ίχαν για καλό γαμπρό) .  
Όμως εγώ, από τότε, ούτε μια λέξη όεν της είπα, πέντε 
μήνες, ούτε μια λέξη. Έβλεπα τα μάτια της να με παρα
κολουθούν απ ' τη γωνιά της σάλας, όταν τύχαινε και γινό
ταν χορός (και σε μας συνεχώς γίνονται χοροί ) ,  τα ' βλεπα 
που καίγανε σαν όυο φωτιές - σαν όυο φωτιές παραπονεμέ
νης αγανάχτησης. Αυτό το παιχνίόι όιασκέόαζε πολύ το φι
λήόονο ζωύφιο που έτρεφα μέσα μου. '1 στερ ' από πέντε 
μήνες παντρεύτηκε έναν υπάλληλο κι έφυγε . . .  και ήταν ακό
μα θυμωμένη και ίσως να μ '  αγαπούσε ακόμα. Τ ώρα ζουν 
ευτυχισμένα. Σημείωσε πως όεν το 'πα  σε κανέναν αυτό, 
όεν την εξέθεσα. Γιατί εγώ, αν κι έχω ποταπές επιθυμίες κι 
αγαπώ την ποταπότητα, όεν ε ίμαι άτιμος. Κοκκίνισες, τα 
μάτια σου αστράψανε. Φτάνει για σένα τούτη η λάσπη. Κι 
όμως όλ ' αυτά όεν είναι τίποτα ακόμα, όεν είναι παρά λου
λουόάκια α λα Πωλ ντε Κωκ, αν και το αιμοβόρο ζωύφιο 
τρεφόταν μ '  αυτά, μεγάλωνε πια και καταχτούσε την ψυχή 
μου. Θ α  μπορούσα, αόερφέ μου, να κάνω ολάκερο λεύκωμα 
από τέτοιες αναμνήσεις. Ο Θεός να τις έχει καλά τις καλού-
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λες μου. ' Οταν τις παράτ αγα δ ε  μ '  άρεσε να  μαλώνω μαζί 
τους. Και ποτέ δεν τις πρόδινα ,  ποτέ δεν εξέθεσα ούτε μια. 
Μα φτάνει .  Μπας και νόμισες πως σε φώναξα μόνο και μό
νο για να σου πω τούτες τ ις μικροπροστυχιές; ' Οχι, έχω να 
σου διηγηθώ πράματα με μεγαλύτερο ενδ ιαφέρον. Και μην 
απορείς που δε σε ντρέπομαι, και που ν ιώθω μάλιστα και 
κάποιαν ευχαρίστηση. 

- Το ' πες γιατί κοκκίνισα, παpατ�pησε ξαφνικά ο 
Αλιόσα. Δεν κοκκίνισα γι ' αυτά που ' λεγες κι oύ�ε γι ' αυ
τά που ' κανες, μα γιατί και γω είμαι σαν και σένα. 

- Εσύ; Τ α παραλές. 
- ' Οχι, δεν τα παραλέω, απάντησε με ζέση ο Αλιόσα 

(φαίνεται πως αυτό το σκεφτόταν από ώρα) .  Όλοι ε ίμα
στε στην ίδια σκάλα. Εγώ είμαι στο πρώτο σκαλοπάτι και 
συ κάπου απάνω, στο δέκατο τρίτο να πούμε. Εγώ νά πώς 
βλ ' , ' λ ' Ι " , επω τα πραματα: ο αυτ α  ειναι ενα και το αυτο, εντε-
λώς το ίδιο. ' Οποιος πάτησε στο κάτω σκαλοπάτι, το δί
χως άλλο θα φτάσει και στο πάνω-πάνω.  

- Θες να πεις πως θα πρέπει να  μην το πατ�σει καθό-
λου κανείς; 

- ' Οποιος μπορεί, καθόλου. 
- Και συ μπορείς; 
- Νομίζω πως όχι. 
- Σώπα, Αλιόσα, σώπα, καλέ μου, έτσι μου ' ρχεται 

να  φιλ�σω το χέρι σου απ ' τη συγκίνησ� μου. Aυτ� η κα
τεργάρα η Γκρούσενκα, που καταλαβαίνει από ανθρώπους, 
μου ' λεγε κάποτε πως θα σε poυφ�ξει . . .  Δε λέω, δε λέω 
τίποτα !  Απ ' αυτό το βρωμερό θέμα το γεμάτο μυγοχέσμα
τα, ας έρθουμε στην τραγωδία μου, που είναι κι αυτό ένα θέ
μα γεμάτο μυγοχέσματα, δηλαδ� έχει όλου του κόσμου τις 

, Γ ' β "  , ποταποτητες. ιατι συμ αινει τουτο: αν και το γεροντιο 
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είπε ψέματα πως τάχα αποπλανούσα αθώα  κορίτσια όμως 
αυτό ακριβώς έγινε σε κάποια περίπτωσ1), μονάχα που 1) 
υπόθεσ1) οεν έφτασε ώς το τέλος. Ο γέρος που με μεμφόταν 
για πράματα ανύπαρχτα οεν Τψ ξέρει τούΤ1) Τψ υπόθεσ1) : 
ποτέ οεν η OΙ1)γ�θ1)κα σε κανέναν· εσύ είσαι ο πρώτος που 
θα Τψ ακούσεις τώρα,  εκτός απ ' τον Ιβάν φυσικά' ο Ιβάν 
τα ξέρει όλα. Τα ξέρει πoλu πριν από σένα. Μ α  ο Ιβάν εί
ναι τάφος. 

- Ο Ιβάν είναι τάφος; 
- Ναι .  
Ο Αλιόσα άκουγε με μεγάλ1) πρoσox�. 
- Π ρέπει να ξέρεις πως όταν βρισκόμουνα σε κείνο το 

τάγμα ης γραμμ�ς ήμουν ανθυπασπιστ�ς. Κι όμως βρισκό- , 
μουν πάντα κάτω από ' να  είοος εΠΙΤ�Ρ1)σ1)ς, λες και �μoυν . 
κάνας εξόριστος. Μα  στψ πολιτεία όλες οι πόρτες �ταν 
ανοιχτές για μένα. Σκόρπαγα πολλά λεφτά, νόμιζαν πως 
είμαι πλούσιος μα και γω τέτοιαν εντύπωσ1) είχα. Να λέμε 
Τψ αλήθε ια ,  οεν μπορεί παρά να τους άρεσα και για κάτι 
άλλο. Αν και κούναγαν όλοι το κεφάλι τους, όμως μ '  αγα
πούσαν. Ο ταγματάρχ1)ς μου , που �ταν γέρος πια, μ '  έβαλε 
ξαφνικά στο μάπ όλο αφορμές έβρισκε για να μου κάνει 
επιπλ�ξεις. Όμως εγώ ε ίχα τα μέσα κι εξάλλου όλ1) 1) πο
λιτε ία  �ταν με το μέρος μου, Οεν μπορούσε λοιπόν να  μου 
κάνει τ ίποτα. Έφταιγα και γω 01)λαo�, γιατί και γω οεν 
του Όειχν α  τον πρεπούμενο σεβασμό. Ήμουν περ�φανoς. 
Αυτός ο γεροπεισματάρ1)ς, που οεν �ταν καθόλου .κακός άν
θρωπος μα απεναντίας τρομερά καλόκαροος και φιλόξενος, 
είχε παντρευτεί ουό φορές, μα και οι ουό γυναίκες του ε ίχαν 
πεθάνε ι . Η μια, 1) πρώη, από απλή οικογένεια,  του άφ1)σε 
μια κόΡ1) κι αυτή �ταν απλ�. ' Οταν �μoυν εκε ί ,  ε ίχε κιόλας 

, , ζ , 
, τα χρονακια Τ1)ς -εικοσιτεσσερα- και ουσε με τον πατε-
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ρας της . Η θειά �ταν τύπος σιωΠ"ηλ�ς απλότητας κ '  η ανη
ψιά,  η μεγαλύτερη κόρη τοu ταγματάρχη, τύπος ζωηp�ς 
απλότητας. Θέλω , τώρα ποu τα θuμάμαι, να πω γι ' αuτ� 
έναν καλό λόγο: ποτέ οε γνώρισα καλύτερο γuναικείο χαρα
κτ�pα απ ' αuτ� την κοπέλα. Αγάθια τη λέγανε -φαντά
σοu, Αγάθια Ιβάνοβνα. Και πολύ όμορφη , για το ρούσικο 
γούστο φuσικά. Ψηλ� με σάρκα λεuκ� και κροuστ�, με uπέ
ροχα μάτια, το πρόσωπο μονάχα θα μπορούσες να το πεις 

, 

' Δ ' ζ , καπως χοντροφτιαγμενο .  εν  αποφασι ε να  παντρεuτει, αν 
και της είχαν κάνει ouo προξενιά· αuτ� αρν�θηκε και Οεν 
έχασε το κέφι της. Σuνοέθηκα μαζί της, όχι με κείνο τον 
τρόπο, όχι. Εοώ Οεν uπ�ρχε καμιά βρωμιά. Έτσι φιλικά 
σuνΟέθηχα. Π ολλές φορές μοu τuχαίνει να σuνοεθώ με μια 
γuναίκα εντελώς ανιψάρτητα, φιλικά. Της μιλούσα με τόση 
ελεuθεροστομία ποu . . .  άστα!  Όμως αuτ� το μόνο ποu ' κα
νε �ταν να γελάει. Π ολλές γuναίκες τις αγαπούν τις ελεu
θεροστομίες, σημείωσέ το αuτό, μα τούτη �ταν και κορίτσι, 
πράμα ποu μ '  έκανε να  οιασκεοάζω περισσότερο. Ακόμα 
πρέπει να  aou πω και τούτο: ποτέ Οε θα μπορούσες να φα
νταστείς πως �ταν ΟεσποινίΟα. Ζούσαν στο σπίτι τοu πατέ
ρα αuτ� και η θειά της, λες και θεληματικά uποβίβαζαν τον 
εαuτό τοuς σε κατώτερη τάξη σε σχέση με την uπόλοιπη 
κοινωνία.  Αuτ� την αγαπούσαν όλοι και την είχαν ανάγκη 
γιατί �ταν περίφημη μοοίστρα:  ε ίχε τ αλέντο ,  Οεν τοuς 
έπαιρνε λεφτά, έραβε από καλοσύνη της, μα όταν της έκα
ναν κανένα οώρο οεν το αρνιόταν. Όμως ο ταγματάρχης, 
αuτόν πού τον πιάνεις! Ο τ αγματάρχης �ταν απ ' τα σποu
οαιότερα  πρόσωπα τοu τόποu μας. Ζούσε πολuέξοοα, οεχό
τ ανε στο σπίτι τοu όλη την πολιτεία, έΟινε. γεύματα, χο
ρούς. ' Οταν έφτασα και μπ�κα στο τάγμα τοu αρχίσανε να 
λένε σ'  όλη την πολιτε ία  πως σε λίγο θα μας έρθει απ ' την 
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πρωτεύουσα Ί) δεύτερΊ) κόρΊ) του ταγματάΡΧΊ), μια πεντά
μορφΊ) στις πεντάμορφες, και πως αυτ� μόλις τώρα είχε 
βγει από ' ν α  αριστοκρατικό πρωτευουσιάνικο εκπαιδευτικό 
ίδρυμα. Aυτ� Ί) δεύτεΡΊ) κόΡΊ) είναι ακριβώς Ί) Κατερίνα Ιβά
νοβνα,  που ο ταγματάΡΧΊ)ς τψ απόΧΤΊ)σε απ ' ΤΊ) δεύτερΊ) 
γυναίκα του. Τ ούη Ί) δεύτερΊ) γυναίκα, που ' χε πεθάνει τό
τε κιόλας, κράταγε από γνωστό τζάκι, από κάποιο μεγάλο 

, " 

' t: ' θ ' � σοι στραΤΊ)γων που ομως -κι αυτο το ι,ερω ετικα- οεν 
είχε δώσει καμιά προίκα στον ταγματάΡΧΊ). Ε ίχε δΊ)λαδ� 
μονάχα πλούσιο συγγενολόι κι από κει κάτι θα μπορούσε να 
ελπίζε ι κανείς αλλιώς μετρψά δεν ε ίχε καθόλου. Κι  όμως , 
όταν μας �ρθε Ί) νεαρά απόφοιτος , (για να  μείνει για λίγο, 
όχι για πάντα) , όλΊ) Ί) μικρ� μας πολιτεία λες και π�ρε μια 
καινούργια  όψΊ) και οι πιο σπουδαίες κυρίες , δυο σύζυγοι 
« αυτών εξoχoτ�των», μια γυναίκα συνταγματάΡΧΊ), μα κι 
όλες , όλες οι άλλες, ενδιαφέρθYJΚαν αμέσως, ην καλούσανε 
δω και κει ,  άρχισαν να κάνουν ό,τι μπορούσαν για να ΤΊ) δι-

� , , β 'λ ' , ασκεοασουν, εγινε Ί) ασι ισσα των χορων, των πικ-νικ, ακο-
μα και ταμπλώ-βιβάν μαστόρεψαν σε μια γιoρτ� υπέρ κά-

β ' Ε " λ '  , πο ιων γκου ερναντων. γω σωπαινα, γ ενταγα κι εκανα 
κάτι που όλΊ) Ί) πολιτε ία  άρχισε να  φλυαρεί γ ι ' αυτό. Είδα 
που με καλοκοίταξε μια φορά, στο σπίτι του δΙO ΙΚΊ)Τ� του 
πυροβολικού έγινε αυτό ,  μα εγώ δεν τψ πλΊ)σίασα:  δεν κα
ταδέχομαι, σα να λέμε, να γνωριστώ μαζί  σου. Τψ πλφί
ασα ύστερ ' από αρκετόν καιρό, πάλι σε μιαν εσπερίδα, άρ
χισα να ΤΊ)ς μιλάω κι αυτ� σχεδόν δε μου ' δωσε σΊ)μασία, 
τα χείλΊ) ΤΊ)ς μόρφασαν περιφρονψικά. Α ,  σκέφΤYJΚα, περί
μενε και θα  μου το πλΊ)ρώσεις ! Ήμουν ένα κέρατο βερνι
κωμένο κείνο τον καιρό στις πιο πολλές περιπτώσεις και το 
αισθανόμουν κι ο ίδιος . Τ ο σπουδαίο �ταν που ένιωθα πως 
Ί) « Κάτενκα» δεν �ταν καθόλου μια απλo'ίκ� μαθψριούλα, 
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μα μια YUvcxlxcx με χαρακτ�ρα,  περ�φανη και πραγματικά 
ενάρετη και, το σποuοαιότερο, μuαλωμένη και μορφωμένη 
και γω Οεν �μοuν οuτε το ' να  οuτε τ '  άλλο. Νομίζεις πως 
�θελα να της κάνω πρόταση; Όχι οα. Ήθελα μονάχα να 
εκοικηθώ γιατί εγώ �μοuν σωστός λεβέντης κι CXUT� οεν 
�θελε να το καταλάβει .  Στο μεταξι) γλένταγα και τα  
, σπαγα. Τελικά ο ταγματάρχης μ '  έβαλε τρεις μέρες κρά
τηση . Κείνον ακριβώς τον καιρό ο πατέρας μοι) ' στειλε έξη 
χιλιάοες ροuβλια, αφοι) προηγοuμενα Tou ' χα στείλει εγώ 
μια κανoν ικ� βεβαίωση πως οεν έχω πια καμιά απαίτηση 
και πως είμαστε «εν πλ�ρει τάξει» και πως οε θα ζητ�σω 
τίποτα πια. Τότε Οεν καταλάβαινα  τ ίποτα. Εγώ, αοερφέ 
μοu, ώς την ώρα ποu �ρθα οω πέρα, και μάλιστα ώς τα σ�
μερα, οεν καταλάβαινα τ ίποτα απ ' όλες αuτές τ ις χρημα
τικές οιαφορές μοu με τον πατέρα. Όμως άστα να πάνε 
στο Οιάολο. Αuτά θα στα πω αργότερα. Τότε, μόλις είχα 
πάρει κείνες τις έξη χιλιάοες, έμαθα ξαφνικά από ' να  
γραμματάκι κάποιοu φίλοu μοu μ.ια περιεργότατη λεπτομέ
ρεια για τον ταγματάρχη μας.  TouTo oηλαo�: πως είχε πέ
σε ι σε οuσμένε ια,  πως τον uποψιάζονται για κάτι καταχρ�
σε ις, κοντολογίς πως οι εχθροί ToU Tou σκάβοuν το λάκο. 
Και πραγματικά �ρθε ο oιoικητ�ς της μεραρχίας κι ο ταγ
ματάρχης έφαγε μια κατσάοα της χρον ιάς Tou. ' 1  στερ ' 
από λίγο τον οιατάξανε να  παραιτηθεί .  Δε θα κάτσω να  
σο·u οιηγηθώ με  λεπτομέρειες πώς έγιναν όλ ' αuτά. Φαίνε
ται πως πραγματικά ε ίχε εχθροuς και ξαφνικά όλη η πολι
τεία άρχισε να τον αποφεuγει αuτόν κι όλο Tou το σόι. Τότε 
�ταν ποu ' οειξα για πρώτη φορ ά  τ ι  αξίζω. Σuναντώ την 
Αγάθια Ιβάνοβνα, ποu μαζί της είχα ακόμα φιλικές σχέ
σεις, και της λέω: « Το ξέρετε πως Tou λείποuν Tou μπαμπά
κα σας τεσσεp ισ�μιση χιλιάοες ;» «Πώς, γιατ ί  το λέτε αuτό;  
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Δεν πάει πολύς καιρός που ' χε έρθει ο στρατηγός κι όλα τα 
, Τ '  , ' " ' Φ β 'θ χε» . . .  « οτε τα χε μα τωρα οεν τα χε ι» .  ο η ηκε 
τρομερά :  «Μη με τρομάζετε, παρακαλώ· από ποιόν τ '  
ακούσατε;» «Μην ανησυχείτε» ,  της λέω, «σε κανέναν όε θα 
το πω, το ξέρετε καλά πως είμαι τάφος σ '  αυτά τα ζητ�
ματα, μονάχα που ' θελα ακριβώς να σας πω και τούτο "

για κάθε ενόεχόμενο" : Όταν θα ζητ�σoυν απ ' τον μπαμπά
κα σας τις τέσσερεις χιλιάόες πεντακόσια ρούβλια και αυ
τός όε θα τα 'χει ,  τότε, αντί να περάσει από στρατοόικείο 
και ύστερα  να πάει στην εξορία φαντάρος, τώρα στα γερά
ματα, στε ίλτε μου τότε καλύτερα κρυφά την αόερφούλα 
σας, γιατί μου ' στειλαν τις προάλλες κάτι λεφτά, και γω 
θα της όώσω ίσως τις τέσσερις χιλιάόες και θα  το κρατ�σω 

, Ω λ '  , " , 1 ( ' μυστικο» .  « » ,  εει κεινη , «τ ι  προστυχος που ε ιστε. ετσι 
ακριβώς μου το 'πε ) ,  τί μοχθηρός», λέει ,  «είστε, και τι πρό
στυχος ! Μ α  πώς τολμάτε ; »  Έφυγε τρομερά αγαναχτισμέ
νη και γω της φώναξα στο κατόπι της μια ακόμα φορά πως 
το μυστικό θα το κρατ�σω σαν κάτι ιερό. Θ α  πω από μια 
αρχ�ς και  τούτο: αυτές οι όυό γυναίκες, όηλαό� η Α γάθια 
και η θειά της, αποόείχτηκαν σ' όλην αυτ� την ιστορία σω
στοί άγγελοι και την ψηλομύτα την Κάτια τη λατρεύανε 
στ ' αλ�θεια ,  ταπείνωναν τον εαυτό τους μπροστά της, της 
έκαναν την καμαριέρα . . .  Μονάχα που η Α γάθια ε ίχε την 
έμπνευση να της μεταόώσει την κουβέντα μας. Αργότερα 
τα ' μαθα όλ ' αυτά με το ν ι  και με το σίγμα. Δεν το κρά
τησε μυστικό και, καταλαβαίνεις, αυτό �θελα και γω. 

' Οπου, αναπάντεχα, έρχεται ο νέος ταγματάρχης κι 
αναλαμβάνει τη όιο ίκηση του τάγματος. Ο παλιός ταγμα
τάρχης ξαφνικά αρρωσταίνει ,  όεν μπορεί να  κουνηθεί απ ' 
τη θέση του, κάθεται στο σπίτι όυό ε ικοσιτετράωρα, όεν 
παραόίνει τα χρ�ματα του όημοσίου. Ο γιατρός μας, ο 
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Κραβτσένκο, βεβαίωνε πως πραγματικά ήταν άρρωστος. 
Μονάχα που εγώ νά τι  ήξερα από αξιόπιστη πηγή και μά
λιστα από πολύν καιρό κιόλας: Πως τα χρήματα εξαφανί
ζονταν μετά την κάθε επιθεώρηση , προσωρινά.  Αυτό γινό
ταν κάπου τέσσερα χρόνια συνέχεια. Ο ταγματάρχης τα δά
νε ιζε σ '  έναν πολύ έμπιστον άνθρωπο, σ '  έναν απ ' τους 
εμπόρους μας, τον Τ ριφόνοβ, έναν γέρο χήρο με γενειάοα 
και χρυσά γυαλιά. Κείνος πήγαινε στην εμποροπανήγυρη, 
έκανε τις αγοραπωλησίες του κι επέστρεφε αμέσως όλα τα 
λεφτά στον ταγματάρχη και μαζί μ '  αυτά έφερνε κα ι  τα 
οώρα του απ ' την εμποροπανήγυρη και μαζί με τα οώρα 
και τους τόκους. Όμως τούτη τη φορά (τα ' μαθα τότε 
εντελώς τυχαία απ ' τον μυξιάρη γιο και κληρονόμο του 
Τ ριφόνοβ που ήταν μικρός ακόμα μα οιεφθαρμένος τόσο 
που οε γίνεται άλλο) τούτη τη φορά λέω ,  ο Τριφόνοβ γυρ
νώντας απ ' την εμποροπανήγυρη οεν επέστρεψε τίποτα: 
« Π οτέ οεν πήρα τίποτα από σας κι ούτε και μπορούσα να  
πάρω»' νά  πο ια  ήταν η απάντησή του . Το λοιπόν κάθεται ο 
ταγματάρχης μας στο σπίτι, τυλίγει το κεφάλι του με μια 

, , 
' Ί'"  β ' Ί"  ' πετσετα, και κεινες, και οι τρεις μα'-,ι ,  του α'-,ουν παγο 

στην κορφή του κεφαλιού. Ξάφνου έρχεται ένας αγγελιοφό
ρος μ '  ένα βιβλίο και τη οιαταγή : «Ν α παραοώσει αμέσως 
το ταμείο, αμέσως χωρίς χρονοτριβή, σε ουό ώρες». Εκείνος 
υπόγραψε ( αυτή την υπογραφή την είοα αργότερα στο βι
βλίο ) ,  σηκώθηκε, είπε πως θα πάει να φορέσει τη στολή 
του, μπήκε στην κρεβατοκάμαρά του, πήρε το οίκανο, το γέ
μισε , του ' βαλε μια σφαίρα στρατιωτική ,  έβγαλε το παπού
τσι του οεξιού του ποοιού, την κάνη τη στήριξε στο στήθος 
του κι άρχισε να ψάχνει με το πόοι τη σκανδάλη. Μα η Αγά
θια κάη υποπτεύθηκε πια,  θυμήθηκε τα λόγια που της ε ίχα 
πει τότε, πήγε και κρυφοκοίταξε και πρόφτασε έγκαιρα' 
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όρμΎjσε μέσα, ρίχηκε απάνω του από πίσω, τον αγκάλια
σε' το τουφέκι πήρε φωτιά μα Ύj σφαίρα χτύπφε στο ταβά
νι .  Κανένας οεν πλΎjγώθΎjκε . Έτρεξαν και ο ι  άλλες, του 

ι t:' ι ι "  αρπα<-,αν το ντουφεκι και τον κραταγανε απ τα χερ ια . . .  
' Ολα τούτα τα ' μαθα αργότερα ώς  ην τελευταία λεπτομέ
ρεια .  Εγώ ήμουν τότε στο σπίτι ,  ήταν σούρουπο και ήμουν 
, β ' Ι: ' θ J , " ετοιμος να  γω ε<-,ω' ειχα ντυ ει ,  ε ιχα χτενιστει, αρωματι-
σα το μαντήλι μου, πήρα το ΠΎjλήκΙO, όπου ξαφνικά άνοιξε 
Ύj πόρτα και βλέπω μπροστά μου, μέσα στο σπίτι μου , τψ 
Κατερίνα Ιβάνοβνα. 

Συμβαίνουν παράξενα πράματα καμιά φορά: κανένας 
οεν πήρε είOφΎj τότε πώς ήρθε στο σπίτι μου, έτσι που Ύj 
πολιτεία ποτέ οεν το ' μαθε αυτό .  Οι σπιτονοικοκυρές μου 
ήταν ουό γριές, χήρες υπαλλήλων, που μου συγύριζαν κιό
λας, ουό κυρούλες πολύ αξιοσέβαστες και υπάκουες και 
σύμφωνα με ΤΎj οιαταγή μου οε βγάλανε μετά τσιμουΟιά. 
Φυσικά εγώ κατάλαβα μονομιάς τι είχε συμβεί .  EκείνΎj μπή
κε και με κοίταξε κατάματα, τα μαύρα ΤΎjς μάτια με κοί
ταζαν αποφασιστικά, ακόμα και με πρόκλΎjσΎj μπορούσες 
να πεις, μα στις πτυχές γύρω απ ' τα χείλΎj ης μάντευα κά
ποιον Οισταγμό. 

- Η αοερφή μου είπε πως θα δώσετε τέσσερεις χιλιά
οες πεντακόσια ρούβλια, αν έρθω μόνΎj μου ν α  τα  ζψήσω . . .  
στο σπίτι σας. Ήρθα . . .  οώστε μου τα λεφτά . . .  ο ε  βάσταξε , 
λαχάνιασε , τρόμαξε, Ύj φωνή ΤΎjς κόΠΎjκε και οι άκρες των 
χε ιλιών ης άρχισαν να τρέμουν . Αλιόσα, ακούς ή μήπως 
αποκοιμήθψες; 

- Μ ίτια ,  ξέρω πως θα μου πεις ην αλήθεια, πρόφερε 
ταραγμένα ο Αλιόσα. 

- Και βέβαια θα στψ πω. Αφού θες όλΎj τψ αλήθεια, 
νά  πώς γίνανε τα πράματα, θα  στα πω και οε θα λυΠΎjθώ 
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τον εαυτό μου. Η πρώτη μου σκέψη ήταν σκέψη Καραμά
ζοβ. Μ ια  φορά, αοερφέ μου, με οάγκασε ένα σφαλάγγι κι 
έμεινα κρεβατωμένος με πυρετό ουό βΟομάΟες. Το λοιπόν 
και τώρα ένιωσα να με οαγκώνει στην καροιά ένα σφαλάγ
γι ,  το αιμοβόρο ζωύφιο,  καταλαβαίνεις; TY)V αναμέΤΡΥ)σα 
από πάνω ώς κάτω. Την ε ίοες ποτέ σου; Ε ίναι  στ ' αλήθεια  
καλλονή. Μ α  οεν ήταν τότε μονάχα γι ' αυτό όμορφΊ). 
Ή τ αν όμορφΊ) κείνΥ) ΤΥ) στιγμή γιατί εκείνΊ) ήταν ευγενικιά 
και γω ήμουν πρόστυχος, γιατ ί  εκείνΥ) βρισκόταν σ '  όλο το 
ύψος ης μεγαλοψυχίας και της θυσίας ΤΥ)ς για χάΡΥ) του 
πατέρα ΤΥ)ς, και γω ήμουν ένας κοριός. Και  να  που εγώ, ο 
κοριός κι ο πρόστυχος, την έχω ολάκερη στο χέρι ,  όλην, ολά
κεΡΊ), και την ψυχή και το κορμί ΤΥ)ς. Θα στο πω ε ιλικρινά: 
τούΤΊ) Ί) σκέψΊ), Ί) σκέψΥ) του σφαλαγγιού, άοραξε τόσο γερά 
την καροιά μου , που λίγο ακόμα και θα ' λιωνε απ ' την 
Ί)Οονή. Θα 'χες την εντύπωσΊ) πως σ '  αυτό πια οε θα μπο
ρούσε κανείς ν '  αντ ισταθεί :  όλα έοειχν αν πως θα φερθώ σαν 
κοριός, σαν αιμοβόρο σφαλάγγι, οίχως κανένα οίκτο . . .  Μου 
πιάσΤΊ)Κε μάλιστα Ί) ανάσα. Ακου λοιπόν! Θ α  πήγαινα φυ
σικά την άλλΊ) κιόλας μέρα  να ζψήσω το χέρι  ΤΥ)ς για να τα  
τελε ιώσω όλα  με  τον ευγενικότερο, σαν να  λέμε, τρόπο και 
για να  μην το μάθαινε κανείς κι ούτε να. μπορούσε να  το μά
θει .  Γ ιατί εγώ, αν και είμαι άνθρωπος με ποταπές επιθυμί
ες, είμαι όμως τίμιος. Κι  όμως να που ξάφνου , κείνΊ) την 
ίοια στιγμή, μου ψιθύρισε κάποιος στ ' αυτ ί :  «Μα αύριο,  
τούτη οω, μόλις θα πας ν α  ΤΊ)ς προσφέρεις το χέρι σου, ούτε 
θα βγει να σε οει και θα οιατάξει τον αμαξά ΤΊ)ς να σε πετά
ξει έξω με τις κλωτσιές. Π όμπεψέ με, σαν να σου λέε ι ,  σ '  
όλΊ) την πολιτε ία, οε σε φοβάμαι! » Κοίταζα την κοπέλα και 

. είοα πως Υ) φωνή οε μου ' πε ψέματα: Έτσι ακριβώς θα  γι-
, Θ � ' ξ  ' ζ ' , " νοταν .  " α  με οιω ουν αρπα oντcις με απ το γιακα, αυτο 
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θα μπορούσες να  το όεις κι απ ' την έκφραση του προσώπου 
της τούτη τη στιγμ�. 'Αρχισα να λυσάω απ ' το κακό μου, 
θέλησα να κάνω μιαν ακόμα μεγαλύτερη προστυχιά, να  
φερθώ σαν γουρούνι κα ι  σαν έμπορος: να  την κοιτάξω γ ια  
λίγο με ειρωνεία κ ι  αμέσως, όταν ακόμα εκείνη θα  στέκεται 
μπροστά μου, να την περιλούσω λέγοντάς της μ '  ένα τόνο 
που μονάχα ένας εμποράκος θα μπορούσε να  ' χει :  

- Π ώς; Τέσσερεις χιλιάόες! Αστειεύτηκα. Τι ,  μπας 
και το πιστέψατε; Π ολύ εύπιστη φαν�κατε, όεσποσύνη ! 
Καμιά όιακοσαριά, όε λέω, θα τα ' όινα πρόθυμα και μ '  ευ
χαρίστησ� μου μάλιστα, μα ο ι  τέσσερεις χιλιάόες όεν είναι 
λεφτά που μπορεί να τα  σκορπάει κανείς για κάτι τέτοιες 
ελαφρομυαλιές. 'Αόικα μπ�κατε σε κόπο. 

Καταλαβαίνεις βέβαια πως θα τα ' χανα όλα, εκείνη 
θα ' φευγε τρέχοντας, μα γι ' αυτό θα 'χα πάρει μια κατα
χθόνια εκόίκηση. Όλη μου τη ζω� ύστερα θα μετάνιωνα, 
μα θα  μου ' φτανε να της παίξω τώρα, τούτη τη στιγμ� , 
αυτό το παιχνίόι ! Το πιστεύεις; Π οτέ όε μου συνέβη αυτό, 
με καμιά γυναίκα, έτσι που να  την κοιτάω με μίσος μια τέ
τοια στιγμ� κι όμως, μα το  σταυρό που κάνω τώρα, εκείνη 
την κοίτάξα τότε κάπου τρία � πέντε όευτερόλεπτα με 
τρομερό μίσος -με κείνο το ίόιο μίσος που απέχει απ ' τον 
έρωτα, απ ' τον πιο παλαβό έρωτα, μόλις μια τρίχα! Πλη
σίασα στο παράθυρο, ακούμπησα το μέτωπο στο παγωμένο 
τζάμι και θυμάμαι πως ο πάγος μ '  έκαψε σαν να ' τανε 
φωτιά.  Μην ανησυχείς, όεν την καθυστέρησα πολύ, γύρισα, 
πλησίασα στο τραπέζι, άνοιξα το συρτάρι κι έβγαλα μιαν 
ομολογία των πέντε χιλιάόων με 5% τόκο (την είχα μέσα 
στο γαλλικό λεξικό ) .  ' ίστερα της την έόειξα χωρίς να πω 
λέξη, τη όίπλωσα, της την έόωσα, της άνοιξα μονάχος μου 
την πόρτα του προθάλαμου και παραμερίζοντας ένα β�μα, 

Digitized by 10uk1s, June 2009



ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΡΑΜΑΖΟΒ 227 

uποκλίθYJΚα βαθιά, με μιαν uπόκλιση γεμάτη σεβασμό. Ν αι ,  
π ίστεψέ με, έτσι ακριβώς έγινε. Αuτ� ρ ίγησε ολάκερη, με 
κοίταξε επίμονα για ένα οεuτερόλεπτο, χλώμιασε φοβερά, 
πάνιασε και, ξαφνικά, χωρίς κι αuτ� να  πει λέξη , χωρίς να 
β ιάζεται, έσκuψε σιγά-σιγά, βαθιά, �ρεμα κι έπεσε στα πό
ΟΙ,α μοu, τόσο ποu το μέτωπό της ακούμπησε στο πάτωμα, 
όχι σαν μια απόφοιτη ινστιτούτοu μα σαν Ρώσα χωριάτ ισ
σα! ΣYJΚώθYJΚε απότομα κι έφuγε τρέχοντας. Εγώ είχα φο
ρεμένο το σπαθί μοu. Το τράβηξα κι �θελα να  σφαχτώ κεί-

Ι '1' Ι Γ Ι Δ ξ Ι  Θ '  Ι νη την ιο ια στιγμη. ι ατ ι ;  εν ερω . •  α ταν φuσικα μια 
μεγάλη ανοησία, μα νομίζω πως θα  το 'κανα απ ' τον εν
θοuσιασμό μοu. Το καταλαβαίνεις τάχα πως καμιά φορά 
μπορεί ν '  αuτοκτον�σεις από ενθοuσιασμό; Μα εγώ οε μα
χαιρώθYJΚα και μονάχα φίλησα το σπαθί και το ξανάβαλα 
στη θ�κη τοu - πράμα, εοώ ποu τα λέμε, ποu μπορούσα 
και να μη στ ' αναφέρω τούτη την ώρα. Νομίζω κιόλας πως 
ιστορώντας τώρα όλη την πάλη με τον εαuτό μοu, έβαλα 
και λίγη σάλτσα για να παινεuτώ. Μα ας είναι κι έτσι, ας 
είναι  κι έτσι, κι ο οιάολος να πάρει τοuς κατάσκοποuς της 
ανθρώπινης καροιάς! Ν α ' το όλο κι όλο κείνο το παλιό μοu 
«περιστατικό» με την Κατερίνα Ιβάνοβνα. Τ ώρα λοιπόν το 
ξέρει ο αοερφός μας ο Ιβάν και σu. Κανένας άλλος! 

Ο Nτιμ�τρι Φιοντόροβιτς σYJΚώθYJΚε, έκανε ταραγμέ
νος οuο-τρία β�ματα, έβγαλε το μαντ�λι τοu, σκούπισε τον 
ίορωτα απ ' το μέτωπό τοu, ύστερα ξανακάθησε όχι σε κεί
νη τη θέση ποu καθόταν πρώτα μα στον απέναντι πάγκο , 
στον άλλο τοίχο, έτσι ποu ο Αλιόσα αναγκάστηκε να κάνει 
ολάκερη μισ� στρoφ�. . 
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Η εζoμoλ6yφ� μιας φλoyεp�ς χαρόιας-
'λ ' «με το χεφα ι χατωη 

ΤΩΡΑ, είπε ο Αλιόσα, ξέρω το πρώτο μισό τoUτης της 
υπόθεσης, 
- Τ ο πρώτο μισό το καταλαβαίνεις: είναι δράμα και 

παίχτηκε εχεΙ Όσο για το δεύτερο μισό, τούτο είναι τρα
γωδία και θα παιχτεί δω πέρα, 

- Απ ' το δεύτερο μι.σό , ώς τα τώρα, δεν καταλαβαί
νω τίποτα, είπε ο Αλιόσα, 

Α '  ' Μ ' , , λ β , - μ εγω; ηπως ταχα εγω κατα α αινω; 
- Για στάσου, Nτιμ�τρι, �θελα να σε ρωτ�σω κάτι 

σπουδαίο : Πες μου , ε ίσαι αρραβωνιαστικός της, ε ίσαι και 
τώρα, έτσι δεν είναι ; 

Δ β '  , 'λ ' " - εν αρρα ωνιαστηκα αμεσως μα μο ις υστερ απο 
τρεις μ�νες μετά από κείνο που σου είπα, Την άλλη κιόλας 
μέρα,  ύστερ ' από κείνο που ' γινε, είπα μέσα μου πως όλα 
πια είχαν τελειώσει, δε θα υπάρξει καμιά συνέχε ια .  Ν α 
πάω και να  της προσφέρω το χέρι μου, μου φαινόταν ποτα
πό. Καί κείνη, όλες τις έξη βδομάδες που ' μεινε στην πολι
τεία μας, δε μου ' στειλε ούτε μια λέξη, ούτε μια είδηση .  
Έξω από μ ια  φορά, είν ' αλ�θεια: την επόμενη μέρα της 
επίσxεΨ�ς της, �ρθε β ιαστικά-βιαστικά η καμαριέρα της 
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και χωρίς να  μοu πει λέξη μοu ' οωσε από μέροuς της ένα 
." φάκελο. Π άνω στο φάκελο:  τ '  όνομά μοu. Ανοίγω -τα ρέ
στα απ ' τις 5 .000. Τοuς χρε ιάζονταν μονάχα τέσσερεις χι
λιάοες πεντακόσια, μα ποuλώντας την ομολογία χάσανε πά
νω από οιακόσια ρούβλια. Mou ' στειλε κάποu οιακόσια εξή
ντα ρούβλια,  οε θuμάμαι πια και καλά. Και μονάχα τα λε
φτά μοu ' στειλε. Ούτε μια λέξη, ούτε μια σημείωση,  ούτε 
μια εξήγηση . Έψαξα μέσα στο φάκελο μήπως uπάρχει κα
νένα σημείωμα, όμως τίποτα !  Το λοιπόν και γω άρχισα να 
γλεντάω με τα uπόλοιπα ρούβλια μοu , τόσο ποu ο καινούρ
γιος ταγματάρχης αναγκάστηκε τελικά να μοu κάνει παρα
τήρηση . ' Ομως ο παλιός ταγματάρχης παράοωσε το τα
μείο εντάξει. Όλοι απορήσανε γιατί κανένας οεν πίστεuε 
πια πως θα 'χε ακόμα αuτό το ποσό ακέραιο .  Τα παράοω
σε κι αρρώστησε, κρεβατώθηκε, έμεινε έτσι τρεις βοομάοες, 
ύστερα έπαθε ξαφνικά μαλάκuνση τοu εγκεφάλοu και σε πέ
ντε μέρες πέθανε. Τον κηοέψ ανε με στρατιωτικές τ ιμές 
γιατί οεν είχαν προφτάσει ακόμα να  τον αποστρατεύσοuν. 
Η Κατερίνα Ιβάνοβνα, η αοερφή της και η θεία, μόλις κηοέ
ψανε τον πατέρα, ύστερ ' από οέκα μέρες, τράβηξαν για τη 
Μόσχα. Και μονάχα πριν απ ' την αναχώρηση, την ίοια 
ακριβώς μέρα ποu φύγανε ,  ( εγώ οεν τις είοα κι ούτε τις ξε
προβόοισα) ,  παίρνω ένα μπιλιετάκι μπλέ, οαντελωτό, και 
πάνω τοu μια αράδα με μoλUβ ι :  «Θα σας γράψω, περιμένε
τε. Κ.» . Τίποτ ' άλλο . 

Τη σuνέχεια  θα στην πω πoλu σύντομα. Στη Μόσχα τα 
πράγματα εξελίχθηκαν με  τη  γρηγοράοα αστραπής και 

, ι Ι Ι Ι β '  'θ Κ '  ηταν τοσο αναπαντεχα οσο κι ενα αρα ικο παραμu ι. εινη 
η στρατηγίνα, η πιο σποuδαία σuγγενής της , χάνει άξαφνα 
και μονομιάς τις οuό πιο κοντινές της κληρονόμοuς, τις οuό 
πιο κοντινές της αν ιψιές, -πεθάνανε και οι οuό την ίδια 
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βδομάδα από ευλογιά.  Η συντριμμένη γριά υποδέχτηκε τψ 
Κάτ ια  σαν πραγματ ική κόρη της, σαν άστρο σωτηρίας,  
αφοσιώθΥ)Κε σ' αυτήν , άλλαξε τη διαθήκη της και τ '  άφψε 
όλα σε κείνψ. Όμως αυτό ήταν μελλοντικό. Π ρος το πα
ρόν της έδωσε ογδόντα χιλιάδες να η προίκα σου, σαν να 
της έλεγε , κάντψε ότι θέλε ις. Ήταν μια υστερική γυναίκα, 
τη γνώρισα αργότερα στη Μόσχα. Τότε λοιπόν λαβαίνω 
ξαφνικά με το ταχυδρομείο τεσσερισήμιση χιλιάδες ροίιβλια 
και φυσικά μένω κατάπληχτος κι άλαλος. Τρεις μέρες αργό
τερα έρχεται και το γράμμα που μου είχε υποσχεθεΙ Και 
τώρα το ' χω πάνω μου, θα το ' χω πάντα, και θα πεθάνω 
μ '  αυτό ,  -θέλεις να  στο δείξω; Πρέπει χωρίς άλλο να  το 
διαβάσεις: μου προτείνει να  γίνει γυναίκα μου , αυτή μονάχη 
της μου το προτείνει, «σας αγαπώ παράφορα κι ας μη μ '  
αγαπάτε σεις, το ίδιο μου κάνει , γενείτε μονάχα άντρας 
μου . Μη φοβάστε, σε τίποτα δε θα σας γίνω εμπόδιο, θα 
, μαι ένα σας έπιπλο, το χαλί που πάνω του πατάτε . . .  Θέ
λω να σας αγαπώ παντοτινά, θέλω να σας σώσω απ ' τον 
ίδιο τον εαυτό σας . . . » Αλιόσα, εγώ δεν αξίζω οίιτε να επα
ναλάβω τοίιτες τις γραμμές με τις πρόστυχες λέξεις μου 
και το πρόστυχο ίιφος μου , το παντοτινά πρόστυχο ίιφος 
μου που ποτέ δεν μπόρεσα να το διορθώσω. Μ '  έσφαξε τοίι
το το γράμμα κι ώς τα σήμερα το νιώθω αυτό.  Και μήπως 
τώρα φίιχασα, μήπως νομίζεις πως και σήμερα δεν υποφέ
ρω; Τότε της απάντησα αμέσως (δεν μποροίισε με κανέναν 
τρόπο να πάω ο ίδιος στη Μόσχα ) .  Με δάκρυα της έγραψα. 
Για ένα πράμα είναι που πάντα θα ντρέπομαι : της θίιμισα 
πως τώρα είναι πλοίισια με προίκα και πως εγώ δεν είμαι 
παρά ένας απένταρος χυδαίος. Σκέψου ! Της μίλφα για λε
φτά !  Θα ' πρεπε να συγκρατηθώ, μα μου ξέφυγε μονάχο 

, , ' Ε  Ψ '  , του απ την πενα μου . γρα α τοτε αμεσως και στον 
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Ιβάν πο\) βρ ισκόταν στ-η Μόσχα και το\) τα εξ�γησα όλα 
στο γράμμα όσο μπορούσα' το γράμμα έπιασε έξΊ) φύλλα, 
κι έστειλα τον Ιβάν να πάει να η δει. Γ ιατ ί  με κοιτάς έτσι; 
Ν αι, βέβαια, ο Ιβάν τψ ερωτεύΤΊ)κε, είναι  και τώρα ερω
τε\)μένος, το ξέρω, έκανα βλακεία σύμφωνα με ΤΊ) δικ� σας 
αντίλΊ)ψΊ), τψ κoσμικ�, μα ίσως-ίσως α\)τ� ακριβώς η βλα
κεία είναι πο\) θα μας σώσει τώρα όλο\)ς ! ο\)! M�πως δε 
βλέπεις τάχα πώς τον θα\)μάζει και πώς τον σέβεται; M�
πως μπορεί ,  σ\)γκρίνοντας το\)ς δ\)ό μας, ν '  αγαπάε ι έναν 
άνθρωπο σαν και μένα και μάλιστα ύστερ ' απ ' όσα γίνανε 
δω πέρα; 

- Κι όμως εγώ ε ίμαι βέβαιος πως αγαπάει έναν σαν 
εσένα κι όχι σαν εκείνον. 

- A\)τ� αγαπάει τψ αρετ� ΤΊ)ς κι όχι εμένα, ε ίπε 
. σχεδόν χωρίς να το θέλει ο Nτιμ�τρι  Φιοντόροβιτς με θ\)μό. 

, Αρχισε να γελάει, όμως αμέσως τα μάτια το\) λάμψα
νε, κατακοκκίνισε και χτύπησε δ\)νατά ΤΊ) γροθιά το\) στο 
τραπέζι. 

- Σ '  ορκίζομαι, Αλιόσα, φώναξε τρομερά και ειλικρι
νά θ\)μωμένος με τον εα\)τό ΤΟ\) ,- κι αν θέλε ις π ίστεψέ το ,  
αν δε θες  μψ το πιστεύεις όμως, μα το Θεό σο\) λέω,  κι 
ορκίζομαι στ ' όνομα το\) Χριστού, πως αν και ε ιρωνεύηκα 
τώρα μόλις τα ανώτερα αισθ�ματά ΤΊ)ς, ξέρω πως εγώ έχω 
χιλιάδες και χιλιάδες φορές πιο τιποτένια Ψ\)χ� και πως τού
τα ΤΊ)ς τα αισθ�ματα είναι ε ιλικρινά όσο θα ' ταν κι ενός 
επο\)ράνιο\) αγγέλο\). Κι  α\)τό ακριβώς είναι Ί) τραγωδία, 
πως το ξέρω με απόλ\)ΤΊ) βεβαιότψα. Τι  κι αν ρψορεύει 
καμιά φορά μια στάλα ο άνθρωπος; M�πως και γω δε ΡΊ)
τορεύω τώρα; Κι  όμως είμαι ειλικριν�ς ,  πολύ ειλικpιν�ς. 
Όσο για τον Ιβάν , το καταλαβαίνω πολύ καλά με τι μίσος 
θα κοιτάζει τώρα τον κόσμο, έχοντας μάλιστα ένα τέτοιο 
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μυαλό! Γιατί ποιός πρoτιμ�θηκε ; Πρoτιμ�θηκε ένα έκτρω
μα που και όω ακόμα, όντας πια αρραβωνιασμένο κι όταν 
όλοι βλέπανε τι κάνει ,  όεν μπόρεσε να συγκρατ�σει την 
ακολασία του. Κι όλ ' αυτά μπροστά στη μνηστ� του! Κι  
όμως, νά  που πρoτιμ�θηκε ένας τέτοιος σαν και  μένα κι  ο 
άλλος απορρίφθηκε. Μ α  γιατί  λοιπόν; Γ ιατί η κοπέλα,  από 
ευγνωμοσύνη, θέλει να β ιάσει τη ζω� και τη μοίρα της! 
Α ' 1 Ε ' � " , Ιβ  , 

, 
νοησια. γω οεν ειπα τιποτα και ποτε στον αν γι αυ-

τό το ζ�τημα, κι ο Ιβάν όε μου ' πε λέξη εννοείται, ούτε τον 
παραμικρό υπαινιγμό όε μου ' κανε .  Όμως τα πράματα θα 
πάρουν τον κανονικό τους όρόμο, ο άξιος θα πάρει τη θέση 

' ξ  θ " , του κι ο ανα ιος α κρυφτε ι  για παντα στο σοκακι του, στο 
βρώμικο σοκάκι του, στο σοκάκι που αγάπησε και του ται
ρ ιάζει , και κε ι ,  μέσα .στο βούρκο και στη βρώμα, θα κατα
στραφεί θεληματικά και με ηόoν�. Λέω, λέω, -τα λόγια 
μου όλα είναι  φθαρμένα λες και τα πετάω στην τύχη, μα 
όπως το αποφάσισα έτσι και θα γίνει. Εγώ θα πνιγώ στο 
λασπωμένο σοκάκι μου και κείνη θα παντρευτεί τον Ιβάν. 

- Για στάσου, αόερφέ μου, όιέκοψε και πάλι εξαιρε
τ ικά αν�συxoς ο Αλιόσα, ένα πράμα όε μου εξ�γησες ακό
μα: Ε ίσαι αρραβωνιασμένος, έτσι όεν ε ίναι ;  Π ώς λοιπόν θες 
να τα χαλάσεις μαζί της αφού εκείνη , η μνηστ� σου, όεν το 
θέλει ;  

- Είμαι αρραβωνιασμένος κι ευλoγ�θηκα κιόλας απ ' 
την εκκλησία. Όλα γίνανε στη Μόσχα, όταν π�γα κει πέ
ρα, γίνανε με τελετ�, με εικονίσματα, όλα καθωσπρέπει και 
με πολυτέλεια. Η στρατηγίνα μας έόωσε την ευx� της και 
-το π ιστεύεις τάχα;- συνεχάρη μάλιστα την Κάτια: 
« Καλά όιάλεξεςn, της είπε , εγώ βλέπω ώς μέσα στην καρ
όιά του. Και -το πιστεύεις;- τον Ιβάν όεν τον αγάπησε κι 
ούτε τον συνεχάρη. Στη Μόσχα κουβέντιασα πολύ και με 
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την Κάτια, της περιέγραψα τίμια τον εαυτό μου, ακριβώς 
όπως είμαι, με ειλικρίνεια. Τ '  άκουσε όλα: 

(( 'Ήταν μια  ταραχή γλυκιά 
Ήτανε λόγια τρυφερά)) . . .  

Μ α, γ ι α  να  πούμε την αλ�θεια, λόγια υπ�ρxαν και πε
ρ�φανα. Με ανάγκασε τότε να  της δώσω τη μεγάλη υπό
σχεση πως θα διορθωθώ. Της υποσχέθηκα. Και να . . .  

- Τι λοιπόν; 
- Και να που σε φώναξα και σε κουβάλησα δω πέρα 

σ�μερα -να τη θυμάσαι τη σημεριν� ημερομηνία !- για να 
σε στείλω σ�μερα κιόλας στην Κατερίνα  Ιβάνοβνα και . . .  

- Τι; 
- Ν α της πεις πως δε θα πάω ποτέ πια στο σπίτ ι της 

και πως την αποχαιρετώ για πάντα. 
- Μα ε ίναι δυνατό κάτι τέτοιο; 
- Μα γι ' αυτό και στέλνω εσένα αντ ί  να  πάω εγώ. 

Γ '  β " � , Γ " , ιατι ακρι ως ειναι αουνατο .  ιατι  πως μπορω να της το 
πω ο ίδιος; 

- Και πού θα πας λοιπόν; 
- Στο σοκάκι. 
- Στην Γκρούσενκα θες να πεις! αναφώνησε θλιμμένα 

ο Αλιόσα και χτύπησε τα χέρ ια  του .  Μ α  είναι δυνατόν λοι
πόν ο Ρακίτιν να ' χει πει την αλ�θεια; Και γω που νόμιζα 
πως θα π�γαινες εκεί λίγες φορές και πως αυτό ε ίχε τελει
ώσει κιόλας. 

- Ένας αρραβωνιασμένος να πηγαίνει ;  Μα ε ίναι δυ
νατόν κάτι τέτοιο όταν έχε ι κανείς μια τέτοια μνηστ�, και 
μπροστά σ '  όλο τον κόσμο; Έχω και γω την τ ιμ� μου, μη 
νομίζεις. Μόλις άρχισα να  πηγαίνω στην Γκρούσενκα, έπα
ψα  στο λεπτό να ' μαι αρραβωνιασμένος και τ ίμιος άνθρω-
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πος. Το καταλαβαίνω αυτό, τι νομίζεις; Τι  με κοιτάς; Στψ 
αρχ� π�γα βλέπεις να τη δείρω. Είχα. μάθει , και τώρα πια 
το ξέρω θετικά, πως εκείνος ο λοχαγός, ο πληρεξούσιος του 
πατέρα μου, έδωσε στψ Γκρούσενκα ένα γραμμάτιο δικό 
μου για να μου κάνει αγωγ� και να μψ κάνω πια το ζόρικο. 
Θέλανε ν α· με φοβίσουν. Τότε λοιπόν και γω ξεκίνησα να  
ξυλοφορτώσω την Γκρούσενκα. Την ε ίχα δε ι κα ι  προηγού
μενα, έτσι τυχαία. Δε σου κάνει μεγάλη εντύπωση με την 
πρώτη ματιά. Ήξερα και τις σχέσεις της με το γέρο έμπο
ρο που τώρα κοίτεται άρρωστος, μα θα της αφ�σει όπως 
και να ' ναι ένα Υερό πουγγί. Ήξερα ακόμα πως της αρέσει 
να κερδίζει λεφτά, πως κερδίζει, δανείζει με γερούς τόκους , 
η κανάγισσα, η κατεργάρα, που δε λυπάται κανέναν. Π�γα 
να τη δείρω μα έμεινα μαζί της. Λες και με χτύπησε κεραυ
νός, λες και μ '  έπιασε πανούκλα, κι ώς τα τώρα άρρωστος 
είμαι και ξέρω πως όλα πια έχουν τελειώσει, πως ποτέ δε 
θα μεταλλάξουν τα πράματα για μένα. Ο κύκλος της ζωτις 
μου έχει κλείσει . Ν α η ιστορία μου. Και τότε, λες κι έγινε 
ξεπίτηδες, έτυχε να ' χω στην τσέπη μου, εγώ ο ζητιάνος 
τρεις χιλιάδες ρούβλια. Π�γαμε λοιπόν μαζί στο Μόκρογιε 
εικοσιπέντε βέρστια από δω, έφερα τσιγγάνους, τσιγγάνες, 
σαμπάνια ,  μέθυσα κει πέρα όλους τους μουζίκους, όλες τις 
κυρ άδες και τις κοπέλες, έβαλα κάτου τα χιλιάρικά μου. Σε 
τρεις μέρες έμεινα γυμνός σαν γυμνοσάλιαγκας , όμως ευτυ
χισμένος και περ�φανoς σάμπως αϊτός. Ν ομίζεις μ�πως 
πως πέτυχα τίποτα; Μπα, ούτε από μακριά. Έχει κάτι 
απάνω της, σου λέω. Η Γκρούσενκα, η κατεργάρα, έχει ένα 
κάτι σ '  όλο της το κορμί, που και στο ποδαράκι της έχει το 
καθρέφτισμά του, ακόμα και στο μικρό δαχτυλάκι τ '  αρι
στερού της ποδιού. Το ' δα και το φίλησα, όμως αυτό �ταν 
όλο κι όλο , στ ' ορκίζομαι !  Μου λέε ι :  «Αν θες σε παντρεύο-
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μαι έτσι όπως είσαι, αδέκαρος. Δός μου την υπόσχεση πως 
δε θα με δέρνε ις και θα  μ '  αφ�νε-ις να κάνω ό,τι  θέλω, τότε 
ίσως και να  σε πάρω». Και γελάει .  Και τώρα γελάει !  

Ο Nτιμ�τρι Φιοντόροβιτς σηκώθηκε σχεδόν μανιασμέ
νος απ ' τη θέση του και ξάφνου έγινε σαν μεθυσμένος. Τ α 
μάτια του κατακοκκίνησαν. 

- Και συ θέλεις στ ' αλ�θε ια  να την παντρευτε ίς; 
- Αν το θελ�σει, την παίρνω αμέσως, κι αν δε θελ�σει 

θα μείνω κι έτσι. Θα γίνω θυρωρός της. Εσύ . . .  εσύ Αλιό
σα . . .  σταμάτησε άξαφνα μπροστά του κι αρπάζοντάς τον 
απ ' τους ώμους άρχισε να τον τραντάζει: Μα το ξέρεις τά
χα, το ξέρεις τάχα, αθώο μου αγόρι ,  πως όλα τούτα είναι 
εφιάλτης, αφόρητος εφιάλτης, γιατί εδώ υπάρχει μια σω
στ� τραγωδία !  Μ άθε λοιπόν, Αλεξέ ι, πως μπορεί να ' μαι 
τιποτένιος, με ταπεινά  κι ολέθρια πάθη, μα κλέφτης, πορ
τοφολάς, λωποδύτης, ο Nτιμ�τρι Καραμάζοβ δεν μπορεί να 
'ναι  ποτέ.  Όμως, μάθε τώρα πως είμαι ένας παλιοκλέ
φτης , ένας πορτοφολάς κι ένας λωποδύτης! Ακριβώς κείνο 
το πρωινό,  λίγο πριν πάω να δείρω την Γκρούσενκα, με φω
νάζει κείνο το ίδιο πρωινό η Κατερίνα lβάνοβνα και με 
τρoμερ� μυστικότητα,  γ ια να μην το μάθει προς το παρόν 
κανένας (το γιατί δεν το ξέρω, φαίνεται πως έτσι έπρεπε) ,  
μ ε  παρακαλάει να πάω στην πρωτεύουσα της επαρχίας κι 
από κει να  στείλω ,με το ταχυδρομείο στην Αγάθια lβάνο
βνα, στη Μόσχα, τρεις χιλιάδες ρούβλια  κι αυτό για να  μην 
το μάθει κανείς εδώ πέρα. Μ '  αυτές λοιπόν τις τρεις χιλιά
δες στην τσέπη βρέθηκα στο σπίτι της Γκρούσενχα και μ '  
αυτές π�γαμε τότε στο Μόκρογιε. Ύστερα πρoσπoι�θηκα 
πως είχα πάει στην πολιτεία, μα δεν της έδωσα την από
δειξη του ταχυδρομείου , είπα πως τα λεφτά τα • στειλα και 
πως την απόδειξη θα  της την πάω κι ώς τα τώρα δεν Γης 
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την π�γα, το ξεχνάω τάχα. Τ ώρα τ ι  λες και συ πως θα 
συμβεί ;  Ν α που σ�μερα θα  πας και θα ΤΎjς πεις :  «σας απο
χαιρετάει για πάντα)). Και κείνΎj θα πει: « Και τα λεφτά;)) 
Εσι) ακόμα θα μποροuσες να  πεις: «Αυτός είναι ποταπός, 
φιλ�δoνoς κι ένα πλάσμα πρόστυχο με ασυγκράτψα πάθΎj. 
Δεν τα . στειλε τότε τα λεφτά σας μα τα σπατάλΎjσε γιατί 
δεν μποροuσε να συγκραΤΎjθεί, φέρθΎjΚε σαν πραγματικό κτ�
νος)) .  Αν όμως μποροuσες να προσθέσεις: «Μα δεν είναι και 
κλέφΤΎjς, να οι τρεις σας χιλιάδες, σας τις στέλνει πίσω, 
στείλτε τις μOνάXΎj σας σΤΎjν Αγάθια Ιβάνοβνα κι αυτός μου 
είπε να  σας πω πως σας αποχαιρετάει για πάντα)). Ενώ 

, , t: ' Κ " λ τωρα μπορει να σου πει ι.,αφνικα: « αι που ειναι τα ε-
φτά;)) 

- Μίτια, είσαι δυστυχισμένος. Ναι ,  έτσι ε ίναι .  Μ α  όχι 
και τόσο πια όσο το νομίζεις. MΎj σκοτώνεις τον εαυτό σου 
με την απελπισία, μην τον σκοτώνεις! 

- Μπας και νομίζεις πως θα τ ινάξω τα μυαλά μου 
στον αέρα, αν δε βρω να  ΤΎjς δώσω τις τρεις χιλιάδες; Αυτό 
ε ίναι ακριβώς το σπουδαίο: πως δε θα τα τινάξω. Δεν έχω 
τώρα η MναμΎj, αργότερα ίσως το κάνω, μα τώρα, θα πάω 
στην Γκροuσενκα . . .  Κι ό,τι βρέξει ας κατεβάσει! 

- Και τι θα κάνεις εκεί ;  
- Θ α  την παντρευτώ,  θ '  αξιωθώ να  γίνω σuζυγός ης 

κι αν τuχει κι έρθει κανένας εραστ�ς, θα  πάω στο άλλο δω
μάτιο .  Θα καθαρίζω τ ις λασπωμένες γαλότσες των φίλων 
ης, Θ '  ανάβω το σαμοβάρι, θα ΤΎjς κάνω θελ�ματα . . .  

- Η Κατερίνα Ιβάνοβνα θα τ α  καταλάβει όλα, ε ίπε 
ξάφνου επίσΎjμα ο Αλιόσα, θα καταλάβει όλον το βαθι) τοu
το σπαραγμό και θα σε συγχωρέσει. Aυτ� έχει μιαν ανώτε
ρη δ ιάνοια και θα δει πως δεν μπορεί να γίνει κανείς πιο 
δυστυχισμένος από σένα, θα το νιώσει αυτό. 
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- Δε θα τα σuγχωρέσει όλα, είπε μ '  ένα πικρό χαμό
γελο ο Μ ίτια.  Εδώ , αδερφέ μοu, είναι κάτι ποu καμιά ru
ναίκα δεν μπορεί να το ανεχτεί. Ξέρεις τ ι  θα ' ταν καλύτερο 
να γίνει ;  

- Τι; 
- Ν α της επιστρέψω τις τρεις χιλιάδες. 
- Μα πού να τις βρεις; ' Ακοuσε, εγώ έχω δuό χιλιά-

δες, ο Ιβάν θα δώσει κι αuτός χίλιες να ποu γίνονται τρεις. 
Π άρτες και δόστες. 

- Και πότε θα τις έχω στο χέρι τούτες τις τρεις σοu 
χιλι άδες; Κοντά στ ' άλλα εσύ δεν είσαι ακόμα εν�λικoς και 
πρέπει το δίχως άλλο, το δίχως άλλο σ�μερα κιόλας να πας 
και να της πεις πως Τψ αποχαιρετάω, με τα λεφτά � χωρίς 
τα λεφτά, γ ιατί δεν μπορώ πια να το uποφέρω πιότερο έτσι 
ποu ' ρθαν τα πράματα. Αύριο θα ' ναι πια αργά. Π ολύ αρ
γά. Θα σε στείλω στον πατέρα. 

- Στον πατέρα; 
- Ν αι ,  στον πατέρα. Απ ' αuτόν να ζητ�σεις τις τρεις 

χιλι άδες. 
- Μα αuτός, Μίτια, δε θα τις δώσει. 
- Αuτό έλειπε κιόλας να τις δώσει. Το ξέρω πως δε 

θα τ ις δώσει. Ξέρεις τάχα, Αλεξέι, τι θα πει  απελπισία! 
- Ξέρω. 
- Axou : νομικά, δε μοu χρωστάει τίποτα. 'Ολα όσα 

ε ίχα να πάρω τοu τα π�ρα, αuτό το ξέρω. Όμως ηθικά 
μοu χρωστάει. Έτσι δεν είναι; Γιατί  αuτός άρχισε με τ ις 
εικοσιοχτώ χιλιάδες της μητέρας και κέρδισε εκατό. Ας μοu 
δώσε ι  μονάχα τρεις χιλιάδες απ ' τις εικοσιοχτώ, μονάχα 
τρεις κι ας βγάλει Τψ Ψuχ� μοu απ ' Τψ κόλαση και θα 
σuγχωρεθούν τότε πολλές τοu αμαρτίες ! Εγώ τότε, στο λό
γο της τιμ�ς μοu, δε θα ' χω πια καμιάν απαίτηση και θα 
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τον αφήσω για πOCντα ήσ\)χο. Το\) δίνω για τελε\)ταία φορOC 
την ε\)καιρία να  φερθεί σαν πατέρας. Πες το\) πως ο ίδιος ο 
Θεός το\) στέλνει τούτη την ε\)καιρία. 

- Μ ίτια, με κανέναν τρόπο δε θα τις δώσει. 
- Το ξέρω πως δε θα  τ ις δώσει ,  και μOCλιστα τώρα. 

Γ ' ξ " ' Μ  'λ  ' λ " ιατι  ερω ακομα και  το\)το: ο ις τωρα τε ε\)ταια, ισως 
και χτες μόλις, έμαθε για πρώτη φορOC στα σοβαρά (σημεί
ωσέ το ) ,  πως η Γκρούσενκα ίσως και στ ' αλήθεια  δεν 
αστειεύεται και πως μπορεί πραγματικOC να  κOCνει το σOCλτο 
μορτOCλε και να με πOCρει .  Τον ξέρει α\)τός τον χαρακτήρα 
της, την ξέρει και  τ ι  γOCτα είναι. Ε ,  λοιπόν, μπορεί τώρα να 
μο\) δώσει λεφτOC για ν α  με βοηθήσει σ'  α\)τό ,  την ώρα πο\) 
κι ο ίδιος ε ίναι ξετρελαμένος μαζί της; Και δεν είναι μονOC
χα α\)τό, έχω να σο\) πω και τούτο δω. Ξέρω πως εδώ και 
πέντε μέρες έχει ξεχωρίσει κιόλας τρε ις χιλιOCδες ρούβλια, 
όλο κατοστocρικα, τα • κανε πακέτο, πOCτησε πέντε σφραγί
δες και τα • δεσε στα\)ρωτOC με μια κόκκινη κορδέλα. Βλέ
πεις με τι λεπτομέρειες τα ξέρω! Και πOCνω στο πακέτο 
έχει γρOCψει :  «Γ ια  τον OCγγελό μο\) την Γκρούσενκα, αν τ\)
χόν θελήσει να • ρθει» '  το • γραψε ι.ι:όνος το\) α\)τό -κOCτι 
ορν ιθοσκαλίσματα- κρ\)φOC και μ\)στικOC, και κανένας δεν το 
ξέρει πως έχει έτοιμα τούτα τα λεφτOC,  εκτός απ ' τον \)πη
ρέτη Σμερντιακόβ πο\) ο γέρος πιστεύει στην τ ιμιότητOC το\) 
όσο και στη δική το\) .  Τ ο λοιπόν τώρα είναι η τρίτη ή και η 
τέταρτη μέρα πο\) περιμένει την Γκρούσενκα, ελπίζει πως 
θα • ρθε ι να πOCρει το πακέτο ,  την ειδοποίησε, και κείνη το\) 
απOCντησε πως « ίσως και να  • ρθω».  Όμως αν θα πOCει στο 
γέρο, μπορώ τOCχα να  την παντρε\)τώ; Το καταλαβαίνεις 
τώρα λοιπόν γιατί μένω δω πέρα κρ\)μμένος και παραφ\)
λOCω; 

- Εκείνην; 
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- Εκείνψ. Ο Θωμάς νοικιάζει δω πέρα ένα δωματιά
κι. Ο Θωμάς ε ίναι απ ' τα  μέρη μας, παλιός φαντάρος. Ε ί
ναι στη δoύλεΨ� τους δω πέρα, τους κάνει το φύλακα τη νύ
χτα, και τη μέρα πάει και κυνηγάει τσαλαπετεινούς και μ '  
αυτό ζει .  ' Ετσι λοιπόν και γω μπορώ και μένω εδώ. Ούτε 
αυτός ούτε και οι νο ικοκυρές ξέρουν το μυστικό, πως παρα
φυλάω δηλαδ� εδώ που κάθομαι. 

- Μονάχα ο Σμερντιακόβ το ξέρε ι ;  
- Μονάχα αυτός. Αυτός θα  με ε ιδoπoι�σει κιόλας αν 

πάει εκείνη στο γέρο. 
- Α.υτός σου ε ίπε για το πακέτο ;  
- Αυτός. Είναι πολύ μεγάλο μυστικό. Ακόμα κ ι  ο 

Ιβάν δεν ξέρει ούτε για τα  λεφτά, ούτε για τ ίποτα. Κι ο γέ
ρος στέλνει τον Ιβάν στψ Τ σερμασνιά για δυο-τρεις μέρες: 
Βρέθηκε ένας αγoραστ�ς για το δάσος δίνει οχτώ χιλιάδες 
και λοιπόν ο γέρος παρακαλάει τον Ιβάν :  «Bo�θησέ με , κα
λέ μου , π�γαινε συ» για δυό τρεις μέρες δηλαδ� . Κι αυτό 
για να μψ είναι δω όταν θα ' ρθε ι η Γκρούσενκα. 

- Ώστε και σ�μερα περιμένει Τψ Γκρούσενκα; 
- Οχι, σ�μερα δε θα ' ρθει , φαίνεται πως δε θα ' ρθει. 

Σ ίγουρα δε θα  ' ρθει ! φώναξε ξαφνικά ο Mίτ�α. Έτσι υπο
λογίζει κι ο Σμερντιακόβ. Ο πατέρας τώρα μεθοκοπάει, κά
θεται στο τραπέζι μαζί με τον Ιβάν .  Π�γαινε, Αλεξέι και 
γύρεψέ του τούτες τις τρεις χιλιάδες . . .  

- Μίnα,  καλέ μου , μα τι έπαθες; αναφώνησε ο Αλιό
σα και π�δηξε απ ' τη θέση του καρφώνοντας το βλέμμα 
το\.' στον εξημμένο Nτιμ�τρι Φιοντόροβιτς. 

Γ ια  μια στιγμ� σκέφτηκε πως ε ίχε τρελαθεΙ 
- Τι συμβαίνει; Δεν έχασα ακόμα τα λογικά μου, πρό

φερε ο Nτιμ�τρι Φιοντόροβιτς κοιτάζοντάς τον επίμονα και 
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μάλιστα κάπως θριαμβευτικά. Σε στέλνω στον πατέρα και 
ξέρω τι κάνω: Π ιστεύω στο θαύμα. 

- Στο θαύμα; 
- Στο θαύμα της Θείας Π ρόνοιας. Ο Θεός βλέπει την 

καρδιά μου, βλέπει όλη την απελπισία μου. Βλέπει όλη τού
τη τη σκην�. Μπορεί τ άχα να επιτρέψει να γίνει κάτι που 
θα ' ναι τρομερό; Αλιόσα, πιστεύω στο θαύμα, Π�γαινε ! 

- Θα πάω. Για πες μου όμως. Εδώ θα περιμένε ις; 
- Ναι. Το καταλαβαίνω πως θ '  αργ�σεις, καταλα-

βαίνω πως δεν μπορείς να π ας και να του το πεις έτσι αμέ
σως! Τώρα είναι μεθυσμένος. Θα περιμένω και τρεις ώρες 
και τέσσερεις και πέντε και έξι και εφτά μονάχα πρέπει ν α  
ξέρεις πως σ�μερα, έστω και τα. μεσάνυχτα, θα  πας στην 
Κατερίνα Ιβάνοβνα με τα λεφτά ή χαι χωρίς τα λεφτά και 
θα  πεις: σας αποχαιρετάει. Θέλω να  πεις ακριβώς τούτη τη 
φράση: «σας αποχαιρετάει μ '  όλο του το σεβασμό» .  

- Μ ίτια !  Κι αν  έρθει η Γκρούσενκα σήμερα . . .  Κι αν 
όχι σ�μερα, αύριο � μεθαύριο; 

- Η Γκρούσενκα; Θα τη δω, θα τρέξω και θα την 
εμποδίσω . . .  

- Κι  αν . . .  
- Κι αν γίνει τ ο  « αν»  θα  σκοτώσω. Δε θ '  αντέξω πια. 
- Ποιον θα  σκοτώσεις; 
- Τ ο γέρο. Aυτ� δε θα τη σκοτώσω . .  
- Τι ' ναι αυτά που λες, αδερφέ μου! 
- Μα δεν ξέρω, δεν ξέρω . . .  Ίσως να  μη σκοτώσω, 

ίσως όμως και να σκοτώσω. Φοβάμαι πως θα μο.υ φανεί σι
χαμερό το μούτρο του εκείνη τη στιγμ�. Σ ιχαίνομαι το 
προγούλι 'του, τη μύτη του, τα μάτια του, την αδιάντροπη 
ειρωνε ία  του. Μου φέρνει αναγούλα το μούτρο του. Να, αυ
τό ε ίναι που φοβάμαι. Μπορεί και να μη συγκρατηθώ . . .  

Digitized by 10uk1s, June 2009



242 Φ.  ΝΤΟΣ Τ Ο Γ Ι Ε ΒΣ Κ Η  

- Θ α  πά.ω,  Μίτια. Π ιστεύω πως ο Θεός (jιx τα κανο
νίσε ι όσο καλύτερα μπορεί για να μη συμβεί τ ίποτα τρομε
ρό . 

- Και γω θα κά.θομαι οω πέρα και θα περιμένω το 
θαύμα. Μα αν οε γίνε ι, τότε . . .  

Ο Αλιόσα τρά.βηξε σκεφτικός για το σπίτι του πατέρα 
του . 
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Ο Σμερντιακ6β 

Π P A Γ 'lιt A T l K A  τον βρ�κε στο τραπέζι. Ε[χαν συνΊ)θίσει 
να τρώνε σΤΊ) σάλα αν και το σπίτι ε ίχε και τραπεζα
ρία .  Aυτ� Ί) σάλα �ταν το μεγαλύτερο οωμάτιο του 

σπιτιού και Ί) επίπλωσ� ης ε ίχε ένα κάπως πολύ παλιό • 
λ ξ '  Τ '  λ '  λ '  λ '  " στυ με α ιωσεις. α επιπ α Ί)ταν πο υ πα ια,  απο ασπρο 

ξύλο, με μαλλομέταξο τριμμένο κόκκινο ντύμα. Ανάμεσα 
στα παράθυρα είχαν τοποθεΤΥ)θεί καθρέφτες με σκαλιστές 
κορν ίζες παλιάς μόοας, άσπρες με χρυσά ποικίλματα. Η 
ταπετσαρία των τοίχων �ταν άσΠΡΊ) και σε μερικά μέρΊ) το 
χαρτί ε ίχε σκιστεί .  Υπ"ήρχαν καl ουό πορτραίτα, ενός κά
ποιου πρίγκιπα που εο&) και τριάντα χρόνια �ταν νομάρχΊ)ς 
στψ περιφέρεια και κάποιου επισκόπου που απoo�μΊ)σε και 
αυτός προ πολλού εις Κύριον. ΣΤΥ) γωνιά �ταν μερικά εικο
νίσματα που μπροστά τους ανάβανε μια ·καντ�λα ΤΥ) νύ-

, , ' λ  ' β ' 'ζ ' χτα . . .  οχι τοσο απο ευ α ε ια  οσο για να  φωτι εται καπως 
το Οωμάτιο. Ο Φιόντορ Π αύλοβιτς πλάγιαζε πολύ αργά, 

ι , Ι Ι Ι , Ι β β ' λ  κατα τ ι ς  τρεις Ί) τεσσερεις το πρωι, κ ι  ως  τοτε εκο ε 0 -

τες στο �ωμάτιo � καθόταν στψ πολυθρόνα και βυθιζόταν 
' ψ  Α '  . ' θ  Π " , σε σκε εις . υτο το χε συνΊ) ειο .  οτε-ποτε κοιμοταν 

ολομόναχος στο σπίτι κι έστελνε τους υΠΊ)ρέτες στψ πτέ
ρυγα, μα Tιc πιο πολλέc φορές έμενε μαζί  του ο Σμερντια-
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κόβ ποu κοιμόταν στον προθάλαμο, πάνω σ ενα πάγκο, 
Όταν μπ�κε ο Αλιόσα, ε ίχαν τελειώσει π ια το φα'ι και πί
ν ανε καφέ με γλuκό, Tou Φιόντορ Π αύλοβιτς Tou άρεσε να  
' χε ι  μετά το φα'ι κάτι γλuκό με το  κον ιάκ Tou. Ο Ιβάν Φιο
ντόροβιτς καθόταν κι αuτός στο τραπέζι κι έπινε καφέ. Οι 
UΠ'Υ)ρέτες, ο Γρηγόρης κι ο Σμερντιακόβ ,  στέκονταν κει κο
ντά. Και τ '  αφεντικά και ο ι  uπηρέτες φαίνονταν πολύ κα
λοδιάθετοι ,  Ο Φιόντορ Π αύλοβιτς γελούσε και χαχάνιζε δu
νατά. Ο Αλιόσα άκοuσε το τσιριχτό Tou γέλιο μόλις μπ�κε 

ι ι ι ι Ι λ  Ι λ  β στο σπιτι ,  ΙXUTO το τοσο γνωστο Tou γε ιο και κατα α ε 
αμέσως απ ' τον �χo Tou πως ο πατέρας δεν ε ίναι καθόλοu 
μεθuσμένος ακόμα και πως προς το παρόν είναι μονάχα στα 
κέφια Tou. 

Ν ι ι ι Ί ξ ι Φ ι - ατος κι αuτος, νατος κι αuτος.  εφωνισε ο ιο-
ντορ Π αύλοβιτς ποu χάρηκε ξάφνοu τρομερά με τον ερχομό 
Tou Αλιόσα. Έλα, έλα κάτσε δω πέρα μαζί μας να σε κερά
σοuμε καφέ. Nηστ�σιμoς είναι, νηστ�σιμoς και ζεστός και 
uπέροχος ! Κονιάκ δε σοu προτείνω, εσύ είσαι ασκητ�ς. Η ,  
μ�πως θέλεις; Θέλεις; ι Οχι, καλύτερα να  σοu δώσω λικέρ. 
Περίφημο λικέρ! Σμερντιακόβ, π�γαινε και φέρ ' το απ ' το 
ντοuλάπι, στο δεύτερο ράφι είναι, δεξιά, να τα κλειδιά ,  
άντε κοuν-ήσοu ! 

Ο Αλιόσα δεν �θελε να πάρει λικέρ. 
- Ας το φέρει κι αν δεν το θες το πίνοuμε μεις, έλεγε 

καταχαρούμενος ο Φιόντορ Π αύλοβιτς. Μα για στάσοu, 
ι Εφαγf;ς -ή όχι ; 

- Έφαγα, είπε ο Αλιόσα ποu στην πραγματικότητα 
είχε φάει μονάχα ένα κομμάτι ψωμί και ε ίχε πιει ένα ποτ-ή
ρι κβας στην κοuζίνα Tou ηγούμενοu . Όμως καφέ ζεστό θα 
τον πιω εuχαρίστως. 

- Το καλό μοu το παλικάρ ι !  Μπράβο! Θα πιει ένα 
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καφεδάκι. Μήπως θες να το ζεστάνουμε; Μ α  όχι, και τώρα 
ακόμα βράζει .  Ο καφές του Σμερντιακόβ ε ίναι περίφημος. 
Στον καφέ και στο πατέ ο Σμερντιακόβ μου είναι αρτίστας, 
μα και Τψ ψαρόσουπα τη φτιάχνει υπέροχα. Αυτό είν ' αλή
θεια. Καμιά φορά έλα να φ.ας Ψαρόσουπα, ε ιδοποίησέ μας 
από πρώτα . . .  Μα για στάσου, εκεί στο μoναστ�pι σου ' δω
σα δ ιαταγ� να  μεταφερθείς οριστικά και  να  πάρεις το μα
ξιλάρι και  το στρώμα σου , ε ;  Το στρώμα το κουβάλησες; 
χε-χε-χε !  . . .  

- ' Οχι, δεν τ ο  'φερα, είπε ο Αλιόσα και χαμογέλασε. 
- Όμως τρόμαξες όταν στο είπα, τρόμαξες. Έτσι 

δεν είναι ;  Αχ, καλέ μου, μα τάχα μπορώ να  σε λυπ�σω; 
, Ακου, Ιβάν ,  δεν μπορώ να  τον βλέπω να  με κοιτάει έτσι 
δα στα μάτια και να χαμογελάει ,  δεν μπορώ. Νιώθω μιαν 
αγαλλίαση σ '  όλα τα  σωθικά μου, τον αγαπάω. Αλιόσα, 
στάσου να  σου δώσω Τψ πατpικ� ευλογία μου. 

Ο Αλιόσα σηκώθηκε μα ο Φιόντορ Π αύλοβιτς πρόφτα
σε και συν�λθε. 

- ' Οχι, όχι, τώρα θα σε σταυρώσω και θα σ '  ευλoγ�
σω, να έτσι, κάτσε τώρα. Τ ώρα λοιπόν θ '  ακούσεις κάτι 
ευχάριστο και μάλιστα για ένα θέμα που σ '  ενδιαφέρει. 
Π ολύ θα  γελάσεις. Η όνος του Β αλαάμ μίλησε και πώς μά
λιστα! 

Σ '  αυτ�ν Τψ περίπτωση η όνος του Β αλαάμ δεν �ταν 
άλλος απ ' τον λακέ Σμερντιακόβ. Αυτός �ταν νέος ακόμα, 
όλο κι όλο κάπου ε ικοσιτεσσάρων χρονών, τρομερά ακοινώ
νητος κι αμίλητος. Όχι πως �ταν άγριος � πως ντρεπόταν 
κανέναν, όχι . Είχε όμως αλαζονικό χαpακτ�pα και φαινόταν 
να τους περιφρονεί όλους. Ν α λοιπόν η στιγμ� που δεν μπο
ρούμε ν '  αποφύγουμε να πούμε και γι ' αυτόν δυο λόγια :  
Τον ανάθρεψαν η Μάρθα Ιγνάτιεβνα κι ο Γ ρηγόρης Βασίλι-
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<:βιτς, μα τ '  αγόρι μεγάλωνε «χωρίς καμιάν ευγνωμοσύνΊ ») 
όπως έλεγε γι ' αυτό ο Γρηγόρης, και γινόταν μέρα με τη 
μέρα όλο και πιο άγριο κι όλα τα ' βλεπε με κακό μάτι .  
Στα παιδικά του χρόν ια  του άρεσε πολύ να  κρεμάει τις γά
τες και ύστερα να τ ις θάβει μ '  oλάκερ'� ιεροτελεστία. 
' Εβ r ' , , , Ι " , α"ε πανω του ενα σεντονι, που ηταν ταχα τ αμφια 
του, και τραγουδούσε χε ιρονομώντας πάνω απ ' την ψόφια 
γάτα, σαν να  τη λιβάνιζε. Όλ ' αυτά τα ' κανε στα κλεφτά, 
με μεγάλη μυστικότητα .  Ο Γρηγόρης τον έπιασε μια φορά 
επ ' αυτοφώρω και του τις έβρεξε για τα καλά με μια βέρ
γα. Κείνος κουλουριάστηκε σε μια γωνιά κι από κε ι τους 
στραβοκοίταζε όλους κάπου μια βδομάδα. «Δε μας αγαπά
ει αυτό το τέρας» ,  έλεγε ο Γρηγόρης στη M ιiρθα Ιγνάτιε-
β " 'λλ ' Μ ' να, <<μα κι ουτε κανεναν α ον αγαπαει. πας και νομι-
'( " θ " , ' "εις πως εισαι αν ρωπος ;» γυρισε α"αφνα κι ειπε στον 
Σμερντιακόβ , «εσύ δεν είσαι άνθρωπος, εσύ γεννήθηκες απ ' 
τη μούχλα και την υγρασία του μπάνιου. Ν αι, αυτό είσαι . . .  » 
Ο Σ ' β  , δ ' , , δ ' μερντιακο , οπως απο ειχτηκε αργοτερα, ποτε εν μπο-
ρεσε να  του συγχωρέσει τούτα τα λόγια. Ο Γρηγόρης τον 
' θ δ β Ύ ' ' δ ' δ " εμα ε να  ια  α"ε ι κι οταν εγινε ω εκα χρονων αρχισε να  
του κάνει θρησκευτικά. Μα  τα μαθήματα διακόπηκαν αμέ
σως σχεδόν. Μια φορά, στο δεύτερο μόλις ή στο τρίτο μά
θημα, ο μικρός ξαφνικά χασκογέλασε. 

- Τι έπαθες; ρώτησε ο Γρηγόρης και τον κοίταξε θυ
μωμένα κάτω απ ' τα γυαλιά του. 

- Μπα τίποτα. Τον κόσμο τον έπλασε ο Κύριος ο 
Θεός μας την πρώτη μέρα και τον ήλιο, το φεγγάρι και τ '  
άστρα την τέταρτη μέρα. Από πού λοιπόν φωτιζόταν ο κό
σμος την πρώτη μέρα; 

Ο Γρηγόρης κοκάλωσε. Το παιδί κοίταξε ειρωνικά το 
δάσκαλο. Το βλέμμα του μάλιστα είχε κάτι υπεροπτικό . Ο 
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ΓΡΊ)γόΡΊ)ς δε βάσταξε. «Να από πού ! )) φώναξε κι έδωσε ένα 
γερό χαστούκι στο μαθΊ)τ�. Το παιδί κατάπιε τον μπάτσο, 
δεν έβγαλε λέξΊ), μα κουλουριάσΤΊ)Χε και πάλι σΤΊ) γωνιά 
του για κάμποσες μέρες. ΣυνέβΊ) τότε να  του . ρθε ι, ύστερ ' 
από μια βδομάδα, Ί) πρώΤΊ) πρoσβoλ� ΤΊ)ς επιλΊ)ψίας που 
του ' μεινε σ '  όλΊ) του ΤΊ) ζω·ή . Όταν το • μαθε αυτό ο Φιό
ντορ Π αύλοβιτς, σαν ν '  άλλαξε ξαφνικά γνώμΊ) για τ '  αγό
ρι. Πρ ιν απ ' αυτό τον κοίταζε κάπως αδιάφορα, αν και πο
τέ δεν τον μάλωνε κι όταν τον συναντούσε του • δινε πάντα 
ένα καπίκι. Όταν �ταν καλοδιάθετος έστελνε καμιά φορά 
στο παιδί κανένα γλύκισμα. Μα τότε , όταν έμαθε ην αρ
ρώστια του , άρχισε να τον φροντίζει συσΤΊ)ματικά, φώναξε 
γιατρό, του άρχισε θεραπεία μα αποδείΧΤΊ)Χε πως �ταν αδύ
νατο να γιατρευτεί . Κατά μέσον όρο οι κρίσεις έρχονταν 
μια φορά το μ�να σ '  . ακανόνιστα διαστ�ματα  με διαφορετι
κ� έντασΊ), άλλες ελαφρές, άλλες πολύ δυνατές. Ο Φιόντορ 
Π αύλοβιτς απαγόρευσε αυσηρότατα στον ΓΡΊ)γόΡΊ) να  τι
μωρεί σωματ ικά το παιδί κι άρχισε να  του επιτρέπει να 

• ρχεται στο σπίτι του.  Απαγόρεψε ακόμα προς το παρόν 
και κάθε μάθΊ)μα. Όμως μια φορά, όταν πια τ '  αγόρι ήταν 
δεκαπέντε χρονών, ο Φιόντορ Παύλοβιτς παραΤ�ΡΊ)σε πως 
τρ ιγυρνάει δίπλα σΤΊ) βιβλιoθ�ΚΊ) και διαβάζει μεσ ' απ ' το 
τζάμι τους τ ίτλους. Ο Φιόντορ Π αύλοβιτς είχε αρκετά βι-
βλ' , , " ' ''' ' ''' ια ,  πανω απο εκατο τομους ,  μα κανενας σεν τον ε ισε πο-
τέ ν α  διαβάζει .  Έδωσε αμέσως το κλειδί ΤΊ)ς β ιβλιoθ�ΚΊ)ς 
στον Σμερντιακόβ: «Δ ιάβασε, συ θα . σαι ο β ιβλιοθΊ)Χάριος . 
Π αρά να σουρτουκεύεις στψ αυλ� , κάτσε και διάβασε. Να, 
διάβασε τούτο δω)) ,  κι ο Φιόντορ Π αύλοβιτς έβγαλε τις Νύ
χτες στο Μετόχι, κοντά στην Ντικάνκα(*). 

* ' Εργο του Γκόγκολ με χιουμοριστικά ΟΙΎ)γήματα γεμάτα λαίκούς 
θρύλους και φαντάσματα. Σ .τ .Μ.  
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Ο μικρός το διάβασε μα δεν έμεινε ευχαριστημένος, ού
τε μια φορά δε χαμογέλασε , μα απεναντίας το τέλε ιωσε 
σκυθρωπός. 

- Λοιπόν; Δεν είναι διασκεδαστικό; ρώΤΥ)σε ο Φιόντορ 
Π αύλοβιτς. 

Ο Σμερντιακόβ σώπαινε. 
- Απάντησε λοιπόν ,  βλάκα. 
- Όλο ψέματα γράφει, σαλιάρισε χαμογελώντας ο 

Σμερντιακόβ. 
- Ε, άει στο διάολο λοιπόν, Ψυχ� λακέ. Στάσου , να, 

πάρε τη Γενική Ιστορία του Σμαράγκντοβ· εδώ πια είναι 
όλο αλ�θειες, διάβασε. 

Μ α  ο Σμερντιακόβ δε διάβασε ούτε δέκα σελίδες απ ' 
τον Σμαράγκντοβ. Τον βρ�κε πληχτικό. Από τότε η β ιβλιο
θ�κη έμεινε για πάντα κλειστ�. Σε λίγο η Μ άρθα κι ο Γρη
γόρης ανακοίνωσαν στον Φιόντορ Π αύλοβιτς πως ο Σμερ
ντιακόβ αρχίζει σιγά-σιγά να  δείχνει μια π αράξενη σιχασιά 
για όλα: Καθώς τρώει τη σούπα του, την ανακατεύει με το 
κουτάλι και ψάχνει ,  Ψάχνει ,  σκύβει, την καλοκοιτάζει ,  γε
μίζει το κουτάλι και το σηκώνει για να το δει στο φως. 

- Μπας και ε ίναι καμιά κατσαρίδα; ρώταγε ο Γρηγό
ρης . 

. - Μύγα ίσως, έλεγε η Μάρθα. 
Ο άλλος δεν απαντούσε ποτέ· όμως και με το ψωμί και 

με το κρέας και μ '  όλα τ '  άλλα φαγητά το ίδιο έκανε: 
Κάρφωνε καμιά φορά ένα κομμάτι  με το πηρούνι και το 

, Ι' ' ι ξ Ι  κοιτα"ε στο φως σαν ν α  του κανε μικροσκοπικη ε εταση, 
έκανε πoλλ�ν ώρα να  πάρει την απόφασ� του και τέλος 
αποφάσιζε να το β άλει στο στόμα του. « Γ ι α  κοίτα τον που 
θέλε ι να μας κάνει και τ '  αρχοντόπουλο» ,  έλεγε βλέποντας 
τούτα τα καμώματα ο Γρηγόρης. Όταν ο Φιόντορ Π αύλο-
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βιτς άκουσε τη νέα τούτη ιδιοτροπία του Σμερντιακόβ ,  
αποφάσισε αμέσως πως πρέπει να τον κάνει μάγειρα και 
τον έστειλε να  μαθητέψε ι  στη Μόσχα. Έμεινε στο σχολειό 
αρκετά χρόν ια κι όταν γύρισε , το πρόσωπό του ε ίχε αλλά
ξει πολύ . Γέρασε κάπως αναπάντεχα, το μούτρο του γέμισε 
με ζάρες έτσι που δε θα  το περίμενε κανείς για τα  χρόνια 
του, κιτρίνισε, άρχισε να  μοιάζει με ευνούχο. Ηθικά όμως 
γύρισε σχεδόν ο ίδιος: Εξακολουθούσε να ζει απομονωμένος 
και δεν αισθανόταν την ανάγκη να κάνει με κανέναν παρέα. 
Και στη Μόσχα, όπως λέγανε αργότερα, �ταν πάντα σιω
πηλός. Και η ίδια η Μόσχα πολύ λίγο του κίνησε το ενδιαφέ
ρον , έτσι που ελάχιστα πράματα έμαθε γι ' αυτ�ν κι όλα τ '  
άλλα, ούτε τ α  πρόσεξε καθόλου. Π �γε και στο θέατρο μια 
φορά, μα βγ�κε σιωπηλός και δυσαρεστημένος. 'Ομως γύ
ρ ισε στην πολιτεία μας καλοντυμένος, με καθαρό κουστούμι 
κι εσώρουχα, ξεσκόνιζε μονάχος του με τη βούρτσα το σα
κάκι του δυό φορές τη μέρα oπωσδ�πoτε και τις υπέρκομ-
Ψ λ 

" , ι ες ουστρινενιες μποτες του του αρεσε τρομερα να  τις γυ-
αλίζει με ειδικό εγγλέζικο βερνίκι, έτσι που να λαμποκοπά
νε σαν καθρέφτες. Αποδείχτηκε θαυμάσιος μάγειρας. Ο Φιό
ντορ Π αύλοβιτς του ' κοψε μισθό κι αυτόν το μισθό ο Σμερ
ντιακόβ τον ξόδευε όλον σχεδόν για ν '  αγοράζει κουστού
μια, μπριγιαντίνη, αρώματα Κ.Τ.λ. Φαίνεται όμως πως τις 
γυναίκες τ ις περιφρονούσε τόσο όσο και τους άντρες, και 
σχεδόν δεν τ ις πλησίαζε. Ο Φιόντορ Π αύλοβιτς άρχισε να 
βάζει κι άλλα πράματα με το νου του . Και τούτο γιατί  οι 
κρίσεις της επιληψίας γίνονταν συχνότερες, και κείνες τις 
μέρες το φα'ι το μαγείρευε η Μ άρθα Ιγνάτιεβνα, πράμα που 
δεν άρεσε κ.αθόλου στον Φιόντορ Π αύλοβιτς. 

- Γ ιατί σου γίνανε συχνότερες οι κρίσεις; γκρίνιαζε 
ι ι Ι ,  ι ζ , καμια φορα με το μαγειρα του και κοιτα ε προσεχτικα το 
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πρόσωπό του . Τουλάχιστον να  παντρευόσουνα καμιά. Θέ
λεις να  σε παντρέψω; . . .  

Μ α  ο Σμερντιακόβ χλώμιαζε μονάχα απ ' το  πείσμα 
του και δεν απαντούσε τ ίποτα. Ο Φιόντορ Π αύλοβιτς τον 
παράταγε κουνώντας το κεφάλι του. Το σπουδαιότερο -ήταν 
πως π ίστευε απόλυτα στην τιμιότητά του και ήταν βέβαιος 
πως δε θα  του πάρει κι ούτε θα του κλέψει τίποτα. Μια φο
ρά  συνέβ-η τούτο: Ο Φιόντορ Π αύλοβιτς γύριζε πιωμένος 
στο σπίτι του και του πέσανε σην αυλή, μέσα ση λάσπ-η , 
τρία κατοστάρικα. Μονάχα ην άλλ-η μέρα  τα θυμήθψε: 
Μόλις άρχισε να ψάχνε ι  τις τσέπες του , είδε ξαφνικά πως 

ι J " ' ζ  Π ' -ηταν και τα  τρια κατοσταρικα πανω στο τραπε ι του. ως 
βρέθψαν εκεί; Ο Σμερντιακόβ τα 'χε βρει από χτες και τα 
' χε φέρε ι .  ((Α ,  μα τέτοιον άνθρωπο σαν και  σένα δεν έχω 
ξαναδεί» ,  είπε τότε ο Φιόντορ Παύλοβιτς και του χάρισε δέ
κα ρούβλια. Π ρέπει να προσθέσουμε πως όχι μονάχα ήταν 
βέβαιος για την τιμιότητά του μα, για κάποιαν ανεξήγητ-η 

, " λ ' β '  αιτια, τον αγαπουσε κιο ας αν και κεινος τον στρα οκοιτα-
ζε όπως και τους άλλους και δεν έβγαζε λέξ-η απ ' το στόμα 
του. Π ολύ σπάνια μιλούσε. Αν αναρωτιόταν κανείς κοιτά
ζοντάς τον για ποιο πράμα ενδιαφέρεται πιο πολύ αυτός ο 
νεαρός και τι να σκέφτεται τον περισσότερο καιρό, θα ' ταν 
αδύνατο να βρει μιαν απάνησ-η . Κι όμως αυτός, καμιά φο
ρά  και μέσα στο σπίτι ή και στο δρόμο ή στην αυλή, τύχαι
νε να  σταματήσει, να  βυθιστεί σε σκέψεις και να  μείνει έτσι 
και δέκα λεπτά συνέχεια. Ένας φυσιογνωμιστής. που θα 
τον έβλεπε , θα ' λεγε πως εδώ ούτε σκέψ-η ούτε διαλογισμός 
υπάρχει ,  μα μονάχα κάποια ενόρασ-η. Ο ζωγράφος Κραμ-

" ' ξ '  θ " ' λ 
Ε 

σκο-η εχει φτια ει εναν αυμασιο πινακα με τον τιτ ο νο-
ραματιστής: ' Ενα δάσος χε ιμωνιάτικο και μέσα στο δάσος , 
στο δρόμο, μ '  ένα σκισμένο καφτάνι και με σαντάλια από 
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φλnύδες δέντρου, στέκεται μονάχος, ολομόναχος, μέσα στην 
' λ  � , , ζ "  , απο u . η μονα<-,ια, ενας μου ικακος στεκεται και σαμπως 

κάτι να σκέφτεται, όμως δε σκέφτεται παρά μονάχα κάτι 
«ενοραματίζεται» . Αν τον σκουντούσατε θ '  ανατρίχιαζε 

θ ' ζ  " λ  � ' , και α σας κοιτα ε σαν να  χε  μο  ι ς  <-,υπνησει ,  χωρις να κα-
ταλαβαίνει τι τόυ συμβαίνει .  Η αλήθεια είναι πως θα ερχό
ταν αμέσως στα συγκαλά του, μα α,ν τον ρωτούσατε τι στε
κόταν και σκεφτότανε δω πέρα, σίγουρα δε θα θυμόταν τί
ποτα να  σας πει .  Μα δε θα ' ταν λιγότερο σίγουρο πως θα 
' χε κρύψει μέσα του εκείνη την εντύπωση που ' χε την ώρα 
της ενόρασής του . Οι εντυπώσεις αυτές του είναι πολύτιμες 
και τ ις μαζεύε ι χωρίς να το καταλαβαίνεt και μάλιστα χω
ρίς να συνειδητοποιεί για ποιο σκοπό και ποια αιτία το κά-

, ' Ι  ' ζ  ' ψ  ' λλ ' , νει αυτο .  σως, αφ ου μα ε ει τις εντυπωσεις πο ων χρο-
νων, τα  παρατήσει όλα και τραβήξει προσκυνητής στην Ιε
ρουσαλήμ για να  σώσει την ψυχή του .  Ίσως όμως να  βάλει 
φωτιά στο χωριό του. ' Ισως πάλι να  γίνει και το 'να και τ '  
άλλο .  Μέσα στο λαό υπάρχουν αρκετοί ενοραματιστές. 
Ένας απ ' αυτούς ήταν κι ο Σμερντιακόβ και σίγουρα μά
ζευε φιλάργυρα τις εντυπώσεις του , σχεδόν χωρίς κι ο ίδιος 
να ξέρει σε τι θα του χρησίμευαν. 
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Λογομαχια 

ΜΑ ΞΑΦΝ ΙΚΑ η όνος τοu Βαλαάμ μίλησε. Σuνέβη το 
θέμoc να  ' ν αι παράξενο: Καθώς ο Γρηγόρης ψώνιζε 
το πρωί στο μπακάλικο τοu Λοuκιάνοβ, άκοuσε την 

ιστορία ενός Ρώσοu φαντάροu. Κάποu μακριά, στα σύνορα, 
στην Ασία, πιάστηκε αιχμάλωτος. Τον φοβερίσανε πώς θα  
τον βασανίσοuν και θα τον σκοτώσοuν αν  δεν θελ�σει ν '  αλ
λάξει την πίστη τοu και να γίνει μωαμεθανός. ' Ομως αuτός 
δε δέχτηκε και προτίμησε τα βασανιστ�ρια. ' Αφησε να τοu 
γδάροuν το πετσί και πέθανε δοξάζοντας και uμνολογώντας 
το Χριστό. Αuτόν τον άθλο τον έγραφε η εφημερίδα ποu ' χε 
έρθει κείνη τη μέρα. Όλ ' αuτά τα διηγ�θηκε ο Γρηγόρης 
την ώρα τοu φαγητού. Ο Φιόντορ Π αύλοβιτς αγαπούσε κι 

" β 'ζ , , , απο πρωτα να xou εντια ει και ν αστειεuεται μετα το 
φαΙ, έστω και με τον Γρηγόρη. Τούτη τη φορά �ταν καλο
διάθετος και κεφάτος. Π ίνοντας κονιάκ κι ακούγοντας αuτ� 
την ιστορία, παρατήρησε πως έναν τέτοιο φαντάρο θα  
' πρεπε να  τον κάνοuν αμέσως άγιο κα ι  το πετσί τοu να  το  
πάνε σε  κανένα μοναστήρι :  «Ν α δεις κόσμος ποu θα μαζεu
τεί και χρ�μα ποu θα πέσει» .  Ο Γρηγόρης στραβομοuτσού
νιασε βλέποντας πως ο Φιόντορ Π αύλοβιτς δε σuγκιν�θηκε 
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καθόλο\) μα ξεστόμιζε και τώρα, όπως το σ\)νήθιζε πάντα, 
τα  βλάσφημα λόγια το\) .  ' Οπο\) ξαφνικά ο Σμερντιακόβ 
πο\) στεκόταν κοντά στην πόρτα, χασκογέλασε. Τον Σμερ
ντιακόβ τον αφήνανε και πρώτα να στέκεται κοντά στο 
τραπέζι, όταν τέλειωνε το φα"t. Από τότε όμως πο\) ήρθε 
στην πολιτεία μας ο Ιβάν Φ ιοντόροβιτς, α\)τό γινόταν κάθε 
μέρα. 

- Γ ιατί γελάς; ρώτησε ο Φιόντορ Π αύλοβιτς πο\) πα
ρατήρησε αμέσως πως ο Σμερντιακόβ ειρωνε\)όταν ,  και φ\)
σικά ειρωνε\)όταν τον Γρηγόρη . 

- Γελάω για τούτο,  άρχισε να  λέει ξαφνικά ο\)νατά κι 
αναπάντεχα ο Σμερντιακόβ. Γ ιατί αν και το κατόρθωμα  
α\)τού το\) φαντάρο\) ήταν πολύ μεγάλο, ο ε  θα ' ταν καθόλο\) 
αμαρτία νομίζω, αν σε τούτη την περίπτωση απαρνιόταν 

Χ , , β " , το ριστο ,  να  πο\)με,  και το αφτισμα το\) ,  με το σκοπο να  
σώσει τη  ζωή το\) και να  κάνει καλές πράξεις πο\) μ '  α\)τές 
να εξαγοράσει τη λιποψ\)χία το\). 

- Πώς  λοιπόν οε θα ' τ αν αμάρτημα; Ψέματα λες και 
θα πας γι ' α\)τό και μόνο στην κόλαση και κει θα σε σιγοψή
σο\)νε σαν αρνί στη σούβλα, είπε ο Φιόντορ Π αύλοβιτς. 

Κείνη τη στιγμή ακριβώς ε ίναι πο\) μπήκε ο Αλιόσα. Ο 
Φιόντορ Π αύλοβιτς, όπως είδαμε, χάρηκε πολύ σαν τον εί
δε. 

- Ένα θέμα πο\) σ '  ενδ ιαφέρε ι ,  ένα θέμα δικό σο\) , 
χαχάνισε χαρούμενα κι έβαλε τον Αλιόσα να  καθίσει και ν '  
ακούσει. 

- Όσο για τ '  αρν ί ,  έχετε άδικο, τίποτα τέτοιο δε 
σ\)μβαίνει κει πέρα κι ούτε πρέπει να  σ\)μβαίνει αν τ\)χόν 
\)πάρχει δικαιοσύνη , απάντησε σοβαρά ο Σμερντιακόβ. 

- Πώς έτσι δηλαδή , αν \)πάρχει δικαιοσύνη; φώναξε 
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ακόμα πιο εύθυμα ο Φ ιόντορ Ω αύλοβιτς και σκούνταγε με 
το γόνατο τον Αλιόσα. . 

Κ , , " , Ι Ι; ' - αναγιας ε ιναι και τιποτα παραπανω. του ι,εφυγε 
άζαφνα του ΓΡΊ)γόΡΊ). Κοίταζε κατάματα  τον Σμερντιακόβ 
με θυμό. 

- ' Οσο για το αν είμαι ή όχι κανάγιας, μΊ) βιάζεστε, 
ΓΡΊ)γόΡΊ) Β ασίλιεβιτς, αντείπε ήσυχα και συγκραημένα ο 
Σμερντ ιακόβ. Σκεφτείτε το και μόνος σας καλύτερα. Μια  
κα ι  με  πιάσανε οι βασανιστές του χριστιανικού γένους και 
θέλουν να καταραστώ το Θεό μου και ν '  αρνΊ)θώ το βάφτι
σμά μου , έχω όλο το δικαίωμα ν '  αποφασίσω ελεύθερα τι 
θα  κάνω γιατί  κανένα κρίμα δεν υπάρχει σε τούη τψ υπό
θεσΊ). 

- Αυτό μας το 'πες πια, μΊ) φλυαρείς μα απόδειζέ το !  
φώναζε ο Φιόντορ Ω αύλοβιτς. 

- Σαλτσοχαλαστή ! ψ ιθύρισε περιφρονψικά ο ΓΡΊ)γό
ΡΊ)ς· 

- Όσο για το σαλτσοχαλαστή, περιμένετε λιγάκι και 
σκεφτείτε το μονάχος σας χωρίς να βρίζετε , ΓΡΊ)γόΡΊ) Β α
σίλιεβιτς. Γ ιατί  μόλις προφέρω στους β ασανιστές μου: 
« Όχι, δεν είμαι χριστιανός και καταριέμαι τον αλΊ)θινό 
Θεό μου», ην ίδια κείνΊ) στιγμή, το ανώτατο θε'ίκό δικαστή
ριο θα μαζευτεί ε ιδικά για μένα και θα μ '  αναθεματίσει και 
θα με αφορίσει Ί) άγι α  εκκλΊ)σία σαν να ' μουνα κάνας ε ιδω
λολάΤΡΊ)ς. Και μάλιστα τούτο θα γίνει όχι μονάχα ΤΊ) στιγ
μή που θα προφέρω τούτα τ α  λόγια,  μα ΤΊ) στιγμή που θα  
σκεφτώ να  τα  προφέρω, έτσι που ούτε ένα τέταρτο του 
δευτερόλεπτου δε θα περάσει και θα ' μαι κιόλας αφορισμέ
νος. Ε ίναι ή δεν είναι έτσι, ΓΡΊ)γόΡΊ) Β ασίλιεβιτς; 

Μ ίλαγε με φανερή ευχαρίσΤΊ)σΊ) στον ΓΡΊ)γόΡΊ), απlΧ
ντώντας σην πραγματικότψα μονάχα στις ερωτήσεις του 
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Φιόντορ Π αύλοβιτς. Το καταλάβαινε πολύ καλά αυτό και 
ξεπίΤΥ)δες προφασιζόταν πως τάχα τον ρωτάει ο Γρηγόρης. 

- Ιβάν !  φώναξε άξαφνα ο Φιόντορ Π αύλοβιτς. Σκύψε 
να σου πω κάτι στ ' αυτί. Αυτά όλα για σένα τα κάνει. Θέ
λει να  τον παινέψεις. Πες του ένα μπράβο. 

Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς άκουσε με απόλυτη σοβαρότητα 
αυτή ΤΥ) γεμάτη ενθουσιασμό παρατήρηση του πατέρα του. 

- Στάσου, Σμερντιακόβ, σώπα για λ ίγο ,  φώναξε και 
πάλι ο ΦΙ9ντορ Π αύλοβιτς: Ιβάν ,  σκύψε πάλι να σου πω κά
τι στ ' αυτί .  

Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς έσκυψε και πάλι έχοντας πολύ 
σοβαρό ύφος. 

- Σ '  αγαπάω και σένα όσο και τον Αλιόσκα. Μη νο-' Υ � , ' Λ' , μι"εις πως οε σ αγαπαω. ιγο χονιακ; 
- Βάλτε. 
« ' Ομως εσύ κοπάνησες αρκετά» σκέφτηκε ο Ιβάν Φιο

ντόροβιτς και κοίταξε επίμονα τον πατέρα του. Τον Σμερ
ντιακόβ τον παραΤΥ)ρούσε με μεγάλη περιέργεια. 

- Είσαι και τώρα αναθεματισμένος, ξέσπασε ξάφνου 
ο Γρηγόρης, και πως, βρε κανάγια, τολμάς να συζητάς 
όταν . . .  

- Μη φουρκίζεσαι, Γρηγόρη, μη  βρίζεις! τον διέκοψε ο 
Φιόντορ Π αύλοβιτς. 

- Περιμένετε λιγάκι, Γρηγόρη Βασίλιεβιτς, έστω και 
δυό λεπτά μονάχα κι ακούστε τη συνέχε ια γιατί δεν τα είπα 
όλα ακόμα. Γ ιατί, την ίδια κείνη ώρα που θα  με καταρα
στε ί ο Θεός, την ίδια κείνη κρίσιμη στιγμή, γ ίνομαι κιόλας 
ένας σωστός ειδωλολάτρης και το βάφτισμα φεύγει από πά
νω μου. Αυτό τουλάχιστον είναι έτσι όπως το λέω; 

- Το συμπέρασμα, αδερφέ μου, το συμπέρασμα να  
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μocς πεις, ε ίπε ο Φιόντορ Π ocuλοβιτς XOCl ροuψηξε με ocπό
λocυση ocπ ' το πoτ�pι του. 

- Μιoc λοιπόν XOCl δεν ε ίμocι χριστιocνός, θoc πει πως δεν 
είπoc ψέμocτoc στους βocσocνιστές μου ότocν με ρωτ�σocνε: 
((ElcrocL χριστιocνός γιoc δεν είσocι;» rlocTl ο ίδιος ο Θεός μου 
π�pε πιoc τον χριστιocνισμό μου εξocιτίocς XOCl μόνο της σχέ
ψης που ' χocνoc, πριν προφτάσω χocλά-χocλά ν '  ocνοίξω το 
στόμoc μου XOCl ν '  ocπocντ�σω στους βocσocνιστές. Kocl μιoc XOCl 
�μoυν πιoc ocποδιωγμένος, τότε με ποιο δ ιχocίωμoc XOCl με 
ποιoc διχocιοσuνη θoc μου ζητ�σoυν ευθuνες στον άλλον χόσμο 
επειδ� ocpν�θηχoc το Χριστό τη στιγμ� που μονάχoc γιoc τη 
σχέψη μο\), προτοΙ; χocν τον ocρνηθώ, μου ' χocν πάρει χιόλocς 
το βάφτισμά μου; r locTl , μιoc XOCl δεν είμocι πιoc χριστιocνός, 
οuτε θoc μπορώ ν '  ocρνηθώ το Χριστό YlocTl δε θoc 'χω πιoc 
τ ίποτoc ν '  ocρνηθώ. Π οιος θoc ζητ�σει ευθuνες ocπ ' τον μoc
γocρισμένο τον Τ άτocρο, ocχόμoc XOCl στον ουρocνό, επειδ� δε 
γενν�θηχε χριστιocνός, Γρηγόρη Βocσίλιεβιτς; Kocl ποιος θoc 
τον τιμωp�σει ;  Όλοι το ξέρουν πως ocπό ένoc βόδι δεν μπο
ρείς νoc βγάλεις δυό τομάΡΙOC. Μoc χι ο ίδιος ο Π ocντοouνocμος 
νομίζω πως θoc τιμωp�σει τον Τ άτocρο με χocμιά πολΙ; ελσ.
φριά τιμωρίoc (YLocTl  φυσιχά δε γίνετocι νoc μην τον Tιμωp�
σει XOCl χocθόλου ) XOCl TOUTO YlOCTl  θoc σχεφτεί πως δε φτocίει 
βέβocιoc ocυτός ocν τον γενν�σocνε μocγOCΡισμ.ένο ι  άνθρωποι XOCl 
βγ�κε χι ocυτός μocγocρισμένος. r lOCTl δεν μπορεί βέβocιoc ο 
ΚUΡιος ο Θεός μocς νoc χάνει πως δεν ξέρε ι  XOCl νoc λέει πωc 
χι ocυτός �τocνε χριστιocνός. Έτσι δεν ε ίνocι; Αυτό θoc σ�μocι
νε πως ο Π ocντοouνocμος θoc ' λεγε ψέμocτoc πέρoc ώς πέΡOC. 
Μoc μ�πως μπορεί ποτέ ο Π ocντοouνocμος, .0 χuριος του ο\)
ρocνοu XOCl της γης, νoc πει ψέμocτoc, έστω XOCl μιoc λέξη ψεu
τιχη νoc πει; 

Ο Γρηγόρης έμεινε χόχocλο XOCl χοίτocζε τον p�τopoc ,με 
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γουρλωμένα μάτια. Αν και δεν καταλάβαινε καλά τι  του λέ
νε,  κάτι ένιωσε όμως απ ' όλη αυτή TIJ φλυαρία και ε ίχε 
ύφος ανθρώπου που χτύΠ1)σε αναπάντεχα το κούτελό του 
στον τοίχο. Ο Φιόντ�ρ Π αύλοβιτς άδειασε το ποτήρι κι άρ
χισ:ε να γελάει διαπεραστικά. 

-/ Ιλιόσκα, Άλιόσκα, άκου τον τι λέε ι !  Βρε τον καζου
ϊστή ! Σ ίγουρα κάποu θα μαθήτεψε στους ιφουίτες, Ιβάν .  
Βρε βρωμερέ ιφουίΤ1), ποιός σου τα ' μαθε αυτά; Όμως ψέ
ματα λες, καζουιστή, όλο ψέματα, λες, Ψέματα. Μ1)ν κλαις, 
ΓΡ1)γόΡ1), θα  τον ξετινάξουμε τώρα σΤ1) στιγμή. Π ες μου 
roύτο, γαϊδούρα του Β αλαάμ: Ας παραδεχτούμε πως είσαι 
�ντάξει απέναντι στους βασανιστές σου, όμως παρ ' όλ ' 
αυτά μέσα σου αρνήθ1)κες όπως και να  ' ν αι Τ1)ν πίσΤ1) σου 
Κ"IΧΙ το λες και μόνος σου πως Τ1)ν ίδια κείν1) στιγμή αναθε
ματίσΤ1)κες πια. Μια λοιπόν κι αναθεματίσΤ1)κες, δεν πι
στεύω να σε χα'ίδολογήσουνε σΤ1)ν κόλασ1) γι ' αυτό' πώς το 
νομίζεις, υπέροχε ιφουίΤ1) μου; 

- Δεν υπάρχει αμφιβολία πως μέσα μου απαρνήθ1)Κα, 
όμως και πάλι δεν υπάρχει δω πέρα κανένα ιδιαίτερο αμάρ
Τ1)μα, κι αν ακόμα έγινε κάποιο μικρό κριματάκι , τούτο εί
ναι απ ' τα πιο συν1)θισμένα. 

- Πώς έτσι απ ' τα  πιο συν1)θισμένα! 
- Ψέματα λες καταρ-ρ-ραμένε, σφύριξε ο ΓΡ1)γόΡ1)ς. 
- Μα σκεφτείτε το και μόνος σας, ΓΡ1)γόΡ1) Β ασίλιε-

β ιτς , εξακολούθφε να λέει ήσυχα και Ψύχραιμα ο Σμερντι
ακόβ βέβαιος για TIJ ν ίΚ1) του , μα και με κάποια μεγαλοψυ
χ.ία για τον κατασυντριμμένο αντίπαλο. Σκεφτείτε το και 
μόνος σας ,  ΓΡ1)γόΡ1) Βασίλιεβ ιτς: Η Γραφή λ�ει πως αν 
, , ι " Ι , Ι β , �χετε εστω κι ε:ναν κοκο π ιστεως και πειτε σ ενα ουνο να  
κατρακυλήσει ώς  Τ1)  θάλασσα, τότε κείνο θα κατρακυλήσει 
χωρίς χρονοτριβή, με Τ1)ν πρώTΙJ κιόλας διαταγή σας. Λοι-
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πόν, εδώ σας θέλω -δοκιμάστε: Αν εγώ είμαι τόσο άπι
στος ποu μοu αξίζει να με βρίζετε σuνέχει α  και σεις ε ίστε 
πιστός, πpoσπαθ�στε να πείτε σ '  αuτό το βοuνό όχ� να πά
ει ώς τη θάλασσα (γιατί  'Υ) θάλασσα είναι μακριά από δω) 
μα έστω και ώς το βρώμικο ποταμάκι μας να  κατρακuλ�
σε ι ,  αuτό ποu τρέχει δuό β�ματα πίσω απ ' τον κ�πo μας 
και τότε θα δε ίτε πως τίποτα δε θα XOUV'Y)eEt ,  μα όλα θα  
μείνοuν στψ ΠΡΟ'Υ)γοίιμεν'Υ) θέσ'Υ) τοuς και στψ ΠΡΟ'Υ)γοίιμεν'Υ) 

' " , θ ξ λ ' ζ  ακεραΙΟΤ'Υ)τα τοuς, οσο κ ι  αν εσεις α ε αρuγγια εστε. 
Αuτό λοιπόν σ'Υ)μαίνει πως και σεις δεν π ιστείιετε, ΓΡ'Υ)γόρ'Υ) 
Β 'λ β , 

, 
, , ασι ιε ιτς, με τον τροπο ποu πρεπει και το μονο ποu κα-

νετε είναι να βρίζετε τοuς άλλοuς. Αν πάροuμε λοιπόν uπό
ψ'Υ) μας πως κανένας, στψ επoχ� ποu ζοίιμε , όχι μονάχα 
σεις μα απoΛUτως κανένας: αρχίζοντας μάλιστα απ ' τα πιο 
μεγαλόσΧ'Υ)μα πρόσωπα ώς τον τελεuταίο μοuζίκο, δε θα 
μπορέσει ποτέ να  σπρώξει το βοuνό και να  το πάε ι  στ'Υ) θά
λασσα, εκτός ίσως από έναν άνθρωπο σ '  όλ'Υ) Τ'Υ) γ'Υ), το πο
λίι ouo ,  ποu κι αuτοί ίσως να σώζοuν ην ψuχ� τοuς σε κα
μιά μuστικ� γωνιά Τ'Υ)ς αιγuπτιακ�ς ερ�μοu, έτσι ποu ποτέ 
δε θα  μπορέσεις να τοuς βρεις αφοίι λοιπόν ε ίναι  έτσι, αφοίι 
όλοι οι  άλλοι αποδείχνονται άπιστοι, τότε μπορεί τάχα 
όλοuς αuτοuς τοuς άλλοuς, δ'Y)λαδ� τον ;tλ'Υ)θuσμό όλ'Υ)ς .Τ'Υ)ς 
γ'Υ)ς, εκτός από κείνοuς τοuς δύο εΡ'Υ)μίτες, να τοuς καταρα
στεί ο Κίιριος ο Θεός .μας και να μ'Υ) σUΥχωΡέσει κανέναν Τ'Υ) 
στιγμ� ποu όλοι το ξέροuμε πως είναι πανάγαθος; Γ ι '  αuτό 
λοιπόν και γω είμαι �σuχος ποu έχω όλ'Υ) τοίιΤ'Υ) Τψ ολιγο
πιστία ,  γιατί crtyoupιx ο Θεός θα με σuγχωρέσει, αν χίισω 
Oάxpuιx μετάνοιας . 

. 

- Στάσοu ! τσίριζε ο Φιόντορ Π αίιλοβιτς μέσα σε 
αποθέωσ'Υ) ενθοuσιασμοu: ' Ομως, παρ ' όλ ' αuτά, νομίζεις 
πωc uπάρχοuν δύο άνθρωποι ποu να μποροίιν να xouv�crouv 
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βουνά;  Ιβάν ,  χάραξέ το βαθιά αυτό στο μυαλό σου,  σΊ)μεί
ωσέ το :  όλΊ) Ί) ρούσΙΚΊ) νοοτροπία εκφράσηκε μ '  αυτά τα 
λόγια. 

- Η παρατ�ρησ� σας είναι πολύ σωστ�. Αυτό είναι 
χαρακηριστικό ΤΊ)ς λα'ίκ�ς πίσΤΊ)ς, συμφώνησε μ '  ένα χαμό
γελο επιδοκιμασίας ο Ιβάν .  

- Συμφωνείς! Θα πει λοιπόν πως έτσι είναι μια και 
συμφωνείς εσύ !  Αλιόσκα, σωστό δεν είναι; Aυτ� δεν ε ίναι 
ακριβώς Ί) ρούσΙΚΊ) πίσΤΊ) ; 

- ' Οχι, ο Σμερντιακόβ δεν έχει καθόλου ρούσΙΚΊ) πί
σΤΊ), πρόφερε σοβαρά και σταθερά ο Αλιόσα. 

- Εγώ δε μιλάω για Τψ πίσΤΊ) του, λέω για τούτο το 
χαραΚΤΊ)ριστικό, για κείνους τους δύο ερΊ)μίτες, μονάχα γι ' 
αυτό λέω. 

- Ναι, αυτό το χαραΚΤΊ)ριστικό είναι εντελώς ρούσι
κο, ε ίπε χαμογελώντας ο Αλιόσα. 

- Τ α λόγια σου αξίζουν δέκα ρούβλια, γα'ίδούρα, και 
θα στα δώσω σ�μερα κιόλας, μα στα άλλα και πάλι ψέμα
τα λες, ψέματα, ψέματα. Μ άθε, βλάκα, πως αν όλοι μας 
δεν πιστεύουμε, αυτό γίνεται μόνο και μόνο από ελαφρο
μυαλιά, γιατί δεν έχουμε τον καιρό να τα σκεφτούμε όλ ' 
αυτά. Πρώτο γιατί  έχουμε πολλές δουλειές να  κάνουμε και 
δεύτερο γιατί  οι μέρες μας είναι μικρές. Ο Θεός μας έδωσε 
λίγον καιρό, όλες κι όλες ειχοσιτέσσερε ις ώρες Τψ Ί)μέρα, 
έτσι που δεν προφταίνεις ούτε να  χορτάσεις ύπνο κι όχι να 
μετανo�σεις. ' Ομως εσύ αρν�θY)Κες Τψ πίση σου μπροστά 
στους βασανιστές σου, ην ώρα που δεν ε ίχες τ ίποτ ' άλλο 
να κάνεις παρά μονάχα να σκέφτεσαι τούΤΊ) Τψ πίσΤΊ) σου 
και ν '  αποδείξεις πως πιστεύεις! ' Ετσι δεν είναι, αδερφέ 
μου, νομίζω; 

- Είναι βέβαια, δε λέω, μα σκεφτείτε το και μόνος 
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σας,  Γρηγόρη Βασίλιεβιτς, πως αυτό ίσα-ίσα είναι ένα 
ελαφρυντικό. Γ ιατί αν τότε πίστευα πραγματικά, όπως πρέ
πει να πιστεύει κανείς, τότε και βέβαια θα ' ταν αμαρτία αν 
δε δεχόμουνα να  βασανιστώ για τΎjV πίστη μου κι ασπαζό
μουν τη μαγαρισμένη πίση του Μωάμεθ. Μα τότε ούτε 
καν θα ' φτανα στα βασανιστήρια γιατί τότε θα ' ταν αρκε-

, , β '  Κ '  λ '  το να  πω αμεσως στο ουνο:  « ουνησου και π ακωσε τον 
βασανιστή»' αυτό θα προχώραγε και θα τον έλιωνε σαν κα
τσαρίδα και γω θα τράβ αγ α  το δρόμο μου σαν να  μΎjV έγινε 
τίποτα, δοξάζοντας και υμνολογώντας τον Κύριο. Όμως, 
αν ην ίδια κείνη στιγμή τα δοκίμασα όλ ' αυτά και φώναξα 
μ '  όλη μου η δύναμη στο βουνό: πλάκωσε τούτους τους 
β , ' ''' λ '  

" ασανιστες, και κεινο σεν τους π ακωσε, τοτε πεστε μου 
πώς να μΎjV αμφιβάλλω κείνη ην ώρα και μάλιστα σε μια 
τέτοια  στιγμή φοβερού και θανάσιμου τρόμου; Αφού κιόλας 
δε θα κερδίσω πλέρια τη βασιλεία των ουρανών ( αφού δεν 
κουνήθηκε με ΤΎjV προσταγή μου το βουνό θα πει πως δεν 
πιστεύουν και τόσο πολύ κείνοι κει πάνω στΎjV πίστη μου κι 
ούτε με περιμένει κει πέρα μεγάλη ανταμοιβή) ,  γιατί λοι
πόν τότε να  τους αφήσω να  μου γδάρουν και το πετσί μου 
δίχως κανένα όφελος; Γιατί κι όταν ακόμα θα μου ' χαν γδά
ρει το μισό πετσί, και τότε δε θα κουνιόταν το βουνό αν του 
το ' λεγα κι αν του το φώναζα. Μα σε μια τέτοια στιγμή 
όχι μονάχα μπορεί να με κυριέψει αμφιβολία, μα μπορώ και 
τα λογικά μου να χάσω -απ ' τον τρόμο, έτσι που και να 
σκεφτώ θα μου είναι αδύνατο. Π ου θα  πει πως δε θα ' μαι 
και πολύ ένοχος μια και δε θα βλέπω ούτε δω ούτε κει κανέ
να όφελος και καμιάν ανταμοιβή. Δε θα ' ναι καλό λοιπόν 
να σώσω τουλάχιστον το τομάρι μου; Κι ελπίζοντας στΎjV 
καλοσύνη του Θεού μένω ήσυχος γιατί θα  με συγχωρέσει 
για όλα . . .  
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ΠΙνοντας Κονιαχ 

Η ΛΟΓΟΜΑΧΙΑ τέλειωσε, όμως παράξενα: Ο Φ ιόντόρ 
Π αύλοβιτς ποu �ταν τόσο εύθuμος, στο τέλος crxu
θρώπιασε. Σκuθρώπιασε και κατέβασε κι άλλο κονι

άκ, κι αuτό το ΠΟΤΥ)ράκι �ταν πια εντελώς περιττό. 
- Ξεφορτωθείτε μας, ΙΥ)σοuίτες, αδειάστε μας ΤΥ) γω

νιά,  φώναξε στοuς UΠΥ)ρέτες. Τράβα, Σμερντιακόβ. Θα crou 
δώσω σ�μεpα κιόλας τα δέκα ρούβλια, μα τώρα τράβα. 
MY)V κλαις, ΓΡΥ)γόΡΥ), π�γαινε σΤΥ) Μάρθα' κείνΥ) θα σε yJcrU
χάσε ι ,  θα σε β άλει ν α  ΚΟψΥ)θείς. Δε σ '  αφ�νοuν οι κανάγΥ)
δες να φuχάσεις λίγο μετά το φαι, είπε ξαφνικά λUΠΥ)μένα 
όταν φύγανε οι UΠΥ)ρέτες. Ο Σμερντιακόβ κάθε μέρα χώνε
τ αι δω μέσα ην ώρα ποu τρώμε' γ ια σένα είναι ποu ενδια
φέρεται τόσο πολύ, τι τοu ' κανες και σε προσέχει τόσο; πρό
σθεσε γuρίζοντας στον Ιβάν Φιοντόροβιτς. 

Τ , ' λ ' , ' Τ  ' β  - ιποτ απο uτως, απανΤΥ)σε αuτος. ou κατε Υ)κε 
Υ) ιδέα πως πρέπει να με σέβεται. Είναι ένας λακές, ένα χα
μένο κορμί. Εδώ ποu τα λέμε, προοδεuτικό μοuλά,ρι, όμως 
για όταν θα ' ρθει ο καιρός. 

- Π ροοδεuτικό; 
- Θα uπάρχοuν κι άλλοι καλύτεροι μα θα uπάρχοuν 
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κα.ι τέτοιοι .  Στψ α.ρx� θα. ' να.ι τέτοιοι κα.ι ύστερα. κα.λύτε
ροι . 

- Κα.ι πότε θα. γίνει α.υτό ; 
- Θ '  α.νάψει 'Υ) ρουκέτα. κα.ι ίσως να. μ'Υ)ν προφτάσει να. 

κα.ε ί  ολάκε·ρ'Υ) . Κάτ ι  τέΤΟΙQυς σα.λτσοχα.λα.στές ο λα.ός ούτε 
θέλει να. τους α.κούσει προς το πα.ρόν .  

- Ν α.ι ,  τούτ'Υ) 'Υ) γα.ϊόούρα. του Βα.λα.άμ σκέφτετα.ι, σκέ
φτετα.ι κι ένα.ς όιάολος ξέρει τι θα. κάνει στο τέλος. 

- Θ α. μα.ζέψει σκέψεις, ε ίπε ειρωνικά ο Ιβάν. 
- Ξέρω πως κα.ι μένα.νε όεν μπορεί να. με χωνέψει τώ-

ρα., όπως κι όλους τους άλλους κα.ι σένα. τον ίόιο , α.ν κα.ι σου 
φα.ίνετα.ι πως «του κα.τέβ'Υ)κε 'Υ) ιόέα. να. σε σέβετα.ι» .  Τ ον 
Αλιόσα. α.πό πολύν κα.ιρό πια. τον περιφρονεί .  ' Ομως όε θα. 
κλέψε ι  ποτέ του, α.υτό είνα.ι το σπουόα.ίο,  όεν ε ίνα.ι κουτσο
μπόλ'Υ)ς, όλο κα.ι σωπα.ίνει ,  όε θα. βγάλει στ'Υ) φόρα. τ '  άπλυ
τα. του σπιτιού ποτέ του, φτιάχνει περίφ'Υ)μα. πα.τέ μα. κα.ι 
στο κάτω-κάτω όεν πάει στο όιάολο. Αξίζει τ άχα. τον κόπο 
να. μιλάμε γι ' α.υτόν; 

- Κα.ι βέβα.ια. όεν α.ξίζε ι . 
- Όσο για. όα.ύτον κα.ι για. κείνα. που σκέφτετα.ι ,  έχω 

να. πω τούτο: Μιλώντα.ς γενικά, τον Ρώσο μουζίκο πρέπει 
να. τον όέρνουν. Αυτό το υποστήριζα. πάντοτε. Ο μουζίκος 
μα.ς ε ίνα.ι ένα.ς κα.νάγια.ς κα.ι όεν α.ξίζει να. τον λυπάτα.ι κα.
νείς. Ε ίνα.ι κα.λό που τον όέρνουν κα.μιά φορά κα.ι τώρα. α.κό
μα.. Η ρούσικ'Υ) γ'Υ) βα.σίζετα.ι στο ξύλο. Αν κόψουν τα. όάσ'Υ) 
θα. κα.τα.στρα.φεί .  Εγώ υποσΤ'Υ)ρίζω τους έξυπνους α.νθρώ
πους. Εμείς πάψα.με να. όέρνουμε τους μουζίκους α.π ·  το 
πολύ μα.ς το μυα.λό, όμως α.υτοί εξα.κολουθούν κα.ι ξυλοφορ-

, ξ '  Κ λ " Μ '  , τωνοντα.ι συνα.μετα. υ τους. α.ι κα. α. κα.νουν. ε οτι μετρο 
μετριέτα.ι ,  με το ίόιο θα. μετριέτα.ι κα.ι θα. ξα.να.μετριέτα.ι . . .  
� ,  πώς τα. λέτε α.υτά εσείς; Π άντως μετριέτα.ι .  Η Ρωσία. εί-
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, Φ'λ ' ξ ' ' Ρ ' ναι γουρουνια.  ι ε μου, αν Ύ) ερες -ποσο μισω ΤΎ) ωσια . . .  
δΎ)λαδ� όχι η Ρωσία μα όλ ' αυτά. τα ελαττώματα . . .  ίσως 
όμως και ΤΎ) Ρωσία ολά.κεΡΎ). Tout cela c' est de la cochonne
rie ( Όλ '  αυτά. ε ίναι γουρουνιά.) . Ξέρεις τι αγαπώ; Αγαπώ 
ΤΎjV εξυπνά.δα. 

- Ήπιατε κι ά.λλο πoτ�pι .  Νομίζω πως φτά.νει πια. 
- Στά.σου, θα πιω κι ά.λλο ένα, και {ιστερα κι ά.λλο ένα 

, θ " Ο ' � ' Ψ και τοτε πια α σταμαΤΎ)σω. χι, στασου, με ο ιεκο ες. 
Στο Μόκρογιε ρώτφα ένα γέρο κι αυτός μου απά.ντφε: 
«Μ ας αρέσει», λέε ι, «πoΛU μας αρέσει να  καταδικά.ζουμε σε 
μαστίγωμα τις κοπέλες. Και βά.ζουμε νέους να τις μαστι
γώσουν. ' Υ  στερα ο νέος πά.ει και ζψά.ει σε γά.μο κείνΎ) που 
μαστίγωσε, έτσι που και οι κοπέλες μας», λέει, «τα θέλουνε 

' Τ  ' Σ ' Ο ' ' ξ  αυτα». ι μαΡΚΎ)σιοι ντε αντ ,  ε; μως ειναι ε υπνο και 
λέγε ό,τι θέλεις. Δε θ '  ά.ξιζε να  πά.με κει πέρα να τα δοuμε, 
ε ;  Κοκκίνισες, Αλιόσκα; MΎjV ντρέπεσαι, παιδί μου. Κρίμα 
που δεν παρακά.θισα πριν από λίγο στο τραπέζι του 'YjyOU
μενου και δεν τους δΙΎ)γ�θΎ)Κα για τις κοπέλες του Μόκρο
γιε. Αλιόσκα, μΎ) μου θυμώνεις που πρόσβαλα έτσι τον 'YjyOU
μενό σου. Γ ιατί, ξέρεις, με πιά.νει φοUΡκα. Γ ιατ ί  αν υπά.ρχει 
Θεός, τότε και βέβαια είμαι ένοχος και θα τα πλΎ)ρώσω, 
όμως αν δεν υπά.ρχει δεν τους ά.ξιζε να  τους πω κι ά.λλα, σ '  
αυτοuς τους ά.γιους π ατέρες σου; Τότε και το κεφά.λι να  
τους κόβαμε θ α  ' ταν λ ίγο μια κα ι  καθυστεροuν ΤΎjV εξέλιξΎ). 
Το πιστεuεις, lβά.ν ,  πως αυτό το ζ�ΤΎ)μα με βασανίζε ι; 
'Ο ' � , ' βλ '  , χι, εσυ οεν το πιστευεις, αυτο το επω στα ματια σου. 
Εσι) πιστεuεις αυτό που λένε όλοι. Π ως δΎ)λαδ� δεν είμαι 
τίποτ ' ά.λλο παρά. γελωτοποιός. Αλιόσκα, το πιστεuεις 
πως δεν είμαι μονά.χα γελωτοποιός; 

- Πιστεuω πως δεν ε ίσαι μονά.χα γελωτοποιός .  
- Σε πιστεuω πως το πιστεuεις και μου μιλά.ς ειλικρι-
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νά. Με κοιτάς με ε ιλικρίνεια και μου μιλάς με ε ιλικρίνεια. 
Μα ο Ιβάν όχι. Ο Ιβάν είναι περ�φανoς . . .  Όμως παρ ' όλ ' 
αυτά, αν �ταν στο χέρι μου θα ξεμπέροευα με το μoναστ�ρι 
σου. Θα 'πρεπε να ξεμπεροεύουμε σ' όλη τη ρούσικη γη με 
τούτον το μυστικισμό και να τον καταργ�σoυμε με μιας, 
για να  βάλουν επιτέλους μυαλό όλοι οι  βλάκες. Και πόσο 
ασ�μι, πόσο χρυσάφι θα μαζευόταν στο νομισματοκοπείο. 

- Μα γιατί να ξεμπεροεύουμε ; είπε ο Ιβάν. 
- Για να  λάμψει μιαν ώρα αρx�τερα η αλ�θεια, να 

γιατΙ 
- Μα αν λάμψει αυτ� η αλ�θεια, τότε σεις θα ' στε ο 

πρώτος που θα σας πάρουν όλο σας το β ιος και ύστερα . . .  θα 
σας ξεμπερΟέψουν . 

- Μπα!  Μα σαν ν α  ' χεις οίκιο κιόλας. Βρε τι βόιοι 
που είμαι, -ξεφώνισε άξαφνα ο Φιόντορ Π αύλοβιτς και 
χτύπησε ελαφρά το μέτωπό του. Ε, άστο να  βρίσκεται το 
μoναστ�ρι σου, Αλιόσκα, μια και είναι έτσι. Και μεις οι 
έξυπνοι άνθρωποι θα καθόμαστε στη ζεστ� μας γωνίτσα 
και θα γλεντάμε το κον ιακάκι μας. Ξέρεις τ ι  λέω , Ιβάν ;  
Π 'λ ' , , , ' "  ' Θ '  Ιβ ' , ως ο αυτα  εγιναν ετσι επιτηοες απ το " εο .  αν, πες 
μου: Υπάρχει Θεός � όχι; Στάσου: Μίλα θετικά, λέγε μου 
σοβαρά! Γ ιατί γελάς πάλι ;  

- Γελάω που κι ο ίοιος κάνατε πριν από λίγο μια 
πνευματώοη παρατ�ρηση για την πίστη του Σμερντιακόβ 
που νομίζει πως υπάρχουν ouo πρεσβύτεροι που μπορούν να  
μετακιν�σoυν βουνά. 

- Και μ�πως αυτ ά  που λέω μοιάζουν με κείνο; 
- Πολύ . 
- Ε,  θα πει λοιπόν πως και γω είμαι Ρώσος και γω 

έχω τα ρούσικα χαρακτηριστικά. Μα και σένα, το φιλόσο
φο, θα  μπορούσε εύκολα να  σε πιάσει κανείς πάνω σ' ένα 
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τέτοιο χαρακτηριστικό. Θέλεις να σε πιάσω; Στοιχηματί
ζουμε πως θα σε π ιάσω αύριο κιόλας; Κι όμως πες μου: 
Υπάρχει Θεός γιά όχι; Μονάχα πες μου σοβαρά. Θέλω τώ
ρα να μιλήσεις σοβαρά. 

- '  Οχι, όεν υπάρχει Θεός. 
- Αλιόσκα, υπάρχει Θεός; 
- Υπάρχει. 
- Ιβάν ,  υπάρχει αθανασία; Μια οποιαόήποτε αθαν α-

σία, μια μικρή , μια μικρούλα αθανασία; 
- Δεν υπάρχει ούτε αθανασία. 
- Καμιά; 
- Καμιά. 
- Δηλαόή είναι το απόλυτο μηόέν ή το τίποτα. Μή-

πως όμως υπάρχει κάτι τι ;  Έτσι που να μην ε ίναι  το από
λυτο τίποτα! 

- Απόλυτο μηόέν. 
- Αλιόσκα, υπάρχει αθανασία. 
- Υπάρχει. 
- Και Θεός και αθανασία; 
- Και Θεός και αθανασία.  Η αθανασία βρίσκεται στο 

Θεό.  
- Χμ, το πιθανότερο είναι πως έχει όίκιο ο Ιβάν .  Θεέ 

μου , και να σκεφτεί κανείς πόση πίστη έόωσε ο άνθρωπος, 
πόση όύναμη πήγε χαμένη γι ' αυτή την ονειροφαντασία, τό
σες χιλιάόες χρόν ια τώρα. Πο ιός λοιπόν κοροϊόεύει έτσι τον 
άνθρωπο; Ιβάν ,  πές μου για τελευταία φορά κι αποφασι
στικά: Υπάρχει Θεός γιά όχι ; Τελευταία φορά σε ρωτάω ! 

- Και πάλι ,  όχι. 
- Π οιός λοιπόν κορο'ίόεύει τους ανθρώπους, Ιβάν; 
- Ο όιάβολος ίσως, χαμογέλασε ε ιρωνικά ο Ιβάν .  
- Υπάρχει λοιπόν όιάβολος; 
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- ' Οχι, οuτε διάβολος δεν uπάρχει. 
- Κρίμα. n ou να πάρει ο διάολος οuτε και γω δεν ξέ-

ρω τι θα  τοu • κανα αuτοuνοu ποu πρωτοσκαρφίστηκε το 
Θεό! Λίγο θα  τοu ήτανε να  τον κρεμάσεις σε μια πικροχα
ροuπιά. 

- Δε θα uπήρχε κανένας πολιτισμός, αν δε σκαρφίζο
νταν το Θεό.  

- Δε θα uπήρχε λες δίχως Θεό;  
- Όχι.  Κι οuτε κονιάκ θα  uπήρχε . Μα το κον ιάκ θ '  

αναγκαστώ ν α  σας το πάρω μολαταUτα. 
- Στάσοu, στάσοu, στάσοu, καλέ μοu, ακόμα ένα πο

τηράκι. Π ρόσβαλα τον Αλιόσκα. Δε μοu θuμώνεις ,  Αλεξέι; 
Καλέ μοu Αλεξάκι, Αλεξάκι μοu! 

- Όχι, δε θuμώνω. Ξέρω τις σκέψεις σας. Η καρδιά 
σας είναι καλuτερη απ ' το μuαλό σας. 

- Εγώ έχω καΛUτερη καρδιά απ ' το μuαλό; Θεέ μοu, 
και ποιός το λέει αuτό; Ιβάν, τον αγαπάς τον Αλιόσκα; 

- Τον αγαπάω. 
- Να τον αγαπάς. (ΤΟ μεθuσι τοu Φιόντορ Π αuλοβιτς 

όλο και μεγάλωνε) .  ι Axou, Αλιόσκα, κει στο κελί έκανα 
μια προστuχιά στον στάρετς σοu. Όμως ήμοuν ταραγμέ
νος. Μ α  τοuτος ο στάρετς είναι έξuπνος, τι νομίζεις και σu, 
Ιβάν ;  

- ι Ι σως και να • ναι .  
- Είναι, ε ίναι ,  ίΙ Υ a du Piron la-dedans.  Είναι ένας ιη-

σοuίτης, Ρώσος δηλαδή. Κι επειδή είναι εuγενικός άνθρω
πος, νιώθει σuνεχώς αγανάχτηση ποu προσπαθεί να την xpu
ψει ,  γ ιατί  αναγκάζεται να uποκρίνεται . . .  να βάζει τη μάσκα 
της αγιοσUνης. 

- Μα αuτός πιστεuε ι  στο Θεό. 
- Οuτε τόσο δα. Δεν το • ξερες; Μα μονάχος τοu το 
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λέει σ '  όλους, ΟYjλαο� όχι σ '  όλους, μα στους έξυπνους αν
θρώπους που έρχονται να  τον επισκεφτούν. Στο νομάΡΧΥ) 
Σουλτς το είπε ορθά-κοφτά: Credo, μα οεν ξέρω σε τι .  

- Σοβαρά; 
Α β " , Μ '  " Ε '  - κρι ως ετσι εγινε. α εγω τον εχτιμαω. χε ι κα-

τι απ ' τον Mεφιστoφελ� � καλύτερα απ ' τον 'Ήρωα της 
Εποχής μας* . . .  τον Αρμπένιν � όπως αλλιώς τον λένε . . .  oYj
λαo� ε ίναι βλέπεις φιλ�Ooνoς. Είναι τόσο φιλ�ooνoς που και 
τώρα ακόμα θ '  ανYjσυχούσα για Τψ κόρΥ) μου � για ΤΥ) yu-

, , , ξ λ θ '  ναικα μου , αν τυχον και ΠYjγαινανε να του ομο ογΥ) ουνε . . .  
Όταν αρχίσει να στα ΟΙYjγιέται . . .  Πρ ιν από τρία χρόνια  
μας κάλεσε να  πιούμε τσά ι  και λικέρ ( ο ι  κυρίες ΤYjς αριστο
κρατίας του στέλνουν λικέρ)  κι άρχισε που λες να περιγρά
φει τις παλιές του περιπέτειες, έτσι που κρατάγαμε Τψ 
κοιλιά μας απ ' τα γέλια . . .  Ιοιαίτερα το πώς γιάτρεψε μια 
παράλυτη. « Αν οε μου πονάγανε τα πόοια)), μας λέε ι ,  «θα 
σας χόρευα τώρα ένα  σπουοαίο χορό )) .  Ε ,  τ ι  του λες ;  
« Έκανα πολλά)), μας λέε ι ,  «σΤΥ) ζω� μου)). Βούηξε εξ�
ντα χιλιάοες απ ' τον Ντεμίντοβ τον έμπορο. 

- Π ώς ΟYjλαο�, του τα ' κλεψε; 
- Κείνος του τα ' χε εμπιστευτε ί  γιατ ί  τον θεωρούσε 

, , θ Φ 'λ ξ '  � , ' θ '  τιμιον αν ρωπο: « υ α ε τα,  αοερφε μου, αυριο α χανουν 
έρευνα στο σπίτι μου)) .  Και  κείνος του τα φύλαξε για τα  
χαλά. «Τα οώΡYjσες)), λέει, «στψ εκκλYjσία)) .  Τότε και γω 
του λέω: «Είσαι παλιάνθρωπος)) ,  του λέω.  « ' Οχι)), μου λέ
ει, «οεν είμαι παλιάνθρωπος μα έχω πλατιές αντιλ�Ψεις . . .  )) 
Βρε ,  γ ια στάσου, οεν είν ' αυτός . . .  Άλλος ε ίναι. Τ α ' χω 
μπεροέψει οίχως να το χαταλάβω . . .  Ν α, ακόμα ένα ΠΟΤYjρά
κι χαι φτάνε ι .  Π άρε ην μπουκάλα ,  Ιβάν.  Έλεγα ψέματα, 

* Έργο το Λέρμοντοβ. Σ.τ.Μ. 
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γιατί δε με σταμάτησες, Ιβάν . . .  και δε μου ' πες πως λέω 
ψέματα;  

- Τ ο ' ξερα πως θα  σταματούσατε και  μόνάχος σας. 
- Ψέματα λες είναι γ ιατί  με μισε ίς, μονάχα γιατί με 

μισείς. Με περιφρονείς. Ήρθες δω πέρα και με περιφρονείς 
μέσα στο ίδιο μου το σπίτι. 

- Θα φύγω. Είναι που σας χτύπησε το κονιάκ. 
- Σ '  έκανα Θεό να  πας στ-ην Τσερμασν ιά  για μια-δυο 

μέρες και συ δεν πας. 
--'- Θα πάω αύριο, αφού επιμένετε τόσο . 
-:- Δε θα πας. Θέλεις να  με παρακολουθείς, νά τι θες 

εσύ, στριμμένΥ) Ψυχ�, και γι ' αυτό δε θα πας .  
Ο γέρος δεν έλεγε να β άλει φρένο. Έφτασε σε  κείνο το  

σYjμείο του  μεθυσιού που μερικοί μεθυσμένοι ,  �ρεμOL ώς 
εκείνΥ) ΤΥ) στιγμ�, ζορίζονται ξαφνικά να θυμώσουν για να  
κάνουν τον καμπόσο. 

- Τι με κοιτάς; Τι μάτια είν ' αυτά; Τα μάτια σου με 
κοιτάνε και μου λένε: «Μπεκρόμουτρο». Τα μάτια σου ε ίναι 

ι ι , ι Κ " β '  υποπτα, περιφρονYjτικα ειναι τα ματια σου . . .  ατι εχε ις α-
λει στο νου σου και �ρθες εδώ πέρα. Ν α, ο Αλιόσα με κοιτά
ει και τα μάτια του λάμπουνε .  Δεν με περιφρονεί ο Αλιόσα. 
Αλεξέι, μ-ην τον αγαπάς τον Ιβάν . . .  

- MYj θυμώνετε με  τον αδερφό μου ! Π άψτε να  τον 
προσβάλλετε πια, πρόφερε ξαφνικά σταθερά ο Αλιόσα. 

- Ε, καλά,  εγώ έστω. Ωχ, πονάει το κεφάλι μου. 
Π άρτο από δω το κονιάκ' Ιβάν ,  τρίΤΥ) φορά στο λέω. 
Έμεινε για λίγο σκεφτικός και ξαφνικά ε ίπε μ '  ένα μακρύ 
και πονYjρό χαμόγελο : MYj θυμώνεις, Ιβάν ,  μ '  ένα γέρο ξε
κούτYj. Τ ο ξέρω πως δε μ '  αγαπάς, όμως μΥ) μου θυμώνεις. 
Σ ' 

" ' ξ' Υ , " Ο  το κατω-κατω ουτε και τ α ι",ω να μ αγαπανε. ταν 
θα πας στ-ην Τσερμασνιά ,  θα  ' ρθω και γω ν α  σε βρω και θα 
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" ' Θ  � 'ξ " , σοu φερω ενα πεσκεσι. " α  σοu σει ω κει περα ενα κοριτσο-
ποuλο, τψ έχω βάλει από καιρό τώρα στο μάη. Π ρος το 
παρόν είναι ξuπόλuτη ακόμα. Μα μψ ης φοβάσαι ης ξuπό
λuτες, μψ ης περιφρονάς. Ε ίναι μαργαριτάρια!  . . .  

. Κα ι  φίλησε τ '  ακροΟάχτuλά τοu. 
- Για  μένα ,  ε ίπε ξαφνικά και ζω�ρεΨε ολάκερος σαν 

να ξεμέθuσε απότομα, μόλις άρχισε να μιλάε ι για τ '  αγα
π-ημένα τοu θέματα, για μένα . . .  Ε, ρε παιοιά !  Μπέμπ-ηοές 
μ..οu, μικρά μοu γοuροuνάκια, για μένα . . .  σ '  όλ-η μοu τ-η ζω� 
οεν uπ�ρξε άσχ-ημ-η γuναίκα. Νά ο κανόνας μοu! Μπρρείτε 
να  το καταλάβετε αuτό;  Μα πού να  το καταλάβετε! Σης 
φλέβες σας τρέχει ακόμα γαλατάκι αντί για αίμα, οε βγ�
κατε ακόμα απ ' τ '  αuγό !  Σύμφωνα με τον κανόνα μοu, σ.ε 
κάθε γuναίκα μπορείς να  βρεις κάη εξαιρεηκά ενοιαφέρον , 
ποu να  πάρει ο οιάολος, κάη ποu οεν μπορείς να  το βρεις σε 
καμιάν άλλ-η -μονάχα ποu πρέπει να ξέρεις να το βρί
σκεις. Να το κόλπο.  Ε ίναι σωστό ταλέντο !  Για μένα οεν 
uπ�ρξαν ποτέ ασχ-ημομούρες: και μονάχα πως είναι γuναί
κα, είναι κιόλας το �μισu τοu παντός . . .  μα πού να  το κατα-. 
λάβετε σεις αuτό! Ακόμα και σης γεροντοκόρες μπορείς 
καμιά φορά να βρεις κάη ποu σε κάνει κι απορείς πώς τό
σοι και τόσοι βλάκες ης αφ�σανε και γεράσ"ανε έτσι οίχως 
να ης προσέξοuν! Τις ξuπολuτούλες και ης ασχ-ημομούρες 
πρέπει πρώτα-πρώτα να ης καταπλ�ξεις. Νά πώς πρέπει 
να καταπιάνεσαι μαζί τοuς. ΤΙ, οεν το ' ξερες; Πρέπει να  
τψ εκπλ�ξεις ώσποu να  θαμπωθεί μέχρι τα  τρίσβαθά τ-ης, 
. ώσποu να νιώσει ντρoπ� ποu μια βρωμιάρα σαν κι αuτ�ν 
ην ερωτεύΤΎ)Κε ένας τέτοιος αφέντ-ης. Αλ-ηθινά είναι uπέ
ροχο ποu uπάρχοuν και θα uπάρχοuν πάντοτε στον κόσμο 
κανάγ-ηοες και αφεντάοες γιατί  έτσι πάντα θα uπάρχοuν και 
κάη τέτοια Οοuλάκια. Αuτό Οα είναι και το μόνο ποu χρειά-
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ζ ' ζ  , , ι Γ ' , εται για να  ναι η ωη ευτυχισμενη . ια  στασου . . .  ακου 
Αλιόσα, τη μακαρίτισσα τη μOCν α  σου πOCντα την έκανα να  
τα  χOCνει ,  όμως μ '  OCλλον τρόπο. Δεν τη  χOCιδευα σχεΟόν πο
τέ, μα κOCποτε, ξαφνικOC, όταν ερχόταν η στιγμή, δεν κρατιό
μουνα πια, έπεφτα μπροστOC της στα γόν ατα ,  της φίλαγα 
τα πόδια και πOCντα την έφερνα, πOCντοτε -το θυμOCμαι σαν 
να  ' ταν σήμερα- σε κείνο το λεπτεπίλεπτο γελOCκι της, το 
κουδουνιστό μα δίχως λOCμψη, νευρικό κι εντελώς ιδιαίτερο. 
Αυτή μονOCχα ε ίχε αυτό το γελOCκι. Το ' ξερα πως πOCντα 
έτσι OCρχιζαν οι κρίσεις της, πως ιxupιo κιόλας θ '  αρχίσει να  
ξεφωνίζει σαν σεληνιασμένη που ήταν και πως το γέλιο τοu
το το σuντομο δεν έδε ιχνε κανέναν ενθουσιασμό: «Μα ας 
ήταν και ψεuτικο, ήταν ωστόσο μια έξαρση κι αυτό». Να τι 
θα πει να μπορείς να βρίσκεις στο κOCθε τι το μικρό ιδιαίτε
ρο χαρακτηριστικό του. Μια φορOC ο ΜπελιOCβσκι, -ένας 
όμορφος και πλοuσιος νέος, OCρχισε να την τριγυρίζει και να  
συχνOCζει στο σπίτι μου . Όπου μ ια  μέρα μου Όωσε ένα 
χαστοuκι εδώ στο σπίτι μου και μπροστOC της. Τότε αυτή , 
αυτό το κουτορνίθι, -μου φOCνηκε πως θα με σκοτώσει γι ' 

, " 1: ' Τ ' λ '  αυτο το χαστουκι- χυμη<-,ε απανω μου: « ωρα, μου εει ,  
είσαι δαρμένος, τις έφαγες, σου • δωσε χαστοuκι ! Εσι) ο ίδι
ος, μου λέε ι ,  ήθελες να με πουλήσεις σ '  αυτόν . . .  Π ώς τόλ
μησε να σε χτυπήσει μπροστOC μου! Μην τολμήσεις να με 
πλησιOCσεις ποτέ σου, ποτέ σου! Τρέχα τώρα αμέσως και 
κOCλεσέ τον σε μονομαχία . . .  » Τόσο που την πήγα τότε στο 
μοναστήρι και οι OCγιοι πατέρες τη διαβOCζανε. ' Ομως, μα 
το Θεό ,  Αλιόσα, ποτέ δεν την πρόσβαλα τη μικρή μου σε
ληνιασμένη . ΜονOCχα μια φορOC, την πρώτη χρονιoc του γoc
μου μας. Τότε προσευχόταν πOCρα πολu, και ιδιαίτερα τη
ροuσε τις γιορτές της Π αναγίας, και μένα μ '  έδιωχνε και 
μ '  έβαζε να κοιμOCμαι στο γραφείο μου. Σκέφτηκα λοιπόν : 
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Για στάσου ν α  της ξεριζώσω τούτον το μυστικισμό ! « Κοί
τα» ,  της λέω, «κοίτα. Να  το εικόνισμά σου, ν ά  το, εγώ τώ
ρα το ξεκρεμάω απ ' τον τοίχο. Κοίτα  λοιπόν , εσύ το ' χεις 
για θαυματουργό, μα εγώ τώρα αμέσως θα το φτύσω 
μπροστά σου και οε θα πάθω τίποτα !  . . .  » Μόλις το ' Οε ,  Θεέ 
μου ! Θα με σκοτώσει τώρα, σκέφτψα, όμως αυτ� σψώθη
κε μονάχα απότομα, χτύπησε τα χέρια της, ύστερα σκέπα
σε με τις παλάμες το πρόσωπο της, άρχισε να τρέμε ι  ολά
κερη και σωριάστηκε στο πάτωμα . . .  Αλιόσα, Αλιόσα! Τι 
έπαθες! 

Ο γέρος τ ινάχτψε απ ' τη θέσΎJ του τρομαγμένος. Ο 
Αλιόσα, απ ' ΤΎJ στιγμ� που εκείνος άρχισε να  μιλάει γ ια ΤΎJ 
μψέρα του, άλλαζε σιγά-σιγά στο πρόσωπο. Κοκκίνιζε , τα  
μάτια του ανάψανε, τα  χείλια του άρχισαν να  τρέμουν . . . Ο 
μεθυσμένος γέρος φαφλάτιζε και οεν παρατ�ρφε τίποτα 
ώς τη στιγμ� που συνέβΎJ με τον Αλιόσα κάτι πολύ παράξε
νο. Ξανάγινε 0ΎJλαo� και μ '  αυτόν ακριβώς τον ίοιο που ' χε 
μόλις o ΙΎJγΎJθεί ο πατέρας του για ΤΎJ «σελψιασμένψι. Ο 
Αλιόσα πετάχτψε ξαφνικά απ ' το τραπέζι και, ακριβώς 
όπως κι ΎJ μψέρα του, XτύΠΎJσε τα χέρια του, ύστερα σκέ
πασε μ '  αυτά το πρόσωπό του, έπεσε σαν θερισμένος στψ 
καρέκλα κι άρχισε να τρέμει σύγκορμος από μιαν υστερικ� 
κρίσΎJ κλαίγοντας με σιωΠΎJλά, ξαφνικά αναφυλλητά. Η κα
ταπλΎJXΤΙΚ� ομοιότψα με τη μψέρα του έκανε εξαιρετικ� 
εντύπωσΎJ στο γέρο.  

- Ιβάν ,  Ιβάν ! Γ ρ�γoρα νερό. Όμοια  σαν κι αυτ�ν , 
απαράλλαχτα σαν ΤΎJ μάνα του! Ράντισέ τον με νερό, έτσι 
ΤΎJς έχανα και γω. Με ΤΎJ μψέρα του, με ΤΎJ μψέρα του, 
τραύλιζε στον Ιβάν.  

- Μα. νομίζω πως �ταν και οικιά μου μψέρα ΎJ μψέ
ρα του, πώς το νομίζετε; ξέσπασε άξαφνα ο Ιβάν με μιαν 
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αγαναχτισμένη περιφρόνηση. 
Ο γέρος τινάχτηκε κάτω απ τ αστραφτερό τοu 

βλέμμα. Μα τότε συνέβη κάτι πολύ παράξενο, για μια μο
νάχα στιγμ� είν ' αλ�θεια: Φαίνεται πως τοu γέροu πραγ
μ ατικά τοu ' χε διαφύγε ι πως η μητέρα τοu Αλιόσα �ταν 
και μητέρα τοu Ιβάν. 

- Π ώς μητέρα σοu; μοuρμούρισε αuτός μην καταλα
β αίνοντας. Γ ιατί το λες αuτό; Γ ια  ποια μητέρα μιλάς . . .  μα 
μ�πως αuτ� . . .  Αχ, διάολε ! Μα ναι ,  �ταν και δικ� σοu! Ω ,  
δι άολε ! Αuτό πια, αδερφέ μοu, ε ίναι μ ια  διάλε ιψη· σuγχώρα 
με .  Και γω ποu νόμιζα, Ιβάν . . .  Χε-χε-χε! 

Σταμάτησε. Ένα μεθuσμένο, ηλίθιο χαμόγελο διέ
στε ιλε το πρόσωπό τοu. Όποu ξαφνικά, την ίδια κείνη 
στιγμ� , αντ�χησε στον προθάλαμο ένας τρομερός θόρuβος 
και μια φασαρία,  ακούστηκαν κραuγές, η πόρτα άνοιξε διά
πλατα κι ο Nτιμ�τρι Φιοντόροβιτς όρμησε στη σάλα. Ο γέ
ρος έτρεξε τρομαγμένος στον Ιβάν: 

- Θα με σκοτώσει ,  θα  με σκοτώσει! Μη με παραδί
νεις, μη με παραδίνεις !  φώναξε αρπαγμένος απ ' τα πέτα 
της ρεντιγκότας τοu Ιβάν Φιοντόροβιτς. 
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Οι Φιληοονοι 

ΑΜΕΣΩΣ πίσω ocπ ' τον Nτιμ�τpι Φιοντόροβιτς μπ�κocνε 
τρέχοντocς στη σάλoc ο Γρηγόρης με τον Σμερντιocκόβ. 
Αυτοί �τocν που πocλέψocνε μocζί του στον προθάλocμο 

κocι δεν τον ocφ�νocνε νoc μπει (σύμφωνoc με τις οδηγίες του 
ίδιου του Φιόντορ Π ocύλοβιτς που τους τις ε ίχε δώσει πριν 
ocπό κάμποσες μέρες κιόλocς ) .  Ο Nτιμ�τpι Φ ιοντόροβιτς, μό
λις εισόρμησε στην ocίθουσoc, στocμάτησε γιoc μιoc στιγμ� 
κοιτάζοντocς ένoc γύρω γιoc νoc προσocνocτολιστεΙ Ο Γρηγό
ρης επωφελ�θηκε ocπ ' ocυτό κocι, κάνοντocς το γύρο του τρoc
πεζιού, π�γε κι έκλεισε τη μεγάλη πόρτoc που �τocν ocπένoc
ντι ocπ ' την είσοδο της σάλocς κocι που έβγocζε στoc μέσoc 
δωμάτιoc, στάθ"Y)Κ� μπροστά της κι άνοιξε διάπλocτoc τoc χέ
ριoc του σocν στocυρό, έτοιμος νoc υπερocσπίσει .την ε ίσοδο μέ
χρι τελευτocίocς πνo�ς. Μόλις το ' δε ocυτό ο Nτιμ�τpι, δε 
φώνocξε μoc ούρλιocξε κι όρμησε πάνω στον Γρηγόρη . 

- Θoc πει λο ιπόν πως εκεί είνocι ocυτ� ! Εκεί την κρύ
ψocτε !  Ξεκουμπίσου ocπό μπροστά μου, κocνάγιoc!  

'Αρπocξε κιόλocς τον Γ ρηγόρη μoc κείνος τον ocπόσπρω
ξε . Τρελός ocπ ' τη λύσoc του ο Nτιμ�τρι άνοιξε πλocτ ιά  το 
χέρι του κocι χτύπησε μ' όλη του τη δύνocμη τον Γρηγόρη . Ο 
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γέρος σωριάστ-ηκε σα θερισμένος κι ο Nτιμ�τpι ΠΎ)δώντας 
από πάνω του ρίΧΤΎ)Χε στψ πόρτα. Ο Σμερντιακόβ έμεινε 
σΤΎ) σάλα, στψ άλλΎ) άΚΡΎ), τρέμοντας σύγκορμος και στρι
μώΧΤΎ)Χε κατάχλωμος δίπλα στον Φιόντορ Π αύλοβιτς. 

- Είναι δω, φώναξε ο Ντιμήτρι Φιοντόροβιτς, τώρα 
μόλις τψ είδα που έστριβε κατά το σπίτι, μονάχα που δεν 
ην πρόφτασα. Π ού ε ίναι ;  Π ού είναι; 

Aυτ� Ύ) κpαυγ� «ε ίναι δω» έκανε απερίγραΠΤΎ) εντύ
πωσΎ) στον Φιόντορ Π αύλοβιτς. Όλος ο τρόμος έφυγε μο
νομιάς από πάνω του. 

- Κρατάτε τον, κρατάτε τον! ξεφώνισε κι όρμΎ)σε πί
σω απ ' τον Nτιμ�τpι .  Ο Γ ΡΎ)γόΡΎ)ς στο μεταξύ σΎ)ΧώθΎ)Χε 
απ ' το πάτωμα μα δεν είχε συνέλθει ακόμα. Ο Ιβάν Φιοντό
ροβιτς κι ο Αλιόσα τρέξανε να προφτάσουν τον πατέρα 
τους. Στο τρίτο δωμάτιο ακούσΤΎ)κε ένας κρότος, σάμπως 

" ι , θ '  β '  , κατι  να  πεσε στο πατωμα κι εσπασε με ορυ ο: Ύ)ταν ενα 
μεγάλο γυάλινο βάζο (όχι απ ' τα ακριβά) με μαρμάρινΎ) βά
σΎ) που το παράσυρε τρέχοντας ο Nτιμ�τpι  Φιοντόροβιτς. 

- Απάνω του! ούρλιαξε ο γέρος. Στα όπλα !  . .  
Μα  ο Ιβάν Φιοντόροβιτς κ ι  ο Αλιόσα προφτάσανε το  

γέρο κα ι  τον φέρανε με  το ζόρι πίσω σΤΎ) σάλα. 
- Τι τον κυνΎ)γάτε λοιπόν; Π άτε γυρεύοντας δΎ)λαδ� ; 

Θ α  σας σκοτώσει! φώναξε θυμωμένα ο Ιβάν Φιοντόροβιτς 
στον πατέρα του. 

- Βάνιτσκα, Λιόσετσκα, θα πει λοιπόν πως είναι . . .  ω, 
Ύ) Γκρούσενκα είναι δω, το λέει κι ο ίδιος , τψ είδε που ερχό
ταν . . .  

Πνιγόταν . Τούη ην ώρα δεν περίμενε τψ Γκρούσεν
κα και ξαφνικά Ύ) είδΎ)σΎ) πως είναι κει τον έκανε να χάσει 
τα λογικά του. Έτρεμε ολάκερος κι έκανε σαν τρελός. 

- Μα το είδατε και μονάχος σας πως δεν �pθε , φώνα
ζε ο Ιβάν.  
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-- Μπορεί να . ρθε απ ' τψ άλλη ε ίσοδο. 
- Μα κείνη η είσοδος ε ίναι κλειστ� και το κλειδί το 

' χετε σεις . . .  
Ξάφνου ο Nτιμ�τρι ξαναφάνηκε στη σάλα. Bρ�κε φυ

σικά την άλλη είσοδο κλειδωμένη. Και πραγματικά το 
κλε ιδί το ' χε ο Φιόντορ Π αύλοβιτς στην τσέπη του. Όλα 
τα  παράθυρα σ '  όλα τα δωμάτια �ταν κλειστά. Π άει να 
πει λοιπόν πως από πουθενά δεν μπορούσε να  μπει η Γκρού
σενκα κι από πoυθενιf δεν μπορούσε να το σκάσει. 

- Αρπάχτε τον! ούρλιαξε ο Φιόντορ Π αύλοβιτς μόλις 
ξαν άδε τον Nτιμ�τρι .  Μου ' κλεψε λεφτά απ ' την κρεβατο
καμαρά μου! και ξεφεύγοντας απ ' τον Ιβάν ,  όρμησε και πά
λι πάνω στον Nτιμ�τρι .  Μα κείνος τον άρπαξε απ ' τα δυό 
τσουλούφια  που του ' χαν απομείνει στους.κροτάφους, τον 
τίναξε δυνατά και τον βρόντηξε στο πάτωμα. Π ρόφτασε 
και χτύπησε ακόμα δυο-τρεις φορές τον πεσμένο με το τα
κούνι στο πρόσωπο. Ο γέρος άρχισε να ουρλιάζει διαπερα
στικά. Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς, αν και δεν �ταν τόσο δυνατός 
όσο ο Nτιμ�τρι, τον άδραξε και τον απόσπασε απ ' το γέρο .  
Ο Αλιόσα έβαλε κι αυτός το χεράκι του αδράχνοντάς τον 
από μπροστά. 

- Τρελάθηκες; Τον σκότωσες! φώναξε ο Ιβάν.  
- Αυτό και του πρέπει, ξεφώνισε λαχανιασμένος ο 

Nτψ�τρι .  Κι αν δεν τον σκότωσα, θα ξανάρθω για να τον 
αποτελειώσω. Δε θα μου ξεφύγει !  . 

- Nτψ�τρι !  Φύγε αμέσως από δω ! φώναξε επιταχτι-
κά ο Αλιόσα. 

. 

- Αλεξέι !  Π ες μου εσύ. Μονάχα σένα θα πιστέψω. 
Ήταν εδώ αυτ� � όχι; Την είδα τώρα μόλις που πέρασε 
κλεφτά μπρος �π ' το φράχτη προς τα δω. Της φώναξα κι 
αυτ� έφυγε τρέχοντας . . .  
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- Σου ορκίζομαι πως δεν ήρθε κι ούτε κανένας την 
περ ίμενε !  

- Όμως εγώ την ε ίδα . . .  θα πει λοιπόν πως . . .  Τ ώρα 
αμέσως θα μάθω πού ε ίναι  . . .  Γε ιά σου,  Αλεξέι. Τ ώρα μην 
πεις λέξη στον Αίσωπο για τα λεφτά. Μ α  στην Κατερίνα 
Τβάνοβνα να  πας τώρα αμέσως και χωρίς άλλο να  της πεις: 
(Μου ' πε πως σας αποχαιρετάει, σας χαιρετάει και πάλι 
:rας ξαναχαιρετάει !  Έτσι ακριβώς μου ' πε :  σας αποχαιρε
ιάει μ '  όλο του το σεβ ασμό ! »  Διηγήσου της κι αυτά που 
γίνανε δω πέρα. 

Στο μεταξύ ο Ιβάν κι ο Γρηγόρης σήκωσαν το γέρο και 
τον καθίσανε στην πολυθρόνα. Το πρόσωπό του ήταν μα
τωμένο μα δεν ε ίχε χάσει τ ις αισθήσεις του κι άκουγε λαί
μαργα τις κραυγές του Ντψήτρι .  Του φαινόταν ακόμα πως 
η Γκρούσενκα ήταν στ ' αλήθεια κάπου κει στο σπίτι. Ο 
Ντψήτρι  Φ ιοντόροβιτς τον κοίταξε με μίσος καθώς έφευγε. 

- Δε μετανιώνω για το αίμα σου ! φώναξε. Φυλάξου, 
γέρο. Συμμάζεψε τ ις πεθυμιές σου γιατί και γω έχω πεθυ
μιές ! Σε καταριέμαι και σ '  απαρνιέμαι για πάντα. 

' Εφυγε τρέχοντας απ ' το δωμάτιο. 
- Είναι δω, ε ίναι στ ' αλήθεια εδώ ! Σμερντιακόβ, 

Σμερντιακόβ, έλεγε αγκομαχώντα:ς ο γέρος γνέφοντας με 
το δάχτυλο στον Σμερντιακόβ να  πλησιάσει. 

- Δεν είναι δω, δεν είναι, άμυαλε γέρο, του φώναξΕ' 
θυμωμένα ο Ιβάν.  Ν α ' τον τώρα, λιποθύμησε! Νερό! Πετσέ
τα !  Κουνήσου, Σμερντιακόβ!  

Ο Σμερντιακόβ έτρεξε να  φέρε ι νερό .  Τέλος τον έγδυ
σαν και τον κουβάλησαν στην κρεβατοκάμαρα και τον ξά
πλωσαν στο κρεβάτι. Του δέσανε το κεφάλι με μια βρεγμέ
νη πετσέτα. Εξασθενημένος απ ' το κον ιάκ, τ ις δυνατές συ
γκινήσεις και τα χτυπήματα, μόλις ακούμπησε το κεφάλι 
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τοu στο μαξιλάρι έπεσε σε βύθος με τα μάτια ανεστραμμέ
να. Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς κι ο Αλιόσα γύρισαν σΤΥ) σάλα. Ο 
Σμ�pντιακόβ μάζεuε τα θρύψαλα τοu βάζοu κι ο ΓΡYJγόρYJC 
στεκόταν κοντά στο τραπέζι σκuθρωπός, με το κεφάλι χα
μYJλωμένο. 

- Δε θα ' ταν καλύτερα να βρέξεις και cru το κεφάλι 
crou και να πλαγιάσεις; γύρισε και είπε στον ΓΡYJγόΡYJ ο 
Αλιόσα. Εμείς θα τον φροντίσοuμε και μόνοι μας. Ο α�εp
φός μοu σε χτύπφε άσΧYJμα .. . στο κεφάλι. 

- Με τόλμφε! πρόφερε ο ΓΡYJγόΡYJς αργά και βλοσu-
ρά. 

- Αuτός «τόλμYJσε» και τον πατέρα τοu ακόμα !  πα
pατ�pφε ο Ιβάν Φιοντόροβιτς στραβώνοντας το στόμα. 

- Εγώ τον έπλενα ση σκάφΥ) κι αuτός με τόλμφε ! 
έλεγε και ξανάλεγε ο Γ ΡYJγόΡYJς. 

- Φτοu να πάρει ο Οιάολος. Αν οεν τον εμπόοιζα εγώ, 
ίσως και να  τον σκότωνε . M�πως χρειάζεται πολύ ο Αίσω
πος; ψιθύρισε ο Ιβάν Φιοντόροβιτς στον Αλιόσα. 

- Ο Θεός να  φuλάει, ξεφώνισε ο Αλιόσα. 
- Και γιατί να φuλάει ;  εξακολοuθούσε να λέει ψιθuρι-

, Ιβ ' β '  ' "  Η στα ο αν , στρα ωνοντας με κακια το προσωπο τοu. 
μια οχιά θα  φάει Τψ άλλYJ. Αuτό και τοuς χρειάζεται !  

Ο Αλιόσα τινάXΤYJΚε. 
- Εγώ φuσικά οε θ '  αφ�σω να γίνει ο σκοτωμός, 

όπως τον εμπόοισα και τώρα. Μείνε οω πέ-ρα, Αλιόσα' εγώ 
θα π άω να  πεpπατ�σω στον κ�πo, άρχισε να  μοu πονάει το 
κεφάλι εοώ μέσα. 

Ο Αλιόσα π�γε στψ κρεβατοκάμαρα κι έκατσε οίπλα 
στο προσκέφocλο τοu πocτέρα τοu κάποu μιocν ώρoc. Ξocφνικά 
ο γέρος άνοιξε τoc μάτιoc και κοίτocξε για πολύ τον Αλιόσα. 
Φαίνεται πως προσπαθούσε νoc θuμYJθεί και να σκεφτεί .  
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Ξάφνου το πρόσωπό του έγινε εξαιρετικά αν�συxo. 
- Αλιόσα, ψιθΙΙρ ισε σαν να φοβότανε μ�πως τον ακοΙΙ-

, Π "  Ιβ ' σει κανεις. ου ειναι ο αν ; 

το !  

- ΣτΎJV α.υλ�. Τ ου πονάει το κεφάλι. Μας φρουρεΙ 
Δώσ ' μου το καθρεφτάκι ,  να, κει πέρα είναι, δώσ '  μου 

Ο Αλιόσα του ' δωσε τον μικρό στρογγυλό καθρέφτη 
που �ταν στημένος πάνω στον κομό. Ο γέρος κοιτάχτηκε: η 
μύτ'Υ] είχε ΠΡΎ)στεί αρκετά, κα.ι το μέτωπο, πάνω απ ' τ '  
αριστερό φρΙΙδι, ε ίχε μελανιάσε ι .  

- Τι λέει ο Ιβάν; Αλιόσα, καλέ μου, συ είσαι το μόνο 
μου παιδΙ Τ ον Ιβάν τον φοβάμαι. Τον Ιβάν τον φοβάμαι 
πιο πoΛU κι απ ' τον άλλον. Μονάχα σένα δε φοβάμαι . . .  

- Κανέναν δεν πρέπει να  φοβάστε. Ο Ιβάν είναι θυ
μωμένος μα θα σας υπερασπίσε ι . 

- Αλιόσα, αμ ο άλλος; Έτρεξε στΎJV ΓκροΙΙσενκα! 
Καλέ μου άγγελε, πές μου ΤΎJV αλ�θεια :  �ταν εδώ πριν απ� 
λίγο η ΓκροΙΙσενκα γιά όχι; 

- Κανένας δεν ΤΎJV είδε. Ψέματα. Δεν �pθε! 
- Όμως ο Μ ίτια θέλε ι να ΤΎJV παντρευτεί ,  θα ΤΎJV πα-

ντρευτε ί !  
'\ Αυτή δε  θα τον πάρει . 
- Δε θα τον πάρει, δε θα  τον πάρει ,  δε θα τον πάρε ι ,  

δε θα  τον πάρει, ποτέ δε θα τον πάρει !  . . .  έλεγε χαροΙΙμενος 
ο γέρος, λες και κείνη τη στιγμ� δε θα μποροΙΙσε κανένας να  
του πε ι  τίποτα π ιο  ευχάριστο. 

Ενθουσιασμένος άρπαξε το χέρι του Αλιόσα και το 
' σφιξε πάνω στην καρδιά του. Ακόμα και τα μάτια του γυά
λισαν απ ' τα δάκρυα. 

- ' Οσο για το ε ικον ισματάκι της Μεγαλόχαρης, γι ' 
αυτό που δ ιηγόμουνα πριν από λίγο, πάρ ' το κι έχε το.εσΙΙ. 
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Σο\) επιτρέπω να γ\)ρίσεις και στο μoναστ�ρι . .  αστειεύτηκα 
όταν σο\) ' λεγα να κo\)βαλ�σεις, μη μο\) θ\)μώνεις. Μο\) πο
νάει το κεφάλι, Αλιόσα . . .  Λιόσα, κάνε να ηρεμ�σει η καρδιά 
μο\), πες μο\) την αλ�θεια .  

- ' Ολο για το ίδιο ' αν �ρθε � δεν �ρθε; ε ίπε πικραμένα 
ο Αλιόσα. 

- Όχι, όχι , όχι, σε π ιστεύω, όμως να  τ ι  θέλω: Π�γαι
νε στην Γκρούσενκα ο ίδιος � κανόνισε όπως νομίζεις και 
σ\)νάντησέ την. Ρώτησέ την γρ�γoρα,  όσο πιο γρ�γoρα 
μπορείς , προσπάθησε να  καταλάβε ις μόνος σο\). Με ποιόν 
θέλει να  πάει :  με μένα για με κείνον; Ε ;  Τι λες; Μπορε ίς 
για δεν μπορείς; 

- Αν τη δω θα τη ρωτ�σω, τραύλισε ο Αλιόσα αμ�
χανα. 

- ' Οχι, α\)τ� δε θα  σο\) πει, τον διέκοψε ο γέρος. Σο\) 
είναι μια καμωματού α\)τ�. Θ '  αρχίσει να σε φιλάει και θα  
πε ι  πως θέλει να πάρει εσένανε. Είναι κατεργάρα, είναι μ ια  
ξεδιάντροπη, δεν πρέπει να  πας στο σπίτι της, δεν πρέπει! 

- Κι ούτε θα  ' βγει σε καλό, πατερούλη . 
- Π ού σ '  έστελνε κείνος πριν λίγο και φώναζε: « Π�-

γαινε» ,  όταν έφε\)γε; 
- Στης Κατερίνας Ιβάνοβνας μ '  έστελνε. 
- Για  λεφτά; Για να της ζητ�σεις λεφτά; 
- Όχι. Όχι για λεφτά. 
- Α\)τός δεν έχει λεφτά, δεν έχει πεντάρα. ' Ακο\), 

Αλιόσα' θα μείνω δω στο κρεβάτι όλη τη νύχτα και θα το 
" t:' " Μ ' , σκεφτω' εσ\) στο μεται.,\) πηγαινε. πορει να σ\)ναντησεις 

και την άλλη . . .  Μονάχα πέρασε από δω το δίχως άλλο αύ
ριο το πρωΙ Το δίχως άλλο. Αύριο έχω να σο\) πω ένα λογά
κι. Θα περάσεις; 

- Θα περάσω. 
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- '  Αμα θα ' ρθεις, κάνε πώς τάχα ήρθες από μόνος 
σου, πως ήρθες να με Οεις. Μ-ην το πεις σε κανέναν πως σε 
κάλεσα εγώ. Στον Ιβάν ούτε λέξΊ) μ-ην πεις. 

- Καλά. 
- Γειά σου, άΥΥελέ μου' πριν από λίγο με υπερασπί-

σΤΊ)κες, οε θα το ξεχάσω ποτέ μου. Αύρ.ιο θα σου πω ένα 
λογάκι . . . μονάχα που πρέπει να  σκεφτώ ακόμα . . .  

- Και πώς αισθάνεστε τώρα; 
- Αύριο κιόλας θα σψωθώ και θα ' μαι εντελώς καλά, 

εντελώς, εντελώς καλά!  . . .  
Περνώντας απ ' τ-ην αυλή ο Αλιόσα συνάντησε τον 

αοερφό του τον Ιβάν, που καθότανε σ '  έναν πάγκο οίπλα 
στ-ην εξώπορτα και κάτι έγραφε μ '  ένα μολύβι στο σΊ)μει
ωματάριό του. Ο Αλιόσα ε ίπε στον Ιβάν πως ο γέρος ξύ
πνΊ)σε και είναι αρκετά καλά και πως αυτόν τον έστειλε να 
ΚΟΨΊ)θεί στο μοναστήρι .  

- Αλιόσα, με μεγάλΊ) μου ευχαρίσΤΊ)σΊ) θα σε συνα
ντούσα αύριο το πρωί, ε ίπε ο Ιβάν ευπροσήγορα και σψώ
θ-ηκε. 

Τ ούτος ο ευπροσήγορος τόνος ήταν εντελώς αναπάντε
χος για τον Αλιόσα. 

- Αύριο θα πάω στους Χοχλάκοβ, απάνΤΊ)σε ο Αλιό
σα. ' Ισως να πάω και στ-ην Κατερίνα Ιβάνοβνα αν οεν τ-η 
β '  , ρω σ-ημερα στο σπιτι . . .  

- ' Ωστε λοιπόν παρ ' όλ ' αυτά θα  πας τώρα στ-ην Κα
τερίνα Ιβάνοβνα; Είναι γ ια να τ-ην αποχαιρετήσεις εκ μέ
ρους του, να  τ-ην αποχαιρετήσεις; ε ίπε ο Ιβάν και ξάφνου 
χαμογέλασε. 

Ο Αλιόσα τα ' χασε λιγάκι. 
- Μου φαίνεται πως τα κατάλαβα όλα απ ' τα επι

φωνήματά του, που άκουσα λίγο πριν κι από κάτι άλλα 
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προηγούμενα. Ο Nτιμ�τρι ασφαλώς θα σε παρακαλούσε να  
πας σε  κείνην κα ι  να της πεις πως αυτός . . .  ε ,  oηλαo� με μ ια  
λέξη, την αποχαιρετάει. 

- Αοερφέ μου ! Π ώς θα  τελειώσουν όλ ' αυτά με τον 
πατέρα και τον Nτιμ�τρι ;  αναφώνησε ο Αλιόσα. 

- Δεν μπορεί να  μαντέψει στα σίγουρα κανείς. ' Ισως 
και να μη γίνει τίποτα. Aυτ� η γυναίκα ε ίναι θηρίο. Όπως 
και να  ' ν αι ,  τον γέρο πρέπει να  τον κρατ�σoυμε στο σπίτι 
και τον Nτιμ�τρι να μην τον αφ�σoυμε να  μπει .  

- Αοερφέ μου, επίτρεψέ μου να  σε ρωτ�σω και τούτο: 
Είναι ποτέ ουνατό να  ' χει το οικαίωμα ο κάθε άνθρωπος ν '  
αποφασίζει για το ποιος είν ' άξιος να ζει και ποιος οεν εί
ναι ;  

- Γιατί να μπεροεύουμε τα πράματα και να παρεμ
βάλλουμε ζητ�ματα αξίας του καθενός; Αυτό το ζ�ΤΎ)μα 
τις π ιο  πολλές φορές λύνεται στις καροιές των ανθρώπων 
χωρ ίς να ληφθε ί  καθόλου υπόψη ο παράγοντας ΤΎ)ς αξίας. 
Υπάρχουν κι άλλα αίτ ια  πολύ πιο φυσικά. Όσο για το οι
καίωμα, και ποιός λοιπόν οεν έχε ι  το οικαίωμα να  επιθυμεί; 

- Όχι όμως και το θάνατο του άλλου! 
- Έστω κι αυτό ακόμα! Πο ιος ο λόγος να λέμε ψέμα-

τα στον εαυτό μας τη στιγμ� που όλοι οι  άνθρωποι έτσι ζού
νε και ίσως να μην μπορούν να ζ�σoυν αλλιώτικα; Σ ίγουρα 
θα  το ' πες αυτό για κείνα τα  λόγια μου πως «(Ο ι  ouo οχιές 
θα φαγωθούν μεταξύ τoυς>J .  Επίτρεψέ μου τότε να σε ρωτ�
σω και γω: Με θεωρείς και μένα, σαν τον Nτιμ�τρι ,  ικανό 
να χύσω το αίμα του Αίσωπου, να τον σκοτώσω; Ε;  

- Τι λες, Ιβάν !  Π οτέ μου οεν το σκέφτηκα αυτό! Μα 
κι ούτε τον Nτιμ�τρι  τον θεωρώ . . .  

- Σ '  ευχαριστώ έστω και  γι ' αυτό, ε ίπε ειρωνικά ο 
Ιβάν. Εγώ πάντα θα τον υπερασπιστώ. Στο λέω και να το 
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ξέρεις. ' Οσο για. τις βα.θύτερες επιθυμίες μου , σε τούτη τψ 
περίπτωση όεν μπορώ να. τ ις περιορ ίσω. Λοιπόν γειά σου κι 
α.ύριο θα. σε ξα.να.όώ. Μη με κα.κολογείς κα.ι μη με κοιτάς 
σα.ν κα.κούργο, πρόσθεσε κα.ι χα.μογέλα.σε. 

Σφίξα.νε όυνα.τά τα. χέρ ια. , όσο ποτέ άλλοτε. Ο Αλιόσα. 
ένιωσε πως ο α.όερφός του πρώτος έκα.νε ένα. βήμα. για. να. 
τον πλησιάσει κα.ι πως το ' κα.νε α.υτό έχοντα.ς το όίχως άλ
λο κάποιον σκοπό στο νου του. 
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Μαζ[ και οι δυο 

Ο ΑΛΙΟΣΑ βγ�κε απ ' το σπίτι TOU πατέρα TOU νιώθοντας 
την Ψuχ� TOU ακόμα πιο τσακισμένη και σuντριμμένη 
απ ' ό,τι �ταν πριν από λίγο ,  όταν έμπαινε. Και το 

μuαλό Tou �ταν σαν θρuμματισμένο και σκόρπιο, κι αισθανό-
' <1' β '  <1" , , τ αν κι ο ισιος πως φο αται να σuνοεσε ι τις σκορπιες σκε-

ψεις Tou για να βγάλει ένα γενικό σuμπέρασμα απ ' όλες 
αuτές τ ις βασανιστικές αντιθέσε ις ποu έζησε τούτη τη μέ
ρα. Ήταν σχεδόν απελπισμένος, πράμα ποu δεν Tou ' χε 

β , " ' Κ  ' <1" ζ '  , ' λ  σuμ ει ποτε ω ς  τ α  τωρα. ε ινο ποu οεσπο ε πανω απ ο α 
σαν βοuνό ,  �ταν το κυριο ,  το μοιραίο και το άλuτο ερώτη
μα:  Πώς θα  τελειώσει ο καuγάς Tou πατέρα με τον Nτιμ�
τρι γι ' ιxuT�V την τρoμερ� yuvιxlxιx; Τώρα πια το ' χε δει με 
τα μάτια Tou. Ήταν μπροστά όταν �ρθανε στα χέρια. Το 
καταλάβαινε πως δuστuχισμένος, εντελώς και τρομερά δu
στuχισμένος, μπορουσε να γίνει μονάχα ο Nτιμ�τρι: alyou
ρα τον παραμόνεuε μια σuμφορά. Τ ο ' βλεπε τώρα πωc 
uπ�ρχαν κι άλλα πρόσωπα ποu η uπόθεση ιxuT� τα αφορού
σε και μάλιστα πολύ περισσότερο απ ' όσο φανταζόταν άλ
λοτε ο Αλιόσα. Το πράμα καταντούσε μάλιστα αινιγματι-

, Ο <1" Ιβ ' λ " , κο. αοερφος Tou ο αν τον π ησιασε πρωτος -κι txUTO 
το ποθούσε από καιρό ο Αλιόσα- κι όμως να ποu νιώθε ι 

Digitized by 10uk1s, June 2009



286 'Φ. ΝΤΟ Σ Τ Ο ΓΙ Ε Β Σ Κ Η  

τώρα πως αυτό το β�μα προς το μέρος του τον τρομάζει .  
Κ Ι Ι Π Ιξ  Π Ι λΙ Ι αι κε ινες οι γυναικες; αρα ενο; ριν απο ιγο πηγαινε 
στης Κατερίν ας Ιβάνοβνας εξαφετικά αμ�χανoς, μα τώρα 
�ταν εντελώς �συχoς. Και μάλιστα βιαζόταν να  πάει στο 
σπίτι της μιαν ώρα αρχύτερα σάμπως να περίμενε πως αυ
τ� θα τον καθοδηγούσε. Κι όμως τώρα �ταν πολύ πιο δύ
σκολο να της πει αυτό που του ' χε πει ο Nτιμ�τpι :  Δεν 
υπ�pχε πια καμιά πιθανότητα να βρεθούν οι τρεις χιλιάδες , 
κι ο αδερφός του, νιώθοντας τον εαυτό του ανεπανόρθωτα 
ατιμασμένον και δίχως καμιάν ελπίδα, φυσικά από δω και 
πέρα δε θα σταματούσε μπροστά σε κανέναν ξεπεσμό. Και 
σαν να  μην έφταναν όλ ' αυτά,  ο Nτιμ�τpι τον t ίχε διατάξει 
να  διηγηθεί στην Κατερίν α  Ιβάνοβνα την τελευταία σκην� 
με τον πατέρα του. 

Ήταν πια εφτά η ώρα, σούρουπο, όταν ο Αλιόσα μπ�κε 
στης Κατερίνας Ιβάνοβνας που κρατούσε ένα πολύ ευρύχω
ρο και άνετο σπίτι στο Μεγάλο Δρόμο. Ο Αλιόσα �ξεpε 
πως ζούσε με τις δύο θε ίες της. Εδώ που τα λέμε, η μια μο
νάχα �ταν θεία της Αγάθιας Ιβάνοβνας. Ή ταν εκείνη η 
σιωπηλ� και ξέθωρη γυναίκα που την υπηρετούσε στο σπίτι 
του πατέρα της , όταν αυτ� ε ίχε έρθει απ ' το ινστιτούτο .  Η 
άλλη θεία �ταν μια επιβλητικ� κι αξιoπpεπ�ς αρχόντισσα 
της Μόσχας, αν και χωρίς περιουσία. Λέγανε πως και οι 
δυό τους κάνανε ό,τι �θελε η Κατερίνα Ιβάνοβνα και μένανε 
μαζί της μόνο και μόνο γ ια  την ετικέτα. Ι Οσο για την Κα-

Ι Ιβ Ι β " , ι τερινα  ανο να ,  υποτασσοταν μοναχα στην ευεργετρια 
της, τη στρατηγίνα που είχε μείνει στη Μόσχα, επειδ� �ταν 
άρρωστη. Η Κατερίνα είχε την υποχρέωση ν α  της στέλνει 
δύο λεπτομερειακά γράμματ α  τη βδομάδα. 

Όταν ο Αλιόσα μπ�κε στον προθάλαμο και παρακάλε
σε την καμαριέρα που του άνοιξε να τον αναγγείλει ,  φαίνε-
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ται πως στο σαλόνι ξέρανε πια πως �pθε ( ίσως να τον είδαν 
απ ' το παράθυρο) γιατί ο Αλιόσα άκουσε αμέσως κάποιο 
θόρυβο , κάτι γυναικεία β�ματα που τρέχανε,  θρόισμα φου
στανιών, σάμπως δυο � τρεις γυναίκες να εγκατέλειψαν βια
στικά το σαλόνι. Του Αλιόσα του φάνηκε παράξενο που ο 
ερχομός του έφερε μια τέτοιαν αναστάτωση. Π άντως τον 
μπάσανε αμέσως στο σαλόνι. Ήταν ένα μεγάλο δωμάτιο 
με πλούσια  και κομψά έπιπλα, που δεν είχαν τίποτα το 
επαρχιώτικο. Πολλά ντιβάνια και καναπέδες, ντιβανάκια, 
μεγάλα και μικρά τραπεζάκια, πίνακες στους τοίχους, βάζα 
και λάμπες στα τραπέζια, πολλά λουλούδια, ακόμα κι ένα 
ενυδρείο κοντά στο παράθυρο. Τούτη την ώρα του σούρου
που, στο δωμάτιο �ταν κάπως σκοτεινά. Ο Αλιόσα είδε στο 
ντ ιβάνι ,  όπου σίγουρα κάποιος θα καθόταν πριν από λίγο, 
μια μεταξωτ� μαντ�λα και στο τραπέζι , που �ταν μπρο
στά στο ντιβάνι ,  δύο μισοάδεια  φλυτζάνια  σοκολάτας, βου
τ�ματα, ένα κρυστάλλινο πιάτο με μαύρη σταφίδα κι ένα 
άλλο με μπομπόνια .  Κάποιον τρατέρνανε. Ο Αλιόσα κατά
λαβε πως �pθε την ώρα που ' χαν καλεσμένους και στο πρό
σωπό του φάνηκε κάποια δυσαρέσκεια. Μα κείνη την ίδια 
στιγμ� η Κατερίνα lβάνοβνα παραμέρισε μια κουρτίνα και 
μπ�κε στο δωμάτιο με γp�γopα βιαστικά β�ματα και πρό
τεινε τα δυό της χέρια στον Αλιόσα μ '  ένα χαμόγελο χαρού
μεΥΟ κι ενθουσιασμένο.  Την ίδια στιγμ� η υπηρέτρια έφερε 
,", ' , , " θ  ' ζ  ουο αναμενα κερια και τ απι ωσε στο τραπε ι . 

- Δόξα να  ' χει ο Θεός, �pθατε επιτέλους! Όλη μέρα 
παρακαλούσα το Θεό να  σας στείλει! Καθίστε .  

Η ομορφιά της Κατερίνας lβάνοβνας είχε κάνει κ ι  άλ
λ.οτε εντύπωση στον Αλιόσα, όταν ο αδερφός του, ο Nτψ�
τρι, τον είχε φέρει εδώ πριν από τρεις βδομάδες για να της 
τον γνωρίσει όπως είχε ζητ�σει επίμονα η ίδια η Κατερίνα 
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Ιβάνοβνα. Κείνη τη φορά ε ίν ' αλήθεια πως δεν κουβεντιά
σανε πoλu . Η Κατερίνα Ιβάνοβνα, υποθέτοντας πως ο Αλιό
σα είναι συνεσταλμένος και μη θέλοντας να τον ταράξει 
ακόμα περισσότερο, όλη την ώρα μίλαγε με τον Nτιμ�τρι 
Φιοντόροβιτς. Ο Αλιόσα σώπαινε, όμως παρατ�ρησε πολλά 
πράματα. Του 'κανε εντύπωση η αυτοκυριαρχία, η περ�φα
νη άνεση και η αυτοπεποίθηση αυτής της υπερoπτικ�ς κοπέ
λας. Κι όλ ' αυτά �ταν ολοφάνερα, ο Αλιόσα αισθανόταν 
πως δεν υπερβάλλει σε τίποτα. Bρ�κε πως τα μεγάλα, 
αστραφτερά, μαύρα της μάτια είναι υπέροχα και ταιριά
ζουν ιδιαίτερα στο χλωμό, στο κάπως ωχροκίτρινο μάλιστα 
μακρουλό της πρόσωπο. ' Ομως σ '  αυτά τα μάτια όπως 
και στο σX�μα των γοψευτικών χειλιών της υπήρχε κάτι 
που θα μπορούσε ίσως ο αδερφός του να το ερωτευθεί τρο
μερά, μα που δε θα ' ταν ίσως δυνατό να τ '  αγαπάει κανείς 
για πoλUν καιρό. Ε ίπε σχεδόν καθαρά τη γνώμη του στον 
Ντιμήτρι όταν εκε ίνος, μετά την επίσκεψη, δεν τον άφηνε 
�συxo και τον παρακαλούσε επίμονα να μην του κρύψει τί 
εντύπωση του 'κανε η αρραβωνιαστικιά του. 

- Θα ' σαι ευτυχισμένος μαζί της μα ίσως . . .  η ευτυχία 
σου να μην ε ίναι �ρεμη. 

- Έτσι είναι , αδερφέ μου , κάτι τέτοιοι άνθρωποι μέ
νουν πάντα όπως είναι ,  δεν uποτάσσrπ r .χι στη μrJ[PCX: τους. 
Ώστε νομίζεις πως δε θα την αγαπ(� π χντοτινά. ;  

- ' Οχι, μπορεί να την αγαπ άς π :ιντoτι.νcί. μ Ί.. ίσως να 
μην είσαι πάντοτε εuτuχισμένοc μαζί τ-ηζ. 

Ο Αλιόσα είχε προφέρει τό�ε τη γνώμη του �oκκιν ίζo
ντας, και φουρκίστηκε με τον εαυτό του που υπόκυψε στα 
παρακάλια τ

' αδερφού του και του ε ίπε τις τόσο « ανόητες» 
σκέψεις του. Γ ιατί  τούτη η γνώμη του φάνηκε και του ίδιου 
τρομερά ανόψη μόλις την ξεστόμισε . Μα  ντράπηκε κιόλας 
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ποu μίλησε με τόση αποκοτιά  για μια γuν αίκα. Με μεγάλη 
κατάπληξη αισθάνθηκε τώρα, με το πρώτο βλέμμα ποu 
' ρ ιξε στην Κατερίνα lβάνοβνα,  πως ίσως τότε να ' χε κάνει 
μεγάλο λάθος. Τούτη τη φορά το πρόσωπό της έλαμπε με 
μιαν απροσποίητη κι ανοιχτόκαρόη καλοσύνη, φαινόταν ντό
μπρο και γεμάτο ε ιλικρίνεια .  Απ ' όλη την παλιά «περηφά
νια και αλαζονεία» ποu έκαναν τότε τόσην εντύπωση στον 
Αλιόσα, όεν απόμενε τώρα παρά μια τολμηρή κι εuγενική 
ενεργητικότητα και κάποια ξάστερη κι ακλόνητη αuτοπε
ποίθηση. Ο Αλιόσα κατάλαβε με την πρώτη ματιά ποu της 
έριξε, απ ' τα πρώτα λόγια ποu τοu ε ίπε, πως όλη η τρα
γωόία ποu περνάει ο τόσο αγαπητός της άνθρωπος όεν της 
είναι άγνωστη , πως ίσως τα ξέρει κιόλας όλα, όλα ώς την 
τελεuταία λεπτομέρεια. Κι όμως, παρ ' όλ ' αuτά το πρό
σωπό της ήταν τόσο φωτεινό, ε ίχε τόση πίστη στο μέλλον, 
ποu ο Αλιόσα ένιωσε ξαφνικά τον εαuτό τοu σοβαρά και 
σuνειόητά ένοχο απέναντί της. Τον ε ίχε καταχτήσει και cru
νεπάρει μονομιάς. Εκτός απ ' όλ ' αuτά, παρατήρησε ακό
μα, απ ' τ ις πρώτες κιόλας λέξεις πως εκείνη βρισκόταν σε 
μιαν έξαψη' ποu ίσως να της ήταν κάτι  πολύ ασuνήθιστο, 
μιαν έξαψη ποu έφτανε σχεόόν τα όρια τοu ενθοuσιασμού. 

- Σ ας περίμενα με τόση αγωνίoc, γιατί μονάχα από 
σας μπορώ τώρα να μάθω όλη την αλήθεια. Κανένας άλλος 
όε θα μοu την έλεγε! 

- Ηρθα . . .  μοuρμούρισε μπερόεμένα ο Αλιόσα, εγώ . . .  
εκείνος μ '  έστειλε. 

- Α, εκε ίνος σας έστειλε. Έτσι και το προαισθανό
μοuν πως θα γίνει. Τώρα όλα τα ξέρω, όλα, φώναξε ξαφνι
κά η Κατερίνα Ιβάνοβνα και τα μάτια της αστράψανε. 
Σταθείτε , Αλεξέι .Φιοντόροβιτς, θα σας πω πρώτα για ποιό 
λόγο σας περίμενα τόσο. Γιατί εγώ ίσως να ξέρω πολύ πε-
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ρισσότερα κι από σας τον ίδιο. Δεν περιμένω να  μάθω νέα 
από σας .  Ν α τι θέλω: Ν α μου πείτε την πρoσωπικ� σας 
γνώμΊ) για κείνον, θέλω να  μου δΙΊ)γΊ)θείτε με τον πιο ρεα
λιστικό, με τον πιο ωμό μάλιστα (ω,  όσο θέλετε ωμό ! )  τρό
πο, πώς τον βλέπετε τώρα και σε τ ι  κατάστασΊ) τον αφ�
σατε ύστερ ' απ ' τ-η σΊ)μεριν� σας συνάνΤΊ)σΊ) . Αυτό ίσως θα 
' ναι καλUτερo παρά να εξΊ)γΊ)θώ εγώ Ί) ίδια μαζί του, εγώ 
που δε θέλει πια να με ξαναδεί. Καταλάβατε τι θέλω από 
σας; Και τώρα πέστε μου γιατί  σας έστειλε δω πέρα (το 
' ξερα πως θα  στείλει εσάς ! )  μιλ�στε χωρίς περιστροφές, 
μπείτε αμέσως στην ουσία !  . .  

Μ ' , , - ου ε ιπε να σας πω . . .  πως σας αποχαιρεταει μ 
όλο του το σεβασμό και πως δε θα  ξανάρθε ι π ια ποτέ. .. κα.ι 
να  σας πω πως σας αποχαιρετάει. 

- Μ '  αποχαιρετάει; Έτσι το ε ίπε; Aυτ� την έκφρα
σΊ) μεταχειρίσΤΊ)Κε; 

- Ναι. 
- ' Ισως να  το ' πε έτσι τυχαία, χωρίς να  το θέλει, να 

' κανε λάθος σΤΊ) λέξΊ) , να  μΊ) μεταχειρίσΤΊ)Κε τ-η λέξΊ) που 
' πρεπε; 

- Όχι, μου 'πε ακριβώς τούΤΊ) ΤΊ) λέξΊ) να σας μετα
βιβάσω: «σας αποχαιρετάει». Κάπου τρεις φορές με παρα
κάλεσε να μην την ξεχάσω. 

Η Κατερίνα Ιβάνοβνα έγινε κατακόκκινΊ) . 
- BOΊ)θ�στε με τώρα, Αλεξέι Φιοντόροβιτς, τώρα εί

ναι που μου χρειάζεται Ί) βo�θειά σας: Θα σας πω τι σκέ
φτομαι και σεις να μου πείτε μονάχα αν είναι σωστ� � όχι Ί) 
σκέψΊ) μου. Ακούστε, αν τυχόν και σας έλεγε τυχαία να  με 
απoXαιρετ�σετε χωρίς να επιμένει σΤΊ) μεταβίβασΊ) τούΤΊ)ς 
τ-ης λέξΊ)ς, χωρίς να την υπογραμίσει, τότε όλα θα  'χαν τε
λειώσει .. . Θα ' ταν κάτι τελειωτικό! Μα αν επέμεινε ιδιαί-
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τερα σε τούτη τη λέξ'Υ), αν σας τόνισε ιόιαίτερα να  μου με
ταβιβάσετε τούτο τον αποχαιρετισμό, θα πε ι  πως �ταν 
ερεθισμένος. Ίσως και ν α  μψ �ξερε τι έλεγε , ε ;  Τ '  αποφά
σισε και τρόμαξε κι ο ίόιος με Τψ απόφασ� του ! Δεν έφυγε 
μακριά μου βαόίζοντας με σιγουριά μα λες και κατρακυλού
σε απ ' ην πλαγιά κανενός βουνού. Η υπογράμμισ'Υ) τούΤ'Υ)ς 
Τ'Υ)ς λέξ'Υ)ς μονάχα πικρό κομπασμό μπορεί να φανερώνει. 

- Αυτό είναι, αυτό ε ίναι !  βεβαίωσε ζω'Υ)ρά ο Αλιόσα. 
Και μένα έτσι μου φαίνεται τώρα. 

- Κι αφρύ είναι έτσι θα  πει πως όεν είναι χαμένος ακό
μα!  Ε ίναι  μονάχα απελπισμένος, μα εγώ μπορώ ακόμα να 
τον σώσω . Γ ια σταθείτε, μ�πως σας ε ίπε τίποτα για κάτι 
λεφτά, για τις τρεις χιλιά.όες; 

- Όχι μονάχα μου είπε, μα ίσως- ίσως αυτό �ταν που 
του κόστισε πιότερο απ ' όλα τ '  άλλα. Έλεγε πως τώρα 
έχασε Τψ τιμ� του και πως τώρα πια ό ,τ ι  και να  γίνε ι το 
ίόιο του κάνει ,  απάνΤ'Υ)σε με θέρμ'Υ) ο Αλιόσα νιώθοντας μια 
ελπίόα να  πλ'Υ)μμυρίζει ην καρόιά του και πως ίσως στ ' 
αλ�θεια μπορεί να  σωθεί ο αόερφός του. Μ α  μ�πως εσείς . . .  
ξέρετε γι ' αυτά τα λεφτά; πρόσθεσε β ιαστικά και κόμπια
σε. 

Ε" >;1 ξ '  θ ' - ιναι καιρος πια που το <.,..ερω· το ερω ετικα. 
Έστειλα ένα Τ'Υ)λεγράφ'Υ)μα στ'Υ) Μ όσχα και ρώτφα. Και  
το ξέρω προ πολλού πως τα λεφτά όεν ε ίχαν σταλεί. Δεν 
, λ ., " " Τ ' β'" εστει ε τα  .Λεφτα, ομως εγω σωπαινα. 'Y)V περασμεν'Υ) 00-
μάόα έμαθα πόσ'Υ) μεγάλ'Υ) ανάγκ'Υ) από λεφτά ε ίχε και τώ
ρα. . .  Ένα πράμα μονάχα �θελα να πετύχω: Ν α τον κάνω 
να  καταλάβει σε ποιόν πρέπει να γυρίσει και ποιός είναι ο 
πιο π ιστός του φίλος. ' Ομως αυτός όε θέλει να  πιστέψει 
πως εγώ είμαι ο πιό πιστός του φίλος, όε θέλφε να με ν ιώ
σε ι ,  μ '  έβλεπε μονάχα σαν γυναίκα. Όλ'Υ) η βόομάόα με 
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βocσάν ιζε μιoc φoβερ� έγνοιoc. Π ώς νoc τoc κocτ ocφέρω νoc μΎ) 
με ντρocπεί που σκόρπισε τ ις τρε ις χιλιάΟες. ΔΎ)λoco� ocς 
ντρέπετocι τους άλλους κocι τον ίοιο τον εocυτό του ,  μoc εμένoc 
ocς μΎ) με ντρέπετocι. M�πως τ άχoc οεν τoc  λέει όλoc χωρίς 
ντρoπ� στο Θεό; Γ ιocτί λοιπόν οεν έμocθε τόσον κocιρό πόσο 
μπορώ νoc υποφέρω γι ' ocυτόν; Γ ιocτί ,  γιocτ ί  Οε μ '  έμocθε, 
πώς τολμάει νoc μΎ) με ξέρει ύστερ ' ocπ ' όλoc όσoc γίνocνε; Θέ
λω νoc τον σώσω γιoc πάντoc. Ας ξεχάσει πως ε ίμocστε ocρρoc
βωνιocσμένοι !  Moc νoc που φοβάτocι νoc μου τ oc  πει γιocτί θoc 
χάσει τψ τιμ� του ! Όμως εσάς, Αλεξέι Φ ιοντόροβιτς, οε 
φoβ�θΎ)Κε νoc σocς εξομολογΎ)θεί ,  έτσι οεν ε ίνocι; Γ ιocτ ί  κocι γω 
ώς τoc τώρoc οεν ocξιώθΎ)ΚOC τψ ίοιoc συμπεριφορά; 

Τ oc τελευτocίoc λόγιoc τoc πρόφερε ΟocκρυσμένΎ). Δάκρυoc 
είχocν πλΎ)μμυρίσει τoc μάτιoc ΤΎ)ς. 

- Π ρέπει ocκόμoc νoc σocς πω, πρόφερε ο Αλιόσoc με 
τρεμάμενΎ) κι ocυτός φων�, γ ιoc κείνο που ' γινε πριν ocπό λί
γο στο σπίτι του πocτέρoc. 

Κocι OΙΎ)γ�θΎ)Κε όλΎ) ΤΎ) σκψ�, OΙΎ)γ�θΎ)κε πως ε ίχε πάει 
νoc ζψ�σει λεφτά, πως εκείνος μπ�κε με τΎ) βίoc στο σπίτ ι ,  
χτύΠΎ)σε άσΧΎ)μoc τον πocτέρoc κocι  ύστερ ' ocπ ' ocυτό ε ίπε 
στον Αλιόσoc επιτocχτικά κι επίμονoc ν '  πάει κocι ν '  « ocπο
Χ ocιρετ�σει»  . . .  

- Π �γε σε κείνΎ) ΤΎ)  γυνocίκoc . . .  πρόσθεσε χocμΎ)λόφωνoc 
ο Αλιόσoc. 

- Κocι νομίζετε πως οε θoc μπορέσω ν '  ocνεχθώ α.υτ� 
τΎ) γυνocίκoc; Αυτό νομίζει κocι κείνος; Moc Οε θoc ην πoc
ντρευτεί ,  γέλocσε άξocφνoc νευρικά. M�πως τάχoc ένα.ς Π(;(
ρocμάζοβ μπορεί ocιώνιoc να  φλέγεται ocπό ' ν α  τέτοιο πάθος; 
Γ ιατί αυτό είνocι πάθος, κι όχι έρωτocς. Δε θoc τψ πάρει γι
ατί ούτε κocι κείνΎ) θoc το θελ�σει ,  χαμογέλασε και πάλι πα
ράξενα Ύ) Κocτερίνoc lβάνοβνoc. 
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Ισως και να  τ-ην παντρευτεί , πρόφερε θλιμμένα ο 

Αλιόσα χαμηλώνοντας τα  μάτια. 
- Δε θα τ-ην πάρει σας λέω! Αυτή η κοπέλα είναι άγ

γελος, το ξέρετε αυτό ;  Τ ο ξέρετε; αναφώνησε ξαφνικά η 
Κ ατερίνα  Ιβάνοβνα μ '  ασυνήθιστη θέρμη. Το πιο καταπλη
χτικό απ ' όλα τα πλάσματα. Ξέρω πως ε ίναι συναρπαστι-

' ξ ' ' λ ' � , θ ' κη , μα ερω και ποσο κα οκαροη ειναι , τ ι  στα ερο κι ευγε-
νικό χαρακτήρα έχει .  Γ ιατί  με κοιτάτε έτσι, Αλεξέι Φιοντό
ροβιτς; Μήπως απορε ίτε με τα λόγια μου, μήπως δεν τα  
πιστεuετε ;  Αγκραφένα Αλεξάντροβνα, καλέ μου άγγελε ! 
φώναξε ξαφνικά σε κάποιον κοιτάζοντας προς το άλλο δω-

, λ '  , , � " ξ  �" Αλ ' ματιο, ε ατε μεσα, ε ιν αι οω ενα ε οχο παιοι, ε ιναι ο ιο-
σα, ξέρει όλες τις υποθέσεις μας, ελάτε να  σας δει! 

- Αυτό περίμενα και γω πίσω απ ' τ-ην κουρτίνα. Ν α  
με φωνάξετε, ακοuστηκε μια γυναι�ε ία  φωνή πoΛU απαλή, 
κάπως γλυκερή μάλιστα. 

Η κουρτίν α  παραμέρισε και η ίδια η . . .  Γκροuσενκα, γε
λαστή και χαροuμενη, πλησίασε στο τραπέζι. Ο Αλιόσα 
αναταράχτηκε. Κ άρφωσε το βλέμμα του πάνω της και δεν 
μποροuσε να κοιτάξει αλλοU. Να που 'χε μπροστά του αυ
τή την τρομερή γυναίκα, το «θηρίωι ,  όπως τ-ην ε ίχε ονομά
σει μισή ώρα πρωτuτερα ο αδερφός του ο Ιβάν.  Κι όμως 
έβλεπε κε ι ένα πλάσμα που φαινότανε συνηθισμένο κι απλό, 
μιαν αγαθή καλόκαρδη γυναίκα, όμορφη βέβαια, που έμοια
ζε όμως τόσο πoΛU μ '  όλες τ ις άλλες όμορφες μα «συνηθι
σμένες)) γυναίκες! Η αλήθε ια  είναι πως ήταν όμορφη, πάρα 
πoΛU όμορφη μάλιστα, μια ροuσικη ομορφιά απ : αυτές που 
πολλοί τ ις ερωτεuονται μέχρι πάθους. Ήταν αρκετά ψηλή, 
όχι όμως σαν τ-ην Κατερίνα  Ιβάνοβνα ( αυτή ήτανε πρώτο 
μπό ι ) ,  γεμάτη, με απαλές, σάμπως αθόρυβες κινήσεις, που 
'χαν κι αυτές εκλεπτυνθε ί ίσαμε μιαν επιτηδευμένη γλυκε-
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ρότητα, όπως και η φωνή ης. Δεν πλησίασε με το σταθερό 
και σίγουρο βήμα της Κατερίνας lβάνοβνας. Απεναντίας 
ήρθε αθόρυβα. Το πόδι της δεν ακουγόταν καθόλου στο πά
τωμα. Κάθισε απαλά στην πολυθρόνα ,  το πλούσιο, μετα
ξωτό μαύρο της φουστάνι θρό ισε απαλά,  και τύλιξε τον 
παχουλό ,  άσπρο σαν τον αφρό λαιμό της και τους χυτούς 
της ώμους μ '  ένα μαύρο, βαρύτιμο μάλλινο σάλι. Ήταν ει
κοσιδυό χρονών και, βλέποντας κανείς το πρόσωπό της, τό
σο ακριβώς θα υπολόγιζε πως είναι. Το πρόσωπό της ήταν 
πολύ λευκό, με μιαν απόχρωση αχνό ροζ στα μάγουλα. Το 
περίγραμμα του προσώπου της ήταν κάπως φαρδύ και το 
κάτω σαγόνι προεξε ίχε μάλιστα κάπώς. Το πάνω χείλος 
ήταν λεπτό μα το κάτω που προεξε ίχε ήταν δυο φορές πιο 
παχύ και μάλιστα σάμπως πρησμένο. ι Ομως τα θαυμάσια 
πυκνά σκουρόξανθα μαλλιά, τα σκούρα φρύδια και τα υπέ
ροχα σταχτογάλανα μάτια με τα μακριά τσίνορα θα υποχι)έ
ωναν χωρίς αμφιβολία ακόμα και τον πιο αδιάφορο ,  και τον 
πιο αφηρημένον άνθρωπο, ακόμα κι αν βρ ισκότανε μέσα 
στο πλήθος, σε κανένα πανηγύρι ή σε συνωστισμό, να στα
ματήσει μπροστά σ '  αυτό το πρόσωπο και να το θυμάται 
για πολύν καιρό. Εκείνο που περισσότερο απ ' όλα έκανε 
εντύπωση στον Αλιόσα ήταν η παιδιάστικη, ανοιχτόκαρδη 
έκφραση τούτου του προσώπου. Το βλέμμα της ήταν παι
διάστικο, ήταν χαρούμενη σαν παιδί , πλησίασε στο τραπέζι 
πραγματικά «χαίροντας πολύ» και λες και κάτι πρόσμενε 
με μια παιδιάστικη ανυπομονησία και με μιαν εύπιστη πε
ριέργεια. Το βλέμμα της σου αναγάλλιαζε την ψυχή, αυτό 
το ' ν ιωσε ο Αλιόσα. Ε ίχε και κάτι άλλο ακόμα, κάτι που δε 
θα μπορούσε ή δε θα ' ξερε να το εξηγήσει μα που ίσως να 
το αισθάνθηκε κι αυτό ασυνείδητα. Λέω και πάλι γι ' αυτή 
την απαλότητα, για την τρυφεράδα στην κάθε κίνηση του 
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κορμιοό , γι '  αuτές τις αθόρuβες σαν γάτας κινήσεις. Κι όμως 
το κορμί της ήταν ρωμαλέο και πλοόσιο . Κάτω από 
το σάλι μαντέβονταν φαρδείς, γεμάτοι ώμοι κι ένα ορθόστη
το , εντελώς νεανικό ακόμα στήθος. Το κορμί αuτό uπο
σχόταν ιχπό τώρα γραμμές Αφροόίτης της M�λoυ μα με 
αναλογίες κάπως υπερβολικές. Αυτό φαινόταν κιόλας. Ο ι  
γνώστες της ρούσικης γυναικείας καλλoν�ς θα μπορούσανε 
να προβλέψουν αλάθευτα, κοιτάζοντας τψ Γκρούσενκα, 
πως αυτ� η όρoσερ� νεανικ� ακόμα ομορφιά στα τριάντα 
της χρόνια θα χάσει τψ αρμονικότητά της, θα γίνει πλαόα
ρ� , το πρόσωπο θα κρεμάσε ι ,  στο μέτωπο και κοντά στα 
μάτια πολύ σύντομα θα παρουσιαστούν μικρές ρυτίόες, το 
χρώμα θα γίνει τραχύτερο, όλο κοκκινάόες, κοντολογίς πως 
τούτη η ομορφιά είναι πρόσκαιρη, πράμα που σuμβαίνει 
εξαιρετικά συχνά στις Ρωσίόες. Εννοείται πως ο Αλιόσα 
όεν τα σκεφτόταν αυτά μα, αν και �ταν μαγεμένος, αισθανό
ταν κάτι όυσάρεστο και σάμπως να λυπόταν καθώς αναρω
τιόταν: σατί σέρνει έτσι τ ις λέξεις και όε μιλάει με φυσικό
τητα; Φαίνεται πως θεωρούσε όμορφο τούτο το σούρσιμο 
και τη γλυκεράόα στον τόνο της φων�ς. Ήταν φυσικά ένα 
κακό συν�θειo μονάχα, που απόόειχνε .την έλλειψη ανατρο
φ�ς και τη στραβ� αντίληψη της ευπρέπειας. Κι όμως αυτ� 
η προφορά κι ο τονισμός φαίνονταν στον Αλιόσα, σχεόόν αφό
ρητη αντίθεση μ '  αυτό το παιόιάστικο, ανοιχτόκαρόο και 
χαρούμενο πρόσωπο, μ '  αυτό το �συχo, ευτυχισμένο σαν 
μωρού αχτινοβόλο βλέμμα! Η Κατερίνα lβάνοβνα την έβα
λε να καθίσει αμέσως στψ πολυθρόνα απέναντι στον Αλιό
σα και τη φίλησε ενθουσιασμένη κάμποσες φορές στα γελα
στά της χείλη. Λες και �ταν ερωτευμένη μαζί της. 

- Είναι η πρώτη φορά που βλεπόμαστε, Αλεξέι Φιο
ντόροβιτς, πρόφερε με παραφορά. Θέλησα να τ!) γνωρίσω, 
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να.  τη οω, ήθελα. να.  πάω σπίτι της μα. κείνΊ), μόλις έμα.θε 
τούΤΊ) τ-ην επιθυμία. μου, ήρθε μονάχΊ) ΤΊ)ς. Το ' ξερα. α.πό 
πρώτα. πως εμείς θα. τα. ξεΟια.λύνουμε όλα. οι ουό μα.ς, όλα.! 
Αυτό προα.ισθα.νότα.ν Ί) κα.ρΟιά μου . . .  Π ροσπα.θήσα.νε να. με 
πείσουν να.  μ-ην κάνω α.υτό το Ο ιάβΊ)μα. μα. εγώ προα.ισθα.νό
μουν μια.ν ευτυχισμένΊ) λύσΊ) κα.ι οεν έκα.να. λάθος. Η Γκρου
σενκα. μου τα. εξήγΊ)σε όλα., όλα. τα. σχέοιά ΤΊ)ς. Σ α.ν ένα.ς 
άγγελος κα.λοσυνΊ)ς ήρθε πετώντα.ς εοώ κι έφερε τη γα.λήνΊ) 
κα.ι ΤΊ) χα.ρά . . .  , 

- Κα.ι με κα.τα.Οεχτήκα.τε, κα.λή μου, άξια. ΟεσποινίΟα., 
ε ίπε κα.ι πάλι τρα.γουΟιστά Ί) Γκρουσενκα. με το ίοιο χα.ρι
τωμένο κα.ι χα.ρουμενο χα.μόγελο. 

- Μ-ην τολμήσετε να. ξα.να.πείτε τέτοια. λόγια., μάγισ
σά μου, γψεύτρα. μου ! Εσάς να. μ-ην κα.τα.Οεχτώ! Να.,  θα.  
ξα.να.φιλήσω το κάτω χειλάκι σα.ς. Είνα.ι πα.χουλούτσικο, ν α.  
λοιπόν, κα.ι γ ω  τ ο  φιλάω γ ι α.  να.  γίνει α.κόμα. πιο πα.χουλου
τσικο , κι άλλο, κι άλλο . . .  Κοιτάχτε τ-ην πως γελάει, Αλεξέι 
Φιοντόροβιτς, Ί) κα.ρΟιά σου α.να.γα.λλιάζει σα.ν κοιτάς α.υτόν 
τον άγγελο. 

Ο Αλιόσα. κοκκίνισε κι έτρεμε α.νεπα.ίσθΊ)Τα.. 
- Με κα.λοπιάνετε ,  κα.λή μου ΟεσποινίΟα., όμως εγώ 

ίσως να.  μ-ην α.ξίζω κα.θόλου τα. χάΟια. σα.ς. 
- Δεν τ '  α.ξίζει; Αυτή να.  σου λέει πως οεν τ '  α.ξίζει !  

ξεφώνισε κα.ι πάλι με τ-ην ίΟια. θέρμΊ) Ί) Κα.τερίνα. Ιβάνοβνα.. 
Το ξέρετε, Αλεξέι Φιοντόροβιτς, πως ήμα.στε ένα. πολύ ιοιό
τροπο μυα.λουΟάκι κα.ι μια. κα.ροουλα. α.τίθα.σ-η μα. πολύ περή
φα.νΊ); , Ημα.στε ευγενικοί ,  Αλεξέι Φιοντόροβιτς, είμα.στε 
μεγα.λόψυχοι, το ξέρετε α.υτό; Μονάχα. που ήμα.στα.ν Ουστυ
χισμένοι .  Ήμα.στα.ν έτοιμοι να. κάνουμε κάθε θυσία. για. 
ένα.ν α.νάξιο ίσως, ή ελα.φρόμυα.λο άνθρωπο. Ήτα.ν κάποι
ος, ένα.ς α.ξιωμα.τικός κι α.υτός, που τον ερωτευτήκα.με, που 
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του τα προσφέραμε όλα, πέρασε καιρός πια, εδώ και πέντε 
χρόνια,  μα κείνος μας ξέχασε και παντρεύΤ'Υ)Κε μιαν άλλΥ). 
Τ ώρα Υ) γυναίκα του πέθανε. Έγραψε πως έρχεται εδώ, 
και μάθετε ακόμα πως μονάχα αυτόν, μονάχα αυτόν αγαπά
με ώς τα τώρα, μονάχα αυτόν αγαπάμε σ '  όλΥ) μας ΤΥ) ζω�! 
Θα ' ρθει ,  και Υ) Γκρούσενκα θα γίνει και πάλι ευτυχισμένΥ). 
Όλα τούτα τα πέντε χρόν ια �ταν δυστυχισμένΥ). Μα ποιος 
λοιπόν θα  μπορέσει να  πει έναν κακό λόγο γι ' αυτ�ν; Ποιος 
μπορεί να  καυχΥ)θε ί  πως ε ίχε σχέσεις μαζί ΤΥ)ς; Μονάχα κεί
νος ο γέρος, ο παράλυτος έμπορος, μα τούτος �ταν μάλλον 
πατέρας ΤΥ)ς, φίλος και προστάΤΥ)ς. ΤΥ) βρ�κε τότε απελπι
σμένΥ) που ΤΊjV ε ίχε εγκαταλείψει εκείνος που τόσο πολύ 
αγαπούσε . . .  Τότε �θελε να πάει να πνιγεί κι ο γέρος ΤΊjV 
έσωσε, ΤΊjV έσωσε! 

- Σ αν πολύ να με υπερασπίζεστε, καλ� μου δεσποινί
δα, σαν πολύ να β ιαζόσαστε, πρόφερε και πάλι με ΤΥ) συρτ� 
φων� ΤΥ)ς Υ) Γκρούσενκα. 

- Σ ας υπερασπίζω; Μ α  μ�πως τάχα χρε ιάζεται εγώ 
να σας υπερασπίσω; Και μ�πως θα ' χα ποτέ το θάρρος να  
το κάνω; Γκρούσενκα, άγγελέ μου, δόστε μου το χεράκι 
σας, κοιτάξε τούτο το παχουλό, μικρούλικο, υπέροχο χερά
κι, Αλεξέι Φιοντόροβιτς . Αυτό το χεράκι μου ' φερε ΤΊjV ευ
τυχία XV<L γω τώρα θα το φιλ�σω κι από πάνω και στψ πα
λάμΥ), να, να, και να! 

Και  φίλφε τρεις φορές σαν μεθυσμένΥ) το πραγματικά 
υπέροχο χεράκι ΤΥ)ς Γκρούσενκα που ίσως το μόνο ψεγάδι 
του �ταν πως �ταν κάπως υπερβολικά παχουλό. Η άλλΥ) 
πρότεινε τούτο το χεράκι, γελώντας νευρικά και κουδουνι
στά και παραηρούσε ην «καλ� δεσποινίδα». Ήταν φανε
ρό πως Τψ ευχαριστούσε που ης φιλούσαν έτσι το χεράκι. 
«Σ άμπως πολύ υπερβολικός αυτός ο ενθουσιασμός» ,  σκέ-
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φΤΎ)Κε για μια στιγμή ο Αλιόσα και κοκκίνισε. Η καροιά 
του, όλΥ) την ώρα, ήταν κάπως ιοιαίτερα  ανήσυχη. 

- Μη με ντροπιάζετε τόσο πολύ, καλή μου οεσποινί
οα, φιλώντας έτσι μπροστά στον Αλεξέι Φιοντόροβιτς το χέ
ρι μου. 

- Μα μήπως τάχα ήθελα να σας ντροπιάσω μ '  αυτό 
που έκανα; πρόφερε απορώντας κάπως η Κ ατερίνα Ιβάνο
βνα. Αχ, καλή μου, πόσο άσκημα με καταλαβαίνετε ! 

- M d  ίσως και σεις να  μη με καταλαβαίνετε και τόσο 
καλά, καλή μου ΟεσποινίΟα. ' Ι σως να ' μαι πολύ χειρότερη 

, , 'ζ ΕΙ , , ι  , απ οσο νομι ετε. ιμαι ανοητη, κανω οτι μου καπνισε ι .  
Τον καημένο τον Ντιμήτρι Φ ιοντόροβιτς τον τύλιξα τότε 
μόνο και μόνο για να παίξω μαζί του. 

- '  Ομως τώρα σεις η ίοια θα τον σώσετε. Μου οώσα
τε το λόγο σας. Θα του β άλετε μυαλό, θα του αποκαλύψετε 
πως αγαπάτε άλλον, από καιρό πια, και πως τώρα θέλει να  
σας παντρευτε ί . . .  

- Αχ, όχι , εγώ οε σας υποσχέθηκα τίποτα τέτοιο. Αυ
τά όλα τα λέγατε εσείς μονάχη σας, εγώ οεν υποσχέθη*α 

, τιποτα. 
- Θα πει λο ιπόν πως οε σας κατάλαβα καλά, πρόφερε 

ήσυχα η Κατερίνα Ιβάνοβνα και σαν να  χλώμιασε λιγάκι. 
Υποσχεθήκατε . . .  

- Καλέ, όχι, άγγελέ μου, καλή μου οεσποινίοα, οε  σας 
υποσχέθηκα τίποτα, είπε οιακόπτοντάς την η Γκρούσενκα 
με την ίοια ήρεμη φωνή και την ίοια εύθυμη κι αθώα έκφρα
ση στο πρόσωπό της. Τ ώρα πια το βλέπετε καθαρά, άξια 
οεσποινίοα μου, πόσο κακή και πεισματάρα είμαι απεναντί 
σας.  Ό ,τι  μου κατέβει, εκείνο και θα κάνω. Π ριν από λίγο, 
ίσως και να σας υποσχέθηκα κάτι μα τώρα πάλι σκέφτομαι: 
Κι αν ξαφνικά μου ξαναρέσει κείνος, ο Μ ίτια οηλαοή; Γ ιατί  
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μια φορά πολύ μου 'χε αρέσε ι, σχεδόν μιαν ώρα εξακολου
θούσε να μ '  αρέσει .  ' Ισως τώρα κιόλας να πάω και να του 
πω να μείνει από σ�μερα στο σπίη μου . . .  Ν α η ανεμοοού
ρα είμαι . . .  

- Π ριν από λίγο λέγατε . . .  εντελώς άλλα πράματα . . .  
ψιθύρισε με  ουσκολία η Κατερίνα lβάνοβνα. 

- Αχ, πριν από λίγο ! Μα εγώ είμαι πονόψυχη, είμαι 
ανόητη. Μονάχα να σκεφτεί κανείς πόσο υπόφερε εξαιτίας 
μου ! Και η θα γίνει αν πάω τώρα στο σπίη και τον λυπη
θώ; Τι θα γίνει ;  

- Δεν περίμενα πως . . .  
- Εχ, οεσποινίοα μου, πόσο π ι ο  αγαθ� είστε από μέ-

να, πόσο πιο ευγενικ�. Ίσως τώρα να πάψετε κιόλας να μ '  
αγαπάτε, εμένα την ανόητη για τον παλιoxαρακτ�ρα μου. 
Δώστε μου το χεράκι σας, άΥΥελέ μου, παρακάλεσε χαοιά
ριχα και π�ρε το χέρι της Κατερίνας lβάνοβνας σχεοόν με 
κάποιαν ευλάβεια. Τώρα θα πάρω το χεράκι σας, καλ� μου 
οεσποινίοα, και θα σας το φιλ�σω όπως και σεις. Σεις μου 
το φιλ�σατε τρεις φορές μα εγώ θα ' πρεπε να σας το φιλ�
σω τριακόσιες για να ' μαστε πάτσι. 'Ομως, ας είναι. 'Οσο 
για τ '  άλλα, ας γίνει όπως θέλει ο Θεός. ' Ισως να γίνω 
εντελώς σκλάβα σας και να θελ�σω να υπακούω σαν σκλά
βα στην κάθε σας επιθυμία. Ας γίνουν όλα σύμφωνα με το 
θέλημα του Θεού, χωρίς καμιά συμφωνία ανάμεσά μας και 
χωρ ίς καμιάν υπόσχεση. Μα το χεράκι σας, το χεράκι σας 
είναι τόσο απαλό, το χεράκι σας! Δεσποινίοα μου, καλ� 
μου, ομορφούλα μου! , 

Πλησίασε αργά τούτο το χεράκι στα χείλη της έχοντας 
την παράξενη επιθυμία να «πατσίσει» με τα φιλιά. Η Κα
τερίνα lβάνοβνα οεν τράβηξε το χέρ ι  της: κάη άρχισε να 
ελπίζει όταν η άλλη της έοωσε την παράξενη υπόσχεση να 
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την υπακούει «σαν σκλάβα». Την κοίταζε επίμονα στα μά
τια .  Κι  εξακολουθούσε να βλέπει σε κείνα τα μάτια την 
ίοια ανοιχτόκαροη έκφραση, τη γεμάτη εμπιστοσύνη, την 
ίοια λαγαρ� ευθυμία . . .  « Ί σως να 'ναι πολύ απλoϊκ� ! »  σκέ
φτψε για μια σηγμ� η Κατερίν α  Ιβάνοβνα μ '  ελπίΟα. Στο 
μεταξύ η Γκρούσενκα, σαν γοψευμένη απ ' το «χαριτωμένο 
χεράκι», το ' φερνε σιγά-σιγά στα χείλη της. Είχε ακoυμπ�
σει σχεΟόν τα χείλη της πάνω σ '  αυτό το χέρι ,  μα ξαφνικά 
το κράτησε κει για ούο, γ ια τρία οευτερόλεπτα σαν κάη να 
σκεφτόταν. 

- Ξέρετε όμως κάτι ,  άγγελέ μου, καλ� μου οεσποινί
οα, ε ίπε ξάφνου με την πιο συρτ� κι απαλ� XOCL γλυκερ� 
φωνούλα της, ξέρετε τι ;  Τώρα μου πέρocσε μια σκέψη να  
μην το φιλ�σω το χεράκι σocς. 

Κι  άρχισε voc γελάει εύθυμα XOCL κεφάτα. 
- Όπως θέλετε .. . Τι  έχετε; είπε η Κατερίνoc Ιβάνοβνoc 

κι άξαφνα ανocτρίχιασε. 
- Ν α, έτσι. Θέλω πάντoc voc το θυμάστε πως εσείς μου 

φιλ�σατε το χέρι XOCL γω οε φίλφoc το οικό σας. 
Κάτι έλocμψε ξαφνικά στα μάηα της. Κοίτocζε με τρο

μερ� επψoν� την Κocτερίνoc Ιβάνοβνoc κατάματα. 
- Αοιάντροπη ! πρόφερε άξαφνoc η Κατερίνα Ιβάνοβνα 

σαν να  κατάλocβε κάτι ξocφνιχά' άναψε ολάκερη XOCL πετά
χτηκε απ ' τη θέση της. Σψώθψε και η Γκρούσενκoc χωρίς 
voc βιάζεται. 

- Θα το οιηγηθώ και στον Μίτια πως μου φιλ�σατε 
το χέρι και γω Οε σας το φίλφoc. Πόσο θoc γελtiσει !  

- Έξω, πρόστυχη ! 
- Αχ, η ντρoπ�, οεσποινίοα μου, αχ, τι ντρoπ�, αυτ ά  

τα  λόγια οε σocς τocφιάζουν καθόλου, καλ� μου ΟεσποινίΟoc. 
- Έξω, πουλημένη! ούρλιocξε η Κατερίνα lβάνοβνα. 
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Το πρόσωπό της παραμορφώθ'Υ)Κε κι όλα τα χαρακτη
ριστικά της έτρεμαν. 

- Ελάτε δα! Και πουλημένη ! Εσείς η ίδια όταν �σα-
" ' β  � , σταν κοριτσι πηγαινατε στους νεαρους τα  ραοακια για να 

τους πάρετε λεφτά, πηγαίνατε να πoυλ�σετε την ομορφιά 
σας.  Τ α ξέρω δα. 

Η Κατερίνα lβάνοβνα ξεφώνισε κι όρμησε πάνω της 
μα ο Αλιόσα τη συγκράτησε: 

- Μην κάνετε πια ούτε β�μα, μη λέτε λέξη! Μη λέτε ,  
μην απαντάτε τ ίποτα, θα φύγει, τώρ ' αμέσως θα φύγει !  

Κείνη τη στιγμ� μπ�καν στο δωμάτιο οι δύο συγγένισ
σες της Κατερίνας lβάνοβνας και η καμαριέρα. Όλες όρ
μησαν προς το μέρος της. 

- Και βέβαια θα φύγω, ε ίπε η Γκρούσενκα παίρνο
ντας τη μαντ�λα της απ ' το ντιβάνι. Καλούλη μου, Αλιό
σα, για συνόδεψέ με ! 

- Φύγετε, φύγετε γp�γopα! είπε ο Αλιόσα ενώνοντας 
ικετευτικά τα χέρια του. 

- Καλούλη μου, Αλιόσενκα, συνόδεψέ με! Στο δρόμο 
θα σου πω ένα γλυκό, πολύ γλυκό λογάκι ! Γ ια χάρη σου, 
Αλιόσενκα, έκανα όλη τούτη τη φασαρία. Συνόδεψέ με., κα
λέ μου, θα σου αρέσει ύστερα. 

Ο Αλιόσα της γύρισε την πλάτη. Η Γκρούσενκα έφυγε 
τρέχοντας και γελώντας δυνατά. 

Η Κατερίνα lβάνοβνα έπαθε κρίση. Έκλαιγε με λυγ
μούς, την πνίγανε σπασμοί. ' Ολοι στριφογύριζαν γύρω της. 

- Σας είχα πpoε ιδoπoι�σει ,  της έλεγε η γεροντότερη 
. θειά της, προσπαθούσα να σας αποτρέψω απ ' αυτό το διά
βημα . . .  ε ίσαστε πολύ παράφορη .. . Π ώς μπορέσατε και τ '  
αποφασίσατε ένα τέτοιο διάβημα! Εσείς δεν τα ξέρετε αυ
τά τα υποκείμενα και γι ' αυτ�ν λένε πως είναι χε ιρότερη 
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απ ' όλες . . .  Μα  ην αλ�θεια, ε ίστε πολύ ατίθαση ! 
- Είναι τ ίγρισσα! ούρλιαξε Yj Κατερίνα Ι βάνοβνα. Γ ι 

ατί με  κρατ�σατε, Αλεξέι Φ ιοντόροβιτς, εγώ θα ΤYjν έσπα
γα στο ξύλο, θα  τψ έσπαγα στο ξύλο! 

Δεν μπορούσε πια να συγκραΤYjθεί μπροστά στον Αλιό
σα, ίσως και να  μψ �θελε να  συγκραΤYjθεΙ 

- ΤYjς πρέπει ένα μαστίγωμα πάνω στο ικρίωμα, απ ' 
το ό�μιo, μπροστά στον κόσμο ! . .  

Ο Αλιόσα οπισθοχώΡYjσε προς ην πόρτα. 
- Όμως, Θεέ μου! ξεφώνισε άξαφνα Yj Κ ατερίνα Ιβά

νοβνα χτυπώντας τα χέρια ης. Όμως αυτός !  Π ώς μπόρε
σε κι έκανε τούη τψ ατιμία, τούΤΥ) τψ απανθρωπιά !  Δ ιYj
γ�θYJΚε σ '  αυτ� ην πρόστυΧΥ) όλα όσα έγιναν εκεί, εκείνΥ) 
ΤYjν απαίσια, τψ καταραμένYj , τψ τρισκατάραΤΥ) μέρα! 
«Π�γατε να  πoυλ�σετε ην ομορφιά σας, καλ� μου όεσποι
ν ίόα ! »  Το ξέρει κι αυτ� ! Ο αόερφός σας ε ίναι  παλιάνθρω
πος, Αλεξέι Φιοντόροβιτς! 

Ο Αλιόσα κάτι θέλφε να πει μα όεν έβρ ισκε λόγια.  Η 
καρόιά του σφιγγόταν τόσο που πονούσε. 

- Φύγετε, Αλεξέι Φιοντόροβιτς! Ντρέπομαι, όεν μπο
ρώ πια να τα υποφέρω !  Αύριο . . .  σας ικετεύω γoνατιστ�, 
ελάτε αύριο. MYj με κατακρίνετε,  συγχωρέστε με , ούτε και 
γω όεν ξέρω τι θα κάνω πια! 

Ο Αλιόσα βγ�κε στο όρόμο σχεόόν παραπατώντας. 
' Ηθελε κι αυτός να κλάψει σαν και κείνψ. Ξαφνικά, τον 
πρόφτασε Yj υΠYjρέτρια. 

- Η όεσποιν ίς ξέχασε να  σας όώσει τούτο το γραμμα
τάκι ης κυρίας Χοχλάκοβα. Απ ' το μεσψέρι μας το φέρα-
νε:. 

Ο Αλιόσα π�ρε μYjχανικά το μικρό ροζ φακελάκι και το 
, βαλε ασυναίσθψα στψ τσέΠΥ) του. 
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Ακόμα μια xαμεν� υπόλ�Ψ�! 

ΑΠ' ΤΗΝ πολιτεία ώς το μoναστ�ρι όεν �ταν παραπάνω 
από ' να  βέρστι και κάτι. Ο Αλιόσα προχώρφε γρ�
γορα. Ο όρόμος τούτη ην ώρα �ταν έρημος. Ε ίχε 

σχεόόν νυχτώσει, όύσκολα όιέκρινες σε τριάντα β�ματα από
σταση. Στα μισά του όρόμου �ταν μια όιασταύρωση. Στο 
σταυροόρόμι αυτό, κάτω από μια ξεμοναχιασμένη ιτιά, πρό
β αλε αχνά κάποια σιλουέτα. Μόλις έφτασε ο Αλιόσα στο 
σταυροόρόμι, η σιλουέτα ρίχτηκε απάνω του και φώναξε με 
αφύσικη φων� . 

- Το πορτοφόλι � τη ζω� σου! 
- Μπα! Εσύ είσαι, Μίτια! απόρησε ο Αλιόσα που εί-

χε ανατριχιάσει απ ' τον τρόμο του. 
- Χα-χα-χα! Δεν το περίμενες, ε; Σκέφτηκα: Π ού να  

σε  περιμένω;  Έξω απ ' το σπίτι της; Από κε ι  θα μπορού
σες να πάρεις τρεις όρόμους και να μου ξεφύγεις. Τελικά 
αποφάσισα να  σε περιμένω όω πέρα γιατί από όω θα πέρ
ναγες το όίχως άλλο, άλλος όρόμος για το μoναστ�ρι όεν 
υπάρχει. Λοιπόν, λέγε μου την αλ�θεια. Π άτφέ με σαν 
κατσαρίόα . . .  Μα τι έχεις ; 

- Τίποτα, αόερφέ μου . . .  ε ίναι μονάχα απ ' τον τρόμο 
μου. Αχ, Nτιμ�τρι !  Π ριν από λίγο, το αίμα του πατέρα ( ο  
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Αλιόσα έβαλε τα κλάματα' από καιρό τώρα �θελε να  κλά
ψει και τώρα σάμπως κάτι να ' σπασε στψ Ψυx� του ) .  Π α
ραλίγο να τον σκότωνες . . .  τον καταράστηκες . . .  και να που 
τώρα . . .  εδώ . . .  τούτη τη στιγμ� . . .  κάνεις αστεία . . .  το πορ
τοφόλι ή τη ζωή σου! 

Ε ' ' Ε Ι Ι Δ 'ζ - , και τι εχει να κανει ;  ιναι απρεπο ; ενταιρια ε ι ;  
- Μ α  όχι . . .  έτσι απλώς το 'πα . . .  
- Στάσου. Κοίταξε τη  νύχτα. Βλέπεις τ ι  ζοφερή που 

είναι , σύγνεφα, άρχισε να  φυσάει κι αγέρας!  Κρύφτηκα δω 
πέρα, κάτω απ ' τψ ιτιά, σε περίμενα και ξαφνικά σκέφτη
κα (να,  μα το Θεό σου λέω ! ) :  Μα τι έχω λοιπόν να καρτε
ρώ, τ ι  έχω να περιμένω;  Ν α ' τψ η ιτιά, μαντ�λι έχω, που
κάμισο έχω, μπορώ τώρα στη στιγμή να πλέξω ένα σκοινί, 
και οι τ ιράντες -και να μψ είμαι πια βάρος της γης, να  
μψ τψ ατιμάζω με  τψ πoταπ� μου παρουσία !  Και να  που 
σ '  άκουσα κείνη τη στιγμή να ' ρχεσαι και ,  Θεέ μου, σά-

, " λλ ξ '  Π ' λ '  μπως κατι  ν α α ε μεσα μου: αει να πει οιπον πωq 
υπάρχει ένας άνθρωπος που αγαπάω, νά ' τος που έρχεται ,  
νά, τούτος ο μικρούλης μου, ο καλός μου αδερφούλης που 
τον αγαπάω πιο πολύ απ ' το κάθε τι στον κόσμο και που 
μονάχα αυτόν αγαπάω! Και τόσο πολύ σ '  αγάπησα, τόσο 
πολύ σ '  αγαπούσα κείνη τη στιγμή, που σκέφτηκα: Τ ώρα 
θα  τρέξω και θα πέσω στψ αγκαλιά του. ' Ομως μου πέ
ρασε μια ανόητη σκέψη :  «Θ ' αστειευτώ λιγάκι μαζί του, θα 
τον τρομάξω». Και φώναξα σαν βλάκας: « Το πορτοφόλι ! »  
Συγχώρεσέ μου τούτη τη βλακεία, ήταν μια ανοησία μονά
χα, μα στην Ψυx� μου . . .  ε ίναι όλα σεμνά και όμορφα . . . 
' Ομως άστα να  πανε στο διάολο, λέγε μου τι έγινε κει πέ
ρα; Τι ε ίπε κείνη; Κομμάτιασέ με, σύντριψέ με , μη με λυπά
συ.ι !  Έγινε έξω φρενών; 

' Ο  � , Ι Ε ' ' β ' λ '  '1' - χι, οεν εγινε αυτο. . .  κει συνε η κατι εντε ως οια-
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φορετικό, Μίτια. ΕκεΙ . .  τ ις βρήκα κει πέρα και τ ις ouo. 
- Π οιές ouo; 
- Την Γκρούσενκα και την Κατερίνα lβάνοβνα. 
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Ο Ντιμήτρι Φιοντόροβιτς έμεινε σαν απολιθωμένος. 
- Αδύνατο ! ξεφώνισε .  Π αραμιλάς! Η Γκρούσενκα στο 

σπίτι της! 
Ο Αλιόσα τα οιηγήθηκε όλα, απ ' τη στιγμή ποu μπήκε 

στψ; Κατερίνας lβάνοβνας. Δ ιηγόταν κάποu οέκα λεπτά με 
χάσματα ίσως κι ανακατεύοντας χρονικά τα γεγονότα, μα, 
καθώς φαίνεται, τα ε ίπε όλα, οιάλεξε τις πιό σποuοαίες 
φράσεις της κοuβέντας, τ ις πιο σημαντικές χειρονομίες και 
περιέγραφε με ενάργεια και σuχνά με μια λέξη μονάχα τα  
σuναισθήματά τοu. Ο Ντιμήτρι άκοuγε σωπαίνοντας, τον 
κοιτούσε κατάματα μένοντας σε μια τρομερή ακινησία, μα 
ο Αλιόσα καταλάβαινε πως τα  ' νιωσε όλα, πως αναμέτρη
σε όλη τη σημασία τοu γεγονότος. Το πρόσωπό τοu, όσο 
προχωρούσε η οιήγηση, γινόταν όχι απλά σκuθρωπό μα κά
πως απειλητικό. Έσμιγε τα φρύοια τοu, έσφιγγε τα δόντια  
τοu, τ '  ακίνητο βλέμμα τοu γινόταν κάπως ακόμα π ιο  ακί
νητο, πιο καρφωμένο, πιο τρομερό . . .  Όμως εντελώς αναπά
ντεχα το πρόσωπό τοu άλλαξε έκφραση, έχασε την αγριάοα 

' '" ' ' ξ  Ν '  Φ , τοu, τα  σφιγμενα οοντια ανοι αν κι ο τιμητρι ιοντορο-
βιτς έβαλε ξαφνικά τα  πιο ασuγκράτητα και τα  πιο αuθόρ
μητα γέλια. Κuριολεχτικά έσκασε στα γέΛια,  για πολλήν 
ώρα ούτε να μιλήσει οεν μπορούσε. 

- Ώστε οεν της φίλησε το χεράκι ! Δεν της το φίλησε 
και το ' σκασε! ξεφώνιζε με κάποιον αρρωστιάρικο Eveou
σιασμό ποu θα μπορούσες να τον πεις και ξεοιάντροπο, αν 
'" " ' ," ' Ω ' ' ζ  , οεν ηταν τοσο ανεπιτηοεuτος. στε κεινη φωνα ε πως ει-
ναι μια τ ίγρισσα, ε; Τίγρισσα είναι, σωστά το είπε. Ώστε 

, ' Ν  θ ζ ' " της πρεπε ι το ικριωμα; αι, ναι , α της χρε ια  οταν κατι τε-
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τοιο, και γω την ίδιoc γνώμη έχω, πως της πρέπει ,  από και
ρό τώρα της πρέπει !  Βλέπεις, ocδερφέ μου, ocς ε ίναι κocι το 
ικρίωμoc μα πρέπει πρώτα να  γιocτρευτούμε. Τη ν ιώθω τη 
βocσίλισσα της αδιαντροπιάς βρίσκετocι ολάκερη στο περι
στατικό του χεριού! Βρε το κocτocχθόνιο πλάσμα. Είναι η 
τσαρίνoc όλων των κατocχθόνιων θηλυκών που μπορεί ν oc  φα
νταστεί κocνείς. Στο είδος της είναι ένα θαύμoc! Ώστε π�γε 

Ι Τ Ι  Α ' ξ  Ι σπιτι της; ωρoc κocι γω . . .  αχ. . .  ς τρε ω να  την προφτoc-
σω ! Αλιόσκoc, μη με κocτηγοράς, συμφωνώ και γω ocπόλυτoc 
πως κocι νoc την πνίξεις λίγο θoc ' νocι . . .  

- Κocι η Κατερίν α  Ιβάνοβνoc! ξεφώνισε θλιμμένα ο 
Αλιόσα. 

- Κι αυτ�ν τη βλέπω,  τη βλέπω ώς τoc κocτάβαθα, τη 
βλέπω όπως ποτέ άλλοτε ! Εδώ ε ίνocι ολόκληρη αποκάλυψη 
των τεσσάρων ηπείρων του κόσμου , των πέντε δηλαδ� ! 
Ένoc τέτοιο διάβημoc! Ε ίνocι η ίδιoc εκείνη Κάτιενκoc, η 
σπουδάστρια,  που δε φoβ�θηκε να πάε ι  στο σπίτι ενός 
αγροίκου ocξιωματικού γιατί  είχε τη μεγocλοΨυχίoc νoc θέλει 
να σώσει τον πατέρoc της. Κocι �ρθε με κίνδυνο νoc προσβλη
θεί θocνάσιμoc! Όμως είνocι περ�φocνη, θέλει πάντoc νoc  ρί
χνετocι στον κίνδυνο, προκocλεί τη μοίρoc της, την προκocλεί 
ocπεριόριστoc! Λες πως εκείνη η θειά της την ocπότρεπε; Π ρέ
πει νoc  ξέρεις πως τούτη η θειά είναι και η ίδιoc περ�φανη, 
είνocι ocδερφ� κείνης της στρατηγίνας της Μόσχocς, �τocν ακό
μoc πιο ψηλομύτα κι από κείνη, μoc ο άντρας της κocτηγoρ�
θηκε για κάποιoc κocτάχρηση, τoc  'χασε όλoc, κocι τoc  χτ�ματoc 
κι όλα ό,τι είχε κocι δεν ε ίχε, κocι η περ�φocνη γυναίκoc του 
έριξε τη μύτη της κocι δεν ξocνocσηκώθηκε. Ώστε αυτ� �θε
λε νoc  συγκρocτ�σει την Κάτιoc κocι κείνη δεν την άκουσε; 
«Με όλους μπορώ», θoc ' λεγε, «νoc τoc βάλω και νoc τους νικ�
σω, όλα τα μπορώ. Σαν το θελ�σω και την Γκρούσενκα 
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μπορώ να μαγέψω».  Και πίστευε και 1) ίδια στον εαυτό Τ1)ς, 
1) ίδια κοκορευόταν, κούρντιζε τον εαυτό Τ1)ς, ποιος φταίει 
λο ιπόν ; Νομίζεις πως επίΤ1)δες φίλ1)σε πρώη το χέρι ης 
Γκρούσενκα, με πονΎ)ρό υπολογισμό; Όχι, αυτή στ ' αλή
θεια, στ ' αλήθεια ερωτεύΤΎ)Κε τψ Γκρούσενκα, δΎ)λαδή όχι 
τψ Γκρούσενκα μα το ίδιο ΤΎ)ς τ '  όνειρο, το ίδιο Τ1)ς το 
παραμιλ1)τό,  γιατί σκεφτόταν πως ε ίναι το «δικό μου» όνει
ρο και το «δικό μου» παραμιλψό! ΚαλούλΎ) μου Αλιόσα, 
πώς λοιπόν σώθΎ)Κες από κει μέσα; Μήπως το ' σκασες 
ανασΎ)κώνοντας το ράσο σου; Χα-χα-χα! 

- Φαίνεται αδερφέ μου , πως ούτε καν πρόσεξες πόσο 
πολύ πρόσβαλες τψ Κατερίνα lβάνοβνα με το να δΙΎ)γΎ)θείς 
στψ Γκρούσενκα τα καθέκαστα κείν1)ς ΤΎ)ς Ύ)μέρας και τώ
ρα εκείν1) Τ1)ς το πέταξε κατάμουτρα πως «σεις Ύ) ίδια ΠΎ)
γαίνατε στους νεαρούς να πουλήσετε κρυφά ην ομορφιά 
σας ! »  Τ ι μεγαλύτερ1) προσβολή μπορεί ν α  γίνει; 

Τον Αλιόσα τον βασάνιζε περ ισσότερο απ ' όλα 1) σκέ
ψ1) πως ο αδερφός του φαινόταν να χαίρεται με τψ ταπεί
νωσΎ) ης Κατερίνας lβάνοβνας, αν κι αυτό φυσικά δεν μπο-

, β , ρουσε να  συμ αινει . 
- Μπα! είπε και ξαφνικά σκυθρώπιασε τρομερά ο 

Ντψήτρι Φιοντόροβιτς και χτύπφε το μέτωπο με τψ πα
λάμ1) του. 

Μόλις τώρα το πρόσεξε αν κι ο Αλιόσα του δΙ1)γήθΎ)Κε 
πριν από λίγο και τψ προσβολή και τψ κραυγή Τ1)ς Κατε
ρίνας lβάνοβνας: « ο  αδερφός σας είναι παλιάνθρωπος ! »  

- Ναι ,  ίσως και πραγματικά ν α  δΙ1)γήθ1)κα στψ 
Γκρούσενκα για κείνΎ) ΤΎ) «μοιραία 1)μέρα» όπως τη λέει Ύ) 
Κάτια. Ναι ,  έτσι είναι, τώρα το θυμάμαι !  Έγινε κείνΎ) ΤΎ) 
βραδιά που πήγαμε στο Μόκρογιε, ήμουνα μεθυσμέ�oς, οι  
τσιγγάνες τραγουόάγανε . . .  Όμως .ότε έκλαιγα, έκλαιγα 
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κι ο ίοιος μ '  αναφυλητά, ε ίχα πέσει στα γόνατα,  μΠpGστά 
στην ε ικόνα της Κάτιας και η Γκρούσενκα το καταλάβαινε 
αυτό. Τότε όλα τα κατάλαβε και, καθώς θυμάμαι, έκλαψε 
και κείνη . . .  Διάολε ! Μ α  μ�πως τάχα μπορούσε να γίνει 
τώρα οιαφορετικά; Τότε έκλαιγε μα τώρα . . .  τώρα « το στι
λέτο στην καροιά ! »  Να οι γυναίκε<;. 

Κατέβασε το κεφάλι του κι έμεινε για λίγο σκεφτικός. 
- Ν αι ,  είμαι παλιάνθρωπος ! Χωρίς αμφιβολία είμαι 

παλιάνθρωπος, πρόφερε άξαφνα με σκυθρωπ� φων�. Το 
ίοιο κάνει αν έκλαιγα � όχι . Π άλι παλιάνθρωπος είμαι !  Πες 
της πως παραοέχομαι αυτόν το χαρακτηρισμό, αν αυτό 
μπορεί να την ανακουφίσει .  Όμως φτάνει πια,  γε ιά σου, 
ποιος ο λόγος να φλυαρούμε ! Τούτη η κουβέντα οεν έχει τί
ποτα ευχάριστο. Συ θα τραβ�ξεις το ορόμο σου και Υω το 
οικό μου. Κι  ούτε θέλω να  σε ξαναοώ, εκτός πια ίσως κά
ποια τελευταία στιγμ� . . .  Αντίο,  Αλεξέι ! έσφιξε ουνατά το 
χέρι του Αλιόσα και με το κεφάλι πάντα σκυφτό όρμ-ησε 
προς την πολιτεία. 

Ο Αλιόσα τον παρακολούθησε μην πιστεύοντας πως 
έφευγε ξαφνικά για πάντα. 

- Στάσου, Αλεξέι ,  μια εξομολόγ-ηση ακόμα σε σένα 
μονάχα! και ξαφνικά ξαναγύρισε ο Nτιμ�τρι Φιοντόροβιτς. 
Κοίτα με , κοίτα με και πρόσεξε: Βλέπεις εοώ; Ν α, εοώ 
ετοιμάζεται μια τρoμερ� ατιμία. (Λέγοντας «εοώ» ο Nτιμ�
τρι Φιοντόροβιτς χτύπ-ησε με τη γροθιά του το στ�θoς του 
και μ '  έναν τέτοιο τρόπο που ' χες την εντύπωση πω.ς 
πραγματικά η ατιμία βρισκόταν κάπου εκεί σε καμιά τσέπη 
ίσως ή κρεμόταν σαν φυλαχτό στο λαιμό του ) .  Με ξέρε ις 
πια !  Ε ίμαι ένας παλιάν'θρωπος, ένας αναγνωρισμένος παλι
άνθρωπος !  Μ άθε όμως πως ό,τι κι αν έκανα ,  ό,τι κι αν θα 
κάνω, τίποτα οε θα μπορεί να  συγκριθε ί σε προστυχιά με 
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τψ ατιμία που 'χω τούτψ ακριβώς τη στιγμή εόώ στο στή
θος μου, να εόώ, εόώ, που όρα και πραγματοποιείται και 
που είναι εντελώς στο χέρι μου να τψ σταματήσω, μπορώ 
να τη σταματήσω ή να  την κάνω, σημείωσέ το αυτό. Ε ,  
λοιπόν , μάθε πως θα  τ ψ  κάνω και ό ε  θα τη σταματήσω. 
Πρ ιν από λίγο όλα στα ό ιηγήθηκα, όμως τούτο όε στο είπα 
γιατί και γω ακόμα όεν είχα την ξετσιπωσιά που χρειάζε
ται !  Μπορώ ακόμα να την αποφύγω. Αποφεύγοντάς την 
μπορώ αύριο κιόλας να  ξαναποχτήσω τη μισή χαμένη τιμή 
μου , όμως εγώ όε θα την αποφύγω, θα πραγματοποιήσω το 
πρόστυχο σχέόιό μου και, να ' σαι μάρτυρας ,  πως το ' λεγα 
συνειόητά κι από πριν αυτό !  Χαμός και σκοτάόι! Δεν υπάρ
χει λόγος να σου εξηγήσω, θα τα μάθεις όταν έρθει η ώρα. 
Το βρώμικο σοκάκι και το καταχθόνιο θηλυκό ! Αντίο. Μην 
προσευχηθείς για μένα ,  όεν το αξίζω, μα κι ούτε χρειάζε
ται ,  καθόλου όε χρειάζεται . . . όεν έχω ανάγκη από προσευ
χές !  Μ ακριά !  

Και ξανάφυγε, τελειωτικά τούτη τη φορά.  Ο Αλιόσα 
προχώρησε προς το μοναστήρι :  « Πώς λοιπόν ,  πώς λοιπόν 
όε θα τον ξαναόώ ποτέ; Τι ' ναι αυτά που λέε ι ;»  Αυτό τo�: 
έκανε κι αγριεύτηκε. « ' Ομως αύριο κιόλας θα τον όω το όίτ 
χως άλλο, θα  ψάξω να  τον βρω, θα  τον βρω. Τι  'ναι  αυτά 
που λέει ;» . . .  

' Εκανε το  γύρο του μοναστηριού κα ι  περνώντας απ ' το 
όασάκι πήγε κατευθείαν στη σκήτη. Τ ου άνοιξαν την πόρ
τα, αν και τέτοιαν ώρα όεν άφηναν κανέναν πια να μπει .  Η 
καρόιά του έτρεμε όταν μπήκε στο κελί του στάρετς: Γ ιατί ,  
γιατί  τον άφησε και βγήκε ; Γ ιατί εκείνος τον έστειλε στον 
«κόσμο»; Εόώ ε ίναι η ειρήνη , η αγιοσύνη και κει η σύγχυση, 
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το σκοτOCόι, που με το πρώτο μπορείς να παραστρατ�σεις 
και να χαθείς. 

Στο κελί βρισκόταν ο δόκιμος Πορφύριος κι ο ιερομό
ναχοc,' πOCτερ Π αΙσιος που ερχόταν κOCθε ώρα να  μOCθει για 
τψ κατOCστασΥ) του πOCτερ ΖωσιμOC, που, όπως έμαθε τρομOC
ζοντας ο Αλιόσα όλο και χε ιροτέρευε. Ακόμα και YJ cruVYJel
σμένΥ) βραόιν� συζ�τφY) με ΤYJν αόελφότψα όεν μπόρεσε 
τούΤΥ) τΥ) φορOC να γίνει . . .  Το βρOCόι, μετOC ΤΥ) λειτουργία, κOC
θε μέρα, πριν πλαγιOCσουν , μαζευόταν YJ αόελφότψα του 
μονασΤYJριού στο κελί του στOCρετς κι ο καθένας του εξομο
λογιόταν φωναχτOC τ '  αμαρτ�ματα που 'χε κOCνει κείνΥ) ΤΥ) 
μέρα, τ ις κακές του σκέψεις, τους πειρασμούς που ε ίχε νιώ
σε ι ,  ακόμα και τις φιλονικίες του με τους αόερφούς - αν 

, , , Μ ' ξ λ ' , γ ινοταν κατι τετοιο. ερικοι ε ομο ογιονταν γονατιστοι .  
Ο στOCρετς έόινε ocφεσYJ, τους συμφιλίωνε ,  τους νουθετούσε , 
τους επέβαλλε κανόνα, τους ευλογούσε και τους ocφψε να  
φύγουν. Σ '  αυτές ακριβώς τ ις αόερφικές «εξoμoλoγ�σεις» 
εναντιώνονταν ο ι  εχθροί του θεσμού των στOCρετς, λέγοντας 
πως καταστραΤYJγείται YJ μυστικότψα ΤYJς εξομολόγφΎ)ς, 
πως είναι σχεδόν βεβ�λωσY) του μuσΤYJρίοu, σχεδόν ιεροσυ
λία,  αν κι όλ ' αυτOC �ταν κOCτι εντελώς αλλιώτικο. Α νOCφε
ραν μOCλιστα στψ επαρχιακ� όιοίκφΥ) πως οι τέτο ιες εξο
μoλoγ�σεις όε φέρνουν τίποτα καλό μα οόYJγΟ1jν τον OCνθρω
πο στο κρ(μα και στον πειρασμό. Λέγανε πως τOCχα πολλοί 
αόερφοί όεν έχουν καμιOCν όρεξΥ) να ΠΎ)γαίνουν στον στOCρετς 
και εξαναγκOCζονται να πOCνε, μόνο και μόνο γιατί ΠYJγαί
νουν όλοι οι  OCλλοι, μονOCχα για να μψ τους θεωρ�σoυν περ�
φανους κι απεlθαρχoυς. ΔΙYJγόνταν πως μερ ικοί απ ' τους 
αόερφούς, ΠYJγαίνοντας για ΤΥ) βραόιν� εξομολόγφYJ, συμ
φωνOCγανε από πριν ανOCμεσOC τους: «θα πω πως το πρωί θύ
μωσα μαζί σου και συ να το επιβεβαιώσεις», Αυτό γινόταν 
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για να  ' χουν κάτι να πουν και να ξεμπερΟεύουν. Ο Αλιόσα 
ήξερε πως αυτό και στ ' αλήθεια γινόταν καμιά φορά. 
Ήξερε ακόμα πως υπήρχαν πολλοί αοερφοί που αγανα
χτούσαν ,  γιατ ί  ήταν συνήθειο ,  τα γράμματα που λάβαιναν, 
ακόμα κι απ ' τους συγγενείς τους, να τ '  ανο ίγει και να τα  
οιαβάζει πρώτα ο στάρετς. ' Ολ '  αυτά υποτίθεται φυσικά ' 
πως γίνονταν λεύτερα  και ε ιλικρινά, μ '  όλη τους την καρ
οιά, « εν ονόματι» της θεληματικής υπακοής και της σωτή
ρ ι ας ο ιαπ αιοαγώγησης ,  μα όπως αποοε ικνυότ αν ,  στην 
πραγματικότητα γίνονταν καμιά φορά υποκριτικά, τεχνητά 
και οίχως καμιάν ειλικρίνεια. Μα οι γεροντότεροι και οι πιο 
έμπειροι απ ' τους αοερφούς επιμένανε στη μέθοοο τούτη λέ
γοντας πως «όποιος μπήκε οω μέσα γιατί ε ιλικρινά ήθελε 
να σωθεί, γι ' αυτόν όλη αυτή η άσκηση υπακοής θ '  αποΟει
χτε ί  στ ' αλήθεια σωτήρια και θα του κάνει μεγάλο καλό. 
Κι όποιος ουσφορεί κι αγαναχτεί ,  εκείνος οεν ε ίναι άξιος να 
γίνει μοναχός κι άοικα ήρθε στο μοναστήρι .  Αυτουνού η θέ
ση είναι με τους κοσμικούς. Γ ιατί απ ' την αμαρτία  και το 
οαίμονα όχι μονάχα όταν ε ίσαι έξω στον κόσμο μα ούτε και 
μέσα στο ναό οεν μπορείς να  προφυλαχτείς. Ώστε λοιπόν 
οεν υπάρχει λόγος να κάνουμε παραχωρήσεις- στο Σαταν ά». 

- Αουνάτισε, πέφτει σε βύθος, ε ίπε ψ ιθυριστά στον 
Αλιόσα ο πάτερ Π α'ισιος ευλογόντας τον. Ε ίναι OUσκολο 
και να τον ξυπνήσει κανείς. Μα κι ούτε πρέπει να τον ξυπνή
σουμε . Ξύπνησε κάπου για πέντε λεπτά, παρακάλεσε να πά
με την ευλογία του στην αοελφότητα και να παρακαλέσου
με τους αοερφούς να προσευχηθούν γι ' αυτόν τη νύχτα. Τ ο 
πρωί έχε ι σκοπό να  κοινωνήσει ακόμα μια φορά. Σε θυμή
θηκε , Αλεξέι, ρωτούσε αν έφυγες και του απαντήσαμε πως 
είσαι στην πολιτεία. « Γι '  αυτό και του ' οωσα την ευλογία 
μου' εκεί είναι η θέση του προς το παρόν κι όχι εΟώ» .  Αυτά 
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είπε για σένα. Σε θuμήθηκε με αγάπη, με φροντίδα. Το νιώ
θεις τάχα τι αξιώθηκες; Μα  για να σοu παραγγείλει να  μεί
νεις ακόμα στον κόσμο, θα  πει πως κάτι  προβλέπει στη 
μοίρα σοu ! Κατάλαβέ το καλά, Αλεξέ ι ,  πως κι αν ακόμα 
γuρίσεις στον κόσμο, αuτό θα το πάρεις σαν μια δοκιμασία 
ποu σοu επέβαλε ο στάρετς κι όχι για να παραδοθείς σε 
επιπόλαιες, μάταιες, εγκόσμιες χαρές . . .  

α πάτερ Π α·Ισιος βγήκε. Το  πως ο στάρετς αποδημοu
σε εις Κuριον , γι ' αuτό ο Αλιόσα ήταν βέβαιος, αν και uπο
λόγιζε πως μπορεί να ζήσει ακόμα μια-δuο μέρες. α Αλιό
σα αποφάσισε σταθερά και με θέρμη πως παρ ' όλη την uπό
σχεση ποu έδωσε να σuναντήσει τον πατέρα, τη Χοχλάκο
βα,  τον αδερφό τοu και την Κατερίνα  lβάνοβνα, αuριο δε θα 
' βγαινε καθόλοu απ ' το μοναστήρι και θ α  ' μενε κοντά 
στον στάρετς Tou ώς την τελεuταία τοu στιγμή. Η καρδιά 
τοu πλημμuρισε αγάπη και κατηγόρησε π ικρά τον εαuτό 
τοu ποu μπόρεσε έστω και για μια στιγμή, εκεί στην πολι
τεία, νσ.. ξεχάσει έναν άνθρωπο στην επιθανάτια κλίνη τοu, 
τον άνθρωπο ποu σεβόταν περισσότερο από κάθε άλλον· 
στον κόσμο. Μπήκε στη μικρή κρεβατοκάμαρα τοu στάρετς 
και uποκλίθηκε, μπροστά στον κοιμισμένο, ώς το πάτωμα. 
Εκείνος κοιμόταν ήσuχα. Ήταν εντελώς ακίνητος και η 
αναπνοή τοu μόλις μαντεuόταν. Το πρόσωπό τοu ήταν ήρε
μο. 

' αταν γuρισε στο άλλο δωμάτιο, σε κείνο το ίδιο όποu ο 
στάρετς δέχτηκε το πρωί τοuς επισκέπτες τοu, ο Αλιόσα 
πλάγιασε, βγάζοντας μονάχα τα παποuτσια τοu, στο στενό 

λ " β '  Ε '  , , , ι  και σκ ηρο πετσινο ντι ανι . κει κοιμοταν απο καιρο τω-
ρα,  φέρνοντας μονάχα το μαξιλάρι τοu. ' ασο για το στρώ
μα ποu τοu φώναξε το πρωί ο πατέρας τοu, από καιρό είχε 
ξεχάσει να το χρησιμοποιε ί .  Έβγαζε μονάχα το ράσο τοu 
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ζ '  , , Ι β '  Μ ' και σκεπα οτανε μ αυτο αντι γ ια κου ερτα. α πριν πε-
σει γ ια ύπνο έπεσε στα γόνατα και πρoσευχ�θηχε πoλλ�ν 
ώρα. Στη φλoγερ� πρoσευχ� του δεν παρακαλούσε το Θεό 
να  τον λυτρώσει απ ' την αγωνία του. Δ ιψούσε μονάχα τη 
χαρούμενη τρυφερότητα, την τρυφερότητα που γέμιζε πά
ντοτε την Ψυχ� του μετά τους ύμνους και τα δοξαστικά 
προς το Θεό ,  που αυτά �ταν συν�θως όλη κι όλη η προσευ
χ� του πριν απ ' τον ύπνο.  Aυτ� η χαρά που τον πλημμύριζε 
του ' φερνε ελαφρό και �συχo ύπνο. Καθώς προσευχόταν και 
τώρα, ένιωσε ξαφνικά στην τσέπη του κείνο το μικρό ροζ 
φακελάκι που του ' δωσε στο δρόμο η υπηρέτρια της Κατε
ρίνας lβάνοβνας. Τ αράχτηχε κάπως μα τέλε ιωσε την προ
σευχ�. Ύστερα, μετά από σύντομο δισταγμό, άνοιξε το 
γράμμα. Τ ο γραμματάκι �ταν γραμμένο απ ' τη Lise, από 
κείνη την ίδια μικρ� κόρη της κυρίας Χοχλάκοβα που τόσο 

'λ ζ'  ι , , γε αγε μα ι του το πρωι μπροστα στον σταρετς. 

«Αλεξέι Φιοντόροβιτς» ,  έγραφε, « σας γράφω κρυφά 
απ ' όλους, ακόμα κι απ ' τη μαμά και ξέρω πόσο κακό εί
ναι  αυτό. Μα  δεν μπορώ πια να  ζ�σω αν δεν σας πω αυτό 
που γενν�θηκε στην καρδιά μου , κι αυτό κανένας άλλος 
εκτός από τους δυό μας δεν πρέπει προς το παρόν να το ξέ
ρει. Μ α  πώς να σας πω αυτό που τόσο θέλω να σας πω; Λέ
νε πως το χαρτί δεν κοκκινίζει μα σας βεβαιώνω πως αυτό 
δεν είναι αλ�θεια και πως κοκκιν ίζει κι αυτό ακριβώς όπως 
και γω τώρα. Καλέ μου Αλιόσα, σας αγαπώ, σας αγαπώ 
από τα παιδικά μου ακόμα χρόνια, απ ' τη Μόσχα απ ' 
όταν �σασταν ακόμα πολύ αλλιώτικος από τώρα, και θα  
σας αγαπώ σ '  όλη του τη  ζω�. Η καρδιά μου σας διάλεξε 
για σύντροφο του β ίου μου και θα  ' θελα να  τελειώσουμε 
μαζί τη ζω� μας σαν γεράσουμε. Φυσικά με την προϋπόθε-
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ση πως θα  βγείτε απ ' το μoναστ�ρι .  Όσο για τα χρόνια  
μας, θα περιμένουμε όσο λένε οι νόμοι. ' Ως τα  τότε εγώ το  
οίχως άλλο θα γίνω καλά, θα περπατάω κα ι  θα  χορεύω. Γ ι '  

" β '  , αυτο ουτε κου εντα να  γινεται. 
Βλέπετε , όλα τα υπολόγισα, ένα μονάχα οεν μπορώ να 

φανταστώ : Τι  θα σκεφτείτε για μένα όταν τα οιαβάσετε 
, Ε " λ λ '  , ξ '  " αυτα; γω ο ο γε αω και κανω ατα ιες, το πρωι σας εκα-

θ ' , β β , , , να  να  υμωσετε, ομως σας ε αιωνω πως τωρα, πριν παρω 
την πένα στο χέρι ,  πρoσευχ�θηxα στην ε ικόνα της M�γαλό
χαρης, μα και τώρα προσεύχομαι και σχεδόν κλαίω. 

Ν ά λοιπόν που το μυσηκό μου είναι στα χέρια σας. 
' Οτ αν θα  έρθετε αύριο οεν ξέρω ούτε πώς θα  σας κοιτάξω. 
Αχ, Αλεξέι Φιοντόροβιτς, η θα γίνει αν και πάλι οε συ
γκρατηθώ κι αρχίσω πάλι να γελάω σαν ανόηη, κοιτάζο
ντάς σας; Θα με πάρετε για κακ�, θα νομίσετε πως σας κο
ρο'ίοεύω και οε θα πιστέψετε το γράμμα μου. Γ ι '  αυτό σας 
ικετεύω,  καλέ μου, αν με λυπάστε λιγάκι, να  μη με κοιτάτε 
εντελώς κατάματα όταν θα έρθετε αύριο γιατί εγώ, αν συ
ναντ�σω το βλέμμα σας, ίσως να βάλω τα γέλια. Γ ιατί  σεις 
θα φοράτε κιόλας κείνο το μακρύ φουστάνι . . .  Ακόμα και 
τώρα με πιάνει σύγκρυο όταν το σκέφτομαι και γ ι ' αυτό 
όταν θα  μπείτε μΎ) με κοιτάξετε καθόλου για κάμποσην 
ώρα, μα να κοιτάτε τη μαμά � το παράθυρο. 

Ν ά που σας έγραψα ένα ερωηκό γράμμα, Θεέ μου, η 
έκανα !  Αλιόσα, μη με περιφρoν�σετε κι αν έκανα κάη πoλu 
άσχημο και σας πίκρανα, τότε συγχωρέστε με . .Τ ώρα το 
μυσηκό ΤΎ)ς χαμένης για πάντα ίσως υπόληΨ�ς μου ε ίναι 
στα χέρ ια  σας. 

Σ�μερα το οίχως άλλο θα  κλάψω. Ε ις το επανιοείν, εις 
το τρομερό επανιΟείν. Lise. 

Υ.Γ .  Αλιόσα, χωρίς άλλο να  έρθετε! Lisen.  
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Ο Αλιόσα το διάβασε με κατάπληξη , το ξαναδιάβασε 
και δεύτερη φορά, έμε ινε για λίγο σκεφτικός , και ξαφνικά 
γέλασε ήσυχα και γλυκά. Σχεδόν ανατρίχιασε, το γέλιο τού
το του φάνηκε αμαρτωλό. Μα ύστερ ' από μια στιγμή ξα
ν αγέλασε και πάλι το ίδιο ήσυχα κι ευτυχισμένα. Δίπλωσε 
αργά το γραμματάκι και το . βαλε στο φάκελο. Έκανε το 
σταυρό του και πλάγιασε. Η ταραχή της ψυχής του πέρασε 
ξαφνικά. «Θεέ μου, ευσπλαχνήσου τους όλους, φύλαξέ τους 
τους δυστυχισμένους, εκείνους που τους απέλιπεν η γαλήνη 
κι οδήγησέ τους. Εσύ ξέρεις το δρόμο. Δείξε τους τη οδό 
της σωτηρίας .  Εσύ είσαι η αγάπη, και συ θα στείλεις σ '  
όλους τη χαρά !»  μουρμούριζε ο Αλιόσα και σταυροκοπιόταν 
καθώς τον έπαιρνε ο ατάραχος ύπνος. 

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΤΟΜ ΟΥ 
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Σ ' αυτό το μυθΙστόρημα, όπου ω άνθρωπω προκα
λούν το Θεό και την κωνωνία, στον εναλλασσόμενο 
και απαισlO ρυθμό του εγκλήματος και της τψωρίας, 

ω διαστροφές της ανθρώπινης σκέψης και το χάος των 
υποσυνείδητων παρορμήσεων αποκαλύπτονται κάτω από 
ένα εκτυφλωτικό φως - σαν το μάτι μας να βλέπει τον 
παράδεΙσΟ και την κόλαση ανάμεσα από σύννεφα σΚΙσμένα 
απ' τον κεραυνό. Μέσα στον ξεχωριστό αυτόν κόσμο όπου 
το εξιδανικευμένο και το μελοδραματικό, το παθολογικό 
και το υγιές, το ενορατικό και το εγκεφαλικό συνταιριάζο
νται σ' ένα συμπαγές αμάλγαμα, ω Αδελφοί Καραμάζοβ, το 
τελευταίο μυθιστόρημα του Ντοστογιέβσκη, παίρνουν μια 
θέση ολότελα δική τους. Το έργο αυτό γραμμένο όταν ο 
Ντοστογιέβσκη ήταν σχεδόν εξήντα χρονών και δημοσιευ
μένο στα 1 880, λίγο πριν απ' το θάνατό του, είναι όχι μονά-

χα το Πlo ώρψο και το Πlo ολοκληρωμένο απ' τα μεγάλα 
έργα του αλλά χωρίς αμφιβολία ένα απ' τα Πlo αντιπροσω

πευτικά του, μια και ανακεφαλαιώνει σ' αυτό όλες τις ιδέες 
του και παρουσιάζει ανάγλυφα όλα τα επιτεύγματα της 
τέχνης του. Η ένταση του πολύπλοκου αυτού αριστουργή
ματος καθιστά την ανάλυση και την αξlOλόγησή του εξαι
ρετικά δύσκολη. Απαρτίζεται από πολλά επίπεδα κι ενώ η 
υψπλότερη καλλιτεχνική του επιτυχία βρίσκεται στην ενό-
τητα και στην αλληλεξάρτηση όλων των μερών του, είναι ISBN 960-270-1 1 9-6 
υποχρεωμένος κανείς, να εξετάσει τα επίπεδα αυτά ένα-ένα 
ξεχωριστά, απομονώνοντας έτσι το ένα απ' το άλλο και δια-

J 1 1 1 1  Ι 1 1  σπώντας την ολότητα του μυθιστορήματος που στην πραγ-
ματικότητα αποτελεί ένα αδιαίρετο καλλιτεχνικό σύνολο. 

7 8 9 6 0 2  7 0 1 1 9 5 


	Δυο Λόγια του Συγγραφέα
	ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
	1. Η ιστορία μιας οικογένειας
	I. Ο Φιόντορ Παύλοβιτς Καραμάζοβ 
	II. Ξεφορτώθηκε τον πρώτο του γιο
	III. Ο δεύτερος γάμος και τα δεύτερα παιδιά
	IV. Ο τρίτος γιος, ο Αλιόσα
	V. Οι Στάρετς

	2. Μια άτοπη συγκέντρωση
	I. Έφτασαν στο μοναστήρι
	II. Ο Γέρο-Γελωτοποιός
	III. Γυναικούλες που πιστεύουν
	IV. Μια κυρία με λίγη πίστη
	V. Και ούτω γενήσεται
	VI. Γιατί να ζει ένας τέτοιος άνθρωπος!
	VII. Ο αριβίστας ιεροσπουδαστής
	VIII. Το σκάνδαλο

	3. Οι φιλήδονοι
	I. Οι υπηρέτες
	II. Η Λιζαβέτα Σμερντιάστσαγια
	ΙΙΙ. Η εξομολόγηση μιας φλογερής καρδιάς - σε στίχους
	IV. Η εξομολόγηση μιας φλογερής καρδιάς - με ανέκδοτα
	V. Η εξομολόγηση μιας φλογερής καρδιάς - «με το κεφάλι κάτω»
	VI. Ο Σμερντιακόβ
	VII. Λογομαχία
	VIII. Πίνοντας κονιάκ
	IX. Οι φιλήδονοι
	X. Μαζί και οι δυο
	XI. Ακόμα μια χαμένη υπόληψη





