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ο ντοστογιεβσκικό ψυχολογικό μυθιστόρημα 
συχνά με το μανδύα μιας ιστορίας μυστηρίου, είναι 
στην πραγματικότητα ένα μυθιστόρημα ιδεών, 

ιδεών που δε συζητιούνται απλώς απ' τους ήρωες αλλά 
ενσαρκώνονται σ' αυτούς σε τέτοιο σημείο που τα προβλή
ματα ΚΙ οι αντιλήψεις δεν παρουσιάζονται ποτέ σαν κάτι 
αφηρημένο. Αυτές οι ιδέες βιώνονται έντονα και στο έπα
κρο προσωπικά, από παθιασμένους άντρες και γυναίκες 
που κινούνται στο προσκήνιο, κάτω από ένα πυρετικό μου
χρό φως απελπισίας, πόνου, πόθου και τρέλας. Το καθετί 
αποκτά παράξενες, υπερβολικές αναλογίες στις εφιαλτικές 
αυτές ιστορίες με την ταραχώδη, σχεδόν αφόρητη υπέρτα
ση. Πειναλέοι φοιτητές και άγιες πόρνες, μαζοχίστριες 
παρθένες και σαδίστριες καλλονές, χαρτοπαίχτες, εραστές 

και ραδιούργοι έφηβοι, εγκληματίες ΚΙ επιληπτικοί, αγνοί 
στην καρδιά και μηδενιστές, άνθρωποι του υπόκοσμου ΚΙ 
άνθρωποι που αναζητούν το Θεό, όλοι μια εξωτική παρέ
λαση αξέχαστων χαρακτήρων. Όλοι αυτοί αποκαλύπτουν 
όχι μονάχα την τεράστια δύναμη φαντασίας του δημιουρ
γού τους, αλλά κι όλες τις παγίδες, αντιθέσεις και λαχτάρες 
της ανθρώπινης φύσης που ο πρώην κατάδικος δοκίμαζε 
με μια σκληρότητα που αγγίζει τον ηδονισμό και με μιαν 
ευαισθησία στον πόνο συγγενική με τη μαζοχιστική από
λαυση - πάντοτε όμως με μιαν οξυδέρκεια τρομακτικής 
έντασης. 
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ΕΝ ΔΕΚΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ 

Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΙΒΑΝ ΦΙΟΝΤΟΡΟΒΙΤΣ 

Ι 

Στης r κρούσενκας 

Ο Α Λ Ι ΟΣΑ τράβηξε κατά την πλατεία της Μητρόπολης 
στο σπίτι της Μορόζοβα για να δει τη Γκροόσενκα . 
Αυτή, απ' το πρωί κιόλας, του 'χε στείλει τη Φένια 

και τον παρακαλοόσε επίμονα να περάσει απ' το σπίτι της . 
Ο Αλιόσα έμαθε απ' τη Φένια πως η κυρά της είναι πολό 
ταραγμένη κι η παράξενη αυτή ταραχή της την έχει πιάσει 
από χτες . Τους δυο αυτοός μήνες, μετά τη σόλληψη του 
Μίτια, ο Αλιόσα είχε επισκεφτεί πολλές φορές τη Γκροό
σενκα -συχνά τον έστελνε κι ο ίδιος ο Μίτια . Κάπου τρεις 
μέρες μετά τη σόλληψη του Μίτια η Γκροόσενκα αρρώστη
σε βαριά και η αρρώστια της κράτησε πέντε βδομάδες . Τη 
μια βδομάδα μάλιστα έμεινε στο κρεβάτι αναίσθητη. Το 
πρόσωπό της αδυνάτισε και κιτρίνισε, όμως εδώ και λίγο 
καιρό ήταν καλά πια, έτσι που μποροόσε να βγαίνει έξω . 
Παρ' όλ' αυτά του Αλιόσα του φαινόταν πως το πρόσωπό 
της έγινε ακόμα πιο ελκυστικό και του άρεσε κάθε φορά 
που έμπαινε στο σπίτι της να συναντάει το βλέμμα της . 
Τοότο το βλέμμα είχε γίνει τώρα σταθερό και σοβαρό . 
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1 0  Φ .  NTOΣTOΓlEBΣKH 

Έβλεπε κανείς πως είχε γίνει μέσα της κάποια ψυχική με
ταβολή . Είχε τώρα μιαν ήρεμη, ταπεινή μα ωστόσο ακλό
νητη αποφασιστικότητα. Ανάμεσα στα φρόδια, στο μέτωπο, 
είχε σχηματιστεί μια κάθετη ρυτίδα που έδινε ένα συγκε
ντρωμένο και σχεδόν αυστηρό από πρώτη ματιά όφος στο 
ωραίο της πρόσωπο . Απ' την παλιά της επιπολαιότητα δεν 
έμενε οότε ίχνος . Ο Αλιόσα παραξενευόταν ακόμα και. με 
το γεγονός ότι παρ ' όλη τη μεγάλη δυστυχία που 'χε βρει 
την καημένη τη γυναίκα -να συλλάβουν τον αρραβωνια
στικό της κατηγορώντας τον για ένα τόσο τρομερό έγκλη
μα τη στιγμή σχεδόν του αρραβώνα- παρ ' όλη την αρρώ
στια που πέρασε και παρ ' όλο που ήταν σχεδόν βέβαιο πως 
η απόφαση του δικαστηρίου θα 'ταν καταδικαστική, η Γκροό
σενκα δεν είχε χάσει με όλ' αυτά τη νεανική της ευθυμία. 
Στα μάτια της, τα περήφανα άλλοτε, έλαμπε τώρα κάποια 
πραότητα αν και . . .  αν και ήταν στιγμές που κάποια δυ
σοίωνη λάμψη άστραφτε μέσα τους. Αυτό γινόταν όταν ξα
να θυμόταν μια παλιά της έγνοια π.ου όχι μονάχα δεν την 
είχε ξεχάσει μα απεναντίας την τυραννοόσε τώρα περισσό
τερο.  Λέω για την Κατερίνα lβάνοβνα που η Γκροόσενκα, 
όταν κοιτόταν άρρωστη βαριά, την ανέφερε ακόμα και στα 
παραμιλητά της. Ο Αλιόσα καταλάβαινε πως τη ζηλεόει 
τρομερά εξαιτίας του Μίτια, του φυλακισμένου Μίτια , αν 
και η Κατερίνα lβάνοβνα οότε μια φορά δεν τον επισκέφτη
κε στη φυλακή -παρ' όλο που μποροόσε να το κάνει όπο
τε ήθελε . Αυτό όμως έφερνε τον Αλιόσα σε OUσκολη θέση 
γιατί η Γκροόσενκα μονάχα σ' αυτόν άνοιγε την καρδιά 
της και του ζητοόσε συμβουλές, ενώ αυτός ήταν φορές που 
δεν έβρισκε τίποτα να της πει. 

Μπήκε πολό σκεφτικός στο σπίτι της . Αυτή ήταν κιό
λας εκεΙ Εδώ και μισή ώρα είχε γυρίσει απ' τη φυλακή. 
Μόλις τον είδε σηκώθηκε αμέσως απ' την πολυθρόνα της 
κι ο Αλιόσα, απ' αυτή και μόνο την κίνησή της, κατάλαβε 
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πως τον περίμενε ανuπόμονα . Στο τραπέζι ήταν απλωμένα 
τα χαρτιά έτοιμα για το παιχνίδι «τρελός» .  Στο δερμάτινο 
ντιβάνι, ποu ήταν στρωμένο _ για κρεβάτι, απ' την άλλη 
μεριά τοu τραπεζιοό , βρισκόταν μισοξαπλωμένος ο Μαξί
μοβ . Φόραγε μια ρόμπα κι ένα μπαμπακερό σκοόφο. Αν 
και χαμογελοόσε γλuκά, φαινόταν άρρωστος κι αδuνατισμέ
νος . Αuτός ο γεροντάκος ποu 'χε μείνει στοuς πέντε δρό
μοuς, ζοόσε στο σπίτι της Γκροόσενκας απ' την ημέρα ποu 
γόρισε μαζί της απ ' το Μόκρογιε δuο μήνες πριν, όστερ' 
από 'να ταξίδι μες στη βροχή, μέσα από λασπωμένοuς δρό
μοuς. Κείνη τη μέρα, έτσι καθώς ήταν βρεγμένος και φοβι
σμένος, κοόρνιασε στο ντιβάνι και την κοίταζε σιωπηλός 
χαμογελώντας δειλά και παρακαλεστικά . Η Γκροόσενκα τον 
ξέχασε ολότελα σχεδόν την πρώτη μισή ώρα-είχε τον καημό 
της και τον πuρετό ποu είχε αρχίσει να εκδηλώνεται-μα 
ξαφνικά τον κοίταξε επίμονα: Αuτός χαμογέλασε αξιoΛUπη
τος και σάμπως χαμένος.  Τότε κείνη φώναξε τη Φένια και 
της είπε να τοu φέρει φα-ι. Όλη κείνη την ημέρα έμεινε 
καθισμένος στη θέση τοu , σχεδόν ακίνητος . Όταν σκοτεί
νιασε και κλείσανε τα παντζοόρια, η Φένια ρώτησε την xu
ρά της: 

- Τι θα γίνει λοιπόν κuρία; Εδώ θα κοιμηθεί;-
- Ναι, στρώσε τοu στο ντιβάνι, απάντησε η Γκροό-

σενκα. 
Η Γκροόσενκα τον ρώτησε λεπτομερέστερα κι έμαθε πως 

δεν είχε ποuθενά να πάει και πως «ο κόριος Καλγκάνοβ, 
ο εuεργέτης μοu, μοu το 'πi ορθά-κοφτά πως δε θα με 
δεχτεί πια σπίτι τοu και μοu χάρισε πέντε ροόβλια » .  «Ε ,  
μείνε λοιπόν, μια κ ι  είναι έτσι» ,  τοu 'πε η Γκροόσενκα 
και τοu χαμογέλασε με σuμπόνια . Ο γεροντάκος ανασκίρ
τησε απ' το χαμόγελό της κι οι άκρες των χειλιών τοu 
άρχισαν να τρέμοuν από αναφιλητά εuγνωμοσUνης. Από τό
τε έμεινε στο σπίτι της σα φιλοξενοόμενος.  Ακόμα και τον 
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1 2  Φ .  ΝΤΟΣΤΟΠΕΒΣΚΗ 

καιρό ΠΟι) εκείνη ήταν άρρωστη, αuτός δεν έφuγε απ' το 
σπίτι .  Η Φένια κι η γιαγιά της, η μαγείρισσα της Γκροό
σενκας, δεν τον διώξανε κι εξακολοuθοuσαν να τον τα"ί"ζοuν 
και να ΤΟι) στρώνουν στο ντιβάνι .  Τέλος η Γκροόσενκα τον 
σuνήθισε κι όταν γόριζε απ' τις επισκέΦεις της στο Μίτια 
(μόλις έγινε καλά αμέσως άρχισε να πηγαίνει να τον βλέ
πει, προτοό μάλιστα γίνει ολότελα καλά) καθότανε και μί
λαγε με το «Μαξίμοuσκα» για ένα σωρό ασήμαντα πράγ
ματα μόνο και μόνο για να ξεχνάει λίγο τον καημό της . 
Ο γεροντάκος ήξερε να διηγιέται πολλά και διάφορα, τόσο 
ΠΟι) τελικά της έγινε σχεδόν απαραίτητος . Εκτός απ' τον 
Αλιόσα, ΠΟι) κι αυτός δεν ερχόταν κάθε μέρα κι οι επισκέ
Φεις ΤΟι) ήταν πάντα σόντομε.ς, η Γκροόσενκα δε δεχόταν 
κανένα σχεδόν . Ο γέρος της, ο έμπορας, κοιτόταν κείνο 
τον καιρό βαριά άρρωστος μας «άφηνε χρόνοuς» όπως λέ
γανε στην πολιτεία. Πραγματικά, όστερ' από μια βδομάδα 
μετά τη δίκη του Μίτια, πέθανε. Τρεις βδομάδες πριν,  νιώ
θοντας το γρήγορο τέλος του , φώναξε τοuς γιοuς ΤΟι) στο 
απάνω πάτωμα μαζί με τις γυναίκες και τα παιδιά τοuς 
και τους πρόσταξε να μη φόγουν πια από κοντά του . Έδω
σε ακόμα διαταγή στοuς uπηρέτες του να μην αφήσουν τη 
Γκροόσενκα να μπει κι αν έρθει να της ποόνε: 

«Σας εόχεται κάθε χαρά και να ζήσετε χρόνια πολλά, 
όμως αuτόν να τον ξεχάσετε ολότελα» .  

Ωστόσο η Γκροόσενκα έστελνε κάθε μέρα και ρώταγε 
πώς πάει η uγεία τοu . 

-Ήρθες επιτέλοuς! φώναξε αuτή παρατώντας τα χαρ
τιά και χαιρετώντας χαροόμενα τον Αλιόσα . Κι ο Μαξί
μουσκα όλο με τρόμαζε και μου 'λεγε πως μπορεί και να 
μην ερχόσοuνα καθόλοu . Αχ! πόσο σ' έχω ανάγκη! Κάτσε 
δω δίπλα στο τραπέζι . Θέλεις καφέ; 

- Δε λέω όχι,είπε ο Αλιόσα καθώς καθότανε. Είμαι 
πολό πεινασμένος . 
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- Ωραία . Φένια, Φένια, φέρε καφέ! φώναξε η Γκρού
σενκα . Από ώρα τον έχω και βράζει, εσένα περίμενα . Φέρε 
και μερικά πιροζκί και κοίτα να 'ναι ζεστά . 'Axou, Αλιό
σα, τι έπαθα σήμερα μ' αuτά τα πιροζκί . Tou πήγα μερικά 
στη φuλακή κι αuτός -το πιστεύεις ;- μοΙ) τα πέταξε, �ύ
τε ένα δεν έφαγε. Ένα μάλιστα το ' ριξε χάμω και το πο
δοπάτησε κιόλας . Τότε και γω τοι) είπα : «Θα τ' αφήσω 
στο δεσμοφύλακα . Αν ως το βράδΙ) δεν τα φας θα πει πως 
σε τρέφει η κακία crou ! »  Το 'πα αuτό κι έφuγα . Ξαναμα
λώσαμε . Το πιστεύεις; Κάθε ποι) πάω και τον βλiπω, δε 
γίνεται να μη μαλώσοuμε . 

Η Γκρούσενκα τα 'πε όλ' αuτά μονομιάς, με μεγάλη 
ταραχή . Ο Μαξίμοβ κατατρόμαξε, χαμογελούσε και κοίτα
ζε σα χαμένος . 

- Αuτή τη φορά γιατί μαλώσατε; ρώτησε ο Αλιόσα . 
- ΚαθόλοΙ) δεν το περίμενα! 'Αρχισε να ζηλεύει τον 

«προηγούμενο» .  Φαντάσοu !  «Γιατί τον σuντηρείς; μοΙ) λέ
ει. Βάλθηκες να τον τα'ί'ζεις όπως έμαθα» .  ' Ολο ζηλεύει, 
όλο και με ζηλεύει! Και στον ύπνο τοι) ακόμα και στο φα'ί' 
τοι) με ζηλεύει. Την περασμένη βδομάδα μοΙ) 'κανε σκηνή 
και για τον Κοuζμά ακόμα . 

- Μα το ' ξερε και πρώτα πως uπήρχε Ο «προηγούμε
νος» . Έτσι δεν είναι; 

-Έλα ντε . Απ' την αρχή το 'ξερε κι όμως σήμερα 
τοι) κατέβηκε να με βρίσει .  Ντρέπομαι κιόλας να σοΙ) ξανα
πώ αuτά ποι) μοΙ) 'Φαλε . Το βλάκα! Όταν έβγαινα, είδα 
τον Ρακίτκα ποι) πήγαινε να τον δει. Ίσως αuτός να 'ναι 
ποι) τοι) βάζει σπιοuνιές. Τι λες και cru ; πρόστεσε σαν αφη
ρημένη. 

- Σ' αγαπάει, αuτό είναι .  Σ' αγαπάει πάρα πολύ . 
Και τώρα έχει και τα νεύρα τοu . . .  

- Αuτό έλειπε δα, να μην τα 'χει κιόλας. Αύριο τον 
δικάζοuνε. Γι '  αuτό πήγα ίσα- ίσα, ήθελα να τοι) μιλήσω 
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γιατί, Αλιόσα, τρομάζω και να το σκΙφτομαι μονάχα αuτό 
ποu θα γίνει αόριο ! Λες πως είναι νεuριασμΙνος μα εγώ 
δεν είμαι τάχα; Και δε βρήκε τίποτ' άλλο να πεί, μονάχα 
για τον Πολωνό μοό μίλησε. Τι βλάκας! Εuτuχώς δε ζη
λεόει και το Μαξίμοuσκα. 

- Κι η γuναίκα μοu πολό με ζήλεuε ,  είπε το λογάκι 
τοu ο Μαξίμοβ. -; 

- Ε ,  εσΙνα δα, γο.ασε ανόρεχτα η Γκροόσενκα' για 
ποιον σε ζήλεuε ;  

- Για τις uπηρΙτριες. 
- Σώπα, Μαξίμοuσκα, δεν είναι καιρός γι' αστεία τώ� 

ρα. Μη με φοuρκίζεις. Μην τα γλuκοκοιτάς Ιτσι τα πιροζ
κί, δεν πρόκειται να crou δώσω, σε βλάφτοuνε. Οότε και 
λικΙρ θα crou δώσω . Έχεις κι αuτόν α.χόμα ποu πρΙπει 
να τον νταντεόεις . Λες κι άνοιξα φιλανθρωπικό ίδρuμα, μα 
την αλήθεια, είπε γελώντας . 

- Εγώ δεν αξίζω τις εuεργεσίες σας, είμαι Ινας τιπο
τΙνιος, πρόφερε κλαΦιάρικα ο Μαξίμοβ . Καλότερα να εuερ 
γετοόσατε κείνοuς ποu 'ναι πιο χρήσιμοι από μΙνα. 

- Εχ, ο καθΙνας είναι χρήσιμος, Μαξίμοuσκα. Πώς 
να ξεχωρίσεις ποιος είναι ο πιο χρήσιμος; Κάλλιο να μην 
uπήρχε καθόλοu κι αuτός ο Πολωνός, Αλιόσα. Σήμερα ίσα
ίσα τοu 'ρθε ν' αρρωστήσει. Πήγα και τον είδα . Τώρα 
επίτηδες θα τοu στείλω και πιροζκί. Δεν τοu 'χα στείλει, 
μα ο Μίτια με κατηγόρησε πως τοu στιλνω , τώρα και 
γω θα τοu στείλω επίτηδες, Ιτσι για γινάτι! Αχ, να κι 
η ΦΙνια μ' Ινα γράμμα . Νάτα μας ! Πάλι απ' τοuς Πολω
νοός.  Σ ίγοuρα λεφτά ζητάνε πάλι! 

Πραγματικά ήταν Ινα γράμμα απ' τον παν Μοuσιαλό
βιτς , Ινα φλόαρο γράμμα γεμάτο ρητορείες -Ιτσι σuνήθιζε 
πάντα να γράφει- όποu ζητΌόσε τρία ροόβλια δανεικά! ΜΙσα 
στο φάκελο uπήρχε και μια απόδειξη με την uποχρΙωση 
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να  εξοφλήσει το χρέος μέσα σε τρεις μήνες. Την απόδειξη 
την προσυπόγραφε κι ο παν Βρουμπλέβσκυ . 

Κάτι τέτοια γράμματα μ' αποδείξεις η Γκροuσενκα εί
χε πάρει πολλά πια απ' τον «προηγοuμενό» της . Τοuτη 
η ιστορία είχε αρχίσει απ' τον καιρό που η Γκροuσενκα 
έγινε καλά, δηλαδή εδώ και δυο βδομάδες. Η Γκροuσενκα 
όμως ήξερε πως οι δυο Πολωνοί περνοuσαν συχνά και ρω
τάγαν για την υγεία της όταν ήταν άρρωστη. Το πρώτο 
γράμμα ήταν μακροσκελέστατο, γραμμένο σε μια μεγάλη 
κόλλα διαγωνισμο'; και σφραγισμένο με μια φαρδιά οικογε
νειακή σφραγίδα. Ήταν γραμμένο σ' ένα uφος εξαιρετικά 
περίπλοκο και τόσο σκοτεινό που η Γκροuσενκα μόλις διά
βασε το μισό, το πέταξε γιατί δεν κατάλαβε τίποτα . 'Αλ
λωστε δεν είχε και το νου της για γράμματα τότε . Την 
άλλη μέρα πήρε ένα δεuτερο γράμμα όπου ο παν Μουσια
λόβιτς ζητοuσε δανεικά δυο χιλιάδες ροuβλια, με πολ'; μι, 
κρή προθεσμία . Η Γκροuσενκα οuτε και σ' αυτό το γράμμα 
απάντησε . Από τότε ερχόταν κάθε μέρα κι από ένα γράμμα 
το ίδιο πομπώδες κι επίσημο μα το ποσό που ζητοuσε όσο 
πήγαινε και μίκραινε κι έφτασε στα εκατό ροuβλια, στα 
εικοσπέντε, στα δέκα και τέλος η Γκροuσενκα πήρε ένα γράμ
μα όπου κι οι δυο Πολωνοί μαζί τής ζητοuσανε δανεικά 
ένα ροuβλι και της στέλνανε και μιαν απόδειξη που την 
υπογράφανε. κι οι δυο τους .  Τότε η Γκροuσενκα ξαφνικά 
τους λυπήθηκε και κατά το βραδάκι πήγε η ίδια να τους 
δει. Βρήκε και τους δυο Πολωνοuς σε τρομερές απενταρίες, 
χωρίς φα"ί", χωρίς ξuλα για τη σόμπα, χωρίς τσιγάρο. χρω
στάγανε κιόλας στη σπιτονοικοκυρά τους.  Τα διακόσα pou
βλια που 'χαν κερδίσει στο Μόκρογιε απ' το Μίτια τα 
'χαν ξοδέψει από καιρό πια. Ωστόσο τη δεχτήκανε μ' ακα
ταδεξιά, κάνανε ακόμα το σπουδαίο και μιλάγανε με στόμ
φο, τόσο που η Γκροuσενκα απόρησε . Ωστόσο αυηΊ δεν τους 
είπε τίποτα, γέλασε μονάχα κι έδωσε στον «προηγοuμενό» 
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της δέκα ροόβλια . Την άλλη κιόλας μέρα τ� διηγήθηκε, 
όλ' α\)τά γε,λώντας στο Μίτια και κε,ίνος δε, ζήλε,Φε, καθό
λο\) . Όμως από τότε, οι δ\)ο Πολωνοί αρπάχτηκαν απ' 
την Γκροόσε,νκα. Τη βομβάρδιζαν κάθε, μέρα με, γράμματα 
ζητώντας· της δανε,ικά και κε,ίνη το\)ς έστε,λνε, από λίγα . 
Και να πο\) τώρα το\) ' ρθε, το\) Μίτια να ζηλέΦε,ι άγρια. 

-Έκανα κιόλας τη βλακε,ία να πε,ράσω κι απ' το σπί
τι το\) , για ένα λε,πτό μονάχα, καθώς πήγαινα να δω τον 
Μίτια, γιατί αρρώστησε, κι α\)τός, ο «προηγοόμε,νός» μο\) 
δηλαδή, άρχισε, να λέε,ι πάλι η Γκροόσε,νκα νωρικά και γρή
γορα . Γέλαγα λοιπόν και το διηγόμο\)να στο Μίτια . Φα
ντάσο\), το\) λέω, πως ο Πολωνός μο\) βάλθηκε, να μο\) 
παίξε,ι στην κιθάρα τα παλιά μας τραγοόδια νομίζοντας πως 
θα σ\)γκινηθώ και θα πάω μαζί το\) . Κι ο Μίτια τότε, πε,τά
χτηκε, απ' τη θέση το\) κι άρχισε, να βρίζε,ι . . .  Μια κι ε,ίναι 
έτσι λοιπόν θα το\) στε,ίλω και γω πιροζκί! Φένια, την κο
πε,λίτσα στε,ίλανε, πάλι; να, δώσε της τρία ροόβλια, τόλιξε 
και καμιά δε,καριά πιροζκί στο χαρτί και πες της να το\)ς 
τα δώσει . 

Και σ\) , Αλιόσα, το δίχως άλλο να πεις στο Μίτια 
πως το\)ς έστειλα πιροζκί. 

- Ποτέ δε θα το\) το πω, πρόφερε, χαμογελώντας ο 
Αλιόσα. 

- Εχ, θα νομίζεις σίγο\)ρα πως ο Μίτια \)ποφέρει, ε; 
Όμως α\)τός επίτηδες έκανε πως ζήλεΦε' α\)το\)νοό καρφί 
δε,ν το\) καίγεται, πρόφερε, η Γκροόσε,νκα με πίκρα . 

- Πώς έτσι ε,πίτηδες; ρώτησε ο Αλιόσα. 
- Είσαι ανόητος, μα την αλήθεια, Αλιόσε,νκα ' τίποτα 

δε,ν καταλαβαίνε,ις απ' α\)τές τις δο\)λειές παρ' όλη την εξ\)
πνάδα σο\) . Δε, με, πε,ιράζε,ι πο\) ζήλε,Φε, απεναντίας θα με 
πείραζε αν δε με ζήλωε. Τέτοια είμαι γω . Η ζήλε,ια το\) 
ποτέ δε, θα με, προσβάλει γιατ( και γω ζηλεόω. Όμως 
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με πειράζει που δε" μ' αγαπάει καθόλου και τώρα έχαvε 
τάχα πως ζήλεψε. Αυτό είναι . Τι δηλαδή; Στραβή είμαι 
τάχα και δε βλέπω; Τώρα μόλις μου 'πε για κείνη την 
Κάτκα: Ε ίναι έτσι κι είναι αλλιώς, αυτή κάλεσε γιατρό 
απ' τη Μόσχα για χάρη μου, για να με σώσει τον φώναξε, 
κάλεσε και τον καλύτερο δικηγόρο, τον πιο σοφό ' θα πει 
λοιπόν πως την αγαπάει αφού την παίνευε μπροστά μου 
ο ξεδιάντροπος! Αυτός είναι ένοχος μπροστά μου γι' αυτό 
κιόλας πιάστηκε απ ' την πρώτη ευκαιρία για να με βγάλει 
εμένα ένοχη και να τα φορτώσει σε μένα και να μου πει: 
« Εσύ άρχισες πρώτη με τον Πολωνό, μπορώ λοιπόν και 
γω να κάνω τα ίδια με την Κάτκα» .  Αυτό είναι! Θέλει 
να ρίξει όλο το φταίξιμο πάνω μου . Επίτηδες τα 'κανε όλ' 
αυτά, επίτηδες σου λέω, μονάχα που εγώ . . .  

Η Γκρούσενκα δεν αποτέλειωσε τη φράση της και δεν 
είπε τι θα κάνει μονάχα σκέπασε με το μαντίλι τα μάτια 
της κι άρχισε να κλαίει μ' αναφιλητά. 

- Ο Μίτια δεν αγαπάει την Κατερίνα lβάνοβνα, είπε 
ο Αλιόσα σταθερά . 

- Αν την αγαπάει, ή όχι, αυτό θα το μάθω σύντομα, 
είπε η Γκρούσενκα μ' έναν απειλητικό τόνο βγάζοντας το 
μαντίλι απ' τα μάτια της . Το πρόσωπό της είχε αλλοιω
θεί. Ο Αλιόσα είδε πικραμένος πως το πρόσωπό της από 
σεμνό και χαρούμενο έγινε βλοσυρό και άγριο . 

- Φτάνει μ '  αυτές τις ανοησίες! είπε αυτή ξαφνικά 
και κοφτά. Για κάτι άλλο σε φώναξα. Αλιόσα, καλούλη 
μου , αύριο, αύριο τι θα γίνει; Αυτό είναι που με βασανίζει! 
Μονάχα εγώ βασανίζομαι! Το βλέπω καθαρά πως κανένας 
άλλος δεν το σκέφτεται αυτό, κανένας δεν ενδιαφέρεται. Το 
σκέφτεσαι συ τουλάχιστο; Αύριο τον δικάζουνε! Πες μου , 
πώς θα τον δικάσουν; Ο λακές είναι ο φονιάς, ο λακές, 
ο λακές! Θεέ μου ! Μα μπορεί λοιπόν να τον καταδικάσου
νε για κάτι που 'κανε ο λακές και να μη βρεθεί κανένας 
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να τον υπερασπίσει; Το λακέ ούτε τον ανησύχησαν καθό
λου, έτσι δεν είναι; 

- Τον ανακρίνανε αυστηρά, παρατήρησε ο Αλιόσα σκε
φτικός όμως όλοι βγάλανε το συμπέρασμα πως δεν είναι 
αυτός. Τώρα είναι βαριά άρρωστος . Από τότε ακόμα είναι 
άρρωστος, από κείνη την κρίση της επιληΦίας . Είναι στ' 
αλήθεια άρρωστος, πρόστε.σε ο Αλιόσα . 

- Θεέ μου, μα θα πρέπει να πας ο ίδιος σ' αυτόν 
το δικηγόρο και να του εξηγήσεις την κατάσταση . Τον φέ
ρανε απ' την. Πετρούπολη, καθώς λένε, και του δίνουν τρεις 
χιλιάδες . 

- Αυτές τις τρεις χιλιάδες τις δώσαμε κι οι τρεις: Εγώ, 
ο αδερφός μου Ιβάν κι η Κατερίνα Ιβάνοβνα. Όσο για 
το γιατρό, αυτόν τον έφερε μονάχη της εκείνη απ' τη Μό
σχα και του πλήρωσε δυο χιλιάδες . Ο δικηγόρος Φετιουκό
βιτς θα 'παιρνε περισσότερα, όμως αυτή η υπόθεση μαθεύ
τηκε σ' όλη τη Ρωσία, γράφουν όλες οι εφημερίδες και 
τα περιοδικά, γι' αυτό κι ο Φε.τιουκόβιτς δέχτηκε να ' ρθει 
-θ' ακουστεί και τ '  όνομά του , βλέπεις . Τον είδα χτες . 

- Και λοιπόν; Του μίλησες; ρώτησε ανυπόμονα η 
Γκρούσενκα. 

- Με άκουσε μα δεν είπε τίποτα . Είπε μονάχα πως 
έχει αποκρυσταλλωμένη γνώμη πια . Ωστόσο υποσχέθηκε 
να λάβει υπ' όΦη του και τα λόγια μου . 

- Πώς να τα λάβει υπ' όΦη του ; Αχ, τους λωποδύ
τες! Θα τον χαντακώσουνε! Μα το γιατρό, το γιατρό γιατί 
τον κάλεσε; 

- Σαν εμπειρογνώμονα . Θέλουν να πιστοποιήσουν πως 
ο αδερφός μου είναι τρελός και πως σκότωσε μην έχοντας 
«σώας τας φρένας» ,  χωρίς να ξέρει τι του γίνεται δηλαδή, 
είπε ο Αλιόσα χαμογελώντας μονάχα που ο αδερφός μου 
δε θα το δεχτεί αυτό. 

- Αχ, μα αυτό θα 'ταν σωστό αν τυχόν και τον σκό-
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τωνε! αναφώνησε η Γκροόσενκα. Πραγματικά, παλαβός ήταν 
τότε, εντελώς παλαβός και για όλα εγώ φταίω, εγώ, εγώ 
η καταραμένη . Μονάχα πο\) δε σκότωσε α\)τός, όχι, δε 
σκότωσε! Κι όλοι είναι εναντίον το\) και λένε πως α\)τός 
σκότωσε, όλη η πολιτεία. Ακόμα κι η Φένια έκανε μια 
κατάθεση πο\) είναι επιβαρ\)ντική . Και στο μπακάλικο κεί
νος ο \)πάλληλος και στην ταβέρνα πο\) τον ακοόσανε όλοι !  
Όλοι ΤΟ\)ζ, όλοι είναι εναντίον το\) , όλοι !  

- Ναι, οι μαρτ\)ρίες πληθόνανε πολό , πρόφερε σκ\)
θρωπά ο Αλιόσα. 

- Αμ ο Γρηγόρης, ο Γρηγόρης Βασίλιτς πο\) επιμένει 
ακόμα πως η πόρτα ήταν ανοιχτή, σαν πεισματάρης, γάι
δαρος επιμένει, πήγα και το\) μίλησα, όμως α\)τός τίποτα . 
Μ '  έβρισε κιόλας! 

- Ναι, α\)τή ίσως να 'ναι η πιο επιβαρ\)ντική κατάθε
ση για τον αδερφό μο\) ,  πρόφερε ο Αλιόσα. 

-' Οσο για την τρέλα το\) , σα να μο\) φαίνεται πως 
ο Μίτια είναι και τώρα ακόμα παλαβός, άρχισε να λέει 
η Γκροόσενκα μ' ένα όφος κάπως ιδιαίτερα ανήσ\)χο και 
γεμάτο μ\)στήριο . Ξέρεις, Αλιόσενκα, από καιρό ήθελα να 
σ' το πω: Πηγαίνω κάθε μέρα και τον βλέπω και,  μα 
την αλήθεια, δεν πιστεόω στα μάτια μο\) . Πες μο\), τι νο
μίζεις, τι είναι α\)τά πο\) άρχισε να λέει όλη την ώρα; Μι
λάει, μιλάει -εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τίποτα . Σκέ
φτομαι λοιπόν πως θα 'ναι κάτι πολό σοφό πο\) εγώ η 
ανόητη δεν το καταλαβαίνω . Μονάχα πο\) άξαφνα, να, μο\) 
μιλάει για κάποιο «κοότσικο» ,  για κάποιο μωρό δηλαδή. 
« Γιατί, μο\) λέει, είναι φτωχό το κοότσικο; Γι '  α\)τό το 
κοότσικο θα πάω τώρα στη Σιβηρία, δε σκότωσα, όμως 
πρέπει να πάω στη Σιβηρία ! »  Τι σημαίνο\)ν όλ' α\)τά; Ποιο 
είν ' α\)τό το κοότσικο; Εγώ δεν καταλαβαίνω τίποτα. Μο
νάχα πο\) έβαλα τα κλάματα καθώς μο\) τα 'λεγε, γιατί 
τα 'λεγε τόσο όμορφα, έκλαιγε κι ο ίδιος, έβαλα λοιπόν 
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και γω τα κλάματα και κείνος ξάφνοΙ) με φίλησε κι έκανε 
πάνω μοΙ) το σημείο τοΙ) σταuροU . Τι θα ποuν όλ ' αuτά, 
Αλιόσα; Πες μοΙ) τι είναι αuτό το κοότσικο; 

- Είναι ποΙ) τώρα τελεuταία , δεν ξέρω γιατί, άρχισε 
να τον επισκέφτεται σuχνά ο Ρακίτιν, είπε χαμογελώντας 
ο Αλιόσα ' όμως . . .  αuτό δεν είναι τοΙ) Ρακίτιν . Χτες δεν 
πήγα να τον δω, σήμερα θα πάω . 

�Όχι, δεν είναι ο Ρακίτιν- ο αδερφός τοu , ο Ιβάν 
Φιοντόροβιτς, είναι ποΙ) τον αναστατώνει . Αuτός είναι ποΙ) 
πάει και τον βλέπε.ι . . .  πρόφερε η Γκροόσενκα και σταμάτη
σε απότομα . 

Ο Αλιόσα την κοίταξε ξαφνιασμένος . 
- Τι θες να πεις ; Ώστε πήγε και τον είδε; Ο ίδιος 

ο Μίτια μοΙ) 'λεγε πως οότε μια φορά δεν τον επι�κέφτηκε . 
- Τα βλέπεις; Τα βλέπεις λοιπόν πόσο φλόαρη είμαι; 

Mou ξέφuγε! αναφώνησε η Γκροόσενκα ντροπιασμένη και 
κατακοκκίνισε . Στάσοu, Αλιόσα, σώπα, μια και μοΙ) ξέφu
γε θα σοΙ) πω όλη την αλήθειά: Πήγε και τον είδε Ouo 
φορές, την πρώτη φορά μόλις γόρισε απ' τη Μόσχα, όταν 
εγώ δεν είχα πέσει ακόμα άρρωστη, και τη δεότερη εδώ 
και μια βδομάδα. Όμως είπε στο Μίτια να μη σοΙ) πει 
τίποτα, σε κανένανε να μην το πει' πήγαινε και τον έβλεπε 
κρuφά . 

Ο Αλιόσα καθόταν βuθισμένος στις σκέΦεις τοu . Ήταν 
φανερό πως η είδηση αuτή τοΙ) 'κανε εντόπωση . 

- Ο αδερφός μοΙ) Ιβάν δε μιλάει ποτέ μαζί μοΙ) για 
την uπόθεση τοΙ) Μίτια, πρόφερε αργά ' μα και γενικά πoΛU 
λίγο μοΙ) μίλησε όλοuς αuτοuς τοuς Ouo μήνες . Όσες φορές 
πήγα σπίτι τοΙ) φάνηκε οuσαρεστημένος, έτσι και γω έχω 
τρεις βδομάδες τώρα να πάω . . .  Χμ . . .  Αν πήγε να τον δει 
εδώ και μια βδομάδα, τότε . . .  τοότη τη βδομάδα ο Μίτια 
φαίνεται πραγματικά αλλαγμένος. 

- Αλλαγμένος, αλλαγμένος! επιβεβαίωσε βιαστικά η 
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Γκροόσενκα. Έχουν κάποιο μυστικό, κάποιο μυστικό αυτοί 
οι δυο ! Ο Μίτια ο ίδιος μου το 'πε πως Ιχουν κάποιο 
μυστικό που δεν αφήνει το Μίτια να ησυχάσει .  Κι όμως 
πρώτα ήταν εόθυμος, μα και τώρα εόθυμος είναι, μονάχα 
σαν αρχίσει να πηγαινόρχεται πΙρα δώθε στο δωμάτιο, να 
κουνάει το κεφάλι του και ν' ανακατεόει τα μαλλιά του 
στο δεξί του κρόταφο , τότε καταλαβαίνω πως τον Ιχει πιά
σει κάποια ανησυχία . . .  αυτό πια το ξΙρω καλά! Ενώ άλλο
τε ήταν εόθυμος, μα και σήμερα εόθυμος ήταν ! 

- Κι όμως είπες πως Ιχει τα νεόρα του . 
- Ναι, Ιχει τα νεόρα του μα ταυτόχρονα είναι κι εό-

θυμος . Κει που τον βλιπεις φουρκισμΙνο , απ, νάτος εόθυ 
μος και πάλι . Μα σ' Ινα λεπτό τον πιάνει ξανά η ανησυ
χία . Και -ξΙρεις, Αλιόσα;- τον κοιτάω καμιά φορά κι 
απορώ μαζί του : Έχει ακόμα να περάσει τόσα και τόσα 
κι όμως βάζει τα γιλια , για το πιο ασήμαντο πράμα σα 
μικρό παιδί. 

- Και είναι αλήθεια πως σου είπε να μη μου πεις 
για τον Ιβάν; Έτσι ακριβώς σου το είπε; «Μην του το πεις» ;  

-Έτσι ακριβώς : « Μην του το πεις» . ΕσΙνα σε φοβά
ται περισσότερο απ' όλους ο Μίτια . Γιατί υπάρχει κάποιο 
μυστικό, ο ίδιος μου το 'πε πως είναι Ινα μυστικό στη 
μΙση . . .  Αλιόσα, καλοόλη μου, πήγαινε και μάθε τι μυστι
κό είν ' αυτό κι ιλα να μου το πεις , είπε ξάφνου παρακαλε
στικά η Γκροόσενκα· ιλα και πες μου όλη την αλήθεια, 
μη με λυπηθείς,. θιλω να μάθω την καταραμΙνη τη μοίρα 
μου ! Γι '  αυτό σε φώναξα . 

- Νομίζεις πως είναι κάτι για σΙνα; Όμως αν ήταν 
Ιτσι δε θα σου 'λεγε εσΙνα για το μυστικό . 

- Δεν ξΙρω. Ίσως να θιλει να μου το πει μα δεν 
τολμάει. Με προειδοποιεί μονάχα . Υπάρχει Ινα μυστικό, 
σα να μου λΙει , όμως ποιο ακριβώς δε θα σου πω! 

- Εσό η ίδια τι νομίζεις πως είναι; 
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- Τι να νομίζω; Θα με βγάλοuν απ τη μΙση, να 
τι νομίζω .  Mou ετοιμάσανε το τΙλος μοΙ) αuτοί οι τρεις 
γιατί, βΗπεις, είναι κι η Κάτκα ανακατεμΙνη σ' όλ ' αuτά. 
Όλα η Κάτκα τα κάνει. «Αuτή είναι Ιτσι κι είναι αλ
λιώς» ,  μοΙ) είπε, θα πει λοιπόν πως εγώ δεν είμαι σαν 
και κείνη . Mou τα Ηει από τώρα, με προειδοποιεί. Το 
'χει βάλει σκοπό να με παρατήσει, αuτό είν ' όλο κι όλο 
το μuστικό! Κι οι τρεις μαζί το σκεφτήκανε αuτό -ο Μίτ
κα, η Κάτκα κι ο Ιβάν Φιοντόροβιτς. Αλιόσα, από καιρό 
τώρα ήθελα να σε ρωτήσω: Εδώ και μια βδομάδα μοΙ) 
είπε εντελώς απρόσμενα πως ο Ιβάν είναι ερωτεuμΙνος με 
την Κάτκα επειδή πηγαίνει και τη βΗπει cruxvIi. Αλήθεια 
μοΙ) είπε ή όχι; Πες μοΙ) χωρίς περιστροφΙς. Σφάξε με . 

- Δε θα σοΙ) πω ψΙματα . Ο Ιβάν δεν είναι ερωτεuμΙ
νος με την Κατερίνα Ιβάνοβνα . Έτσι νομίζω. 

- Αuτό σκΙφτηκα και γω μόλις μοΙ) το 'πε!  ΨΙματα 
μοΙ) Ηει ο αδιάντροπος !  Κι Ικανε πως ζήλεψε για να ρίξει 
όστερα το φταίξιμο απάνω μοu . Όμως είναι βλάκας, δεν 
ξΙρει να κρuφτεί, είναι πάντα τοΙ) τόσο ειλικρινής . . .  Όμως 
θα τοΙ) δείξω γω, θα τοΙ) δείξω ! «Εσό, μοΙ) Ηει, πιστεόεις 
πως εγώ σκότωσα τον πατΙρα» .  ΕμΙνα μοΙ) το Ηει αuτό, 
εμΙνα! Ας είναι ! 'Ομως θα δεις πως θα σ' την κανονίσω 
γω τοότη την Κάτκα στη δίκη! Θα πω κει ouo λογάκια . . .  
θα τα πω όλα! 

Κι άρχισε να κλαίει και πάλι πικρά. 
-' Ομως να τι μπορώ να σοΙ) πω θετικά, Γκροόσενκα, 

είπε ο Αλιόσα και σηκώθηκε: Πρώτον πως σ' αγαπάει, 
σ '  αγαπάει περισσότερο απ' το καθετί στον κόσμο, μονάχα 

, Ι , , , ' .. Ι, Α ' εσενα αγαπαει ·  σ αντο πρεπει να με πιστεψεις . uτο το 
ξΙρω . Ναι, το ξΙρω καλά. Δεότερο θα πρΙπει να σοΙ) πω 
πως δε θα προσπαθήσω να τοΙ) αποσπάσω το μuστικό κι 
αν τuχόν μοΙ) το πει σήμερα μόνος τοu , θα τον προειδο
ποιήσω πως σοΙ) uποσχΙθηκα να σ' το πω και σΙνα . Και 
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τότε θα ξανάρθω σήμερα και θα σ' τα πω όλα . Μονάχα 
πο\) . . .  νομίζω . . .  πως δεν είναι καθόλο\) ανακατεμένη η Κα
τερίνα lβάνοβνα και το μ\)στικό είναι για κάτι άλλο . Έτσι 
είναι σίγο\)ρα. Έπειτα δε μοιάζει να 'ναι για την Κατερίνα 
lβάνοβνα. Γεια σο\) λοιπόν. Θα σε ξαναδώ. 

Ο Αλιόσα τής έσφιξε το χέρι .  Η Γκροόσενκα έκλαιγε 
ακόμα. Εκείνος έβλεπε πως πολό λίγο πίστεψε στα καθη
σ\)χαστικά το\) λόγια μα της έκανε καλό πο\) είπε το\)λάχι
στο σε κάποιον τον καημό της . Τη λ\)πότανε και δε θα 
' θελε να την αφήσει σε τέτοια κατάσταση, όμως ήταν βια
στικός. Είχε πολλές δο\)λειές ακόμα. 
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Το άρρωστο ποδαράκι 

Η ΠΡΩΤΗ απ' αuτές τις δοuλειές ήταν στο σπίτι της 
κuρίας Χοχλάκοβας και τράβηξε για κει βιαστικός για 
να προφτάσει να πάει και στον Μίτια . Η κuρία Χο

χλάκοβα, εδώ και τρεις βδομάδες τώρα, ήταν αδιάθετη . 
Της είχε πρηστεί από άγνωστο λόγο το πόδι και ,  αν και 
δεν ήταν στο κρεβάτι, έμενε μισοξαπλωμένη την ημέρα στο 
μποuντοuάρ της, σε μια ντορμέζα, φορώντας ένα γοητεuτι
κό μα εuπρεπέστατo ντεζαμπιγέ. Ο Αλιόσα σκέφτηκε κάπο
τε με καλόκαρδη ειρωνεία πως η κuρία Χοχλάκοβα παρ' 
όλη την αρρώστια της άρχισε τις κοκεταρίες _ ' Αρχισε να 
μεταχειρίζεται σκοuφάκια, φιογκάκια, σεμιζέτες κι ο Αλιό 
σα μάντεuε την αιτία αν κι απόδιωχνε αuτές τις σκέΦεις 
σαν επιπόλαιες . Τοuς τελεuταίοuς Ouo μήνες άρχισε να επι
σκέφτεται την κuρία Χοχλάκοβα, ανάμεσα σ' άλλοuς, κι 
ο νεαρός Περχότιν. Ο Αλιόσα είχε κάποu τέσσερις μέρες 
να ' ρθει και μόλις μπήκε βιάστηκε να πάει αμέσως στο 
δωμάτιο της Λίζας . Γιατί αuτήν ερχότανε να δει. Χτες ακό
μ""', η Λίζα τοu 'χε στείλει την uπηρέτριά της και τον πα-
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ρακαλοόσε επίμονα να ' ρθει αμΙσως «για μια πολό-πολό 
σποuδαία uπόθεση» , πράμα ποu για ορισμΙνοuς λόγοuς Ικα
νε τον Αλιόσα να ενδιαφερθεί. Μα ενώ η uπηρΙτρια είχε 
πάει στη Λίζα να τον αναγγείλει, η κuρία Χοχλάκοβα έμα
θε από κάποιον τον ερχομό τοu κι έστειλε αμέσως να τον 
φωνάξοuν να ' ρθει να τη δει «για ένα μονάχα λεπτό» .  Ο 
Αλιόσα σκΙφτηκε πως καλότερα να κάνει το χατίρι της μα
μάς γιατί αλλιώς αuτή θα 'στελνε κάθε λίγο και λιγάκι 
και θα τον φώναζε όσο θα 'ταν στης Λίζας. Η κuρία Χο
χλάκοβα, ξαπλωμένη στην ντορμέζα, ήταν κάπως πολύ γιορ
ταστικά ντuμένη και φαινόταν να 'ναι εξαιρετικά νεuρική . 
·Τον Αλιόσα τον uποδέχτηκε με κραuγές ενθοuσιασμοU . 

- Αιώνες, αιώνες, ολόκληροuς αιώνες έχω να σας δω ! 
Μια ολόκληρη βδομάδα, για σκεφτείτε ή μάλλον, με crur
χωρείτε, τέσσερις μέρες έχω να σας δω . Ήρθατε την περα
σμένη Τετάρτη . Πηγαίνατε στης Lise, είμαι σίγοuρη, θέ
λατε να πάτε κει νuχοπατώντας για να μη σας ακοόσω . 
Καλι μοu, καλέ μοu, Αλεξέι Φιοντόροβιτς, αν ξέρατε πόσο 
μ' ανησuχεί η Lise ! Όμως γι' αuτό αργότερα . Αν κι αuτό 
είναι το κuριότερο, όμως ας τ' αφήσοuμε γι' αργότερα. 
Καλέ μοι> Αλεξέι Φιοντόροβιτς, σας εμπιστεόομαι απόλuτα 
τη Λίζα μοu . Μετά το θάνατο τοι> στάρετς Ιωσιμά -ο 
Θεός ν' αναπαόει την Φuχή τοuς!- (και σταuροκοπήθη
κε) ,  όστερ ' από κείνον εγώ σας θεωρώ σαν ασκητή, μ' 
όλο ποι> σας πηγαίνει τόσο το νΙο σας κοστοόμι. Ποό τον 
βρήκατε δω πέρα τόσο σποuδαίο ράφτη; Μα όχι, όχι, το 
κuριότερο δεν είναι αuτό, αuτό ας τ' αφήσοuμε γι' αργότε
ρα . Να με σuγχωρείτε ποι> σας λέω καμιά φορά Αλιόσα, 
είμαι γριά κι όλα μοu επιτρΙπονται, είπε χαμογελώντας 
με κοκεταρία· όμως κι αuτό ας τ' αφήσοuμε γι' αργότερα . 
Το κuριότερο είναι να μην ξεχάσω το κuριότερο . Σας πα
ρακαλώ να μοι> το θuμίζετε: Μόλις αρχίσω να φλuαρώ σεις 
να μοι> λέτε: «Και το κuριότερο ; »  Αχ, μα ποό μπορώ να 
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ξέρω τώρα ποιο είναι το κ\)ριότερο! Απ' τον καιρό πο\) 
η Lise πήρε πίσω την \)πόσχεσή της -την παιδιάστικη uπό
σχεσή της, Αλεξέι Φιοντόροβιτς- να σας παντρεuτεί, θα 
το καταλάβατε βέβαια πως όλ' α\)τά δεν ήταν άλλο από 
φαντασίες ενός άρρωστο\) κοριτσιοό πο\) έμεινε για πoΛUν 
καιρό καρφωμένο στην πολ\)θρόνα το\) -δόξα να 'χει ο 
Θεός τώρα πια μπορεί και περπατάει . Α\)τός ο καινοόργιος 
γιατρός ΠΟι) έφερε η Κατερίνα lβάνοβνα απ' τη Μόσχα 
για το δ\)στ\)χισμένο τον αδερφό σας πο\) αόριο . . .  Αχ, α\)τό 
το αόριο ! Πεθαίνω μονάχα ΠΟι) το σκέφτομαι. Από περιέρ
γεια το κuριότερο . . .  Με δuο λόγια α\)τός ο γιατρός ήρθε 
χτες κι εξέτασε τη Lise . . .  Το\) πλήρωσα πενήντα ροόβλια 
για τη βίζιτα . Όμως δεν είναι α\)τό πο\) ' θελα να πω , 
πάλι δεν είναι α\)τό . . .  Βλέπετε, τώρα τα μπέρδεΦα ολότε
λα πια. Βιάζομαι .  Γιατί βιάζομαι; Δεν ξέρω. Είναι τρομε
ρό α\)τό πο\) μο\) σuμβαίνει τελεuταία: Δεν ξέρω τίποτα . 
Για μένα όλα τα πράματα μπερδεότηκαν κι έγιναν ένα κο\)
βάριο Φοβάμαι πως θα σας κάνω να πλήξετε πριν προλάβω 
καλά-καλά να σας δω . Αχ, Θεέ μοu ! Τι καθόμαστε λοι
πόν , πρέπει να πάρετε έναν καφέ. Γιοόλια, Γλαφόρα, κα
φέ! 

Ο Αλιόσα την εuχαρίστησε βιαστικά κι είπε πως μόλις 
τώρα είχε πιει . 

- Ποό; 
- Στης Αγκραφένας Αλεξάντροβνας. 
- Σε κείνης . . .  σε κείνης της γuναίκας! Αχ, α\)τή είναι 

ΠΟι) το\)ς πήρε όλο\)ς στο λαιμό της, όμως δεν ξέρω κιόλας, 
λένε πως τώρα έγινε άγια, αν και κάπως αργά . Καλότερα 
να γινότανε πριν , όταν χρειαζόταν , γιατί τώρα τι τ' όφε
λος ; Σωπάστε, σωπάστε, Αλεξέι Φιοντόροβιτς, γιατί θέλω 
να σας πω τόσα πολλά πο\) νομίζω πως δε θα πω τίποτα . 
Αuτή η τρομερή δίκη . . .  οπωσδήποτε θα πάω, ετοιμάζομαι 
από τώρα, θα με πάνε πάνω στην πολuθρόνα με τις ρόδες , 
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μπορώ και κάθομαι, θα 'ναι, κι άλλοι μαζί μου ,  είμαι μάρ
τυρας και γω, ξΙρετε . Πώς θα μιλήσω; Πώς θα μιλήσω! 
Δεν ξΙρω τι θα πω . Θα πρΙπει να ορκιστώ, Ιτσι δεν είναι; 

-Έτσι είναι, μα δε νομίζω πως θα μπορΙσετε να πα
ρουσιαστεί τε . 

- Μπορώ και κάθομαι .  Αχ, με μπερδεόετε! Αυτή η 
δίκη, αυτή η άγρια τιμωρία κι όστερα όλοι πάνε στη Σιβη
ρία, μερικοί παντρεόονται, κι όλ' αυτά γρήγορα-γρήγορα, 
κι όλα αλλάζουνε και στο τΙλος όλοι γερνάνε, είναι κιόλας 
'με το 'να πόδι στον τάφο.  Ε, ας είναι, κουράστηκα . Αυτή 
η Κάτια, cette cllarmante pel'sonne, αυτή μου σόντριΦε 
όλες μου τις ελπίδες. Τώρα θ '  ακολουθήσει τον Ιναν αδερ
φό σας στη Σιβηρία κι ο άλλος σας θα πάει το κατόπι 
της και θα μείνει σε μια γειτονική πολιτεία κι όλοι τους 
θα βασανίζουν ο Ινας τον άλλον . Όλ' αυτά με τρελαίνουν. 
Προπάντων αυτός ο θόρυβος. ' Ολες οι εφημερίδες, στην 
Πετροόπολη και στη Μόσχα, γράΦανε κιόλας χιλιάδες φο
ρΙς για όλ' αυτά. Αχ, ναι, φανταστείτε, γράΦανε και για 
μΙνα πως ήμουνα « φίλη» του αδερφοό σας, δε θιλω να 
πω καμιά άσκημη λΙξη, μα φανταστείτε λοιπόν, φανταστεί
τε το ! 

- Μα δεν είναι δυνατόν! Ποό και πώς το γράΦανε; 
- Τώρ' αμΙσως θα σας το δείξω . Χτες την πήρα, χτες 

και το διάβασα . Να, εδώ,  στην εφημερίδα Φήμες, της Πε
τροόπολης . ΑυτΙς οι Φήμες άρχισαν να βγαίνουν φΙτος, 
εμΙνα μ' αρΙσουν τρομερά οι φήμες και γράφτηκα συνδρο
μήτρια και να που Ικανα κακό του κεφαλιοό μου: Να τι 
φήμες αποδείχτηκε πως ήτανε . Να, εδώ, είναι, διαβάστε . 

Κι Ιδωσε στον Αλιόσα την εφημερίδα που 'χε κάτω 
απ' το μαξιλάρι της. 

Ήταν όχι μονάχα συγχυσμΙνη, μα σχεδόν τσακισμΙνη, 
εξουθενωμΙνη κι ίσως και στ' αλήθεια όλα να 'χαν γίνει 
Ινα κουβάρι στο μυαλό της . Η είδηση της εφημερίδας ήταν 
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πολύ χαρακτηριστική κι ήταν φυσικό να την επηρεάσει πο
λύ . Όμως αυτή, για καλή της τύχη, ίσως δεν μπορούσε 
να συγκεντρώσει τη σκέψη της σ' ένα γεγονός έτσι που 
σ' ένα λεπτό μπορούσε να ξεχάσει ολότελα την εφημερίδα 
και να μεταπηδήσει σ' ολότελα άσχετο θέμα . Ο Αλιόσα 
το ' ξερε από καιρό πια πως η τρομερή υπόθεση όπου έπαιζε 
τον κύριο ρόλο ο αδερφός του , είχε γίνει γνωστή σ' όλη 
τη Ρωσία και, Θεέ μου, πόσες εξωφρενικές ειδήσεις κι αντα
ποκρίσεις είχε διαβάσει κιόλας αυτούς τους δυο μήνες για 
τον αδερφό του , για τους Καραμάζοβ γενικά κάι γι' αυτόν 
τον ίδιο ακόμα. Κάποια εφημερίδα έλεγε μάλιστα πως αυ
τός απ ' τον τρόμο του μετά το έγκλημα του αδερφού του 
έβαλε τα ράσα και κλείστηκε σε μοναστήρι . Μια άλλη εφη
μερίδα το διέψευδε αυτό κι έγραφε πως αντίθετα μαζί με 
το στάρετς του , το Ζωσιμά, ξαφρίσανε το ταμείο του μονα
στηριού και το «σκάσανε» . Η τωρινή είδηση της εφημερί
δας Φήμες είχε τίτλο: «Ανταπόκρισις απ' την Σκοτοπρι
γκόνιεβσκ* (αλίμονο, έτσι ονομάζεται η μικρή μας πολι
τεία' πολύν καιρό το αποσιωπούσα) περί της υποθέσεως 
Καραμάζοβ» .  Ήταν σύντομη και για τη κυρία Χοχλάκοβα 
δεν έλεγε τίποτα ανοιχτά μα και γενικά δεν ανέφερε κανένα 
όνομα. Έλεγε μονάχα πως ο κακούργος, που σε λίγο πρό
κειται να γίνει η πολύκροτη δίκη του , είναι ένας απόστρα
τος λοχαγός, ένας τύπος αναιδέστατος και αντιδραστικός 
τσιφλικάς που η κυριότερη ασχολία του ήταν να ερωτοτρο
πεί με διάφορες «κυρίες που έπλητταν από μόνωση» και 
που αυτός είχε μεγάλη επιρροή επάνω τους . Μια λοιπόν 
απ ' αυτές τις «πλήττουσες χήρες» νεάζουσα αν κι έχει πια 
μεγάλη κόρη, τόσο πολύ ξελογιάστηκε μ' αuτόν που μόλις 
δυο ώρες πριν απ' το έγκλημα τού πρότεινε τρεις χιλιάδες 

* Φανταστιχή πολιτεία που σημαίνει XoφoστασιoιJπoλη . 
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ροuβλια uπό τον όρο να την απαγάγει και να πάνε αμέσως 
μαζί στα χρuσωρuχεία . Όμως ο κακοuργος προτίμησε τά
χα να σκοτώσει τον πατέρα τοι> και να τοι> κλέψει τις τρεις 
χιλιάδες ροuβλια, γιατί uπολόγιζε πως δε θα τον πιάνανε, 
παρά να κοuβαλιέται στη Σιβηρία μαζί με τα σαραντάχρο
να κάλλη της πλήττοuσας χήρας τοu. Αuτή η ειρωνική αντα
πόκριση τέλειωνε -όπως ταιρ ιάζει δα στις τέτοιες 
περιπτώσεις- εκφράζοντας την εuγενή αγανάχτηση τοι> σu
ντάκτη για την ανηθικότητα της πατροκτονίας και γενικά 
τοι> παλαιοι) καθεστώτος της δοuλοπαροικίας . Ο Αλιόσα, 
αφοι) διάβασε με προσοχή την εφημερίδα, τη δίπλωσε και 
την ξανάδωσε στην κuρία Χοχλάκοβα. 

- Λοιπόν; Για μένα δε λέει; άρχισε να λέει αuτή. Εγώ 
είμαι, εγώ τοι> πρότεινα μιαν ώρα πριν απ' το έγκλημα 
τα χρuσωρuχεία και τώρα μοι> λένε «σαραντάχρονα κάλ
λη! »  Μα μήπως τάχα αuτός ήταν ο σκοπός μοu; Επίτηδες 
το 'κανε! Ας τον σuγχωρέσει ο αιώνιας Κριτής για τα σα
ραντάχρονα κάλλη όπως τον σuγχωρώ και γω όμως . . .  όμως 
ξέρετε ποιος είναι; Είναι ο φίλος σας ο Ρακίτιν. 

- Μπορεί, είπε ο Αλιόσα· αν και δεν άκοuσα τίποτα 
τέτοια . 

- Αuτός είναι, αuτός είναι . Δεν μπορεί να 'ναι άλλος! 
Γιατί εγώ τον έδιωξα . . .  την ξέρετε αuτή την ιστορία; 

- Ξέρω πως τοι> είπατε να μην ξανάρθει πια στο σπίτΙ 
σας, όμως για ποια αιτία, αuτό . . .  από σας τοuλάχιστο δεν , , τ ακοuσα. 

- Α, ώστε λοιπόν από κείνον τ' ακοuσατε! Τι λέει 
λοιπόν; Με βρίζει; Με βρίζει πολι); 

- Ναι, σας βρίζει, όμως αuτός όλοuς τοuς βρίζει. 
Όμως οuτε κι αuτιSς μοu είπε για ποιο λόγο τον διώξατε. 
Μα και γενικά πολι) λίγο τον βλέπω τώρα τελεuταία. Δεν 
είμαστε πια φίλοι .  

- Τότε λοιπόν θα σας τα πω εγώ και -τι να γί-
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νει;- θα παραδεχτώ πως έχω άδικο γιατί υπάρχει κάτι 
σ' όλα αυτά που ίσως να 'γινε κι από δικό μου φταίξιμο . 
Όμως αυτό το κάτι είναι ελάχιστο, ασήμαντο, τόσο που 
ίσως να μην υπάρχει και καθόλου. Bλiπετε, καλi μου ,  (η 
κυρία Χοχλάκοβα πήρε ξάφνου ένα παιχνιδιάρικο όφος και 
χαμογέλασε γλυκά αν και κάπως αινιγματικά) ,  βλέπετε έχω 
την υποΦία πως . . .  συγχωρέστε με, Αλιόσα, σας τα λέω 
σα μητέρα σας . . .  ω, όχι, απεναντίας, σα να 'σασταν σεις 
πατέρας μου . . .  γιατί μια μητέρα εδώ δεν έχεί θέση . . .  Ας 
ποόμε καΛUτερα πως τα λέω σα να εξομολογιόμουν στο 
στάρετς Ιωσιμά, αυτό είναι το πιο σωστό, αυτό ταιριάζει 
με την περίσταση : Μην τάχα δε σας ονόμασα πριν από 
λίγο ασκητή; Το λοιπόν αυτός ο καημένος ο νέος , ο φίλος 
σας ο Ρακίτιν (ω, Θεέ μου , μα την αλήθεια, μου είναι 
'ΧOUνατο να θυμώσω μαζί του ! Θυμώνω και φουρκίζομαι 
μα όχι και τόσο) , με δυο λόγια αυτοό του νέου του ήρθε 
ξαφνικά, φανταστείτε, να μ' ερωτευθεί. Αυτό το παρατήρη
σα αργότερα, πολό αργότερα, μα στην αρχή, εδώ κι ένα 
μήνα, άρχισε να ' ρχεται συχνότερα, σχεδόν κάθε μέρα αν 
κι από πρώτα ήμασταν γνωστοί .  Εγώ δεν υποπτεόομαι τί
ποτα . . .  μα να που ξάφνου, λες και με φώτισε ο Θεός, 
αρχίζω με απορία μου να το παρατηρώ . Το ξέρετε βέβαια 
πως πριν από δυο μήνες άρχισα να δέχομαι αυτόν το σε
μνό, καλό κι άξιο νέο , τον Πιοτρ Ίλιτς Περχότιν, που 
υπηρετεί στην πολιτεία μας . Τον συναντήσατε δα κι ο ίδιος 
πολλές φορές εδώ πέρα. Είναι σοβαρός κι αξιοπρεπής, Φέ
ματα; Έρχεται δυο φορές τη βδομάδα κι όχι κάθε μέρα 
(αν και κάθε μέρα να ' ρχόταν, τι ; )  και πάντα είναι καλο
ντυμένος και γενικά εγώ αγαπώ τη νεολαία, Αλιόσα, τους 
νέους που έχουν ταλέντο, τους σεμνοός,  όπως είσαστε σεις 
λόγου χάρη, κι αυτός έχει πολιτικό δαιμόνιο, μιλάει τόσο 
όμορφα, το δίχως άλλο θα κοιτάξω να τον βοηθήσω, όσο 
μπορώ , στην καριέρα του . Είναι ένας μέλλων διπλωμάτης .  
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Κε.ίνη την τραμε.ρή μέρα μαυ ' σωσε. σχε.δόν τη ζωή όταν 
ήρθε. νόχτα σπίτι μαυ . Ενώ α φίλας σας α Ρακίτιν έρχε.ται 
πάντα με. κε.ίνε.ς τις μπότε.ς ταυ και σαυ τις απλώνε.ι φαρδιά 
πλατιά πάνω στα χαλί . . .  με. δυο. λόγια, άρχισε. να μαυ 
κάνε.ι και κάτι υπαινιγμαός και μάλιστα μια φαρά ότα\.- έφε.uγε. 
μαυ 'σφιξε. τραμε.ρά τα χέρι .  Μόλις μαυ 'σφιξε. τα χέρι, 
άρχισε. να μαυ πανάε.ι τα πόδι .  Είχε. συναντήσε.ι κι άλλε.ς 
φαρές ταν Ωε.ρχότιν ε.δώ και -τα πιστε.όε.τε. τάχα;- όλα 
μαζί ταυ τα 'χε., όλα και κάτι θα 'βρισκε. να πε.ι γι' αυτόν . 
Εγώ ταυς καίταζα κι από μέσα μαυ γε.λαόσα . Τα λαιπόν 
καθόμαυνα μια φαρά μανάχη, δηλαδή όχι, ήμαυν τότε. πια 
ξαπλωμένη, όχι καθισμένη, όπαυ έρχε.ται α Μιχαήλ lβάνα
βιτς και ,  φανταστε.ίτε., μαυ φέρνε.ι κάτι στιχάκια για τα πα
νε.μένα μαυ πόδι, πε.ριέγραφε. δηλαδή σε. στίχαυς τα πανε.μέ
να πόδι .  Για σταθε.ίτε. . . .  πώς τα 'λε.γε. : 

Τι ωραίο ποδαράκι 
μόvο πρήστηκε λιγάκι . . .  

Δε.ν τα  θυμάμαι και καλά -ταυς στίχαυς δε.ν ταuς θυμάμαι 
καθόλαυ- ε.δώ ταυς έχω, όμως θα σας ταυς δε.ίξω αργότε
ρα, όμως ε.ίναι υπέραχα, υπέραχα και, ξέρε.τε., δε. μιλάε.ι 
μανάχα για τρ παδαράκι μα ε.ίναι και ηθαπλαστικό, έχε.ι 
μια θαυμάσια ιδέα, μανάχα παυ την ξέχασα, με. δυο. λόγια 
αξίζε.ι να γραφτε.ί σε. λε.όκωμα. Ενναε.ίται πως ε.γώ ταν ε.υ
χαρίστησα κι αυτός φάνηκε. πως καλακε.ότηκε.. Μα δε.ν πρό
φτασα να ταν ε.υχαριστήσω όταν ξαφνικά ήρθε. κι α Ωιατρ 
Ίλιτς, κι α Μιχαήλ lβάναβιτς έγινε. αμέσως πια σκατε.ινός 
κι απ' τη νόχτα . Κατάλαβα αμέσως πως α Ωιατρ Ίλιτς 
ταό χάλασε. τα σχέδια γιατί σίγαυρα α Μιχαήλ lβάναβιτς 
κάτι ήθε.λε. να μαυ πε.ι αμέσως όστε.ρα απ' ταυς στίχαυς, 
αυτό τα πρααισθανόμαυνα, όμως κε.ίνη τη στιγμή μπήκε. 
α Ωιατρ Ίλιτς . Όπαυ ε.γώ δε.ίχνω σταν Ωιατρ Ίλιτς ταυς 
στίχαυς, όμως δε.ν ταυ λέω παιας ε.ίναι ο. παιητής. Όμως 
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ε.ίμαι βΙβαιη, ε.ίμαι σίγο\)ρη πως το κατάλαβε. αμΙσως αν 
κι ως τα τώρα δε.ν τ' ομολογε.ί και λΙε.ι πως δε.ν ε.ίχε. κατα
λάβε.ι τίποτα . Ο Πιοτρ Ίλιτς Ιβαλε. αμΙσως τα γιλια κι 
άρχισε. να το\)ς κριτικάρε.ι: Ε ίναι στίχοι της κακιάς ώρας, 
λΙε.ι , κανΙνας σε.μιναρίστας θα το\)ς ΙγραΦε., και, ξΙ Ρ ε.τε. , με. 
τΙτοια ΙξαΦη, με. τΙτοια ΙξαΦη! Τότε. ο φίλος σας, αντί 
να γε.λάσε.ι, δαιμονίστηκε. κ\)ριολε.χτικά . . .  Θε.Ι μο\) , νόμισα 
πως θα ' ρχονταν στα χΙρια: «Εγώ, λΙε.ι, το\)ς ΙγραΦα και 
το\)ς ΙγραΦα γι ' αστε. ίο γιατί νομίζω πως ε. ίναι κατώτε.ρο 
της αξιοπρε.πε.ίας μο\) να γράφω στίχο\)ς . . .  Όμως οι στίχοι 
μο\) ε.ίναι καλοί. Το\) Π06σκιν σας, για τα γ\)ναικε.ία ποδα
ράκια, Ιχο\)ν σκοπό να το\) στήσο\)ν κι ανδριάντα ε.νώ ε.μένα 
οι στίχοι μο\) έχο\)ν και πολιτική γραμμή . Και σε.ις, λέε.ι, 
ε.ίσαστε. οπαδός της δο\)λοπαροικίας . Εσε.ίς, λέε.ι, δε.ν έχε.τε. 
κανέναν ανθρωπισμό απάνω σας, ε.σε.ίς δε.ν έχε.τε. ιδέα απ' 
τα σημε.ρινά διαφωτισμένα αισθήματα, ε.σάς η ε.ξέλιξη δε. 
σας έχε.ι αγγίξε.ι καθόλο\), ε.ίσαστε., λέε.ι, γραφε.ιοκράτης και 
το μόνο πο\) ξέρε.τε. ε.ίναι να δωροδοκε.ίστε. ! »  Τότε. πια άρχι
σα και γω να φωνάζω και να το\)ς παρακαλώ να σωπά
σο\)ν . Κι ο Πιοτρ Ίλιτς δε.ν ε.ίναι καθόλο\) δε.ιλός, ξΙρε.τε., 
και πήρε. ξάφνο\) το πιο ε.uγε.νικό 6φος: Τον κοιτάε.ι ε.ιρωνι
κά, τον ακ06ε.ι και το\) ζητάε.ι σ\)γνώμη: «Δε.ν ήξε.ρα, το\) 
λέε.ι, πως ε.ίναι δικοί σας οι στίχοι, αν το 'ξε.ρα θα το\)ς 
ε.παινo�σα . . .  Οι ποιητές, το\) λέε.ι, ε.ίναι τόσο ε.\)ε.ρέθιστοι . . .  » 
Με. δ\)ο λόγια τον ε.ιρωνε.uόταν μιλώντας το\) τάχα με. τη 
με.γαλότε.ρη ε.\)γένε.ια . Α\)τό μο\) το ε.ξήγησε. ο ίδιος αργότε.
ρα, πως όλ' α\)τά τα 'λε.γε. ε.ιρωνικά, όμως όταν τον πρω
τάκο\)σα νόμισα πως μιλ06σε. σοβαρά. Όμως ε.γώ ήμο\)ν 
ξαπλωμένη έτσι όπως και τώρα και σκε.φτόμο\)να: Θα 'ναι 
ή δε. θα 'ναι καθωσπρέπε.ι να διώξω τώρα το Μιχαήλ lβά
νοβιτς ε.πε.ιδή μιλάε.ι άσχημα μέσα στο σπίτι μο\) σ' έναν 
ε.πισκέπτη μο\) ; Και -με. πιστε.6ε.τε. τάχα;- μένω έτσι ξα
πλωμένη, έκλε.ισα τα μάτια και σκέφτομαι: Θα 'ναι ή δε. 
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θα 'ναι καθωσπρέπει; Κι όλο δεν μπορώ να πάρω μιαν 
απόφαση και βασανίζομαι, βασανίζομαι, η καρδιά μου χτυ
πάει: Να φωνάξω ή όχι; Μια φωνή μου 'λεγε: Φώναξε . 
Όμως μια άλλη μου λέει: Μη φωνάξεις! Μόλις το 'πε 
αυτό η άλλη φωνή, εγώ ξεφώνισα και λιποθόμησα. Κατα
λαβαίνετε φυσικά πως έγινε φασαρία. Σηκώθηκα ξαφνικά 
και λέω στο Μιχαήλ lβάνοβιτς : Λυπάμαι που αναγκάζομαι 
να σας το πω, όμως δε θέλω να σας ξαναδεχτώ στο σπίτι 
μου . Κι έτσι τον έδιωξα . Αχ, Αλεξέι Φιοντόροβιτς ! Το 
ξέρω και μόνη μου πως έκανα άσκημα, καθόλου δεν είχα 
θυμώσει μαζί του , είπα Ψέματα, όμως μου φάνηκε ξαφνικά, 
-ξαφνικά, αυτό είναι το κυριότερο,- πως αυτή η σκηνή 
θα 'ναι πολ'; όμορφη . . .  Όμως -το πιστεόετε τάχα;- η 
σκηνή αυτή έγινε παρ' όλ' αυτά με μεγάλη φυσικότητα 
γιατί εγώ έκλαψα κιόλας κι αρκετές μέρες αργότερα έκλαι
γα ώσπου τέλος, ξαφνικά, όστερ ' απ ' το δείπνο τα ξέχασα 
όλα . Έχει δυο βδομάδες να ' ρθει από τότε και γω σκέφτη
κα : Μα πώς λοιπόν; Δε θα ' ρθει καθόλου πια; Αυτό έγινε 
χτες ακριβώς, όμως το βράδυ πήρα τις Φήμες. Διάβασα 
κι έφριξα . Ποιος άλλος μποροόσε να τα γράΨει; Αυτός τα 
'γραψε, την ίδια κείνη μέρα, μόλις πήγε στο σπίτι του , 
κάθισε και τα 'γραψε .  Τα 'στειλε και τα τυπώσανε .  Περά
σανε δυο βδομάδες από τότε, πρόφταινε λοιπόν . Μονάχα 
που μου φαίνεται, Aλιόςrα, πως όλο μιλάω, μιλάω και δε 
λέω κείνο που πρέπει . Έτσι δεν είναι; Μα δεν μπορώ να 
κάνω αλλιώς! 

- Σήμερα πρέπει το δίχως άλλο να προφτάσω να δω 
τον αδερφό μου ,  τραόλισε ο Αλιόσα. 

- Ακριβώς, ακριβώς! Καλά που μου το $υμίσατε! 
Ακοόστε, τι είναι η πλήρης σόγχυσις; 

- Ποια πλήρης σόγχυσις; ρώτησε απορώντας ο Αλιό-
σα . 

- Η δικαστική πλήρης ΣUγχυσις. Είναι μια πλήρης ΣUγ-
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χυσις που γι' αυτήν όλα τα συγχωράνε . Ό ,τι κι αν κάνε
τε, θα σας συγχωρέσουν στο λεπτό. 

- Μα για ποιο πράμα μου μιλάτε; 
- Να τι θέλω να πω: Αυτή η Κάτια . . .  Αχ, είναι 

ένα υπέροχο πλάσμα, μονάχα που με κανέναν τρόπο δεν 
μπορώ να καταλάβω με ποιον είναι ερωτευμένη. Να, μόλις 
προ ολίγου ήταν εδώ και δεν μπόρεσα να της πάρω λέξη. 
Τώρα τελευταία μάλιστα όλο για ασήμαντα πράματα μου 
μιλάει, για την υγεία μου μονάχα δηλαδή και τίποτ' άλλο, 
και σου παίρνει ένα όφος, τόσο που είπα και γω: Ας είναι, 
ο Θεός μαζί σας . . .  Αχ, ναι, έλεγα λοιπόν γι ' αυτή την 
πλήρη σόγχυση: Έφτασε κείνος ο γιατρός: Το ξέρετε πως 
ήρθε ο γιατρός ; Μα και βέβαια το ξέρετε, κείνος δα που 
καταλαβαίνει αν είναι τρελός κανείς ή δεν είναι, σεις ο ίδιος 
τον φέρατε , δηλαδή όχι σεις μα η Κάτια . Όλα η Κάτια 
τα κάνει! Λοιπόν να τι συμβαίνει. Είναι και βρίσκεται ένας 
άνθρωπος που δεν είναι καθόλου τρελός μα ξαφνικά τον 
πιάνει πλήρης σόγχυσις. Το μυαλό του δουλεόει,κανονικά 
και ξέρει' τι κάνει, όμως παρ' όλ' αυτά έχει πλήρη σόγχυ
ση. Καθώς φαίνεται λοιπόν και το Ντιμήτρι Φιοντόροβιτς 
τον έπιασε πλήρης σόγχυσις . Μόλις άνοιξαν αυτά τα και
νοόργια δικαστήρια ανακάλυΦαν αμέσως αυτή την πλήρη 
σόγχυση. Είναι μια απ' ης ευεργεσίες των νέων δικαστη
ρίων . Κείνος ο γιατρός ήρθε και με ρώταγε για κείνο το 
βράδυ, εκείνο δα με τα χρυσωρυχείά: « Πώς ήταν τότε ; »  
με ρωτάει: Πώς μπορεί να μην ήταν σε πλήρη σόγχυση; 
Μόλις ήρθε, άρχιζε να φωνάζει :  Λεφτά, λεφτά, θέλω τρεις 
χιλιάδες . Δώστε μου τρεις χιλιάδες . Κι όστερα φεόγει και 
να, σκοτώνει .  Δε θέλω , έλεγε, να σκοτώσω, δ.ε θέλω και 
ξαφνικά σκοτώνει .  Γι ' αυτό ίσα- ίσα και θα τον συγχωρέ
σουν: Επειδή αντιστάθηκε κι όμως σκότωσε. 

- - Μα δε σκότωσε αυτός, τη διέκοΦε ο Αλιόσα κάπως 
απότομα . 
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Γινόταν όλο και πε.Ρισσότερο ανήσυχος κι ανυπόμονος .  
- Το ξέρω, κε.ίνος ο γέρος, ο Γρηγόρης ε.ίναι που τον 

σκότωσε. . . .  
- Πώς μπορε.ί να 'ναι ο Γρηγόρης; ξε.φώνισε. ο Αλιό-

σα . 
- Αυτός ε.ίναι, αυτός. Ο Γρηγόρης . Όταν τον χτόπη

σε. ο Ντιμήτρι Φιοντόροβιτς , κε.ίνος έμε.ινε. για λίγο αναί
σθητος, όστε.ρα σηκώθηκε., ε.ίδε. πως η πόρτα ε.ίναι ανοιχτή, 
πήγε. λοιπόν και σκότωσε. το Φιόντορ Παόλοβιτς . · 

- Μα γιατί; Γιατί ; 
- Μα ε.πε.ιδή τον έπιασε. πλήρης σόγχυσις. Όταν τον 

χτόπησε. ο Ντιμήτρι Φιοντόροβιτς, αυτός συνήλθε. όστε.ρ' 
από λίγο και τον έπιασε. πλήρης σόγχυσις, πήγε. και σκό
τωσε.. Λέε.ι βέβαια πως δε. σκότωσε., όμως μπορε.ί και να 
μην το θυμάται κιόλας. Μονάχα που . . .  ξέρε.τε. τι λέω; Πο
ΛU καΛUτερo θα 'ναι αν σκότωσε. ο Ντιμήτρι Φιοντόροβιτς . 
Μα έτσι και θα 'γινε. σίγουρα και,  αν και λέω πως ο Γρη
γόρης ήταν ο φονιάς, όμως σίγουρα σκότωσε. ο Ντιμήτρι 

. Φιοντόροβιτς, και καλότε.ρα, πολό καΛUτε.ρα που 'γινε. έτσι! 
Αχ, δε.ν ε.ίναι καΛUτε.ρα ε.πε.ιδή σκότωσε. ένας γιος τον πατέ
ρα του , δε.ν τον ε.παινώ -γι '  αυτό, τα παιδιά απε.ναντίας 
πρέπε.ι να σέβονται τους γονε.ίς τους, όμως παρ' όλ' αυτά 
καλότε.ρα αν ήταν αυτός γιατί τότε. δε. θα χρε.ιαστε.ί να λυ
πηθε.ίτε. καθόλου, μια και σκότωσε. χωρίς να ξέρε.ι τι του 
γίνε.ται ή για να .το πω καλότε.ρα, ξέροντας τι του γινότανε. 
μα μη ξέροντας πώς του ' ρθέ να το κάνε.ι. Ναι, ας τον 
συγχωρέσουν . Αυτό θα ' ναι τόσο ανθρωπιστικό! Ας δοόνε. 
όλοι τη φιλανθρωπία των νέων δικαστηρίων και, ξέρε.τε., 
ε.γώ δε.ν ήξε.ρα τίποτ' απ' όλ ' αυτά και μόλις το 'μαθα 
χτε.ς μου 'κανε. τόσο με.γάλη ε.ντόπωση που θέλησα αμέσως 
να στε.ίλω κάπoι�ν να σας φωνάξε.ι .  Ύστε.ρα, αν τον συγ
χωρέσουν, να τον φέρε.τε. αμέσως ε.δώ για γε.όμα, ε.γώ θα 
φωνάξω τους γνωστοός μου και θα πιοόμε. όλοι μαζί ε.ις 
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υγείαν των νέων δικαστηρίων . Δε νομίζω να 'ναι επικίνδυ
νος, εξάλλου θα καλέσω πάρα πολλοός, έτσι που θα μπο
ροόμε, όποτε θέλουμε, να τον βγάλουμε έξω αν τυχόν καt 
κάνει τίπo�α, κι όστερα μπορεί να γίνει κι αυτός δικαστής 
σε καμιά πολιτεία, γιατί κείνοι που δυστυχήσανε δικάζουνε 
καλότερα απ' όλους. Μα το κυριότερο είναι τοότο: Ποιον 
δεν τον πιάνει στην εποχή μας η πλήρης σόγχυσις ; Εσείς, 
εγώ , όλοι μας έχουμε πλήρη σόγχυση . Μπορώ να σας φέ
ρω όσα παραδείγματα θέλετε. Κάθεται ένας και τραγουδάει 
μια ρομάντζα : Ξάφνου κάτι δεν του αρέσει, βγάζει το πι
στόλι του και σκοτώνει όποιον τόχει κι όμως του τα συγ
χωροόν όλα . Δεν πάει πολός καιρός που ,ο διάβασα, όλοι 
οι γιατροί το επιβεβαιώσανε. Τώρα οι γιατροί επιβεβαιώ
νουν, όλα τα επιβεβαιώνουν . Μα γιατί να σας μιλάω γι' 
άγνωστους ανθρώπους; Και τη Lise την έχει πιάσει πλήρης 
σόγχυσΙζ" χτες μ' έκανε κι έκλαψα, προχτές το ίδιο και 
μονάχα σήμερα το κατάλαβα πως για όλα της τα καμώμα
τα φταίει η πλήρης σόγχυσις . Ωχ, η Lise, πόσες πίκρες 
με ποτίζει! Νομίζω πως έχει χάσει ολότελα τα λογικά της . 
Γιατί σας φώναξε; Σας φώναξε ή μήπως ήρθατε έτσι μόνος 
σας; 

- Ναι, με φώναξε και τώρα θα πάω να τη δω, είπε 
αποφασιστικά ο Αλιόσα και σηκώθηκε. 

- Αχ, καλέ μου , καλέ μου Αλεξέι Φιοντόροβιτς, αυτό 
ίσως να 'ναι ίσα- ίσα το κυριότερο, ξεφώνισε η κυρία Χο
χλάκοβα κι έβαλε ξαφνικά τα κλάματα . Μάρτυς μου ο Θε
ός πως σας εμπιστεόομαι απόλυτα τη Lise και δε με πειρά
ζει που σας φώναξε κρυφά απ' τη μητέρα της. Όμως 'qτον 
Ιβάν Φιοντόροβιτς, τον αδερφό σας, με συγχωρείτε, μα δεν 
μπορώ να του εμπιστευτώ την κόρη μου με ελαφριά καρδιά 
αν κι εξακολουθώ να τον νομίζω για ιπποτικότατο νέο . Και, 
φανταστείτε, ήρθε και είδε τη Lise ' και γω δεν ήξερα τίπο
τα. 
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- Πώς; Τι; Πότε; ρώτησε ο Αλιόσα τρομερά απορη
μένος . Δεν ξανακάθισε πια , στεκόταν και την άκουγε όρ
θιος. 

- Θα σας τα διηγηθώ όλα, ίσως- ίσως γι αυτό σας 
φώναξα κιόλας γιατί, μα την αλήθεια, ούτε ξέρω πια γιατί 
σας φώναξα . Να τι συμβαίνει: Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς, από 
τότε που ξανάρθε απ' τη Μόσχα, δυο φορές μ' επισκέφτηκε 
όλες κι όλες . Την πρώτη φορά μου 'κανε μια τυπική επί
σκεΦη και τη δεύτερη -αυτό έγινε πριν από μερικές μέρες
έμαθε πως ήταν εδώ η Κάτια κι ήρθε. Φυσικά εγώ δεν 
είχα τήν αξίωση να μ' επισκέφτεται συχνότερα γιατί ήξερα 
πόσα τρεχάματα είχε τώρα, vous comprenez, cette affaire 
et la mort terrible de votre papa, (καταλαβαίνετε, αυτή 
η υπόθεση κι ο τρομερός θάνατος του μπαμπά σας) , όμως 
μια μέρα μαθαίνω ξάφνου πως ξανάρθε, μα όχι σε μένα, 
στη Lise, αυτό έγινε εδώ κι έξι μέρες , έμεινε πέντε λεπτά 
κι έφυγε. Το ' μαθα μόλις τρεις μέρες αργότερα απ' τη 
Γλαφύρα, έτσι που μου ' ρθε σαν κεραμίδα . Φωνάζω αμέ
σως τη Lise κι αυτή γελάει : νόμιζε, λέει, πως κοιμόσαστε 
κι ήρθε να με ρωτήσει για την υγεία σας .  Ναι, έτσι και 
ήταν! Μονάχα που η Lise, η Lise, ω Θεέ μου, πόσες πί
κρες με ποτίζει! Φανταστείτε, μια νύχτα, εδώ και τέσσερις 
μέρες, κείνην ακριβώς που ήρθατε την τελευταία φορά, την 
έπιασε κρίση, φωνές, κακό, υστερισμοί! Γιατί εγώ δεν πα
θαίνω ποτέ υστερισμούς; Και την άλλη μέρα πάλι κρίση, 
και την άλλη και να χτες αυτή η πλήρης σύγχυσις . Όπου 
αυτή ξάφνου μου φωνάζει: «Μισώ τον Ιβάν Φιοντόροβιτς, 
απαιτώ να μην τον δέχεστε πια στο σπίτι μας ! Να του 
κλείσετε την πόρτα» . Εγώ έμεινα με το στόμα ανοιχτό και 
της είπα: Από πού κι ως πού πρέπει να κόΦω τις σχέσεις 
μου μ' έναν τέτοιο αξιοπρεπή νέο που 'ναι τόσο μορφωμέ
νος και δυστυχισμένος, γιατί, όπως και να το πάρετε, όλες 
αυτές οι ιστορίες είναι δυστυχία κι όχι ευτυχία, Φέματα; 
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Τότε. αuτή άρχισε. να γε.λάε.ι και μάλιστα προσβλητικά. 
Όμως ε.γώ χάρηκα, νόμισα πως την έκανα να ε.uθuμήσε.ι 
και τώρα πια δε. θα παθαίνε.ι κρίσε.ις κι ε.ξάλλοι) το 'χα 
κι η ίδια σκοπό να ζητήσω ε.ξηγήσε.ις απ' τον Ιβάν Φιοντό
ροβιτς για τις παράξε.νε.ς ε.πισκέΨε.ις ΤΟι) ΠΟι) γίνανε. χωρίς 
την άδε.ιά μοu . Όμως σήμε,ρα το πρωί μόλις ξόπνησε η 
Λίζα, θόμωσε με τη Γιοόλια και -φανταστε.ί-.-ε.- τη χα
στοόκισε . Όμως αuτό είναι τε.ρατώδες, εγώ στις uπηρέ
τριές μοι) μιλάω με το σεις. Ξάφνοu, όστερ ' από μιαν ώρα, 
αγκαλιάζει τα 'πόδια της Γιοόλιας και τα φιλάει. Έστε.ιλε 
όστε.ρα να μοι) ποόνε πως δε. θα ' ρθει να με δει κι οότε 
θέλει να με ξέρει κι όταν πήγα γω κοότσα-κοότσα στο δω
μάτιό της ρίχτηκε. στην αγκαλιά μοι) και με . γέμισε φιλιά 
κι έκλαιγε, όμως μ' έβγαλε. έξω χωρίς να μοι) πει λέξη 
έτσι ΠΟι) και πάλι δεν έμαθα τίποτα. Τώρα, καλέ μοι) Αλε
ξέι Φιοντόροβιτς, σε. σας μονάχα έχω όλες μοι) τις ε.λπίδες 
και καταλαβαίνετε βέβαια πως κρατάτε τη μοίρα μοι) στα 
χέρια σας .  Σας ικετεόω να πάτε να δείτε τη Lise και να 
μάθετε τι σuμβαίνει -σε.ις μονάχα μπορείτε να το καταφέ
ρετε αuτό- και να ' ρθείτε να μοι) τα πείτε. όλα, σε μένα, 
σε μένα τη μητέρα, γιατί, καταλαβαίνετε βέβαια, αλλιώς 
θα πεθάνω α-ν εξακολοuθήσοuν όλ' αuτά ή θα φόγω απ' 
το σπίτι .  Δεν μπορώ άλλο πια, είμαι uπομονετική μα έχει 
κι η uπομονή τα όριά της και τότε . . .  τότε. θα γίνοuν φριχτά 
πράματα. Αχ, Θεέ μοu, επιτέλοuς, Πιοτρ Ίλιτς ! ξεφώνισε 
καταχαροόμενη η κuρία Χοχλάκοβα μόλις είδε τον Πιοτρ 
Ίλιτς Περχότιν να μπαίνει. Αργήσατε, αργήσατε! Λοιπόν; 
Καθίστε, πέστε. μοu, αποφασίστε την τόχη μοu. Λοιπόν αu
τός ο καινοόριος δικηγόρος; Μα ποό πάτε λοιπόν, Αλε.ξέι 
Φιοντόροβιτς; 

- Πάω να δω τη Lise . 
- Αχ, ναι! Κοιτάξτε. μην τόχει και ξεχάσετε αuτό ΠΟι) 

σας παρακάλεσα. Εδώ κρίνε.ται η μοίρα μοu, η μοίρα μοu! 
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- Μα και βέβαια δε θα το ξεχάσω, αν είναι δuνα
τόν . . .  όμως άργησα πολύ, μοuρμούρισε ξεφεύγοντας ο Αλιό
σα. 

-Όχι, το δίχως άλλο, το δίχως άλλο να τα καταφέ
ρετε και να ' ρθείτε, κι όχι «αν είναι δuνατόν» ,  αλλιώς θα 
πεθάνω! ΤΟι) φώναξε το κατόπι ΤΟι) η κuρία Χοχλάκοβα, 
μα ο Αλιόσα είχε βγει πια απ' το δωμάτιο . 
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πΙ 

Το διαβολάκι 

Ο Τ ΑΝ μπήκε στο δωμάτιο της Λίζας τη βρήκε μισοξα
πλωμένη στην πολuθρόνα με τις ρόδες , σε κείνη την 
ίδια όποΙ) καθόταν σuνεχώς όταν δεν μπορούσε να περ

πατήσει. Δεν έκανε καμιά κίνηση να τον uποδεχτεί, μονά
χα τον κάρφωσε με τη διαπεραστική της ματιά. Τα μάτια 
της ήταν κάπως φλογισμένα, το πρόσωπό της ωχροκίτρινο .. 
Ο Αλιόσα απόρησε πολύ γιατί τη βρήκε πολύ αλλαγμένη 
κι αδuνατισμένη, αν και μόλις τρεις μέρες είχε να τη δει. 
Αuτή δεν τοu' δωσε το χέρι .  Ο Αλιόσα άγγιξε μονάχος 
τοι) τα λεπτά, μακριά της δάχτuλα -κρατούσε ακίνητο το 
χέρι της πάνω στο φοuστάνι της- κι ύστερα κάθισε σιωπη
λός απέναντί της . 

- Ξέρω πως βιάζεστε να πάτε στη φuλακή, είπε από
τομα η Λίζα ' κι η μαμά σάς καθuστέρησε ouo ολόκληρες 
ώρες για να σας διηγηθεί τι έγινε με τη Γιούλια. 

- Πώς το μάθατε; ρώτησε ο Αλιόσα . 
- Κρuφάκοuγα . Τι με κοιτάτε έτσι; Θέλω να κρuφα-
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κοόω και κρυφακοόω '  δε βλέπω τίποtα το άσκημο σ' όλ' 
αυτά . Δεν πρόκειται να σας ζητήσω συγνώμη. 

- Φαίνεστε αναστατωμένη . Συμβαίνει τίποτα; 
- Απεναντίας, είμαι πoΛU χαροόμενη . Μόλις τώρα ξα-

να σκεφτόμουνα για τριακοστή φορά τι καλά που έκανα κι 
αρνήθηκα να γίνω γυναίκα σας . Εσείς δεν κάνετε για σόζυ
γος : Μπορεί να σας παντρεuόμoυνα και να σας έδινα μια 
μέρα ένα γραμματάκι για να το πάτε σε κείνον που θ '  
αγαποόσα όσ-;ερ ' από σας και σεις θα το παίρνατε, θα του 
το πηγαίνατε και θα μου φέρνατε και την απάντηση. Και 
σαράντα χρονώ να γινόσαστε όλο κάτι τέτοια γραμματάκια 
μου θα κουβαλάγατε. 

' Εβαλε ξάφνου τα γέλια. 
- Τα λόγια σας έχουν κάτι το άγριο μα ταυτόχρονα 

είναι κι αφελή, είπε χαμογελώντας ο Αλιόσα . 
- Είναι αφελή γιατί δε σας ντρέπομαι. ' Οχι μονάχα 

δε ντρέπομαι μα κι οότε θέλω να ντρέπομαι κι ιδιαίτερα 
εσάς . Αλιόσα, γιατί δε σας σέβομαι; Σας αγαπάω πάρα 
πoΛU μα δε σας σέβομαι .  Αν σας σεβόμουνα δε θα σας 
μιλοόσα έτσι χωρίς να ντρέπομαι. Έτσι δεν είναι; 

-Έτσι . 
- Το πιστεόετε πως δε σας ντρέπομαι; 
-Όχι, δεν το πιστεόω . 
Η Λίζα γέλασε και πάλι νευρικά . Μίλαγε γρήγορα, 

σα να βιαζόταν . 
-Έστειλα καραμέλες στον αδερφό σας, το Ντιμήτρι 

Φιοντόροβιτς, στη φυλακή. Αλιόσα, ξέρετε τι ομορφοόλης 
είσαστε; Θα σας αγαπώ τρομερά γιατί τόσο γρήγορα μου 
επιτρέΦατε να μη σας αγαπώ . 

- Γιατί με φωνάξατε σήμερα, Lise ; 
-Ήθελα να σας πω μιαν επιθυμία μου .  Θέλω κά-

ποιος να με βασανίσει ,  να με παντρευτεί κι όστερα να με 
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κατατυραννήσει, να με απατήσει και να μ' εγκαταλείΦει. 
Δε θέλω να 'μαι ευτυχισμένη! 

- Αγαπήσατε την αταξία; 
- Ω, όχι. Δεν την θέλω την αταξία. Μα μου ' ρχεται 

η επιθυμία να βάλω φωτιά στο σπίτι. Κάθομαι και σκέφτο
μαι πως θα πλησιάσω σιγά-σιγά και θα βάλω τη φωτιά 
κρυφά, αυτό έτσι το θέλω, κρυφά . Τότε κείνοι θα προσπα
θοόν να σβήσουν τη φωτιά , όμως αυτή όλο και θα φουντώ
νει. Και γω θα τα ξέρω όλα και θα σωπαίνω . Αχ, ανοη
σίες! Όμως τι πλήξη! 

Έκανε μια χειρονομία σα να 'ταν αηδιασμένη . 
- Είναι που ζείτε πλοόσια, πρόφερε σιγανά ο Αλιόσα. 
- Μήπως τάχα είναι καλότερο να 'ναι κανείς φτω-

χός; 
- Καλότερο είναι. 
- Αυτά σας τα 'μαθε ο μακαρίτης ο καλόγερός σας . 

Δεν έχετε δίκιο . Ας είμαι εγώ πλοόσια και όλοι οι άλλοι 
φτωχοί .  Εγώ θα τρώω καραμέλες και θα πίνω γάλα με 
κα·ίμάκι . Και σ' αυτοός δε θα δώσω τίποτα. Αχ, μη μου 
λέτε τίποτα, μη μου λέτε τίποτα (είπε κουνώντας το χερά
κι της αν κι ο Αλιόσα οότε άνοιξε καν το στόμα του) , 
τ' άκουσα πολλές φορές πια, τόσο που τα 'μαθα απ' έξω . 
Τι πληχτική ζωή, Θεέ μου! Αν θα γίνω φτωχιά, σίγουρα 
κάποιον θα σκοτώσω -μα και πλοόσια να ' μαι, πάλι θα 
σκοτώσω ίσως- γιατί όχι δηλαδή; Ξέρετε κάτι; Θέλω να 
θερίσω , να θερίσω σίκαλη . Θα σας παντρευτώ και θα γίνε
τε μουζίκος ,  σωστός μουζίκος, και θα 'χουμε ένα αλογάκι. 
Θέλετε; Τον Καλγκάνοβ τον ξέρετε; 

- Τον ξέρω . 
-Όλο όνειρα κάνει .  Λέει: Ποιος ο λόγος να ζει κα-

νείς αληθινά; Καλότερα να ονειροπολεί. Μπορείς να ονει
ρεόεσαι τα πιο εόθυμα πράματα ενώ η ζωή είναι πληχτική . 
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Μα σ6ντομα θα παντρεuτε.ί ·  μου 'κανε. και μένα ε.ρωτική 
ε.ξομολόγηση . _Ξέρε.τε. ν' αμολάτε. σβο6ρε.ς; 

- Ξέρω. 
- Αυτόν τον βλέπω σα σβο6ρα: Θα μπορο6σε. κανε.ίς 

να τον αμολήσε.ι κι 6στε.ρα όλο και να τον χτυπάε.ι, να 
τον χτυπάε.ι με. το καμτσίκι για να γυρίζε.ι γρηγορότε.ρα : 
Θα τον παντρε.υτώ και θα τον αμολάω σ' όλη μου τη ζωή . 
Δε. σας πιάνε.ι ντροπή που κάθε.στε. μαζί μου; 

-' Οχι. 
- Θυμώνε.τε. τρομε.ρά γιατί δε. μιλάω για άγια πρά-

ματα . Δε. θέλω να ' μαι άγια . Τι θα μου κάνουν στον άλλο 
κόσμο για το με.γαλ6τε.ρο αμάρτημα; Αυτό θα πρέπε.ι να 
το ξέρε.τε. με. λε.πτομέρε.ιε.ς . 

- Ο Θε.ός θα σας καταδικάσε.ι, ε.ίπε. ο Αλιόσα κοιτά
ζοντάς την καλά-καλά . 

- Αυτό θέλω και γω . Θα ' θε.λα να πήγαινα κε.ι πέρα, 
να με. καταδικάζανε. και τότε. γω να τους έβαζα τα γέλια 
κατάμουτρα και να τους κορόιδε.υα όλους. Το θέλω πολ6, 
μα πάρα πολ6, να βάλω φωτιά στο σπίτι, στΟ δικό μας 
σπίτι, δε. με. πιστε.6ε.τε.; 

- Γιατί όχι; Υπάρχουν και παιδιά ακόμα, κάπου δώ
δε.κα χρονώ, που θέλουν να βάλουν φωτιά σε. κάτι και βά
ζουν . Είναι κάτι σαν αρρώστια . 

- Ψέματα, ψέματα, ας υπάρχουν τέτοια παιδιά, όμως 
ε.γώ δε. λέω γι' αυτό . 

- Εσε.ίς νομίζε.τε. πως το κακό ε.ίναι καλό: Σίγουρα 
ε.ίναι μια παροδική κρίση που ίσως να 'ναι συνέπε.ια της 
πε.ρασμένης αρρώστιας σας . 

- Κι όμως ε.σε.ίς με. πε.ριφρονε.ίτε.! Δε.ν υπάρχε.ι καμιά 
αρρώστια σ' όλ' αυτά. Δε. θέλω να κάνω το καλό. Θέλω 
να κάνω το κακό . Αυτό ε.ίν ' όλο . 

- Γιατί να κάνε.τε. το κακό; 
- Για να μη με.ίνε.ι πουθε.νά τίποτα . Αχ, τι καλά θα' 
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τανε αν δεν έμενε πουθενά τίποτα! Ξέρετε, Αλιόσα, σκέ
φτομαι καμιά φορά να κάνω πολλές, πάρα πολλές κακές 
και ποταπές πράξεις και θέλω να τις κάνω αθόρυβα κι uστερα 
ξαφνικά να το μάθουν όλοι .  Θα με τριγυρίσουν τότε και 
θα με δείχνουν με το δάχτυλο και γω θα τους κοιτάω όλους 
κατάματα . Αυτό είναι πολΙ; ευχάριστο . Γιατί είναι έτσι ευ 
χάριστο, Αλιόσα; 

-Έτσι. Νιώθει κανείς την ανάγκη να καταστρέψει κάτι 
καλό ή, όπως είπατε και σεις, να το πυρπολήσει .  Συμβαί
νει κι αυτό. 

- Δεν το είπα μονάχα, θα το κάνω κιόλας. 
- Το πιστεUω. 
- Αχ, πόσο σας αγαπώ που μου λέτε το πιστεUω . 

Και το ξέρω πως δε λέτε καθόλου, μα καθόλου ψέματα . 
Μήπως νομίζετε πως σας τα λέω όλ' αυτά επίτηδες για 
να σας κοροϊδέψω; 

-Όχι, δεν το νομίζω . . .  αν κι ίσως να νιώθετε λιγάκι 
κι αυτή την ανάγκη . 

- Λιγάκι ναι. Ποτέ δε σας λέω ψέματα, πρόφερε και 
τα μάτια της αστράΨανε .  

Ο Αλιόσα περισσότερο απ' όλα αποροuσε με τη σοβα
ρότητά της . Οuτε ίχν ς αστε·ίσμοΙ; ή κορο'ίδίας δε διακρινό
ταν τώρα στο πρόσωπό της, ενώ πρώτα η ευθυμία κι ο 
παιχνιδιάρικος τόνος δεν έλειπαν οuτε και στις πιο «σοβα
ρές» στιγμές της . 

- Είναι στιγμές που οι άνθρωποι αγαπάνε το έγκλη
μα, πρόφερε σκεφτικός ο Αλιόσα . 

- Ναι, ναι! Τη δική μου σκέψη είπατε· όλοι τ' αγα
πάνε και πάντα τ' αγαπάνε κι όχι μονάχα «κάποιες στιγ
μές » .  Όμως, λες και κάποτε συμφώνησαν όλοι να λένε 
ψέματα πάνω σ' αυτό , κι από τότε όλο και λένε ψέματα . 
Όλοι λένε πως απεχθάνονται το κακό όμως μέσα τους τ'  
αγαπάνε .  
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- Εξακολοuθείτε ακόμα να διαβάζετε άσεμνα βιβλία; 
- Διαβάζω .  Η μαμά τα διαβάζει και τα κρύβει κάτω 

απ' το μαξιλάρι της . Τότε εγώ πάω και της τα κλέβω . 
- Πώς δε ντρέπεστε να καταστρέφετε τον εαuτό σας ; 
- Θέλω και τον καταστρέφω. Υπάρχει εδώ στην πο-

λιτεία μας ένα αγόρι ποu ξαπλώθηκε ανάμεσα στις ράγες 
και πέρασε από πάνω τοu το τρένο . Τι τuχερός ! Ακούστε, 
τώρα δικάζοuνε τον αδερφό σας επειδή σκότωσε τον πατέρα 
τοu κι ολονών τούς αρέσει ποu τον σκότωσε. 

- Τοuς αρέσει ποu σκότωσε τον πατέρα; 
- Τοuς αρέσει, ολονών τούς αρέσει! Όλοι λένε πως 

είναι τρομερό, όμως μέσα τοuς τούς αρέσει τρομερά. Και 
μένα μ' αρέσει. 

- Ναι, στα λόγια σας για όλοuς uπάρχει κάποια δόση 
αλήθειας, είπε σιγανά ο Αλιόσα. 

- Αχ, τι ιδέες ποu έχετε! ξεφώνισε ενθοuσιασμένη η 
Λίζα. Κι είσαστε και καλόγερος! Δε θα με πιστέψετε, Αλιό
σα, αν σας πω πόσο πολύ σας εκτιμάω επειδή ποτέ σας 
δε λέτε Ψέματα. Θέλω να σας διηγηθώ ένα αστείο μοu 
όνειρο: Είναι φορές ποu βλέπω στον ύπνο μοu διαβόλοuς, 
είναι, λέει , νύχτα και γω είμαι στην κάμαρά μοu μ' ένα 
αναμμένο κερί μονάχα και ξαφνικά το δωμάτιο γεμίζει με 
διαβόλοuς, σ' όλες τις γωνιές, κάτω απ' το τραπέζι, ανοί
γοuν την πόρτα και βλέπω πίσω τοuς ολάκερο κοπάδι από 
δαύτοuς θέλοuν να μπούνε κι αuτοί μέσα και να μ' αρπά
ξοuν. Με πλησιάζοuν κι είναι έτοιμοι να μ' αρπάξοuν όμως 
εγώ κάνω το σταuρό μοu και τότε κείνοι πισωπατούν μα 
δε φεύγοuν, περιμένοuν κοντά στην πόρτα και στις γωνιές. 
Τότε μοu ' ρχεται η αβάσταχτη επιθuμία να βρίσω φωνα
χτά το Θεό και τον βρίζω και κείνοι χαίρονται και ξανάρ
χονται να μ' αρπάξοuν , όμως εγώ κάνω πάλι το σταuρό 
μοu και κείνοι ξαναφεύγοuν . Ε ίναι πολύ διασκεδαστικό, crou 
κόβεται η ανάσα. 
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-Έχω δει και γω τέτοιο όνειρο, είπε ξαφνικά ο Αλιό-
σα . 

- Μα είναι δuνατόν; φώναξε η Λίζα απορημένη. Axou
στε, Αλιόσα, μη γελάτε, αuτό είναι πολι) σποuδαίο: Μπο
ρεί τάχα δuο άνθρωποι να δοuν το ίδιο όνειρο ; 

- Φαίνεται πως μπορεί. 
- Αλιόσα, σας το ξαναλέω , αuτό είναι πoΛU σοβαρό, 

εξακολοuθησε η Λίζα με κάποια uπερβολική απορία . Το 
σποuδαίο δεν είναι το όνειρο μα το πως κι οι δuο μας είδα
με το ίδιο . Ποτέ δε μοι) λέτε ψέματα, μη μοι) πείτε και 
τώρα : Αλήθεια το είδατε και σεις; Δε με κορο'ίδεuετε; 

- Αλήθεια σας λέω . 
Η Λίζα ήταν για κάποιο λόγο τρομερά κατάπληχτη 

και για λίγο έμεινε σιωπηλή . 
- Αλιόσα, πρέπε.ι να ' ρχεστε., πρέπει να ' ρχεστε .να 

με βλέπετε σuχνότερα, πρόφε.ρε ικετεuτικά. 
- Θα 'ρχομαι πάντα, σ' όλη μοι) τη ζωή , απάντησε 

σταθε.ρά ο Αλιόσα. 
- Μονάχα σε σας μιλάω, άρχισε. πάλι η Λίζα .  Μονά

χα στον ε.αuτό μοι) λέω τις σκέψεις μοι) και σε σας. Σε 
σας μονάχα απ' ολόκληρο τον κόσμο . Και μάλιστα σε σας 
τα λέω πιο εuκολα απ' όσο στον εαuτό μοu . Κι οuτε σας 
ντρέπομαι. Αλιόσα, γιατί δε. σας ντρέπομαι καθόλοu, μα 
καθόλοu; Αλιόσα, είναι αλήθεια πως οι Εβραίοι κλέβοuν 
παιδιά το Πάσχα και τα σφάζοuν; 

- Δεν ξέρω . 
-Έχω ένα βιβλίο , διάβασα για μια δίκη ΠΟι) έγινε 

κάποu. Ένας Εβραίος, αφοι) έκοψε πρώτα τα δαχτuλάκια 
ενός τετράχρονοι) παιδωu, το σταuρωσε uστερα στον τοίχο , 

' το κάρφωσε κε.ι με καρφιά κι uστερα στη δίκη είπε πως 
τ' αγοράκι πέθανε γρήγορα, σε τέσσερις ώρε.ς . Γρήγορα, 
μα την αλήθεια! Είπε ακόμα: Στέναζε, όλο στέναζε και 
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κείνος στεκόταν και το καμάρωνε .  Αuτό είναι όμορφο! 
--.:.' Ομορφο; 

. -Όμορφο. Είναι φορές ΠΟι) σκέφτομαι πως το σταu
ρώνω εγώ . Τ' αγοράκι θα κρέμεται κει και θα στενάζει 
και γω θα κάθομαι απέναντί ΤΟι) και θα τρώω κομπόστα 
ανανά . Μ'  αρέσει πολύ η κομπόστα ανανά . Εσάς σας αρέ
σει; 

Ο Αλιόσα την κοίταζε σιωπηλός . Το ωχροκίτρινο πρό
σωπό της παραμορφώθηκε, τα μάτια της φλογίστηκαν . 

- Ξέρετε, μόλις διάβασα αuτή την ιστορία για τον 
Εβραίο όλη τη νόχτα αναταραζόμοuνα απ' τοuς λuγμοός . 
Φανταζόμοuνα το παιδάκι ΠΟι) φώναζε και στέναζε (τα τε
τράχρονα αγόρια έχοuν σuνείδηση τι τοuς σuμβαίνει) ,  όμως 
δεν έλεγε να μοΙ) ξεκολλήσει η σκέψη για την κομπόστα. 
Το πρωί έστειλα ένα γράμμα σε κάποιον και τοΙ) 'λεγα 
να ' ρθει το δίχως άλλο.  Ήρθε και γω τότε το\) διηγήθηκα 
ξαφνικά για τ' αγοράκι και την κομπόστα, όλα τοΙ) τα διη
γήθηκα όλα, και τοΙ) είπα πως αuτό είναι όμορφο. Κείνος 
έβαλε ξαφνικά τα γέλια κι είπε πως στ' αλήθεια όμορφο 
είναι .  Ύστερα σηκώθηκε κι έφuγε . Πέντε λεπτά έμεινε όλC'. 
κι όλα . Με περιφρονοόσε; Με περιφρονοόσε τάχα; Πέστε 
μοu, Αλιόσα, πέστε μοu, με περιφρονοόσε ή όχι; είπε αuτή 
κι ανασηκώθηκε. Τα μάτια της σπιθοβολοόσαν . 

- Πέστε μοu, πρόφερε ανήσuχα ο Αλιόσα' σεις η ίδια 
τον φωνάξατε αuτόν τον άνθρωπο; 

- Εγώ. 
- Tou στείλατε γράμμα; 
- Ναι. 
- Για να τον ρωτήσετε για το παιδάκι; 
-Όχι, κάθε άλλο, κάθε άλλο . Μα μόλις μπήκε, αμέ-

σως τον ρώτησα γι' αuτό . Κείνος μ' απάντησε, γέλασε, 
σηκώθηκε κι έφuγε.  
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- Ο άνθρωπος αuτός φέρθηκε τίμια μαζί σας, πρόφερε 
σιγά ο Αλιόσα. 

- Εμένα με περιφρονούσε; Με εφωνεuόταν; 
-Όχι, γιατί ίσως κι αuτός ο ίδιος να πιστεύει στην 

κομπόστα ανανά . Είναι κι αuτός πολύ άρρωστος τώρα τε
λεuταία, Lise . 

- Ναι, πιστεύει! είπε η Λίζα και τα μάτια της αστρά
ψανε .  

- Κανέναν δεν περιφρονεί, εξακολούθησε ο Αλιόσα · μο
νάχα ΠΟι) δεν πιστεύει κανέναν . Και, μια και δεν πιστεύει, 
θα πει πως τοuς περιφρονεί όλοuς . 

-' Ωστε και μένα; Και μένα; 
- Και σας .  
- Καλό αuτό, είπε η Λίζα τρίζοντας κάπως τα δόντια 

της. Όταν έβαλε τα γέλια και βγήκε, ένιωσα πως είναι 
όμορφο να σε περιφρονούν. Και τ' αγοράκι με τα κομμένα 
δαχτuλάκια είναι όμορφο θέαμα και να σε περιφρονούΥ κι 
αυτό όμορφο . . .  

Είπε και γέλασε κάπως μοχθηρά, ερεθισμένα και προ
κλητικά . 

- Ξέρετε , Αλιόσα, ξέρετε; Θα 'θελα . . .  Αλιόσα, σώ
στε με! είπε ξάφνοu, σηκώθηκε απότομα και τον αγκάλια
σε . Σώστε με, είπε σχεδόν στενάζοντας . Μήπως τάχα θα 
πω σε κανέναν όλ' αuτά ΠΟι) σας είπα; Όμως σας είπα. 
την αλήθεια, την αλήθεια, την αλήθεια! Θα σκοτωθώ γιατί 
τα σιχαίνομαι όλα! Δε θέλω να ζω γιατί όλα τα σιχαίνο
μαι, όλα, όλα! Αλιόσα, γιατί δε μ' αγαπάτε; Ούτε τόσο 
δα δε μ' αγαπάτε, ούτε τόσο δα! τέλειωσε σαν αλλοπαρμέ
νη . 

-Όχι, σας αγαπώ ! απάντησε φλογερά ο Αλιόσα. 
- Και θα κλάψετε για μένα; Θα κλάψετε; 
- Θα κλάψω. 
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-' Οχι επειδή δε θέλησα να γίνω γυναίκα σας, μα έτσι, 
μονάχα για μένα, μονάχα για μένα; 

- Θα κλάψω . 
- Ευχαριστώ ! Το μόνο που μου χρειάζεται είναι τα 

δάκρυά σας .  Όλοι οι άλλοι ας με καταδικάσουν κι ας με 
ποδοπατήσουν όλοι, όλοι, χωρίς χαμ.ιάν εξαίρεση! Γιατί δεν 
αγαπάω κανέναν . Ακούτε; Κα-νέ-ναν ! Αντίθετα τους μισώ 
όλους. Πηγαίνετε, Αλιόσα, είναι καιρός να πάτε στον αδερ
φό σας! είπε ξάφνου και τον άφησε απότομα. 

- Μα πώς θα μείνετε τώρα μονάχη; είπε σχεδόν τρο
μαγμένος ο Αλιόσα . 

- Πηγαίνετε στον αδερφό σας, θα κλείσει η φυλακή, 
πηγαίνετε, να το καπέλο σας! Φιλείστε μου το Μίτια , πη
γαίνετε, πηγαίνετε! 

Και με τη βία σχεδόν έσπρωξε τον Αλιόσα έξω απ 
το δωμάτιο . Αυτός την κοίταζε πικραμένος και τα 'χε σχε
δόν χαμένα, όταν ξάφνου ένιωσε στο δεξί του χέρι ένα γράμ
μα, ένα μικρό γραμματάκι σφιχτοδιπλωμένο και σφραγι
σμένο . Έριξε ένα βλέμμα και διάβασε τη διεύθυνση : Ιβάν 
Φιοντόροβιτς Καραμάζοβ.  Κοίταξε πάλι τη Λίζα . Το πρό
σωπό της έγινε σχεδόν άγριο . 

- Να του το δώσετε, το δίχως άλλο να του το δώσε
τε! φώναξε αυτή τρέμοντας ολόκληρη . Σήμερα, τώρα αμέ
σως! Αλλιώς θα φαρμακωθώ! Γι' αυτό, γι' αυτό μονάχα 
σας φώναξα! 

Κι έκλεισε απότομα την πόρτα . Ακούστηκε ο σύρτης. 
Ο Αλιόσα έβαλε το γράμμα στην τσέπη του και προχώρησε 
προς τη σκάλα χωρίς να περάσει απ' την κυρία Χοχλάκο
βα. Την είχε μάλιστα ξεχάσει. Η Λίζα, μόλις έφυγε ο Αλιό
σα, έβγαλε αμέσως το σύρτη, μισάνοιξε λιγάκι την πόρτα 
και, βάζοντας στη χαραμάδα το δάχτυλό της , την ξανά
κλεισε μ' όλη της τη δύναμη. Ύστερα, από δέκα δεuτερό-
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λεπτα λεuτέρωσε τ ο  χέρι της και πήγε αργά στην πολuθρό
να της , κάθισε κι άρχισε να κοιτάζει επίμονα το μελανια
σμένο οαχτuλάκι της και το αίμα ΠΟι) ' χε τρέξει κάτω απ' 
το νόχι της . Τα χείλη της τρέμανε και Φιθόριζε γρήγορα: 

- Είμαι άτιμη, άτιμη, άτιμη άτιμη! 
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Ο όμνος και το μυστικό 

Η ΤΑΝ πολ6 αργά πια -το Νοέμβρη σκοτεινιάζει και 
γρήγορα- όταν ο Αλιόσα χτύπησε το κουδούνι στην 
πύλη της φυλακής.  ' Αρχιζε κιόλας να σουρουπώνει. 

Μα ο Αλιόσα ήξερε πως δε θα του φέρουν κανένα εμπόδιο 
και θα τον αφήσουν να δει τον Μίτια . Όλα γίνονται στην 
πολιτεία μας όπως και παντού . Στην αρχή, όσο να τελειώ· 
σει η ανάκριση, οι επισκέΦεις των συγγενών και των φίλων 
είχαν ορισμένους περιορισμούς που επέβαλε ο Κανονισμός.  
'Ομως αργότερα οι περιορισμοί αυτοί, όχι πως είχαν κα· 
ταργηθεί, μα για μερικά πρόσωπα ατόνησαν τόσο που ήταν 
σα να μην υπήρχαν . Τόσο που καμιά φορά αφήνανε τον 
κρατούμενο εντελώς μονάχο του με τον επισκέπτη . Για να 
λέμε την αλήθεια, οι . τέτοιοι επισκέπτες ήταν πολύ λίγοι: 
Η Γκρούσενκα, ο Αλιόσα κι ο Ρακίτιν. Τη Γκρούσενκα 
τη διεuκόλυνε, όσο μπορούσε, ο ίδιος ο Διοικητής της Αστυ· 
νομίας, ο Μιχαήλ Μακάροβιτς . Ο γέρος το 'χε βάρος στη 
συνείδησή :του που της έβαλε τις φωνές τότε στο Μόκρογιε. 
Αργότερα, όταν έμαθε όλα τα καθέκαστα, άλλαξε γνώμη 
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γι α\)τήν . Και παράξε.νο : Αν κι ήταν βΙβαιος πως ο Μίτια 
ήταν Ινοχος, μΙρα με. τη μΙρα όλο και το\) φε.ρνόταν καλu
τε.ρα. «Ίσως να 'χε. καλή Φ\)χή ο άνθρωπος, όμως πήγε. 
σαν το σκ\)λί στ' αμπΙλι απ' το πιοτό και την άταχτη ζωή! » 
Η φρίκη πο\) Ινιωθε. πρώτα πΙρασε. πια κι αισθανόταν οίκτο 
για τον κρατοUμε.νο . Όσο για τον Αλιόσα, α\)τόν ο Διοι
κητής τον ήξε.ρε. από καιρό και τον αγαποUσε. πολu, κι ο 
Ρακίτιν, πο\) τον τε.λωταίο καιρό ε.ίχε. αρχίσε.ι να ε.πισκΙ
φτε.ται πολι) συχνά το Μίτια, ήταν Ινας απ' το\)ς πιο στε.
vouc; γνώριμο\)ς των «δε.σποινίδων το\) κ\)ρίο\) Διοικητή» , 
όπως τ�ς ιλε.γε., και κάθε. μΙρα δε.ν ξε.κολλοUσε. απ' το σ�ίτι 
το\)ς .  Μα και με. τον ε.πόπτη της φ\)λακής -Ιναν καλόκαρ
δο γΙρο, αν και καραβανά,- ήταν γνωστός γιατί Ιδινε. 
μαθήματα στο σπίτι το\) . Ο ε.πόπτης ήξε.ρε. από καιρό και 
τον Αλιόσα και το\) άρε.σε. να σ\)ζητάε.ι μαζί το\) για τη 
«σοφία των πραγμάτων» .  Τον Ιβάν Φιοντόροβιτς ο ε.πό
πτης όχι μονάχα τον σε.βόταν μα και τον φοβόταν, φοβόταν 
προπάντων τις κρίσε.ις το\) αν κι ο ίδιος ήταν με.γάλος φιλό
σοφος, «α\)τοδίδαχτος» ε.ννοε.ίται .  Μα τον Αλιόσα τον σ\)
μπαθοUσε. ιδιαίτε.ρα. Τον τε.λωταίο χρόνο ο γΙρος ε.ίχε. αρ
χίσε.ι να διαβάζε.ι τα Απόκρ\)φα Ε\)αγγιλια και κάθε. λίγο 
και λιγάκι κρατοUσε. ε.νήμε.ρο το νε.αρό το\) φίλο για τις 
ε.ντ\)πώσε.ις το\) . 'Αλλοτε. τον ε.πισκε.φτόταν μάλιστα και στο 
μοναστήρι και σ\)ζητοUσε. μαζί το\) και με. το\)ς ιε.ρομόνα
χο\)ς ώρε.ς ολόκληρε.ς . Με. δ\)ο λόγια, κι αν ακόμα ιxproucrE. 
ο Αλιόσα, Ιφτανε. να πε.ράσε.ι απ' το γραφε.ίο το\) ε.πόπτη 
κι όλα ταχτοποιοUνταν . Επιπλιον όλοι οι φUλακε.ς, ως τον 
τε.λε.\)ταίο, ε.ίχαν σ\)νηθίσε.ι πια τον Αλιόσα. Όσο για τη 
φρο\)ρά δε.ν Ιφε.ρνε. καμιά δ\)σκολία φτάνε.ι ο Αλιόσα να 'χε. 
τη σχε.τική άδε.ια . Ο Μίτια, όταν τον φωνάζανε., κατΙβαινε. 
απ ' το κε.λί το\) στο δωμάτιο το ε.ιδικό για το ε.πισκε.πτή
ριο . Μπαίνοντας σ' α\)τό το δωμάτιο ο Αλιόσα παραλίγο 
να πΙσε.ι πάνω στο Ρακίτιν πο\) κε.ίνη τη στιγμή αποχαιρε.-
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τούσε το Μίτια .  Κι ο ι  δυο μιλούσαν δυνατά . Ο Μίτια, 
ξεπροβοδώντας τον γελούσε κι ο Ρακίτιν κάτι μουρμούριζε ' 
σα δυσαρεστημένος . Ο Ρακίτιν, ιδίως τον τελευταίο καιρό, 
απόφευγε να συναντήσει τον Αλιόσα, σχεδόν δε μίλαγε κα
θόλου μαζί του, ακόμα και την καλημέρα την έλεγε με 
το ζόρι . Μόλις είδε τώρα τον Αλιόσα, έσμιξε τα φρύδια 
κι απόστρεΦε τα μάτια του κάνοντας πως είναι απασχολη
μένος με το κούμπωμα του μεγάλου και ζεστού παλτού 
του με το γούνινο γιακά. Ύστερα άρχισε να Φάχνει για 
την ομπρέλα του .  

- Να μην ξεχάσω τίποτα δικό μου, μουρμούρισε μόνο 
και μόνο για να πει κάτι . 

- Κοίτα μην ξεχάσεις και τίποτα ξένο ! είπε στ' αστεία 
ο Μίτια και γέλασε κι ο ίδιος με τ' αστείο του . 

Ο Ρακίτιν αμέσως κόρωσε . 
- Αυτά να τα λες στους δικούς σου ,  τους Καραμάζοβ, 

που 'ναι όλοι τους τσιφλικάδες και καταπιεστές, κι όχι στο 
Ρακίτιν! φώναξε ξαφνικά τρέμοντας από θυμό . 

- Τι έπαθες ; Αστειεύτηκα! αναφώνησε ο Μίτια . Φτου, 
να πάρει ο διάολος! ' Ολοι τους τέτοιοι είναι ,  είπε στον 
Αλιόσα δείχνοντας με μια κίνηση του κεφαλιού το Ρακίτιν 
που 'φευγε βιαστικά . Λίγο πριν καθότανε δω πέρα και γε
λούσε, ήταν εύθυμος και ξαφνικά κόρωσε! Εσένα ούτε σε 
πρόσεξε, καν, τα χαλάσατε ολότελα μήπως; Για,ί ήρθες 
τόσο αργά; Εγώ όλο το πρωί δε σε περίμενα μονάχα, σε 
λαχταρούσα . 'Ομως δεν πειράζει .  Θα κερδίσουμε το χαμέ
νο χρόνο .  

- Γιατί σου ' ρχεται τόσο συχνά; Έπιασες μήπως φι 
λίες μαζί του ; ρώτησε ο Αλιόσα δείχνοντας κι αυτός με 
το κεφάλι την πόρτ'α απ' όπου είχε φύγει ο Ρακίτιν . 

- Με το Μ ιχαήλ λες αν έπιασα φιλίες; Μπα . . .  όχι . 
Και γιατί τάχα; Σωστό γουρούνι είναι !  Έχει τη γνώμη 
πως είμαι . . .  παλιάνθρωπος.  Κι έπειτα τ' αστεία δεν τα 
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καταλαβαίνε.ι -α\)τό ε.ίναι το κ\)ριότε.ρο . Α\)τοί οι άνθρω
ποι δε. θα καταλάβο\)ν ποτέ από αστε.ία. Μα κι η ψ\)χή 
το\)ς ε.ίναι στε.γνή, πατικωμένη και στε.γνή, όπως ακριβώς 
ήταν κι η δική μο\) όταν πλησίαζα τη φ\)λακή και κοίταζα 
α\)τούς το\)ς τοίχο\)ς . Όμως ε.ίναι έξ\)πνος άνθρωπος, έξ\) 
πνος. Λοιπόν, Αλε.ξέι, πάε.ι, το 'χασα το κε.φάλι μο\) πια ! 
' Εκατσε. στον πάγκο κι έβαλε. και τον Αλιόσα να κάτσε.ι 
δίπλα το\) . 

- Ναι, αύριο ε.ίναι η δίκη . Μα πώς γίνε.ται λοιπόν; 
Δε.ν ε.λπίζε.ις καθόλο\), αδε.ρφέ μο\); πρόφε.ρε. δε.ιλά ο Αλιό
σα . 

- Για ποιο πράμα μο\) μιλάς; ε.ίπε. ο Μίτια και τον 
κοίταξε. κάπως αόριστα. Αχ, ναι, για τη δίκη! 'Αστα να 
πάνε. στο διάολο! Ως τα τώρα μιλάγαμε. για μικροπράμα
τα, γι' α\)τή τη δίκη λόγο\) χάρη, και για το κ\)ριότε.ρο 
δε. σο\) ε.ίπα λέξη. Ναι, αύριο ε.ίναι η δίκη, όμως δε.ν ήταν 
γι '  α\)τό πο\) ε.ίπα πως έχω χαμένο το κε.φάλι μο\) .  Δε.ν 
έχασα το κε.φάλι μο\) μα έχασα κε.ίνο πο\) 'χε. μέσα το κε.
φάλι μο\) .  Τι με. κοιτάς με. τόσο κριτικό ύφος; 

- Για ποιο πράμα μιλάς, Μίτια; 
- Για τις ιδέε.ς, για τις ιδέε.ς! Για την Αξιολογία . Τι 

θα πε.ι Αξιολογία; 
- Αξιολογία; ε.ίπε. απορημένος ο Αλιόσα. 
- Ναι, ε.ίναι καμιά ε.πιστήμη α\)τή; 
- Ναι, \)πάρχε.ι μια τέτοια ε.πιστήμη . . .  μονάχα . . .  ομο-

λογώ πως δε.ν μπορώ να σο\) ε.ξηγήσω τι ακριβώς ε.πιστήμη 
ε.ίναι .  

- Ο Ρακίτιν ξέρε. ι .  Ο Ρακίτιν ξέρε.ι πολλά πράματα, 
πο\) να τον πάρε.ι ο διάολος! Δε. θα γίνε.ι καλόγε.ρος . Έχε.ι 
σκοπό να πάε.ι στην Πε.τρούπολη . Εκε.ί, λέε.ι, θα γίνε.ι κρι
τικός μα με. ε.\)γε.νικές κατε.\)θύνσε.ις . Ποιος ξέρε.ι; Ίσως να 
ωφε.λήσε.ι την κοινωνία και να κάνε.ι και την καριέρα το\) . 
ο\), για καριέρε.ς κάτι τέτοιοι ε.ίναι μαστόροι! Ας πάε.ι στα 
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κομμάτια η Αξιολογ{α !  Το σποuδαίο είναι πως χάθηκα, 
Αλέξιε ,  'Ανθρωπε ΤΟι) Θεοu, χάθηκα! Σ '  αγαπώ πιο πολύ 
απ' όλοuς . Σπαράζει η καρδιά μοΙ) για σέ,να . Ποιος ήταν 
αuτός ο Καρλ Μπερνάρ; 

- Καρλ Μπερνάρ; απόρησε και πάλι ο Αλιόσα . 
-Όχι, δεν είναι Καρλ, στάσοΙ) να δεις . . .  Κλοντ 

Μπερνάρ* .  Τι 'ναι αuτό; Χημεία μήπως; 
- Νομίζω πως είναι κάποιος επιστήμονας, είπε ο Αλιό

σα · όμως ομολογώ πως και γι' αuτόν δεν ξέ,ρω τίποτα 
να σοΙ) πω. 'Ακοuσα μονάχα πως είναι επιστήμονας μα 
τι είδοuς δεν ξέ,ρω. 

- Ε,  άσ' τον λοιπόν να πάει στο διάολο . Ούτε και 
γω δεν ξέ,ρω , iβρισε ο Μίτια . Το πιθανότερο είναι πως 
πρόκειται για κανέ,ναν παλιάνθρωπο . Όλοι τοuς παλιάν
θρωποι είναι .  Όμως ο Ρακίτιν θα πετύχει, είναι καταφερ
τζής, κ ι  αuτός Μπερνάρ είναι. Oux, σαν πολΙ; ν '  αuγατίσα
νε οι Μπερνάρηδες! 

- Μα τι τρέ,χει; ρώτησε επίμονα ο Αλιόσα. 
- Θiλει να γράψει έ,να άρθρο για μέ,να, για την uπό-

θεσή μοΙ) και ν' αρχίσει έ,τσι την καριέ,ρα τοΙ) στη λογοτε
χνία, γι' αuτό έ,ρχεται και με βλέπει, μοΙ) το εξήγησε ο 
ίδιος. Θiλει να γράψει κάτι με θέ,ση: «Δεν μποροuσε να 
μη σκοτώσει ,  θα λέ,ει , το περιβάλλον τοΙ) τον έ,φαγε» ,  κ.λπ .  
Θ α  'χει και μια χροιά σοσιαλισμοu, όπως μοΙ) 'πε. Ε ,  
α ς  πάει στο διάολο. Αφού θiλει να 'χει τη χροιά, α ς  την 
έ,χει .  Το ίδιο μοΙ) κάνει. Τον αδερφό μας τον Ιβάν δεν 
τον αγαπάει, τον μισεί, μα και σέ,να δε σε σuμπαθεί. ' Ομως 
εγώ δεν τον διώχνω γιατί είναι έ,ξuπνος άνθρωπος. Μονά-

* Κλοντ Μπερνάρ: διάσημος Γάλλος φυσιολόγος ( 18 1 3 · 1 878) ,  ιδρυ· 
τής της πειραματικής σχολής της φυσιολογίας που εισήγαγε την 
επιστημονική μέθοδο στην έρευνα των νευρικών λειτουργιών . 

Digitized by 10uk1s, July 2009



S 8  Φ .  ΝΤΟΣΤΟΓΙΕΒΣΚΗ 

χα ποι; ε.ίναι πoΛU καuχησιάρης . Τώρα μόλις τοι; 'λε.γα: 
«Οι Καραμάζοβ δε.ν ε.ίναι παλιάνθρωποι μα φιλόσοφοι, γιατί 
όλοι οι πραγματικοί Ρώσοι ε.ίναι φιλόσοφοι, όμως ε.σύ , αν 
και σπούδασε.ς, δε.ν ε.ίσαι φιλόσοφος, ε.ίσαι ένα κάθαρμα» . 
Γέλαγε., γέλαγε. με. κακία . Τότε. και γω τοι; λέω: Ντε. σκέ
ψιμποuς nοn est displltandllIll. Καλό δε.ν ε.ίναι τ' αστε.ίο; 
Δε.ν μπορε.ίς να πε.ις . Έδε.ιξα πως κάτι σκαμπάζω από κλα
σικές σποuδές, ε.ίπε. ο Μίτια κι έβαλε. ξάφνοι; τα γέλια . 

- Γιατί όμως ε.ίσαι χαμένος; Έτσι δε.ν ε.ίπε.ς; τον διέ
κοΨε. ο Αλιόσα. 

- Γιατί ε.ίμαι χαμένος;  Χμ! Εδώ ποι; τα λέμε. . . .  αν 
τα καλοσκε.φτε.ίς όλα . . .  λuπάμαι το Θε.ό, να γιατί! 

....:.... Πώς έτσι λuπάσαι το Θε.ό; 
- Πρόσε.ξε. : Εκε.ί, στα νε.υρα, στο κε.φάλι, δηλαδή κε.ι 

μέσα στο μuαλό ε.ίναι αuτά τα νε.ύρα . . .  (άσ' τα να πάνε. 
στο διάολο ! )  uπάρχοuν κάτι οuρίτσε.ς, τα νε.ύρα ε.ίναι ποι; 
έχοuν αuτές τις οuρίτσε.ς, και το λοιπόν μόλις αρχίσοuν να 
τρέμοuν κε.ι πέρα . . .  καταλαβαίνε.ις δηλαδή, μόλις κοιτάζω 
κάτι με. τα μάτια μοu, αuτές αρχίζοuν να τρέμοuν, οι οuρί
τσε.ς δηλαδή . . .  και μόλις αρχίσοuν να τρέμοuν, παροuσιάζε.
ται η ε.ικόνα και δε.ν παροuσιάζε.ται αμέσως μα πε.ρνάε.ι κά
ποιο δε.uτε.ρόλε.πτo, κάποιο ε.λάχιστο λε.πτό και παροuσιάζε.
ται τότε. μια στιγμή, δηλαδή όχι στιγμή -στο διάολο, 
δε.ν ξέρω τι λέω- μα κάποια ε.ικόνα, δηλαδή το αντικε.ίμε.
νο ή κάποιο γε.γονός, ό ,τι διάολο θέλε.ι ας ε.ίναι -να γιατί 
βλέπω κι ύστε.ρα σκέφτομαι . . .  ε.πε.ιδή uπάρχοuν οι οuρίτσε.ς 
κι όχι γιατί έχω ψuχή και γιατί ε.ίμαι τάχα ε.ικόνα κι ομοίω
ση, όλ' αuτά ε.ίναι κοuταμάρε.ς. Αuτά όλα μοι; τα ε.ξήγησε. 
χτε.ς, αδε.ρφέ μοu, ο Μιχαήλ και λε.ς και με. ζε.μάτισε.. Υπέ
ροχη αuτή η ε.πιστήμη, Αλιόσα! Ένας καινούργιος άνθρω
πος θα ε.μφανιστε.ί στη γη, αuτό το καταλαβαίνω . . .  Όμως 
παρ ' όλ' αuτά λuπάμαι το Θε.ό! 

- Κι αuτό καλό, ε.ίπε. ο Αλιόσα. 
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- Το πως λυπά'μαι το Θεό ,  ε ;  Η χημεία τα κάνει 
όλ' αυτά, αδερφέ μου, η χημεία! Τι να γίνει , αιδεσίμότα
τε, παραμερίστε λιγάκι, περνάει η χημεία! Ο Ρακίτιν δεν 
τον αγαπάει το Θεό, καθόλου δεν τον αγαπάει! Αυτό είναι 
το πιο οδυνηρό σημείο ολονών τους , Μα το κρόβουνε , Λένε 
Φέματα. Υποκρίνονται .  « Θα τα γράφεις αυτά και στις κρι
τικές σου ; »  τον ρωτάω . «Δε θα μ'  αφήσουν βέβαια να τα 
πω καθαρά» , λέει αυτός και γελάει . «Όμως, δε μου λες, 
τον ρωτάω, πώς θα μείνει έτσι ο άνθρωπος χωρίς Θεό 
και μελλοόμενη ζωή; Πα να πει δηλαδή πως όλα επιτρέπο
νται, μπορεί να κάνει κανείς ό,τι θέλει; « Τι;  Δεν το ' ξε
ρες; » μου λέει. Γελάει. «Στον έξυπνο άνθρωπο, λέει, όλα 
επιτρέπονται, ο έξυπνος ξέρει και τα καταφέρνει, όμως εσό, 
λέει, σκότωσες και την έπαθες και τώρα σαπίζεις στη φυλα
κή! »  Καταλαβαίνεις; Εμένα μου το λέει. Γουροόνι σωστό! 
Κάτι τέτοιους τους έδιωχνα με τις κλοτσιές άλλοτε, όμως 
τώρα κάθομαι και τους ακοόω. Γιατί, βλέπεις, λέει και 
πολλά μυαλωμένα πράματα. Γράφει κιόλας έξυπνα . Εδώ 
και μια βδομάδα άρχισε να μου διαβάζει ένα άρθρο, αντέ
γραΦα τότε επίτηδες τρεις αράδες, στάσου να δεις, εδώ τις 
έχω. 

Ο Μίτια έβγαλε βιαστικά απ' το τσεπάκι του γιλέκου 
του ένα χαρτάκι και διάβασε: . 

« Για να δώσει κανείς σωστή απάντηση σ' αυτό το πρό
βλημα πρέπει πρώτα απ' όλα ν' αντιπαραθiσει την προσω
πικότητά του στην πραγματικότητά του» . 

- Το καταλαβαίνεις αυτό; 
-Όχι, δεν καταλαβαίνω , είπε ο Αλιόσα . 
Παρακολουθοόσε με περιέργεια το Μίτια και τον άκου

γε προσεχτικά . 
- Και γω δεν καταλαβαίνω . Είναι σκοτεινό και γε

μάτο ασάφεια μα γι' αυτό ίσα- ίσα είναι έξυπνο . « Όλοι, 
λέει, έτσι γράφουν τώρα, γιατί τέτοιο είναι το περιβάλλον 
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μας . . .  » Φοβοόνται το περιβάλλον . Γράφει και στίχοuς, ο 
κατεργάρης, έγραΦε κι ένα ποίημα για το ποδαράκι της 
Χοχλάκοβας, χα-χα-χα! 

- Τ' άκοuσα, είπε ο Αλιόσα. 
- Τ' άκοuσες; Τα στιχάκια τ' άκοuσες; 
-' Οχι. 
- Τα 'χω δω πέρα, θα σοι> τα διαβάσω . Δεν τα ξέ-

ρεις, δε σοι> τα είπα, εδώ είναι ολάκερη ιστορία .  Τον πα
λιοκατέργαρο! Εδώ και τρεις βδομάδες βάλθηκε να με πι
λατεόει: «Εσό, λέει, την έπαθες σα βλάκας για τρεις Φωρο
χιλιάδες, όμως εγώ θα βάλω στο χέρι εκατόν πενήντα , 
θα παντρεuτώ μια χήρα και θ' αγοράσω ένα σποuδαίο σπίτι 
στην Πετροόπολη» ,  και μοι> διηγήθηκε πως κάνει τα γλuκά 
μάτια στη Χοχλάκοβα . «Αuτή, λέει, και στα νιάτα της 
δεν ήταν έξuπνη, μα τώρα στα σαράντα της κοuκοuτσι μuα
λό δεν της έμεινε. 'Ομως είναι πολι) αισθηματική, θα της 
ποuλήσω και γω έρωτα και θα την καταφέρω . Θα την 
παντρεuτώ, θα την πάω στην Πετροόπολη και κει θα βγά
λω εφημερίδα» .  Κι άφηνε να τρέχοuν τα σιχαμένα σάλια 
τοι> από ηδονή, όχι για τη Χοχλάκοβα μα για τις εκατόν 
πενήντα χιλιάδες . Και το κατάφερε να τον πιστέΦω. Ερχό
τανε κάθε μέρα κι  όλο μοι> 'λεγε: «Πρίμα πάει η δοuλειά» .  
Έλαμπε απ' τη χαρά τοu . Όποι> ξαφνικά τον διώξανε: 
Ο Περχότιν, ο Πιοτρ Ίλιτς νίκησε. Μπράβο τοu! Αuτή 
είναι ένα βλακόμοuτρο και μισό, όμως, μα την αλήθεια, 
θα τη γέμιζα φιλιά επειδή τον έδιωξε . Κείνες τις μέρες 
ποι> ' ρχότανε δω πέρα, έγραΦε τα στιχάκια. « Πρώτη φο
ρά, μοι> λέει, καταπιάνοuμαι μ' αuτή τη βρομοδοuλειά, όμως 
γράφω τοuς στίχοuς για να την κόΦω, κι ο σκοπός αγιάζει 
τα μέσα . Όταν τσεπώσω το παραδάκι της, θα μπορώ να 
κάνω καλό στην κοινωνία» .  Αuτοί, βλέπεις, δικαιολογοόν 
όλες τις ατιμίες τοuς λέγοντας πως τις κάνοuν για το κοι
νωνικό όφελος! « Ό μως παρ' όλ' αuτά, λέει, έγραΦα κα-
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λότερα κ ι  απ' τον Ποόσκιν σου , γιατί σ '  ένα τέτοιο αστείο 
ποιηματάκι μπόρεσα να μπάσω και κοινωνική θλίΦη » .  Σα 
να μου φαίνεται πως έχει δίκιο να μιλάει έτσι για τον Ποό
σκιν . Αν ήταν ποιητής στ' αλήθεια και δεν έκανε τίποτ' 
άλλο παρά να υμνολογεί τα ποδαράκια; Όμως αυτός, να 
τον έβλεπες πόσο καυχιότανε για τους στίχους του ! Σου 
'χουν όλοι τους μια φιλαυτία! «Για να Υίνει χαλά το πονε
μένο ποδαράκι του αντικειμένου των ονείρων μου» -τέτοιο 
τίτλο του 'δωσε . Κόβει το μυαλό τους! 

Τι ωραίο ποδαράΧι 
μόνο πρήστηκε λ ΙΥάκι!  
'Ερχονται Υιατροί, Υιατρεύουν 
πιο πολύ το σακατεύουν. 

Για τα πόδια ύμνους δε λέω 
ας μιλά ο Πούσκιν ΥΙ ' αυτά. 
Το κεφάλι μόνο κλαίω 
που δε σκέφτεται καλά. 

Κάτι πια σα να Υροικάει 
μα το πόδι τα χαλάει! 
Όμως σα θα Υιάνει πάλι 
θε να '/ιώσει το κεφάλ ι .  

Γουροόνι είναι, σωστό γουροόνι, όμως ο ι  στίχοι του είναι 
γουστόζικοι! Πραγματικά μπόρεσε κι έχωσε «κοινωνική θλί
Φη» .  Πόσο θόμωσε όταν τον διώξανε . Έτριζε τα δόντια του. 

- Εκδικήθηκε κιόλας . ΈγραΦε μιαν ανταπόκριση για 
τη Χοχλάκοβα. 

Κι ο Αλιόσα του διηγήθηκε με δυο λόγια για την αντα
πόκριση που διάβασε στις Φήμες . 

- Αυτός είναι, αυτός! επιβεβαίωσε ο Μίτια σμίγοντας 
τα φρόδια. Αυτός την έγραΦε! Αυτές οι ανταποκρίσεις . . .  
το ξέρω δα . . .  δηλαδή πόσες προστυχιές γράΦανε για τη 
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Γκροόσα λόγου χάρη ! . . .  και για την άλλη το ίδιο , για 
την Κάτια . . .  χμ! 

' Εκανε σκεφτικός μια βόλτα στο δωμάτιο. 
- Δεν μπορώ να μείνω πολό δω πέρα, αδερφέ, είπε 

ο Αλιόσα αφοό έμεινε για λίγο σιωπηλός .  Αόριο είναι μια 
τρομερή, μεγάλη μέρα για σένα: Θα σε κρίνει ο Θεός . . .  
Κι απορώ που περπατάς και μου μιλάς, ένας Θεός ξέρει 
για τι . . .  

-Όχι, δεν πρέπει ν '  απορείς, τον διέκοΦε με θέρμη 
ο Μίτια . Μήπως ήθελες τάχα να σου μιλάω για κείνο το 
βρομόσκυλο; Για το φονιά; Φτάνουν όσα είπαμε ως τα τώ
ρα. Δε θέλω πια να μιλήσω για το βρομιάρη, το γιο της 
Σμερντιάστσαγια ! Ο Θεός θα τον σκοτώσει, θα το δεις! 
Σώπα. 

Πλησίασε ταραγμένος τον Αλιόσα και ξαφνικά τον φί
λησε. Τα μάτια του φλογίστηκαν . 

- Ο Ρακίτιν ποτέ δε θα καταλάβαινε αυτό που θα 
σου πω, άρχισε να λέει με κάποιον ενθουσιασμό· όμως εσό 
όλα θα τα καταλάβεις . Γι '  αυτό κιόλας σε λαχταροόσα τό
σο πολό . Από καιρό τώρα ήθελα να σου πω πολλά μέσα 
σ' αυτά τα μαδημένα ντουβάρια, μα δε σου 'λεγα το κυριό
τερο : Λες και δεν είχε φτάσει ακόμα η ώρα. Τώρα που 
έφτασε η τελευταία διορία πρέπει να σ' ανοίξω την καρδιά 
μου . Τοότους τους δυο μήνες, αδερφέ μου, βρήκα μέσα μου 
έναν άλλο άνθρωπο, λες κι αναστήθηκε εντός μου ένας και
νοόργιος άνθρωπος! Τον είχα πάντοτε μέσα μου μα ποτέ 
δε θα παρουσιαζόταν μπροστά μου αν δε με χτόπαγε αυτό 
τ' αστροπελέκι . Ε ίναι τρομερό! Τι με νοιάζει που θα σκά
βω είκοσι χρόνια μέσα στα ορυχεία ; -αυτό καθόλου δεν 
το φοβάμαι, άλλο είναι που μου φαίνεται τώρα τρομερό : 
Μην τόχει και μ' εγκαταλείΦει ο άνθρωπος που αναστήθη
κε εντός μου ! Και κει ακόμα, στα ορυχεία, θα μπορέσω 
να βρω κάποιον κατάδικο με καρδιά ανθρώπου και να σχε-
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τιστώ μαζί 'tou, γιατί και κει μπορεί να ζήσει κανείς, ν 
αγαπήσει και να uποφέρει! Μπορεί κιόλας ν' αναγεννήσω 
κανέναν κατάδικο και ν' αναστήσω μέσα ΤΟι) τη ναρκωμένη 
ΤΟι) καρδιά, μπορεί να τον περιποιούμαι χρόνια και να βγά
λω επιτέλοuς απ ' το χάος στο φως μιαν ανώτερη Φuχή, 
μια πονεμένη σuνείδηση, ν' αναγεννήσω έναν άγγελο, ν' 
αναστήσω έναν ήρωα! Κι είναι πολλοί οι κατάδικοι κει πέ
ρα, χιλιάδες_ Κι όλοι μας είμαστε ένοχοι γι' αuτούς!  Γιατί 
ονειρεύτηκα τότε, σε μια τέτοια στιγμή, το «κούτσικο» ;  
«Γιατί το "κούτσικο" είναι τόσο φτωχούλι ; »  Ήταν μια 
προφητεία για μένα! Για το (<κούτσικο» θα πάω στη Σιβη
ρία_ Γιατί όλοι μας εΙμαστε ένοχοι για όλοuς . Για όλα 
τα (<κούτσικα» ,  γιατί uπάρχοuν μικρά παιδιά και μεγάλα 
παιδιά ! Όλοι (< κούτσικα» είναι .  Για όλοuς αuτούς θα πάω 
να uποφέρω γιατί κάποιος πρέπει να uποφέρει για όλοuς . 
Δε σκότωσα τον πατέρα μοu, όμως πρέπει να πάω . Το 
δέχομαι !  Όλ' αuτά εδώ τα σκέφτηκα . . .  μέσα σ' αuτά τα 
μαδημένα ντοuβάρια . Κι είναι πολλοί κει πέρα, χιλιάδες, 
οι uποχθόνιοι άνθρωποι με τη σκαπάνη στο χέρι .  Ω, ναι, 
θα 'μαστε αλuσοδεμένοι και δε θα 'χοuμε καμιάν ελεuθε
ρία, μα μέσα στη μεγάλη σuμφορά μας θ '  αναστηθούμε 
και πάλι ως τη χαρά, ΠΟι) χωρίς αuτήν είναι αδύνατο να 
ζήσει ο άνθρωπος και να uπάρξει ο Θεός, γιατί ο Θεός 
είναι ΠΟι) δίνει τη χαρά . Αuτό είναι το μεγάλο ΤΟι) προνό
μιο . . .  Κύριε, είθε ο άνθρωπος να διαλuθεί εν προσεuχή! 
Πώς θα μπορέσω να ζήσω κει πέρα, κάτω απ' τη γη, 
χωρίς Θεό; Ψέματα λέει ο Ρακίτιν: Αν διώξοuν το Θεό 
απ' τη γη, εμείς θα τον uποδεχτούμε κάτω απ' τη γη. 
Ο κατάδικος είναι αδύνατο να ζήσει χωρίς Θεό, πιο αδύνα
το, κι απ' ό,τι είναι για τον ελεύθερο ! Και τότε εμείς οι 
uποχθόνιοι θ '  αρχίσοuμε να τραγοuδάμε απ' τα σπλάχνα 
της γης έναν τραγικό ύμνο στο Θεό ΠΟι) κρατάει στα χέρια 
ΤΟι) τη χαρά! Ζήτω ο Θεός κι η χαρά Tou! Τον αγαπάω ! 

Digitized by 10uk1s, July 2009



64 Φ. ΝΤΟΣΤΟΓΙΕΒΣΚΗ 

ΠροφΙροντας τον αλλοπαρμΙνο το\) λόγο ο Μίτια πνι
γόταν σχεδόν . Είχε χλομιάσει, τα χείλη το\) τρΙμανε, απ' 
τα μάτια το\) τρΙχανε δάκρ\)α. 

- Ναι, η ζωή είναι ξΙχειλη . Ζωή \)πάρχει και κάτω 
απ' τη γη! άρχισε και πάλι. Δε θα με πίστε\)ες, ΑλεξΙι , 
αν σο\) 'λεγα πόσο πολύ θιλω να ζήσω τώρα, πόσο διψώ 
να \)πάρχω και να αισθάνομαι . Κι α\)τή μο\) η επιθ\)μία 
γεννήθηκε μΙσα σ' α\)τά τα μαδημΙνα ντο\)βάρια! Ο Ρακί
τιν δεν τα καταλαβαίνει α\)τά· το μόνο πο\) σκΙφτεται είναι 
πώς θα τα καταφΙρει να χτίσει Ινα μεγάλο σπίτι και να 
το γεμίσει νοικάρηδες, όμως εγώ περίμενα εσΙνα. Τι κι 
αν \)ποφΙρω; Δεν τον φοβάμαι τον πόνο κι ας είναι άμε
τρος_ Τώρα δεν τον φοβάμαι. Πρώτα τον φοβόμο\)ν . ΞΙ
ρεις, ίσως και να μην απαντήσω καθ όλο\) στη δίκη . . .  Νο
μίζω πως Ιχω τόση δύναμη μΙσα μο\) τώρα, πο\) θα τα 
βγάλω πΙρα με τον κάθε πόνο, φτάνει να μπορώ να λιω 
κάθε στιγμή στον εα\)τό μο\) : Υπάρχω! ΜΙσα σε χίλια μαρ
τύρια -\)πάρχω, μΙσα στο\)ς σπασμούς των βασανιστηρίων 
-\)πάρχω, ζώντας πάνω σ' Ινα στύλο -\)πάρχω, βλιπω 
τον ήλιο, κι αν δεν τον βλΙπω ακόμα, ξΙ ρω πως \)πάρχει. 
Και το να ξΙρεις πως \)πάρχει ήλιος, α\)τό είναι κιόλας όλη 
η ζωή . Αλιόσα, χερο\)βείμ μο\) , οι διάφορες φιλοσοφίες με 
σκοτώνο\)ν, πο\) να τις πάρει ο διάολος! Ο αδερφός Ιβάν _ . .  

- Τι, ο Ιβάν; τον διΙκοψε ο Αλιόσα, μα ο Μίτια δεν 
τον άκοuσε. 

- Πρώτα, βλιπεις, δεν είχα όλες α\)τΙς τις αμφιβο
λίες , όμως όλ' α\)τά κοιμούνταν μΙσα μο\) ίσως γι' αuτό 
ακριβώς, επειδή δηλαδή είχα μΙσα μο\) α\)τΙς τις άγνωστες 
ιδιες, ίσως γι' α\)τό να μεθούσα, να ' ρχόμο\)να στα χΙρια 
και να δαιμονιζόμο\)να . Κα\)γάδιζα για να τις κρύψω βαθύ
τερα μΙσα μο\), για να τις πνίξω . σ αδερφός Ιβάν δεν είναι 
σαν τον Ρακίτιν. Α\)τός Ιχει κάποια μ\)στική ιδΙα . Ο αδερ
φός Ιβάν είναι σφίγγα κι όλο σωπαίνει, όλο σωπαίνει, ενώ 
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ε.μένα με βασανίζει το πρόβλημα το\) Θεού . Α\)τό είναι το 
μόνο πο\) με βασανίζει . Τι γίνεται αν δεν \)πάρχει; Τι γίνε
ται αν έχει δίκιο ο Ρακίτιν πως το Θεό τον σοφιστήκανε 
οι άνθρωποι; Τότε , αν δεν \)πάρχει, ο άνθρωπος είναι κ\)
ρίαρχος όλης της γης, όλο\) το\) σύμπαντος!  Θα\)μάσια! 
Όμως πώς θα 'ναι ενάρετος χωρίς Θεό; Να το πρόβλημα! 
Επιμένω . Γιατί τότε ποιον θ' αγαπήσει ο άνθρωπος! Ποιον 
θα ε\)γνωμονεί, ποιον θα \)μνεί; Ο Ρακίτιν γελάει .  Ο Ρακί
τιν λέει πως μπορεί ν' αγαπήσει κανείς την ανθρωπότητα 
και χωρίς το Θεό . Μα κάτι τέτοιο μονάχα ένας βρομομ\)
ξιάρης μπορεί να το βεβαιώνει, εγώ δεν μπορώ να το κα
ταλάβω . Είναι εύκολο για το Ρακίτιν να ζει: «Καλύτερα, 
μο\) λέει, σήμερα ν' αγωνιστείς για ν' αποχτήσο\)ν οι άν
θρωποι ε\)ρύτερα πολιτικά δικαιώματα ή το\)λάχιστο για 
να μην ακριβήνει το βοδινό . Έτσι θ' αποδείξεις πιο απλά 
και πιο άμεσα την αγάπη σο\) για την ανθρωπότητα παρά 
με τις φιλοσοφίες» .  Τότε και γω τον στριμώχνω: ( Όμως 
εσύ, χωρίς το Θεό, θ' ακριβήνεις ο ίδιος το βοδινό, αν 
περνάει απ' το χέρι σο\), και θα βγάλεις ένα ρούβλι στο 
καπίκι» .  Θύμωσε. Γιατί τι θα πει αρετή; Απάντησέ μο\) ,  
Αλιόσα . Εγώ έχω την αρετή μο\) κ ι  ο Κινέζος τη  δική 
το\), θα πει λοιπόν πως η αρετή είναι κάτι σχετικό . Ή, _ 
όχι; Ή,  μήπως δεν είναι σχετικό ; Καταχθόνιο πρόβλημα! 
Δ\)ο νύχτες δεν κοιμήθηκα, όλο σκεφτόμο\)να α\)τό το ζήτη
μα, σ' το λέω γιατί ξέρω πως δε θα γελάσεις μαζί μο\) .  
Το μόνο πο\) μ ε  κάνει κι απορώ τώρα είναι πώς μπορούν 
οι άνθρωποι να ζο\)ν και να μην τα σκέφτονται όλ' α\)τά . 
Ματαιότης! Ο Ιβάν δεν έχει Θεό! Έχει μιαν ιδέα σε με
γαλύτερη κλίμακα απ' τη δική μο\) . Όμως σωπαίνει .  Νο
μίζω πως είναι μασόνος . Τον ρώτησα -μα σωπαίνει! Θέ
λησα να πιω νερό απ ' την πηγή το\) -μα α\)τός σωπαίνει . 
Μονάχα μια φορά είπε ένα λογάκι . 

- Τι είπε; ρώτησε βιαστικά ο Αλιόσα. 
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- Το\) είπα: Μια κι είν' έτσι, θα πει πως όλα επιτρέ
πονται. Κείνος έσμ.ιξε τα φρύδια : «ο Φιόντορ Παύλοβιτς , 
μο\) λέει, ο πατερούλης μας , ήταν γο\)ρούνι, όμως σκεφτό
ταν σωστ�» .  Να τι ξεφούρνισε . Α\)τό ήταν όλο . Τούτο δω 
έχει πιο λεβεντιά απ' το Ρακίτιν. 

- Ναι, παραδέχτηκε ο Αλιόσα με πικρία . Πότε ήρθε 
να σε δει; 

- Γι' α\)τό αργότερα, τώρα έχω άλλα. Για τον Ιβάν 
δε σο\) μίλησα καθόλο\) σχεδόν ως τώρα. Όλο και το ανέ
βαλα ως την τελε\)ταία μέρα. Όταν τελειώσει όλη η φασα
ρία και βγάλο\)ν την απόφασή το\)ς, θα σο\) διηγηθώ κάτι ,  
όλα θα σ' τα διηγηθώ . Είναι κάτι τρομερό . . .  Και σ\) θα 
με κρίνεις τότε. Όμως τώρα μην κάνεις κο\)βέντα για όλ' 
α\)τά, τώρα σιωπή. Μο\) μιλάς για αύριο, για τη δίκη, 
κι όμως -το πιστεύεις;- εγώ δεν ξέρω τίποτα. 

- Με κείνον το δικηγόρο μίλησες; 
- Τι να μο\) κάνει ο δικηγόρος! Το\) τα είπα όλα . 

Μαλακός, κατεργάρης, πρωτε\)ο\)σιάνικος . Μπερνάρ! Μο
νάχα πο\) δεν πιστεύει ούτε λέξη απ' α\)τά πο\) το\) είπα. 
Πιστεύει -φαντάσο\) !- πως εγώ είμαι ο φονιάς. Α\)τό δα 
το κατάλαβα απ' την πρώτη στιγμή. « Γιατί λοιπόν, τον 
ρωτάω, ήρθατε να . με \)περασπιστείτε μια κι είν ' έτσι; » Ας 
πάνε στο καλό το\)ς.  Μο\) κο\)βάλήσανε και γιατρό για να 
με βγάλει παλαβό. Α\)τό δε θα το\)ς περάσει! Η Κατερίνα 
Ιβάνοβνα θέλει να κάνει ως το τέλος το «καθήκον της » .  
Ζορίζει τον εα\)τό της !. (Ο Μίτια χαμογέλασε πικρά . )  Γά
τα σωστή! Σκληρή καρδιά! Κι όμως το ξέρει πως τότε, 
στο Μόκρογιε, είπα γι' α\)τήν πως είναι «μεγάλης οργής» 
γ\)ναίκα! Της το προφτάσανε. Ναι, οι μαρτ\)ρίες πληθύνθη
καν σαν την άμμο της θάλασσας! Ο Γρηγόρης το χαβά 
το\) . Ο Γρηγόρης είναι τίμιος, μα βλάκας. Πολλοί άνθρω
ποι είναι τίμιοι μονάχα επειδή είναι βλάκες . Α\)τό είναι 
μια σκέψη το\) Ρακίτιν. Ο Γρηγόρης είνάι εχθρός μο\) . Εί-
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ναι άνθρωποι πο\) καλύτερα να το\)ς έχεις εχθρούς παρά 
φίλο\)ς. Α\)τό το λέω για την Κατερίνα lβάνοβνα. Φοβά
μαι, ωχ, πώς φοβάμαι πως θα διηγηθεί στη δίκη για τη 
βαθιά \)πόκλιση ύστερ' απ' τις τεσσερισήμιση χιλίάδες ! Θα 
μο\) τα εξοφλήσει ως το τέλος, ως την τελεuταία πεντάρα . 
Δεν τη θέλω τη θ\)σία της ! Θα με καταντροπιάσο\)νε στη 
δίκη! Να δούμε πώς θα τα \)πομείνω όλ' α\)τά! Πήγαινε, 
Αλιόσα, και πες της να μην τα πει α\)τά στη δίκη . Ή ,  
μην τάχα δ ε  γίνεται; Φτο\) , διάολε! Τ ο  ίδιο κάνει .  Όλα 
μπορώ να τα \)πομείνω! Δεν την λ\)πάμαι . Μονάχη της 
τα θέλει . Ηθελές τα κι έπαθές τα . Θα βγάλω και γω λόγο . 
κει πέρα, Αλεξέι .  (Χαμογέλασε και πάλι πικραμένα) .  Μο
νάχα . . .  μονάχα η Γκρούσα, η Γκρούσα, Θεέ μο\) ! Α\)τή 
για ποιο λόγο θα \)ποφέρει τώρα τόσο; αναφώνησε ξάφνο\) 
με δάκρ\)α στα μάτια. Με σκοτώνει η Γκρούσα. Η σκέΦη 
της με σκοτώνει, με σκοτώνει .  Πριν από λίγο ήταν εδώ . 

- Μο\) τα διηγήθηκε . Είχε πολλά παράπονα μαζί σο\). 
- Το ξέρω. Ο διάολος να με πάρει με το χαρακτήρα 

πο\) έχω. ΖήλεΦα! Όταν έφεuγε, μετάνιωσα και τη φίλη
σα . Μα δεν της ζήτησα σ\)γνώμη. 

- Γιατί δεν της ζήτησες; αναφώνησε ο Αλιόσα. 
Ο Μίτια γέλασε ξάφνο\) σχεδόν εύθ\)μα. 
- Ο Θεός να σε φ\)λάει, αθώο μο\) αγόρι, να μη ζη

τήσεις ποτέ σο\) σ\)γνώμη από μια γ\)ναίκα π' αγαπάς !' Προ
παντός απ' την αγαπημένη σο\), απ' α\)τήν προπαντός, όσο 
και να 'φταιξες απέναντί της ! Γ ιατί η γuναίκα είναι, αδερ
φέ μο\), -ένας διάολος ξέρει τι είναι- σ' α\)τά το\)λάχιστο 
τα ζητήματα κάτι σκαμπάζω! Κάνε πως παραδέχεσαι το 
λάθος σο\) και πες της « εγώ φταίω, σ\)γνώμη, σ\)γχώρα 
με» :  Τότε είναι πο\) θ '  αρχίσει να σο\) Φέλνει τον αναβαλ
λόμενο !  Ποτέ δε θα σε σ\)γχωρέσει απλά κι ανοιχτόκαρδα, 
μα θα σε ταπεινώσει, θα σε κάνει σκο\)πίδι, θα θ\)μηθεί 
το καθετί, ακόμα κι όσα δε γίνανε ποτέ, τίποτα δε θα ξε-
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χάσει ,  θα προσθέσει και οικά της και μονάχα τότε θα σε 
σuγχωρέσει. Κι αuτό θα το κάνει η καλότερη γuναίκα! 'Ασε 
πια τις άλλες! Θα ξεσκαλίσει τα πιο ασήμαντα και θα σοΙ) 
τα κοπανίσει" τόσο αιμοβόρα πλάσματα είναι -άκοΙ) με 
ποΙ) σοΙ) λέώ- αυτοί οι άγγελοι ποΙ) χωρίς αuτοuς μας 
είναι αΔUνατo να ζήσοuμε! Σ '  το λέω ειλικρινά, αγαπημένε 
μοu, πως ' κάθε τίμιος άνθρωπος πρέπει να 'ναι κάτω απ' 
την εξοuσία κάποιας γuναίκας. Αuτή είναι η πεποίθησή μου . 
Όχι μια πεποίθηση αλλά ένα αίσθημα . Ο άντρας πρέπει 

. να 'ναι μεγαλόΦuχος κι αuτό δεν πρόκειται να τον ταπει
νώσει. Οότε έναν ήρωα δε θα τον ταπείνωνε κάτι τέτοιο, 
οότε κι αuτόν τον Καίσαρα! Όμως παρ' όλ' αuτά μη ζη
τάς ποτέ σuγνώμη, ποτέ και για τίποτα. Να τον θuμάσαι 
αuτόν τον κανόνα : ΣοΙ) τον δίδαξε ο αδερφός σοΙ) ο Μίτια , 
ποΙ) καταστράφηκε απ' τις γuναίκες .  Όχι, μπορώ να κάνω 
ό,τι άλλο για να δικαιωθώ 'στα μάτια της Γκροόσενκας, 
όχι όμως να της ζητήσω σuγχώρεση . Τη λατρεόω, Αλεξέι, 
τη λατρεόω! Μονάχα ποΙ) δεν το βλέπει αuτό, όχι, όλο 
λίγη της φαίνεται η αγάπη μοu. Και με βασανίζει. Με 
την αγάπη της με βασανίζει. ' Αλλοτε δεν ήταν τίποτα! 'Αλ
λοτε βασανιζόμοuνα μονάχα απ' την καταχθόνια λuγεράδα 
τοΙ) κορμιοό της, μα τώρα έβαλα όλη της την Φuχή μες 
στη δική μου και χάρη σ' αuτήν έγινα άνθρωπος! Θα μας 
στεφανώσοuν τάχα; Αν δε γίνει αυτό, θα πεθάνω από ζή
λεια . Κάθε μέρα, κάτι θα ονειρευτώ γι'. αυτήν . . .  Τι σοΙ) 
είπε για μένα; 

Ο Αλιόσα του διηγήθηκε όλη την κοuβέντα τοΙ) με τη 
Γκροόσενκα. Ο Μίτια τον άκoυσ� προσεχτικά, σε πολλά 
μέρη τον ρώτησε για λεπτομέρειες κι έμεινε ' εuχαριστημέ
νος . 

-Ώστε δε θόμωσε λοιπόν ποΙ) ζηλεόω! αναφώνησε . 
Σωστή γuναίκα! «Και γω σκληρόκαρδη είμαι» .  Ουχ; τις 
αγαπώ τις σκληρόκαρδες, αν και δεν το χωνεόω να με ζη-
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λεύοuνε, δεν το χωνεύω ! Θα τσακωνόμαστε. Όμως θα την 
αγαπώ παντοτινά . Θα μας στεφανώσοuν τάχα; Τοuς κατά
δικοuς τοuς στεφανώνοuν; Εδώ είναι το ζήτημα. Μα χωρίς 
αuτήν δεν μπορώ να ζήσω . . .  

Ο Μίτια έκανε μια βόλτα στο δωμάτιο σκuθρωπός. 
Σχεδόν σκοτείνιαζε . Ξάφνοu έδειξε μεγάλη ταραχή. 

-' Ωστε σοu είπε πως έχοuμε ένα μuστικό, ε; Κάναμε, 
λέει ,  σuνωμοσία οι τρεις μας εναντίον της κι είναι ανακατε-

- μένη κι' η « Κάτκα» ;  Ε ,  λοιπόν όχι, Γκρούσενκα , δεν είν' 
έτσι . Εδώ έπεσες έξω . Έπεσες έξω σαν κοuτούΤ'ΗΚΟ θηλu
κό! Αλιόσα, καλέ μοu , ας γίνει ό,τι γίνει! Θα σοu πω 
το μuστικό μας. 

Κοίταξε γύρω τοu, πλησίασε τον Αλιόσα ποu στεκόταν 
μπροστά τοu κι άρχισε να Φιθuρίζει με ύφος γεμάτο μuστή
ριο, αν και κανένας δεν μπορούσε να τοuς ακούσει-ο γέρο
φύλακας λαγοκοιμόταν στη γωνιά τοu , καθισμένος σ' έναν 
πάγκο · όσο για τοuς σκοπούς, αuτοί ήταν μακριά! 

- Θα σοu τα πω όλα, άρχισε να Φιθuρίζει βιαστικά 
ο Μίτια . Ήθελα να σοu αποκαλύΦω το μuστικό αργότερα 
-μην τάχα μπορώ να πάρω μιαν απόφαση χωρίς τη σuμ
βοuλή ·σοu; Είσαι το παν για μένα . Ας λέω πως ο Ιβάν 
είναι ανώτερός μας, όμως εσύ είσαι το χεροuβείμ μοu . Μο
νάχα τη δική σοu απόφαση θ '  ακούσω. Μπορεί κιόλας εσύ 
ίσα-ίσα να 'σαι ο ανώτερος άνθρωπος κι όχι ο Ιβάν . Εδώ , 
βλέπεις , είναι ζήτημα σuνείδησης, ζήτημα ανώτερης 
σuνείδησης-το μuστικό είναι τόσο σποuδαίο ποu δε θα μπο
ρέσω ν' αποφασίσω μονάχος μοu κι όλο το ανέβαλα για 
να μοu πεις πρώτα τη γνώμη σοu . Όμως τώρα είναι νωρίς 
ακόμα ν' αποφασίσοuμε , γιατί πρέπει να περιμένοuμε την 
απόφαση τοu δικαστηρίοu : Όταν θα βγει η απόφαση, τότε 
και σu θ '  αποφασίσεις τη μοίρα ,μοu . Τώρα μην τ' αποφα
σίξεις . Θα σ' τα πω όλα, άκοuσέ με μα μην αποφασίζεις. 
'Ακοu και σώπα. Όλα θα σ' τα πω . Θα σοu αποκαλύΦ'..) 
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μονάχα την κεντρική ιδέα χωρίς λεπτομέρειες, όμως εσι) 
μην πεις λέξη. Οuτε μια ερώτηση, οuτε μια κίνηση, σuμ
φωνοι; Όμως τι τ' όφελος; Έτσι κι αλλιώς δεν μπορώ 
να κρυφτώ απ' τα μάτια σου .  Φοβάμαι πως το βλέμμα 
σου θα μου πει την απόφασή σου , έσ-tω κι αν σωπάσεις. 
Ωχ, πώς το φοβάμαι! ' Ακου ,  Αλιόσα, ο αδερφός μας Ιβάν 
μου πρότεινε ν' αποδράσω . Λεπτομέρειες δε σου λέω. Όλα 
τα 'χουν υπολογίσει, όλα μποροuν να κανονιστοUν. Σώπα, 
μη λες την απόφασή σου . Στην Αμερική μαζί με τη fxpou
σα . Χωρίς τη Γκροuσα δεν μπορώ να ζήσω! Αν δεν την 
αφήσουν να μ' ακολουθήσει στη Σιβηρία ; Πώς θα μπορώ 
να την έχω κοντά μου; Τους κατάδικους τους στεφανώνουν 
τάχα; Ο αδερφός Ιβάν λέει πως όχι . ' Ομως έτσι, χωρίς 
τη Γκροuσα, τι θα κάνω κει πέρα κάτω απ' τη γη, με 
τον κασμά μου; Μονάχα το κεφάλι μου θα τσακίσω στα 
δυο μ' αυτό τον κασμά . Μα απ' την άλλη μεριά η συνείδη
ση; Έτσι δέίχνομαι μικρόΦυχος, απαρνιέμαι ΤΟ μαρτuριο! 
Μου 'γινε μια υπόδειξη μα εγώ την αποδιώχνφ, μου ανοί
χτηκε ένας δρόμος εξαγνισμοι) μα εγώ κάνω μεταβολή και 
το σκάω . Ο Ιβάν λέει πως όταν έχει κανείς «καλή θέληση» 
μπορεί να γίνει στην Αμερική πoΛU πιο ωφέλιμος απ' ότι 
θα γινόταν κάτω απ' τη γη. Ναι, μα τότε πώς θα τραγου
δήσουμε τον υποχθόνιο uμνο μας; Τι είναι η Αμερική; Η 
Αμερική είναι κι αυτή ματαιότης . Μα και παλιανθρωπιά 
νομίζω πως υπάρχει μπόλικη στην Αμερική . Αποδείχνομαι 
δειλός και δε ·θέλω να «άρω τον σταυρόν μου » !  Σου το 
λέω, Αλεξέι, γιατί εσι) είσαι ο μόνος που μπορείς να το 
καταλάβεις , για τους άλλους όλ' αυτά είναι ανοησίες, πα
ραλήρημα, όλα κείνα που σου είπα για τον Uμνο . Θα πουν 
πως είμαι τρελός ή βλάκας . Όμως εγώ οuτε τρελάθηκα, 
οuτε βλάκας είμαι .  Κι ο Ι βάν με καταλαβαίνει, όταν του 
μιλάω για τον uμνο, ou, πoΛU καλά με καταλαβαίνει μα 
δεν απαντάει, σωπαίνει. Δεν πιστεuει στον Uμνο . Μη μι-
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λάς, μη . Καταλαβαίνω απ' το βλέμμα σου : Πήρες πια την 
απόφασή σου ! Μη με καταδικάζεις, συγχώρα με, μα χωρίς 

, τη Γκρούσα δεν μπορώ να ζήσω, περίμενε να γίνει πρώτα 
η δίκη! 

Ο Μίτια τέλειωσε σαν αλλοπαρμένος .  Βάσταγε τον 
Αλιόσα απ' τους ώμους και κάρφωσε το άπληστο, πυρετώ
δικο βλέμμα του στα μάτια του . 

- Τους κατάδικους τους στεφανώνουν τάχα; ξανάπε 
για τρίτη φορά με ικετευτική φωνή. 

Ο Αλιόσα άκουγε κατάπληχτος κι είχε βαθιά σuγκινηθεί. 
-Ένα μονάχα θέλω να μου πεις , πρόφερε αυτός: Ο 

Ιβάν ε'πιμένει πολύ ; Και ποιος το σκέφτηκε ' πρώτος; 
- Αυτός, αυτός το σκέφτηκε κι επιμένει! Δεν είχε έρ

θει ούτε μια φορά να με δει και ξάφνου, εδώ και μια βδο
μάδα, έρχεται κι αρχίζει αμέσως να - μου μιλάει πάνω σ' 
αυτό το θέμα . Επιμένει τρομερά . Δε με παρακαλάει, με 
διατάζει .  Δεν αμφιβάλλει καθόλου πως θα τον υπακούσω, 
αν και του άνοιξα την καρδιά μου , όπως και σε σένα, και 
του μίλησα για τον ύμνο . Μου διηγήθηκε και πώς θα γίνει 
η δουλειά, έχει μαζέΦει όλες τις πληροφορίες, όμως γι' 
αυτά αργότερα . Το θέλει τόσο που λες κι αν δεν το κάνω 
θα τον πιάσει υστερία . Το σπουδαιότερο είναι τα λεφτά : 
Θα 'χεις, λέει, δέκα χιλιάδες για την απόδραση κι άλλες ' 
είκοσί για την Αμερική . Και με δέκα χιλιάδες, λέει, θα 
οργανώσουμε μια θαυμάσία απόδραση . 

- Κι είπε να μη μου πεις τίποτα; ξαναρώτησε ο Αλιό-
σα . 

- Σε κανέναν, μα ιδιαίτερα σε σένα . Σε σένα με κα
νέναν . τρόπο! Σίγουρα θα φοβάται πως θα ορθωθείς μπρο
στά μου σα να 'σαι η συνείδησή μου . Μην του πεις πως 
το ' μαθες . Μην του το πεις! 

-Έχεις δίκιο, είπε ο Αλιόσα. Δεν μπορεί ν' αποφασί
σει κανείς προτού τελειώσει η δίκη. Μετά τη δίκη θ' απο-
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φασίσεις μόνας crαu . Τότε θα βρεις μέσα σαΙ) έναν καιναύρ
για άνθρωπο., εκείνας και θ' απαφασίσει .  

-Έναν καιναύργιο άνθρωπο. ή κανένα Μπερνάρ; Τότε 
κείνας θ' απαφασίσει με ταν τρόπο. των Μπερνάρ! Γιατί, 
καθώς φαίνεται, δεν είμαι και γω παλύ καλύτερα'ς απ' ταν 
Μπερνάρ! είπε χαμαγελώντας πικρά α Μίτια . 

- Μα πώς γίνεται λοιπόν αδερφέ μαu; Δεν ελπίζεις 
καθόλαΙ) πως θα σ' αθωώσαuνε; ' 

Ο Μίτια ανασήκωσε σπασμωδικά ταuς ώμαuς και καύ
νησε αρνητικά τα κεφάλι .  

- Αλιόσα, καλαύλη μαu, καιρός να πηγαίνεις! είπε ξάφ
ναΙ) βιαστικά . Ο επόπτης κάτι φώναξε στην αuλή, τώρα 
θα ' ρθει και δω . Αργήσαμε και δεν κάνει. Αγκάλιασέ με 
γρήγαρα, φίλησέ με, κάνε πάνω μαΙ) τα σημεία ταΙ) σταu
ραύ, καλέ μο.u , για ταν αuριανό σταuρό . . .  

Αγκαλιάστηκαν και φιλήθηκαν. Κι α lβά;ι, πρόφερε ξάφ
ναΙ) α Μίτια · μαΙ) πρότεινε να τα σκάσω όμως πίστεύει πως 
εγώ σκότωσα! 

Τα χείλη ταΙ) σuσπάστηκαν σ' ένα λuπημένα χαμόγε-
λα . 

- Ταν ρώτησες αν τα πιστεύει ή όχι; ρώτησε α Αλιό-
σα. 

-Όχι, δεν ταν ρώτησα . Ήθελα να ταν ρωτήσω μα 
δεν μπόρεσα, δε βρήκα τα καuράγιο . Μα τι έχει να κάνει; 
Τα καταλαβαίνω κι απ' τα μάτια ταu . Γεια σαΙ) λαιπόν! 

Φιλήθηκαν άλλη μια φαρά βιαστικά κι α Αλιόσα είχε 
βγει σχεδόν όταν ξαφνικά α Μίτια ταν ξαναφώναξε: 

-Έλα και στάσαΙ) μπραστά μαu, έτσι. 
Και ξανάδραξε ταν Αλιόσα δuνατά απ' ταuς ώμαuς . Τα 

πρόσωπό ταΙ) έγινε ξάφναΙ) κατάχλαμα, τόσα παΙ) και μέσα 
στα μισασκόταδα φαινόταν καθαρά ταύτα τα χλόμιασμα. Τα 
χείλη ταΙ) στραβώσανε, τα βλέμμα ταΙ) καρφώθηκε σταν Αλιό
σα. 
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- Αλιόσα, πες μο\) όλη την αλήθεια, σα να μιλούσες 
στο Θεό :  Το πιστεύεις πως εγώ σκότωσα ή όχι; Εσύ,  εσύ 
ο ίδιος το πιστεύεις ή όχι; Όλη την αλήθεια θέλω, μη 
λες Φέματα! το\) φώναξε σαν αλλοπαρμένος .  

Ο Αλιόσα νόμισε πως κάτι τον τράνταξε κ ι  απ ' την 
καρδιά το\) -α\)τό τό 'νοιωσε- σα να πέρασε κάτι κοφτερό . 

- Τι 'ναι α\)τά πο\) λες . . .  τραύλισε σα χαμένος . 
-Όλη την αλήθεια, όλη. Μη λες Φέματα! ξανάπε ο 

Μίτια. 
- Ούτε μια στιγμή δεν πίστεΦα πως είσαι σ\) ο φο

νιάς , είπε ξάφνο\) ο Αλιόσα από καρδιάς κι η φωνή το\) 
έτρεμε. 

Σήκωσε το δεξί το\) χέρι σα να 'βαζε μάρτ\)ρα το Θεό ! 
Μια αγαλλίαση φώτισε το πρόσωπο το\) Μίτια . 

- Σ'  εuχαριστώ! πρόφερε σuρτά σα ν' αναστέναζε ύστερ ' 
από λιποθ\)μία. Τώρα μ' ανάστησες . . .  Το πιστεύεις τάχα; 
Ως τα τώρα φοβόμο\)να να σε ρωτήσω. Ποιον; Εσένα. Εσένα! 
Πήγαινε λοιπόν, πήγαινε! Μο\) 'δωσες κο\)ράγιο γι' αύριο, 
ο Θεός να σ' εuλoγεί! Πήγαινε τώρα κι αγάπα τον Ιβάν! 

Ο Αλιόσα βγήκε πνιγμένος στα δάκρ\)α. Α\)τή η τόσο 
μεγάλη φιλ\)ποΦία το\) Μίτια, η τόσο μεγάλη δ\)σπιστία 
και σ' α\)τόν ακόμα, τον Αλιόσα, το\) φανέρωσε μια τέτοια 
άβ\)σσο απαρηγόρητης θλίΦης κι απελπισίας στην Φ\)χή το\) 
δ\)στ\)χισμένο\) το\) αδερφού πο\) ούτε καν την \)ποπτε\)όταν 
πριν. Μια βαθιά, άπειρη σ\)μπόνια τον άδραξε ξαφνικά και 
τον σύντριΦε. Η καrWιά το\) πονούσε τρομερά. «Αγάπα τον 
Ιβάν ! »  Θ\)μήθηκε ξάφνο\) τα λόγια πο\) μόλις είχε προφέρει 
ο Μίτια. Τον Ιβάν ίσα- ίσα πήγαινε να δει. Απ' το πρωί 
ακόμα έπρεπε οπωσδήποτε να δει τον Ιβάν . Ο Ιβάν δεν 
τον βασάνιζε λιγότερο απ' το Μίτια και τώρα πο\) μίλησε 
με τον αδερφό το\), τον βασάνιζε πιότερο από κάθε άλλη 
φορά. 
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Δεν είσαι συ ! Δεν είσαι συ ! 

Ο ΑΛΙ ΟΣΑ πηγαίνοντας στο!) Ιβάν έπρεπε να περάσει 
μπροστά απ' το σπίτι όπο!) έμενε η Κατερίνα Ιβάνοβ
να. Τα παράθ!)ρα ήταν φωτισμένα . Σταμάτησε ξαφνι

κά κι αποφάσισε να μπει .  Την Κατερίνα Ιβάνοβνα είχε, πά
νω από μια βδομάδα να τη δει. Σκέφτηκε ακόμα πως ίσως 
ο Ιβάν να 'ναι μέσα -σήμερα, την παραμονή μιας τέτοιας ' 
μέρας.  Αφοό χτόπησε το κο!)δοόνι και μπήκε στην είσοδο, 
είδε στο λιγοστό φως ενός κινέζικο!) φαναριοό κάποιον πο!) 
κατέβαινε τη σκάλα . Όταν πλησιάσανε ,  γνώρισε τον αδερ
φό το!) . Θα πει λοιπόν πως έφε!)γε πια απ' της Κατερίνας 
Ιβάνοβνας . 

- Α,  σ!) είσαι, είπε ξερά ο Ιβάν Φιοντόροβιτς. Γεια 
σο!) λοιπόν . Γι' α!)τήν ήρθες ; 

- Ναι. 
- Δε σε σuμβo!)λεόω ν '  ανέβεις. Βρίσκεται «σε ταρα-

χή» και συ θα τη συγχόσεις ακόμα περισσότερο.  
-Όχι, όχι! αΚΟΙJστηκε ξάφνο!) μια φωνή πάνω απ' 
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την πόρτα πο\) κ�ίνη τη στιγμή �ίχ� ανoίξ�ι .  Aλ�ξέι Φιο
ντόροβιτς, από κ�ίνoν έρχ�στ�; 

- Ναι, �κ�ί ήμο\)να . 
- Σας παράγγ�ιλ� τίποτα να μο\) π�ίπ; Π�ράστ� μέ-

σα, Αλιόσα, και σ�ις , Ιβάν Φιοντόροβιτς, το δίχως άλλο, 
το δίχως άλλο γ\)ρίστ�. Μ' αχούτε; 

Στη φωνή της Κάτιας αΚOόστηκ� ένας τόσο �πιταχτι
κός τόνος πο\) ο Ιβάν Φιοντόροβιτς έμ�ιν� για λίγο αναπο
φάσισ,ος μα τ�λικά ανέβηκ� και πάλι μαζί μ� τον Αλιόσα . 

- Kρ\)φάκo\)γ�! Φιθόρισ� ο Ιβάν σιγά �ρ�θισμένoς, μα 
ο Αλιόσα τον άκo\)σ�. 

- ΕπιτρέΦπ μο\) να μ�ίνω μ� το παλτό, �ίπ� ο Ιβάν 
Φιοντόροβιτς μπαίνοντας στη σάλα . OόΤ� και θα καθίσω . 
Δ� θα μ�ίνω παραπάνω από ένα λ�πτό . 

- Καθίσπ, Aλ�ξέι Φιοντόρσβιτς, πρόφ�ρ� η Καπρίνα 
Ιβάνοβνα, μένοντας όρθια . 

Λίγο �ίχ� αλλάξ�ι σ' όλο α\)τό το διάστημα μα τα σκοό
ρα της μάτια έλαμπαν μ� μια δ\)σοιωνη λάμΦη' ο Αλιόσα 
θ\)μόταν αργότερα πως το\) φάνηκ� ε.ξαιρ�τικά ωραία τοότη 
τη στιγμή. 

- Τι σας παράγγ�ιλ� λοιπόν να μο\) π�ίτ�; 
- Τοότο μονάχα, �ίπ� ο Αλιόσα κοιτώντας την κατά-

ματα : Να λ\)πηθ�ίτ� τον �α\)τό σας και να μην π�ίτ� τίποτα 
στην κατάθ�σή σας (κόμπιασ� λίγο) . . .  για κ�ίνα πο\) σ\)νέ
βηκαν μ�ταξ6 σας . . .  τότ� πο\) πρωτογνωριστήκατε . . .  σ� κ�ίνη 
την πoλιτ�ία . . .  

- Α, λέ�ι για κ�ίνη την �δαφιαία \)πόκλιση όταν μο\) 
'δωσ� τα χρήματα! σ\)μπλήρωσ� α\)τή γ�λώντας πικρά. Και 
για π�ίτ� μο\), για μένα φοβάται ή για τον �α\)τό το\) ; 
Eίπ� να λ\)πηθώ -ποιον λοιπόν; Eκ�ίνoν ή �μένα; Mιλ�ί
στ�, Aλ�ξέι Φιοντόροβιτς . 

Ο Αλιόσα την κoίταζ� �πίμoνα προσπαθώντας να '.;ην 
καταλάβ�ι . 
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- Και σας και κείνον, πρόφερε σιγανά. 
-Έτσι μάλιστα, ε.ίπε μοχθηρά αυτή τονίζοντας μια-

μια τις συλλαβές και ξάφνου κοκκίνισε . Δε με ξέρετε καλά 
ακόμα,  Αλεξέι Φιοντόροβιτς, είπε απειλητικά. Μα και γω 
η ίδια δεν ξέρω ακόμα τον εαυτό μου . Ίσως μετά την 
αυριανή κατάθεση θελήσετε να με ποδοπατήσετε . 

- Θα καταθέσετε τίμια , είπε ο Αλιόσα· αυτό είναι 
το μόνο που χρειάζεται .  

- Η γυναίκα είναι συχνά άτιμη, είπε αυτή τρίζοντας 
τα δόντια της. Μόλις μιαν ώρα πριν νόμιζα πως δε θα 
μπορούσα καν ν' αγγίξω αυτό το έκτρωμα . . .  σαν κανένα 
ερπετό . . .  κι όμως όχι, τον θεωρώ ακόμα άνθρωπο! Μα 
σκότωσε τάχα; Αυτός σκότωσε; φώναξε ξάφνου υστερικά 
γυρίζοντας απότομα στον Ιβάν Φιοντόροβιτς . 

Ο Αλιόσα κατάλαβε αμέσως πως είχε ξαναρωτήσει το 
ίδιο πράμα τον Ιβάν Φιοντόροβιτς ένα λεπτό ίσως πριν απ' 
τον ερχομό του, πως δεν ήταν η πρώτη φορά μα η εκατο
στή και πως πάνω σ' αυτό μαλώσανε .  

- Πήγα και στο Σμερντιακόβ . . .  Εσύ , εσύ μ '  έπεισες 
πως είναι πατροκτόνος, είπε μιλώντας πάντα στο Ιβάν Φιο
ντόροβιτς. Και γω σε πίστεΦα! συνέχισε. 

Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς χαμογέλασε βιασμένα . Ο Αλιόσα 
τινάχτηκε μόλις άκουσε αυτό το εσύ. Ούτε καν υποπτευό
ταν τέτοιες σχέσεις . 

- Ε ,  φτάνε.ι πια, είπε. απότομα ο Ιβάν . Εγώ θα πη
γαίνω . Θα ' ρθω αύριο . 

Και λέγοντας αυτά γύρισε κοιι βγήκε απ' το δωμάτιο 
στη σκάλα . Η Κατερίνα Ιβάνοβνα άρπαξε ξάφνου τον Αλιό
σα κι απ' τα δυο του χέρια κι η χειρονομία της αυτή είχε 
κάτι το επιταχτικό . 

- Πηγαίνετε και προφτάστε τον! Ούτε στιγμή μην τον 
αφήνετε μονάχο, του Φιθύρισε βιαστικά. Είναι φρΙνοβλα
βής .  Δεν το ξέρετε πως είναι φρενοβλαβής; Έχει πυρετό , 
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νε.υρικό πυρε.τό ! Μου το ε.ίπε. ο γιατρός, πηγαίνε.τε., τρέξτε. 
να τον προλάβε.τε. . . .  

Ο Αλιόσα όρμησε. το κατόπι του . Κε.ίνος δε.ν πρόφτασε. 
ν' απομακρυνθε.ί παραπάνω από πε.νήντα βήματα. 

- Τι θέλε.ις; γυρισε. ξάφνου κι ε.ίπε. στον Αλιόσα βλέ
ποντας πως αυτός έρχε.ται από πίσω του . Σου 'πε. να με. 
προφτάσε.ις ε.πε.ιδή ε.ίμαι τρε.λός, ε.; Τα ξέρω απ' έξω κι 
ανακατωτά, πρόστε.σε. ε.ρε.θισμένος. 

- Κάνε.ι λάθος βέβαια, όμως έχε.ι δίκιο να λέε.ι πως. 
ε.ίσαι άρρωστος, ε.ίπε. ο Αλιόσα. Τώρα που ' μασταν απάνω 
κοίταζα το πρόσωπό σου :  Φαίνε.σαι άρρωστος, Ιβάν, πολύ 
άρρωστος! 

Ο Ιβάν προχωρουσε. χωρίς να σταμαΤήσε.ι. Ο Αλιόσα \ 
από κοντά του . 

- Ξέρε.ις, Αλε.ξέι Φιοντόροβιτς, με. ποιον τρόπο τρε.
λαίνονται; ρώτησε. ο Ιβάν ξαφνικά ολότε.λα ήσυχα χωρίς 
κανέναν ε.ρε.θισμό στη φωνή του , όπου αντηχουσε. η πιο αφε.
λής πε.ριέργε.ια . 

-Όχι, δε.ν ξέρω. Υποθέτω πως θα υπάρχουν ε.ιδών
ε.ιδών τρέλε.ς . . 

- Μπορε.ί κανε.ίς παρατηρώντας τον ε.αυτό του να κα
ταλάβε.ι πως αρχίζε.ι να τρε.λαίνε.ται ;  

- Νομίζω πως δε.ν μπορε.ί κανε.ίς να παρακολουθε.ί τον 
ε.αυτό του σε. κάτι τέτοιε.ς πε.ριπτώσε.ις, απάντησε. απορημέ
νος ο Αλιόσα . 

Ο Ιβάν σώπασε. για λίγο . 
- Αν θε.ς να συνε.χίσουμε. την κουβέντα τότε. άλλαξε., 

σε. παρακαλώ, θέμα, ε.ίπε. ξαφνικά. 
- Α, να μην το ξε.χάσω κιόλας, έχω κι ένα γράμμα 

για σένα, ε.ίπε. δε.ιλά ο Αλίόσα κι έβγαλε. απ' την τσέπη 
του το γράμμα τη Λίζας. 

Κε.ίνη τη στιγμή ε.ίχαν πλησιάσε.ι ίσα- ίσα σ' ένα φανά
ρι. Ο Ιβάν γνώρισε. αμέσως το γραφικό χαραχτήρα . 
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- Α, είναι από κείνο το διαβολάκι! είπε γελώντας με 
κακία και,  χωρίς ν '  ανοίξει το φάκελο, το 'σκισε και πέτα
ξε τα κομμάτια τοu . Μόλις είναι δεκάξι χρονώ και πάει 
κιόλας γuρεuοντας! πρόφερε περιφρονητικά και προχώρησε. 

- Πώς έτσι πάει γuρεuοντας; αναφώνησε ο Αλιόσα . 
-Έλα, δα, καταλαβαίνεις τι θέλω να πω . Σαν τις 

γuναίκες ΤΟι) δρόμοu, να πώς . 
- Τι λες, Ιβάν, τι 'ναι αuτά ΠΟι) λες; την uπερασπί

στηκε ο Αλιόσα με θέρμη και θλίψη . Είναι παιδί ακόμα, 
προσβάλλεις ένα παιδί! Είναι άρρωστη, είναι κι αuτή πολό 
άρρωστη, ίσως κι αuτή να τρελαίνεται . . .  Δεν μποροόσα να 
μη σοι) δώσω το γράμμα της . . .  Απεναντίας περίμενα πως 
κάτι θα προσπαθήσεις να κάνεις . . .  για τη σωτηρία της . 

- Αuτό δεν είναι δική μοι) δοuλειά. Αν είναι παιδί, 
εγώ δεν το 'χω σκοπό να γίνω νταντά της . Σώπα, Αλεξέι. 
Οότε λέξη πια . Οότε ΠΟι) τα σκέφτομαι όλ' αuτά. 

Σωπάσανε και πάλι για λίγο . 
- Τώρα θα προσεόχεται όλη τη νόχτα στην Παναγία, 

για να τη φωτίσει πώς να φερθεί αόριο στη δίκη, είπε ξάφ
ψ)ι) με ΛUσσα. 

- Λες . . .  λες για την Κατερίνα Ιβάνοβνα; 
- Ναι. Να παροuσιαστεί σα σωτήρας ή σαν καταστρο-

φέας ΤΟι) Μίτιενκα; Θα προσεuχηθεί για να της δώσει φώ
τιση . Δεν ξέρει ακόμα, βλέπεις, η καημένη τι πρέπει να 
κάνει, δεν πρόλαβε να προε.τοιμαστεί .  Κι αuτή με νομίζει 
για νταντά της, θέλει να τη νανοuρίζω! 

- Η Κατερίνα Ιβάνοβνα σ' αγαπάει, αδερφέ μοu, εί
πε θλιμμένα ο Αλιόσα . 

- Μπορεί. Εμένα όμως δε με σuγκιvεί .  
- Υποφέρει. Γιατί της λες . . .  καμιά φορά . . .  μερικά 

πράματα ΠΟι) την κάνοuν να ελπίζει; cruvtxtcre. ο Αλιόσα 
σα να τον μάλωνε δειλά . Για�ί το ξέρω πως της έδωσες 
ελπίδες, με σuγχωρείς ΠΟι) σοι) μιλάω έτσι, πρόστεσε . 
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- Δεν μπορώ να φερθώ όπως πρέπει, να κόΦω κάθε 
σχέση μαζί της και να της το πω καθαρά! πρόφερε \ιεuρια
σμένα -ο Ιβάν . Πρέπει να περιμένοuμε ώσποΙ) να βγει η . 
απόφαση για το δολοφόνο . Αν τα χαλάσω μαζί της τώρα, 
αuτή αύριο κιόλας, για να μ' εκδικηθεί, θα καταστρέΦει 
αuτόν τον αχρείο στη δίκη γιατί τον μισεί και το ξέρει 
πως τον μισεί. Εδώ όλα είναι Φέμα, Φέμα πάνω στο Φέμα! 
Μα τώρα, όσο δεν τα 'χω χαλάσει μαζί της, αuτή ελπίζει 
ακόμα και δε θα καταθέσει ενάντια σ' αuτό το τέρας, ξέρο
ντας πόσο πολύ το θέλω να τον γλιτώσω . Πότε επιτέλοuς 
θα βγει κι αuτή η καταραμένη απόφαση; 

Οι λέξεις «δολοφόνος» και «τέρας» πληγώσανε βαθιά 
τον Αλιόσα. 

- Μα πώς μπορεί να καταστρέΦει τον αδερφό μας; 
ρώτησε ζuγιάζοντας τα λόγια τοΙ) Ιβάν . T� μπορεί να κα
ταθέσει ποΙ) να καταστρέΦει τον Μίτια ; 

- Εσύ δεν το ξέρεις ακόμα. Κρατάει ένα ντοκοuμέντο 
ποΙ) το 'γραΦε με το χέρι τοΙ) ο Μίτιενκα και ποΙ) αποδεί
χνει με μαθηματική ακρίβεια πως αuτός σκότωσε το Φιό
ντο Ρ Παύλοβιτς . 

- Αδύνατο! αναφώνησε ο Αλιόσα. 
- Πώς αδύνατο; Αφού το διάβασα . 
-' Ενα τέτοιο ντοκοuμέντο δεν μπορεί να uπάρχει! ξανά-

πε με θέρμη ο Αλιόσα. Δεν μπορεί να uπάρχει γιατί δε σκό
τωσε αuτός! Δε σκότωσε αuτός τον πατέρα, δεν είναι αuτός! 

Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς κοντοστάθηκε . 
- Ποιος είναι λοιπόν κατά τη γνώμη σας (j δολοφό

νος ; είπε κάπως Φuχρά κι η ερώτηση είχε μάλιστα έναν 
τόνο uπεροΦίας . 

- Το ξέρεις πολύ καλά ποιος είναι, πρόφερε σιγανά 
και με σημασία v Αλιόσα . . 

- Ποιος; Πιστεύεις και σΙ) στο παραμύθι για τον ηλί
θιο επιληπτικό, το Σμερντιακόβ; 
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Ο Αλιόσα ένιωσε ξαφνικά πως τρέμει ολόκληρος. 
- Το ξέρεις και μόνος σου ποιος είναι, του ξέφυγε. 

Πνιγόταν. 
- Μα ποιος λοιπόν; Ποιος; φώναξε σχεδόν άγρια ο 

Ιβάν . 
Δεν μπορούσε πια να συγκρατηθεί. 
-Ένα ξέρω μονάχα, συνέχισε ο Αλιόσα σχεδόν ψιθυ-

ρίζοντας .  Τον πατέρα δεν τον σΧότωσες εσυ. 
- « Δεν τον σκότωσες εσύ ! »  Τι θες να πεις ; 
Ο Ιβάν είχε μείνει κόκαλο . 
- Δεν τον σκότωσες εσύ τον πατέρα, δεν τον σκότω

σες εσύ ! ξανάπε σταθερά ο Αλιόσα . 
Σωπάσανε κάπου μισό λεπτό . 
- Μα το ξέρω και μόνος μου πως δεν είμαι γω ο 

φονιάς . Τι σου ' ρθε; Παραμιλάς; πρόφερε ο Ιβάν μ '  ένα 
αχνό και συσπασμένο χαμόγελο . 

Κάρφωσε με τα μάτια του τον Αλιόσα. Βρίσκονταν ξα
νά κάτω από 'να φανάρι. 

-Όχι, Ιβάν, το 'χεις πει πολλές φορές ο ίδιος στον 
εαυτό σου πως εσύ είσαι ο δολοφόνος .  

- Πότε το είπα; . . .  Εγώ ήμουνα στη Μόσχα . . .  Πότε 
το είπα; τραύλισε ο Ιβάν ολότελα χαμένος. 

- Το είπες αυτό πολλές φορές στον εαυτό σου σε στιγ
μές που έμενες μόνος αυτούς τους δυο τρομερούς μήνες, 
εξακολούθησε να λέει ο Αλιόσα με χαμηλή και καθαρή φω
νή όπως και πρώτα . 

Μα μίλαγε πια σαν αλλοπαρμένος, σαν άθελά του, σα 
να υπάκουγε σε κάποια ακατανίκητη προσταγή. 

- Κατηγορούσες τον εαυτό σου και παραδεχόσουν μέ
σα σου πως ο δολοφόνος είσαι συ . Όμως δεν τον σκότωσες 
εσύ, κάνεις λάθος, δεν είσαι συ ο δολοφόνος, μ' ακούς; 
Δεν είσαι συ ! Ο Θεός μ' έστειλε να σου το πω . 

Σωπάσανε.  Ένα ολόκληρο λεπτό μείνανε σιωπηλοί .  
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Στέκονταν και κοίταζε ο ένας τον άλλον στα μάτια. Κι 
οι δυο . ήταν χλομοί. Ξάφνου ο Ιβάν άρχισε να τρέμει crU
γκορμος κι άρπαξε δυνατά τον Αλιόσα απ' τον ώμο. 

-Ήσουνα σπίτι μου! Φιθuρισε τρίζοντας τα δόντια του . 
Ήσουνα σπίτι μου τη νuχτα, την ώρα που ήρθε . . .  Ομολό
γησε . . .  τον είδες, τον είδες; 

- Για πqιον λες . . .  για το Μίτtα; ρώτησε κατάπλη
χτος ο Αλιόσα. 

-Όχι, τι με νοιάζει αυτός, ας πάει στο διάολο το 
τέρας ! οuρλιαξε σχεδόν ο Ιβάν. Ώστε το ξέρεις πως αυτός 
έρχεται και με βλέπει; Πώς το ' μαθες ; Λέγε! 

- Ποιος αυτός; Δεν ξέρω για ποιον μου μιλάς, Φέλλι
σε ο Αλιόσα τρομαγμένος. 

-Όχι, το ξέρεις . . .  αλλιώς πώς θα . . .  δεν μπορεί να 
μην το ξέρεις . . .  

Μα ξάφνου σα να συγκρατήθηκε. Στεκότανε και σαν 
κάτι να συλλογίζονταν . Τα χείλη του συσπάστηκαν σ' ένα 
παράξενο χαμόγελο . 

- Αδερφέ, άρχισε να λέει ο Αλιόσα με τρεμάμενη φω
νή' σ'το ε(πα αυτό γιατί συ θα πιστέΦεις στα λόγια μου, 

ξ ,  Σ "  , δ '  , Μ '  , το ερω. το ειπα μια για παντα: εν εισαι συ. ακους; 
Μια για πάντα. Ο Θεός μ' έστειλε να σου το πω έστω 
κι αν από δω και μπρος με μισήσεις για πάντα . . .  

Στο μεταξ'; ο Ιβάν Φιοντόροβιτς φα'ίνεται πως είχε προ
φτάσει κιόλας να ξάνάβρει την αυτοκυριαρχία του . 

- Αλεξέι Φιοντόροβιτς, πρόφερε με παγερό χαμόγε
λο ' τους προφήτες και τους επιληπτικοuς δεν τους ανέχο
μαι. Μα ιδιαίτερα δεν μπορώ ν' ανεχτώ τους απεσταλμέ
νους του etou, αυτό το ξέρετε πολ'; καλά. Από δω και 
μπρος δε θέλω να 'χω καμιά σχέση μαζί σας . Και ίσως 
για πάντα. Σας παρακαλώ να μ' αφήσετε τώρ '  αμέσως, 
σ' αυτή τη διασταUρωση. Εξάλλου από δω είναι κι ο δρό-
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μος για το σπίτι σας. Για κανένα λόγο δε θέλω να ' ρθείτε 
σήμερα σπίτι μοu . Μ '  ακοότε; 

Tou γόρισε την πλάτη και προχώρησε με σταθερό βή
μα χωρίς να γuρίσει να κοιτάξει πίσω τοu. 

- Αδερφέ, φώναξε ξοπίσω τοu ο Αλιόσα ' αν crou σuμ
βεί σήμερα τίποτα, σκέψοu πρώτα απ' όλα εμένα . . .  

Μ α  ο Ιβάν δεν απάντησε . Ο Αλιόσα έμεινε στη δια
σταόρωση, κοντά στο φανάρι, ώσποu ο Ιβάν εξαφανίστηκε 
εντελώς στο σκοτάδι. Τότε έστριψε στο στενό και προχώ
ρησε αργά προς το σπίτι τοu . Τα ouo αδέρφια ζοόσαν χωρι-

. στά: Κανένας τοuς δε θέλησε να μείνει στο άδειο σπίτι τοu 
Φιόντορ Παόλοβιτς . Ο Αλιόσα είχε νοικιάσει ένα επιπλω
μένο δωμάτιο στο σπίτι μιας αστικής οικογένειας . Ο Ιβάν 
Φιοντόροβιτς ζοόσε αρκετά μακριά απ' αuτόν, σ' ένα εuρu
χωρο κι αρκετά κόμοδο διαμέρισμα, στην πτέρuγα ενός κα
λοφτιαγμένοu σπιτιο'; μιας αρκετά πλοόσιας χήρας δημό
crιou uπαλλήλοu. Μια uπηρέτρια είχε όλη κι όλη, γριά, 
θεόκοuφη, τσακισμένη απ' τbuς ρεuματισμοuς, ποu πλάγια
ζε στις έξι το βράδu και σηκωνόταν στις έξι το πρωί. Ο 
Ιβάν Φιοντόροβιτς δεν ήταν καθόλοu απαιτητικός -αuτοuς 
τοuς Ouo μήνες έγινε έτσ�- και τοu άρεσε πολ'; να μένει 
μόνος. Ακόμα και το δωμάτιο όποu έμενε το σuγuριζε μο
νάχος τοu . Στ' άλλα δωμάτια έμπαινε σπάνια. Όταν έφτασε 
στην εξώπορτα τοu σπιτιο'; τοu κι ήταν έτοιμος να χτuπη
σει το xouoouVL, σταμάτησε . Ένιωσε πως τρέμει ακόμα σό
γκορμος απ' το θuμό τοu . Ξάφνοu παράτησε το xouoouVL, 
έφτuσε, γόρισε πίσω και προχώρησε βιαστικά προς την άλ
λη άκρη της πολιτείας κάποu Ouo βέρστια μακριά . Πήγαινε 
σ' ένα μικρό ξεχαρβαλωμένο ξόλινο σπιτάκι όποu έμενε η 
Μάρια Κοντράτιεβνα, κείνη η γειτόνισσα τοu Φιόντορ Παό
λοβιτς, ποu ερχόταν στην κοuζίνα τοu για να της δώσοuν 
λίγη σοόπα και ποu ο Σμερντιακόβ της έλεγε τότε τα τρα
γοόδια τοu και της έπαιζε κιθάρα. Τό σπιτάκι της το 'χε 
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πουλήσε.ι και τώρα ζοόσε. με. τη μητέρα της σχε.δόν σε. κα
ΛUβα. Ο άρρωστος, σχε.δόν ε.τοιμοθάνατος Σμε.ρντιακόβ ζοόσε. 
μαζί τους όστε.ρ' απ' το θάνατο του Φιόντορ Παόλοβιτς . 
Σ '  αυτόν πήγαινε. τώρα ο Ιβάν Φιοντόροβιτς, λε.ς κάτω 
απ' την πίε.ση μιας ξαφνικής ακατανίκητης ιδέας . 
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Η πρωτη συνάντηση με τον Σμερντιακόβ 

Η ΤΑ Ν η τρίτη φορά πο\) ο Ιβάν πήγαινε να μιλήσει 
με τον Σμερντιακόβ από τότε πο\) 'χε γ\)ρίσει απ' 
τη Μόσχα . Την πρώιη φορά όστερ ' απ' την κατα

στροφή τον είδε και το\) μίλησε, την πρώτη κιόλας μέρα, 
μόλις γόρισε· όστερα τον επισκέφτηκε μετά από δ\)ο βδομά
δες . Μα όστερ' απ ' α\)τό δεν ξαναπήγε στον Σμερντιακόβ, 
έτσι πο\) τώρα είχε πάνω από 'να μήνα να τον δει και 
σχεδόν δεν είχε τίποτα ακοόσει γι' α\)τόν στο μετάξό . Τότε 
είχε γ\)ρίσει τέσσερις μέρες μετά το θάνατο το\) πατέρα το\) 
και δεν πρόφτασε οότε την κηδεία. Η ταφή είχε γίνει την 
προηγο\)μένη ακριβώς της άφιξής το\) . Η αιτία της αργοπο
ρίας το\) ήταν τοότη: Ο Αλιόσα, μην ξέροντας τη διεόθ\)νσή 
το\) στη Μόσχα, ρώτησε ποό να στείλει το τηλεγράφημα 
την Κατερίνα Ιβάνοβνα . Μα κι α\)τή δεν ήξερε και κείνος 
το 'στειλε στην αδερφή της και τη θεία της, \)πολογίζοντας 
πως ο Ιβάν Φιοντόροβιτς, μόλις φτάσει στη Μόσχα, θα 
περάσει να τις επισκεφτεί. Όμως α\)τός τις επισκέφτηκε 
τρεις μέρες μετά την άφιξή το\) στη Μόσχα και μόλις διά-
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βασε το τηλεγράφημα γuρισε φιισικά αμέ.σως στην πολιτεία 
μας . Εδώ ο πρώτος ποι> σιινάντησε ήταν ο Αλιόσα . Μα 
όταν μίλησε μαζί τοι> έ.μεινε κατάπληχτος ποι> αιιτός οuτε 
καν ιιποπτειιόταν το Μίτια για το έ.γκλημα και βεβαίωνε 
πως ο δολοφόνος ήταν ο Σμερντιακόβ -πράμα δηλαδή ολό
τελα αντίθετο με κείνα ποι> πίστειιαν όλοι στην πολιτεία 
μας . Όταν είδε αργότερα το Διοικητή της Αστιινομίας καί 
τον εισαγγελέ.α κι έ.μαθε τις λεπτομέ.ρειες της κατηγορίας 
και της σuλληΦης απόρησε ακόμα περισσότερο με τη στάση 
τοι> Αλιόσα παι> την απέ.δωσε στη μεγάλη αδερφική αγάπη 
και σιιμπόνια τοι> για το Μίτια , ποι> ο Αλιόσα -αιιτό το 
' ξερε ο Ιβάν- τον αγαποuσε πoΛU . Μια και το' φερε η 
κοιιβέ.ντα θα ποuμε διιο λόγια γι' αιιτό ποι> αισθανόταν ο 
Ιβάν για τον αδερφό τοι> Ντιμήτρι Φισντόροβιτς : Δεν τον 
αγαποuσε καθόλοιι και το πολu-πολu να 'νιωθε καμιά φορά 
γι' αιιτόν σιιμπόνια, ανάμειχτη όμως κι αιιτή με μεγάλη 
περιφρόνηση, ποι> έ.φτανε ως τη σιχασιά. Ο Μίτια, ακόμα 
και σαν παροιισιαστικό, τοι> ήταν αντιπαθητικός . Η αγάπη 
ποι> έ.δειχνε για το Μίτια η Κατερίνα lβάνοβνα, τον αγα
ναχτοUσε . Όμως, την πρώτη κιόλ�ς μέ.ρα, επισκέ.φτηκε το 
Μίτια στη φιιλακή. Μα τοuτη η σιινάντηση όχι μονάχα 
δεν τον έ.πεισε πως είναι αθώος μα απεναντίας έ.γινε αιτία 
να πιστέ.Φει αμετάκλητα πια στην ενοχή τοι> Μίτια . Βρήκε 
τότε τον αδερφό τοι> πολΙ; ανήσιιχο, σε μιαν αρρωστιάρικη 
ταραχή. Ο Μίτια μίλαγε πολΙ; μα κάπως αφηρημέ.να, πη
δοuσε απ' το 'να θέ.μα στ' άλλο, κατηγοροuσε τον Σμερ
ντιακόβ και μπερδειιότανε σε κάθε τοι> φράση. Περισσότερο 
απ' όλα μίλαγε για κείνες τις τρεις χιλιάδες ποι> «τοιι 'κλε
Φε» ο μακαρίτης . «Τα λεφτά είναι δικά μοιι, ήταν δικά 
μοιι » ,  έ.λεγε και ξανάλεγε ο Μίτια . «Και να τα ')ζλεβα 
ακόμα θα 'χα το δίκιο με το μέ.ρος μοιι » .  

Δεν αμφισβητοuσε καθόλοιι σχεδόν "ς ενδείξεις ποι> ήταν 
εναντίον τοι> κι αν προσπαθοuσε να παροιισιάσει τα γεγονό-
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τα σ' όφελός του , το 'κανε μ' ίναν τρόπο αλλοπρόσαλλο 
κι ανόητο .  Λες και δε το 'χε καθόλου σκοπό να υπερασπι
στε� και να δικαιολογηθεί μα απεναντίας θόμωνε, μίλαγε 
περιφρονητικά για τις κατηγορίες , ίβριζε και φουρκιζότανε .  
Για τη μαρτυρία του Γρηγόρη, πως η πόρτα ήταν ανοιχτή, 
'γελούσε, δεν καταδεχόταν να το συζητήσει και βεβαίωνε 
πως την «άνοιξε ο διάολος» .  ' Ομως δεν μποροόσε να δώ· 
σει καμιά λογική εξήγηση γι' αυτό το γεγονός .  Πρόσβαλε 
μάλιστα τον Ιβάν Φιοντόροβιτς σε κείνη την πρώτη τους 
συνάντηση λiγoντάς του απότομα πως δε επιτρίπεται να 
τον κατηγορούν και να τον υποπτεόονται κείνοι που βεβαι
ώνουν πως «όλα επιτρίπονται» . Γενικά κείνη τη φορά δε 
φίρθηκε καθόλου φιλικά με τον Ιβάν Φιοντόροβιτς . Αμί
σως ύστερ' απ' αυτή τους τη συνάντηση ο Ιβάν Φιοντόρο
βιτς πήγε να δει τον Σμερντιακόβ. 

Ακόμα και στο τρίνο , καθώς ερχόταν απ ' τη Μόσχα, 
όλο και σκεφτόταν τον Σμερντιακόβ και την τελευταία κου
βίντα που 'χε μαζί του την παραμονή της αναχώρησής του . 
Πολλά πράματα του φαίνονταν ακατανόητα και ύποπτα . 
Μα όταν ίκανε την κατάθεσή του στον ανακριτή, ο Ιβάν 
Φιοντόροβιτς δεν είπε λiξη για κείνη την κουβίντα . Τ '  ανί
βαλε για να δει πρώτ� τον Σμερντιακόβ . Αυτός βρισκόταν 
τότε στο Δημοτικό Νοσοκομείο . Οι γιατροί Χερτσενστοό
μπε και Βαρβίνσκη βεβαίωσαν τον Ιβάν Φιοντόροβιτς πως 
η επιληΦία του Σμερντιακόβ ήταν πραγματική και μάλιστα 
απόρησαν όταν αυτός τους ρώτησε: « Μήπως υποκρίθηκε 
την ημίρα της καταστροφής ; »  Του δΙ:>σανε να καταλάβει 
πως αυτή η κρίση είχε μάλιστα ασυνήθιστη ίνταση, συνεχί
στηκε κι επαναλήφτηκε .κάμποσες μίρες συνίχεια, τόσο που 
η ζωή του άρρωστου βρισκόταν σε κίνδυνο και πως μονάχα 
τώρα, όστερ '. απ' τα μίτρα που πήρανε, μπορούσαν να βε
βαιώσουν πως ο άρρωστος θα ζήσει αν κι είναι πολύ πιθανό 
-πρόστεσε ο γιατρός Χερτσενστοόμπε- πως το λογικό 
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το\) θα μείνει οιασαλε\)μένο, «αν όχι για όλη το\) τη ζωή, 
όμως για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα» .  Κι όταν 
ο Ιβάν Φιοντόροβιτς το\)ς ρώτησε αν\)πόμονα :  «Ωστε λοι
πόν είναι τρελός τώρα; »  το\) απάντησαν πως «όχι εντελώς, 
μα παρατηροόνται μερικές ανωμαλίες στις νοητικές το\) λει
το\)ργίες» .  Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς αποφάσισε να μάθει μονά
χος το\) τι είδο\)ς ήταν α\)τές οι ανωμαλίες. Στο Νοσοκο
μείο τον άφηναν αμέσως να περάσει στο ιδιαίτερο δωμάτιο 
όπο\) είχαν τον Σμερντιακόβ. Δίπλα το\) ήταν κι ένας άλ
λος άρρωστος πρησμένος ολάκερος από \)δρωπικία, πο\) αόριο
μεθαόριο θα πέθαινε. Μποροόσαν λοιπόν να μιλήσο\)ν ελεό
θερα. Ο Σμερντιακόβ χαμογέλασε ouσπιστα μόλις είδε τον 
Ιβάν Φιοντόροβιτς και στην αρχή σα να τρόμαξε κιόλας . 
Έτσι το\) φάνηκε το\)λάχιστον το\) Ιβάν Φιοντόροβιτς. Όμως 
α\)τό έγινε για μια μονάχα στιγμή. 'Ύστερα κο\)βέντιασε 
τόσο Φόχραιμα πο\) ο Ιβάν απόρησε. Με το πρώτο βλέμμα 
πο\) το\) 'ριξε, ο Ιβάν Φιοντόροβιτς πείστηκι πως είναι πραγ
ματικά βαριά άρρωστος: Ήταν χλομός , /,ολό αδ\)νατισμέ
νος, μιλοόσε αργά, σα να κο\)νοόσε με δ\)σκολία τη γλώσσα 
το\) . Όλα τα είκοσι λεπτά της επίσκεΦης παραπονιόταν πως 
έχει πονοκέφαλο και πως νιώθει κομάρες σ' όλα το\) τα 
μέλη. Το στεγνό σαν ΕUνOόχO\) πρόσωπό το\) λες κι είχε 
σο\)ρώσει, τα μαλλιά το\) στο\)ς κροτάφο\)ς ήταν στραπα
τσαρισμένα κι η σγο\)ρή το\) αφέλεια δεν ήταν πια παρά 
ένα λιγνό τσο\)λοόφι .  Μα το μισόκλειστο αριστερό ματάκι 
πο\) λες κι έκανε σ\)νεχώς κάποιον \)παινιγμό, πρόδινε τον 
παλιό Σμερντιακόβ. 

« Μ '  έναν έξ\)πνο άνθρωπο πάντα η κο\)βέντα έχει εν
διαφέρον» ,  θ\)μήθηκε αμέσως ο Ιβάν Φιοντόροβιτς . 

Έκατσε κοντά στα πόδια το\) , σ' ένα σκαμνί.  Ο Σμερ
ντιακόβ ανασάλεΦε ολόκληρος οδ\)νηρά στο κρεβάτι μα δε 
μίλησε πρώτος. Σώπαινε και δεν έδειχνε μάλιστα και πολ· 
λή περιέργεια. 
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- Μπορείς να μιλήσεις; ρώτησε ο Ιβάν Φιοντόροβιτς. 
Δε θα σε κοuράσω πολό. 

- Και βέβαια μπορώ, μάσησε τα λόγια τοu ο Σμερ
ντιακόβ μ'  αΔUνατη φωνή . Είναι καιρός ποu γuρίσατε; πρό
στεσε καταδεχτικά, λες κι ήθελε να βγάλει τον επισκέπτη 
τοu απ' τη ΔUσκoλη θέση. 

- Μα, σήμερα μόλις . . .  Ήρθα να πληρώσω τα σπα
σμένα σας . 

Ο Σμερντιακόβ αναστέναξε. 
- Τι αναστενάζεις ; Αφοό το 'ξερες, το ξεφοόρνισε χω

ρίς περιστροφές ο Ιβάν Φιοντόροβιτς. 
σ Σμερντιακόβ σώπασε με αξιοπρέπεια . 
- Πώς μποροόσα να μην το ξέρω ; Ήταν φανερό απ' 

τα πριν. Μονάχα πως μποροόσα να ξέρω ότι θα ενεργοό
σαν έτσι; 

- Τι θα ενεργοόσαν; Μην πας να μοu ξεφόγεις! Εσό 
δεν ήσοuν ποu μοu 'χες πει πως θα σε πιάσει κρίση καθώς 
θα κατεβαίνεις στο uπόγειο; Το 'χες πει καθαρά: «Στο uπό
γειο» .  

- Το 'πατε. κιόλας στην ανάκριση; ρώτησε ψόχραιμα 
ο Σμερντιακόβ. 

Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς θόμωσε. 
-' Οχι, δεν το είπα ακόμα μα θα το πω το δίχως 

άλλο. Πρέπει, φιλαράκο μοu, να μοu εξηγήσεις πολλά πρά
ματα τώρα και να 'χεις uπ' όψη crou, πως δε θα crou επι
τρέψω να παίζεις μαζί μοu ! 

- Και για ποιο λόγο να παίξω μαζί σας τη στιγμή 
ποu σε σας μονάχα uπολογίζω και ξέρω πως θα με προστα
τέψετε σαν τον Κόριο το Θεό μας; πρόφερε ο Σμερντιακόβ 
με την ίδια πάντα ηρεμία μισοκλείνοντας μονάχα για μια 
στιγμή τα ματάκια τοu . 

- Πρώτα-πρώτα, άρχισε ο Ιβάν Φιοντόροβιτς, ξέρω 
πως δεν μπορεί κανείς να προβλέψει την κρίση της επιλη-
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Φίας. Ρώτησα γιατροός , μην πας να μου ξεφόγεις. Κανείς 
δεν μπορεί να προκαθορίσει τη μέρα και την ώρα . Πώς 
λοιπόν εσό μου προείπες τότε και την ημέρα και την ώρα 
και το υπόγειο; Πώς μποροόσες να ξέρεις από πρώτα πως 
θα πέσεις στο υπόγειο και θα σε πιάσει η κρίση, αν αυτή 
η κρίση δεν ήταν προσποιητή. 

- Στο υπόγειο ήμουνα υποχρεωμένος έτσι κι αλλιώς 
να κατεβαίνω και μάλιστα πολλές φορές την ημέρα, απά
ντησε ο Σμερντιακόβ χωρίς να βιάζεται, σέρνοντας τη φω
νή του . Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο την περασμένη χρονιά 
είχα πέσει απ' τη σοφίτα . Και βέβαια κανείς δεν μπορεί 
να μαντέΦει την ημέρα και την ώρα της κρίσης, όμως κά
ποιο προαίσθημα μπορεί να 'χει. 

-Όμως εσό προείπες την ημέρα και την ώρα! 
- Για την επιληΦία μου , το καλότερο που έχετε να 

κάνετε, κόριε είναι να ζητήσετε πληροφορίες απ' τo� εδώ 
γιατροός : Αυτοί θα σας πουν αν ήταν ή δεν ήταν πραγματι
κή . Όσο για μένα, δεν έχω να σας πω τίποτ' άλλο πάνω 
σ' αυτό . 

- Και το υπόγειο; Το υπόγειο πώς το μάντεΦες ; 
- Μεγάλη εντόπωση σας έκανε το υπόγειο! Όταν �α-

τέβαινα τότε στο υπόγειο, ήμουν φοβισμένος κι ανήσυχος. 
Και τοότο γιατί, όταν φόγατε σεις, δεν είχα από κανέναν 
σ' όλο τον κόσμο να περιμένω προστασία. Κατεβαίνω τότε 
σε κείνο το υπόγειο και σκέφτομαι: «Να τώρα θα ' ρθει, 
τώρα θα με χτυπήσει. Θα κατρακυλήσω στα σκαλιά ή όχι ; »  
Κι απ' αυτήν ακριβώς την ταραχή μ' έπιασε τότε ξαφνικά 
κείνος ο αναπότρεπτος σπασμός στο λαιμό . . .  ε, και κατρα
κόλησα . Όλ' αυτά κι όλη την κουβέντα μας το προηγοό
μενο βράδυ κοντά στην εξώπορτα, όπου σας μίλησα για 
το φόβο μου και το υπόγειο, όλ' αυτά τα διηγήθηκα με 
λεπτομέρειες στο γιατρό Χερτσενστοόμπε και στον ανακρι
τή Νικολάι Παρφιόνοβιτς και κείνοι τα γράΦανε όλα στα 
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Πρακτικά. Κι  ο ε.δώ γιατρός, ο κόριος Βαρβίνσκη, τους 
ε.ίπε. (κι ε.πΙμ�νε. σ' αυτό) , πως όλα Ιγιναν ε.πε.ιδή ίσα· ίσα 
τα σκε.φτόμουνα, από κε.ίνην ακριβώς την αγωνία που ε.ίχα 
κι Ιλε.γα μΙσα μου «Θα πΙσω, δε. θα πΙσω ; »  Και κε.ίνη 
τη στιγμή η κρίση μ' άρπαξε. . Έτσι και το γράψανε., πως 
δε.ν μποροόσε. να γίνε.ι αλλιώς και πως μ' Ιπιασε. μόνο και 
μόνο απ' τον τρόμο μου . 

Αφοό τα ε.ίπε. αυτά ο Σμε.ρντιακόβ,  σα να 'χε. κατακου· 
ραστε.ί, αναστΙναξε. βαθιά. 

-Ώστε. τα ε.ίπε.ς κιόλας στην ανάκριση; ρώτησε. ξαφ· 
νιασμΙνος ο Ιβάν Φιοντόροβιτς . 

Ήθε.λε. ίσα- ίσα να τον τρομάξε.ι λΙγοντας πως θα μαρ
τυρήσε.ι την τοτινή τους κουβΙντα, όμως τώρα αποδε.ιχνό
ταν πως ο Σμε.ρντιακόβ τα 'χε. πε.ι από μόνος του . 

- Τι Ιχω να φοβηθώ ; Ας γράψουν όλη την πραγματι
κή αλήθε.ια, πρόφε.ρε. σταθε.ρά ο Σμε.ρντιακόβ. 

- Και τους ε.ίπε.ς λιξη προς λιξη όλη την κουβΙντα 
που κάναμε. κοντά στην ε.ξώπορτα; 

-Όχι ε.ντε.λώς λιξη προς λΙξη. 
- Τους ε.ίπε.ς πως ξΙρε.ις να υποκρίνε.σαι ότι τάχα σ' 

Ιπιασε. κρίση, όπως μου καυχήθήκε.ς τότε.; 
-Όχι, οότε. αυτό δε.ν το πα. 
- Πε.ς μου τώρα γιατί μ' Ιστε.λνε.ς τότε. στην Τσε.ρ-

μασνιά; 
- Φοβόμουνα πως θα πηγαίνατε. στη Μόσχα· η Τσε.ρ

μασνιά, όσο να 'ναι, ε.ίναι πιο κοντά. 
- ΨΙματα λε.ς! Συ ο ίδιος μου 'λε.γε.ς να φόγω: Φό

γε.τε., μου 'λε.γε.ς, μακριά απ' το κακό . 
- Το 'λε.γα τότε. από φιλία μονάχα και γιατί σας ήμου

να πιστός, προαιστανόμουνα πως θα γίνε.ι κάποιο κακό στο 
σπίτι και σας λυπόμουνα . Όμως φρόντιζα πε.ρισσότε.ρο για 
μΙνα παρά για σας . Γι '  αυτό και σας ιλε.γα: Φε.uγάτε. απ' 
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το κακό, για να καταλάβετε. πως θα γίνει κακό στο σπίτι 
και να μείνετε για να uπερασπίσετε τον πατέρα σας .  

-Έπρεπε να μοι) το πεις καθαρότερα, βλάκα! κόρωσε 
ξάφνοι) ο Ιβάν Φιοντόροβιτς. 

- Πώς μποροόσα τότε να το πω καθαρότερα; Τότε 
μιλοόσε μονάχα ο φόβος μέσα μοu, μα και σεις μπορεί να 
θuμώνατε. Μποροόσα βέβαια να uπολογίζω πως ο Ντιμή
τρι Φιοντόροβιτς θα 'κανε κανένα σκάνδαλο ή θ' άρπαζε 
κείνα τα λεφτά γιατί τα νόμιζε δικά τοu , μα ποιος το 'ξερε 
πως θα τελειώσοuν όλα μ'  έναν τέτοιο φόνο; Νόμιζα πως 
θα κλέΦει μονάχα κείνες τις τρεις χιλιάδες ΠΟι) τις είχε 
τ' ·αφεντικό κάτω απ' το στρώμα σ' έναν φάκελο, όμως 
αuτός σκότωσε κιόλας. Ποό να το φανταζόσαστε και σεις , 
κόριε; 

- Μα αφοό κι ο ίδιος το λες πως δεν μποροuσα να 
το φανταστώ, τα νόχια μοι) ήθελες να μuρίσω και να μεί
νω ; Τι τα μπερδεόεις; πρόφερε σuλλογισμένος ο Ιβάν . 

- Μποροόσατε να το μαντέΦετε γιατί σας έστελνα στην 
Τσερμασνιά κι όχι στη Μόσχα. 

- Μα πώς να το μαντέΦω; 
Ο Σμερντιακόβ φαινόταν πολό κοuρασμένος και σώπα

σε πάλι για ένα λεπτό. 
- Μποροόσατε να το μαντέΦετε επειδή σας πρότεινα 

να πάτε στην Τσε.ρμασνιά κι όχι στη Μόσχα . Αuτό σήμαινε 
πως ήθελα να βρίσκεστε όσο γίνεται πιο κοντά, γιατί η 
Μόσχα είναι μακριά, χι ο Ντιμήτρι Φιοντόροβιτς, ξέροντας 
πως είστε κοντά, δε θα 'χε και τόσο κοuράγιο. Μα και 
μένα θα προφταίνατε να βοηθήσετε αν τuχόν γινόταν τίπο
τα. Γι '  αuτό κιόλας σας μίλησα μονάχος μοι) και σας έκα
να να προσέξετε την αρρώστια ΤΟι) Γρηγόρη Βασίλιτς και 
το πως φοβάμαι την επιληΦία . Κι όταν σας εξήγησα κείνα 
τα σuνθηματικά χτuπήματα και σας είπα πως ο Ντιμήτρι 
Φιοντόροβιτς τα ξέρει, νόμιζα πως θα καταλαβαίνατε ότι 
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αυτός κάτι θα σκαρώσει κι όχι μονάχα δε θα πηγαίνατε 
στην Τσερμασνιά, όπως σας έλεγα, μα δε θα το κουνούσα
τε καθόλου από δω . 

« Μιλάει πολύ λογικά» ,  σκέφτηκε ο Ιβάν Φιοντόροβιτς, 
<ψ' όλα τα σαλιαρίσματά του . Για ποια λοιπόν διασάλευση 
του λογικού του μου 'λεγε ο Χερτσενστούμπε; » .  

-' Ασε τι κατεργαριές, που να σε πάρει ο διάολος! 
αναφώνησε l'.lμωμένος. 

- Κι όμως εγώ, πρέπει να τ' ομολογήσω, νόμισα τό
τε πως τα 'χατε καταλάβει όλα, είπε ο Σμερντιακόβ με 
τη μεγαλύτερη αφέλεια . 

- Αν το καταλάβαινα, θα 'χα μείνει! φώναξε ο Ιβάν 
Φιοντόροβιτς που κόρωσε και πάλι. 

- Και γω που νόμιζα πως τα καταλάβατε όλα μα 
φύγατε όσο γρηγορότερα μπορούσατε για να μην μπλέξετε 
στις φασαρίες, μόνο και μόνο για να κρυφτείτε κάπου, πως 
φοβηθήκατε δηλαδή και θέλατε να σωθείτε. 

- Νόμιζες πως όλοι είναι φοβητσιάρηδες σαν και σέ-
να; 

- Να με συγχωρείτε , μα νόμισα πως είσαστε και σεις 
σαν και μένα . 

- Βέβαια, έπρεπε να το καταλάβω, έλεγε ταραγμένος 
ο Iβ�ν . Ιποπτευόμουνα κιόλας πως κάποια βρομοδουλειά 
θα σκαρώσεις . . .  όμως λες Φέματα, πάλι Φέμ!χτα λες , ξεφώ
νισε καθώς άξαφνα κάτι θυμήθηκε. Θυμάσαι που πλησίασες 
τότε στ' αμάξι και μου 'πες: « Μ '  έναν έξυπνο άνθρωπο 
η κουβέντα έχει πάντα ενδιαφέρον» ;  Θα πει λοιπόν πως 
ήσουνα ευχαριστημένος που έφευγα . Αλλιώς γιατί να με 
παινέσεις; 

Ο Σμερντιακόβ αναστέναξε, κι ύστερα πάλι σα να κοκ
κίνισε λιγάκι. 

- Αν ήμουν ευχαριστημένος, πρόφερε κάπως λαχανιά
ζοντας, τούτο ήταν μόνο και μόνο γιατί δεχτήκατε να πάτε 
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στην Τσερμασνιά κι όχι στη Μόσχα. Γιατί, όπως και να 
το πάρεις , πιο κοντά είναι .  Μονάχα ποu δε σας είπα τότε 
κείνα τα λόγια για να σας παινέσω μα για να σας επιπλή
ξω . Όμως εσείς δεν το καταλάβατε αuτό. 

- Γιατί να μ' επιπλήξεις; 
- Να, γιατί ενώ προαισθανόσαστε μια τέτοια σuμφο-

ρά, αφήνατε τον πατέρα σας κι όλοuς εμάς απροστάτεu
τοuς. Γιατί πάντα θα μπορούσανε να με κατηγορήσοuν πως 
εγώ έκλεψα τις τρεις χιλιάδες. 

- nou να σε πάρει ο διάολος! έβρισε και πάλι ο Ιβάν . 
Στάσοu: για τα σuνθήματα, για τα χτuπήματα κείνα μίλη
σες στον ανακριτή και στον εισαγγεΗα; 

- Τοuς τα είπα όλα. 
Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς και πάλι απόρησε. 
- Αν σκέφτηκα κάτι τότε, άρχισε πάλι,  ήταν lως εσύ 

θα μπορούσες να κάνεις καμιά παλιοδοuλειά . Ο Ντιμήτρι 
μπορούσε να σκοτώσει, μα πως θα κΗψει -αuτό δεν το 
πίστεuα τότε . . .  Όμως από σένα περίμενα κάθε παλιανθρω
πιά .  Μονάχος crou μοu το 'πες πως ξέρεις να uποκρίνεσαι 
ότι τάχα σ' έπιασε επιληψία. Γιατί μοu το 'πες αuτό; 

- Από αφέλεια μονάχα. Μα ποτέ μοu δεν uποκρίθηκα 
πως μ' έπιασε κρίση, το 'πα μόνο και μόνο για να καuχη
θώ . Μια ανοησία μοu ήταν . Σας είχα αγαπήσει πολύ τότε 
και φερνόμοuνα χωρίς καμιά επιφύλαξη. 

- Ο αδερφός μοu σε κατηγορεί ανοιχτά και Ηει πως 
εσύ σκότωσες και cru έκλεψες . 

- Μα και τι άλλο τοu μένει να κάνει; αντείπε μ' ένα 
ψεύτικο πικρό χαμόγελο ο Σμερντιακόβ ' και ποιος θα τον 
πιστέψεί λοιπόν ύστερ' από τόσες αποδείξεις; Ο Γρηγόρης 
Βασίλιεβιτς είδε ανοιχτή την πόρτα. Τι άλλο θέλετε; Όμως, 
ας είναι .  Δεν τοu κρατάω κακία! Φοβάται και θέλει να 
σώσει τον εαuτό τοu . 
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Σώπασε για λίγο και ξάφνου , σαν κάτι να σκέφτηκε, 
πρόστεσε: 

- Είναι και τοότο ακόμα : Αυτός προσπαθεί να ρίξει 
πάνω μου την ευθόνη και λέει πως εγώ είμαι ο δράστης 
-αυτό το 'χω ακοόσει- όμως σκεφτείτε και τοότο ακό
μα, το πως δηλαδή μπορώ κι υποκρίνομαι ότι μ' έπιασε 
κρίση, θα σας το 'λεγα τάχα από πριν αν πραγματικά σκό
πευα τότε να σκοτώσω τον πατέρα σας; Αν είχα καταστρώ
σει πια τα σχέδια για ένα τέτοιο έγκλημα, μπορεί να φφ
νόμουνα έτσι σα βλάκας και να σας έλεγα τοότο το πράμα 
που θα 'ταν μια ένδειξη εναντίον μου ; Και σε ποιον; στο 
γιο! Το νομίζετε πιθανό εσείς; Εγώ λέω πως απεναντίας 
είναι πολό απίθανο. Τώρα τοότη την κουβέντα μας δεν την 
ακοόει κανένlΧς άλλος έξω απ' το Θεό, μα αν τα λέγατε 
όλ' αυτά στον εισαγγελέα και στο Νικολάι Παρφιόνοβιτς 
θα 'ταν για μένα η καλ6τερη υπεράσπιση: Γιατί τι κακοόρ
γος είναι αυτός που ανοίγει έτσι την καρδιά του την παρα
μονή του φόνου; Όλ' αυτά μποροόν να τα κρίνουν κι οι 
άλλοι. 

-' Ακου , σηκώθηκε ο Ιβάν Φιοντόροβιτς απορημένος 
με το τελευταίο επιχείρημα του Σμερντιακόβ και τελειώνο
ντας την κουβέντα' εγώ δε σε υποπτεόομαι καθόλου, το 
βρίσκω μάλιστα γελοίο να σε κατηγορήσω . . .  απεναντίας 
σου χρωστάω χάρη που με καθησόχασες . Τώρα φεόγω μα 
θα ξαναπεράσω και πάλι .  Γεια σου λοιπόν και περαστικά . 
Μήπως σου χρειάζεται τίποτα; 

- Ευχαριστώ. Η Μάρθα Ιγνάτιεβνα δε με ξεχνάει και 
με βοηθάει στο καθετί που θα μου χρειαστεί. Καλοσόνη 
της. Κάθε μέρα έρχονται και με βλέπουν καλοί άνθρωποι. 

- Γεια σου λοιπόν . Και για κείνο, το πως ξέρεις να 
υποκρίνεσαι, δε θα πω τίποτα . . .  μα και σένα σε συμβου
λεόω να μην το πεις, πρόφερε ξάφνου για κάποιον ανεξήγη
το λόγο ο Ιβάν . 
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- Σας καταλαβαίνω πολό καλά. Κι αν εσείς δεν το 
πείτε, τότε και γω δε θα καταθΙσω όλη την τοτινή μας 
κοuβΙντα κοντά στην εξώπορτα . 

Τότε Ιγινε τοότο : Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς βγήκε ξαφνικά 
και μονάχα όταν είχε κάνει κιόλας καμιά δεκαριά βήματα 
στο διάδρομο κατάλαβε πως η τελε\)ταία φράση το\) Σμερ
ντιακόβ είχε κάτι το προσβλητικό . Θιλησε να γ\)ρίσει πί
σω, όμως αμΙσως είπε μΙσα το\) : «Βλακείες! »  και βγήκε 
βιαστικά απ' το Νοσοκομείο . Το σπο\)δαιότερο ήταν πο\) 
αισθανόταν πραγματικά ησ\)χασμΙνος κι ακριβώς απ' το γε
γονός ότι ο ένοχος δεν ήταν ο Σμερντιακόβ μα ο αδερφός 
το\) ο Μίτια, παρ '  όλο πο\) -θα νόμιζε κανείς- Ιπρεπε 
να σ\)μβεί το αντίθετο . Γιατί σ\)νιβαινε α\)τό, δε θιλησε 
τότε να το εξετάσει, Ινιωθε μάλιστα αηδία να ξεσκαλίζει 
τα σ\)ναισθήματά το\) . Ήταν σα να βιαζόταν να ξεχάσΈ.; 
κάτι όσο μποροόσε πιο γρήγορα . Τις επόμενες μΙρες βεβαι
ώθηκε απόλ\)τα πια για την ενοχή το\) Μίτια, όταν Ιμαθε 
περισσότερες λεπτομΙρειες για τις ενδείξεις πο\) \)πήρχαν ενα
ντίον τσ\) . Υπήρχαν καταθΙσεις καταπληκτικΙς κι ας τις Ικα
ναν άνθρωποι ασήμαντοι-όπως της ΦΙνιας, λόγο\) χάρη, 
και της γιαγιάς της . Αμ ο Περχότιν, η ταβΙρνα, το μπα
κάλικο των Πλότνικοβ,  οι μάρτ\)ρες το\) Μόκρογιε; Περισ
σότερο σ\)ντριπτικΙς ήταν οι λεπτομΙρειες . Οι  καταθΙσεις 
για τα μ\)στικά «χτ\)πήματα» Ικαναν την ίδια σχεδόν εντό
πωση στον εισαγγελΙα και στον ανακριτή όσο κι η κατάθε
ση το\) Γρηγόρη για την ανοιχτή πόρτα. Η Μάρθα Ιγνά
τιεβνα, η γ\)ναίκα το\) Γρηγόρη, σ' ερώτηση το\) Ιβάν Φιο
ντόροβιτς δήλωσε κατηγορηματικά πως όλη κείνη τη νόχτα 
ο Σμερντιακόβ κοιτόταν στο κρεβάτι το\) , πίσω απ' το χώ
ρισμα , «τρία βήματα απ' το κρεβάτι μας» και πως αν και 
κοιμόταν βαθιά, όμως ξ\)πνοόσε σ\)χνά και τον άκο\)γε να 
βογγάει από μΙσα: 

« Όλη την ώρα βογγοόσε, βογγοόσε ασταμάτητα» .  
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' Οταν ο Ιβάν Φιοντόροβιτς, μιλώντας με τον Χερτσεν
στοόμπε, το\) είπε πως ο Σμερντιακόβ δεν το\) φάνηκε χα.
θόλο\) βλαμμένος, μονάχα κάπως πιο αΔUνατoς, ο γέρος 
γιατρός χαμογέλασε μ' ένα λεπτό χαμόγελο. 

« Και ξέρετε. με τι ασχολείται τώρα τε.λεuταία; »  ρώτη
σε τον Ιβάν Φιοντόροβιτς . «Αποστηθίζει γαλλικές λέξεις . 
Έχει κάτω απ' το μαξιλάρι το\) ένα τετράδιο όπο\) κάποιος 
το\) 'γραφε γαλλικές λιξεις με ρώσικα στοιχεία, χε-χε-χε ! })  

Τέλος ο Ιβάν Φιoντόρoβιτ� δεν είχε πια καμιάν αμφι
βολία. Κάθε που σκεφτόταν τον αδερφό το\) Ντιμήτρι τον 
έπιανε σιχαμάρα .  Όμως παρ' όλ' α\)τά ένα ήταν παράξε
νο: Πο\) ο Αλιόσα επέμενε πως δε σκότωσε ο Ντιμήτρι 
μα «κατά πάσαν πιθανότητα» ο Σμερντιακόβ . Ο Ιβάν πά
ντα αισθανόταν πως δίνει μεγάλη σημασία στη γνώμη το\) 
Αλιόσα και γι' α\)τό τώρα δεν ήξερε τι να σκεφτεί .  Τον 
παραξένε\)ε ακόμα και το ότι ο Αλιόσα ποτέ δεν άνοιγε 
μαζί το\) κο\)βέντα για το Μίτια και περιοριζόταν ν' απα
ντάει μονάχα στις ερωτήσεις το\) . 

Α\)τό έκανε μεγάλη εντόπωση στον Ιβάν Φιοντόροβιτς 
όμως, εδώ πο\) τα λιμε, κείνες τις μέρες σ\)γκέντρωνε την 
προσοχή το\) κάτι εντελώς διαφορετικό: Μόλις γόρισε απ' 
τη Μόσχα, άφησε να τον παρασόρει το πάθος το\) για την 
Κατερίνα Ιβάνοβνα. Δεν είναι καιρός τώρα να διηγηθοόμε 
το καινοόργιο τοότο πάθος το\) Ιβάν Φιοντόροβιτς πο\) είχε 
επίδραση σ' όλη την κατοπινή ζωή το\) : Όλ' α\)τά θα μπο
ρουσαν να γίνο\)ν το θέμα γι' ένα άλλο διήγημα, για ένα 
άλλο μ\)θιστόρημα, πο\) δεν ξέρω ακόμα αν θα κάτσω κα
μιά φορά να το γράφω . Όμως παρ' όλ' α\)τά δεν μπορώ 
να μη σημειώσω πως όταν ο Ιβάν Φιοντόροβιτς βγήκε το 
βράδ\) -όπως το ιστόρησα κιόλας- απ' το σπίτι της Κα
τερίνας Ιβάνοβνας μαζί με τον Αλιόσα και το\) είπε πως 
«δε με σ\)γκινεί» -έλεγε ένα μεγάλο φέμα κείνη τη στιγ
μή: Την αγαπουσε παράφορα, αν κι είναι αλήθεια πως ήταν 
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στιγμές που τη μισοόσε τόσο πολύ που θα μπορούσε και 
να τη σκοτώσει .  Οι λόγοι ήταν πολλοί :  Καταταραγμένη 
απ' αυτά που συνέβηκαν στο Μίτια , η Κατερίνα Ιβάνοβνα 
δέχτηκε τον Ιβάν σα σωτήρα της. Ένιωθε ταπεινωμένη, 
προσβλημένη και καταφρονεμένη, ένιωθε πως την περιφρο
νούσαν για τα συναισθήματά της . Και να που ξανάρθε και 
πάλι ο άνθρωπος ποι' και πρώτα την αγαπούσε τόσο, -ω, 
αυτό το 'ξερε πολύ καλά- και που τον θεωρούσε πάντα 
στην καρδιά και στο πνεύμα ανώτερό της 'Ομως η κοπέλα 
είχε αυστηρές αρχές και δεν του δόθηκε ολότελα παρ' όλο 
τον ασυγκράτητο, καραμαζοβικό πόθο του αγαπημένου της 
και παρ' όλη τη γοητεία που ασκούσε πάνω της. Ταυτό
χρονα τ1j βασάνιζε η σκέΦη πως απιστεί στο Μίτια κι όταν 
μάλωνε με τον Ιβάν (κι αυτό γινόταν συχνά) του το 'λεγε 
ορθά κοφτά. Αυτό υπονοούσε ο Ιβάν όταν έλεγε στον Αλιό
σα «Φέμα πάνω στο Φέμα» . Πραγματικά σ' όλ' αυτά υπήρχε 
πολό Φέμα κι αυτό ήταν που δαιμόνιζε τον Ιβάν Φιοντόρο
βιτς . . .  όμως για όλ' αυτά θα μιλήσουμε αργότερα . Με 
δυο λόγια προς το παρόν είχε ξεχάσει σχεδόν ολότελα το 
Σμερντιακόβ. Όμως, σαν πέρασαν δυο βδομ6:δες απ' την 
πρώτη τους συνάντηση, άρχισαν να τον βασανίζουν και πά
λι οι ίδιες παράξε.νες σκέΦεις . Φτάνει ν '  αναφέρω πως άρ
χισε ν '  αναρωτιέται :  Γιατί τότε, την τελευταία νύχτα που 
έμεινε στο σπίτι του Φιόντορ Παύλοβιτς, την παραμονή της 
αναχώρησής του , είχε πάει .σιγά-σιγά στη σκάλα σαν κλέ
φτης κι αφουγκραζόταν τι έκανε ο γέρος κάτω; Αναρωτιό
ταν ακόμα γιατί να το θυμήθηκε αυτό αργότερα' μ' απο
στροφή; Γιατί τον έπιασε την άλλη μέρα κείνη η αβάστα
χτη αγωνία και γιατί, σαν έφτασε στη Μόσχα, είπε στον 
εαυτό του : «είμαι ένας άθλιος» ; Τόσο, που ' φτασε στο ση
μείο να νομίσει πως τούτες οι βασανιστικές σκέΦεις θα 
τον κάνουν να ξεχάσει και' την Κατερίνα Ιβάνοβνα ακό
μα! Τότε ακριβώς που το σκέφτηκε αυτό, έτυχε να συνα-
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ντήσει τον Αλιόσα στο δρόμο .  Τον σταμάτησε αμέσως 
και ρώτησε: 

- Θuμάσαι όταν μετά το φαγητό ο Ντιμήτρι όρμησε 
μέσα και χτόπησε τον πατέρα και γω crou είπα όστερα στην 
αuλή πως «το δικαίωμα της επιθuμίας» το κρατάω για τον 
εαuτό μοu; Πες μοu . Σκέφτηκες τότε πως θέλω το θάνατο 
τοu πατέρα; 

- Το σκέφτηκα, απάντησε χαμηλόφωνα ο Αλιόσα. 
- Αuτό ήταν φανερό, δεν ήταν OUσκολο να το μαντέ-

Φει κανείς. Μήπως όμως σκέφτηκες τότε πως εγώ θέλω 
ακριβώς να «φάει η μια οχιά την άλλη» , δηλαδή να σκο
τώσει ο Ντιμήτρι τον πατέρα και μάλιστα όσο γινόταν πιο 
γρήγορα . . .  και πως δε θα 'χα αντίρρηση να σuντελέσω και 
γω σ' αuτό; 

Ο Αλιόσα χλόμιασε για λίγο και κοίταζε σιωπηλός τον 
αδερφό τοu στα μάτια. 

- Λέγε λοιπόν! φώναξε ο Ι βάν . Θέλω με κάθε τρόπο 
να μάθω τι σκέφτηκες τότε . Mou είναι απαραίτητο να το 
ξέρω.  Την αλήθεια, την αλήθεια θέλω να μοu πεις! πήρε 
μια βαθιάν ανάσα και κοίταξε με κάποιο προκαταβολικό 
μίσος τον Αλιόσα. 

- Σuγχώρα με, όμως κι αuτό το σκέφτηκα τότε, Φι
θόρισε ο Αλιόσα και σώπασε χωρίς να προστέσει «κανένα 
ελαφρuντι.χό» . 

- Εuχαριστώ! είπε απότομα ο Ιβάν και παρατώντας 
τον Αλιόσα έφuγε βιαστικός . Από τότε ο Αλιόσα παρατή
ρησε πως ο Ιβάν άρχισε να τον αποφεόγει και μάλιστα 
έδειχνε πως δεν τον αγαπάει, έτσι ποu κι αuτός έπαΦε να 
πηγαίνει σπίτι τοu . Όμως κείνη τη στιγμή, αμέσως όστερ ' 
απ' τη σuνάντηση με τον Αλιόσα, ο Ι βάν Φιοντόροβιτς, 
χωρίς να περάσει απ' το σπίτι τοu , τράβηξε και πάλι για 
το σπίτι τοu Σμερντιακόβ. 
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Η δεύτερη επίσκεψη στον. Σμερντιακόβ 

Ο Σ Μ Ε Ρ Ν ΤΙΑΚΟΒ είχε βγει πια απ' το Νοσοκομείο . 
Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς ήξερε την καινούργια του κατοι
κία, έμενε τώρα σε κείνο το μισοσαραβαλιασμένο ξύ

λινο σπιτάκι που χωριζόταν στα δυο από 'να διάδρομο . 
Στο ένα δωμάτιο έμενε η Μάρια Κοντράτιεβνα με τη μητέ
ρα της και στ' άλλο ο Σμερντιακόβ μονάχος του . Έναg 
Θεό� ξέρει με ποιους όρους έμενε κει πέρα : Πλήρωνε νοίκι 
άραγε ή όχι; Αργότερα λέγανε πως μπήκε στο σπίτι σαν 
αρραβωνιαστικός της Μάριας Κοντράτιεβνας και πως ζούσε 
χωρίς να πληρώνει τίποτα. Μάνα και κόρη τον εκτιμούσαν 
πολύ και τον θεωρούσαν ανώτερό τους.  Όταν του ανοίξα
νε, ο Ι βάν Φιοντόροβιτς μπήκε στο διάδρομο κι η Μάρια 
Κοντράτιεβνα του είπε να περάσει στο «καλό δωμάτιο» όπου 
έμενε ο Σμερντιακόβ. Κει μέσα υπήρχε μια όμορφη φαρ
φουρένια σόμπα καλά αναμμένη. Οι τοίχοι ήταν' ντυμένοι 
με γαλάζια ταπετσαρία, σκισμένη, είν ' αλήθεια, σε πολλά 
μέρη . Πίσω απ' αυτά τα χαρτιά πηγαινόρχονταν αμέτρητες 
κατσαρίδες, τόσο που ακουγόταν ένα αδιάκοπο χαρχάλεμα. 
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Η ε.πίπλωση ήταν φτωχική. Δ\)ο πάγκοι κοντά στο\)ς τοί
χο\)ς και δ\)ο καρέκλε.ς δίπλα στο ξύλινο τραπέζι, πο\) το 
σκέπαζε. ένα τραπε.ζομάντηλο με. ροζ σχέδια. Στα δ\)ο μικρά 
παράθ\)ρα βρισκόταν από μια γλάστρα με. γε.ράνι. Στη γω
νιά το ε.ικονοστάσι. Πάνω στο τραπέζι ένα μικρό στραπα
τσαρισμένο σαμοβάρι μ' ένα δίσκο και δ\)ο φλιτζάνια. Ο 

Σμε.ρντιακόβ ε.ίχε. πιε.ι πια το τσάι το\) και το σαμοβάρι 
ε.ίχε. σβήσε.ι ... Καθόταν στον πάγκο, μπροστά στο τραπέζι, 
και κάτι γρατζούναγε. με. μια πένα κοιτώντας ένα πτράδιο. 
Δίπλα το\) ε.ίχε. ένα μπο\)καλάκι με.λάνι κι ένα σιδφένιο 
χαμηλό σαμντάνι μ' ένα σπαρματσέτο. Ο Ιβάν Φιοντόρο
βιτς κατάλαβε. αμέσως πως ο Σμε.ρντιακόβ ε.ίχε. γίνε.ι ε.ντε.
λώς καλά. Το πρόσωπό το\) ήτανε. φρέσκο, πιο γε.μάτο από 
πριν, με. την αφέλε.ια κατσαρωμένη τούτη τη φορά και τα 
μαλλιά στο\)ς κροτάφο\)ς καλοχτε.νισμένα, με. μπόλικη πο
μάδα. Φορούσε. μια ρόμπα παρδαλή, φοδραρισμένη με. βά
τα, αρκε.τά λιγδιασμένη και τριμμένη. Φορούσε. γ\)αλιά. Ο 

Ιβάν Φιοντόροβιτς δε.ν τον ε.ίχε. ξαναδε.ί με. γ\)αλιά. Α\)τή 
η ασήμαντη λε.πτομέρε.ια τον έκανε. ξάφνο\) να θ\)μώσε.ι ακό
μα πφισσότφο: «ένα παλιόμο\)τρο κε.ι πέρα και να σο\) φο
ράε.ι και γ\)αλιά!» Ο Σμε.ρντιακόβ σήκωσε. αργά το κε.φάλι 
και τον κοίταξε. ε.πίμονα με.ς απ' τα γ\)αλιά το\). 'Ιστε.ρα 
τα 'βγαλε. χωρίς να βιάζε.ται κι ανασηκώθηκε. λίγο απ' τη 
θέση το\) όμως χωρίς κανένα σε.βασμό, σα να βαριότανε., 
μόνο και μόνο για να τηρήσε.ι μφικούς τύπο\)ς καλής σ\)
μπε.ριφοράς, πο\) α\)τούς πια δε.ν μπορε.ί κανε.ίς να το\)ς πα
ραβλέΦε.ι. Όλ' α\)τά τα παρατήρησε. αμέσως ο Ιβάν και 
μάλιστα τα κατάλαβε. και τα σuγκράτησε.: Ιδιαίτφα το βλέμ
μα το\) Σμφντιακόβ πο\) ήταν μοχθηρό, ακατάδε.χτο και 
μάλιστα αλαζονικό: 

«Τι μο\) κοu{3αλήθηκε.ς πάλι -σα να 'λε.γε.- αφού τα 
σuμφωνήσαμε. όλα τόπ; Τι άλλο θέλε.ις;» 

Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς με. δ\)σκολία σuγκρατήθηκε.. 
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- Κάνε.ι ζέστη ε.δώ μέσα, ε.ίπε. καθώς στε.κόταν ακόμα 
και ξε.κουμπωσε. το παλτό του . 

- Βγάλτε. το, του ε.πέτρε.ψε. ο Σμε.ρντιακόβ. 
Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς έβγαλε. το παλτό και το πέταξε. 

στον πάγκο, πήρε. μια καρέκλα -τα χέρια του τρέμανε.
την τράβηξε. γρήγορα κοντά στο τραπέζι και κάθισε.. Ο Σμε.ρ
ντιακόβ πρόφτασε. και κάθισε. στον πάγκο του πριν απ' αυ
τόν. 

- Πρώτα απ' όλα, ε.ίμαστε. μόνοι; ρώτησε. αυστηρά 
κι απότομα ο Ιβάν . Δε. θα μας ακουσουν από κε.ι ;  

- Κανένας δε. θ'  ακουσε.ι τίποτα . Το 'δατε. και μόνος 
σας πως μας χωρίζε.ι ο διάδρομος. 

-' Ακου, φιλαράκο μου : Τι ήταν κε.ίνο που ε.ίπε.ς όταν 
έφε.υγα απ' το Νοσοκομε.ίο , πως αν δε.ν πω ότι ξέρε.ις να 
υποκρίνε.σαι πως σ' έπιασε. κρίση τότε. και συ δε. θα τα κα
ταθέσε.ις όλα στον ανακριτή για κε.ίνη την κουβέντα μας, 
κοντά στην αυλόπορτα; Ποια όλα; Τί ε.ννοουσε.ς; Με. φοβέ
ριζε.ς δηλαδή; Μπας κι έκανα συνωμοσία μαζί σου ; Νομί
ζε.ις πως έχω να φοβηθώ τίποτα από σένα; 

Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς τα 'πε. όλ' αυτά με. παραφορά, 
δίνοντάς του. να καταλάβε.ι πως παίζε.ι πια μ' ανοιχτά χαρ
τιά και να λε.ίπουν οι υπαινιγμοί και τα μισόλογα. Τα μά
τια του Σμε.ρντιακόβ αστράψανε. μοχθηρά, τ' αριστε.ρό μα
τάκι άρχισε. να τρφοπαίζε.ι κι απάντησε. αμέσως . Μίλαγε. 
όμως και πάλι συγκρατημένα κι αργά, όπως συνήθιζε. . «Θε.ς 
να τα πουμε. ανοιχτά; σα να του 'λε.γε. . Ε ,  ορίστε. ! »  

- Εννοουσα τότε., και γι' αυτό και το ε.ίπα, πως ε.σε.ίς, 
αν και ξέρατε. από πριν πως θα γίνε.ι ο φόνος του πατέρα 
σας, τον ε.γκαταλε.ίψαπ και,  για να μη σχηματίσε.ι ο xb
σμος κακή γνώμη για τα αισθήματά σας και για τίποτ' 
άλλο ακόμα, σας έδωσα την υπόσχε.ση να μην αναφέρω 
τίποτα στις Αρχές . 

Ο Σμε.ρντιακόβ τα πρόφε.ρε. αυτ<Χ χωρίς να βιάζε.ται και 
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φαινόταν πως δε,ν ε,ίχε, χάσε,ι την αuτοκuριαρχία τοu. Όμως 
στη φωνή τοu διακρινόταν ένας τόνος σταθε,ρότητας κι ε,πι· 
μονής, κάτι σα μίσος και πρόκληση. Κοίταζε, με. θράσος 
τον Ιβάν Φιοντόροβιτς, τόσο ποu αuτός τα 'χασε, για μια 
στιγμή: 

- Πώς; Τι; Μα ε,ίσαι στα καλά σοu ή σοu στρίψανε,; 
- Είμαι ε,ντε,λώς στα καλά μοu. 
- Μα μήπως τάχα το 'ξερα τότε. πως θα γίνε,ι ο φό-

νος; ξε,φώνισε, τέλος ο Ιβάν Φιοντόροβιτς και χτόπησε, δu
νατά τη γροθιά τοu στο τραπέζι. Τι θα πε,ι αuτό το «και 
για τίποτ' άλλο ακόμα»; Λέγε" κανάγια! 

Ο Σμε,ρντιακόβ σώπαινε, ε,ξακολοuθώντας να πε,ριε,ργά
ζε,ται με, το ίδιο θράσος τον Ιβάν Φιοντόροβιτς. 

- Λέγε" βρομόμοuτρο, ποιο «τίποτ' άλλο ακόμα»; οόρ
λιαξε, αuτός. 

- Με, το «τίποτ' άλλο ακόμα» ε,ννοοόσα πως ίσως 
και σε,ις θα ε,πιθuμοuσατε, τότε, σφοδρά το θάνατο τοu πατέ
ρα σας ... 

Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς αναπήδησε, απότομα και μ' όλη 
τοu τη δόναμη τοu 'δωσε, μια γροθιά στον ώμο έτσι ποu 
ο άλλος χτόπησε, με, την πλάτη στον τοίχο. Αμέσως το 
πρόσωπό τοu πλημμόρισε, από δάκρuα και πρόφε,ρε,: 

«Ντροπή σας, κόριε" να χτuπάτε, έναν αδόναμο άνθρω
πο!» 

, Εβγαλε, ένα καταλε,ρωμένο μαντίλι με, γαλάζια καρό 
και, βάζοντάς το μπροστά στα μάτια τοu, έκλαιγε, άφωνα. 
Πέρασε, κάποu ένα λε,πτό. 

- Φτάνε,ι! Πάψε,! ε,ίπε. ε.πιταχτικά ο Ιβάν Φιοντόρο
βιτς καθώς ξανακαθόταν στην καρέκλα τοu. Μη με, κάνε,ις 
να χάσω και την τε.λε,uταία στάλα της uπομονής μοu! 

Ο Σμε.ρντιακόβ πήρε, το κοuρέλι απ' τα μάτια τοu. 
Η κάθε. γραμμή τοu ζαρωμένοu προσώποu τοu ε.ξέφραζε. την 
προσβολή ποu μόλις τώρα ε,ίχε, uποστε,ί. 

Digitized by 10uk1s, July 2009



ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΡΑΜΑΖΟΒ 1 05 

-Ώστε νόμισες, βρε παλιάνθρωπε, πως ήθελα τότε 
να σκοτώσω τον πατiρα μαζί με το Ντιμήτρι; 

- Δεν ήξερα τι σκεφτόσαστε τότε, πρόφερε προσβλη
μiνος ο Σμερντιακόβ: γι' αυτό κιόλας σας σταμάτησα τότε 
κοντά στην αυλόπορτα, για να σας Ψυχ�λoγήσω . 

- Τι να Ψυχολογήσεις; Τι; 
- Μα αυτό ακριβώς: Θiλατε ή όχι να σκοτώσοuν το 

γρηγορότερο τον πατiρα σας; 
Περισσότερο απ' όλα αγανακτούσε τον Ιβάν Φιοντόρο

βιτς αυτός ο θρασύς τόνος που κράταγε μ' επιμονή ο Σμερ
ντιακόβ . 

- Εσύ τον σκότωσες !  αναφώνησε ξαφνικά . 
Ο Σμερντιακόβ χαμογiλασε περιφρονητικά. 
- Το πως δεν το σκότωσα εγώ, αυτό το ξiρετε και 

μόνος σας πολύ καλά . Και νόμιζα πως iνας Ιξυπνος άνθρω
πος ούτε κουβiντα δε θα 'κανε πια γι' αυτό το ζήτημα . 

- Μα γιατί, γιατί με υποπτεύθηκες τότε; 
-' Οπως σας είναι πια γνωστό, ο μόνος λόγος ήταν 

ο φόβος μου . Γιατί, στην κατάσταση που βρισκόμουνα τό
τε, τρiμοντας απ' το φόβο μου, τους υποπτευόμουνα όλους. 
ΣκΙφτηκα λοιπόν να Ψυχολογήσω και σας γιατί είπα μiσα 
μου : Αν και σεις Ιχετε την ίδια γνώμη με τον αδερφούλη 
σας, τότε πάει -πια , ταειωσε αυτή η δουλειά και θα - χαθώ 
και γω μαζί σας σα μύγα. 

-' Ακου δω, δυο βδομάδες πριν iλεγες άλλα. 
- Τα ίδια εννοούσα κι όταν σας μίλαγα στο Νοσοκο-

μείο, μονάχα που νόμιζα πως θα με καταλαβαίνατε και 
χωρίς περιττά λόγια και πως δε θα θiλατε να μιλήσουμε 
ανοιχτά, σαν Ιξυπνος άνθρωπος που είσαστε. 

� Για κοίτα κει! 'Ομως απάντησε, απάντησi μου, επι
μΙνω : Τι σ' iκανε να νομίσεις τότε . . .  να με υποπτευθείς 
πως θα 'κανα μια τiτοια παλιοδουλειά; 

- Δε θα μπορούσατε ποτΙ να σκοτώσετε σεις ο ίδιος 
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κι οότε το θέλατε, όμως θέλατε να τον σκοτώσει κάποιος 
άλλος. Αυτό το θέλατε. 

- Και τι ήρεμα, τι ήρεμα το λέει! Μα γιατί να το 
θέλω; Τι θα κέρδιζα εγώ απ' αυτό; 

- Πώς έτσι τι θα κερδίζατε; Κι η κληρονομιά; έχυσε 
το φαρμάκι του ο Σμερντιακόβ, σα να εκδικιότανε κιόλας . 
Θα 'χατε να παίρνετε και τα τρία αδέρφια κάπου από σα
ράντα χιλιάδες, ίσως και περισσότερες . Όμως αν ο Φιό
ντορ Παόλοβιτς παντρευότανε κείνη την κυρία Αγκραφένα > 
Αλεξάντροβνα, αυτή θα . 'γραφε όλη την περιουσία του στ ' 
όνομά της αμέσως μετά το γάμο, γιατί δεν είναι δα και 
καμιά ανόητη, και σεις τα τρία αδέρφια δε θα παίρνατε 
οότε δυο ροόβλια απ' τον πατεροόλη σας . Και μήπως τάχα 
πολό θέλανε να στεφανωθοόνε; Παρά τρίχα, που λένε: Φτάνει 
να του κοόναγε έτσι το μικρό της δαχτυλάκι και κείνος 
θα 'τρεχε το κατόπι της ως την εκκλησία με τη γλώσσα 
έξω . 

Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς έκανε μια τρομερή προσπάθεια 
να συγκρατηθεί .  

. 

- Καλά, πρόφερε στο τέλος βλέπεις πως δεν όρμησα 
πάνω σου , δε σ' έσπασα στο ΞUλo, δε σε σκότωσα. Συνέχι
σε . Νομίζεις λοιπόν πως προόριζα τον αδερφό μου, τον Ντι
μήτρι, γι' αυτή τη δουλειά, πως σ' αυτόν υπολόγιζα; 

- Και πώς να μην υπολογίζετε; Αφοό άμα σκότωνε 
αυτός, θα 'χανε τους τίτλους του , το βαθμό και την πε
ριουσία του και θα τον στέλνανε κι εξορία . Τότε όλη την 
περιουσία του πατεροόλη σας θα τη μοιραζόσαστε στα δυο 
εσείς με τον αδερφό σας, τον Αλεξέι Φιοντόροβιτς, που θα 
πει πως δε θα παίρνατε μονάχα από σαράντα μα από εξή
ντα χιλιάδες . Σίγουρα λοιπόν υπολογίζατε στο Ντιμήτρι 
Φιοντόροβιτς! 

- Ας είναι, το καταπίνω κι αυτό! ' Ακου δω, κανά
για: Αν υπολόγιζα τότε σε κανέναν, τότε σίγουρα σε σένα 
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θα \)πολόγιζα κι όχι στο Ντιμήτρι και σο\) ορκίζομαι, ότι 
προαισθανόμο\)να κιόλας πως θα κάνε.ις κάποια βρομοδο\)
λε.ιά . . .  τότε. . . .  θ\)μάμαι πως α\)τή την ε.ντόπωση ε.ίχα! 

- Και γω το σκέψτηκα τότε. για μια στιγμή πως υπο
λογίζατε. και σε. μένα, ε.ίπε. σαρκαστικά ο Σμε.ρντιακόβ. Κι 
έτσι ξε.σκε.παστήκατε. ακόμα πε.ρισσότε.ρο μπροστά μο\) . Για
τί, αψοό \)πολογίζαπ σε. μένα και την ίδια ώρα ψε.όγατε., 
ή�αν σα να μο\) λέγατε.: Μπορε.ίς να σκοτώσε.ις τον πατέρα 
μο\) ,  ε.γώ δε. σ'  ε.μποδίζω . 

- Παλιάνθρωπε.! ' Ωστε. έτσι με. κατάλαβε.ς; 
- Μα η Τσε.ρμασνιά α\)τό αποδε.ίχνε.ι. Σκε.ψτε.ίτε. το 

και μόνος σας! Είχαπ σκοπό να πάτε. στη Μόσχα και,  
παρ' όλε.ς τις παρακλ ήσε.ις το\) πατέρα σας να πάτε. στην 
Τσε.ρμασνιά, αρνηθήκατε. !  Και μόλις σας πέταξα ε.γώ ένα 
λογάκι, σ\)μψωνήσατε.! Για ποιο λόγο συμψωνήσαπ τόπ 
να πάτε. στην Τσε.ρμασνιά; Αψοό δε.ν πήγαπ στη Μόσχα 
μα στην Τσε.ρμασνιά μόνο και μόνο γιατί σας το ε.ίπα ε.γώ , 
θα πε.ι πως κάτι πε.ριμένατε. από μένα. 

-Όχι, μα το Θε.ό ,  όχι ! οόρλιαξε. τρίζοντας τα δόντια 
το\) ο Ιβάν . 

- Ε ,  πώς όχι; Εσε.ίς , σαν καλός γιος , θα 'πρε.πε. τόπ 
να με. πάτε. αμέσως στο Τμήμα και να με. σπάσε.τε. στο 
ξόλο . . .  ή το\)λάχιστο να μο\) σπάσε.π ε.κε.ί ε.πί τόπο\) τα 
μοότρα. ' Ομως ε.σε.ίς δε. θ\)μώσατε. καθόλο\) και κάνατε. όπως 
σας ε.ίπα και ψόγατε. -πράμα ε.ντε.λώς παράλογο- ε.νώ 
έπρε.πε. να με.ίνε.π για να προστατέΦε.π τη ζωή το\) πατέρα 
σας . . .  πώς λοιπόν να μην έβγαζα και γω το σ\)μπέρασμα 
πο\) έβγαλα; 

Ο Ιβάν καθότανε. σκ\)θρωπός ακο\)μπώντας σπασμωδι
κά με. τις δ\)ο γροθιές στα γόνατά το\) . 

- Ναι, κρίμα πο\) δε. σο\) 'σπασα τα μοότρα, ε.ίπε. ο 
Ιβάν χαμογε.λώντας πικρά . Στο τμήμα δε.ν μποροόσα να 
σε. πάω γιατί ποιος θα με. πίστωε. τότε. και πώς θα μποροό-
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, 
δ 't: ι , , δ σα να τ απο ει�ω ... ομως τα μοuτρα ... κριμα ΠΟι) εν 

το σκέφτηκα. Αν κι απαγορεuεται τώρα το ξuλο, όμως θα 
σοΙ) 'κανα τα μοuτρα κιμά. 

Ο Σμερντιακόβ τον κοίταζε σχεδόν με απόλαuση. 
- Στις ΣUνηθισμένες περιστάσεις της ζωής, πρόφερε αu

τός μ' έναν τόνο αuτάρεσκα διδαχτικό, σαν κι αuτόν ποΙ) 
'παιρνε καμιά φορά όταν σuζητοuσε με το Γρηγόρη Βασί
λιεβιτς για τη θρησκεία και τον κoρόιδε.uε μπροστά στον 
Φιόντορ Παuλοβιτς, στις σuνηθισμένες περιστάσεις της ζω
ής πραγματικά ο Νόμος απαγορεuει το ξuλο, κι όλοι πά
Φανε πια να δέρνοuν, όμως στις εξαιρετικές περιστάσεις της 
ζωής, όχι μονάχα στη χώρα. μας μα και σ' όλο τον κόσμο, 
ακόμα και στην πιο πλέρια γαλλική δημοκρατία, εξακολοu
θοuν να δέρνοuν όπως και τον καιρό τοΙ) Αδάμ και της 
Εuας και ποτέ δε θα πάΦοuν, μα εσείς οuτε και σ' αuτή 
την εξαιρετική περίπτωση δεν τολμήσατε τότε να το κάνε
τε. 

- Τι βλέπω κει; Μαθαίνεις γαλλικά; είπε ο Ιβάν δε.ί
χνοντας μ' ένα κίνημα τοΙ) κεφαλιοι) το τετράδιο ποΙ) βρι
σκόταν πάνω στο τραπέζι. 

- Και γιατί να μη μαθαίνω; Έτσι μορφώνομαι κι έχω 
uπ' όΦη μοΙ) πως μπορεί καμιά φορά να βρεθώ σε κείνες 
τις εuτuχισμένες χώρες της Εuρώπης. 

-' ΑκοΙ) δω, έκτρωμα, είπε ο Ιβάν και τα μάτια τοΙ) 
αστράΦανε κι έτρεμε ολόκληρος, δεν τις φοβάμαι γω τις 
κατηγόριες crou, κατάθεσε εναντίον μοΙ) ό,τι θέλεις. Κι αν 
δε σε σπάω τώρα στο ξuλο, αuτό το κάνω μόνο και μόνο 
γιατί uποπτεuομαι πως εσι) έκανες αuτό το έγκλημα και 
θέλω να σε πάω στο δικαστήριο. Θα σε ξεσκεπάσω. Περί
μενε και θα δεις! 

-Έχω τη γνώμη πως καλuτερο θα 'ναι να σωπάσε
τε. Γιατί σε τι μπορείτε να με κατηγορήσετε τη στιγμή 
ποΙ) είμαι εντελώς αθώος; Και ποιος θα σας πιστέΦει; Όμως 
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αν κάνετε την αρχή, θα τα διηγηθώ και γω όλα: Γιατί 
πώς αλλιώς θα αμ\)νθώ; 

- Νομίζεις πως σε φοβάμαι; 
- Κι αν ακόμα οι δικαστές δε με πιστέΨο\)ν , όμως 

ο κόσμος θα με πιστέΨει και θα 'ναι αίσχος για σας . 
- Θες να πεις πάλι πως «μ '  έναν έξ\)πνο άνθρωπο 

η κο\)βέντα έχει πάντα ενδιαφέρον» ,  ε; είπε ο Ιβάν τρίζο
ντας τα δόντια το\) . 

- Ακριβώς . Φανείτε έξ\)πνος λοιπόν . 
Ο Ιβάν σηκώθηκε τρέμοντας απ' το θ\)μό το\) , έβαλε 

το παλτό το\) και μην απαντώντας πια στον Σμερντιακόβ , 
χωρίς καν να τον κοιτάξει, βγήκε βιαστικά. Το φρέσκο βρα
δινό αγέρι τον δρόσισε. Το φεγγάρι έλαμπε ζωηρά . Ένας 
φοβερός εφιάλτης από ιδέες και αισθήματα κόχλαζε στην 
ψ\)χή το\) . 

« Να πάω και να καταγγείλω τώρα το Σμερντιακόβ. 
Μα τι να καταγγείλω, αφού είναι αθώος; Αιιτός θα με 
κατηγορήσει. Αλήθεια γιατί πήγα τότε στην Τσερμασνιά; 
Γιατί; Γ ιατί ; » αναρωτιόταν ο Ιβάν Φιοντόροβιτς . «Μα βέ
βαια κάτι περίμενα να γίνει, έχει δίκιο . . .  » 

Και ξαναθ\)μήθηκε για εκατοστή φορά την τελεuταία 
κείνη νύχτα πο\) έβγαινε στη σκάλα και κρ\)φάκο\)γε. ' Ομως 
τώρα \)πόφερε τόσο απ' α\)τή την ανάμνηση πο\) σταμάτησε 
στη μέση το\) δρόμο\) σαν κάποιος να τον κάρφωσε στη θέ
ση το\) . 

« Ναι, α\)τό περίμενα τότε, α\)τό , αλήθεια είναι! Το 
' θελα, το θελα να γίνει ο φόνος! Το 'θελα άραγε να γίνει 
ο φόνος; Το ' θελα; . . .  Πρέπει να σκοτώσω το Σμερντια
κόβ! . . .  Αν δε θα 'χω τώρα το θάρρος να σκοτώσω το Σμερ
ντιακόβ, είμαι ανάξιος να ζω! »  

Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς, χωρίς να περάσει τότε �π' το 
σπίτι το\) , πήγε κατεuθείαν στης Κάτερίνας Ιβάνοβνας και 
την τρόμαξε με την εμφάνισή το\) : ' Η ταν σαν παλαβός. 

Digitized by 10uk1s, July 2009



110 Φ. ΝΤΟΣΤΟΠΕΒΣΚΗ 

Της διηγήθηκε όλη την κουβέντα που έκανε με το Σμερ
ντιακόβ, της τα 'πε όλα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. 
, Οσο κι αν εκείνη προσπάθησε να τον καθησυχάσει, αυτός 
τίποτα, πηγαινορχόταν στο δωμάτιο και μίλαγε χωρίς ειρ
μό, παράξενα. Τέλος έκατσε, ακούμπησε τους αγκώνες στο 
τραπέζι, στήριξε το κεφάλι στις παλάμες του και πρόφερε 
έναν παράξενο αφορισμό: 

- Αν σκότωσε ο Σμερντιακόβ κι όχι ο Ντιμήτρι, τότε 
σίγουρα είμαι και γω συνένοχος γιατί τον παρακίνησα. Τον 
παρακίνησα όμως; Δεν ξέρω ακόμα. Όμως αν σκότωσε 
αυτός κι όχι ο Ντιμήτρι, τότε δε χωράει αμφιβολία πως 
είμαι και γω φονιάς. 

Η Κατερίνα Ιβάνοβνα, μόλις τ' άκουσε αυτό, σηκώθη
κε σωπαίνοντας απ' τη θέση της, πήγε στο γραφείο της, 
άνοιξε μια κασετίνα που βρισκόταν κει πάνω, έβγαλε από 
μέσα κάποιο χαρτάκι, και το 'βαλε μπροστά στον Ιβάν. 
Γι' αυτό το ίδιο χαρτάκι μίλησε αργότερα ο Ιβάν Φιοντό
ροβιτς στον Αλιόσα λέγοντάς του πως υπάρχει κάτι που 
αποδείχνει με «μαθηματική ακρίβεια» πως σκότωσε ο Ντι
μήτρι. Ήταν ένα γράμμα που 'χε γράψει ο Ντιμήτρι στην 
Κατερίνα Ιβάνοβνα όντας μεθυσμένος, κείνο το ίδιο βράδυ 
που συναντήθηκε με τον Αλιόσα στα χωράφια, καθώς αυ
τός πήγαινε στο μοναστήρι μετά τη σκηνή στο σπίτι της 
Κατερίνας Ιβάνοβνας όταν την πρόσβαλε η Γκρούσενκα. Τό
τε, όταν χώρισε με τον Αλιόσα κι ο Μίτια τράβηξε για 
το σπίτι της Γκρούσενκας. Δεν είναι γνωστό αν την είδε 
μα το βράδυ βρέθηκε στην ταβέρνα Η Πρωτεύουσα, όπου 
και τα κοπάνισε για καλά. Όταν μέθυσε, ζήτησε να του 
φέρουν χαρτί και καλαμάρι κι έγραψε ένα σπουδαίο ντοκου
μέντο σε βάρος του. Ήταν ένα αλλοπαρμένο, φλύαρο κι 
ασυνάρτητο γράμμα, κυριολεχτικά «μεθυσμένο». Έμοιαζε 
με τη διήγηση ενός μεθυσμένου που γυρίζει στο σπίτι του 
κι αρχίζει να λέει μ' εξαιρετική ζωηρότητα στη γυναίκα 
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ΤΟι) ή σε κάποιον άλλον απ' τοuς δικούς ΤΟι) για το πώς 
τώρα μόλις τον προσβάλανε, τι παλιάνθρωπος είν ' αuτός 
ΠΟι) τον πρόσβαλε, τι θαuμάσιος άνθρωπος cχπεναντίας είν '  
αuτός ο ίδιος και πως θα  ΤΟι) δείξει κείνοΙ) τοι) παλιάνθρω
ποι) -κι όλ' αuτά πολύ φλύαρα, ασύνδετα και με έξαΦη, 
χτuπώντας τις γροθιές τοι) στο τραπέζι, με μεθuσμένα δά
xpucx. Το χαρτί ποι) τοι) δώσανε ήταν ένα βρόμικο κομμα
τάκι επιστολόχαρτο κακής ποιότητας κι απ ' το πίσω μέρος 
ήταν γραμμένος κάποιος λογαριασμός . Το χαρτί δεν είχε 
φτάσει για τη μεθuσμένη φλuαρία τοι) κι ο Μίτια όχι μονά
χα είχε γεμίσει όλα τα περιθώρια, μα οι τελεuταίες αράδες 
γράφτηκαν κάθετα προς τις άλλες. Το γράμμα έλεγε τού
τα : 

«Μοιραία Κάτια! Α ύριο θα βρω λεφτά και θα σου δώ
σω τις τρεις σου χιλ ιάδες και τότε πια αντίο, σΧληρό
χαρδη γυναίχα -όμως αντίο χι αγάπη μου! Ας τε
λειώνουμε! Αύριο θα ζητήσω λεφτά απ ' όλους τους αν
θρώπους, όμως αν οι άνθρωποι δε μου δώσουν, σου 
δίνω το λόγο της τιμής μου πως θα πάω στον πατέρα 
χαι θα του σπάσω το χεφάλι χαι θα του τα πάρω από 

" ' " " ,  Ιβ ' χατω απ το στρωμα του, αρκει να χει φυγει ο αν. 
Θα πάω στο χάτεργο μα τις τρεις χιλιάδες θα σ '  τις 
επιστρέφω . Αντίο . Υποχλίνομαι μπροστά σου ως τη 
γη γιατί δείχτηκα παλιάνθρωπος απέναντί σου. Συγ
χώρεσέ με. Όχι, χαλύτερα μη με συγχωρείς: Αυτό 
θα 'ναι πιο ευχολοβάσταχτο χαι για μένα χαι για σέ
να! Κάλλιο να πάω στο χάτεργο παρά "α 'χω τηv 
αγάπη σου γιατί τώρα αγαπώ άλλ Ηv που σήμερα τη 
γνώρισες απ' την καλή -πώς λοιπόν μπορείς να με 
συγχωρέσεις; Θα σχοτώσω αυτόν που μ '  -έΧλεφε! Θα 
φύγω απ ' όλους σας χαι θα πάω στην Α νατολ ή, για 
να μη βλέπω κανέναν. O�τε χι αυτήν να μη βλέπω 
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Υιατί δεν είσαι μονάχα σιι ποιι με τιιραννάς, είναι και 
κείvη. Αντίο! 

Γ.Γ. Σε καταριέμαι κι όμως σε λατρεύω. Το 
ακούω στο στήθος μοιι. Έμεινε μια χορδή και ηχεί. 
Κάλλιο να σκίσω στα διιο την καρδιά μοιι! Θα σκοτω
θώ, όμως πρώτα θα σκοτώσω το παλιόσκιιλο. Θα τοιι 
αρπάξω τις τρεις χιλιάδες και θα σ' τις πετάξω. Κι 
ας είμαι παλιάνθρωπος απέναντί σοιι, όμως κλέφτης 
δε θα 'μαι! Να περιμένεις τις τρεις χιλιάδες. Είναι 
κάτω απ' το στρώμα τοιι παλιόσκιιλοιι -με μια ροζ 
κορδελίτσα. Δεν είμαι Υω ο κλέφτης; αιιτόν ποιι μ' 
έκλεψε θα σκοτώσω. Κάτια, μη με κοιτάς περιφρονη
τικά: Ο Ντιμήτρι δεν είναι κλέφτης μα φονιάς! Σκό
τωσε τον πατέρα τοιι και κατάστρεψε τον εαιιτό τοιι 
Υια να δειχτεί διινατός και να μην τον τιιραννάει η 
περηφάνια σοιι. Και Υια να μη σ' αΥαπάει. 

Γ. Γ.Γ. Σοιι φιλάω τα πόδια. Αντίο! 
Γ. Γ.Γ.Γ. Κάτια, παρακάλα το Θεό να μοιι δώ

σοιιν οι άνθρωποι τα λεφτά. Τότε δε θα βάψω τα χέ
ρια μοιι στο αίμα. Μ' αν δε μοιι δώσοιιν, θα τα βάψω! 
Σκότωσέ με! 

Δούλος σοιι κι εχθρός σοιι 
Ντ. Καραμάζοβ 

Όταν ο Ιβάν διάβασε το «ντοκουμέντο», σηκώθηκε έχο
ντας πειστεί. Θα πει λοιπόν πως σκότωσε ο αδερφός του 
κι όχι ο Σμερντιακόβ. Κι αφού δε σκότωσε ο Σμερντιακόβ, 
θα πει πως δεν σκότωσε κι αυτός, ο Ιβάν. Το γράμμα 
αυτό πήρε ξάφνου γι' αυτόν σημασία μαθηματικής απόδει
ξης. Δεν του 'μενε πια καμιά αμφιβολία για την ενοχή 
του Μίτια. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε πως ο Ιβάν ποτέ 
δεν υποπτεύθηκε ότι ίσως ο Ντιμήτρι να σκότωσε μαζί με 
το Σμερντιακόβ. Αυτό δα δεν ήταν καθόλου πιθανό -τα 
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γε.γονότα έτσι δε.ίχνανε.. Ο Ιβάν ησόχασε. ε.ντε,λώς . Τ '  άλλο 
πρωί θυμόταν με. πε.ριφρόνηση το Σμε.ρντιακόβ και τις ε.ι
ρωνε.ίε.ς του . 'Ύ στε.ρα μάλιστα από με.ρικές μέρε.ς αποροόσε. 
πώς ε.ίχε. προσβληθε.ί τόσο πολΙ; απ' τις υποΦίε.ς του . 

Αποφάσισε. να τον πε.ριφρονήσε.ι και να ξε.χάσε.ι .  Έτσι 
πέρασε. ένας μήνας .  Δε. ρώταγε. κανέναν πια για το Σμε.ρ
ντιακόβ, άκουσε. μονάχα κάνα δυο φορές πως ε.ίναι βαριά 
άρρωστος και χάνε.ι τα λογικά του . 

«Θα καταλήξε.ι στην τρέλα» ε.ίχε. πε.ι μια φορά ο νε.α
ρός γιατρός Βαρβίνσκη κι ο Ιβάν το πρόσε.ξε. αυτό . 

Την τε.λε.υταία βδομάδα αυτοΙ; του μήνα ο Ιβάν άρχισε. 
να αισθάνε.ται πoΛU άσκημα. Είχε. πάε.ι κιόλας και ε.ίχε. ζη
τήσε.ι τη συμβουλή του γιατροΙ; που 'χε. φέρε.ι η Κατε.ρίνα 
Ιβάνοβνα απ' τη Μόσχα. Τον ίδιο ακριβώς καιρό οι σχέ
σε.ις του με. την Κατε.ρίνα Ιβάνοβνα ε.ίχαν φτάσε.ι στο απρο
χώρητο. Λε.ς κι ήταν δυο ε.χθροί ε.ρωτε.υμένοι. Οι ε.πιστρο
φές της Κατε.ρίνας Ιβάνοβνας στο Μίτια , στιγμιαίε.ς μα δυ
νατές, έκαναν τον Ιβάν να φρε.νιάζε.ι. Το παράξε.νο ε.ίναι 
πως ως την τε.λε.υταία σκηνή που πε.ριγράΦαμε. και που έγι
νε. στης Κατε,ρίνας Ιβάνοβνας, όταν πήγε. κε.ι ο Αλιόσα γυρ
νώντας απ' το Μίτια, αυτός, ο Ι βάν, δε.ν την άκουσε. οότε. 
μια φορά ν' αμφιβάλλε.ι όλον αυτό το μήνα για την ε.νοχή 
του Μίτια , παρ '  όλε.ς τις « ε.πιστροφές» της σ' αυτόν, που 
τόσο πολΙ; μισοόσε. ο Ιβάν . Είναι αξιοπαρατήρητο ακόμα 
και τοότο : Ενώ αισθανόταν πως μέρα με. τη μέρα μισε.ί 
το Μίτια όλο και πε.ρισσότε.ρο, καταλάβαινε. ταυτόχρονα πως 
δε.ν τον μισοόσε. για τις « ε.πιστροφές» της Κάτιας σ' αυτόν 
μα μόνο και μόνο γιατί αυτός σκότωσε τον πατέρα! Το 
αισθανόταν αυτό και το παραδε.χόταν ο ίδιος απόλυτα. Παρ' 
όλ' αυτά, καμιά δε.καριά μέρε.ς πριν απ' την δίκη, πήγε. 
στο Μίτια και του πρότε.ινε. να δραπε.τε.όσε.ι -σχέδιο που , 
καθώς φαίνε.ται, το 'χε. σκε.φτε,ί από καιρό . Εδώ, ε.�τός απ' 
την κόρια αιτία που τον έσπρωξε. σ' αυτό, έφταιγε. και κά-
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ποια γρατσοuνιά στην καρδιά το!) πο!) το!) την �ίχ� κάν�ι 
μια φράση το!) Σμ�ρντιακόβ, πως τάχα αuτόν, τον Ιβάν, 
τον σuμφέρει να καταδικάσοuν τον αδ�ρφό τοu , γιατί τότ� 
το ποσό της πατρικής κληρονομιάς θ' αuξανόταν γι' αuτόν 
και για τον Αλιόσα από σαράντα σε εξήντα χιλιάδ�ς ρού
βλια. Aπoφάσισ� να θuσιάσ�ι τριάντα χιλιάδες από μέρος 
το!) μονάχα για να βoηθήσ�ι το Μίτια να δραπ�τ�ύσ�ι .  ru
ρίζοντας τότ� απ' το Μίτια ήταν τρομερά μ�λαγχoλικός 
και ταραγμένος. ' Aρχισ� �άφνo!) να αισθάν�ται πως θέλ�ι 
την αytόδραση όχι μονάχα για να θuσιάσ�ι τις τριάντα χι
λιάδες και να �ποuλώσ�ι τη γρατσοuνιά μα και για κάτι 
άλλο. 

« Μην �ίναι τάχα γιατί μέσα μο!) είμαι και γω το ίδιο 
φονιάς; »  αναρωτήθηκε . 

Κάη το ξεχασμένο μα φλογφό το!) κατάτρωγ� την Φu
χή . Το κuριότερο ήταν πο!) όλον αuτό το μήνα uπόφερε 
πολύ η πφηφάνια τοu , μα γι' αuτό θα πoύμ� αργότερα . . .  
, Η·ταν έτοιμος να χτuπήσ�ι το κοuδούνι το!) σπιτιού το!) 
μ�τά την κοuβέντα πο!) έκανε με τον Αλιόσα όταν αποφάσι
σ� να πά�ι στο Σμ�ρντιακόβ γιατί τον έπιασ� αναπάντ�χα 
μια αβάσταχτη αγανάκτηση. Σκέφτηκ� ξαφνικά πως η Κα
τερίνα Ιβάνοβνα μόλις πριν από λίγο το!) φώναξ� μπροστά 
στον Αλιόσα: 

« Εσύ, μονάχα �συ μ' έπ�ισ�ς πως αuτός (δηλαδή ο 
Μίτια) είναι ο φονιάς ! »  

Μόλις το θuμήθηκ� αuτό, ο Ιβάν έμ�ιν� σύξuλος .  Ποτέ 
το!) δ�ν �ίχ� πρoσπαθήσ�ι να την π�ίσ�ι πως ο Μίτια είναι 
ο φoνιάς, απ�ναντίας uποπτεuόταν και τον �αuτό το!) ακόμα 
και της το 'χ� π�ι όταν γύρισ� απ' το Σμ�ρντιακόβ. Aπ�
ναντίας αuτή, αυτή το!) 'δειξ� τότε το «ντοκοuμέντο» και 
το!) απόδ�ιξε την �νoχή το!) αδερφού τοu ! Και να πο!) ξάφ
νο!) τώρα το!) φώναξ�: 

« Πήγα εγώ η ίδια στο Σμ�ρντιακόβ ! »  
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Πότε πήγε; Ο Ιβάν δεν ήξερε τίποτα για όλ' αuτά. 
Θα πει λοιπόν πως κι αuτή δεν ήταν και τόσο βέβαιη για 
την ενοχή τοu Μίτια! Και τι μπορούσε να της πει ο Σμερ
ντιακόβ; Τι να της είχε πει άραγε; Τρομερός θuμός τον 
σuνεπήρε. Δεν καταλάβαινε πώς μπόρεσε μισή ώρα πριν 
να μην της απαντήσει σ' αuτ& τα λόγια και να μη βάλει 
αμέσως τις φωνές. Παράτησε το xouooUVL και τράβηξε βια
στικός για τό σπίτι τοu Σμερντιακόβ. 

«Τούτη τη φορά ίσως και να σκοτώσω» ,  σκέφτηκε στο 
δρόμο. 
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Η τρίτη και τελεuταία σuνάντηση 
με το Σμερντιακόβ 

Σ ΤΑ ΜΙΣΑ κιόλας του δρόμου άρχισε να φυσάει δυνατό 
ξεροβόρι, το ίδιο που φόσαγε το πρωί, κι άρχισε να 
πέφτει Φιλό πυκνό, ξερό χιόνι . Έπεφτε στο χώμα μα 

δεν πρόφταινε να στρωθεί ' αγέρας το σήκωνε, το στριφογό
ριζε και σε λίγο άρχισε' σωστή χιονοθόελλα. Στο μέρος της 
πολιτείας όπου έμενε ο Σμερντιακόβ δεν υπήρχαν καθόλου 
σχεδόν φανάρια. Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς προχωροόσε στο σκο
τάδι μην προσέχοντας τη χιονοθόελλα, βρίσκοντας το δρό
μο του με το ένστικτο . Του πονοόσε το κεφάλι .  Τα μελίγ
για του χτυποόσαν οδυνηρά. Στους καρποός των χεριών 
του ένιωθε παράξενους σπασμοός. Λίγο πριν φτάσει στο σπι
τάκι της Μάριας Κοντράτιεβνας, ο Ιβάν Φιοντόροβιτς συ
νάντησε ένα μεθυσμένο, έναν κοντό μουζικάκο που φόραγε 
ένα μπαλωμένο κοντογοόνι και παραπατώντας κάτι μουρ
μοόριζε, έβριζε και ξάφνου παράταγε τις βρισιές κι άρχιζε 
να τραγουδάει με βραχνή, μεθυσμένη φωνή: 

Πήγε ο Βάνχα μου στο Πίτερ 
Δεν τον περιμένω πια! 
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Όμως πάντα σταματοόσε σ' αυτό το δεότερο στίχο κι άρ
χιζε πάλι κάποιον να βρίζει, όστερα ξανάρχιζε ξαφνικά το 
ίδιο τραγοόδι .  Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς αισθανόταν από ώρα 
τώρα τρομερό μίσος γι' αυτόν χωρίς καν να το σκέφτεται 
καθόλου και ξαφνικά το συνειδητοποίησε . Αμέσως ένιωσε 
την ακατάσχετη επιθυμία να του δώσει μια γροθιά και να 
τον πετάξει χάμω . Την ίδια ακριβώς στιγμή είχαν φτάσει 
κοντά ο ένας στον άλλο κι ο μουζικάκος παραπάτησε κι 
έπεσε μ' όλη του τη 06ναμη πάνω στον Ιβάν. Αυτός τον 
έσπρωξε με λόσσα. Ο μουζικάκος τινάχτηκε μακριά και ξα
πλώθηκε σαν κοότσουρο στην παγωμένη γη βγάζοντας ένα 
στεναγμό: 

- Ω-ωχ! και σώπασε . 
Ο Ιβάν τον πλησίασε . Εκείνος κοιτόταν ανάσκελα, εντε

λώς ακίνητος, αναίσθητος: 
« Θα πεθάνει απ' την παγωνιά» ,  σκέφτηκε ο Ιβάν και 

προχώρησε πάλι προς το σπίτι του Σμερντιακόβ. 
Στο διάδρομο η Μάρια Κοντράτιεβνα, που έτρεξε να 

του ανοίξει κρατώντας ένα κερί, του ψιθόρισε πως ο Πάβελ 
Φιοντόροβιτς ( δηλαδή ο Σμερντιακόβ) είναι πολό άρρω
στος, όχι μονάχα δεν μπορεί να σηκωθεί απ' το κρεβάτι, 
μα φαίνεται σα να 'χει χάσει τα λογικά του, και το τσάι 
ακόμα είπε να το πάρουμε, δε θέλησε να το πιει. 

- Τι δηλαδή, κάνει φασαρίες; ρώτησε απότομα ο Ιβάν 
Φιοντόροβιτς. 

- Τι λέτε, απεναντίας είναι εντελώς ήσuχoς, μονάχα 
μη μιλήσετε μαζί του πολλήν ώρα . . .  παρακάλεσε η Μάρια 
Κοντράτιεβνα. 

Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς άνοιξε την πόρτα και μπήκε στο 
δωμάτιο . Ε ίχαν ανάψει τη σόμπα κι έκανε πολλή ζέστη 
όπως και την προηγοόμενη φορά, όμως μέσα στο δωμάτιο 
είχαν γίνει μερικές αλλαγές . Ο ένας πάγκος δεν υπήρχε 
και στη θέση του είχαν βάλει ένα παλιό πέτσινο ντιβάνι, 
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απομίμηση ακαζού . Εκεί πάνω είχαν βάλει ένα στρώμα με 
αρκετά καθαρά άσπρα μαξιλάρια . Στο ντιβάνι καθόταν ο 
Σμερντιακόβ, φορώντας την ίδια κείνη ρόμπα . Το τραπέζι 
το 'χαν μεταφέρει μπροστά στο ντιβάνι, έτσι που το δωμά
τιο είχε γίνει πολύ στενάχωρο. Στο τραπέζι βρισκόταν κά
ποιο χοντρό βιβλίο με κίτρινο εξώφυλλο, μα ο Σμερντια
κόβ δεν το διάβαζε . Καθόταν εκεί δίχως να κάνει τίποτα . 
Υποδέχτηκε μ' ένα παρατεταμένο και σιωπηλό βλέμμα τον 
Ιβάν Φιοντόροβιτς και φαινόταν πως δεν παραξενεύτηκε κα
θόλου απ' την επίσκεφή του . Το πρόσωπό του είχε αλλάξει 
πολύ , είχε αδυνατίσει κι είχε χλομιάσει .  Τα μάτια του εί
χαν μπει μέσα στις κόγχες τους κι από κάτω είχαν μελα
νιάσει. 

-Ώστε στ' αλήθεια είσαι άρρωστος; είπε σταματώ
ντας ο Ιβάν Φιοντόροβιτς . Δε θα σ' απασχολήσω πολύ , 
ούτε το παλτό μου δε θα βγάλω . Πού να κάτσω; 

Πήγε στην άλλη άκρη του τραπεζιού, πήρε μια καρέ
κλα, την έφερε κοντά στο τραπέζι και κάθισε . 

- Τι με κοιτάς και δε λες τίποτα; Μια ερώτηση ήρθα 
μονάχα να σου κάνω . Μα το Θεό, δε θα φύγω από δω 

. προτού μου απαντήσεις : Ήρθε δω πέρα η κυρία Κατερίνα 
Ιβάνοβνα; 

Ο Σμερντιακόβ σώπασε για πολλήν ώρα κοιτώντας, 
όπως και πρώτα, ήρεμα τον Ιβάν, μα ξαφνικά έκανε μια 
βαριεστημένη χειρονομία και του απόστρεΦε το πρόσωπο. 

- Τι θα πει αυτό; ξεφώνισε ο Ιβάν . 
- Τίποτα. 
- Πώς τίποτα; 
- Ε ,  ναι, ήρθε. Τι 'σας νοιάζει εσάς; Αφήστε με ήσυχο. 
-Όχι, δε θα σ' αφήσω! Λέγε, πότε ήρθε; 
- Το ξέχασα πια, είπε ο Σμερντιακόβ χαμογελώντας 

περιφρονητικά και ξάφνου , γυρίζοντας και πάλι το πρόσωπο 
στον Ιβάν . Κάρφωσε το βλέμμα πάνω του , ένα βλέμμα 
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γεμάτο έξαλλο μίσος, -το ίδιο κείνο βλέμμα ποΙ) τον κοί
ταζε και στην άλλη τοuς σuνάντηση, ένα μήνα πριν_ 

- Και σεις άρρωστος φαινόσαστε, τα μάγοuλά σας πέ
σανε, χάσατε το χρώμα σας, είπε στον Ιβάν_ 

- Να μη σε νοιάζει η uγεία μοu' απάντησε σ' αuτό 
ποΙ) σε ρωτάω. 

- Γιατί κιτρίνισαν τα μάτια σας; Τ' ασπράδια είναι 
κατακίτρινα. Μην τάχα είναι τίποτα ποΙ) σας βασανίζει; 

Χαμογέλασε περιφρονητικά και ξάφνοΙ) ξεκαρδίστηκε στα 
γέλια. 

- Δε θα φύγω προτού μοΙ) απαντήσεις. Τ' άκοuσες; 
ξεφώνισε τρομερά ερεθισμένος ο Ιβάν. 

- Γιατί μοΙ) φορτώνεστε; Γιατί με βασανίζετε; είπε 
ο Σμερντιακόβ πονεμένα. 

- Βρε, ποΙ) να πάρει ο διάολος. Λίγο με νοιάζει για 
σένα. Απάντησέ μοΙ) και φεύγω αμέσως. 

- Δεν έχω τίποτα να σας απαντήσω, πεισμάτωσε και 
πάλι ο Σμερντιακόβ. 

- Σε βεβαιώνω πως θα σ' αναγκάσω ν' απαντήσεις! 

- Γιατί ανησuχείτε τόσο; είπε ξάφνοΙ) ο Σμερντιακόβ 
και τον κοίταξε κατάματα, όχι μονάχα με περιφρόνηση μα 
σχεδόν με σιχασιά. Μήπως γιατί αύριο αρχίζει η δίκη; Εσείς 
δεν πρόκειται να πάθετε τίποτα, πιστέψτε το επιτέλοuς! Πη
γαίνετε σπίτι σας, πλαγιάστε και κοιμηθείτε ήσuχα, δεν έχετε 
τίπο'tα να φοβηθείτε. 

- Δε σε καταλαβαίνω ... τι μπορώ να φοβηθώ αύριο; 
πρόφερε απορώντας ο Ιβάν και ξάφνοΙ) πραγματικά μια ρι
πή παγωμένοΙ) τρόμοΙ) φύσηξε στην καρδιά τοu. 

Ο Σμερντιακόβ τον κοίταξε από πάνω ως κάτω. 
- Δε με κα-τα-λα-βαί-νε-τε; πρόφερε μακρόσuρτα κι 

επιτιμητικά. Όρεξη ποΙ) την έχετε, ένας έξuπνος άνθρωπος 
σαν και σας να παίζει ακόμα κωμωδία! 
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Ο Ιβάν τ.ον κοίταζε σιωπηλά. Αuτός ο αναπάντεχος 
τόνος, ΠΟι) παραήταν πια uπεροπτικός, στη φωνή ΤΟι) πρώ
ην λακέ τοu , ΤΟι) 'κανε εντόπωση . Τέτοιον τόνο δεν είχε 
μεταχειριστεί, οότε την περασμένη φορά. 

- Σας λέω πως δεν έχετε τίποτα να φοβάστε. Δε θα 
καταθέσω τίποτα εναντίον σας στοιχεία σε βάρος σας δεν 
uπάρχοuν. Πώς τρέμοuν τα χέρια τοu . Γιατί τρεμοuλιάζοuν 
έτσι τα δάχτuλά σας; Πηγαίνετε σπίτι σας, δε σκοτώσατε 
σεις. 

Ο Ιβάν ανατρίχιασε . Θuμήθηκε τον Αλιόσα . 
- Το ξέρω πως δεν είμαι γω . . .  τραόλισε. 
- Το ξέ-ρε-τε; έκανε ο Σμερντιακόβ . 
Ο Ιβάν τινάχτηκε απάνω και τον άρπαξε απ' τον ώμο : 
- Πες τα όλα, κάθαρμα! Πες τα όλα! 
Ο Σμερντιακόβ δε φοβήθηκε καθόλοu . Κάρφωσε πάνω 

ΤΟι) τα μάτια ΤΟι) μ' ένα παράφορο μίσος. 
- Ε,  αφοό είν ' έτσι, εσείς σκοτώσατε λοιπόν, ΤΟι) ψι

θόρισε φρενιασμένα . 
Ο Ιβάν κάθισε στην καρέκλα σαν κάτι να σκέφτηκε. 

Χαμογέλασε χαιρέκακα. 
- Για τα ίδια μοΙ) κοπανάς πάλι; Γι '  αuτά ποΙ) 'λεγες 

και την προηγοόμενη φορά; 
- Μα και την περασμένη φορά καθόσαστε κει πέρα 

απέναντί μοΙ) και τα καταλαβαίνατε όλα, τα καταλαβαίνετε 
και τώρα. 

- Καταλαβαίνω μονάχα πως 'είσαι τρελός. 
- Ακόμα δε βαρεθήκατε; Αφοό είμαστε μόνοι και κα-

νείς δε μας ακοόε, γιατί να παίζοuμε αuτή την κωμωδία; 
Ή, μήπως θέλετε ,κόμα να ρίξετε όλη την εuΘUνη σε μένα 
αποκλειστικά; Εσείς σκοτώσατε, εσείς είστε ο κuριότερος 
δολοφόνος, εγώ ήμοuν μονάχα όργανό σας, πιστός σας uπη
ρέτης και δεν έκανα άλλο παρά να εκτελέσω αuτό ποΙ) μοΙ) 
είχατε πει. 
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- Να εκτελέσεις; Ώστε εσό σκότωσες λοιπόν; είπε ο 
Ιβάν και πάγωσε σόγκορμος . 

Λες και κάτι σάλεΦε στο μυαλό του κι έτρεμε ολάκερος 
από παγωμένο ρίγος . Τότε πια κι ο Σμερντιακόβ τον κοί
ταξε απορημένος :  Φαίνεται πως του 'κανε εντόπωση η ειλι
κρίνεια του ξαφνικοό φόβου του Ιβάν . 

- Μα στ'  αλήθεια λοιπόν δεν ξέρατε τίποτα; τραόλισε 
ΔUσπιστα, κοιτάζοντάς τον στα μάτια μ' ένα στραβό χαμό
γελο. 

Ο Ιβάν όλο τον κοίταζε, λες και του κόπηκε η λαλιά. 

ΠήΥε ο Βάνχα μου στο Πίτερ 
Δεν' τον περιμένω πια! 

αντήχησε ξάφνου μέσα στο κεφάλι του . 
- Ξέρεις κάτι; Φοβάμαι πως είσαι όνειρο, πως είσαι 

ξωτικό, πρόφερε .  
- Δεν υπάρχει δω πέρα κανένα ξωτικό εκτός από μας 

τους δυο και κάποιον τρίτο . Χωρίς αμφιβολία εδώ είναι 
τώρα ο τρίτος αυτός . Βρίσκεται ανάμεσα στους δυο μας. 

- Ποιος είν ' αυτός; Ποιος βρίσκεται; Ποιος τρίτος; 
πρόφερε φοβισμένα ο Ιβάν Φιοντόροβιτς, κοιτάζοντας γόρω 
του και Φάχνοντας βιαστικά με το βλέμμα του κάποιον σ' 
όλες τις γωνιές . 

- Ο τρίτος αυτός είναι ο Θεός -η Θεία Πρόνοια, 
εδώ είναι τώρα, δίπλα μας, μονάχα δεν υπάρχει λόγος να 
Φάχνετε γι' αυτόν, δε θα τον βρείτε. 

- Ψέματα είπες πως σκότωσες ! οόρλιαξε φρενιασμένα 
ο Ιβάν . Ή τρελός είσαι ή με κορο'ίδεόεις όπως και την 
περασμένη φορά! 

Ο Σμερντιακόβ δε φοβήθηκε -όπως και πρώτα- μο
νάχα τον κοίταξε εξεταστικά . Δεν μποροόσε να κατανικήσει 
ακόμα τη δυσπιστία του, όλο του φαινόταν πως ο Ιβάν 
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«όλα τα ξέρtι» μα uπο�ρίνtται για να « ρίξει την tuθuνη 
πάνω τοu» 

- Σταθtίπ μια στιγμή, πρόφφt τέλος μ' αΔUνατη φωνή 
και ξάφνοu , βγάζοντας κάτω απ' το τραπέζι τ '  αριστφό 
τοu πόδι, άρχισt ν' ανασηκώνtι το μπατζάκι τοu . 

Φόραγε μια μακριά άσπρη κάλτσα και παντόφλα . Χω
ρίς να βιάζtται, ο Σμφντιακόβ έβγαλε την καλτσοδέτα κι 
έχωσt βαθιά στην κάλτσα τα δάχτuλά τοu . Ο Ιβάν Φιο
ντόροβιτς τον κοίταζt και ξαφνικά άρχισt να τρέμtι σπα
σμωδικά! 

- Τρtλέ! οuρλιαξt και πηδώντας απ ' τη θέση τοu ρί
χτηκε προς τα πίσω έτσι ποu χτόπησε με την πλάτη στον 
τοίχο, κι έμtινε xtt σα να κόλλησt, πντωμένος σα χορδή . 
Κοίταζt μ' αλλόφρονη φρίκη τον Σμφντιακόβ. Εκείνος δtν 
ταράχτηκε καθόλοu απ' τον τρόμο τοu Ιβάν, όλο ψαχοό
λtut ακόμα στην κάλτσα, λtς και προσπαθοόσε να πιάσtι 
κάτι μt τα δάχτuλά τοu και να το τραβήξει. Τέλος τα 
κατάφtρt. Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς tίδt πως ήταν κάτι χαρτιά 
ή κάποιο μάτσο από χαρτιά. Ο Σμtρντιακόβ τα 'βγαλt 
και τα 'βαλε στο τραπέζι . 

- Να! tίπt σιγανά. 
- Τι tίναι αuτό; ρώτησt τρέμοντας ο Ιβάν Φιοντόρο-

βιτς . 
- Κοιτάχτε ο ίδιος, tίπε το ίδιο σιγανά ο Σμφντιακόβ. 
Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς έκανt ένα βήμα προς το τραπέζι, 

έπιασt το πακέτο κι άρχισt να το ξετuλίγtι, ' μα ξαφνικά 
τράβηξt τα δάχτuλά τοu λtς κι tίχt αγγίξtι κάτι σιχαμtρό, 
ένα τρομtρό φπετό . 

- Τα δάχτuλά σας ψέμοuν, ixouv σπασμοός, παρα
τήρησt ο Σμφντιακόβ και ξtτuλιξε ο ίδιος, χωρίς να βιάζt
ται, το χαρτί. 

' Η  ταν τρία μάτσα κατοστάρικα . 
-Όλα εδώ είναι, όλες οι τρtις χιλιάδtς -δtν uπάρ-
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χει ανάγκη να τα μετρήσετε . Παραλάβετέ τις, είπε δείχνο
ντας με το κεφάλι το\) τα λεφτά . Ο Ιβάν σωριάστηκε στην 
καρέκλα . Είχε πανιάσει .  

- Με τρόμαξες . . .  μ '  α\)τή την κάλτσα . . .  πρόφερε μ' 
ένα ηλίθιο χαμόγελο.  

- Μα πώς λοιπόν, πώς λοιπόν; Ως τα τώρα δεν το 
ξέρατε; ρώτησε ακόμα μια φορά ο Σμερντιακόβ. 

-Όχι, δεν το 'ξερα. Όλο νόμιζα πως το 'κανε ο 
Ντιμήτρι .  Αδερφέ μο\) ! Αδερφέ μο\) ! Αχ! έπιασε ξάφνο\) 
το κεφάλι το\) και με τα δ\)ο το\) χέρια. ' Ακο\) : μονάχος 
σο\) σκότωσες; Χωρίς τον αδερφό μο\) ή με τον αδερφό; 

- Μονάχα με σας. Με σας σκότωσα. Ο Ντιμήτρι Φιο
ντόροβιτς είναι ολότελα αθώος. 

- Καλά, καλά . . .  Για μένα αργότερα. Τι έπαθα και 
τρέμω έτσι . . .  Λέξη δεν μπορώ να προφέρω . 

- Τότε όμως είσαστε θαρραλέος , «όλα επιτρέπονται» 
λέγατε και τώρα κατατρομάξατε! πρόφερε απορώντας ο 
Σμερντιακόβ .  Μήπως θέλετε καμιά λεμονάδα; Θα πω αμέ
σως να σας φέρο\)ν . Θα σας δροσίσει πoΛU . Μονάχα θα 
πρέπει πρώτα να σκεπάσο\)με τουτο δω . 

Κι έδειξε ξανά με το κεφάλι το\) τα μάτσα. Έκανε 
να πάει κιόλας προς την πόρτα για να φωνάξει στη Μάρια 
Κοντράτιεβνα να φέρει μια λεμονάδα, και, ψάχνοντας με 
τι να σκεπάσει τα λεφτά για να μην τα δει εκείνη, έβγαλε 
στην αρχή το μαντίλι το\) μα, επειδή α\)τό ήταν καταλερω
μένο, πήρε κείνο το χοντρό κίτρινο βιβλίο πο\) 'χε προσέξει 
ο Ι βάν μόλις μπήκε . Μ' α\)τό σκέπασε τα λεφτά . Ο τίτλος 
το\) βιβλίο\) ήταν: λόΥΟΙ του ΑΥ(ου ημώv Πατρός Ισαάκ 
του Σύρου. Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς πρόφτασε μηχανικά να 
διαβάσει τον τίτλο . 

- Δε θέλω λεμονάδα, είπε.  Για μένα θα μιλήσο\)με 
αργότερα. Κάτσε και λέγε: Πώς το 'κανες; Λέγε τα όλα. 
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- Βγάλτε το παλτό σας τοuλάχιστο, θα σκάσετε. 
Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς, σα να το σκέφτηκε μόλις τώρα, 

έβγαλε βιαστικά το παλτό τοu και το πέταξε στον πάγκο 
χωρίς να σηκωθεί. 

- Μίλα λοιπόν, μίλα, σε παρακαλώ ! σα να ησύχασε . 
Περίμενε τώρα με βεβαιότητα πως ο Σμερντιακόβ θα 

τα πει όλα. 
- Για το πώς έγινε; αναστέναξε ο Σμερντιαχ:όβ .  Έγινε 

με τον πιο φuσικό τρόπο, ακολοuθώντας τα ίδια σας τα 
λόγια . . .  

- Για τα λόγια μοu αργότερα, τον διέκοψε και πάλι 
ο Ιβάν μα χωρίς να φωνάξει όπως πρώτα, προφέροντας 
σταθερά τα λόγια τοu και σα να βρήκε εντελώς την αuτο
κuριαρχία 'τοu . Διηγήσοu μοu μονάχα με λεπτομέρειες πώς 
το ' κανες . Όλα με τη σειρά . Μην ξεχάσεις τίποτα. Με 
λεπτομέρειες . Το κuριότερο είναι οι λεπτομέρειες . Σε πα
ρακαλώ . 

- Εσείς φύγατε, εγω επεσα τότε στο uπόγειο . . .  
- Σ '  έπιασε κρίση ή uποκρίθηκες; 
- Και βέβαια uποκρίθηκα. Σ '  όλα uποκρίθηκα . Κατέ-

βηκα ήσuχα-ήσuχα τη σκάλα ως κάτω και ξαπλώθηκα, και 
μόλις ξαπλώθηκα άρχισα να οuρλιάζω . Και χτuπιόμοuν 
ώσποu με βγάλανε από κει. 

- Στάσοu! Κι αργότερα, κι ύστερα όλο τον καιρό, και 
στο Νοσοκομείο, όλο uποκρινόσοuν; 

- Καθόλοu. Την άλλη μέρα, πριν με πάνε ακόμα στο 
Νοσοκομείο, μ' έπιασε πραγματική κρίση και τόσο δuνατή 
ποu χρόνια είχε να με πιάσει. Δύο μέρες ήμοuν εντελώς 
αναίσθητος . 

- Καλά, καλά. Σuνέχισε . 
- Με βάλανε σε κείνο το κρεβάτι και γω κατάλαβα 

αμέσως πως είμαι πίσω απ' το χώρισμα, γιατί η Μάρθα 
Ιγνάτιεβνα κάθε φορά ποu αρρώσταινα εκεί μ' έβαζε, στο 

Digitized by 10uk1s, July 2009



1 26 Φ. ΝΤΟΣΤΟΓΙΕΒΣΚΗ 

δωμάτιό της, πίσω απ' αuτό το χώρισμα. Με περιποιόταν 
πάντα απ' τον καιρό, ΠΟι) γεννήθηκα . Τη νύχτα βογγούσα, 
όμως σιγά . Όλο περίμενα να ' ρθει ο Ντιμήτρι Φιοντόρο
βιτς . 

- Πώς τον περίμενες; Να ' ρθει να σε δει; 
- Γιατί να ' ρθει να με δει; Περίμενα να ' ρθει στο 

σπίτι γιατί πια δεν είχα καμιάν αμφιβολία πως θα ' ρχόταν 
την ίδια νύχτα γιατί, μια και μ' έχασε και δεν είχε καμιά 
πληροφορία, θα 'πρεπε να μπει ο ίδιος στο σπίτι, να πηδή
ξει το φράχτη και να κάνει αuτό ΠΟι) ήταν να κάνει. 

- Κι αν δεν ερχόταν; 
- Τότε δε θα γινόταν τίποτα . Χωρίς αuτόν δε θα τ '  

αποφάσιζα . 
- Καλά, καλά . . .  λέγε τα πιο καθαρά, μη βιάζεσαι, 

και ,  το σποuδαιότερο, μην παραλείπεις τίποτα! 
- Περίμενα πως θα σκότωνε το Φιόντορ Παύλοβιτς . . .  

γι '  αuτό ήμοuν βέβαιος. Γιατί τον είχα προετοιμάσει κιό 
λας έτσι . . .  τις τελεuταίες μέρες . . .  και, το κuριότερο, είχε 
μάθει κείνα τα σuνθήματα . Μια κι ήταν τόσο φιλύποπτος 
κι οζύθuμος, ήμοuνα βέβαιος πως με τα σuνθήματα θα 'μπαι
νε στο σπίτι. Αuτό οπωσδήποτε . Γι' αuτό και τον περίμενα . 

- Στάσοu, τον διέκοψε ο Ιβάν - αν τον σκότωνε αuτός, 
θα 'παιρνε και τα λεφτά. Έτσι δεν ήταν φuσικό να σκε
φτείς; Τι θα σοΙ) ' μενε λοιπόν εσένα; Δε βλέπω να σοΙ) 
'μενε τίποτα . 

- Μα τα λεφτά ποτέ δε θα τα 'βρισκε . Εγώ τοΙ) 'χα 
πει επίτηδες πως τα λεφτά είναι κάτω απ' το στρώμα . 
Όμως αuτό ήταν ψέμα . Στην αρχή ήταν μέσα στην κασε
τίνα . Έτσι ήταν. Μα αργότερα έπεισα τον Φιόντορ Παύ
λoβι�ς, μια και μένα μονάχα σ' όλο τον κόσμο εμπιστεuό
ταν, τον έπεισα να βάλει το πακέτο με τα λεφτά στη γω-

" , , " δ  θ ' β  νια, πισω απ τα εικονισματα, γιατι κανενας ε α το α -
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ζε με το νου του πως το πακέτο βρισκόταν κει πέρα, όταν 
μάλιστα θα ' ρχόταν βιαστικός. Έτσι λοιπόν το πακέτο βρι
σκότανε κει πέρα στη γωνιά . Κάτω απ' το στρώμα ήταν 
εντελώς αστείο να το κρατήσει, στην κασετίνα ήταν τουλά
χιστο κλειδωμένα τα λεφτά . Κι όμως όλοι δω πέρα το 
πιστέΦανε πως τάχα τα 'χε κάτω απ' το στρώμα . Ανόητη 
σκέΦη. Ώστε λοιπόν αν ο Ντιμήτρι Φιοντόροβιτς έκανε 
το φόνο, δε θα ' βρισκε τίποτα και θα το 'σκαγε όσο πιο 
γρήγορα μποροόσε, όπως συμβαίνει δα σ' αυτές τις περι
πτώσεις όπου φοβάται κανείς τον κάθε θόρυβο . Μπορεί κιό
λας να τον πιάνανε. Έτσι εγώ μποροόσα, την άλλη μέρα 
ή και την ίδια κείνη νόχτα, να πάρω τα λεφτά πίσω απ' 
τα εικονίσματα κι όλη η ευΘUνη θα 'πεφτε στο Ντιμήτρι 
Φιοντόροβιτς . Αυτό πάντα μποροόσα να το ελπίζω . 

- Κι αν δεν τον σκότωνε παρά τον έσπαγε μονάχα 
στο ξόλο; 

- Αν δεν τον σκότωνε, τότε φυσικά δε θα τολμοόσα 
να πάρω τα λεφτά κι η υπόθεση θα 'μενε κει. Μα υπολόγι-
ζ ' Μ '  " α και σε τουτο: πορει να τον χτυπουσε το σο που να 
'χανε τις αισθήσεις του και γω στο μεταξό θα πρόφταινα 
να του πάρω τα λεφτά . Αργότερα θα του 'λεγα πως τ'  
άρπαξε ο Ντιμήτρι Φιοντόροβιτς. 

- Στάσου . . .  τα μπερδεόω . Ώστε λοιπόν βγαίνει πάλι 
πως ο Ντιμήτρι σκότωσε και συ δεν έκανες άλλο παρά 
να πάρεις τα λεφτά; 

-Όχι, δεν τον σκότωσε αυτός. Τι να σας πω, θα 
μποροόσα και τώρα ακόμα να σας πω Φέματα πως ο δολο
φόνος είναι αυτός . . .  μα δε θέλω να σας πω Φέματα γιατί. . .  
γιατί αν πραγματικά, όπως το βλέπω τώρα και μόνος μου, 
δεν καταλαβαίνατε τίποτα ως τα τώρα και δεν υποκρινόσα
στε για να ρίξετε τη φανερή ενοχή σας απάνω μου, όμως 
παρ' όλ' αυτά εσείς φταίτε για όλα γιατί ξέρατε για το 
φόνο και μου αναθέσατε να σκοτώσω και, ξέροντάς τα όλα, 
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φόγατε. Γι '  αυτό θέλω απόΦε να σας αποδείξω καταπρό
σωπο πως ο κυριότερος ένοχος για όλα είσαστε σεις, και 
γω είμαι απλά και σκέτα βοηθητικό πρόσωπο, αν και γω 
ήμουν που σκότωσα . Όμως εσείς έχετε τη μεγαλότερη ευ
θόνη για το φόνο, εσείς είστε ο κυριότερος φονιάς. Έτσι 
λέει ο Νόμος . 

- Γιατί, γιατί είμαι φονιάς; Ω ,  Θεέ μου ! δε βάσταξε 
τέλος ο Ι βάν, ξεχνώντας πως είχε αναβάλει την κουβέντα 
για τον εαυτό του για το τέλος . Πάλι εκείνη η Τσερμασνιά 
είναι; Στάσου, γιατί σου χρειαζόταν η συγκατάθεσή μου, 
αν πήρες την Τσερμασνιά για συγκατάθεση; Πώς θα μου 
το ξεδιαλόνεις αυτό; 

-' Οντας σίγουρος για τη συγκατάθεσή σας, ήξερα πια 
πως όταν γυρίζατε δε θα κάνατε φασαρία για τις τρεις χι
λιάδες που χαθήκανε ,  αν για κάποιο λόγο οι Αρχές υπο
πτεόονταν εμένα αντί για το Ντιμήτρι Φιοντόροβιτς ή αν 
με θεωροόσαν συνένοχό του . Απεναντίας θα με υποστηρίζα
τε κιόλας . . .  Κι όταν θα παίρνατε την κληρονομιά, θα μπο
ροόσατε να με. ανταμείΦετε έτσι που θα εξασφαλιζόμουνα 
για όλη μου τη ζωή, γιατί, όπως και να το πάρουμε, εγώ 
θα ' μουν η αιτία που θα παίρνατε σεις την κληρονομιά. 
Αν παντρευόταν την Αγκραφένα Αλεξάντροβνα θα παίρνατε 
αέρα κοπανιστό. 

- Α! ώστε είχες υπ' όΦη σου να με βασανίζεις σ' όλη 
μου τη ζωή! είπε τρίζοντας τα δόντια ο Ιβάν. Και τι θα 
γινόταν αν δεν έφευγα τότε και σε κατάγγελνα; 

- Και τι θα μποροόσατε τότε να πείτε εναντίον μου ; 
Πως σας συμβοόλευα να πάτε στην Τσερμασνιά; Μα αυτά 
είναι ανοησίες. Εξάλλου μετα την κουβέντα μας ή θα φεό
γατε ή θα μένατε . Αν δε φεόγατε δε θα γινότανε τίποτα, 
θα καταλάβαινα πως δε θέλετε να γίνει αυτή η δουλειά 
και δε θα ενεργοόσα . Όμως μια και φόγατε, ήταν σα να 
με βεβαιώνατε πως δε θα τολμήσετε να με καταγγείλετε 
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στο δικαστήριο κι αυτές τις τρεις χιλιάδες θα μου τις χαρί
ζατε .  Μα κι οότε θα μποροόσατε να με χαταδιώξετε γιατί 
τότε και γω θα τα 'λεγα όλα στο δικαστήριο -δηλαδή 
όχι πως έκλεΦα ή σκότωσα, αυτό δε θα το 'λεγα, μα πως 
σεις ο ίδιος με παρακινοόσατε να κλiΦω και να σκοτώσω, 
όμως εγώ δε δέχτηκα . Γι '  αυτό μου χρειαζόταν η συγκα
τάθεσή σας, για να μην μπορέσετε να με στριμώξετε, γιατί 
τι αποδείξεις θα 'χατε. τότε; Όμως εγώ πάντα θα μποροό
σα να σας στριμώξω αν αποκάλυπτα πόσο ποθοόσατε το 
θάνατο του πατέρα σας και ,  μα το ναι, ο κόσμος θα το 
πίστευε και θα ντρεπόσαστε σ' όλη σας τη ζωή.  

-Ώστε τον είχα αυτό τον πόθο ; Τον είχα; είπε πάλι 
ο Ιβάν τρίζοντας τα δόντια. 

- Και βέβαια τον είχατε και με τη σιωπηρή σας συ 
γκατάθεση μου επιτρέΦατε τότε αυτή τη δουλειά, είπε ο 
Σμερντιακόβ κοιτάζοντας σταθερά τον Ιβάν . 

' Ηταν πολό αδυνατισμένος και μίλαγε σιγανά και κου
ρασμένα , μα κάτι το ε.σώτερο τον φλόγιζε ' φαινόταν πως 
κάποιο σκοπό είχε κατά νου . Ο Ιβάν το προαισθανόταν 
αυτό . 

- Συνέχισε, του είπε ' συνέχισε για κείνη τη νόχτα. 
- Τι θες να 'γινε! Είμαι ξαπλωμένος κι ακοόω, ·  σα 

να ξεφώνισε ο αφέντης. Ο Γρηγόρης Βασίλιτς πριν απ' αυ
τό είχε σηκωθεί ξαφνικά κι είχε βγει έξω και ξάφνου έβγα
λε μια κραυγή, όστερα ξανάγινε σιωπή, σκοτάδι .  Μένω ξα
πλωμένος, περιμένω , η καρδιά μου χτυπάει, με τρώει η 
ανUπομονησία . Σηκώνομαι τέλος και πάω -βλέπω το πα
ράθυρο στ ' αριστερά του κήπου, είναι ανοιχτό . Έτρεξα στ' 
αριστερά ν' αφουγκραστώ αν είναι ζωντανός ή όχι κι ακοόω 
πως ο αφέντης πηγαινοέρχε.ται και στενάζει, θα πει λοιπόν 
πως είναι ζωντανός. Εχ, σκέφτομαι !  Πλησιάζω στο παρά
θυρο ,  φωνάζω στον αφέντη : « Εγώ είμαι » ,  του λέω . Και 
κείνος μου λέει : «Εδώ ήταν, εδώ ήταν , το 'σκασε ! » Δηλα-
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δή ο Ντιμήτρι Φιοντόροβιτς ήταν . «Σκότωσ� το Γρηγό
ρη! »  « Ποό; »  το\) Ψιθ\)ρίζω .  «Eκ�ί στη γωνιά» ,  μo\) δ�ίχν�ι 
ψιθ�ρίζoντας κι α\)τός . «Περιμέν�τε» ,  το\) λέω . Πήγα στη 
γωνιά να τον βρω και σκόνταψα στο Γρηγόρη Bασίλι�βιτς 
πο\) κοιτόταν κοντά στον τοίχο, γεμάτος αίματα, αναίσθη
τος. Ώστ� ήταν πραγματικά ο Ντιμήτρι Φιοντόροβιτς . Tότ� 
ξαφνικά πήρα την απόφαση να ξεμπερδ�όω, μια κι ο Γρη
γόρης Bασίλι�βιτς, και να ζOόσ� ακόμα, δ� θα μΠOΡOόσ� 
να δ�ι τίποτα έτσι πο\) ήταν αναίσθητος . Ο μόνος κίνδ\)νος 
ήταν πως θα μΠOΡOόσ� ξάφνο\) να ξ\)πνήσ�ι η Μάρθα lγνά
τι�βνα . Το 'νιωσα α\)τό κ�ίνη τη στιγμή, όμως η δίψα μ� 
κ\)ρί�ψ� τόσο πο\) μο\) κοβόταν η ανάσα. Ήρθα πάλι κάτω 
απ' το παράθ\)ρο το\) αφέντη και το\) λέω: « Ήρθ�, ήρθ� 
η Αγκραφένα Aλ�ξάντρoβνα, θέλ�ι να μπ�ι μέσα» . Ανατρί
χιασ� ολόκληρος, έκαν� σα μωρό. «Ποό ; �δώ; ποό ; »  ανα
στέναζ� μα δ�ν πίστ�\)� ακόμα. «Eκ�ί, το\) λέω , στέκ�ται, 
ανoίξτ�! » M� κoιτά�ι απ' το παράθ\)ρο, πισΤ�ό�Ι και δ�ν 
πισΤ�ό�Ι, μα ν' ανoίξ�ι φοβάται ·  εμένα φοβάται, σκέφτομαι. 
Κι �ίναι αστ�ίo. Ξάφνο\) σκέφτηκα να το\) χτ\)πήσω τα σ\)ν
θήματα στο παράθ\)ρο, μπροστά στα μάτια το\) , πως η 
ΓΚΡOόσ�νκα ήρθ�: Στα λόγια σα να μην πίστ�\)�, μα σα 
χτόπησα τα σ\)νθήματα, έΤρ�ξ� αμέσως ν '  ανoίξ�ι την πόρ
τα . Την άνoιξ� . Μπήκα σχ�δόν, μα κ�ίνoς δ� μ' άφην�, , 'δ ζ , 'λ ' Π " . " μ �μπo ι � μ ο ο το κορμι το\) . « ο\) �ιναι, πο\) �ιναι ; »  
μ �  κoιτά�ι όλος αγωνία . Bρ�, σκέφτομαι, αφο'; εμένα φο
βά-ται έτσι, άσκημα τα πάμ� . Tότ� τα γόνατά μο\) λόθηκαν 
απ' το φόβο ·πως δ� θα μ' αφήσ�ι να μπω στα δωμάτια 
ή θα φωνάξ�ι ή θα ' ρθ�ι . η Μάρθα lγνάτι�βνα ή θα γίν�ι 
τίποτ' άλλο, δ� θ\)μάμαι πια · μα φαίν�ται πως χλόμιασα 
και γω κ�ι μπροστά το\) . Το\) ψιθ\)ρίζω: «Μα �κ�ί �ίναι, 
�κ�ί, κάτω απ' το παράθ\)ρο, πώς λοιπόν» ,  το\) λέω, «δ�ν 
την �ίδατ�; » « Μα φέρτην� λοιπόν, φέρτην�! » «Μα φοβά
ται, το\) λέω, τρόμαξ� απ' την κρα\)γή, ΚΡόφτηκ� πίσω από 
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'να θάμνο, πηγαίνετε, φωνάξτε την, του λέω, σεις ο ίδιος 
απ' το γραφείο» .  Έτρεξε αυτός, πλησίασε στο παράθυρο, 
έβαλε ένα κερί στο περβάζι . « Γκροόσενκα, φώναξε, Γκροό
σενκα, εδώ είσαι; Το φώναξε αυτό, μα να σκόψει έξω απ' 
το παράθυρο δε θέλει , γιατί φοβόταν, γιατί με φοβήθηκε 
πολό και γι' αυτό δεν τολμάει να φόγει από κοντά μου . 
«Μα να την, λέω (πλησίασα στο παράθ�ρo κι έσκυψα έξω 
ολόκληρος) , να την εκεί στο θάμνο, σας χαμογελάει, βλέ
πετε ; »  Το πίστεψε ξαφνικά, άρχισε να τρέμει ολόκληρος, 
ήταν, βλέπετε, τρομερά ερωτευμένος, κι έσκυψε απ' το πα
ράθυρο . Τότε εγώ άρπαξα το σιδερένιο πρες-παπιέ που ήταν 
στο τραπέζι του , -το θυμάστε; κάπου ,  τρεις λίβρες θα ζυ
γίζει,- το σήκωσα ψηλά και τον χτόπησα από πίσω στο 
κεφάλι με τη γωνιά . Οότε κιχ δεν έβγαλε. Μονάχα κατα
κάθισε και γω του 'δωσα και δεότερη και τρίτη. Με την 
τρίτη κατάλαβα πως του 'σπασα το κρανίο . Τότε αυτός 
έπεσε κάτω ανάσκελα ,  γεμάτος αίματα. Κοιτάχτηκα τότε. 
Εγώ δεν είχα αίματα, δεν πετάχτηκαν πιτσιλιές , σκοόπισα 
το πρες-παπιε, το 'βαλα στη θέση του , πήγα στα εικονί
σματα, έβγαλα τα λεφτά απ' το φάκελο και το φάκελο 
τον πέταξα στο πάτωμα και τη ροζ κορδέλα εκεί δίπλα. 
Κατέβηκα στον κήπο τρέμοντας σόγκορμος. Τράβηξα ίσα 
για κείνη τη μηλιά που 'χει τη μικρή κουφάλα -την ξέρε
τε βέβαια κείνη την κουφάλα- εγώ από καιρό την είχα 
βάλει στο μάτι· εκεί μέσα είχα βάλει από καιρό μια πα
τσαβοόρα και χαρτί, τα 'χα ετοιμάσει .  Τόλιξα τα λεφτά 

ι , " β θ '  Ε " στο χαρτι, υστερα στο πανι και τα χωσα α ια. κει εμει-
νε παραπάνω από δυο βδομάδες αυτό το ποσό, το 'βγαλα 
όταν βγήκα απ' το Νοσοκομείο . . Γυρίζω ,  πλαγιάζω στο 
κρεβάτι μου και σκέφτομαι τρομαγμένος: «Αν ο Γρηγόρης 
Βασίλιεβιτς είναι σκοτωμένος, τότε μπορεί να ' ρθουν πολό 
άσκημα τα πράματα, μα αν δε σκοτώθηκε και ξανάβρει 
τις αισθήσεις του ,  τότε θα 'ναι όλα καλά γιατί θα 'ναι 
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μάρτuρας πως ήρθε ο Ντιμήτρι Φιοντόροβιτς, πα να πει 
λοιπόν πως αuτός σκότωσε και πήρε τα λεφτά» .  'Αρχισα 
τότε απ' την ανuπομονησία fLou να βογγάω για να ξuπνή
σω το γρηγορότερο τη Μάρθα Ιγνάτιεβνα. Σηκώθηκε επι
τέλοuς, όρμησε' να δει τι έπαθα, μα όταν ξάφνοu είδε πως 
δεν ήτάν εκεί ο Γρηγόρης Βασίλιεβιτς, βγήκε έξω, την άκοu
σα ποu έβαλε τις φωνές στον κήπο . Ε ,  από κει κι ύστερα 
σuνεχίστηκε η φασαρία όλη τη νύχτα και γω ησύχασα εντε
λώς. 

Σταμάτησε . Ο Ιβάν τον άκοuγε με νεκρική σιωπή, χωρίς 
να σαλεύει καθόλοu, κοιτάζοντάς τον επίμονα . Ο Σμερντια
κόβ, καθώς διηγόταν, μονάχα πού και πού τοu ' ριχνε κάνα 
βλέμμα, μα περισσότερο κοίταζε στο πλάι. Σαν τέλειωσε 
τη διήγηση ήταν φανερό πως είχε ταραχτεί κι ο ίδιος και 
λαχάνιαζε . Το πρόσωπό τοu ήταν όλο ιδρώτα . Δεν μπο
ρούσες όμως να καταλάβεις αν αισθανόταν τύψεις ή τίποτ' 
άλλο. 

- Στάσοu, είm ο Ιβάν σuλλογισμένος κι η πόρτα; 
Αν σοu άνοιξε μονάχα εσένα την πόρτα πώς μπόρεσε να 
τη δει ο Γρηγόρης ανοιχτή πριν από σένα; Γιατί ο Γρηγό
ρης την είδε πριν από σένα, έτσι; 

Το αξιοσημείωτο είναι πως ο Ιβάν ρωτούσε με την πιο 
ήρεμη φωνή, μάλιστα μ' εντελώς άλλο τόνο από πριν, χω
ρίς θuμό, έτσι π�u αν άνοιγε τώρα κανένας την πόρτα και 
τοuς κοίταζε απ' το κατώφλι, ' θα 'βγαζε σίγοuρα το σuμπέ
ρασμα πως κάθονται κει και κοuβεντιάζοuν φιλικά για κά-
ποιο σuνηθισμένο αν και ενδιαφέρον θέμα. 

. 

- Γι'  αuτή την πόρτα και για το ότι ο Γρηγόρης Βα
σίλιεβιτς την είδε δήθεν ανοιχτή, έχω να πω πως μονάχα 
ΤΟι) φάνηκε, χαμόγέλασε σαρκαστικά ο Σμερντιακόβ . Γιατί 
αuτός, ακούστε με ΠΟι) σας .λέω, δεν είναι άνθρώπος μα 
σωστό μοuλάρι: Tou φάνηκε πως την είδε κι ας μην την 
είδε, και λοιπόν δε λιει ν' αλλάξει γνώμη . Αuτό πια μας 
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ήρθε έτσι τuχερό ποι; τοι; κόλλησε αuτή η σκέψη, γιατί 
όστερ ' από τοότο σίγοuρα θα ενοχοποιήσοuν το Ντιμήτρι 
Φιοντόροβιτς . 

-' Axou, πρόφερε ο Ι βάν Φιοντόροβιτς λες κι άρχισε 
πάλι να τα χάνει και προσπαθώντας κάτι να σκεφτεί · άκοu . . .  
Ήθελα πολλά να σε ρωτήσω ακόμα μα τα ξέχασα . . .  Όλο 
ξεχνάω και τα μπερδεόω . . .  Ναι! Πες μοι; τοότο τοuλάχι· 
στο : Γιατί άνοιξες το φάκελο και τον πέταξες εκεί, στο 
πάτωμα; Γιατί δεν έπαιρνες τα λεφτά μαζί με το φάκε
λο; . . .  Όταν τα διηγόσοuνα, μοι; φάνηκε πως μίλαγες μ' . 
έναν τρόπο γι' αuτό το φάκελο λες κι έτσι έπρεπε να κά
νεις . . .  μα γιατί έπρεπε -δεν μπορώ να το καταλάβω . . .  

- Το 'κανα έχοντας το λόγο Iλou . Γιατί, αν ήταν άν
θρωπος ποι; ήξερε τα πράματα, σαν και μένα λόγοι; χάρη, 
ποι; 'χε δει ο ίδιος αuτά τα λεφτά από πρώτα κι ίσως 
να τα 'χε βάλει κι ο ίδιος σε κείνο το φάκελο κι είχε δει 
με τα μάτια τοι; πώς τον είχαν σφραγίσει και πώς είχανε 
γράψει την επιγραφή, ένας τέτοιος λοιπόν άνθρωπος για 
ποιο λόγο, αν σκότωνε λόγοι; χάρη, θα ξέσκιζε μετά το 
φόνο αuτό το φάκ"λο, και μάλιστα μέσα στην τόση βιασόνη 
τοu , αφοό ήξερε κι από πρώτα κι ήταν ολότελα βέβαιος 
πως τα λεφτά ήταν σίγοuρα εκεί μέσα; Απεναντίας ,  αν ο 
κλέφτης ήταν σαν και μένα λόγοι; χάρη, θα 'χωνε απλά 
και σκέτα το φάκελο στην τσέπη τοι; χωρίς καθόλοι; να 
τον ανοίξει και θα 'φεuγε όσο μποροόσε γρηγορότερα. Όμως 
ο Ντιμήτρι Φιοντόροβιτς θα φερνόταν εντελώς διαφορετι
κά . Αuτός είχε ακοuστά μονάχα για το φάκελο, δεν τον 
είχε δει, και μόλις τον πήρε, ας ποόμε, κάτω απ' το στρώ'μα, θα τον ξεσφράγιζε το γρηγορότερο επί τόποι; για, να 
βεβαιωθεί: Ε ίναι ή δεν είναι μέσα τα λεφτά; Και το πακέ
το το πέταξε γιατί δεν πρόφτασε να σκ"φτεί πως θα μ"ίνει 
εκεί σα στοιχείο ενοχοποιητικό, γιατί δεν είναι κλέφτης με 
πείρα και δεν έκλ"ψε ποτε τοι; ως �α τότε, γιατί είναι από 
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τζάκι, κι αν τώρα αποφάσισε να κλέΦει ,  αuτό δεν ήταν 
κλεΦιά· ήρθε να πάρει πίσω κάτι δικό τοu , μια και το είπε 
από πρώτα σ' όλη την πολιτεία και καuχήθηκε από πρώτα 
σ' όλοuς πως θα πάει και θα πάρει απ' το Φιόντορ Παύλο
βιτς εκείνο ποu τοu ανήκε . Αuτή την ίδια σκέΦη την είπα 
πλάγια στον εισαγγελέα όταν μοu 'κανε την προανάκριση, 
έτσι σα να την είπα ανάμεσα στ' άλλα, σα να μην το κατα
λάβαινα εγώ, μα να το κατάλαβε αuτός ο ίδιος και να 
μην τοu ΤΟ · uπέβαλα εγώ -έτσι ποu εuχαριστήθηκε και 
τοu τρέξανε τα σάλια τοu εισαγγελέα απ' αuτό τον uπαινιγ
μό μοu . . .  

- Μ α  πώς γίνεται; Πώς γίνεται λοιπόν; Όλ' αuτά 
τα σκέφτηκες κείνη τη στιγμή; αναφώνησε ο Ιβάν Φιοντό
ροβιτς ποu τα 'χασε από την κατάπληξή τοu . 

Και πάλι κοίταξε φοβισμένος τον Σμερντιακόβ. 
- Μα για σκεφτείτε το και μόνος σας, μπορεί να τα 

σuλλoγιστεί κανείς όλ' αuτά σε τέτοια βιασύνη; Τα 'χα 
σχεδιασμένα όλα από πρώτα . 

- Ε ,  λοιπόν, θα πει πως κι ο διάολος σε βοηθούσε! 
αναφώνησε πάλι ο Ιβάν Φιοντόροβιτς. Όχί, δεν είσαι ·ανόη
τος, είσαι πολύ πιο έξuπνος από ό ,τι νόμιζα . . .  

Σηκώθηκε με φανερή πρόθεση να κάνει μια βόλτα στο 
δωμάτιο . Τον είχε πιάσει τρομερή αγωνία . Μα επειδή το 
τραπέζι τον εμπόδιζε κι ανάμεσα στο τραπέζι και στον τοί
χο με δuσκολία χωρούσε , γύρισε και ξανακάθισε στη θέση 
τοu. Το ότι δεν μπόρεσε να κάνει τη βόλτα, ίσως να τον 
εξερέθισε έτσι ποu ούρλιαξε σχεδόν με παραφορά : 

-' Axou, άθλιε , ελεεινέ άνθρωπε! Ε ίναι δuνατό να μην 
καταλαβαίνεις λοιπόν πως αν δε σε σκότωσα ως και τώρα, 
αuτό το κάνω μόνο και μόνο για να δώσεις λόγο στην αu
ριανή δίκη; Ο Θεός βλέπει (ο Ιβάν σήκωσε το χέρι προς 
τον οuρανό) . Μπορεί και γω να 'μοuν ένοχος, ίσως πραγ
ματικά να 'χα τη μuστική επιθuμία να . . .  πεθάνει ο πατέ-
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ραζ, μα, σοΙ) ορκίζομαι, δεν ήμοuν τόσο ένΟΧΟζ όσο νομί
ζεις κι ίσως δε σε παρότρuνα καθόλοu . Όχι, όχι δε σε 
παρότρuνα! Μα το ίδιο κάνει θα καταγγείλω μόνος μοΙ) 
τον εαuτό μοu, αόριο κιόλας στη δίκη, τ' αποφάσισα! Θα 
τα πω όλα, όλα . Όμως θα παροuσιαστοuμε μαζί! Κι ό,τι 
και να πεις εναντίον μοΙ) στη δίκη, ό,τι κατάθεση κι αν 
δώσεις -θα την παραδεχτώ και δε σε φοβάμαι .  Όλα θα 
τα επιβεβαιώσω μονάχος μοu ! Μα και σΙ) πρέπει να ομο
λογήσεις μπροστά στο δικαστήριο . Πρέπει, πρέπει, θα πά
με μαζί! Έτσι θα γίνει . 

Ο Ιβάν τα πρόφερε αuτά επίσημα κι αποφασιστικά και 
μονάχα απ' το βλέμμα τοΙ) ποΙ) σπίθιζε ήταν φανερό πως 
έτσι θα γίνει. 

- Είσαστε άρρωστος, το βλέπω άρρωστος. Τα μάτια 
σας είναι κατακίτρινα, πρόφερε ο Σμερντιακόβ, μα χωρίς 
καθόλοΙ) ειρωνεία, σα να τον λuπόταν μάλιστα . 

- Θα πάμε μαζί! ξανάπε ο Ιβάν - κι αν δεν έρθεις 
εσό, το ίδιο μοΙ) κάνει, θα τα ομολογήσω όλα μονάχος 
μοu . 

Ο Σμερντιακόβ σώπασε για λίγο σα να σκεφτόταν. 
- Τίποτ' απ' αuτά δε θα γίνει, και σεις δε θα πάτε, 

αποφάσισε αμετάκλητα . 
- Δε με καταλαβαίνεις! αναφώνησε ο Ιβάν . 
- Θα \ιτραπείτε πoΛU , αν τα πάρετε όλα πάνω σας . 

Και θα 'ναι κι ανώφελο εντελώς, γιατί εγώ θα πω πως 
δε σας είπα τίποτα, δεν είπα ποτέ κάτι τέτοιο, και πως 
σαζ έπιασε κάποια αρρώστια ( έτσι δείχνετε κιόλας) ή πωζ 
λuπηθήκατε τόσο πoΛU τον αδερφοόλη σας ποΙ) θuσιάζετε 
τον εαuτό σας και με κατηγορείτε εμένα γιατί εμένα με 
θεωροόσατε σκοuλήκι σ' όλη σας τη ζωή κι όχι άνθρωπο . 
Μα και ποιος θα σας πιστέψει, ποια απόδειξη έχετε, έστω 
και μια; 
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-' Axou, αuτά τα λεφτά μοί> τα 'δειξες βιβαια για 
να με πείσεις. 

Ο Σμερντιακόβ έβγαλε πάνω απ' τα μάτσα τον Ισαάκ 
το Σόρο και τον έβαλε στο πλάι .  

- Αuτά τα λεφτά πάρτε τα, αναστέναξε ο Σμερντιακόβ. 
- Και βέβαια θα τα πάρω! Μα γιατί μοΙ) τα δίνεις 

αφοί> γι' αuτά ήταν ποι) σκότωσες; τον κοίταξε με μεγάλη 
απορία ο Ιβάν . 

- Δε μοΙ) χρειάζονται καθόλοu , πρόφερε με τρεμάμε
νη φωνή ο Σμερντιακόβ κάνοντας μια χειρονομία . Έλεγα 
πρώτα πως μ' αuτά τα λεφτά θ' αρχίσω τη ζωή μοΙ) στη 
Μόσχα ή ακόμα καΛUτερα στο Εξωτερικό , ένα τέτοιο όνει
ρο είχα, κι όλ' αuτά γιατί «όλα επιτρέπονται» . Εσείς μοΙ) 
τα μάθατε όλ' αuτά, τότε μοΙ) λέγατε πολλά τέτοια . Γιατί, 
αν δεν uπάρχει αιώνιος Θεός, τότε δεν uπάρχει και καμιά 
αρετή κι οότε κάι χρειάζεται τότε . Αuτά μοΙ) τα λέγατε 
σοβαρά . Έτσι σκέφτηκα και γω . 

- Με τη σκέψη σοΙ) έφτασες σ' αuτό το σuμπέρασμα; 
χαμογέλασε σαρκαστικά ο Ιβάν . 

- Με την καθοδήγησή σας. 
- Και τώρα πά' να πει πίστεψες στο Θεό ,  αφοί> δίνεις 

πίσω τα λεφτά, ε ;  
-Όχι, δεν πίστεψα, ψιθόρισε ο Σμερντιακόβ. 
- Τότε γιατί τα δίνεις; 
- Φτάνει πια . . .  έτσι! έκανε πάλι μια βαριεστημένη 

χειρονομία ο Σμερντιακόβ . Τότε λέγατε πως όλα επιτρέπο
νται ,  τώρα γιατί είσαστε τόσο ταραγμένος; Θέλετε μάλιστα 
να πάτε να καταγγείλετε τον εαuτό σας . . .  Μονάχα ποι) 
τίποτ' απ ' αuτά δε θα γίνει !  Δε θα πάτε να καταθέσετε! 
αποφάσισε και πάλι με σταθερότητα και βεβαιότητα ο Σμερ
ντιακόβ. 

- Θα το δεις! πρόφερε ο Ιβάν . · 
- Δεν μπορεί να γίνει αuτό . Ε ίσαστε πολί> έξuπνος. 
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Aγαπάτ� τα χρήματα, αuτό το ξέρω, σας αρέσ�ι να χ�τ� 
uπόληΦη γιατί �ίσαστ� πολύ π�ρήφανoς, αγαπάτ� τα γuναι
κ�ία κάλλη με το παραπάνω, και πάνω απ' όλα θέλετε 
να ζείτε άνετα και να μην προσκuνάτε κανέναν , αuτό περισ
σότερο απ' όλα. Δε θα θ�λήσεπ να χαλάσετε για πάντα 
τη ζωή σας . Δε θα παραδεχτείτε τέτοια ντροπή στο δικα
στήριο . Είσαστε σαν το Φιόντορ Παύλοβιτς, απ' όλα τα 
παιδιά ΤΟι) ΤΟι) μοιάζετε περισσότφο, έχετ� την ίδια Φuχή . 

- Δεν είσαι ανόητος, πρόφερε ο Ιβάν απορημένος .  
Το αίμα ανέβηκε στο πρόσωπό τοu . 
- Νόμιζα πρώτα πως είσαι βλάκας. Το βλέπω τώρα 

πως πρέπει να σε παίρνει κανείς στα σοβαρά, παρατήρησε 
κοιτάζοντας ξαφνικά μ' άλλον τρόπο το Σμερντιακόβ. 

- Απ' την περηφάνια σας το νομίζατε πως είμαι ανόη-
τος . Πάρτε λοιπόν τα λεφτά. 

Ο Ιβάν πήρε και τα τρία μάτσα και τα ' βαλε στην 
τσέπη ΤΟι) έτσι ατύλιχτα . 

- Αύριο θα τα δείξω στο δικαστήριο. 
- Κανένας δε θα σας πιστέΦει κ�ι πέρα · τώρα έ χετ� -

και δικά σας μπόλικα λεφτά· τα πήρατε απ' την κάσα σας 
και μας τα φέρατε, θα ποuν. 

Ο Ιβάν σηκώθηκε . 
- ΣοΙ) ξαναλέω πως αν δε σε σκότωσα, αuτο εγινε 

μόνο και μόνο γιατί μοΙ) χρειάζεσαι γι' αύριο, να το θuμά
σαι αuτό, μην το ξεχνάς! 

- Και γιατί λοιπόν; Σκοτώσπ με . Σκοτώστε με τώ
ρα, πρόφερε ξάφνοΙ) με παράξενο τρόπο ο Σμερντιακόβ κοι
τώντας παράξενα τον Ιβάν. Ούτε κι αuτό δε θα το τολμή
σετε, πρόστεσε χαμογελώντας πικρά · τίποτα δε θα τολμή
σετε, πρώην τολμηρέ άνθρωπε! 

- Ες, αύριον ! φώναξε ο Ιβάν Φιοντόροβιτς, και προ
χώρησε προς την πόρτα . 

- Σταθείτε . . .  δείξτε μοΙ) τα για μια φορά ακόμα . 
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- Ο Ιβάν έβγαλε τα χαρτονομίσματα και το\) τα 'δει
ξε. Ο Σμερντιακόβ τα κοίταξε κάπο\) δέκα δε\)τερόλεπτα. 

- Τώρα πηγαίνετε, πρόφερε κάνοντας μια βαριεστη
μένη χειρονομία . Ιβάν Φιοντόροβιτς! το\) φώναξε ξάφνο\) 
και πάλι .  . 

- Τι θέλεις ; γόρισε ο Ιβάν καθώς πήγαινε προς την 
πόρτα . 

- Αντίο! 
- Ες αόριον ! φώναξε ο Ιβάν και βγήκε απ' το δωμάτιο . 
Η χιονοθόελλα εξακολο\)θοόσε ακόμα . Τα πρώτα βή

ματα τα 'κανε με σταθερότητα μα όστερα σα ν' άρχισε 
να παραπατάει .  

«Αδ\)ναμία είναι» ,  σκέφτηκε χαμογελώντας ειρωνικά . 
Κάτι σα χαρά απλώθηκε στην ψ\)χή το\) . Αισθάνθηκε 

μέσα το\) κάποια σταθερότητα. Τέλειωσαν οι αμφιβολίες πο\) 
τον βασάνιζαν τόσο τρομερά τον τελε\)ταίο καιρό! Η από
φαση είχε παρθεί «και δε θ' αλλάξει πια » ,  σκέφτηκε μ' 
ΕUτ\)χία . Κείνη τη στιγμή σκόνταψε σε κάτι και παρά λίγο 
να 'πεφτε . Σταμάτησε και διέκρινε στα πόδια το\) το μο\)ζι
κάκο πο\) είχε ρίξει χάμω κι έμενε πεσμένος στο ίδιο μέρος, 
χωρίς να σαλεόει, αναίσθητος. Η χιονοθόελλα το\) 'χε σκε
πάσει σχεδόν το πρόσωπο . Ο Ιβάν τον άρπαξε και τον σή
κωσε στην πλάτη . Βλέποντας φως σ' ένα σπιτάκι δεξιά, 
πλησίασε, χτόπησε στα παντζοόρια , κι όταν άνοιξε κάποιος, 
τον παρακάλεσε να τον βοηθήσει να κο\)βαλήσο\)ν το μο\)ζί
κο ως το Τμήμα και το\) \)ποσχέθηκε γι' α\)τό να το\) δώ
σει τρία ροόβλια . 

Ο άγνωστος ετοιμάστηκε και βγήκε . Δε θα κάτσω να 
περιγράψω με λεπτομέρειες πώς τα κατάφερε τότε ο Ιβάν 
Φιοντόροβιτς να τον πάει στο Τμήμα και να κανονίσει να 
τον εξετάσει γιατρός δίνοντας και δω μ' απλοχεριά «για 
τα έξοδα» .  Θα πω μονάχα πως γι' α\)τή την \)πόθεση χρειά
στηκε σχεδόν μια ώρα . Μα ο Ιβάν Φιοντόροβιτς έμεινε 
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πολύ �υχαριστημένoς . Οι σκέψεις του σκορπίζονταν και δού
λευαν :  

«Αν δ�ν �ίχα πάρ�ι τόσο σταθερά την απόφασή μου 
για αύριο » ,  σκέφτηκ� ξάφνου με απόλαυση, «τότ� δ� θα 
σταματούσα μιαν oλάκ�ρη ώρα για να τα κανονίσω με τον 
μουζικάκο μα θα πέρναγα δίπλα του και θα 'λεγα στα πα
λιά μου τα παπούτσια κι αν πεθάνει απ' την παγωνιά . . .  
Όμως για κοίτα, έχω τη δUναμη να παρατηρώ τον �αυτό 
μου ! »  και σκέφτηκε την ίδια στιγμή, ακόμα μ� πιο μ�γάλη 
απόλαυση: «και κείνοι κ�ι το πήραν πια απόφαση πως τρε
λαίνομαι ! »  

Φτάνοντας στο σπίτι του σταμάτησ� ξαφνικά γιατί έκα
ν� μιαν αναπάντεχη φώτηση στον �αυτό του : 

«Δ� θα 'πρ�π� τάχα να πάω τώρα και να τα πω όλα 
στον �ισαγγελια; »  

'Ομως πήρε την απόφασή του και ξανατράβηξε για το 
σπίτι: 

«Αύριο, όλα μαζί ! » ψιθύρισ� μέσα του και, παράξ�νo , 
σχ�δόν όλη η χαρά, όλη η ευχαρίστηση απ' τον εαυτό του 
χάθηκ� στη στιγμή . 

Όταν μπήκ� στο δωμάτιό του , κάτι παγωμένο άγγιξ� 
την καρδιά του , σαν κάποια ανάμνηση ή, πιο σωστά, κά
ποια υπ�νθύμιση για κάτι βασανιστικό κι αποκρουστικό που 
βρισκόταν αυτή τη στιγμή σ' αυτό το δωμάτιο, μα που 
υπήρχ� και πριν. Σωριάστηκ� τσακισμένος στο ντιβάνι του , 
η γριά του 'φ�ρ� το σαμοβάρι. Αυτός όμως δ�ν τ

' άγγιξε . 
Τη γριά την ξαπόστειλ� ως την άλλη μέρα. Έμ�ινε έτσι 
στο ντιβάνι κι ένιωθ� κατάκοπος, άρρωστος, το κ�φάλι του 
Ύύριζ�. 'Αρχισε να τον παίρνει ο ύπνος μα σηκώθηκε ανή
συχος κι έκαν� μια βόλτα στο δωμάτιο για να τον διώξ�ι. 
Ήταν στιγμές που 'χ� την εντύπωση πως άρχιζ� να παρα
μιλά�ι .  Μα δεν ήταν η αρρώστια που τον απασχολούσε 
κυρίως. Kάθισ� πάλι κι άρχισ� πού και πού να ρίχν�ι βλέμ-
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ματα γόρω το\) σαν κάτι να γόρε\)ε να βρει .  Α\)τό Ιγινε 
αρκετές φόρΙς . ΤΙλος το βλέμμα το\) καρφώθηκε σ' ένα 
σημείο . Ο Ιβάν χαμoγiλασε ειρωνικά μα και κοκκίνισε απ' 
το θ\)μό το\) . Έμεινε πολλήν ώρα στη θΙση το\) ακο\)μπώ
ντας το κεφάλι και στα δ\)ο το\) χΙρια και παρ' όλ' α\)τά, 
εξακολο\)θώντας να ρίχνει λοξΙς ματιΙς στο ίδιο σημείο, στο 
ντιβάνι πο\) βρισκόταν κοντά στον απΙναντι τοίχο. Φαινό
ταν πως κά,ι πο\) ήταν εκεί τον ερέθιζε, κάποιο αντικείμενο 
τον ανησ\)χουσε, τον τ\)ραννοόσε. 

Digitized by 10uk1s, July 2009



Ι Χ  

Ο διάβολος 
Ο εφιάλτης του Ιβάν Φιοντόροβιτς 

Δ ΕΝ ε.ίμαι γιατρός, όμως αισθάνομαι πως ήρθε. η στιγ
μή όπου μου ε.ίναι ε.ντε.λώς απαραίτητο να ε.ξηγήσω 
στον αναγνώστη έστω και λίγα πράματα απ' την αρ

ρώστια του Ιβάν Φιοντόροβιτς . Προτρέχοντας θα πω ένα 
μονάχα: βρισκόταν τώρα, τοότο το βράδυ ακριβώς, στην 
παραμονή του ντε.λίριου που τε.λικά κυρίε.Ψε. τον από καιρό 
ξε.χαρβαλωμένο οργανισμό του που ωστόσο αντιστε.κόταν ακό
μα . Μην ξέροντας τίποτα από ιατρική θα διακινδυνέψω να 
ε.κφράσω την υπόθε.ση πως ίσως και στ ' αλήθε.ια με. την 
τρομε.ρή υπε.ρένταση της θέλησής του κατάφε.ρνε. ως τα τότε. 
ν' απομακρόνε.ι την αρρώστια, ε.λπίζοντας φυσικά να τη νι
κήσε.ι ολότε.λα. Το 'ξε.ρε. πως δε.ν ε.ίναι υγιής μα αποτρο
πιαζόταν να 'ναι άρρωστος κε.ίνο τον καιρό, τη στιγμή που 
πλησίαζαν οι πιο αποφασιστικές στιγμές της ζωής του , όταν 
έπρε.πε. να δώσε.ι το παρόν, να πε.ι το λόγο του θαρραλέα 
κι αποφαστικά και να «δικαιώσε.ι τον ε.αυτό του μπροστά 
στον ε.αυτό του» . Εδώ που τα . λέμε. , πήγε. μια φορά στο 
γιατρό που 'ρθε. απ' τη Μόσχα, που τον ε.ίχε. καλέσε.ι η 
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Κατερίνα Ιβάνοβνα για κάποιο καπρίτσιο της που έχω ανα
φέρει προηγουμένως. Ο γιατρός τον άκουσε και τον εξέτασε 
κι έβγαλε το συμπέρασμα πως έχει κάποια εγκεφαλική δια
ταραχή και δεν απόρησε καθόλου με μια ομολογία που του 
'κανε ο Ιβάν μ' αποτροπιασμό . « Οι παραισθήσεις στην κα
τάστασή σας είναι πολό πιθανές, έβγαλε την απόφαση ο 
γιατρός, αν και θα 'πρεπε να τις εξετάσουμε . . .  γενικά είναι 
απαραίτητο ν'  αρχίσουμε σοβαρή θεραπεία χωρίς να χάνου
με στιγμή, αλλιώς θα πάμε άσκημα» .  Μα ο Ιβάν Φιοντό
ροβιτς , φεόγοντας απ ' το γιατρό, δεν ακολοόθησε τη σοφή . 
συμβουλή του και δε θέλησε να μείνει στο κρεβάτι και ν '  
αρχίσει τη θεραπεία . «Αφοό περπατάω, έχω δυνάμεις ακό
μα, άμα πέσω -αλλάζει το πράμα . Τότε ας με θεραπεόσει 
όποιος θέλει» , αποφάσισε . Κι έτσι καθόταν τώρα έχοντας 
σχεδόν ο ίδιος συνείδηση πως παραμιλάει και ,  όπως το εί
πα πια, κοιτάζοντας επίμονα κάποιο αντικείμενο στο ντιβά
νι, στον απέναντι τοίχο . Εκεί βρέθηκε ξάφνου να κάθεται 
κάποιος που ένας Θεός ξέρει πώς μπήκε, γιατί δεν ήταν 
ακόμα στο δωμάτιο όταν ο Ιβάν Φιοντόροβιτς γόρισε απ' 
του Σμερντιακόβ. Ο κάποιος αυτός ήταν ένας κόριος, ή, 
για να πω καΛUτερα, ένας γνωστοό είδους Ρώσος τζέντλε
μαν, όχι και πολό-πολό νέος, «qui faisait la cinquantai
ne» ,  (σχεδόν πενηντάρης) ,  όπως λένε οι Γάλλοι, με σκοό
ρα μαλλιά κάπως ασπρισμένα μα αρκετά μακριά και πυκνά 
ακόμα και με μυτερό γενάκι . Φόραγε ένα καφέ σακάκι, 
που φαινόταν να 'χει ραφτεί απ' τον καΛUτερo ράφτη, μα 
τριμμένο πια, ραμμένο από πρόπερσι πάνω κάτω, κι εντε
λώς ντεμοντέ, που οι. εόποροι κοσμικοί κόριοι έπαΦαν να 
τα φοράνε εδώ και δυο χρόνια . Το πουκάμισο κι ο φαρΔUς 
λαιμοδέτης, όλα ήταν πoΛU σικ, μα, αν κοίταζε κανείς πιο 
προσεχτικά, θα ' βλεπε πως το πουκάμισο ήταν αρκετά λε
ρωμένο κι ο φαρΔUς λαιμοδέτης τριμμένος. Το καρό παντε
λόνι του επισκέπτη του ' ρχότανε κουτί μα ήταν και πάλι 
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πολύ ανοιχτόχρωμο και κάπως πολύ στενό, έτσι πο\) τώρα 
είχαν πάΦει πια να τα φοράνε' το ίδιο και το μαλακό άσπρο 
καπέλο πο\) δεν ταίριαζε καθ όλο\) με την εποχή. Με δ\)ο 
λόγια, είχε εμφάνιση αξιοπρεπούς κ\)ρίο\) με μικρές όμως 
οικονομικές δ\)νατότητες . Έμοιαζε σαν ένας τζέντλεμαν απ' 
την κατηγορία των αργόσχολων κτηματιών πο\) βρίσκονταν 
στην ακμή το\)ς τον καιρό της δο\)λοπαροικίας. Φαινόταν 
πως είχε ζήσει στην καθωσπρέπει κοινωνία, θα 'χε κάποτε 
γνωριμίες κι ίσως να τις είχε διατηρήσει ως τα τώρα, μα 
σιγά-σιγά με τις φτώχειες πέρασε η χαρούμενη ζωή της 
νεότητας και με την πρόσφατη κατάργηση της δο\)λοπαροι
κίας είχε γίνει, σα να πούμε, ένας αιώνιος φιλοξενούμενος 
πο\) βολόδερνε στα σπίτια των καλών παλιών γνωστών τοί> 
πο\) τον δέχονταν για τον βολικό το\) χαρακτήρα -δεν εί
χε ποτέ το\) αντιρρήσεις- κι ακόμα γιατί, όσο να 'ναι, 
ήταν ε\)πρεπής άνθρωπος πο\) μπορείς να τον βάλεις στο 
τραπέζι . σο\) όποιοι και να 'ναι οι σ\)νδαιτημόνες, αν και 
φ\)σικά όχι στην καλύτερη θέση . Τέτοιοι φιλοξενούμενοι ,  με 
καλό χαρακτήρα τζέντλεμεν, πο\) ξέρο\)ν να διηγηθούν μιαν 
ιστορία, να σ\)μπληρώσο\)ν το καρέ στα χαρτιά, και πο\) 
δεν αγαπούν να κάνο\)ν καμιά δο\)λειά, είναι σ\)νήθως τίπο
τα εργένηδες ή χήροι πο\) μπορεί να 'χο\)ν και παιδιά μα 
πο\) τα παιδιά το\)ς μεγαλώνο\)ν πάντα κάπο\) μακριά, σε 
τίποτα θείες πο\) γι' α\)τές ο τζέντλεμαν ποτέ δε μιλάει 
σε καθωσπρέπει κύκλο\)ς σα να ντρέπεται κάπως για μια 
τέτοια σ\)γγένεια. Τα παιδιά τα ξεσ\)νηθίζει σιγά-σιγά ολό
τελα, παίρνει σπάνια στα γενέθλιά το\) και τα Χριστούγεν
να κανένα ωχητήριο κι είναι φορές πο\) ΤΟ\)ζ απαντάει .  Τη 
φ\)σιογνωμία το\) αναπάντεχο\) επισκέπτη δε θα μπορούσες 
να την πεις καλόκαρδη μα ήταν σ\)γκαταβατική και, κατά 
τις περιστάσεις, πρόθ\)μη να πάρει την κάθε ε\)γενική έκ
φραση . Ρολόι δεν είχε μα είχε ένα λορνιόν από ταρταρούγα 
πο\) κρεμόταν από μια μαύρη κορδέλα. Στο μεσαίο δάχτ\)-
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λο τοu δεξιοό χεριοό τοu φάνταζε ένα χοντρό χρuσό δαχτu
λίδι με φτηνό οπάλι .  Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς σώπαινε μοu
τρωμένος και δεν ήθελε ν' ανοίξει κοuβέντα . Ο επισκέπτης 
περίμενε και καθόταν ακριβώς σα φιλοξενοόμενος ποu μόλις 
κατέβηκε απ' το πάνω πάτωμα, όποu τοu 'χαν παραχωρή
σει ένα δωμάτιο, για να κάνει παρέα στοuς οικοδεσπότες 
στο τσάι, μα ποu σωπαίνει και κάθεται ήσuχος γιατί ο νοι
κοκόρης είναι απασχολημένος και σκεφτικός .  Ε ίναι ωστόσο 
έτοιμος για κάθε εuγενική σuζήτηση, φτάνει να την άρχιζε 
ο νοικοκόρης .  Ξάφνοu το πρόσωπό τοu πήρε μιαν αναπά
ντεχη έκφραση ανησuχίας: 

-' Axoucrt, άρχισε να λέει στον Ιβάν Φιοντόροβιτς με 
σuγχωρείς, μονάχα για να στο θuμίσω το λέω: Πήγες στον 
Σμερντιακόβ με σκοπό να μάθεις για την Κατερίνα Ιβάνοβ
να κι έφuγες χωρίς να μάθεις τίποτα, ξέχασες σίγοuρα . . .  

- Αχ, ναι . . .  τοu ξέφuγε ξάφνοu τοu Ιβάν και το πρό
σωπό τοu σκοτείνιασε από έγνοια· ναι, ξέχασα . . .  Εδώ ποu 
τα λέμε, τώρα πια δε με νοιάζει, όλα ες αόριον , πρόφερε 
μέσα τοu . Και au , γόρισε κι είπε ερεθισμένα στον επισκέ
πτη, επρόκειτο να το θuμηθώ εγώ ο ίδιος γιατί αuτό ήταν 
ποu με στεναχωροόσε ! Τι πετάγεσαι στη μέση; Νομίζεις 
πως θα το πιστέψω πως δεν το θuμήθηκα εγώ μα μοu 
το uπέβαλες εσό ; 

- Μην το πιστεόεις αν δε θέλεις , χαμογέλασε στοργι
κά ο τζέντλεμαν. Τι αξία έχει η πίστη με το στανιό; Γενι
κά στα ζητήματα της πίστης οι αποδείξεις δε βοηθοόν και 
προπαντός οι uλικές. Ο Θωμάς δεν πίστεψε επειδή είδε 
τον αναστημένο Χριστό μα γιατί από πρώτα ήθελε να πι
στέψει. Να, λόγοu χάρη, οι πνεuματιστές . . .  τοuς αγαπάω 
πoλU . . .  Φαντάσοu, ν-α uποθέτοuνε πως είναι χρήσιμοι για 
την πίστη γιατί οι διάβολοι τοuς δείχνοuν απ' τον άλλο 
κόσμο τα κερατάκια τοuς. «Αuτό, λένε, είναι απόδειξη (πώς 
να την ποόμε; ) uλική ότι uπάρχει ο άλλος κόσμος» .  Ο 
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άλλος κόσμος και οι υλικΙς αποδείξεις! ΤρΙχα γόρευε! και 
στο κάτω-κάτω αν αποδείχτηκε ο διάβολος δεν ξΙρουμε ακό
μα αν αποδείχτηκε κι ο Θεός! Θιλω να εγγραφώ σ' Ιναν 
ιδεαλιστικό σόλλογο . Θα τους κάνω αντιπολίτευση: «Εί
μαι, θα Ηω, ρεαλιστής κι όχι υλιστής, χε-χε ! »  

- '  Ακου, είπε ο Ιβάν Φιοντόροβιτς και ξάφνου σηκώ
θηκε απ ' το τραπΙζι. Τώρα σα να παραμιλάω . . .  μα και 
βΙβαια παραμιλάω . . .  λΙγε όσα ΨΙματα θιλtις, το ίδιο μου 
κάνει !  Δε θα με κάνεις να παραφερθώ όπως την προηγοό
μενη φορά.  Μονάχα που κάτι με κάνει να ντρΙπομαι . . .  ΘΙ
λω να κάνω βόλτες πάνω κάτω στο δωμάτιο . . .  Είναι στιγ
μΙς που δε σε βΗπω κι οότε τη φωνή σου ακοόω , όπως 
την προηγοόμενη φορά, μα πάντα μαντεόω τι μου κοπανάς 
γιατί εγώ, εΥώ ο ίδιος τα λέω αυτά κι όχι εσύ! Δεν ξέρω 
μονάχα, κοιμόμουνα άραγε την περασμΙνη φορά ή σε είδα 
στον ξόπνο μου ; Να, τώρα θα βρΙξω το προσόψι με κρόο 
νερό και θα βάλω κομπρΙσα στο κεφάλι μου · ίσως Ιτσι 
εξαφανιστείς . 

Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς πήγε στη γωνιά, πήρε το προσό
ψι, έκανε όπως είπε και με το βρεγμΙνο προσόψι στο κεφά
λι άρχισε να πηγαινόρχεται στο δωμάτιο . 

- Μ '  αρέσει που αρχίσαμε να μιλάμε με το συ, άρχι
σε να Ηει ο επισκέπτης. 

- Βλάκα, γιλασε ο Ιβάν · τι λοιπόν, θα σου μιλάω 
με το σεις δηλαδή; Τώρα είμαι εόθυμος, μονάχα που πο
νάω στα μελίγγια . . .  και δω στην κορφή . . .  μονάχα σε πα
ρακαλώ μη μ' αρχίσεις τις φιλοσοφίες όπως την περασμένη 
φορά . Αν δεν μπορείς να μ' αδειάσεις τη γωνιά , τότε Ηγε 
μου τίποτα πιο εόθυμο . Λέγε κουτσομπολιά -φιλοξενοόμενος 
δεν είσαι;- κουτσομπόλεψε λοιπόν . Για κοίτα εφιάλτης που 
μου ' ρθε! Όμως εγώ δε σε φοβάμαι ·  θα σε υπερνικήσω . 
Δε θα με πάνε στο τρελοκομείο ! 

- C' est charmant -το «φιλοξενοόμενος» .  Μα αυτό 
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ακριβώς είμαι .  Τι άλλο είμαι στη γη αν όχι φιλοξενοuμε
νος; Α προπό, σ' ακοuω κι απορώ λιγάκι . Μα το Θεό, . 
αρχίζεις να με θεωρείς σαν κάτι το πραγματικό κι όχι μο
νάχα σα φαντασίωσή σοu όπως επέμενες την άλλη φορά . . .  

- Οuτε για μια στιγμή δε σε νόμισα για κάτι πραγ
ματικό, ξεφώνισε κάπως μανια.σμένα μάλιστα ο Ιβάν . Είσαι 
Φέμα, 'είσαι η αρρώστια μοu, είσαι φάντασμα . Δεν ξέρω 
μονάχα πώς να σ' εξολοθρέΦω και βλέπω πως είναι ανά
γκη να uποφέρω για κάμποσον καιρό . Είσαι η παραίσθησή 
μοu . Είσαι η ενσάρκωση τοu ίδιοu τοu εαuτοu μοu ή μάλ
λον μιας μονάχα πλεuράς μοu . . .  των σκέΦεων και των σu
ναισθημάτων μοu, των πιο βρομερών και ανόητων όμως. 
Απ' αuτή την άποΦη θα μποροuσες μάλιστα να μ' ενδιαφέ
ρεις αν είχα βέβαια καιρό να χάνω μαζί σοu . . .  

- Μια στιγμή, μια στιγμή, θα σε διαΦεuσω: όταν εκεί 
στο φανάρι τα 'βαλες με τον Αλιόσα και του φώναξες: «από 
χείνον τα 'μαθες , ποu το ' μαθες πως αυτός έρχεται σπίτι 
μου ; »  Εμένα ήταν ποu θuμήθηκες τότε. Θα πει λοιπόν πως 
πίστεΦες για λίγο ότι πραγματικά uπάρχω, γέλασε μαλακά 
ο τζέντλεμαν. 

- Ναι, αuτό ήταν μια φuσική αδuναμία . . .  μα εγώ δεν 
μποροuσα να πιστέΦω σε σένα . Δεν ξέρω αν κοιμόμοuνα 
ή περπατοuσα την περασμένη φορά. Μπορεί τότε να σ' είδα 
στον uπνο μοu μονάχα και καθόλοu στον ξUπνο . . .  

- Και γίατί τοu φέρθηκες έτσι άγρια, τοu Αλιόσα λέω. 
Ε ίναι τόσο συμπαθητικός! Κι έπειτα εγώ έφταιξα απέναντί 
του για το στάρετς Ζωσιμά. 

- Μην πιάνεις στο στόμα σου τον Αλιόσα . Πώς τολ
μάς , λακέ! γέλασε πάλι ο Ιβάν. 

- Βρίζεις και γελάς -καλό σημάδι .  Για να λέμε την 
αλήθεια, σήμερα είσαι πoΛU πιο ευγενικός μαζί μου απ' 
την περασμένη φορά, και καταλαβαίνω γιατί: αυτή η μεγά
λη απόφαση . . .  
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- Σκασμός για την απόφαση! ξεφώνισε άγρια ο Ιβάν . 
- Καταλαβαίνω, καταλαβαίνω, c' est noble, c' est 

charmant, (αυτό είναι ευγενικό, είναι γοητευτικό) ,  πας να 
υπερασπίσεις αύριο τον αδερφό σου και θα θυσιάσεις τον 
εαυτό σου . . .  c' est chevaleresque ( είναι ιπποτικό) .  

- Σκασμός, θα σ '  αρχίσω στις κλοτσιές! 
- Από μιαν άποΦη θα ευχαριστηθώ γιατί τότε θα πε-

τύχω το σκοπό μου : Αν αρχίσεις τις κλοτσιές, θα πει πως 
πιστεύεις στην πραγματικότητά μου, γιατί ένα φάντασμα 
δεν το κλοτσάνε. Κι ας αφήσουμε τ' αστεία κατά μέρος : 
Το ίδιο μου κάνει στο κάτω-κάτω, βρίζε όσο θέλεις μα 
πάλι καλύτερα να ' σαι κάπως πιο ευγενικός, έστω και με 
μένα . Όλο βλάκα και λακέ με λες . Τι τρόπος! 

- Βρίζοντας εσένα, βρίζω τον εαυτό μου ! γέλασε πάλι 
ο Ιβάν . Εσύ είσαι γω, εγώ ο ίδιος , μονάχα μ' άλλο μού
τρο . Λες εκείνο που εγώ το 'χω σκεφτεί πια . . .  Και δεν 
μπορείς να μου πεις τίποτα καινούργιο! 

- Αν οι σκέΦεις μας συναντιώνται, τότε αυτό μονάχα 
τιμή μού κάνει, πρόφερε ο τζέντλεμαν με λεπτότητα κι αξιο
πρέπεια . 

- Μονάχα που παίρνεις όλο τις κακές μου σκέΦεις και, 
το σπουδαιότερο, τις ανόητες . Είσαι ανόητο ς και σαχλός. 
Είσαι τρομερά ανόητος . Όχι, δε θα μπορέσω να σε υποφέ
ρω. Τι να κάνω, τι να κάνω; είπε ο Ιβάν τρίζοντας τα 
δόντια του . 

- Φίλε μου, εγώ παρ' όλ' αυτά θέλω να μείνω τζέ
ντλεμαν και να με θεωρούνε τέτοιο, άρχισε ο επισκέπτης 
με μιαν υποταχτική παραφορά, έτοιμος εκ των προτέρων 
για υποχώρηση και συμφιλίωση. Είμαι φτωχός μα. . .  δε 
λέω πως είμαι πολύ τίμιος, μα . . .  συνήθως στην κοινωνία 
το 'χουν σαν αξίωμα πως είμαι ένας έκπτωτος άγγελος. 
Μα το Θεό, δεν μπορώ να φανταστώ πως μπορούσα να 
'μουν άγγελος ποτέ μου . Κι αν ήμουνα α�όμα καμιά φορά, 
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θα 'γινε ,  φαίνεται, εδώ και τόσα χρόνια ποι; δεν είναι κι 
αμαρτία να το ξεχάσεις . Τώρα μ' ενδιαφέρει να 'χω την 
uπόληψη ενός καθωσπρέπει ανθρώποu, και ζω όπως τύχει, 
προσπαθώντας να 'μαι εuχάριστος .  Τοuς ανθρώποuς τοuς 
αγαπάω ειλικρινά -ω, μ' έχοuν πολύ σuκοφαντήσει !  Εδώ , 
όταν καμιά φορά έρχομαι και μένω ανάμεσά σας, η ζωή 
μοι; περνάει σαν κάτι το πραγματικό κι αuτό μ' αρέσει 
περισσότερο απ' όλα . Γιατί και γω όπως και σι; uποφέρω 
απ' το φανταστικό και γι' αUΤQ αγαπώ τον επίγειο ρεαλι
σμό σας-ο Εδώ στον κόσμο το δικό σας όλα είναι χαραγμέ
να, όλα είναι φόρμοuλες, όλα γεωμετρία, ενώ σε μας, κάτι 
ακαθόριστες σuναρτήσεις! Εδώ περπατάω κι ονειροπολώ . 
Μ '  αρέσει να ονειροπολώ. Ακόμα, στη γη γίνομαι και προ
ληπτικός -μη γελάς, σε παρακαλώ: Αuτό ίσα- ίσα μ' αρέ
σει, να γίνομαι δηλαδή πρόληπτικός. Εδώ παίρνω όλες σας 
τις σuνήθειες . ' Αρχισε να μ' αρέσει να πηγαίνω στο χα
μάμ, (μπορείς να το φανταστείς αuτό; )  και μ' αρέσει ν '  
ατμίζομαι με τοuς εμπόροuς και τοuς παπάδες . Τ '  όνειρό 
μοι; είναι να ενσαρκωθώ -μα τελειωτικά και αμετάκλητα
σε καμιά χοντρή εμπόρισσα ποι; να ζuγίζει καμιά εκατοστή 
οκάδες και να πιστέψω σ' όλα όσα πιστεύει αuτή . Το ιδανι
κό μοι; είναι να μπω στην εκκλησία και ν' ανάψω ένα κερί 
με καθαρή σuνείδηση, μα το Θεό, έτσι είναι. Τότε θα πά
ψοuν τα βάσανά μοu . 

Έπειτα, άρχισε να μ' αρέσέ.Ι να uποβάλλομαι σε θερα
πείες . Την άνοιξη, ποι; είχαμε επιδημία εuλογιάς, πήγα 
και γω στο Βρεφοκομείο κι έκανα μπόλι -να 'ξερες τι 
εuχαρίστηση δοκίμασα κείνη τη μέρα: έδωσα μάλιστα δέκα 
ρούβλια uπέρ των σλάβων αδελφών! . . .  Μα σι; δεν ακούς. 
Ξέρεις, σήμερα σα να μη σε βλέπω καλά, σώπασε για λίγο 
ο τζέντλεμαν. Ξέρω, πήγες χτες σε κείνον το γιατρό . . .  λοι
πόν πώς είναι η uγεία σοu; Τι σοι; είπε ο γιατρός; 

- Βλάκα, είπε απότομα ο Ιβάν . 
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- Ναι, τάχα συ είσαι καλύτερος . Πάλι βρίζεις; Μη 
νομίζεις πως σε λυπάμαι, έτσι για να γίνεται κουβέντα σε 
ρωτάω . Αν δε θες μην απαντάς . Τώρα πάλι έχουμε τους 
ρευματισμούς . . .  

- Βλάκα, ξανάπε πάλι ο Ιβάν . 
-Όλο τα ίδια μου κοπανάς, μα εγώ άρπαξα πέρσι 

τέτοιους ρευματισμούς που ως τα τώρα τους θυμάμαι. 
- Διάβολος και ρευματισμοί; 
- Και γιατί όχι, αφού μερικές φορές ενσαρκώνομαι;  

Ενσαρκώνομαι και υφίσταμαι τις συνέπειες . Σατανάς snm · 
et nihil hnmannm a me aliennm pnto. (Σατανάς είμαι 
και νομίζω πως τίποτα το ανθρώπινο δε μου είναι ξένο) . 

- Πώς, πώς; Σατανάς Slllll et nihil hnmannm . . . αυ· 
τό δεν είναι τόσο ανόητο για ένα διάβολο! 

- Χαίρομαι που σ' ευχαρίστησα επιτέλους. 
- Κι όμως αυτό δεν το πήρες από μένα, σταμάτησε 

ξάφνου ο Ιβάν σα να 'χε εκπλαγεί ·  αυτό ποτέ μου δεν 
το σκέφτηκα, είναι παράξενο . . .  

- C' est dn nonvean, , π' est-ce pas·? (Είναι κάτι 
καινούργιο έτσι δεν είναι ; )  Αυτή τη φορά θα φερθώ τίμια 
και θα σου εξηγήσω . ' Ακου : στον ύπνο του, και ιδιαίτερα 
στους εφιάλτες, ε, ας πούμε από κοιλόπονο ή ό,τι άλλο, . 
βλέπει καμιά φορά ο άνθρωπος τόσο καλλιτεχνικά όνειρα, 
τόσο πολύπλοκα και ρεαλιστικά, τόσα γεγονότα κάι μάλι
στα ολόκληρον κόσμο από γεγονότα, δεμένα μεταξύ τους 
με μια τέτοια πλοκή, με τόσο αναπάντεχες λεπτομέρειες, 
αρχίζοντας από τις ανώτερες εκδηλώσεις σας και τελειώνο
ντας στο κουμπί του μανικετιού σας που , στ' ορκίζομαι, 
ούτε ο Λέων Τολστόη δε θα μπορούσε να τα φανταστεί .  
Και παρ ' όλ'  αυτά βλέπουν καμιά φορά τέτοια όνειρα άν
θρωποι που δεν είναι καθόλου συγγραφείς, μα εντελώς συ
νηθισμένοι άνθρωποι, δημόσιοι υπάλληλοι επιφυλλιδογρά
φοι, παπάδες . . .  Αυτό μάλιστα καταντάει πρόβλημα: ένας 
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υπουργός μοό ομολόγησε πως οι καλότερες ιδέες του 'ρχο
ντα ι όταν κοιμάται. Ε, λοιπόν έτσι έγινε και τώρα. Αν 
κι είμαι η παραίσθησή σου, ωστόσο, όπως και στον εφιάλ
τη, λέω πράγματα πρωτότυπα, που δεν τα σκέφτηκες ως 
τα τώρα, έτσι που δεν επαναλαμβάνω καθόλου τις σκέΦεις 
σου· μα παρ' όλ' αυτά είμαι ο εφιάλτης σου και τίποτ' 
άλλο. 

- Λες Φέματα. Ο σκοπός σου είναι να με πείσεις πως 
υπάρχεις αυτός καθ' αυτός κι όχι πως είσαι εφιάλτης μου, 
και να που τώρα επιβεβαιώνεις ο ίδιος πως είσαι μια φα
ντασίωση. 

- Φίλε μου, σήμερα είπα ν' ακολουθήσω ιδιαίτερη μέ
θοδο, αργότερα, θα στα κάνω λιανά. Στάσου, ποό σταμά
τησα; Ναι, τότε άρπαξα ένα κρυολόγημα, όμως όχι εδώ 
σε σας μα όταν ήμουν ακόμα εκεΙ .. 

- Ποό εκεί; Πες μου, θα μείνεις πολό ακόμα δω πέ
ρα, δεν μπορείς να ξεκουμπιστείς; αναφώνησε σχεδόν απελ
πισμένος ο Ιβάν. 

Σταμάτησε να κόβει βόλτες, κάθισε στο ντιβάνι, έβαλε 
πάνω στο τραπέζι τους αγκώνες του κι έσφιξε το κεφάλι 
του. Έβγαλε το βρεμένο προσόΦι και με αΠOγOήτευ<Πj το 
'ριξε δίπλα: ήταν φανερό πως δεν τον ωφελοόσε. 

- Τα νεόρα σου είναι χαλασμένα, παρατήρησε ο τζέ
ντλεμαν χωρίς τσιριμόνιες, μ' εντελώς φιλικό μολαταότα 
τόνο· θυμώνεις μαζί μου ακόμα και για το ότι μπόρεσα 
να κρυολογήσω. Κι όμως έγινε κι αυτό με τον πιο φυσικό 
τρόπο. Βιαζόμουνα τότε να προφτάσω μια διπλωματική εσπε
ρίδα στην Πετροόπολη, σε μιας κυρίας της ανώτερης κοι
νωνίας, που επιδίωκε να γίνει υπουργίνα. Φυσικά φράκο, 
άσπρος λαιμοδέτης, γάντια ... κι όμως βρισκόμουν ακόμα 
ένας Θεός ξέρει ποό και για να 'ρθω εδώ στη γη έπρεπε 
να πετάξω ένα διάστημα ... βέβαια γι' αυτό δε χρειαζόταν 
παρά μονάχα μια στιγμή μα κι η αχτίδα του φωτός απ' 
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τον ήλιο κάνει οχτώ ολάκερα λεπτά για να ' ρθει και γω, 
φαντάσοu . . .  φράκο κι ανοιχτό γιλέκο . Τα πνεύματα βέβαια 
δεν παγώνοuν, μα όταν είμαι ενσαρκωμένος, τότε . . .  με δuο 
λόγια φέρθηκα επιπόλαια, ξεκίνησα, και, ξέρεις, εκεί στο 
διάστημα, στον αιθέρα, σ' αuτό το ύδωρ το « επάνω τοu ' 
στερεώματος» -σοΙ) κάνει μια παγωνιά, δηλαδή τι 
παγωνιά- αuτό πια δεν μπορείς να το πεις παγωνιά, φα
ντάσοu: Εκατόν πενήντα βαθμοί κάτω απ' το μηδέν ! Θα 
το ξέρεις βέβαια το χωρατό ποΙ) κάνοuν τα κορίτσια στα 
χωριά: Με τριάντα βαθμούς κρύο προτείνοuν σ' έναν πρω
τάρη να γλείΦει το τσεκούρι. Η γλώσσα παγώνει αμέσως, 
κολλάει στο σίδερο κι ο βλάκας την ξεγδέρνει μέχρις αίμα
τος . Αuτό στοuς τριάντα βαθμούς.  Στοuς εκατόν πενήντα; , 
Υποθέτω πως μονάχα το δάχτuλο ν '  ακοuμπήσεις στο τσε
κούρι θα χαθεί ολόκληρο αν . . .  μπορούσε να βρεθεί τσεκούρι 
κει πέρα . . .  

- Μπορεί να βρεθεί τσεκούρι κει πέρα; τον διέκοΦε 
ξάφνοΙ) ο Ιβάν Φιοντόροβιτς αφηρημένα και με σιχαμάρα . 
Αντιστεκόταν μ' όλη τοΙ) τη δUναμη να μην πιστέΦει στο 
παραμιλητό τοΙ) και να μην πέσει τελειωτικά στην τρέλα . 

- Τσεκούρι; ξαναρώτησε ο επισκέπτης μ' απορία. 
- Μα ναι, τι θα γίνει κει ,ΤΟ τσεκούρι; με κάποιο άγριο 

κι επίμονο πείσμα ξεφώνισε ξάφνοΙ) ο Ιβάν Φιοντόροβιτς . 
- Τι θα γίνει στο διάστημα το τσεκούρι; Quelle idee ! 

Αν βρεθεί κάποΙ) μακρύτερα, τότε θ '  αρχίσει, νομίζω, να 
περιφέρεται γύρω απ' τη γη, χωρίς το ίδιο να ξέρει γιατί, 
σα δορuφόρος. Οι αστρονόμοι θα uπολογίσοuν την Ανατολή 
και τη Δύση τοι) τσεκοuριού , ο Γκατσούπ* θα το καταγρά
Φει στο ημερολόγιο κι αuτό θα 'ναι όλο . 

- Είσαι ανόητος, είσαι τρομερά ανόητος! είπε με πεί-

* Εκδότης λα'ίκών ημερολογίων. 
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σμα ο Ιβάν . Λέγε πιο έξυπνα Φέματα αλλιώς δε θα κά
τσω να σ '  ακοόω . Θέλεις να με νικήσεις με το ρεαλισμό, 
να με πείσεις πως υπάρχεις, μα εγώ δε θέλω να πιστέΦω 
πως υπάρχεις! Δε θα το πιστέΦω ! !  

- Μα δε λέω Φέματα, όλα αλήθεια είνα ι .  Δυστυχώς 
η αλήθεια σχεδόν πάντα δεν είναι πνευματώδης . Εσό, κα
θώς βλέπω, περιμένεις από μένα κάτι μεγαλειώδες ίσως 
και πανώριο . Κρίμα, γιατί εγώ δίνω μονάχα αυτό που 
μπορώ . . .  

-' Ασε τις φιλοσοφίες, γάιδαρε! 
- Βρε,  τι φιλοσοφίες μου λες , που όλο το δεξί μου 

πλευρό έχει πιαστεί,  και στενάζω και βογγάω; Γόρισα 
όλους τους γιατροός :  Κάνουν περίφημη διάγνωση , θα σου 
αναπτόξουν απ' έξω κι ανακατωτά όλη την αρρώστια σου , 
μα να σε θεραπεόσουν δεν ξέρουν . Μου 'τυχε εδώ κι ένας 
ενθουσιώδης φοιτητάκος . Κι αν πεθάνετε ακόμα, μου λέ
ε ι ,  θα ξέρετε όμως πλέρια από τι αρρώστια πεθάνατε . 
Έπειτα είναι κι αυτή η μανία τους να σε στέλνουν σε 
ειδικοός:  Εμείς , σου λένε, θα κάνουμε μονάχα τη διά
γνωση μα σεις να πάτε στον τάδε ειδ ικό , αυτός θα σας 
θεραπεόσει . Σε βεβαιώνω πως δεν υπάρχει πια ο γιατρός 
του παλιοό τόπου που σε γιάτρευε από κάθε αρρώστια . 
Τώρα έχουμε μονάχα τους ειδικοός και βλέπεις τις αγγε
λίες τους στις εφημερίδες . Αν τόχει και σου πονέσει η 
μότη, σε στέλνουν στο Παρίσι : Εκεί, μάτια μου , ένας 
ευρωπαίος ειδικός θεραπεόει μότες.  Φτάνεις στο Παρίσι 
και σου εξετάζει τη μότη : Εγώ, θα σας πει,  μπορώ μονά
χα τον δεξιό ρώθωνα να σας γιατρέΦω γιατί δε θεραπεόω 
τους αριστεροός ρώθωνας , αυτό δεν είναι ειδικότης μου , 
μα πηγαίνετε όστερα στη Βιέννη, εκεί ο τάδε ειδ ικός θα 
σας αποθεραπεόσει τον αριστερό ρώθωνα . Τι  να κάνεις; 
Προσέτρεξα στα λα·ίκά μέσα, ένας Γερμανός γιατρός με 
συμβοόλεΦε να πάω στο χαμάμ, να ξαπλώσω στο πατάρι 
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και να τρ ιφτώ με μέ.λι κι αλάτ ι .  Εγώ μόνο και μόνο για 
να πάω άλλη μια φορά, πήγα : Πασαλείφτηκα ολόκληρος 
μα καμιά ωφέλε.ια . Απ' την απελπισία μοι> έγραψα στον 
κόμη Ματέι στο Μ ιλάνο : Mou ' στειλε ένα βιβλίο και κά
τι σταγόνες, ο Θεός να τον έχει καλά . Και φαντάσοu, 
απ ' το μαλτς- εκστράκτ τοι> Γκοφ είδα καλό ! Τ' αγόρασα 
στην τόχη, ήπια ενάμιση μποuκαλάκι κι έγινα περδίκι . 
Αποφάσισα το δίχως άλλο να δημοσιέψω ένα « εuχαριστή
ριο» στις εφημερίδες , μίλησε , βλέπεις, το σuναίσθημα της 
εuγνωμοσuνης και ,  φαντάσοu, εδώ πια άρχισε άλλη ιστο 
ρία:  Καμιά εφημερίδα δεν το δεχότανε ! « Θα δείξει , μοι> 
λένε, πως είμαστε οπισθοδρομικοί, κανένας δε θα το πι 
στέψε ι ,  le diable η' existe ροίnι, (ο  διάβολος δεν uπάρ
χει . )  Καλότερα , με σuμβοuλεuοuνε ,  να το γράψετε ανώ
νuμα» . Μα τι εuχαριστήριο θα 'ναι αuτό , αν θα 'ναι ανώ
νuμο; Αστειεότηκα με τοuς uπαλλήλοuς:  «Στην εποχή μας 
είναι οπισθοδρομικό να πιστεόεις σε Θεό ,  μα εγώ είμαι 
διάβολος κι επιτρέπεται να με πιστεόεΙζ» .  « Σας καταλα
βαίνοu� ,- ,  μοι> λένε ' και ποιος δεν πιστεόει στο διάβολο, 
μα και πάλι δε γίνεται ,  δεν είναι σωστό, μπορεί να βλά
ψει . Μήπως θέλετε να το δημοσιεuσοuμε εν είδει αστείοu ; »  
Μα σαν αστείο , σκέφτηκα , δ ε  θα 'ναι έξuπνο . Έτσι δεν 

δ ' Κ  " Μ ' β '  το ημοσιεuσανε .  αι το πιστεuεις ταχα ; ou μεινε α-
ρος στην καρδιά . Τα καλότερα σuναισθήματά μοu , όπως 
λόγοΙ) χάρη την εuγνωμοσuνη , μοΙ) είναι ρητά απαγορεu
μένο να τα εκφράσω μόνο και μόνο λόγω ' της κοινωνικής 
μοΙ) θέσης . 

- Πάλι τις φ ιλοσοφίες μ' άρχισες! έτριξε με μίσος 
τα δόντια τοι> ο Ιβάν . 

- Ο Θεός να με φuλάει ,  μα δε γίνεται να μην πω 
και γω τον καημό μοΙ) καμιά φορά. Είμαι σuκοφαντημέ
νος άνθρωπος. Να, εσό κάθε λίγο και λιγάκι μοΙ) λες 
πως είμαι ανόητος . Πώς φαίνεσαι πως είσαι νεαρός ! Φίλε 
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μοu, το παν δεν είναι το μuαλό! Έχω από φuσικοu μοΙ) 
καλή κι εuθuμη καρδιά . « Γράφω και γω κάτι κωμειΔUλ
λια . . .  » * Φαίνεται πως εσό με παίρνεις για ασπρομάλλη 
Χλεστακόβ, μα η μοίρα μοΙ) είναι πολό πιο σοβαρή. Από 
κάποια προαιώνια προσταγή, ποΙ) ποτέ δεν μπόρεσα να την 
ξεδιαΛUνω, έχω ταχθεί να «αρνιέμαι» ,  ενώ εγώ είμαι ειλι
κρινής, καλόκαρδος και καθόλοΙ) ικανός για άρνηση. «Όχι, 
σοΙ) λενε, πρέπει ν' αρνιέσαι ' χωρίς την άρνηση δε θα uπάρχει 
κριτική» ,  και τι περιοδικό θα 'ναι αuτό αν δεν έχει «στήλη 
κριτικής» ; Χωρίς κριτική θα uπάρχει μονάχα ένα «ωσα
νά» .  Μα για τη ζωή δε φτάνει μονάχα το «ωσανά» ,  πρέ
πει αuτό το «ωσανά» να περάσει απ' την κάμινο της αμφι
βολίας κ .τ .λ . , τράβα κορδόνι .  Εγώ εξάλλοΙ) δεν ανακατεό
ομαι σ' όλ' αuτά, δεν τα 'φτιαξα εγώ και δεν έχω καμιάν 
tueuvn . Έτσι λοιπόν διαλέξανε έναν αποδιοπομπαίο τράγο, 
τον αναγκάσανε να γράφει τη στήλη της κριτικής κι έτσι 
προέκuψε η ζωή . Εμείς την καταλαβαίνοuμε αuτή την κω
μωδία: Εγώ λόγοΙ) χάρη απαιτώ απλά και σκέτα την εκμη
δένισή μοu . Όχι, ζήσε, μοΙ) λένε, γιατί χωρίς εσένα δε 
θα uπάρχει τίποτα . Αν στη γη όλα ήταν λογικά, τότε τίπο
τα δε θα γινόταν . Χωρίς εσένα δε θα uπάρχει κανένα γεγο
νός και πρέπει να uπάρχοuν γεγονότα . Να λοιπόν ποΙ) φρο
ντίζω με σφιγμένη καρδιά να uπάρχοuν γεγονότα και δη
μιοuργώ το παράλογο κατόπιν διαταγής . Οι άνθρωποι παίρ
vouv όλη αuτή την κωμωδία για κάτι σοβαρό, παρ'  όλο 
το μuαλό ποΙ) αναμφισβήτητα ixouv . Αuτή είναι κι η τρα
γωδία τοuς . Και λοιπόν uποφέροuν βέβαια μα . . .  παρ' όλ' 

ι αuτά ζοuν, ζοuν πραγματικά, όχι φανταστικά. Γιατί ο πό
νος είναι ακριβώς η ζωή.  Χωρίς πόνο τι εuχαρίστηση θα 
'χε η ζωή; Όλα θα μεταβάλλονταν σε μιαν ατέλειωτη εu-

* Φράση του Χλεσταχόβ απ' τον Επιθεωρητή του Γχόγχολ . 
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χαριστήρια δέηση. Αuτό είναι άγιο, μα και κάπως πληχτι
κό. Όμως εγώ; Εγώ πονώ μα και πάλι δε ζω . Είμαι 
το Χ σε μιαν αόριστη εξίσωση. Είμαι ένα φάσμα ζωής ποu 
έχασε την αρχή και 'το τέλος τοu και στο τέλος ξέχασε 
και το ίδιο τ' όνομά τοu . Γελάς . . .  όχι δε γελάς, πάλι 
θuμώνεις. Εσό όλο θuμώνεις, θέλεις όλο εξuπνάδες μα εγώ 
πάλι, crou ξαναλέω, θα χάριζα όλη αuτή την uπέραστρον 
ζωήν, όλες τις τιμές και τ' αξιώματα για να ενσαρκωθώ 
σε μια εμπόρισσα χοντρή εκατό οκάδες και ν' ανάβω κερά
κια στην εκκλησία . 

- Τι;  Και cru δεν πιστεόεις στο Θεό; χαμογέλασε με 
μίσος ο Ι βάν . 

- Δηλαδή πώς να crou το πω , αν βέβαια μιλάς σοβα
ρά . . .  

- Υπάρχει Θεός ή όχι, φώναξε πάλι ο Ι βάν με άγρια 
επιμονή. 

-Ώστε σοβαρά λοιπόν το λες; Καλοόλη μοu, μα το 
Θεό, δεν ξέρω, να ποu είπα μεγάλο λόγο . 

- Δεν ξέρεις και βλέπεις το Θεό ;  'Οχι , εσό δεν είσαι 
αuτός καθ' αuτός, εσό είσαι ΕΥώ, είσαι εΥώ και τίποτ' άλ
λο! Ε ίσαι ένα τίποτα, είσαι η φαντασία μοu! 

- Δηλαδή, αν το θέλεις, έχω την ίδια φιλοσοφία με 
σένα, αuτό είναι αλήθεια. Je pense donc je suis (σκέπτο
μαι άρα uπάρχω) , αuτό το ξέρω θετικά, όσο για τ' άλλα 
ποu είναι γόρω μοu, όλοι αuτοί οι κόσμοι, ο Θεός κι ο 
Σατανάς ακόμα, όλ' αuτά για μένα δεν είναι αποδειγμένα 
αν uπάρχοuν αuτά καθ ' αuτά ή αν είναι μονάχα μια δική 
μοu φαντασίωση, προσωρινή κι ατομικά δική μοu . . .  με Ouo 
λόγια σταματάω γιατί, καθώς φαίνεται, θα ορμήσεις κατα
πάνω μοu . 

- Δε λες κανένα ανέκδοτο καΛUτερα! πρόφερε πονεμέ
να ο Ιβάν . 

- Υπάρχει ένα ανέκδοτο και ίσα- ίσα πάνω στο θέμα 
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μας , δηλαδή δεν είναι ανέκδοτο μα ένας μόθος . Με κατη
γορείς για την απιστία μοu . «Βλέπεις μα δεν πιστεόεις » ,  
μοΙ) λες . Μα, φίλε μοu , δεν είμαι γω μονάχα τέτοιος , 
σε μας εκεί τώρα όλοι έχοuν χάσει τα νερά τοuς κι όλ' 
αuτά απ ' τις επιστήμες σας . Όσο ήταν ακόμα τα άτομα, 
ο ι  πέντε αισθήσεις, τα τέσσερα στοιχεία , ε, όσο να 'ναι 
βολεόονταν τα πράματα . Τ' άτομα δα uπήρχαν και στον 
αρχαίο κόσμο . Μα σα μάθανε κει σε μας πως ανακαλό
ψατε σεις εδώ το «χημικόν μόριον» και το «πρωτόπλα
σμα» κι ένας διάολος ξέρει τι ακόμα , τότε και μεις βάλα
με την οuρά στα σκέλια . Έγινε μια πραγματική σαλάτα 
και, το κuριότερο,  προλήψεις , κοuτσομπολιά . Γ ιατί και 
σε μ'ας τα κοuτσομπολιά είναι όσα και σε σας , μάλιστα 
και κάτι περισσότερα . Και τέλος οι καταγγελίες , γιατί 
βλέπεις πως και μεις έχοuμε ένα τέτοιο Τμήμα όποΙ) δέ
χονται τις γνωστοό είδοuς «πληροφορίες » .  Να λοιπόν αu
τός ο εξωφρενικός μόθος τοΙ) μεσαίωνά μας -τοΙ) δικοό 
μας , όχι τοΙ) δικοό σας- ποΙ) κανένας δεν τον πιστεόει 
οότε και σε μας, εκτός απ' τις χοντρομπαλοόδες εμπόρισ
σες , δηλαδή και πάλι όχι τις δικές σας μα τις δικές μας . 
Όλα όσα έχετε σεις τα 'χοuμε και μεις -αuτό πια μπο
ρώ να στ ' αποκαλόψω σα φίλος ποu ,είσαι αν κι είναι 
μuστικό απαγορεuμένο . Ο μόθος είναι για τον Παράδει
σο . Υπήρχε, λέει, εδώ στη γη σας ένας κάποιος στοχα
στής και φιλόσοφος ποΙ) «όλα τ' αρνιότανε,  νόμοuς, cru
νείδηση, πίστη μα το κuριότερο τη μέλλοuσα ζωή» .  Πέ
θανε,  νόμιζε πως θα βuθιστεί στο θάνατο και  στην ανu 
παρξία , όμως να 'σοΙ) μπροστά τοΙ) η μέλλοuσα ζωή . Τα 
'χασε κι αγανάκτησε · «αuτό , λέει, αντίκειται προς τας 
πεποιθήσεις μοu » .  Γι' αuτό λοιπόν και τον καταδικάσα
νε . . .  δηλαδή, με σuγχωρείς, σοΙ) λέω αuτά ποΙ) άκοuσα, 
όλ' αuτά είναι ένας μόθος και τίποτα παραπάνω · τον κα
ταδικάσανε λοιπόν να περπατήσει στο σκοτάδι ένα τετρά-
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κις εκατομμύριο χιλιόμετρα (τα βέρστια τα καταργήσαμε 
και μεις) κι όταν τελειώσει α\)τό το τετράκις εκατομμύ 
ριο,  τότε θα το\) ανόίξο\)ν τις πύλες το\) Παραδείσο\) και 
θα το\) τα σ\)γχωρέσο\)ν όλα . . .  

- Τι άλλα βασανιστήρια έχετε κει πέρα ατός απ ' 
το τετράκις εκατομμύριο;  τον διέκοΦε ο Ιβάν με κάποια 
παράξενη ζωηρότητα . 

- Τι βασανιστήρια ; Αχ, μην τα ρωτάς :  Πρώτα ήταν 
έτσι κι έτσι, μα τώρα όλο ηθικά βασανιστήρια είναι σε 
χρήση, οι «τύΦεις σ\)νειδήσεως» κι όλες α\)τές οι σαχλα
μάρες . Κι α\)τό από σας το πήραμε, απ ' την « εξημέρωση 
των ηθών» σας . Ε ,  και ποιος κέρδισε λοιπόν ; Κέρδισαν 
μονάχα οι ασ\)νείδητοι, γιατί τι τύΦεις σ\)νείδησης μπορεί 
να 'χει ένας πο\) δεν έχει καθόλο\) σ\)νείδηση ; Αντίθετα 
την έπαθαν οι καθωσπρέπει άνθρωποι πο\) είχαν ακόμα 
σ\)νείδηση και τιμή . . .  Α\)τό θα 'πει να κάνεις μεταρρυθμί
σεις σε απροετοίμαστο έδαφος και μάλιστα αντιγραμμένες 
από ξένα σ\)στήματα -μονάχα βλάβη είναι !  Το παλιό 
π\)ρ το εξώτερον θα 'ταν καλύτερα . Το λοιπόν κείνος ο 
καταδικασμένος ξαπλώθηκε καταμεσής το\) δρόμο\) : «Δε  
θέλω νά  περπατήσω, δε  θα  πάω από ζήτημα αρχών ! »  
Πάρε την Φ\)χή ενός μορφωμένο\) Ρώσο\) αθε'ίστή κι ανα
κάτεΦέ την με την Φ\)χή το\) προφήτη Ιωνά που έκατσε 
κακιωμένος μέσα στην κοιλιά το\) κήτο\)ς τρεις μέρες και 
τρεις νύχτες και θα 'χεις το χαρακtήρα α\)τουνού το\) στο
χαστή πο\) ξαπλώθηκε στο δρόμο. 

- Πάνω σε τι ξαπλώθηκε; 
- Ε ,  κάτι θα \)πήρχε για να ξαπλωθεί .  Δε γελάς ; 
- Μπράβο το\) ! φώναξε ο Ι βάν με την ίδια πάντα 

παράξενη ζωηρότητα . 
Τώρα άκουγε με κάποιαν αναπάντεχη περιέργεια . . .  
- Τι απόγινε λοιπόν ; Ε ίναι ακόμα κει πέρα ξαπλω

μένος ;  
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- Αυτό είναι, πως δεν είναι. Έμεινε κει ξαπλωμένος 
κάπου χίλια χρόνια κι ύστερα σηκώθηκε κι έφυγε. 

- Βρε, το γάιδαρο! αναφώνησε ο Ιβάν γελώντας νευ
ρικά, σα να προσπαθούσε να υπολογίσει κάτι. Δεν είναι 
τάχα το ίδιο να μείνεις ξαπλωμένος αιώνια ή να . περπατή
σεις ένα τετράκις εκατομμύριο βέρστια; Ε ίναι κάπου ένα 
δισεκατομμύριο χρόνια πεζοπορία. 

- Και πολύ περισσότερα μάλιστα, μονάχα που δεν 
έχουμε κανένα μολυβάκι και χαρτί, αλλιώς θα μπορούσαμε 
να τα υπολογίσουμε . Μα αυτός έφτασε κιόλας. Και δω 
αρχίζει το ανέκδοτο . 

- Πώς έφτασε! Μα πού τα βρήκε τα δισεκατομμύρια 
χρόνια ; 

- Νομίζεις τάχα πως μιλάμε για τούτη δω την τωρι
νή γη; Μα η σημερινή γη μπορεί να επαναλήφτηκε ένα 
δισεκατομμύριο φορές. Πέθαινε δηλαδή, πάγωνε, ράγιζε, 
γινόταν' στάχτη, διαλυόταν στα εξ ων συνετέθη, πάλι το 
ύδωρ το « επάνω του στερεώματος» ,  ύστερα πάλι κομήτης, 
πάλι ήλιος, πάλι από ήλιος γη -αυτή η εξέλιξη μπορεί 
να επαναλήφτηκε ατέλειωτες φορές κι όλα με τον ίδιο απα
ράλλαχτο τρόπο, ως την τελευταία λεπτομέρεια . Πλήξη ως 
την απρέπεια. 

- Ε, λοιπόν, λοιπόν τι έγινε όταν έφτασε; 
- Λοιπόν μόλις του ανοίξανε την πόρτα του Παραδεί-

σου και μπήκε μέσα, πριν μείνει ακόμα δυο δευτερόλεπτα 
μέσα, -κι αυτό με. το ρολόι, με το ρολόι, σου λέω
(αν και το ρολόι του θα' πρεπε προ πολλού να 'χε αποσυ
ντεθεί στα στοιχεία του στην τσέπη του καθ '  οδόν) προτού 
μείνει μέσα δυο δευτερόλεπτα, αναφώνησε πως γι' αυτά 
τα δυο δευτερόλεπτα όχι μονάχα ένα τετράκις εκατομμύ
ριο, μα ένα τετράκις εκατομμύριο τετράκις εκατομμυρίων 
αξίζει να περπατήσει κανείς και μάλιστα όλ' αυτά υψωμένα 
στην τετράκις εκατομμυριοστή δύναμη! Με δυο λόγια τρα-
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γοόδησε ένα «ωσανά» και το παράκανε μάλιστα έτσι ποΙ) 
μερικοί από κει, με σκέψεις ωγενικότερες , οότε το χέρι δεν 
τοΙ) δίνανε τον πρώτο καιρό : ΠoΛU βιάστηκε πια να μετα
πηδήσει στοuς σuντηρητικοuς_ Ροόσικη φόση, βλέπεις _ Το 
ξαναλέω : είναι μόθος- όπως τ' άκοuσα σοΙ) το λέω . Να 
λοιπόν τι αντιλήψεις έχοuμε ακόμα κει πέρα γι' αuτά τα 
πράματα_ 

- Σ '  έπιασα! ξεφώνισε ο Ιβάν με κάποια σχε.δόν παι
δική χαρά σα να θuμήθηκε κάτι :  Αuτό το ανέκδοτο για 
το τετράκις εκατομμόριο των ετών εγώ ο ίδιος το σοφίστη
κα! Ήμοuν τότε δεκαεφτά χρονώ, ήμοuν στο γuμνάσιο, 
-αuτό το ανέκδοτο το έφτιαξα τότε και το διηγήθηκα σ' 
ένα φίλο μοu, το επίθετό τοΙ) είναι Καρόβκιν, στη Μόσχα 
έγινε αuτό . . .  Το ανέκδοτο είναι τόσο χαρακτηριστικό ποΙ) 
δεν μποροόσα από ποuθενά να το ξεσηκώσω . Το 'χα ξεχά
σει πια .  _ .  μα το θuμήθηκα τώρα ασuναίσθητα, -εγώ ο 
ίδιος το θuμήθηκα, δε μοΙ) το διηγήθηκες εσό ! Πώς σοΙ) , ρχονται στη μνήμη μερικά πράματα ασuναίσθητα, ακόμα 
κι όταν σε πάνε για να σε εκτελέσοuν . . .  στον όπνο μοό 
ήρθε στο vou . Να, σΙ) είσαι αuτό τ' όνειρο! Είσαι όνειρο 
και δεν uπάρχεις! 

- Απ' τη μανία ποΙ) μ' αuτήν μ' αρνιέσαι, γέλασε 
ο τζέντλεμαν ' πείθομαι πως παρ' όλ' αuτά πιστεόεις σε 
μένα . 

- Καθόλοu! Οότε τόσο δα δεν πιστεόω . Οότε ένα εκα
τοστό . 

- Μα ένα χιλιοστό με πιστεόεις. Οι ομοιοπαθητικές 
δόσεις είναι ίσως οι πιο αποτελεσματικές. ΠαραδέξοΙ) πως 
πιστεόεις τοuλάχιστο ένα δεκάκις χιλιοστό . . .  

- Οότε τόσα δα! φώναξε θuμωμένα ο Ιβάν . Για να 
λέμε την αλήθεια, θα ' θελα να πιστέψω σε σένα! πρόστεσε 
ξάφνοΙ) παράξενα . 

- Βρε, βρε! Αuτό είναι ομολογία! Μα εγώ είμαι κα-
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λός, εγώ θα σε βοηθήσω και σε τοότο . 'Ακο\) , εγώ σ 
έπιασα κι όχι εσό εμένα ! Επίτηδες σο\) διηγήθηκα το ίδιο 
σο\) το ανέκδοτο πο\) το 'χες πια ξεχάσει για να χάσεις 
τελειωτικά κάθε πίστη σε μένα . 

- Ψέματα λες! Ο σκοπός της εμφάνισής σο\) είναι 
να με πείσεις πως \)πάρχεις . 

- Ακριβώς .  Μα η αμφιβολία, η ανησ\)χία, η πάλη 
της πίστης με την απιστία -είναι κάποτε ένα τέτοιο βά
σανο για έναν άνθρωπο με σ\)νείδηση σαν και σένα πο\) 
καλότερα να πάει να κρεμαστεί κανείς .  Εγώ,  ξέροντας 
πως πιστεόεις σε μένα μια σταλίτσα σο\) \)πέβαλα κάποια 
τελική αμφιβολία με τη διήγηση α\)τοό το\) ανέκδοτο\) . 
Σε πηγαίνω διαδοχικά απ ' την πίστη στην απιστία κι 
έχω το σκοπό μο\) κάνοντάς το α\)τό . Καινοόρια μέθοδος, 
βλέπεις . Γιατί όταν χάσεις κάθε πίστη σε μένα, τότε αμέ
σως θ' αρχίσεις να με βεβαιώνεις πως δεν είμαι όνειρο, 
μα \)πάρχω πραγματικά , σε ξέρω καλά εγώ . Τότε εγώ 
θα πετόχω το σκοπό μο\) . Κι ο σκοπός μο\) είναι ε\)γενι 
κός . Θα ρ ίξω μέσα σο\) έναν μικροόλικο σπόρο πίστης 
κι απ ' α\)τόll θα φ\)τρώσει δρ\)ς -κι ακόμα μια τέτοια 
δρ\)ς πο\) εσό , καθισμένος πάνω σ' α\)τήν, θα θελήσεις 
να γίνεις αναχωρητής .  Γιατί εσό μέσα σο\) το θέλεις πολό
πολό α\)τό, θα τρως ακρίδες, θα κο\)βαληθείς στην έρημο 
να σώσεις την Φ\)χή σο\) ! 

-Ώστε , κανάγια , για τη σωτηρία της Φ\)χής μο\) 
πασκίζεις, ε; 

- Μα πρέπει κανείς καμιά φορά να κάνει καμιά κα
λή πράξη . Θ\)μώνεις, θ\)μώνεΙζ, καθώς βλέπω ! 

- Μασκαρά! Κoiι δοκίμασες ποτέ σο\) να βάλεις σε 
πειρασμό κάτι τέτοιο\)ς πο\) τρώνε ακρίδες και μένο\)ν δέ
κα κι είκοσι χρόνια στη γ\)μνή έρημο και προσεόχονται 
και βγάζο\)ν μοόχλα στο κορμί το\)ς ;  

- Αμ, έκανα και τίποτ' άλλο, περιστεράκι μο\);  Όλο 
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τον κόσμο και τους κόσμους μπορε.ί να τους ξε.χάσε.ις μα 
έναν τέτοιο θα τον προσέξε.ις, γιατί ε.ίναι αφάνταστα πολύ
τιμο διαμάντι .  Μια τέτοια Φυχή δα αξίζε.ι καμιά φορά ολά
κε.ρο αστε.ρισμό -ψε.ίς, βλέπεις, έχουμε. δική μας αριθμη
τική. Η νίκη ε.ίναι πολύτιμη! Και με.ρικοί απ' αυτούς, μα 
το Θε.ό, δε.ν έχουν κατώτε.ρη πνωματική ανάπτυξη από σέ 
να, αν και δε. θα το πιστέΦε-ις αυτό: Τέτοιε.ς αβύσσου ς πί
στης κι απιστίας μπορούν ν' ατε.νίζουν την ίδια στιγμή που , 
μα την αλήθε.ια, ε.ίναι φορές που σο\) φαίνε.ται πως μια τρί
χα ακόμα και θα «τουμπάρω> ο άνθρωπος, καθώς λέε.ι κι 
ο ηθοποιός Γκορμπουνόβ. 

- Ε, λοιπόν, και δε. σου 'τυχε. να σπάσε.ις τη μύτη σου;·-
- Φίλε. μου, παρατήρησε. αποφθε.γματικά ο ε.πισκέπτης · 

καλύπρα να σπάσε.ις τη μύτη σου παρά να με.ίνε.ις ε.νπλώς 
χωρίς μύτη, όπως γίνε.ται καμιά φορά, όπως ε.ίπε. τις προ
άλλε.ς ένας άρρωστος μαρκήσιος στον πνε.υματικό του την 
ώρα της ε.ξομολόγησης. (Ασφαλώς κάποιος ειδικός θα τον 
θε.ράπε.υε.) .  Ήμουν ε.κε.ί και διασκέδασα πολύ . «Ξαναδώστε. 
μου, του λέε.ι, τη μύτη μου ! »  και χτυπιόταν κι έκλαιγε.. 
«Τέκνον μου ,  πάε.ι να ξε.φύγε.ι ο ε.ξομολογητής, λόγω των 
ανε.ξιχνιάστων βουλών της Θε.ίας Προνοίας τα πάντα ανα
πληρούνται και το ορατό κακό έχε.ι καμιά φορά σα συνέ
πε.ιά του ένα με.γάλο αν και αόρατο αγαθό. Αν η σκληρή 
ε.ιμαρμένη στάθηκε. αιτία να χάσε.π τη μύτη σας, έχε.π τούτη 
την ωφέλε.ια : Κανένας πια δε. θα μπορέσε.ι να σας τραβήξε.ι 
από τη μύτη» .  « '  Αγιε. πάτε.ρ, αυτό δε. με. παρηγορε.ί καθό
λου » ,  αναφωνε.ί ο απε.λπισμένος. «Θα ' μουν απε.ναντίας ε.ν
θουσιασμένος κάθε. μέρα της ζωής μου να με. τραβάνε. απ' 
τη μύτη, αρκε.ί να την ε.ίχα στη θέση της ! »  « Δε.ν πρέπε.ι, 
τέκνον μου, ν '  απαιτούμε. όλα τ '  αγαθά ταυτοχρόνως. Αυ
τό πλέον ε.ίναι μψΦιμοφία ε.ναντίον της ·Θε.ίας Προνοίας 
ήτις ούπ από αυτής της απόΦε.ως δε. σας ε.λησμόνησε. πο
σώς . Γιατί αν πραγματικά το πισπύε.τε., όπως φωνάξατε. 

Digitized by 10uk1s, July 2009



1 62 Φ. ΝΤΟΣΤΟΓΙΕΒΣΚΗ 

μόλις τώρα, πως θα 'σαστε ευχαριστημένος να σας τραβάνε 
κάθε μέρα τη μότη τότε και πάλι πρέπει να 'στε ευχαριστη
μένος γιατί η επιθυμία σας έχει εμμέσως εισακουσθεί. Για
τί, έχοντας χάσει τη μότη σας, είναι σα να σας την έχουν 
ξεκολλήσει απ' το παρατράβηγμα» . . .  

- Φτου, τι ανόητο ! φώναξε ο Ι βάν . 
- Φίλε μου, ήθελα μονάχα να σε κάνω να γελάσεις, 

όμως σου ορκίζομαι πως όλ' αυτά δεν είναι άλλο από πραγ
ματική ιησουίτικη καζου'ίστική και πως όλα έγιναν κατά 
γράμμα όπως σου τα είπα. Αυτό το περιστατικό είναι πρό
σφατο και μ' έβαλε σε πολλοός μπελάδες . Ο ΔUστυΧOς νέ
ος, μόλις γόρισε στο σπίτι του, την ίδια κείνη νόχτα αυτο
κτόνησε . . .  Ήμουν κοντά του ως την τελευταία στιγμή. Όσο 
γι '  αυτά τα εξομολογητήρια των Ιησουιτών ομολογώ πως 
είναι πραγματικά από τις πιο αγαπημένες μου διασκεδάσεις 
στις θλιβερές στιγμές της ζωής μου . Να ένα άλλο περιστα
τικό που συνέβηκε τις προάλλες . Έρχεται στο γερο
εξομολογητή μια ξανθοόλα Νορμανδοόλα, κάπου είκοσι χρο
νώ. Μια ομορφίά, ένα κορμάκι και μια τσαχπινιά που να 
σου τρέχουν τα σάλια . ΈσκυΦε Φιθυρίζει απ' το παραθυρά
κι την αμαρτία της .  

- Τι λέτε, κόρη μου, ώστε πάλι υποκόΦατε εις τον 
πειρασμόν ; »  αναφωνεί ο εξομολογητής. «ο, Sancta Maria, 
τι ακοόω; Με άλλον τώρα; Μα ως πότε θα εξακολουθήσει 
αυτό και πώς δεν ντρέπεστε ; »  «Ah, mon pere » ,  απαντάει 
η αμαρτωλή με δάχ.ρυα μεταμέλειας : «Ca lυί fait tant de 
plaisir e . a moi si peu de peine ! (Αυτό του δίνει τόση 
ευχαρίστηση και σε μένα τόσο λίγο κόπο . )  Φαντάσου μια 
τέτοια απάντηση! Και γω ακόμα έκανα πίσω. Ήταν η φωνή 
της ίδιας της φόσης μπορώ να πω πιο αθώο κι απ' την 
αθωότητα! Εγώ τη συγχώρεσα στη στιγμή και πήγα να 
φόγω μα αμέσως αναγκάστηκα να γυρίσω : Ακοόω τον εξο
μολογητή να της ορίζει ραντεβοό απ' το παραθυράκι για 
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το βράδ\) -κι ήταν γΙρος ο αχρείος βράχος ηθικής ήταν, 
κι όμως \)πέκ\)Φε στο λεπτό! Η φ6ση, η αλήθεια της φ6σης 
επέβαλε τα δικαιώματά της. Τι στραβομο\)τσο\)νιάζεις πά
λι; Πάλι θ\)μώνεις; Δεν ξέρω πια με τι μπορώ να σ' ε\)χα
ριστήσω . . .  

-' ΑφησΙ με, σφ\)ροκοπάς μέσα στο μ\)αλό μο\) σαν 
επίμονος εφιάλτης, αναστέναξε οδ\)νηρά ο Ιβάν, α06ναμος 
μπροστά στ' όραμά το\) ' μο\) φΙρνεις πλήξη . Είσαι κάτι 
αν\)πόφορο και βασανιστικό! Θα ' δινα πολλά να μπορο6σα 
να σε διώξω! 

- Σο\) επαναλαμβάνω , μετρίασε τις απαιτήσεις σο\) , 
μη μο\) ζητάς «όλα τα μεγάλα και τα ωραία» και θα δεις 
πόσο καλά θα ταφιάξο\)με, πρόφερε \)ποβλητικά ο τζέντλε
μαν . Στην πραγματικότητα θ\)μώνεις μαζί μο\) γιατί δεν 
παρο\)σιάστηκα μΙσα σε μια κόκκινη λάμΦη, «αστράφτο
ντας και βροντώντας » ,  με καΦαλισμΙνα από τη φλόγα φτε
ρά, μα ήρθα μ' α\)τη την ταπεινή όΦη. Σε πρόσβαλα πρώτα
πρώτα στην αισθητική σο\) κι 6στερα στην περηφάνια σο\) : 
Πώς δηλαδή, λες, μπόρεσε να μπει στο σπίτι ενός τόσο 
μεγάλο\) ανθρώπο\) Ινας τΙτοιος Φωροδιάβολος; Όχι, παρ' 
όλα όσα λες έχεις μέσα σο\) μια τόση δα ρομαντική χορδή 
πο\) ο Μπιελίνσκη την έχει κιόλας καταχλεuάσει. Τι να 
γίνει, νεαρέ μο\); Όταν ετοιμαζόμο\)ν να ' ρθω σε σένα σκε
φτόμο\)ν να εμφανιστώ Ιτσι για γο6στο σα σuνταξιo6χoς Κρα
τικός Σ6μβο\)λος πο\) \)πηρέτησε στον Κα6κασο, με τον Αστέ
ρα το\) Λέοντος και το\) Ηλίο\) στο φράκο, μα φοβήθηκα 
γιατί θα μ' Ισπαγες στο ξ6λο μόνο και μόνο γιατί τόλμησα 
να καρφιτσώσω στο φράκο το Λέοντα και τον Ήλιο και 
δεν έβαλα το\)λάχιστο τον Πολικό αστΙρα ή τον Σείριο . 
Κι όλο λες πως είμαι ανόητος .  Μα, ΘεΙ μο\) , εγώ δεν 
Ιχω την αξίωση να εξισωθώ μαζί σο\) στην εξ\)πνάδα . Ο 
Μεφιστοφελής, όταν παρο\)σιάστηκε στον Φάο\)στ, ομολό
γησε πως θαει το κακό μα κάνει μονάχα το καλό . Ε ,  

Digitized by 10uk1s, July 2009



1 64 Φ. ΝΤΟΣΤΟΓΙΕΒΣΚΗ 

άσ' τον να κάν�ι ό, τι θiλ�ι , �γώ �ίμαι �ντ�λώς διαφoρ�τι
κός _  Ε ίμαι ίσως ο μοναδικός άνθρωπος σ '  όλη τη φύση 
ΠΟι) αγαπά�ι την αλήθ�ια κι �πιθuμ�ί �ιλ ικρινά το καλό . 
Ήμοuν παρών όταν ο Λόγος,  ΠΟι) πέθαν� στο Σταuρό, 
αν�λήφθη στοuς οuρανούς έχοντας στις παλάμ�ς ΤΟι) την 
ψuχή ΤΟι) σταuρωμένοu στα δ�ξιά ΤΟι) ληστή ' άκοuγα τις 
χαρoύμ�ν�ς τσιριξιές των χ�ροuβ�ίμ ΠΟι) τραγοuδούσαν το 
«ωσανά»  και το μποuμποuνητό ΤΟι) �νθοuσιάσμού των σ�
ραφ�ίμ ΠΟι) τράνταζ� τον οuρανό κι όλη τη δημιοuργία . 
Και λοιπόν ορκίζομαι σ '  ό ,τι  ι�ρό πως ήθ�λα να μπω 
και γω στη χορωδία και να φωνάξω μαζί μ' όλοuς «ωσα
νά» !  Λίγο ακόμα και θα ξέφ�uγ� απ' το στόμα μοι) -
�ίμαι ,  καθώς ξέρ�ις δα, πολύ �uκολοσuγκίνητος και αι 
σθητικά �uαίσθητος .  Μα ο κοινός νοuς -το ατuχέστ�ρο 
απ ' τα φuσικά μοι) γνωρίσματα- μ� κράτησ� και δω στα 
σωστά όρια κι έχασα την �uκαιρία! Γ ιατί τι θα γινόταν , 
σκέφτηκα την ίδια κ�ίνη στιγμή , τι θα γινόταν ύστ�ρ' απ ' 
το δ ικό μοι) «ωσανά» ;  Αμέσως όλα θα σβήναν� στον κό
σμο και δ� θα σuνέβαινε κανένα γ�γoνός. Και λοιπόν , 
μόνο και μόνο από uπηρ�σιακό καθήκον κι απ' την κοι 
νωνική μοι) θέση, uποχρ�ώθηκα να πνίξω μέσα μοι) την 
καλή στιγμή και να μ�ίνω μ� τις βρομιές _  Την τιμή τοu . 
αγαθού κάποιος τη σφ�τ�ρίζ�ται ολόκληρη για τον �αuτό 
τοu , φέν.α μ' αφήνοuν μονάχα τις βρομιές . Μα �γ(� δ� 
φθονώ την τιμή να ζω σαν τζαμπατζής . Δ�ν �ίμαι φιλό
δοξος . Γ ιατί απ ' όλα τα πλάσματα ΤΟι) κόσμοι) μονάχα 
�γώ έχω την κατάρα να μ� κατ.αριούνται όλοι οι καθω
σπρέπ�ι άνθρωποι και μάλιστα να  μ�  κλoτσάν� ;  Γ ιατί ,  
όταν �νσαρκώνoμαι,  �ίμαι uποχρ�ωμένος να  uφίσταμαι και 
κάτι τέτoι�ς σuνέπ�ι�ς . Το ξέρω πως �δώ uπάρχ�ι κάποιο 
μuστικό , μα το μuστικό αuτό μ� κανέναν τρόπο δ�ν θέ
λοuν να μοι) το αποκαλύψοuν γιατί τότε ίσως,  όταν θα 
καταλάβω π�ρί τίνος πρόκ�ιται, θα φωνάξω « ωσανά» κι 
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αμέσως θα εξαφανιστεί το απαραίτητο πλην κι όλος ο κό
σμος θα σκέφτεται λογικά και τότε φ\)σικά θα ' ρθει το τέ
λος των πάντων,  ακόμα και των περιοδικών και των εφη
μερίδων, γιατί ποιος θα γράφεται τότε πια σ\)νδρομητής; 
Το ξέρω, στο τέλος θα κλείσω ειρήνη, θα περάσω και γω 
το τετράκις εκατομμύριό μο\) και θα μάθω το μ\)στικό_ Μα, 
ώσπο\) να γίνει α\)τό, μένω μο\)τρωμένος και με σφιγμένη 
καρδιά εκτελώ τον προορισμό μο\) : Να καταστρέφω χιλιά
δες για να σωθεί ένας. Πόσες λόγο\) χάρη ψ\)χές χρειάστη
κε να καταστραφοuν και πόσες τίμιες \)πολήψεις ν' ατιμα
στούν, για να 'χο\)με έναν μονάχα δίκαιο, τον Ιώβ, πο\) 
μ' α\)τόν με ντροπιάσανε τόσο μοχθηρά τω καιρώ εκείνω ! 
Όχι, όσο δεν έχει αποκαλ\)φθεί το μ\)στικό για μένα, \)πάρ
χο\)ν δ\)ο αλήθειες: εκείνη εκεί κάτω, η δική το\)ς, πο\) εγώ, 
προς το παρόν, δεν την ξέρω καθόλο\), κι η άλλη, η δική 
μο\). Κι ακόμα δεν ξέρο\)με ποια απ' τις δ\)ο είναι πιο εντάξει. 
Κοιμάσαι; 

- Α\)τό έλειπε να μην κοιμηθώ, αναστέναξε θ\)μωμένα 
ο Ιβάν . Καθετί το ανόητο πο\) έχω εντός μο\) και πο\) το 
'ζησα πια προ πολλού, αλεσμένο στο μ\)αλό μο\) και πετα
μένο σα βρομιά -μο\) το προσφέρεις σαν κάτι καινούριο! 

- Πάλι δε /j' ε\)χαρίστησα! Και γω πο\) έλεγα πως 
θα σε γoήτεuα με το φιλολογικό μο\) ύφος: Α\)τό το «ωσα
νά» στο\)ς ο\)ρανούς δεν το πέτ\)χα ωραία; '1 στερα α\)τός 
ο σαρκαστικός τόνος τώρα, α λα Χάινε, ε, ψέματα; 

-' Οχι, εγώ ποτέ δεν ήμο\)ν τέτοιος λακές! Γιατί λοι
πόν μπόρεσε η ψ\)χή μο\) να γεννήσει έναν τέτοιο λακέ σαν 
και σένα; 

- Φίλε μο\), ξέρω ένα έκτακτο , σ\)μπαθητικό αρχο
ντόπο\)λο στη Ρωσία : νεαρό στοχαστή, μεγάλο λάτρη της 
"'\ ,  " " Λογοτεχνιας και των ωραιων πραγματων, σ\)γγραφεα ενος 
έπο\)ς πο\) \)πόσχεται πολλά, με τον τίτλο Ο Μέγας Ιεροε
ξεταστής . . .  Α\)τόν μονάχα είχα \)π' όψη ' μο\) ! 
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- Σου απαγορεόω να μιλάς για το ΜέΥα Ιεροεξετα
στή, ξεφώνισε ο Ιβάν κατακόκκινος απ' την ντροπή του. 

- Και για τη ΓεωλΟΥιΧή Ανατροπή, θυμάσαι; Αυτό 
είναι κι αν είναι ποίημα. 

- Σώπα, αλλιώς θα σε σκοτώσω! 
- Εμένα θα σκοτώσεις; Όχι, με συγχωρείς, θα σου 

τα πω όλα. Ήρθα ίσα-ίσα για να προσφέρω στον εαυτό 
μου αυτή την ευχαρίστηση. Ω, αγαπώ τα ονειροπολήματα 
των φλογερών νεαρών φίλων μου που δονοόνται ολάκεροι 
απ' τη δίψα της ζωής! «Εκείνοι κει οι καινοόριοι άνθρω
ποι», σκεφτόσουν την περασμένη άνοιξη όταν ήσουν έτοιμος 
να 'ρθεις εδώ, «έχουν σκοπό να τα γκρεμίσουν, όλα και 
ν' αρχίσουν απ' την ανθρωποφαγία. Οι ανόητοι δε με ρω
τοόσαν εμένα! Κατά τη γνώμη μου δε χρειάζεται τίποτα 
να γκρεμίσουν, μα πρέπει μονάχα να γκρεμιστεί η ιδέα του 
Θεοό μέσα στην ανθρωπότητα. Να από ποό πρέπει ν' αρ
χίσουμε! Απ' αυτό, απ' αυτό πρέπει ν' αρχίσει κανείς -ω 
τυφλοί, που τίποτα δεν καταλαβαίνετε! Όταν η ανθρωπό
τητα ολόκληρη θ' απαρνηθεί το Θεό (και πιστεόω πως αυ
τή η περίοδος, αντίστοιχη με τις γεωλογικές, θα πραγμα
τοποιηθεί), τότε από μόνη της, χωρίς ανθρωποφαγία, θα 
καταρρεόσει όλη η προηγοόμενη κοσμοθεώρηση και, το σπου
δαιότερο, όλη η παλαιά ηθική, και θα πραγματοποιηθεί το 
καινοόριο. Οι άνθρωποι θα ενωθοόν για να τα πάρουν όλα 
απ' τη ζωή, όλα όσα μπορεί να δώσει, μα οπωσδήποτε 
για την ευτυχία και τη χαρά σ' αυτόν εδώ τον κόσμο. 
Ο άνθρωπος θ' ανυψωθεί με το πνεόμα της θεΟίκής, τιτανι
κής περηφάνειας και θα εμφανιστεί ο άνθρωπος-θεός. Θριαμ
βεόοντας πια απεριόριστα πάνω στη φόση, με τη θέλησή 
του και την επιστήμη του, ο άνθρωπος θα αισθάνεται μ' 
αυτό και μόνο κάθε ώρα μιαν απόλαυση τόσο μεγάλη που 
θα του αντικαταστήσει όλες τις ελπίδες για τις επουράνιες 
ηδονές. Ο καθένας θα μάθει πως είναι θνητός ολόκληρος, 
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χωρίς ανάσταση, και θα δεχτεί το θάνατο περήφανα και 
ήρεμα, σα θεός. Από περηφάνια θα καταλάβει πως δεν υπάρ
χει λόγος να παραπονιέται για τ' ότι η ζωή είναι μια στιγ
μή και θ' αγαπήσει τον αδερφό του χωρίς πια ν' αναμένει 
καμιάν ανταμοιβή. Η αγάπη θα ικανοποιεί τη στιγμή μο
νάχα, μα η συναίσθηση ίσα-ίσα της συντομίας της θα δυνα
μώσει και θα συγκεντρώσει τη φλόγα της τόσο όσο πρώτα 
σκορπιζότανε στις ελπίδες για αγάπη μεταθανάτια κι αιώ
νια» . . .  Ε, και τα λοιπά, και τα λοιπά, στον ίδιο τόνο . 
Πολό χαριτωμένα! 

Ο Ιβάν καθόταν έχοντας κλείσει τ' αυτιά του με τα 
χέρια του και κοιτάζοντας χάμω, άρχισε όμως να τρέμει 
σόγκορμος. Η φωνή συνέχισε: 

- Το πρόβλημα τώρα είναι τοότο, σκεφτόταν ο νεα
ρός μου στοχαστής: είναι δυνατό να ' ρθει ποτέ μια τέτοια 
περίοδος ή όχι; Αν έρθει, τότε όλα θα 'χουν ταχτοποιηθεί 
κι η ανθρωπότητα θα οργανωθεί οριστικά. Μα έχοντας υπ' 
όψη μας την ανθρώπινη ανοησία, μποροόμε να βγάλουμε 
το συμπέρασμα πως αυτό δε θα πραγματοποιηθεί ίσως οότε 
όστερ ' από χίλια χρόνια . Μα σε κείνον που ξέρει από τώρα 
την αλήθεια επιτρέπεται να βολευτεί όπως του αρέσει πάνω 

, ' Α ' , ' ψ  , Ι  Ι ι στις νεες αρχες. π αυτη την απο η, ι;} εναν τετοιον αν-
θρωπο «όλα επιτρέπονται » .  Κι όχι μονάχα αυτό . Κι αν 
ακόμα αυτή η περίοδος δε θα φτάσει ποτέ, μια και παρ ' 
όλ' αυτά Θεός και αθανασία δεν υπάρχουν, επιτρέπεται στον 
καινοόριο άνθρωπο να γίνει άνθρωπος-θεός , έστω κι αν θα 
'ναι ο μόνος σ' όλο τον κόσμο, και φυσικά με τον καινοόρ
γιο του τίτλο να υπερπηδήσει κάθε όριο παλαιάς ηθικής 
του πρώην δοόλου-ανθρώπου, αν χρειαστεί .  Για το Θεό 
δεν υπάρχει νόμος! Εκεί που θα πατήσει ο Θεός, εκεί πια 
είναι θε·ίκό το μέρος! Εκεί που θα σταθώ εγώ, εκεί θα 
γίνει αμέσως η πρώτη θέση . . .  « Όλα επιτρέπονται » ,  τελεία 
και παόλα . Όλ' αυτά είναι πολό χαριτωμένα . Μονάχα 
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μιας και θέλησες να γίνεις λωποΜτης, τι χρειαζόταν τότε 
η επικόρωση της αλήθειας; Μα τέτοιος είναι ο σόγχρονος 
Ρώσος μας : Χωρίς ηθική επικόρωση οότε λωποΜτης δε 
θ' αποφασίσει να γίνει, τόσο πια την αγάπησε την αλή
θεια . . .  

Ο επισκέπτης μιλοόσε, και φαίνεται πως τον παράσερ
νε η εuφράδειά ΤΟι) όλο και περισσότερο, uΦώνοντας τη φω
νή ΤΟι) και κοιτάζοντας ειρωνικά τον οικοδεσπότη. Μα δεν 
τα κατάφερε να τελειώσει: ο Ιβάν άρπαξε ξάφνικά απ' το 
τραπέζι το ποτήρι και το πέταξε με φόρα στο ρήτορα . 

- Ah, mais c' est bete enfin: (Α, μα αuτό πια κα
ταντάει κοuτό ! )  αναφώνησε αuτός αναπηδώντας απ ' το ντι
βάνι και τινάζοντας από πάνω ΤΟι) τις σταγόνες ΤΟι) τσα
γιοό . Mou θόμισες το καλαμάρι τοι) ΛοUθηροu. Με νομίζει 
για φάντασμα και πετάε.ι ποτήρια στο φάντασμα . Αuτά πια 
είναι εντελώς γuναικεία ' καμώματα. 'Ομως εγώ έτσι και 
το uποπτεuόμοuνα: πως uποκρινόσοuν ότι έκλεισες τ' αuτιά 
σοu, όμως εσό μ' άκοuγες . . .  

Στο παράθuρο ακοόστηκε ξάφνοΙ) ένας σταθερός κι επί
μονος χτόπος. Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς πετάχτηκε απ' το ντι
βάνι. 

- Ακοός; KαΛUτερα ν' ανοίξεις, φώναξε ο επισκέπτης · 
είναι ο αδε.ρφός σοΙ) ο Αλιόσα ποΙ) σοΙ) φέρνει την πιο ανα
πάντεχη και περίεργη είδηση . Κόβω το κεφάλι μοu . 

Σ '  " ξ " , - ωπα, απατεωνα, το ερα πριν απο σενα πως ει-
ναι ο Αλιόσα, τον προαισθανόμοuνα, και φuσικά δεν ήρθε 
έτσι, και βέβαια κάποια « είδηση» θα φέρνει . . .  αναφώνησε 
παράφορα ο Ιβάν . 

-' Ανοιξε, λοιπόν άνοιξέ τοu . Έχει χιoνoΘUελλα κι εί
ναι αδερφός σοu . Monsieur sait-il le tenιps qu' ίl fait·? 
C' est a ne pas nlettre un chien dehors . . . (Ξέρει ο κό
ριος τι καιρό κάνει; Οότε το σκόλο σοΙ) να βγciλεις έξω . . .  ) 

Ο χτόπος σuνεχιζόταν . Ο Ιβάν ήθελε να ορμήσει στο 
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παράθuρο , μα κάτι σα να τοu 'δεσε ξαφνικά τα πόδια και 
τα χΙρια. Έβαζε όλες τοu τις δuνάμεις να σπάσει τα δεσμά 
τοu, μάταια όμως . Ο χτύπος στο παράθuρο δuνάμωνε όλο 
και περισσότερο. Tiλoς σπάσανε ξάφνοu τα δεσμά κι ο Ιβάν 
Φισντόροβιτς πήδηξε πάνω. Κοίταξε άγρια γύρω τοu . Και 
τα ouo κεριά είχαν σχεδόν καεί, το ποτήρι ποu μόλις είχε 
πετάξει στον επισκΙπτη τοu, ήταν μπροστά τοu, στό τραπΙ
ζι , και στο απΙναντι ντιβάνι δε� ήταν κανΙνας. Ο χτύπος 
στο παράθuρο, αν και σuνεχιζόταν επίμονος, δεν ήταν κα· 
θόλοu τόσο δuνατός όπως τοu φαινόταν μόλις πριν από λί
γο στον ύπνο τοu .  Απεναντίας ήταν πολύ σuγκρατημiνος . 

- Αuτό δεν είναι όνειρο! Όχι, τ' ορκίζομαι, δεν ήταν 
όνειρο, όλ' αuτά γίνανε μόλις τώρα! αναφώνησε ο Ιβάν 
Φισντόροβιτς. 

Όρμησε στο παράθuρο κι άνοιξε το φεγγίτη. 
- Αλιόσα, crou είπα να μην Ιρθεις ! φώναξε άγρια στον 

αδερφό τοu . Με ouo λόγια : τι θiλεις; Με Ouo λόγια, ακούς; 
- Εδώ και μιαν ώρα κρεμάστηκε ο Σμερντιακόβ, απά

ντησε απ' Ιξω ο Αλιόσα . 
- Πήγαινε στο χαγιάτι, τώρα θα σ' ανοίξω, είπε ο 

Ιβάν και πήγε ν' ανοίξει στον Αλιόσα . 
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«Το 'πε εκείνος! »  

Ο ΑΛΙΟΣΑ μπαίνοντας μΙσα είπε στον Ιβάν Φιοντόρο
βιτς πως εδώ και μιαν ώρα ήρθε τρΙχοντας σπίτι του 
η Μάρια Kovτράτιεβνα και του ανακοίνωσε πως ο Σμερ

ντιακόβ αυτοκτόνησε . 
«Μπαίνω μΙσα στο δωμάτιό του να πάρω το σαμοβάρι 

κι αυτός κρΙμεται κοντά στον τοίχο σ' Ινα καρφί» . 
Όταν ο Αλιόσα ρώτησε : «Το 'πες στην αστυνομία; »  

εκείνη απάντησε πως πουθενά δεν το ανακοίνωσε · μα πως 
«όρμησα ίσα σε σας και σ' όλο το δρόμο Ιτρεχα» .  

Ήταν σαν παλαβή, ιλεγε ο Αλιόσα, κι Ιτρεμε σα φύλ
λο . Όταν ο Αλιόσα Ιτρεξε μαζί της στην ίζμπα της, βρήκε 
τον Σμερντιακόβ να κρΙμεται ακόμα. Στο τραπΙζι βρισκό
ταν Ινα σημείωμα: 

«Καταστρέφω τη ζωή μο/,) θεληματιΧά χαι χωρίς χα
μιά πίεση, για να μην χατηγορήσετε χανέναν» . 

Ο Αλιόσα άφησε αυτό το σημείωμα στη θΙση του και 
πήγε κατευθείαν στο διοικητή. Εκεί τα είπε όλα κι ύστερα 
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«ήρθα καΤΕUθείαν εδώ» ,  τέλειωσε ο Αλιόσα: κοιτάζοντας επί
μονα τον Ιβάν . Κι όσο διηγότανε, δε σήκωνε τα μάτια 
από πάνω το\), σα να το\) 'κανε μεγάλη εντόπωση η έκφρα
ση το\) προσώπο\) το\) .  

- Αδερφέ, αναφώνησε ξαφνικά, φαίνεσαι στ' αλήθεια 
τρομφά άρρωστος! Με κοιτάς και σαν να μην καταλαβαί
νεις τι σο\) λέω. 

- Καλά 'χανε.ς κι ήρθε.ς, πρόφερε σκεφτικά ο Ιβάν και 
σ:χ μα μην είχε (XxoucrEot καθ όλο\) την αναφώνηση το\) Αλιό
σα . Το ' ξε.ρα ε.γώ πως κρεμάστηκε . 

- Από ποιον; 
- Δεν ξέρω από ποων . Μα το ' ξερα. Το 'ξερα τάχα; 

Ναι, μο\) το 'πε εκείνος. 1'ν16λις τώρα μο\) το 'λεγε . . .  
Ο Ιβάν στε.κόταν στη μέση -;;ο\) δωματίοι> και μιλοόσε 

με το ίδιο απορροφημένο uφCJζ κοιτάζοντας χάμω . 
- Ποιος εκείνος; ρώτησε. Q Αλιόσα και κοίταξε άθελά 

τοι> γόρω ,ou . 
- Το 'σκασε. . 
Ο Ιβάν σήκωσε. "":0 χε.φάλι το\) και χαμογέλασε. αχνά . 
- Εσένα φοβήθηκε., ε.σένα, το αθώο πε.ριστέρι . Είσαι 

«αγνός σαν χε.ροuβε.ίμ» . Ο Ντιμήτρι σε λέε.ι χερο\)βείμ. Χε.
ροuβε.ίμ . . .  Ο βροντε.ρός δοξαστικός όμνος των σε.ραφείμ! Τι 
ε.ίναι τα σε.ραφείμ; Μπορεί ένας ολόκληρος αστερισμός . Μα 
μπορεί όλος ο αστε.ρισμός να μην είναι παρά ένα χημικό 
μόριο . . .  uπάρχει αστε.ρισμός Λέοντος και Ηλίο\) , ξέρεις ; 

- Αδερφέ, κάτσε! πρόφερε φοβισμένος ο Αλιόσα . Κά
τσε , για όνομα τοι> Θεοό, στο ντιβάνι .  Παραμιλάς, ξάπλω
σε στο μαξιλάρι· να έτσι . θέλεις να σο\) βάλω ένα βρε.μένο 
προσόψι στο κε.φάλι; Ίσως να σο\) κάνει καλό. 

- Δώσε μο\) το προσόψι, να, εκεί στην καρέκλα είναι, 
το πέταξα κει πέρα πριν από λίγο . 

- Δεν είναι δω. Μην ανησ\)χείς, ξέρω ποό βρίσκεται 
να το , είπε ο Αλιόσα βρίσκοντάς το στην άλλη γωνιά το\) 
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δωματίου, κοντά στο τραπε.ζάκι . της τουαλέτας του Ιβάν, 
ένα καθαρό, διπλωμένο κι ακόμα αχρησιμόποίητο προσόψι. 

Ο Ιβάν κοίταξε. παράξε.να το προσόψι κι αμέσως η μνή
μη σα να του ξανάρθε. ξαφνικά . 

Σ ' ' θ ' β '  , , - τασου, ανασηκω ηκε. απ το ντι ανι ·  ε.γω πριν απο 
λίγο , μια ώρα πριν , αυτό το ίδιο προσόψι το πήρα από 
κε.ι και το 'βρε.ξα . Το έβαζα στο κε.φάλι και το πέταξα 
ε.δώ . . .  πώς έτσι ε.ίναι στε.γνό; 'Αλλο δε.ν ε.ίχα . 

-Έβαζε.ς αυτό το προσόψι στο κε.φάλι; ρώτησε. ο Αλιόσα. 
- Ναι, κι έκανα βόλτε.ς στο δωμάτιο, μιαν ώρα πριν . . .  

Γιατί κάηκαν έτσι τα κε.ριά ; Τι ώρα ε.ίναι; 
- Κοντε.όουν δώδε.κα. 
-Όχι, όχι, όχι, έβαλε. ξάφνου τις φωνές ο Ιβάν . Δε.ν 

ήταν όνε.φο! Καθότανε. δω πέρα, να, κε.ι σε. κε.ίνο το ντιβά
νι .  Όταν ε.σό χτυποόσε.ς στο παράθ\)ρο ε.γώ του πεταξα 
το ποτήρι . . .  να, α\)τό . . .  Στάσου, κι άλλοτε. μου 'τυχε. να 
δω όνε.φα, μ' αυτό τ' όνε.φο δε.ν ε.ίναι όνε.φο . Έχε.ι έρθε.ι 
κι άλλε.ς φορές. Τώρα, Αλιόσα, βλέπω όνε.φα . . .  μα δε.ν 
ε.ίναι όνε.φα, τα βλέπω πραγματικά: Πε.ρπατάω, μιλάω και 
βλέπω . . .  μα κοιμάμαι. Όμως α\)τός καθόταν ε.δώ, αυτός 
\)πήρχε., να, σε. τοότο το ντιβάνι . . .  Ε ίναι τρομε.ρά ανόητος, 
Αλιόσα, τρομε.ρά ανόητος, έβαλε. ξάφνο\) τα γέλια ο Ιβάν 
και βάλθηκε. να κόβε.ι βόλτε.ς στο δωμάτιο . 

- Ποιος ε.ίναι ανόητος; Για ποιον μιλάς, αδε.ρφέ μο\); 
ρώτησε. πάλι θλιμμένα ο Αλιόσα . 

- Ο διάβολος! 'Αρχισε. να μ' ε.πισκέπτε.ται τώρα τε.
λε.\)ταία . Δυο φορές, ήρθε., ίσως και τρε.ις. Με. κορόιδε.υε. 
πως τάχα θυμώνω που ε.ίναι απλός διάβολος κι όχι σατα
νάς με. φλογισμένα φτε.ρά, με. κε.ρα\)νοός κι αστραπόβροντα . 
Μα δε.ν ε.ίναι σατανάς, λέε.ι ψέματα. Είναι απατε.ώνας .  Εί 
ναι  απλός διάβολος, μονάχα, ένας τιποτένιος διαβολάκος. 
Πηγαίνε.ι και στο χαμάμ. Αν τον γouσε.ις, θα βρε.ις σίγο\)ρα 
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μιαν οuρά, γuαλιστερή σα σκuλιού δανικής ράτσας, μια πή
χη μακριά, καστανή . . .  Αλιόσα, πάγωσες, ήσοuνα στο χιό
νι, θέλεις τσάι; Τι; Κρύο; Θέλεις να πω να crou ετοιμάσοuν 
ζεστό; C' est a ne pa mettre υπ chien dehors . . . (Ούτε 
το σκuλί crou να βγάλεις έξω . . .  ) 

Ο Αλιόσα έτρεξε στο λαβομάνο, έβρεξε το προσόψι,  
έπεισε τον Ιβάν να ξανακάτσει και τοu τύλιξε με το βρεμένο 
προσόψι το κεφάλι. Ο ίδιος έκατσε δίπλα τοu . 

- Τι μοu 'λεγες σήμερα για τη Λίζα; άρχισε πάλι 
ο Ι βάν . (Γινόταν πολύ φλύαρος . )  Mou αρέσει η Λίζα . Σοu 

" " , , ,1. ' " ειπα κατι αισχρο γι αuτην . . .  ειναι ψεματα, μ αρεσει . . .  
Φοβάμαι αύριο για την Κάτια, πιο πολύ απ' όλα γι' αuτήν 
φοβάμαι .  Για το μέλλον . Αύριο θα με παρατήσει και θα 
με ποδοπατήσει .  Νομίζει πως από ζήλεια γι' αuτήν κατα
στρέφω το Μίτια ! Ναι, το νομίζει! Ε ,  όχι λοιπόν! Αύριο 
είναι σταuρός μα όχι κρεμάλα. Όχι, δε θα κρεμαστώ . Το 
ξέρεις τάχα πως ποτέ δεν μπορώ ν' αuτοκτονήσω, Αλιόσα; 
Απ' την παλιανθρωπιά μοu τάχα; Δεν είμαι δειλός. Απ' 
τη δίψα να ζήσω! Από πού το 'ξερα πως ο Σμερντιακόβ 
κρεμάστηκε; Ναι, αuτό μοu το 'πε εκείνος. 

- Κι είσαι βέβαιος πως κάποιος καθόταν εδώ πέρα; 
ρώτησε ο Αλιόσα. 

- Να, σε κείνο το ντιβάνι, στη γωνιά . Εσύ θα τον 
έδιωχνες. Μα cru τον έδιωξες άλλωστε: Εξαφανίστηκε μό
λις φάνηκες. Αγαπώ το πρόσωπό crou, Αλιόσα. Το 'ξερες 
τάχα πως αγαπώ το πρόσωπό crou; ' Οσο για κείνον, Αλιό
σα, είμαι γω, εγώ ο ίδιος . Όλα μοu τα ταπεινά, όλα 
μοu τα παλιανθρωπίστικα κι αξιοκαταφρόνητα! Ναι, είμαι 
« ρομαντικός» , το πρόσεξε αuτός . . .  αν κι αuτό είναι cruxo
φαντία. Είναι τρομερά ανόητος , μα σ' αuτό ακριβώς στηρί
ζεται. Ε ίναι πονηρός σα ζώο ,  ήξερε τι να μοu πει για να 
με κάνει έξω φρενών, όλο μ' εξερέθιζε λέγοντάς μοu πως 

, , , , , , ζ ' Μ  πιστεuω σ αuτον κι ετσι μ αναγκα ε να τον ακοuω. ou 
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την έσκασε σα να 'μο\)ν παιδαρέλι. Εδώ πο\) τα λέμε, μο\) 
είπε πολλές αλήθειες για τον εα\)τό μο\) . Εγώ ποτέ δε θα 
τα 'λεγα α\)τά στον εα\)τό μο\) . Ξέρεις, Αλιόσα, ξέρεις, πρό· 
στεσε με τρομερή σοβαρότητα και σαν εμπιστε.\)τικά ο Ιβάν 
θα το ' θελε πολό να 'ταν πραγματικά αιιτός κι όχι εγώ ! 

- Σε καταβασάνισε, είπε ο Αλιόσα κοιτάζοντας με σ\)
μπόνια τον αδερφό το\) . 

- Μ '  εξερέθιζε! Και ,  ξέρεις, επιδέξια, πoΛU επιδέξια: 
«Σ\)νείδηση! Τι είναι σ\)νείδηση; Εγώ ο ίδιος τη φτιάχνω . 
Γιατί λοιπόν βασανίζομαι; Από σ\)νήθεια . Από πανανθρώ
πινη σ\)νήθεια εφτά χιλιάδων ετών. Ας την ξεσ\)νηθίσο\)με 
και θα γίνο\)με θεοί» . Α\)τά τα 'λεγε α\)τός, α\)τός τα 'λεγε . 

- Κι όχι εσό , όχι εσό; ξεφώνισε μην μπορώντας να 
σ\)γκρατηθεί ο Αλιόσα κοιτάζοντας φωτεινά τον αδερφό το\) . 
Ε ,  άσ' τον να λέει, παράτα �oν και ξέχασέ τον ! Ας πάρει 
μαζί το\) το καθετί πο\) εσό καταριέσαι τώρα κι ας μην 
ξανάρθει ποτέ! 

- Ναι, μα είναι κακός . Με κoρόιδε.uε .  Ήταν θρασός.  
Αλιόσα, πρόφερε ο Ι βάν τρέμοντας στην ανάμνηση της προ
σβολής . Μα με σ\)κοφάντησε, για πολλά πράματα με σ\)κο
φάντησε. Με σ\)κοφαντοόσε μπροστά στα ίδια μο\) τα μά
τια . «Ω ,  εσό πας να επιτελέσεις άθλον αρετής, θα διακηρό
ξεις πως σκότωσες τον πατέρα, πως ο λακές καθ ' \)ποβολήν 
σο\) σκότωσε τον πατέρα» . . .  

- Αδερφέ μο\), σ1)γκρατήσο\), τον διέκοψε ο Αλιόσα. 
Δε σκότωσες εσό . Α\)τό δεν είν ' αλήθεια . 

- Α\)τό το 'λεγε κείνος, εκείνος, κι α\)τός το ξέρει . 
«Εσό πας να επιτελέσεις άθλον αρετής, ενώ δεν πιστεόεις 
στην αρετή· να τι σ' εξοργίσει και σε βασανίζει, να γιατί 
είσαι τόσο εκδικητικός» . Α\)τό μο\) το 'λεγε α\)τός για τον 
.εα\)τό μο\) κι α\)τός ξέρει τι λέει . . .  

- Εσό το λες κι όχι εκείνος! αναφώνησε λ\)πημένος 
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ο Αλιόσα. Και τα λες απ' την αρρώστια crou, σαν παραμι
λητό, βασανίζοντας τον εαuτό crou ! 

-Όχι, αuτός ξέρει τι λέει. Πας, λέει, από περηφά
νια, θα σταθείς και θα πεις: « Εγώ σκότωσα και τι κάνετε 
πως σας πιάνει φρίκη; Υποκρίνεστε. Τη γνώμη σας την 
περιφρονώ, τη φρίκη σας την περιφρονώ» .  Και ξαφνικά μοu 
λέει: «Και ξέρεις; Θέλεις να σε παινέΦοuν : Ε ίναι εγκλημα
τίας, να ποuν, δολοφόνος, μα τι μεγαλόΦuχα σuναισθήμα
τα! Θέλησε να σώσει τον αδερφό τοu κι ομολόγησε! »  Ε ,  
αuτό πια είναι Φέματα, Αλιόσα! ξεφώνισε ξάφνοu ο Ιβάν 
και τα μάτια τοu λάμΦανε . Δε θέλω να με παινέΦοuν οι 
βρομιάρηδες! Αuτό το 'πε Φέματα, Αλιόσα, Φέματα, σ' ορ
κίζομαι! Γι' αuτό τοu πέταξα το ποτήρι κι έσπασε στα μού
τρα τοu . 

- Αδερφέ μοu, ησύχασε, πάΦε! παρακαλούσε ο Αλιόσα. 
-' Οχι, αuτός ξέρει να βασανίζει, είναι άσπλαχνος, cru-

νέχισε μην ακούγοντάς τον ο Ι βάν . Πάντα προαισθανόμοuν 
για ποιο λόγο έρχεται .  «Κι αν πήγαινες, λέει, από περη
φάνια, ωστόσο όλο κι είχες την ελπίδα πως θα ενοχοποιή
crouv τον Σμερντιακόβ και θα τον στείλοuν στο κάτεργο, 
πως το Μίτια θα τον αθωώσοuν και πως θα σε καταδικά
crouv μονάχα ηθικά, -(ακούς; γελούσε σ' αuτό το σημείο)
μα θα 'ναι κι άλλοι ποu θα σε παινέΦοuν. Μα να ποu 
πέθανε ο Σμερντιακόβ, κρεμάστηκε, τώρα πια ποu είσαι 
μόνος ποιος θα σε πιστέΦει ; Μα εσύ θα πας, θα πας, εσύ 
παρ ' όλ'αuτά θα πας, εσύ , τ' αποφάσισες να πας . Γιατί 
πας λοιπόν ύστερ' απ' αuτά; Αuτό είναι τρομερό, Αλιόσα, 
δεν μπορώ να uποφέρω τέτοιες ερωτήσεις . Ποιος τολμάει 
να μοu κάνει τέτοιες ερωτήσεις! 

- Αδερφέ, τον διέκοΦε ο Αλιόσα παγώνοντας απ' τον 
τρόμο τοu' κι όλο ' ελπίζοντας να τον φέρει στα λογικά τοu ' 
πώς μπορούσε να crou μιλάει για το θάνατο τοu Σμερντια
κόβ πριν απ' τον ερχομό μοu, όταν κανένας δεν το 'ξερε 
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ακόμα, μα κι οότε μποροόσε να προφτάσει κανείς να το 
μάθει; 

- Αuτός το 'λεγε , πρόφερε σταθερά ο Ιβάν μην επι
τρέποντας καμιάν αμφιβολία . Όλο αuτό μοΙ) κοπάναγε,  αν 
θες να ξέρεις: «Να πίστεuες τοuλάχιστο στην αρετή: ας μη 
με πιστέΦοuν, θα 'λεγες, εγώ πηγαίνω για λόγοuς αρχών. 
Μα σΙ) είσαι roupouvt σαν το Φιόντορ Παόλοβιτς, τι σημα
σία έχει για σένα η αρετή; Γιατί λοιπόν θα κοuβαληθείς 
κει πέρα αφοό η θuσία σοΙ) δε θα χρησιμέΦει σε τίποτα; 
Μα γιατί και σΙ) ο ίδιος δεν ξέρεις γιατί πας! Ω, θα 'δινες 
πολλά για να μάθεις γιατί πηγαίνεις! Και τ' αποφάσισες 
τάχα; Δεν τ' αποφάσισες ακόμα . Όλη τη νόχτα θα κάθε
σαι και θ' αναρωτιέσαι: να πάω ή να μην πάω ; Μα εσό 
παρ'  όλ' αuτά θα πας και ξέρεις πως θα πας, το ξέρεις 
κι ο ίδιος πως, όσο και να τ' αποφασίζεις, η απόφαση δεν 
εξαρτάται πια από σένα. Θα πας γιατί δεν τολμάς να μην 
πας . Γιατί δεν τολμάς; Αuτό κατάλαβέ το μοναχός crou . 
Να ένα αίνιγμα! Σηκώθηκε κι έφuγε. Εσό ήρθες και κείνος 
έφuγε .  Με είπε δειλό, Αλιόσα! Le Inot de l' enigme (η 
λόση τοΙ) αινίγματος) είναι πως είμαι δειλός! Κάτι τέτοιοι 
αετοί δεν είναι για να πετοόν Φηλά. Αuτός το πρόστεσε, 
αuτός το πρόστεσε . Κι ο Σμερντιακόβ το ίδιο έλεγε . Πρέ
πει να τον σκοτώσω . Η Κάτια με περιφρονεί, το βλέπω 
εδώ κι ένα μήνα, μα κι η Λίζα θ' αρχίσει να με περιφρονεί! 
«Πας για να σε παινέΦοuν» ,  αuτό είναι τρομερό Φέμα! Και 
σΙ) το ίδιο με ΠF.ριφρονείς, Αλιόσα . Τώρα και πάλι θα σε 
μισήσω . Και το τέρας το μισώ, και το τέρας το μισώ! 
Δε θέλω να το σώσω το τέρας, ας σαπίσει στο κάτεργο! 
Τραγοόδησε όμνο! Ω, αόριο θα πάω, θα σταθώ μπροστά 
τοuς κα"ι θα τοuς φτόσω όλοuς κατάμοuτρα ! 

Πήδηξε απάνω παράφορος, πέταξε το 1CΡOσόΦι τοΙ) και 
ξανάρχισε να κόβει βόλτες στο δωμάτιο . Ο Αλιόσα θuμή
θηκε τα πρόσφατα λόγια τοu : «Σαν να κοιμάμαι μ' ανοι-
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χτά τα μάτια . . .  Περπατάω, κοuβεντιάζω και βλέπω, μα 
κοιμάμαι» . Αuτό ίσα- ίσα σα να πραγματοποιήθηκε τώρα . 
Ο Αλιόσα δεν έφεuγε από κοντά τοu . Tou πέρασε για μια 
στιγμή η σκέψη να τρέξει να φέρει γιατρό, μα φοβήθηκε 
ν' αφήσει μονάχο τον αδερφό τοu : Δεν uπήρχε κανένας στο 
σπίτι ΠΟι) θα μποροόσε να ΤΟι) τον εμπισπuτεί .  Τελικά ο 
Ιβάν λίγο-λίγο άρχισε να χάνει εντελώς τα λογικά τοu . 
Εξακολοuθοuσε να μιλάει, μίλαγε σuνεχώς μα εντελώς ασu
νάρτητα πια' πρόφερνε μάλιστα δuσδιάκριτα τις λέξεις και 
ξάφνοΙ) κλονίστηκε . Μα ο Αλιόσα πρόφτασε να τον κρατή
σει . Ο Ιβάν άφησε να τον πάει ως το κρεβάτι, ο Αλιόσα 
τον έγδuσε όπως-όπως και τον ξάπλωσε . Ο ίδιος έμεινε 
καθισμένος δίπλα τοΙ) κάποΙ) δuο ώρες ακόμα . Ο άρρωστος 
κοιμόταν βαθιά, χωρίς να κινείται, αναπνέοντας ήσuχα και 
κανονικά . Ο Αλιόσα πήρε ένα μαξιλάρι και ξάπλωσε στο 
ντιβάνι χωρίς να γδuθεί . Πριν κοιμηθεί προσεuχήθηκε για 
το Μίτια και τον Ιβάν . ' Αρχιζε να καταλαβαίνει την αρρώ
στια τοΙ) Ιβάν : «Βασανίζεται απ' την περήφανη απόφαση, 
απ' τη βαθιά τοΙ) σuνείδηση» . Ο Θεός, ποΙ) δεν τον πί
στεuε, κι η αλήθεια Tou κuρίεψαν την καρδιά το\) , ποΙ) 
δεν ήθελε ακόμα να uποταχτεί . «Ναι, σκεφτόταν ο Αλιόσα 
πλαγιασμένος, ναι, μια και πέθανε ο Σμερντιακόβ, την κα
τάθεση τοΙ) Ιβάν κανένας πια δε θα την πιστέψει . Μα αuτός 
θα πάει και θα καταθέσει ! »  Ο Αλιόσα χαμογέλασε ήρεμα : 
« ο  Θεός θα νικήσει! » σκέφτηκε . « Ή ,  θ '  αναστηθεί μέσα 
στο φως της αλήθειας ή . . .  θα χαθεί στο μίσος, εκδικοόμε
νος τον εαuτό τοΙ) και τοuς πάντες γιατί uπηρέτησε σε κάτι 
ποΙ) δεν πίστεuε» ,  πρόστεσε πικρά ο Αλιόσα και ξαναπρο
σεuχήθηκε για τον Ιβάν . 
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ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΛΑΝΗ 

Ι 

Η μοιραία ημiΡα 

Τ ΗΝ άλλη μέρα, μετά τα γεγονότα που διηγήθηκα, 
στις δέκα το πρωί, άρχισε η δίκη του Ντιμήτρι Καρα
μάζοβ στο Κακουργιοδικείο της περιφερείας μας . Το 

λέω από τώρα κι επιμένω σ' αυτό: Δε θεωρώ καθόλου 
ικανό τον εαυτό μου να μεταδώσω όλα κείνα που έγιναν 
στη δίκη κι όχι μονάχα στο ζήτημα της πληρότητας μα 
και στο ζήτημα της αλληλουχίας. Όλο μου φαίνεται πως 
αν μποροόσε κανείς να τα θυμηθεί όλα, και να τα εξηγήσει 
όλα όπως πρέπει, θα χρειαζόταν ολόκληρο βιβλίο και μά
λιστα ογκωδέστατο. Γι '  αυτό ας μη με κατηγορήσουν που 
περιγράφω μονάχα κείνα που μείνανε στη μνήμη μου. Μπορεί 
να πήρα τα δευτερεόοντα σαν τα πιο ουσιώδη, ίσως να πα
ράλειΦα τα πιο χαρακτηριστικά . . .  Μα, εδώ που τα λέμε , 
βλέπω πως καλότερα να μη ζητάω συγνώμη . Θα κάνω 
ό,τι μπορώ κι οι αναγνώστες θα καταλάβουν και μόνοι τους 
πως έκανα ό,τι μου ήταν δυνατό. 

Και πρώτα-πρώτα, προτοό να μποόμε στην αίθουσα του 
δικαστηρίου, θ' αναφέρω κάτι που κείνη την ημέρα μ' εξέ-
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πληξε ιδιαίτερα. 'Αλλωστε δεν εξέπληξε μονάχα εμένα, μα, 
όπως αποδείχτηκε αργότερα, η έκπληξη ήταν γενική: ' Ολοι 
ξέρανε πως η υπόθεση αυτή είχε κινήσει το ενδιαφέρον πά
ρα πολλών, πως όλοι φλέγονταν από ανυπομονησία πότε 
ν' αρχίσει η δίκη, πως στους κοσμικούς μας κύκλους λέγα
νε πολλά, κάνανε υποθέσεις, αναφωνούσαν, ονειροπολούσαν 
δυο ολάκερους μήνες τώρα . Όλοι ξέρανε επίσης πως αυτή 
η υπόθεση είχε γίνει ξακουστή σ' όλη τη Ρωσία μα και 
πάλι κανείς δε φανταζόταν πως θα μπορούσε να προκαλέσει 
"όσο βαθιά αναστάτωση όχι μονάχα στην πολιτεία μ'ας μα 
και παντού, όπως αποδείχτηκε στη δίκη κείνη τη μέρα . 
Κείνη τη μέρα έφτασαν επισκέπτες όχι μονάχα απ' την πρω
τεύουσα του νομού μας μα κι από μερικές άλλες πόλεις 
της Ρωσίας και τέλος απ' τη Μόσχα και την Πετρούπολη 
ακόμα . Ήρθανε νομικοί, ήρθανε μάλιστα μερικά σπουδαία, 
πρόσωπα, και πολλές κυρίες . Όλες οι άδειες εισόδου γίνα
νε ανάρπαστες . Για τα εξέχοντα πρόσωπα και τους γνω
στούς επισκέπτες -τους άντρες- είχαν τοποθετήσει καρέ
κλες πίσω απ' την έδρα των δικαστών. Εκεί εμφανίστηκε 
μια ολάκερη σειρά καρέκλες όπου κάθονταν διάφορες προ
σωπικότητες, πράμα που ποτέ ως τα τώρα δεν είχε επιτρα
πεί. Πάρα πολλές ήταν οι κυρίες, δικές μας και ξένες, νο
μίζω μάλιστα πως δεν ήταν λιγότερες απ' το μισό κοινό . 
Μονάχα οι νομικοί που ήρθαν από παντού ήταν τόσοι πολ
λοί που δεν ξέρανε πού να τους βολέΦουν επειδή όλες οι 
άδειες εισόδου είχαν προ πολλού εξαντληθεί, ύστερ' από 
αιτήσεις, παρακλήσεις, ακόμα και ικεσίες. Είδα κι ο ίδιος 
με τα μάτια μου πως στο βάθος της αίθουσας είχαν φτιάξει 
ένα πρόχειρο χώρισμα, όπου βάλανε όλους τους ξένους νο
μικούς κι αυτοί θεωρήσανε ευτυχισμένο τον εαυτό τους που 
μπορούσαν να μείνουν, έστω κι όρθιοι, εκεί, γιατί τις καρέ
κλες τις είχαν αφαιρέσει για να κερδίσουν χώρο κι όλο το 
πλήθος έμενε όρθιο σ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, 
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ώμο με ώμο, σε μια πυκνή μάζα. Μερι;:Ις απ' τις κυρίες, 
ιδιαίτερα απ' τις ξΙνες, εμφανίστηκαν στην απάνω γαλαρία 
εξαιρετικά τουαλεταρισμΙνες μα οι περισσότερες είχαν ξεχά
σει και τα λοuσα ακόμα . Στα πρόσωπά τους διάβαζε κανείς 
μιαν υστερική, άπληστη, νοσηρή σχεδόν περιΙργεια . Μια 
απ' τις πιο χαρακτηριστικΙς ιδιομορφίες όλης αυτής της κοι
νωνίας που μαζεuτηκε και που είναι απαραίτητο να τη ση
μειώσουμε, ήταν το ότι ,  όπως και επιβεβαιώθηκε αργότερα 
από πολλΙς παρατηρήσεις, σχεδόν όλες οι κυρίες, τουλάχι
στο στη συντριπτική πλειοψηφία τους, ήταν με το μΙρος 
του Μίτια κι ήθελαν την αθώωσή του . Ίσως γιατί είχε 
αποκτήσει τη φήμη καρδιοκαταχτητή . ΞΙρανε πως θα εμ
φανιστοuν δυο γυναίκες-αντίζηλες. Η μια από αυτΙς, δηλα
δή η Κατερίνα lβάνοβνα, προκαλοuσε το ιδιαίτερο ενδιαφΙ
ρον όλων. Γι' αυτήν Ηγονταν πολλά και διάφορα . ΛΙγανε 
για το πάθος της για το Μίτια, παρ' όλο μάλιστα το Ιγκλη
μά του, καθώς και καταπληχτικά ανΙκδοτα. Μιλοuσαν ιδιαί
τερα για την υπεροψία της (σχεδόν σε κανΙναν δεν Ικανε 
επίσκεψη στην πολιτεία μας) «για τις αριστοκρατικΙς της 
σχΙσεις» .  ΛΙγανε πως είχε σκοπό vd παρακαΗσει την κυ
βΙρνηση να της επιτρΙψουν ν' ακολουθήσει το δολοφόνο στο 
κάτεργο και να τον στεφανωθεί κάπου σε κανΙνα ορυχείο, 
κάτω απ' τη γη. Με την ίδια ανυπομονησία περιμΙνανε 
και την εμφάνιση της Γκροuσενκας, της αντίζηλης της Κα
τερίνας lβάνοβνας . Με οδυνηρή περιΙργεια περιμΙνανε τη 
συνάντηση μπροστά στο δικαστήριο των δυο αντιζήλων -
της περήφανης αριστοκρατικής κοπέλας και της «εταίρας» .  
Η Γκροuσενκα, εδώ που τα Ημε, ήταν πιο γνωστή στις 
κυρίες μας παρά η KατερίνQι lβάνοβνα . Αυτήν «που κατά
στρεψε το Φιόντορ Παuλοβιτς και το ΔUστυχo γιο του» την 
είχαν δει οι κυρίες μας και πρώτα, κι όλες, σχεδόν ως 
την τελευταία, αποροuσανε πώς μπόρεσαν πατέρας και γιος 
να ερωτευτοuν αυτή την « εντελώς συνηθισμΙνη και καθόλου 
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όμορφη μάλιστα Ρωσίδα αστή » .  Με δυο λόγια τα κουτσο
μπολιά δίναν και παίρναν. Μου είναι προσωπικά γνωστό 
πως στην πολιτεία μας γίνανε μερικοί σοβαροί οικογενεια
κοί καυγάδες εξαιτίας του Μίτια . ΠολλΙς κυρίες μαλώσανε 
για τα καλά με τους άντρες τους λόγω διαφοράς αντιλήψε
ων πάνω σ' όλη αυτή την τρομερή υπόθεση κι ήταν φυσικό 
όστερ' απ' αυτό πως όλοι αυτοί οι σόζυγοι ήρθαν στην αί
θουσα του δικαστηρίου όχι μονάχα με εχθρικά για τον κα
τηγοροόμενο αισθήματα μα ολότελα μανιασμΙνοι εναντίον 
του . Και γενικά μπορεί να πει κανείς με βεβαιότητα πως 
σ' αΎτίθεση με τις κυρίες όλοι οι άντρες ήταν ενάντια στον 
κατηγοροόμενο . Διακρίνονταν αυστηρά, συνοφρυωμΙνα πρό
σωπα, άλλα μάλιστα εντελώς άγρια κι αυτό στην πλειονό
τητα . Η αλήθεια είναι πως ο Μίτια είχε προφτάσει να προ
σβάλει προσωπικά πολλοός απ ' αυτοός κατά τη διάρκεια 
της παραμονής του στην πολιτεία μας .  Φυσικά μερικοί απ' 
το ακροατήριο ήταν σχεδόν εόθυμοι, μάλιστα και εντελώς 
άδιάφοροι για την τόχη του Μίτια μα όχι και για την υπό
θεση που δικαζόταν . Όλους τους απασχολοόσε η απόφαση 
κι η πλειονότητα των ανδρών επιθυμοόσε την τιμωρία του 
εγκληματία, εκτός ίσως απ' τους νομικοός, που τους ενδιΙ
φερε όχι η ηθική πλευρά της υπόθεσης μα η, ας την ποόμε, 
σόγχρονη νομική . 

Όλους τους τάραξε ο ερχομός του περίφημου Φετιουκό
βιτς . Το ταλΙντο του ήταν γνωστό παντοό και δεν ή,αν 
η πρώτη φορά που πήγαινε στις επαρχίες για ν' αναλάβει 
την υπεράσπιση πoΛUκρoτων ποινικών υποθΙσεων . Και με
τά την υπεράσπισή του τέτοιες υποθΙσεις γίνονταν πάντα 
περίφημες σ' όλη τη Ρωσία και τις θυμόνταν καιρό. Λέγο
νταν αρκετά ανέκδοτα και για τον εισαγγελέα μας και για 
τον πρόεδρο του δικαστηρίου . Διηγόνταν πως ο εισαγγελέ
ας μας έτρεμε να συναντηθεί με τον Φετιουκόβιτς, πως αυ
τοί οι δυο ήταν από παλιά εχθροί, απ' την Πετροόπολη 
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ακόμα, όταν πρωταρχίζανε την καριέρα τοuς, πως ο εύθι
κτός μας Ιππόλuτος Κuρίλοβιτς, ποι) θεωρούσε τον εαuτό 
τοι) πάντα αδικημένο από κάποιον, ακόμα απ' την Πετρού
πολη, επειδή δεν τοι) είχαν αναγνωρίσει το ταλέντο τοu , 
αναστήθηκε με την uπόθεση Καραμάζοβ κι ονειροπολούσε 
μάλιστα ν' αποκαταστήσει μ' αuτή τη δίκη την αποτελμα
τωμένη τοι) φήμη, μα πως τον τρόμαζε μονάχα ο Φετιοu
κόβιτς . Όμως για τον τρόμο μπροστά στον Φετιοuκόβιτς 
οι κρίσεις δεν ήταν εντελώς δίκαιες. Ο εισαγγελέας μας 
δεν ήταν από κείνοuς τοuς χαρακτήρες ποι) χάνοuν το ηθικό 
τοuς μπροστά στον κίνδuνο μα απεναντίας από κείνοuς ποι) 
το φιλότιμό τοuς μεγαλώνει και αναπτερώνεται ακριβώς ανά
λογα με τον κίνδuνο ποι) αντιμετωπίζοuν . Γενικά πρέπει 
να παρατηρήσοuμε πως ο εισαγγελέας μας ήταν uπερβολικά 
φλογερός και νοσηρά εuαίσθητος .  Ήταν uποθέσεις όποΙ) έβαζε 
όλη την Φuχή τοι) και τις διεξήγαγε έτσι σαν απ' την έκβα
σή τοuς να εξαρτιόταν όλη η μοίρα τοΙ) κι η περιοuσία τοu .  
Στοuς νομικούς κύκλοuς τον κορο'ίδεύανε λιγάκι γ ι '  αuτό, 
γιατί ο εισαγγέλέας μ' αυτήν ακριβώς την ιδιότητά τοΙ) 
απόκτησε μια κάποια φήμη, όχι τόσο μεγάλη βέβαια, πα
ντως πολύ μεγαλύτερη απ' ό,τι θα μπορούσε να περιμένει 
κανείς απ' την ταπεινή ·τοι) θέση στο δικαστήριό μας . Ιδιαί
τερα τον κορο'ίδεύανε για το πάθος τοι) για την Φuχολογία . 
Κατά την γνώμη μοΙ) όλοι κάνανε λάθος: ο εισαγγελέας 
μας, σαν άνθρωπος και χαρακτήρας, μοΙ) φαίνεται, ήταν 
πολύ σοβαρότερος απ' όσο νομίζανε πολλοί. Μα δεν τα 
κατάφερε να αναδείξει τον εαuτό τοΙ) αυτός ο αρρωστιάρης 
άνθρωπος από μιας αρχής κι έτσι δεν κατάφΕρε κι από κει 
και πέρα τίποτα περισσότερο . 

' Οσο για τον πρόεδρο τοΙ) δικαστηρίοΙ) μας , γι ' αuτόν 
μπορεί να πει κανείς μονάχα πως ήταν άνθρωπος μορφωμέ
νος , ανθρωπιστής, ποΙ) ήξερε πραχτικα τη Dοuλειά τοΙ) και 
με τις πιο σύγχρονες ιδέες . Ήταν αρκετά φιλότιμος μα 

Digitized by 10uk1s, July 2009



1 84 Φ. ΝΤΟΣΤΟΓΙΕΒΣΚΗ 

δε φρόντιζε και πολύ για την καριέρα του . Ο κύριος σκοπός 
της ζωής του ήταν να 'ναι άνθρωπος πρωτοπόρος. Κοντά 
σ' αυτό είχε γνωριμίες και περιουσία . Την υπόθεση Καρα
μάζοβ, όπως αποδείχτηκε αργότερα, την πήρε αρκετά ζε
στά μα μονάχα στη γενική της σημασία . Τον ενδιέφερε η 
περίπτωση, η ταξινόμησή της, την έβλεπε σαν προ'ίόν των 
κοινωνικών μας συνθηκών, σα χαρακτηριστικό του ρούσι
κου στοιχείου κ .τ .λ .  κ .τ .λ .  Όσο για τον προσωπικό χαρα
κτήρα της υπόθεσης, την τραγωδία της, καθώς και για τα 
πρόσωπα της τραγωδίας, αρχίζοντας απ' τον κατηγορούμε
νο , αυτά τ' αντιμετώπιζε αρκετά αδιάφορα κι απόμακρα, 
όπως, εδώ που τα λέμε, ίσως κι έπρεπε να κάνει. 

Πολύ πριν έρθουν οι δικαστές, η αίθουσα ήταν κατάμε
στη από κόσμο. Η αίθουσα αυτή είναι η καλύτερη της πο
λιτείας, απλόχωρη, ψηλή, ηχερή. Δεξιά απ' τα μέλη του 
δικαστηρίου, που βρίσκονταν σε κάποιο ανάβαθρο, ήταν ετοι
μασμένο ένα τραπέζι και δυο σειρές πολυθρόνες για τους 
ενόρκους .  Στ' αριστερά ήταν το μέρος για τον κατηγορού
μενο και το συνήγορό του . Στη μέση της αίθoυσ�ς, κοντά 
στους δικαστές, ήταν ένα τραπέζι με τα «πειστήρια» :  η μα
τωμένη άσπρη μεταξωτή ρομπ-ντε-σαμπρ του Φιόντορ Παύ
λοβιτς, το μοιραίο μπακιρένιο γουδοχέρι που μ' αυτό υπο
τίθεται ότι είχε γίνει το έγκλημα, το πουκάμισο του Μίτια 
με το ματωμένο μανίκι, η ρεντιγκότα με τους λεκέδες το 
αίμα στη θέση της πίσω τσέπης όπου είχε βάλει τότε το 
καταματωμένο του μαντίλι, αυτό το ίδιο το μαντίλι, κοκα
λωμένο απ' το αίμα, που τώρα είχε εντελώς πια κιτρινίσει, 
το πιστόλι που ο Μίτια το γέμισε στου Περχότιν για ν '  
αυτοκτονήσει και που του το πήρε κρυφά ο Τρύφων Μπορί
σοβιτς στο Μόκρογιε, ο φάκελος με την επιγραφή όπου 
ήταν ετοιμασμένες οι τρεις χιλιάδες για τη Γκρούσενκα και 
η ροζ λεπτή κορδέλα που μ' αυτήν ήταν δεμένος ο φάκε
λος, και πολλά άλλα αντικείμενα που ούτε μπορώ να τα 
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θuμηθώ. Λίγο μακρότερα, προς το βάθος της αίθοuσας, αρ
χίζανε οι θέσεις για το κοινό μα μπροστά στο κιγκλίδωμα 
είχαν βάλει μερικές πολuθρόνες για τοuς μάρτuρες, εκείνοuς 
ποu είχαν κάνει κιόλας την κατάθεσή τοuς και θα μένανε 
στην αίθοuσα. Στις δέκα η ώρα μπήκε το δικαστήριο ποu 
το αποτελοόσαν ο πρόεδρος , ένα μέλος κι ένας επίτιμος 
ειρηνοδίκης. Εννοείται πως αμέσως μπήκε κι ο εισαγγελέ
ας. Ο πρόεδρος ήταν ένας γε.ροδε.μένος άνθρωπος, πιο κο
ντός απ' το μέτριο, με πρόσωπο , πλαδαρό, κάποu πενήντα 
χρονώ, με σκοόρα μαλλιά ποu είχαν αρχίσει ν' ασπρίζοuν, 
κομμένα κοντά, φοροόσε μια κόκκινη ταινία -δε θuμάμαι 
ποιανοό παράσημοu. Ο εισαγγελέας μοό φάνηκε, κι όχι μο
νάχα σε μένα μα και σ' όλοuς, κάπως uπε.ρβολικά χλομός , 
σχεδόν πράσινος λες κι είχε αδuνατίσει απότομα σε μια 
νόχτα, για κάποιον άγνωστο λόγο, γιατί μόλις προχτές τον 
είχα δει εντελώς καλά . Ο πρόεδρος άρχισε με την ερώτηση 
στο δικαστικό κλητήρα : 

« Παρόντες όλοι οι ένορκοι; »  . . .  
Βλέπω όμως πως δεν μπορώ να σuνεχίσω πια έτσι και 

για μόνο το λόγο ότι πολλά δεν άκοuσα, πολλά μοu διέφu
γαν, πολλά ξέχασα, άλλα παρέλειψα, μα το κuριότε.ρο, γιατί, 
όπως το είπα και παραπάνω, αν κάτσω να εξιστορήσω όλα 
όσα ειπώθηκαν κι έγιναν, τότε κuριολεχτικά δε θα μοu φτάσει 
οότε ο χώρος οότε ο χρόνος . Ξέρω μονάχα πως ένορκοuς, 
και η μια και η άλλη πλεuρά, δηλαδή ο εισαγγελέας κι 
η uπεράσπιση, δεν είχαν εξαιρέσει πολλοός . Τη σόνθεση των 
δώδεκα ενόρκων τη θuμήθηκα : τέσσερις δικοί μας δημόσιοι 
uπάλληλοι, δuο έμποροι και έξι αγρότες και αστοί της πο
λιτείας μας . Στην κοινωνία μας , θuμάμαι, πολό πριν απ' 
τη δίκη ακόμα με αρκετή απορία ρωτοόσαν, ιδιαίτε.ρα οι 
κuρίες: 

« Μα μπορεί τάχα μια τέτοια λεπτή, πoΛUπλoκη και 
Ψuχολογική uπόθεση ν '  ανατεθεί στη μοιραία απόφαση κά-
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ποιων μικροuπαλληλίσχων και μάλιστα μοuζίκων και τι θα 
καταλάβει απ' όλ' αuτά ένας uπάλληλος κι ένας μοuζίκος; » 

Πραγματικά και οι τέσσερις uπάλληλοι ποu βr-έθηκαν 
ανάμεσα στοuς ενόρκοuς ήταν άνθρωποι ασήμαντοι, με μι
κροός βαθμοός, Ψαρομάλληδες, -ένας μονάχα ήταν κάπως 
πιο νέος- σχεδόν άγνωστοι στην κοινωνία μας, ποu φuτο
ζωοόσαν με μικροός μισθοός και ποu θα 'χαν ασφαλώς τί
ποτα γριές γuναίκες ποu ποuθενά δεν μπορείς να τις παροu
σιάσεις κι από 'να τσοόρμο παιδιά, ίσως μάλιστα ξuπόλu
τα . Η μόνη τοuς διασκέδαση θα 'ταν ασφαλώς να παίζοuν 
χαρτιά και, εννοείται ,  ποτέ δε θα 'χαν ανοίξει βιβλίο . Οι  
δuο έμποροι, αν και είχαν σοβαρό όφος , ήταν κάπως παρά
ξενα σιωπηλοί κι ακίνητοι .  Ένας απ' αuτοuς ήταν ξuρισμέ
νος και ντuμένος εuρωπα'ίκά . Ο άλλος, με γκρίζο γενάκι, 
είχε στο λαιμό τοu περασμένο σε μια κόκκινη κορδέλα κά
ποιο μετάλλιο . Για τοuς αστοός και τοuς αγρότες δεν έχει 
τίποτα να πει κανείς οι δικοί μας οι αστοί είναι σχεδόν 
αγρότες, και μάλιστα οργώνοuν οι ίδιοι τα χωράφια τοuς. 
Δuο απ' αuτοuς φοροόσαν κι αuτοί εuρωπα'ίκά και γι' αuτό 
ίσως φαίνονταν πιο βρόμικοι και λιγότερο εuπαροuσίαστοι 
από τοuς άλλοuς τέσσερις, έτσι ποu πραγματικά θα μπο
ροόσε να σκεφτεί κανείς όπως και γω μόλις τοuς καλοκοί
ταξα : «Τι μποροόν να καταλάβοuν κάτι τέτοιοι από μια 
τέτοια uπόθεση; » Παρ ' όλ ' αuτά τα πρόσωπά τοuς προκα
λοόσαν κάποιαν παράξενα επιβλητική και σχεδόν απειλητι
κή εντόπωση· ήταν αuστηρά και σuνοφρuωμένα . 

Τέλος ο πρόεδρος κήρuξε την έναρξη της δίκης για το 
φόνο τοu εν διαθεσιμότητι επιτίμοu σuμβοuλοu Φιόντορ Παό
λοβιτς Καραμάζοβ -δε θuμάμαι ακριβώς πώς εκφράστηκε 
τότε . Διατάξανε το δικαστικό κλητήρα να φέρει τον κατη
γοροόμενο και να ποu παροuσιάστηκε ο Μίτια . Απόλuτη 
σιγή απλώθηκε στην αίθουσα· θα μποροόσε κανείς ν' ακοό
σει το πέταγμα μιας μόγας. Δεν ξέρω τι έγινε με τους 
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άλλοuς, μα σε μένα η εμφάνιση τοu Μίτια έκανε την πιο 
δuσάρεστη εντόπωση . Το σποuδαιότερο ήταν ποu εμφανί· 
στηΚΕ- σαν κανένας κομψεuόμενος, με κατακαίνοuργη ρεντι
γκότα . Έμαθα αργότερα πως είχε παραγγείλει επίτηδες 
γι' αuτή τη μέρα ένα κοuστοuμι στη Μόσχα, στο ράφτη 
τοu ποu είχε τα μέτρα τοu . Φόραγε κατακαίνοuργα μαύρα 
γuαλιστερά γάντια και ποuκάμισο πολuτελείας. Πέρασε με 
τα μεγάλα τοu βήματα κοιτώντας ίσα μπροστά και κάθισε 
στη θέση τοu με το πιο ατάραχο όφος . Αμέσως μπήκε κι 
ο σuνήγορος, ο διάσημος Φετιοuκόβιτς, και κάποια uπόκω
φη βοuή διέτρεξε την αίθοuσα . Ήταν ένας ψηλός, ξερακια
νός άνθρωπος, με μακριά, λεπτά πόδια μ' εξαιρετικά μα
κριά, λεπτά, ωχρά δάχτuλα, με ξuρισμένο πρόσωπο, με 
κοντά μαλλιά, χτενισμένα απλά, με λεπτά χείλη ποu στρα
βώνανε πότε-πότε σε κάτι σα χαμόγελο και ειρωνεία . Θα 
τον έκανε κανείς σαράντα χρονώ . Το πρόσωπό τοu θα μπο
ροόσες να το πεις και εuχάριστο, αν δεν ήταν τα μάτια 
τοu , κι όχι γιατί ήταν μικρά κι ανέκφραστα, μα γιατί ήταν 
τόσο κοντά το 'να στ' άλλο, πράμα ποu σπάνια σuμβαίνει, 
τόσο ποu τα χώριζε μονάχα το λεπτό κοκαλάκι της λεπτής 
μακριάς μύτης τοu . Με Ouo λόγια, αuτή η φuσιογνωμία 
είχε κάτι το έντονα ποuλίσιο, πράμα ποu έκανε εντόπωση . 
Φορούσε φράκο κι άσπρη γραβάτα . Θuμάμαι τις πρώτες 
ερωτήσεις τοu προέδροu στο Μίτια, δηλαδή για το όνομα, 
τον τίτλο κ .τ .λ .  Ο Μίτια απάντησε απότομα, μα κάπως 
αναπάντεχα δuνατά, τόσο ποu ο πρόεδρος έκανε μια κίνηση 
έκπληξης και τον κοίταξε μ' απορία . Ύστερα διαβάστηκε 
ο κατάλογος των μαρτύρων και των πραγματογνωμόνων . 
Ο κατάλογος ήταν μακρύς .  Τέσσερις απ ' τοuς μάρτuρες δεν 
παροuσιάστηκαν . Ο Μιοόσοβ ποu βρισκόταν τωρα στο Πα
ρίσι μα ποu η κατάθεσή τοu uπήρχε στο φάκελο της προα
νάκρισης, η κuρία Χοχλάκοβα κι ο τσιφλικάς Μαξίμοβ λό
γω ασθενΕ-ίας κι ο Σμφντιακόβ λόγω αιφνιδίοu θανάτοu 
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επιβεβαιωμΙνοu απο ενα πιστοποιητικό της αστuνομίας. Η 
είδηση για τον Σμερντιακόβ προκάλεσε Φίθuροuς και γενική 
σuγκίνηση στην αίθοuσα . Βιβαια πολλοί απ' το ακροατήριο 
δεν ξΙρανε ακόμα γι' αuτό το αναπάντεχο επεισόδιο της 
αuτοκτονίας. Μα κείνο ποu Ικανε τη μεγαΛUτερη εντόπωση 
ήταν η απρόσμενη παρΙμβαση τοu Μίτια . Μόλις ανάγγει
λαν για τον Σμερντιακόβ, ξεφώνισε απ' τη θΙση τοu : 

- Στο σκuλί, σκuλίσιος θάνατος! 
Θuμάμαι πως όρμησε προς το μΙρος τοu ο σuνήγορός 

τοι> και πως ο πρόεδρος στράφηκε σ' αuτόν απειλώντας να 
πάρει αuστηρά μΙτρα αν επαναληφθεί κάτι παρόμοιο. Ο Μί
τια κοuνώντας το κεφάλι, μα σα να μη μετάνιωνε καθόλοu , 
επανιλαβε άρκετΙς φορΙς χαμηλόφωνα στο σuνήΎορό τοu : 

- Δε θα το ξανακάνω, δε θα το ξανακάνω ! Mou ξΙφu
γε! Δε θα το ξανακάνω πια ! 

Και φuσικά αuτό το μικρό επεισόδιο δεν ήταν προς όφε
λός τοι> στα μάτια τοι> κοινοό και των ενόρκων . Φανερωνό
ταν Ιτσι ο χαρακτήρας τοu . Κάτω απ' αuτήν ακριβώς την 
εντόπωση διαβάστηκε απ' το γραμματΙα το κατηγορητή
ριο . 

Ήταν αρκετά σόντομο, μα περιεκτικό . Περιελάμβανε 
μονάχα τοuς κuριότεροuς λόγοuς, γιατί κατηγορείται ο τά
δε, γιατί Ιπρεπε να τον δικάσοuν κ .τ .λ .  Παρ ' όλ' αuτά 
μοι> 'κανε μεγάλη εντόπωση . Ο γραμματΙας το διά.βασε 
καθαρά, δuνατά, τονίζοντας κάθε λιξη. Όλη αuτή η τρα
γωδία σα να παροuσιάστηκε ξανά μπροστά σ' όλοuς ανά
γλuφη, σuμπuκνωμΙνη, φωτισμΙνη με μοιραίο, ανελΙητο φως. 
Θuμάμαι πως αμΙσως μετά την ανάγνωση ο πρόεδρος ρώ
τησε με δuνατή κι επιβλητική φωνή τον Μίτια : 

- Κατηγοροόμενε, παραδΙχεστε την ενοχή σας; 
Ο Μίτια σηκώθηκε απότομα απ' τη θΙση τοu : 
- Παραδιχομαι τον εαuτό μοι> Ινοχο μιθης και δια

φθοράς, αναφώνησε αuτός και πάλι με μιαν αναπάντεχη, 
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σχεδόν παράφορη φωνή, οκνηρίας και ακολασίας .  Ήθελα 
να γίνω για πάντα τίμιος άνθρωπος ακριβώς κείνη τη στιγ· 
μή ΠΟι) με χτύπησε η Μοίρα ! Μα για το θάνατο ΤΟι) γέ
pou, ΤΟι) εχθρού και πατέρα μοu, δεν είμαι ένοχος! Ούτε 
για τη ληστεία ΤΟι) είμαι, μα κι ούτε μπορώ να 'μαι: Ο 
Ντιμήτρι Καραμάζοβ είναι παλιάνθρωπος μα όχι κλέφτης! 

Αφού τα φώναξε όλ' αuτά ξανακάθισε στη θέση ΤΟι) 

τρέμοντας ολόκληρος .  Ο πρόεδρος τού σύστησε πάλι σύντο
μα μα αuστηρά ν' απαντάει μονάχα στις ερωτήσεις και να 
μην παρασύρεται σε ξένες και παράφορες αναφωνήσεις . 
Ύστερ ' απ' αuτό διέταξε ν' αρχίσει η διαδικασία . Φέρανε 
όλοuς τοuς μάρτΙΙρες για τον όρκο. Εκεί τότε τοuς είδα 
για πρώτη φορά όλοuς μαζί. Στοuς αδερφούς ΤΟι) κατηγο
ροuμένοu επέτρεψαν να καταθέσοuν δίχως να ορκιστούν . Μετά 
τη σχετική νοuθεσία ΤΟι) ιερέα και ΤΟι) προέδροu, οι μάρτu
ρες απεχώρησαν και τοuς βάλανε να καθίσοuν, όσο ήταν 
δuνατό, χωριστά . Ύστερα άρχισαν να τοuς καλούν έναν
έναν . 
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Επικινοuνοι μάρτuρες 

Δ ΕΝ ΞΕΡΩ αν ο πρόεδρος χώρισε κατά κάποιον τρόπο 
σε ομάδες τους μάρτυρες της κατηγορίας και της υπε
ράσπισης και με ποια ακριβώς σειρά είχαν σκοπό να 

τους καλοόν . Κατά πάσαν πιθανότητα κάτι τέτοιο θα 'χε 
γίνει . Ξέρω μονάχα πως πρώτους άρχισαν να καλοόν τους 
μάρτυρες κατηγορίας . Το ξαναλέω πως δεν έχω σκοπό να 
περιγράΦω όλες τις ερωτήσεις και απαντήσεις λέξη προς 
λέξη. Εξάλλου η περιγραφή μου θα 'ταν και κάπως περιτ
τή, γιατί στις αγορεόσεις του εισαγγελέα και του συνηγό
ρου όλες οι καταθέσεις συγκεντρώθηκαν σ' ένα σημείο και 
φωτίστηκαν ζωηρά, κι αυτές τις δυο αγορεόσεις τις σημείω
σα σε μερικά μέρη ακέραιες και θα τις μεταδώσω στην ώρα 
τους όπως επίσης κι ένα αναπάντεχο επεισόδιο που έγινε 
απρόσμενα πριν απ' τις αγορεόσεις και που αναντίρρητα 
επέδρασε στην τρομερή και μοιραία λ6ση. Θα παρατηρήσω 
μονάχα πως απ' τις πρώτες κιόλας στιγμές της δίκης φανε
ρώθηκε κάποιο χαρακτηριστικό αυτής της υπόθεσης που το 
παρατήρησαν όλοι και που ήταν η ασυνήθιστη δόνα μη της 
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κατηγορίας συγκριτικά με τα μέσα που διέθετε η υπεράσπι
ση . Αυτό το κατάλαβαν όλοι απ' την πρώτη στιγμή όταν 
σ' αυτή την επιβλητική αίθουσα άρχισαν να συγκεντρώνο
νται και ν' αποκρυσταλλώνονται τα γεγονότα κι άρχισε σιγά
σιγά να προβάλλει μπροστά μας όλη η αιματηρή φρίκη του 
εγκλήματος . Ίσως όλοι να το κατάλαβαν απ ' την αρχή 
κιόλας πως εδώ βρισκόμαστε μπροστά σε μιαν υπόθεση που 
δε χωράει συζήτηση, πως εδώ δε χωράνε αμφιβολίες, πως 
ουσιαστικά δε χρειάζονταν οuτε οι αγορεuσεις, πως οι αγο
ρεuσεις θα γίνουν μονάχα για τον τuπο , και πως ο εγκλη
ματίας είναι ένοχος, ένοχος ολοφάνερα, ένοχος αναμφισβή
τητα . Νομίζω μάλιστα πως κι όλες οι κυρίες, όλες ως την 
τελευταία, που με τόση ανυπομονησία περίμεναν την αθώ.
ωση του τόσο ενδιαφέροντος κατηγορουμένου, ήταν ταυτό
χρονα βέβαιες για την πλήρη ενοχή του . Όχι μονάχα αυ
τό, μα νομίζω πως θα πικραίνονταν κιόλας αν δεν αποδει
χνόταν ολοφάνερη η ενοχή του γιατί τότε η λuση δε θα 
'χε τόσο εφέ όταν θ' αθωώνανε τον εγκληματία . Όσο για 
το πως θα τον αθωώνανε -γι' αυτό, παράξενο , όλες οι 
κΙΙρίες ήταν ακλόνητα βέβαιες σχεδόν ως την τελευταία στιγ
μή . «Είναι ένοχος μα θα τον αθωώσουν από ουμανισμό, 
από νέες ιδέες, από νέα αισθήματα που γίνανε τώρα της 
μόδας» κ .τ .λ .  Γι '  αυτό και είχαν μαζευτεί δω πέρα με 
τέτοια ανυπομονησία . Οι άντρες ενδιαφέρονταν περισσότερο 
για την πάλη του εισαγγελέα και του διάσημου Φετιουκό
βιτς . Όλοι αποροuσαν κι αναρωτιόνταν: Τι μπορεί να κά
νει σε μια τέτοια χαμένη υπόθεση ακόμα κι ένα ταλέντο 
σαν του Φετιουκόβιτς; Και γι' αυτό παρακολουθοuσαν με 
τεταμένη προσοχή κάθε του διαξιφισμό . Μα ο Φετιουκό
βιτς, ως το τέλος, ως την ώρα της αγόρεuσής του , έμεινε 
για όλους αίνιγμα . Όσοι απ' τους ακροατές είχαν κάποια 
πείρα προαισθάνονταν πως έχει ένα σuστημα, πως έχει κιό 
λας κάποιο σχέδιο , πως έχει το σκοπό του, μα ποιος ήταν 
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αυτός ο σκοπός ήταν σχεδόν α06νατο να μαντέψουν . Η βε
βαιότητα κι η αυτοπεποίθησή του ωστόσο ήταν ολοφάνερες . 
Εκτός απ' αυτό, όλοι παρατήρησαν αμέσως μ' ευχαρίστηση 
πως αυτός, στις τόσο λίγες μέρες που 'μεινε στην πολιτεία 
μας , τρεις μέρες πάνω κάτω όλες κι όλες, κατάφερε να 
εμβαθόνει καταπληχτικά στην υπόθεση και «να τη μελετή
σει σ' όλες της τις λεπτομέρειες» .  Με απόλαυση διηγόνταν 
λόγου χάρη αργότερα πώς κατάφερε να «τη σκάσει» σ' 
όλους τους μάρτυρες κατηγορίας , να τους κάνει να τα χά
σουν και, το σπουδαιότερο, να κηλιδώσει την ηθική τους 
υπόσταση και συνεπώς να κλονίσει το αξιόπιστο των κατα
θέσεών τους. Υποθέτανε, εδώ που τα λέμε , πως αυτό το 
κάνει το πολ,)-πολ'; για παιχνίδι, για -πώς να το ποό
με;- δικηγορικό εφέ, για να μην ξεχάσει τίποτα απ ' τα 
συνηθισμένα δικηγορικά κόλπα. Γιατί όλοι ήταν πεπεισμέ
νοι πως κανένα μεγάλο και αποφασιστικό όφελος δε θα μπο
ροόσε να 'χει απ' αυτές τις «κηλιδώσεις» και πιθανό να 
το καταλάβαινε κι ο ίδιος καλ,)τερα απ' όλους έχοντας κά
ποια ιδέα δικιά του για ρεζέρβα, κάποιο όπλο υπεράσπισης 
που το 'κρυβε ακόμα και που θα το φανέρωνε ξαφνικά, 
όταν θα ' ρχόταν η ώρα. Μα προς το παρόν, έχοντας συνεί
δηση της 06ναμής του , σα να 'παιζε και να διασκέδαζε. 
Έτσι λόγου χάρη όταν ρωτοόσανε το Γρηγόρη Βασίλιε
βιτς, τον πρώην υπηρέτη του Φιόντορ Παόλοβιτς, που έκα
νε την κυριότερη κατάθεση για την «ανοιχτή πόρτα προς 
τον κήπο» ,  ο συνήγορος τον άδραξε γερά όταν ήρθε η σειρά 
του να του υποβάλει ερωτήσεις . Πρέπει να παρατηρήσουμε 
πως ο Γρηγόρης Βασίλιεβιτς μπήκε στην αίθουσα χωρίς 
να τα χάσει οότε απ' το μεγαλείο του δικαστηρίου οότε 
απ' το πλήθος των ανθρώπων που τον άκουγαν, με όφος 
ήρεμο και σχεδόν επιβλητικό . Έκανε τις καταθέσεις του 
με τόση βεβαιότητα σα να κουβέντιαζε με τη Μάρθα του 
Ιινάτιεβνα, μονάχα που μίλαγε με κάπως μεγαλότερο σε-
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βασμό . Ήταν αΜνατο να τον κάνοuν να τα χάσει. Στην 
αρχή τον ρωτοόσε πολλήν ώρα ο εισαγγελέας για όλες τις 
λεπτομέρειες της οικογένειας Καραμάζοβ. Η οικογενειακή 
εικόνα φανερώθηκε ξάστερη. Το 'βλεπε και τ' άκοuγε κα
νείς πως ο μάρτuρας ήταν αφελής κι αμερόληπτος. Παρ' 
όλο το βαθότατο σεβασμό τοu για το μακαρίτη τον κόριό 

. τοu δήλωσε λόγοu χάρη πως φέρθηκε άδικα στο Μίτια, 
και «δεν ανάθρεΦε κατά πώς έπρεπε τα παιδιά . Αuτόν, όταν 
ήταν μικρό παιδί, θα τον τρώγανε οι Φείρες αν δεν ήμοuνα 
γω» ,  πρόστεσε όταν διηγότανε για τα παιδικά χρόνια τοu 
Μίτια . « Ό,τι και να πεις , δε θα 'πρεπε να τον αδικήσει 
στο ζήτημα τοu κτήματος της μητέρας τοu» . Όταν ο ει
σαγγελέας ρώτησε τι δεδομένα είχε για να βεβαιώνει πως 
ο Φιόντορ Παόλοβιτς αδίκησε το γιο τοu στοuς λογαρια
σμοός, ο Γρηγόρης Βασίλιεβιτς, προς απορία όλων, δεν πα
ροuσίασε καμιά θετική απόδειξη, μα επέμενε παρ' όλ' αuτά 
πως οι λογαριασμοί με το γιο «δεν ήταν σωστοί» και πως 
«τοu χρωστοόσε ακόμα μερικές χιλιάδες» .  Θα παρατηρή
σω, μια και το 'φερε η κοuβέντα, πως αuτή την ερώτηση, 
αν πραγματικά δηλαδή ο Φιόντορ Παόλοβιτς χρωστοόσε 
ακόμα τίποτα στο Μίτια , ο εισαγγελέας την έκανε με ιδιαί
τερη επιμονή σ' όλοuς εκείνοuς τοuς μάρτuρες ποu μποροό
σε μην εξαιρώντας quτε τον Αλιόσα, οότε τον Ιβάν Φιοντό
ροβιτς μα από κανένα μάρτuρα δ�ν πήρε καμιά θετική πλη
ροφορία . Όλοι επιβεβαιώνανε το γεγονός, μα κανένας δεν 
μποροόσε να φέρει έστω και μια κάποια απόδειξη . Αφοό 
ο Γρηγόρης περιέγραΦε τη σκηνή στο τραπέζι όταν όρμησε 
μέσα ο Ντιμήτρι Φιοντόροβιτς και χτόπησε τον πατέρα τοu, 
απειλώντας να ξανάρθει και να τον σκοτώσει -μια ζοφερή 
αίσθηση διέτρεξε όλη την αίθοuσα, πολό περισσότερο γιατί 
ο γερο-uπηρέτης τα διηγόταν ήρεμα, χωρίς περιττά λόγια, 
με ιδιόρρuθμο, λεξιλόγιο, έτσι ποu φάνταζαν πολό εόγλωτ
τα . Για την προσβολή ποu τοu 'κανε τότε ο Μίτια, ποu 
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τον χτύπησε στο πρόσωπο και τον έριξε χάμω, παρατήρησε 
πως δεν είναι πια θuμωμένος και τον σuγχώρεσε προ πολ
λοό . Για τον μακαρίτη τον Σμερντιακόβ είπε κάνοντας το 
σταuρό τοι) πως το παλικάρι αuτό είχε ικανότητες μα ήταν 
ανόητος και τσακισμένος απ' την αρρώστια και το σποuδαL
ότερο άθεος και πως την αθε'Lα τοό τη διδάσκανε ο Φιόντορ 
Παόλοβιτς ΚΙ. ο μεγαΛUτεΡOς γιος . Μα την τιμιότητα τοι) 
Σμερντιακόβ την επιβεβαίωσε σχεδόν με θέρμη κι ανακοί
νωσε ταuτόχρονα πως μια φορά ο Σμερντιακόβ βρήκε κάτι 
λεφτά ποι) 'χαν πέσει τοι> αφεντικοό τοι) και δεν τα πήρε 
μα τα παράδωσε στ' αφεντικό και κείνος τοι) «χάρισε γι' 
αuτό ένα χρuσό» κι από τότε άρχισε να τοι) τα εμπιστεόε
ται όλα. Το πως η πόρτα στον κήπο ήταν ανοιχτή, το 
επιβεβαίωσε με επίμονο πείσμα . Για να λέμε την αλήθεια, 
τον ρωτήσανε τόσα πολλά ποι) δεν μπορώ να τα θuμηθώ 
όλα . Τέλος ήρθε η σειρά τοι) σuνηγόροu να uποβάλεL ερω
τήσεις και κείνος άρχισε πριν απ' όλα να ζητάει πληροφο
ρίες για το φάκελο όποΙ) «τάχα» ο Φιόντορ Παόλοβιτς είχε 
κρόΦει τις τρεις χιλιάδες ροόβλια για το «γνωστό πρόσω
πο» .  

« Τον είδατε τάχα σεις ο ίδιος -σεις ποι) τόσα χρόνια 
ήσαστε ο έμπιστος uπηρέτης τοι) κuρίοu σας ; »  

Ο Γρηγόρης απάντησε πως δεν τα είδε μα κι ούτε είχε 
ακοόσει γι' αuτά τα λεφτά από κανέναν, «ως τη στιγμή 
ποι) τώρα άρχισαν όλοι να μιλάνε γι' αuτά. Αuτή την ερώ
τηση για το φάκελο ο ΦετιοuκόβLτς την έκανε σ' όλοuς 
τοuς μάρτuρες ποι) μπορούσε να ρωτήσει, με την ίδια επι
μονή ποι) έκανε κι ο εισαγγελέας την ερώτηση για τη δια
νομή τοι) κτήματος κι απ' όλοuς έπαιρνε την ίδια απάντη
ση, πως κανένας δεν τον είχε δει το φάκελο, αν και πάρα 
πολλοί είχαν ακοόσει να μιλάνε γι' αuτόν. Αuτή την επιμο
νή τοι) σuνήγοροu σ' αuτή την ερώτηση όλοι την πρόσεξαν 
από μιας αρχής . 
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- Τώρα θα μποροόσα τάχα να σας ρωτήσω κάτι, αν 
φuσικά μοι> το επιτρέπετε,ξάφνοι> κι εντελώς αναπάντεχα 
ρώτησε ο Φετιοuκόβιτς . Από τι σuνίστατο κείνο το βάλσα
μο ή, οότως ειπείν, το εκχόλισμα με το οποίο σεις κείνο 
το βράδι> προτο.ό πέσετε για όπνο, όπως είναι γνωστό απ ' 
την προανάκριση, κάνατε εντριβή στην πάσχοuσα μέση σας 
ελπίζοντας μ' αuτό να θεραπεuθείτε; 

Ο Γρηγόρης τον κοίταξε μ' ανόητο βλέμμα κι αφο'; 
σώπασε για λίγο τραόλισε: « είχε μέσα φασκόμηλο» .  

- Μονάχα φασκόμηλο; Δε θuμάστε να 'χε και τίποτ' 
άλλο; 

- Είχε κι αρνόγλωσσο . 
- Και πιπέρι μήπως ;  είχε την περιέργεια ο Φιετιοu-

κόβιτς . 
- Και πιπέρι είχε. 
-'- Κ.τ .λ .  Κι όλ' αuτά με βοτκίτσα; 
- Με καθαρό οινόπνεuμα . 

Ένα ελαφρό γελάκι διέτρεξε την αίθοuσα. 
- Τα βλέπετε λοιπόν, σπίρτο καθαρό, ε; Όταν κάνα

τε την εντριβή, το uπόλοιπο τοι> περιεχομένοι> της φιάλης, 
κάνοντας και μιαν εuλαβική πρoσεuχή γνωστή μονάχα στη 
σuζuγό σας, είχατε την καλοσόνη να το πιείτε, έτσι; 

- Το ήπια. 
-Ήπιατε πoΛU; Πόσο πάνω κάτω; Κάνα Ouo ποτη-

ράκια; 
-Ένα ποτήρι τοι> νερο'; πάνω-κάτω . 
-Ένα ποτήρι τοι> νερο'; κιόλας. Ίσως κι ενάμ.ισι πο-

τήρι ;  
Ο Γρηγόρης σώπασε. Σαν κάτι να κατάλαβε . 
- Ενάμισι ποτήρι καθαρότατο σπίρτο -δεν είναι άσκη

μα, πώς νομίζετε; Μπορεί κανείς να δει και «τις πόλες 
τοι> Παραδείσοι> ανεωγμένες·» , όχι μονάχα την πόρτα τοι> 
κήποu . Έτσι δεν είναι; 
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Ο Γρηγόρης όλο σώπαινε. Πάλι ακούστηκαν γέλια στην 
αίθο\)σα. Ο πρόεδρος ανακινήθηκε . 

- Μήπως ξέρετε θετικά, εξακολο\)θούσε να μην αφήνει 
το θύμα το\) ο Φετιο\)κόβιτς, αν κοιμόσαστε ή όχι τη στιγ
μή πο\) είδατε την πόρτα το\) κήπο\) ανοιχτή; 

-' Ημο\)ν όρθιος. 
- Α\)τό δεν είναι ακόμα απόδειξη ότι δεν κοιμόσαστε 

(κι άλλα γελάκια στην αίθο\)σα) . Θα μπορούσατε ν' απα
ντήσετε κείνη την ώρα αν σας ρωτούσε κανείς για κάτι, 
λόγο\) χάρη για το τι έτος διανύομεν τώρα; 

- Α\)τό δεν το ξέρω. 
- Και τώρα θα μπορούσατε να μας πείτε τι  χρονολο-

γία μετά Χριστόν έχο\)με; 
Ο Γρηγόρης στεκόταν σα χαμένος, κοιτάζοντας επίμο

να το βασανιστή το\) . Και,  παράξενο, φαινόταν σα να μην 
ξέρει στ ' αλήθεια τι χρονολογία έχο\)με . 

-Ίσως να ξέρετε το\)λάχιστο πόσα δάχτ\)λα έχει το 
κάθε σας χέρι .  

- Είμαι μαθημένος να σκύβω το κεφάλι, είπε ξαφνικά 
δ\)νατά και καθαρά ο Γρηγόρης, κι αν οι ανώτεροι θέλο\)ν 
να με χορο·ίδεύο\)ν, εγώ πρέπει να το \)ποφέρω . 

Ο Φετιο\)κόβιτς σα να ντράπηκε λιγάκι μα επενέβη κι 
ο πρόεδρος και \)πενθύμισε στο σ\)νήγορο πως πρέπει να 
κάνει ερωτήσεις πο\) να 'χο\)ν περισσότερη σχέση με την 
\)πόθεση . Ο Φετιο\)κόβιτς τον άκο\)σε, \)ποκλίθηκε μ' αξιο
πρέπεια και δήλωσε πως τέλειωσε τις ερωτήσεις το\) . Φuσι 
κά, και στο κοινό και στο\)ς ενόρκο\)ς μπορεί να έμεινε ένα 
μικρό σκο\)ληκάκι αμφιβολίας για την κατάθεση ενός αν
θρώπο\) πο\) είχε τη δ\)νατότητα να «δει τις πύλες το\) Πα
ραδείσο\) ανεωγμένες» μια και βρισκόταν σε μιαν ορισμένη 
κατάσταση θεραπείας και πο\) δεν ξέρει ούτε και ποιο έτος 
απ' τη γέννηση το\) Χριστού έχΟ\)με . Κι έτσι ο σ\)νήγορος 
πέτ\)χε όσο να 'ναι το σκοπό το\) . Μα προτού αποσ\)ρθεί 
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ο Γρηγόρης έγινε κι άλλο επεισόδιο . ·  Ο πρόεδρος γύρισε 
στον κατηγορούμενο και τον ρώτησε: μήπως έχει τίποτα 
να παρατηρήσει αναφορικά με τις καταθέσεις πο\) έγιναν. 

- Εκτός απ' την πόρτα όλα τ' άλλα πο\) είπε είναι 
αλήθεια, φώναξε δ\)νατά ο Μίτια . Για το ξεΦείριασμα τον 
ε\)χαριστώ· για τ' ότι με σ\)γχώρεσε πο\) τον χτύπησα τον ι 
ε\)χαριστώ . Ο γέρος ήταν τίμιος σ' όλη το\) τη ζωή και 
πιστός στον πατέρα μο\) σαν εφτακόσα μαντρόσκ\)λα. 

- Κατηγορούμενε, πρoσέχε�ε τις εκφράσεις σας, πρό
φερε α\)στηρά ο πρόεδρος . 

- Δεν είμαι μαντρόσκ\)λο, γκρίνιαξε ο Γρηγόρης . 
- Τότε λοιπόν εγώ είμαι μαντρόσκ\)λο, εγώ! φώναξε 

ο Μίτια . Αφού είναι προσβλητικό το παίρνω απάνω μο\) 
και το\) ζητάω σ\)γνώμη: ήμο\)να θεριό κι άγριος μαζί το\) ! 
Με τον Αίσωπο επίσης ήμο\)ν άγριος. 

- Με ποιον Αίσωπο; είπε πάλι α\)στηρά ο πρόεδρος. 
- Μα με τον πιερότο . . .  με τον πατέρα, .  τον Φιόντορ 

Παόλοβιτς . 
Ο πρόεδρος ξανάπε και πάλι α\)στηρά στο Μίτια να 

προσέχει τις εκφράσεις το\) . 
- Κάνετε κακό στον εα\)τό σας . Οι δικαστές σας σχη

ματίζο\)ν κακή γνώμη. 
Με την ίδια καπατσoΣUνη τα κατάφερε ο σ\)νήγορος 

και με το μάρτ\)ρα Ρακίτιν . Θα παρατηρήσω εδώ πως ο 
Ρακίτιν ήταν απ' το\)ς σπο\)δαίο\)ς μάρτ\)ρες και πως χωρίς 
αμφιβολία, ο εισαγγελέας απόδινε εξαιρετική σημασία στην 
κατάθεσή το\) . Αποδείχτηκε πως τα 'ξερε όλα, ήξερε εκ
πληχτικά πολλά, σ' όλο\)ς είχε πάει, όλα τα 'χε δει, μ' 
όλο\)ς είχε μιλήσει, ήξερε με πολλές λεπτομέρειες τη βιο
γραφία το\) Φιόντορ Παόλοβιτς κι όλων των Καραμάζοβ. 
Ε ίναι αλήθεια πως για το φάκελο με τις τρεις χιλιάδες 
ροόβλια είχε ακούσει μονάχα απ' τον ίδιο το Μίτια. Μα 
περιέγραΦε λεπτομερειακά τα κατορθώματα το\) Μίτια στην 
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ταβέρνα Πρωτεύουσα, όλα τα λόγια και τις χειρονομίες ποu 
τον εξέθεταν περισσότερο και διηγήθηκε την ιστορία για το 
«ξέφτι» ,  δηλαδή το λοχαγό Σνεγκιριόβ. Όσο για το ζήτη
μα αν χρωστούσε τίποτα ο Φιόντορ Παύλοβιτς στο Μίτια 
μετά την εκκαθάριση των λογαριασμών τοuς για τα κτήμα
τα, ούτε κι ο Ρακίτιν δεν μπόρεσε να πει τίποτα το σuγκε
κριμένο μα περιορίστηκε σε γενικούς περιφρονητικούς χαΡ,α
κτηρισμούς :  «ποιος, είπε, θα μπορούσε να πει ποιος φταίει 
και να λογαριάσει ποιος χρωστάει με την ακαταστασία των 
Καραμάζοβ, όποu κανένας δεν μπορούσε να καταλάβει ούτε 
να σUfψαζέΦει τον εαuτό tou ; »  Όλη την τραγωδία tou 
κατηγοροuμένοu εγκληματία την παροuσίασε σαν προ'ίόν πα
λαιών εθίμων της δοuλοπαροικίας και της βuθισμένης στην 
αποδιοργάνωση Ρωσίας ποu uποφέρει από έλλειΦη καταλ
λήλων θεσμών. Με ouo λόγια, tou δόθηκε η εuκαιρία να 
πει το λογάκι tou . Σ' αuτή τη δίκη εκδηλώθηκε και προ
σείλκuσε την προσοχή για πρώτη φορά ο κύριος Ρακίτιν. 
Ο εισαγγελέας ήξερε πως ο μάρτuρας ετοιμάζει ένα άρθρο 
σχετικά με το έγκλημα για ένα περιοδικό κι αργότερα στην 
αγόρεuσή tou (όπως θα δούμε παρακάτω) ανάφερε μερικές 
σκέΦεις απ' αuτό το άρθρο, ποu θα πει λοιπόν πως το 'ξερε 
κιόλας .  Η εικόνα ποu παροuσίασε ο μάρτuρας βγήκε ζοφερή 
κι απαίσια κι ενίσχuσε σημαντικά την «κατηγορία» , Γενικά 
η κατάθεση tou Ρακίτιν γοήτεuσε το ακροατήριο με την 
ανεξαρτησία της σκέΦης και την ασuνήθιστη εuγένεια της 
έξαρσής της, Ακούστηκαν μάλιστα δuο-τρία αναπάντεχα χει
ροκροτήματα, ειδικά σε κείνα τα μέρη όποu μιλούσε για 
το θεσμό της δοuλοπαροικίας και για τη Ρωσία ποu uπόφε
ρε από αποδιοργάνωση , Μα ο Ρακίτιν, παρ ' όλ' αuτά, 
σα νέος ποu ήταν αστόχησε κι ο σuνήγορος επώφελ ήθηκε 
αμέσως απ' την εuκαιρία. Απαντώντας στις ερωτήσεις για 
την Γκρούσενκα, παρασuρμένος απ' την επιτuχία tou , ποu 
φuσικά την ένιωθε πια κι ο ίδιος, επέτρεΦε στον εαuτό tou 
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να εκφραστε.ί για την Α γκραφένα Αλεξάντροβνα κάπως πε
ριφρονητικά λέγοντας πως είναι «σπιτωμένη απ' τον έμπο
ρα Σαμσόνοβ» . Θα 'δινε πολλά αργότερα αν μπορούσε να 
μην είχε πει αυτή τη λεξούλα, γιατί εκεί ακριβώς τον έ.πια
σε αμέ.σως ο Φετιουκόβιτς . Κι όλ' αυτά γιατί ο Ρακίτιν 
δεν υπολόγιζε πως αυτός σε τόσο λίγο διάστημα θα μπο
ρούσε να μάθει και τις παραμικρό�ερες λεπτομέρειες της 
υπόθεσης . 

- Επιτρέψτε μου να σας ρωτήσω, άρχισε ο συνήγορος 
με το πιο ευγενικό και μάλιστα γεμάτο σεβασμό χαμόγελο, 
όταν ήρθε η σειρά του να κάνει ερωτήσεις · εσείς είστε βέ
βαια κείνος ο ίδιος ο κύριος Ρακίτιν του οποίου τη μπρο
σούρα Βίος του εις Κύριον απoδrιμήσαντoς στάρετς Ζωσι
μά, που εξέδωσε η Επισκοπή, γεμάτη βαθιές και θρησκευ
τικές σκέψεις, με υπέροχη κι ευλαβή αφιέρωση σΊον πανιε
ρότατο, διάβασα πριν από λίγο με τόση ευχαρίστηση; 

- Την έγραψα όχι για να τυπωθεί. Αργότερα την τυ
πώσανε, τραύλισε ο Ρακίτιν σα χαμένος και σχεδόν ντρο
πιασμένος . 

- Ω,  αυτό είναι υπέροχο! Ένας στοχαστής σαν εσάς 
μπορεί, και μάλιστα πρέπει , ν' αντιμετωπίζει με ευρύτητα 
κάθε κοινωνικό φαινόμενο . Με την προστασία του πανιερο 
τάτου η μπροσούρα σας κυκλοφόρησε πλατιά κι ασφαλώς 
απέδωσε κάποιο όφελος . . .  Μα εγώ να τι θα επιθυμούσα 
να πληροφορηθώ , αν φυσικά μου επιτρέπετε: Μόλις τώρα 
δηλώσατε πως είσαστε πολύ στενά γνωστός με την κυρία 
Σβετλόβα; (Nota bene. Το επίθετο της Γκρούσενκας απο
δείχτηκε πως ήταν «Σβετλόβα» .  Αυτό το πρωτόμαθα μο
νάχα κείνη τη μέρα κατά τη διάρκεια της δίκης) . 

- Δεν μπορώ να έχω ευθύνη για όλες τις γνωριμίες 
μου . . .  είμαι νέος . . .  και ποιος μπορεί να 'ναι υπόλογος για 
όλους κείνους που συναντάει; κόρωσε ολόκληρος ο Ρακίτιν. 

- Εννοώ, σας εννοώ πολύ καλά ! αναφώνησε ο Φε-
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τιοuκόβιτς σα να ντράπηκε ο ίδιος και σα να βιαζότανε να 
ζητήσει σuγνώμη . Όπως κάθε άλλος, έτσι και σεις μπο
ρούσατε με τη σειρά σας να ενδιαφερθείτε για τη γνωριμία 
μιας νέας κι όμορφης γuναίκας ΠΟι) με προθuμία δεχόταν 
στο σπίτι της το άνθος της εδώ νεολαίας, μα . . .  ήθελα μο
νάχα να πληρoφoρηθι�: Ξέροuμε πως η Σβετλόβα εδώ και 
δuο μήνες ήθελε πάρα πολύ να γνωριστεί με το νεότερο 
Καραμάζοβ, τον Αλεξέι Φιοντόροβιτς, και μονάχα για να 
τον οδηγήσετε σ' αuτήν, ειδικά με το τοτινό ΤΟι) μοναστη
ριακό ένδuμα, σας uποσχέθηκε να σας δώσει εικοσπέντε ρού
βλια μόλις θα της τον φέρνατε . Αuτό, όπως είναι γνωστό, 
έγινε το βράδΙ) ακριβώς της μέρας εκείνης ποΙ) τέλειωσε 
με την τραγική καταστροφή, ποΙ) έγινε αιτία για την πα
ρούσα δίκη. Εσείς πήγατε τον Αλεξέι Φιοντόροβιτς στην 
κuρία Σβετλόβα και πήρατε τότε την αμοιβή των εικοσπέ
ντε ροuβλίων απ' την κuρία Σβετλόβα . Έτσι δεν έγινε; 
Αuτό θα 'θελα ν' ακούσω από σας .  

- Αυτό ήταν ένα αστείο . . .  Δε  βλέπω γιατί μπορεί αuτό 
να σας ενδιαφέρει . Τα πήρα γι' αστείο . . .  για να τα επι
στρέψω αργότερα . 

- Θα πει λοιπόν πως τα πήρατε . Μα δεν τα επιστρέ
ψατε ακόμα, ή τα επιστρέψατε; 

- Αuτό δεν έχει σημασία . . .  μοuρμούρισε ο Ρακίτιν' 
δεν μπορώ ν' απαντήσω σε τέτοιες ερωτήσεις . . .  Και βέ
βαια θα τα επιστρέψω . 

Παρενέβη ο πρόεδρος μα ο σuνήγορος δήλωσε πως τέ
λειωσε τις ερωτήσεις τοΙ) στον κύριο Ρακίτιν. Ο κύριος Ρα
κίτιν έφuγε κάπως μειωμένος. Η εντύπωση της ανώτερης 
εuγένειας της κατάθεσής τοΙ) είχε καταστραφεί: Κι ο Φε. 
τιοuκόβιτς , ξεπροβοδώνοντάς τον μ' ένα βλέμμα, φαινόταν 
σα να 'λεγε δείχνοντάς τον στο ακροατήριο: «να τι είδοuς 
είναι οι εuγενικοί σας κατήγοροι! » Θuμάμαι πως κι αuτό 
εδώ δεν πέρασε χωρίς επεισόδιο από μέροuς τοΙ) Μίτια : 
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Μανιασμένος απ' τον τόνο του Ρακίτιν για τη Γκροόσενκα, 
φώναξε ξαφνικά απ' τη θέση του :  

« Μπερνάρ! » 
Κι όταν ο πρόεδρος στο τέλος της ανάκρισης του Ρακί

τιν γόρισε στον κατηγοροόμενο; «Μήπως θέλει να παρατη
ρήσει τίποτα» ,  ο Μίτια φώναξε με στεντόρεια φωνή: 

- Ακόμα κι όταν ήμουν υπόδικος μου 'παιρνε δανει
κά! Τιποτένιος Μπερνάρ κι αριβίστας, οότε σε Θεό δεν πι-

, t: ι ι , στευει, ε"απατησε και τον πανιεροτατο. 
Του Μίτια φυσικά του κάνανε πάλι παρατήρηση για 

την ανάρμοστη έκφρασή του μα ο κόριος Ρακίτιν είχε δε
χτεί πια τη χαριστική βολή. Δεν είχε καλότερη τόχη κι 
η μαρτυρία του λοχαγο'; Σνεγκιριόβ μα από άλλη εντελώς 
αιτία. Ήρθε κατακουρελιασμένος, με βρόμικα ροόχα, με 
λασπωμένες μπότες, και παρ' όλες τις προφυλάξεις και την 
προκαταρκτική «πραγματογνωμοσόνη» ,  αποδείχτηκε ξαφνι
κά εντελώς μεθυσμένος .  Στις ερωτήσεις για την προσβολή 
που του 'κανε ο Μίτια , αρνήθηκε ξαφνικά ν' απαντήσει! 

- Ο Θεός μαζί του . Ο Ηλιοόσκα δε μου το επιτρέ
πει . Ο Θεός θα μ' ανταμείψει .  

- Ποιος δε σας επιτρέπει ; Ποιον εννοείτε; 
- Ο Ηλιοόσετσκα, ο γιόκας μου : « Μπαμπάκα, μπα-

μπάκα, πώς σε ταπείνωσε ! »  Κοντά στην πέτρα μο'; το 'πε. 
Τώρα πεθαίνει . . .  

Ο λοχαγός έβαλε ξαφνικά τα κλάματα κι έπεσε με φό
ρα στα πόδια του προέδρου . Τον έβγαλαν γρήγορα-γρήγορα 
έξω ανάμεσα στα γέλια του ακροατηρίου . Η εντόπωση που 
προετοίμαζε ο εισαγγελέας κατέρρευσε. Ο συνήγορος εξα
κολουθοόσε να επωφελείται από κάθε περίπτωση κι όλο και 
περισσότερο έκανε εντΟΟωση με τη γνώση και των πιο μι
κρών λεπτομερειών της υπόθεσης . Έτσι λόγου χάρη η κα
τάθεση του Τρόφωνα Μπορίσοβιτς έκανε στην αρχή μεγά-
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λη εντύπωση και φuσικά δεν ήταν καθόλοu εuνοικη για το 
Μίτια . Αuτός ήταν ποu, σύμφωνα με τοuς θετικούς uπολο
γισμούς τοu , ανέφερε: πως ο Μίτια στον πρώτο τοu φχομό 
στο Μόκρογιε , ένα μήνα σχεδόν πριν απ' την καταστροφή, 
δεν μπορεί παρά να ξόδεΦε τρεις χιλιάδες ή « ελάχιστα λι
γότερα» .  

« Μονάχα για τις τσιγγάνες πόσα πέταξε! Στοuς δικούς 
μας, στοuς δικούς μας τοuς Φειριάρηδες μοuζίκοuς όχι μο
νάχα πενηνταράκια έδινε μα ολάκφα εικοσπεντάρικα, λιγό
τερα δεν τοuς έδινε. Και πόσα τοu κλέΦανε τότε! Γιατί 
όποιος έκλεΦε, έφuγε και πάει και πού να τον πιάσεις αφού 
ο ίδιος τα σκορπούσε δεξιά κι αριστερά! Ο λαός μας είναι 
ληστής, δε λογαριάζει την Φuχή τοu . Και στις κοπέλες μας, 
στις κοπέλες ,ou χωριού μας πόσα πήγανε! Πλοuτίνανε όλοι 
στο χωριό μας από τότε, πρώτα είχαμε φτώχειες» .  

Μ ε  Ouo λόγια θυμήθηκε το κάθε έξοδο κι έκανε ακρι
βείς uπολογισμούς .  Μ '  αuτό τον τρόπο η uπόθεση πως εί
χαν ξοδεuτεί μονάχα χίλια πεντακόσα ρούβλια και τ'  άλλα 
κρύφτηκαν στο φuλαχτό φαινόταν αδύνατη. 

«Με τα μάτια μοu τα είδα τα λεφτά ποu κράταγε στα 
χέρια ,ou , τρεις χιλιάδες ήταν, ,ο 'βλεπα καθαρά όπως 
θα 'βλεπα ένα καπίκι, εμείς δα ξέροuμε από λεφτά» ,  ανα
φώνησε ο Τρύφων Μπορίσοβιτς θέλοντας μ' όλη τοu τη 
δύναμη να φανεί εuάρεστoς στις «Αρχές» . 

Μα όταν ήρθε η σειρά ,ou σuνήγοροu να uποβάλει τις 
ερωτήσεις ,ou , αuτός, μην προσπαθώντας σχεδόν καθόλου 
ν' αμφισβητήσει την κατάθεση, άρχισε ξάφνοu να λέει πως 
ο αμαξάς Τιμοφέι κι ένας άλλος μοuζίκος ,  ο Ακίμ, βρήκανε 
στο Μόκρογιε σε κείνο το πρώτο γλέντι, ένα μήνα πριν 

ι απ' τη σύλληΦη, εκατό ρούβλια στο πάτωμα ,ou διαδρό
μοu ποu τα 'χε χάσει ο Μίτια καθώς ήταν μεθuσμένος και 
τα παραδώσανε στον Τρύφωνα Μπορίσοβιτς και κείνος τους 
' '>' , , " ' βλ ευωσε γι αuτο απο να pou ι .  
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«Ε ,  λοιπόν, τα επιστρέψατε στον κύριο Καραμάζοβ κείνα 
τα χρήματα ή όχι; » 

Όσο και να προσπάθησε να ξεφύγει ο Τρύφων Μπορί
σοβιτς, μετά την ανάκριση των μουζίκων, παραδέχτηκε πως 
πήρε τα εκατό ρούβλια, πρόστεσε μονάχα πως τα 'δωσε 
αμέσως στο Ντιμήτρι Φιοντόροβιτς «μ'  όλη την τιμιότητα 
και μονάχα πως, όντας αυτός κείνη τη στιγμή εντελώς με
θυσμένος, είναι αμφίβολο αν θα το θυμηθεί» .  Μα επειδή 
πριν απ' το κάλεσμα των μουζίκων μαρτύρων αρνιότανε 
πως βρήκε τα εκατό ρούβλια κι η κατάθεσή του για την 
επιστροφή τους στο μεθυσμένο Μίτια ήταν φυσικό να προ
καλέσει πολλές αμφιβολίες . Μ' αυτό τον τρόπο ένας απ' 
τους πιο επικίνδυνους μάΡΤUΡε.ς που παρουσίασε η κατηγο
ρούσα Αρχή, φάνηκε ύποπτος Κ �  έφυγε κι αυτός μ' έντονα 
κηλιδωμένη την υπόληψή του . Το ίδιο έγινε και με τους 
Πολωνούς . Αυτοί παρουσιάστηκαν με ύφος περήφανο κι ανε
ξάρτητο . Καταθέσανε δυνσ:-:ά πως πρώτα-πρώτα «υπηρετή
σανε κι οι διιο τους το Στέμμα» και πως ο «παν Μίτια» 
τους πρότεινε τρεις χιλιάδες για να εξαγοράσει την τιμή 
τοιις και πως αιιτοί οι ίδιοι είδανε πολλά λεφτά στα χέρια 
τοιι . Ο παν Μοιισιαλόβιτς έβαζ" πάρα πολλές πολωνικές 
λέξεις στην κοιιβέντα του και, βλέποντας πως αυτό τον ανιι
ψώνει στα μάτια του προέδροιι και του εισαγγελέα, άρχισε 
να μιλάει εντελώς πολωνικά. Μα ο Φετιουκόβιτς τους έπιασε 
κι αυτούς στα δίχτιια του . Όσο και να ' θελε να ξε.φύγει 
ο Τρύφων Μπορίσοβιτς, ποιι τον ξανακαλέσανε, αναγκά
στηκε να ομολογήσει πως τα τραπουλόχαρτά του τ' άλλαξε 
ο παν Βροιιμπλέβσκυ και πως ο παν Μοιισιαλόβιτς, καθώς 
ανακάτευε τα χαρτιά, τα ταίριαζε κατά πώς ήθελε. Αυτό 
το επιβεβαίωσε ο Καλγκάνοβ, δίνοντας με τη σειρά του 
την κατάθεσή τοιι -κι οι δυο παν φύγανε αρκετά ντροπια
σμένοι κάτω απ' τα γέλια μάλιστα τοιι ακροατηρίου . 

'Ύστερα σχεδόν το ίδιο έγινε και μ' όλους τοιις άλλους, 
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τους πιο ε.πικίνδυνους μάρτυρε.ς . Ο Φε.τιουκόβιτς τα κατά
φε.ρε. να τους κηλιδώσε.ι όλους ηθικά και να τους αφήσε.ι 
να φuγουν με. κατε.βασμένη τη μUτη . Οι ε.ρασιτέχνε.ς κι οι 
νομικοί τον θαυμάζανε. μα δε.ν μποροuσαν κιόλας να κατα
λάβουν σε. τι με.γάλο κι αποφασιστικό θα μποροuσαν να χρη
σιμε.Uσουν όλ' αυτά γιατί, το ε.παναλαμβάνω, όλοι νιώθανε. 
το αδιάσε.ιστο της κατηγορίας που όλο και πιο τραγικά με.
γάλωνε.. Μα απ' την αυτοπε.ποίθηση του « με.γάλου μάγου» 
βλέπανε. πως αυτός δε.ν ανησυχε.ί καθόλου και πε.ριμένανε.: 
δε.ν ήρθε. δα έτσι τζάμπα απ'· την Πε.τροUπολη « ένας τέτοιος 
άνθρωπος» ,  δε.ν ε.ίναι από κε.ίνους που θα γUριζε. πίσω άπρα
χτος .  
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π Ι  

Η ιατρική πραγματογνωμοσύνη 
ι ι ι 

κι ενα φοuντι φοuντοuκια 

}( Α Ι  Η ΙΑΤΡΙΚΗ πραγματογνωμοσuνη δεν ωφέλησε πο
λΙ; τον κατηγοροUμε.νο . Μα κι ο ίδιος ο Φετιο\)κόβιτς 
φαίνεται δε βασιζόταν και πολΙ; σ' α\)τήν, πράγμα 

πο\) αποδείχτηκε ε.κ των \)στέρων. Ο\)σιαστικά έγινε μόνο 
και μόνο uστερ' απ' την επιμονή της Κατερίνας lβάνοβνας 
πο\) 'χε καλέσει επίτηδες ένα διάσημο γιατρό απ' τη Μό
σχα . Η \)πε.ράσπιση φ\)σικά δεν είχε να χάσει τίποτα απ' 
α\)τήν και,  στην πιο ε\)νο·ίκή περίπτωση, κάτι θα μποροuσε 
κιόλας να κερδίσει. Εδώ πο\) τα λέμε, έγινε κάτι κάπως 
κωμικό κιόλας επε.ιδή οι γιατροί διαφωνήσανε .  Σαν εμπει
ρογνώμονες παρο\)σιάστηκαν ο περίφημος γιατρός της Μό
σχας, uστερα ο δικός μας γιατρός Χερτσενστοuμπε και τέ
λος ο νεαρός γιατρός Βαρβίνσκη . Οι δ\)ο τελε.uταίoι παρο\)
σιάστηκαν και σαν απλοί μάρτ\)ρες πο\) το\)ς κάλεσε ο ει
σαγγελέας. Πρώτον καλέσανε σαν εμπειρογνώμονα το για
τρό ΧερτσενστοUμπε . Ήταν ένας γέρος εβδομήντα χρονώ , 
ασπρομάλλης και φαλακρός, με μίτριο ανάστημα, γεροδε
μένος . Όλόι στην πολιτεία μας τον εκτιμοuσαν πoΛU και 
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τον σέβονταν . Ήταν ΕUσυνε.ίδηΤOς γιατρός, θαυμάσιος άν
θρωπος κι ΕUλαβέσταΤOς : Ανήκε. στην αίρε.ση των Χε.ρνχού
τε.ρ ή στους Μοράβους αδε.λφούς, δε.ν ξέρω ακριβώς. Έμε.
νε. στην πολιτε.ία μας από χρόνια τώρα, και φε.ρνόταν μ' 
ε.ξαιρε.τική αξιοπρέπε.ια. Ήταν αγαθός και φιλάνθρωπος, θε.
ράπε.υε. τους φτωχούς και τους χωρικούς δωρε.άν, πήγαινε. 
μονάχος του στις τρώγλε.ς τους και στις ίζμπε.ς τους και 
τους άφηνε. λε.φτά για τα φάρμακα, μα κοντά σ' αυτά ήταν 
και πε.ισματάρης σα μουλάρι. ' Η  ταν αδύνατο να τον κάνε.ι 
κανε.ίς ν' αλλάξε.ι γνώμη όταν μια ιδέα τού καρφωνόταν 
στο κε.φάλι. Μια και το 'φε.ρε. η κουβέντα, πρέπε.ι να πω 
πως ο διάσημος γιατρός της Μόσχας στις δυο-τρε.ις μέρε.ς 
που ' με.ινε. στην πολιπία μας ε.πέτρε.ψε. στον ε.αυτό του με.
ρικές ε.ξαιρε.τικά προσβλητικές κρίσε.ις αναφορικά με. τις ικα
νότηπς του δόκτορα Χε.ρτσε.νστούμπε. .  J<CXL να πώς έγινε.: 
Μ '  όλο που ο ξένος γιατρός δε.ν έπαιρνε. λιγότε.ρα από ε.ικο
σπέντε. ρούβλια τη βίζιτα, όμως πολλοί απ' την πολιτε.ία 
μας ε.πωφε.λήθηκαν απ' την ε.υκαιρία, δε. λυπήθηκαν τα λε.
φτά και τρέξανε. να τον συμβoυλεuτoύν . Όλους αυτούς τους 
θε.ράπε.υε. φυσικά πριν απ' αυτόν ο γιατρός Χε.ρτσε.νστούμπε. 
κι ο διάσημος γιατρός κριτικάρισε. μ' ε.ξαιρε.τική σφοδρότη
τα παντού τη θε.ραπε.ία του . Τέλος μάλιστα, όταν πήγαινε. 
στον άρρωστο τον ρωτούσε. αμέσως: 

«Λοιπόν ποιος σας μπούκωνε. με. φάρμακα ε.δώ; Ο Χε.ρ
τσε.νστούμπε.; Χε.-χε. ! »  

Ο γιατρός Χε.ρτσε.νστούμπε. τα ' μαθε. φυσικά όλ' αυτά. 
Και να που οι τρε.ις γιατροί παρουσιάστηκαν ο ένας με.τά 
τον άλλο για να δώσουν την κατάθε.σή τους.  Ο γιατρός 
Χε.ρτσε.νστούμπε. ε.ίπε. καθαρά πως η ανωμαλία των νοητι
κών λε.ιτουργιών του κατηγορουμένου ε.ίναι προφανής . Ύ στε.
ρα, αφού ανέπτυξε. τους συλλογισμούς του , που παραλε.ίπω 
δω πέρα, πρόσπσε. πως η ανωμαλία αυτή φανε.ρώνε.ται όχι 
μονάχα απ' την προηγούμε.νη διαγωγή του κατηγορουμέ-
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νου , μα και τώρα, από τις εκδηλώσεις του της στιγμής 
αυτής. Κι όταν τον παρακαλέσανε να εξηγήσει από τι απο
δείχνεται τώρα, τη στιγμή αυτή, ο γερο-γιατρός με την 
ευθύτητα της αφέλειά ς του , υπέδειξε το ότι ο κατηγορούμε
νος, μπαίνοντας στην αίθουσα, « είχε ένα ασυνήθιστο και 
ξένο προς τις περιστάσεις ύφος , βάδιζε σα στρατιώτης και 
κοίταζε ολόισια μπροστά του , τη στιγμή που θα 'ταν φυσι
κότερο γι' αυτόν να κοιτάει αριστερά όπου κάθονται οι κυ
ρίες γιατί αγαπούσε τρομερά το ωραίο φύλο κι έπρεπε να 
συλλογίζεται πολύ τι θα πουν τώρα γι' αυτόν οι κυρίες» ,  
συμπέρανε ο γεροντάκος με την ιδιόρρυθμη γλώσσα του . 
Πρέπει να προστέσω δω πέρα πως μίλαγε ρούσικα, πολύ 
και πρόθυμα, μα η κάθε του φράση αποχτούσε κάπως γερ
μανικό ύφος, πράγμα που , εδώ που τα λέμε , δεν τον στε
ναχωρούσε καθόλου γιατί σ' όλη του τη ζωή είχε την αδυ
ναμία να θεωρεί τα ρωσικά του σαν τα πιο σωστά, «καλύ
τερα κι από κείνα που μιλούν οι ίδιοι οι Ρώσοι» και μάλι
στα του άρεσε πολύ να προστρέχει στις ρούσικες παροιμίες , 
βεβαιώνοντας κάθε φορά πως οι ρούσικες παροιμίες είναι 
καλύτερες κι εκφραστικότερες απ' όλες τις παροιμίες του 
κόσμου. Θα παρατηρήσω ακόμα πως αυτός στην κουβέντα 
του , από κάποια, λες, αφηρημάδα, ξέχναγε συχνά τις πιο 
συνηθισμένες λέξεις ,  που τις ήξερε περίφημα, μα που , ξάφ
νου , άγνωστο γιατί ,  του διέφευγαν εντελώς. Το ίδιο ,  εδώ 
που τα λέμε, συνέβαινε κι όταν μίλαγε γερμανικά και σ'  
αυτές τις περιπτώσεις πάντα κούναγε το χέρι του μπροστά 
απ' το πρόσωπό του , σα να προσπαθούσε ν '  αρπάξει τη 
χαμένη λεξούλα και κανένας δε θα μπορούσε να τον ανα
γκάσει να συνεχίσει την αρχινισμένη ομιλία προτού βρει τη 
χαμένη λέξη . Η παρατήρησή του πως ο κατηγορούμενος 
θα 'πρεπε, όταν έμπαινε, να κοιτάξει τις κυρίες προκάλεσε 
έναν ευτράπελο ψίθυρο στο κοινό . Το γεροντάκο μας τον 
αγαπούσαν πολύ όλες οι κυρίες μας, ξέραν επίσης πως αυ-
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τός ο εργένης, ε\)λαβής και αγνός, κοίταζε τις γ\)ναίκες σαν 
ανώτερα και ιδανικά πλάσματα . Και γι' α\)τό η απρόοπτη 
παρατήρησή το\) φάνηκε σ' όλο\)ς τρομερά παράξενη. 

Ο γιατρός της Μόσχας, όταν τον ρώτησαν με τη σειρά 
το\) , απότομα κι επίμονα επιβεβαίωσε πως θεωρεί τη δια
νοητική κατάσταση το\) κατηγορο\)μένο\) για μη φ\)σιολογι
κή και «στον \)πέρτατο βαθμό μάλιστα» .  Μίλησε πoλl) κι 
έξ\)πνα για την «πλήρη σόγχ\)ση» και τη « μανία» κι έβγα
λε το σuμπέρασμα πως ο κατηγοροόμενος, όπως πιστοποιείται 
απ ' όλα τα στοιχεία πο\) σ\)γκεντρώθηκαν , βρισκόταν αρκε
τές ακόμα μέρες πριν απ' τη σόλληψή το\) σε αναμφισβήτη
τη, νοσηρή, πλήρη σόγχ\)ση κι αν διέπραξε το έγκλημα, 
α\)τό μπορεί να 'γινε και σuνειδητά μα σχεδόν αθέλητα, 
μην έχοντας καμιά δόναμη ν' αντισταθεί στη νοσηρή ψ\)χι
κή το\) ροπή πο\) τον είχε κ\)ριέΨει. Μα εκτός απ' την πλή
ρη σόγχ\)ση ο γιατρός διέβλεπε ακόμα και μανία πο\) κατά 
την γνώμη το\) τον οδηγοόσε κατε\)θείαν σε πλήρη παρα
φροσόνη. (Σημειώστε πως τ' αφηγοόμαι με δικά μο\) λό
για · ο γιατρός χρησιμοποιοόσε την ειδική επιστημονική ορο
λογία) . 

« Όλες το\) οι ενέργειες έρχονται σ' αντίθεση με τον 
\)γιή νο\) και τη λογική » ,  σ\)νέχισε. «Δε μιλάω για πράγ
ματα πο\) δεν είδα, δηλαδή για το έγκλημα κι όλην α\)τή 
την καταστροφή, μα ακόμα και προχτές, την ώρα πο\) μι
λοόσαμε μαζί , είχε ένα ανεξήγητα ακίνητο βλέμμα. Απρό
σμενο γέλω, όταν δεν χρειαζόταν καθόλο\). Ανεξήγητος σ\)
νεχής ερεθισμός, παράξενα λόγια . "Μπερνάρ", 'Άξιολο
γία" κι άλλα πο\) δε χρειάζονται » .  

Μα ειδικά διέβλεπε ο γιατρός τη μανία στο γεγονός 
ότι ο κατηγοροόμενος δεν μπορεί να μιλήσει πια για τις 
τρεις χιλιάδες, πο\) εξαιτίας το\)ς θεωρεί τον εα\)τό το\) εξα
πατημένο, χωρίς κάποιον ασ\)νήθιστο ερεθισμό, τη στιγμή 
πο\) μιλάει και θ\)μάται όλες τις άλλες αποτ\)χίες και προ-
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σβολές που του έγιναν με μεγάλη ευκολία. Τέλος από πλη
ροφορίες φαίνεται πως και προηγουμένως, κάθε φορά που 
γινόταν λόγος για τις τρεις χιλιάδες ρούβλια, ο κατηγορού
μενος έφτανε μέχρι μανίας , ενώ όλα δείχνουν πως ήταν 
άνθρωπος αφιλοκερδής και καθόλου φιλοχρήματος . 

« Όσο για τη γνώμη του σοφού μου συναδέλφου, πρό
στεσε ειρωνικά ο γιατρός της Μόσχας τελειώνοντας, πως 
ο κατηγορούμενος μπαίνοντας στην αίθουσα έπρεπε να κοι
τάζει τις κυρίες κι όχι ίσα μπροστά του , θα πω μονάχα 
πως ατός του ότι αυτή η παρατήρηση είναι ευτράπελη, 
είναι και κατά βάσιν λανθασμένη. Γιατί, αν και συμφωνώ 
απόλυτα πως ο κατηγορούμενος μπαίνοντας στην αίθουσα 
του δικαστηρίου, όπου αποφασίζεται η τύχη του, δε θα 'πρεπε 
να κοιτάει έτσι ακίνητα μπροστά του και πως αυτό πραγ
ματικά θα μπορούσε να το θεωρήσει κανείς σαν ένδειξη της 
μη φυσιολογικής Ψυχικής του κατάστασης κείνη τη στιγμή, 
ταυτόχρονα βεβαιώνω πως δε θα 'πρεπε να κοιτάζει αρι
στερά τις κυρίες μα απεναντίας δεξιά, Ψάχνοντας με τα μά
τια το συνήγορό του , στη βοήθεια του οποίου στηρίζεται 
όλη η ελπίδα του κι απ' την υπεράσπιση του οποίου εξαρ
τάται τώρα όλη η τύχη του» . 

Τη γνώμη του ο γιατρός την εξέφρασε κατηγορηματικά 
κι επίμονα . Μα την ιδιαίτερη κωμικότητα στη διαφωνία 
των δυο σοφών εμπειρογνωμόνων την έδωσε το αναπάντε
χο συμπέρασμα που 'βγαλε ο γιατρός Βαρβίνσκη, που τον 
ρωτήσανε τελε.υταίο . Κατά τη γνώμη του , ο κατηγορούμε
νος , όπως και πρώτα έτσι και τώρα, βρίσκεται σ'  εντελώς 
φυσιολογική διανοητική κατάσταση αν και φυσικά πριν απ ' 
τη σύλληΨη θα βρισκόταν σίγουρα σ' εξαιρετική νευρική διέ
γερση, πράγμα που μπορεί να προήλθε από πολλές και προ
φανείς αιτίες: τη ζήλεια, το θυμό, τη συνεχή μέθη κ .τ .λ .  
' Ομως αυτή η νευρική κατάσταση δεν μπορούσε να περιέχει 
καμιάν ιδιαίτερη πλήρη σύγχυση που γι' αυτήν έγινε λό-
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γος. Όσο για το αν έπρεπε να κοιτάει αριστερά ή δεξιά 
ο κατηγορούμενος μπαίνοντας στην αίθο\)σα, κατά την τα
πεινή το\) γνώμη, ο κατηγορούμενος έπρεπε ίσα-ίσα, μπαί
νοντας στην αίθο\)σα, να κοιτάει ολόισια μπροστά το\) , όπως 
και κοίταζε, γιατί ίσα μπροστά το\) κάθονταν ο πρόεδρος 
και τα μέλη το\) δικαστηρίο\) πο\) απ' α\)τούς εξαρτάται τώ
ρα όλη η τύχη το\) , έτσι πο\) κοιτάζοντας ίσα μπροστά το\) 
απόδειξε την εντελώς φ\)σιολογική διανοητική του κατάστα
ση στην παρούσα στιγμή · τέλειωσε με κάποια θέρμη ο νεα
ρός γιατρός την «ταπεινή» το\) κοιτάθεση . 

- Μπράβο, γιατρέ! φώναξε ο Μίτια απ' τη θέση το\) . 
Σωστά τα λες ! 

Ο πρόεδρος και πάλι φ\)σικά παρατήρησε το Μίτια, 
μα η γνώμη το\) νεαρού γιατρού είχε την πιο αποφασιστική 
επίδραση και στο\)ς δικαστές και στο ακροατήριο γιατί, όπως 
αποδείχτηκε αργότερα, όλοι την παραδεχτήκανε .  Ο για
τρός Χερτσενστούμπε, όταν τον ρωτήσανε σα μάρτ\)ρα πια, 
αποδείχτηκε εντελώς αναπάντεχα ωφέλιμος στο Μίτια . Σαν 
παλιός κάτοικος της πολιτείας μας και γνωρίζοντας από 
παλιά την οικογένεια Καραμάζοβ, έδωσε μερικές πληροφο
ρίες πολύ ενδιαφέρο\)σες για την «κατηγορία» και ξάφνο\) ,  
σαν κάτι να  σκέφτηκε, πρόστεσε: 

- Κι όμως ο πτωχός νεαρός θα μπορούσε να λάβει 
ασύγκριτα καλ\)τέραν μοίρα, διότι από της παιδικής και με
ταπαιδικής ηλικίας με καλή καρδιά ήταν . Μα μια ρωσική 
παροιμία λέει: «Αν έχει κανείς ένα μ\)αλό είναι καλό, κι 
αν έρθει ακόμα ένας μ\)αλωμένος άνθρωπος να το\) κάνει 
επίσκεψη, τότε θα 'ναι ακόμα καλύτερα, γιατί τότε θα υπάρ
χουν δ\)ο μ\)αλά, κι όχι μονάχα ένα» . . .  

-Ένα μ\)αλό καλό, 8\)0 καλύτερα, τον \)ποβοήθησε 
ανυπόμονα ο εισαγγελέας πο\) από καιρό πια ήξερε τη σ\)
νήθεια το\) γεροντάκο\) να μιλάει αργά, φλύαρα, μη δίνο
ντας σημασία στην εντύπωση πο\) κάνει, αναγκάζοντας έτσι 
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του ζ άλλουζ να  τον πε.ριμένουν, μα απε.ναντίαζ ε.κτιμώνταζ 
το δυσκολόβγαλτο και πάντα αυτοε.υχαριστημένο γε.ρμανικό 
του χιούμορ. 

- Ω,  ν-ναι, αυτό λέω και γω, ε.ίπε. αυτόζ πε.ισματάρι
κα: Ένα μυαλό καλό, και δυο πάρα πολύ καλύτε.ρα ακό
μα . Μα σ' αυτόν δε.ν ήρθε. άλλο ζ με. μυαλό, κι αυτόζ αμό
λησε. και το δικό του . . .  πού το αμόλησε.; Αυτή τη λέξη 
-πού το αμόλυσε.- την ξέχασα, συνέχιζε. αυτόζ στριφογυ
ρίζονταζ το χέρι του μπροστά στα μάτια του ' αχ, ναΙ, σπα
τσίρε.ν . 

- Πε.ρίπατο ; 
- Μα ναι, πε.ρίπατο , αυτό λέω και γω . Να λοιπόν 

που το μυαλό του πήγε. να κόβε.ι βόλτε.ζ κι έφτασε. σε. μια 
λακκούβα τόσο βαθιά που βούλιαξε.. Εν τω με.ταξύ όμωζ 
ήταν έναζ ε.υγνώμων κι ε.υαίσθηΤΟζ νέΟζ , ω, τον θυμάμαι 
πολύ καλά από τότε. που ήταν τόσΟζ δα μικρούλ ηζ, που 
τον πέταξε. ο πατέραζ του στην πίσω αυλή, όταν έτρε.χε. 
χωρίζ παπούτσια και με. ,το παντε.λονάκι του που κούμπωνε. 
μ' ένα κουμπί. 

Κάποια συγκινημένη κι αισθηματική νότα ακούστηκε. 
ξάφνου στη φωνή του τίμιου γε.ροντάκου . Ο Φε.τιουκόβΙΤζ 
ανασκίρτησε. σαν κάτι να προαισθανόταν κι αμέσωζ έστησε. , , τ αυτι του . 

- Ω ,  ναι, ε.γώ τότε., ο ίδΙΟζ ήμουν έναζ νε.αρόζ άνθρω
ΠΟζ . . .  ε.ίχα . . .  ναι, ε.ίχα σαράντα πέντε. χρόνια τότε. και μό
λΙζ ε.ίχα έρθε.ι σ' αυτή την πολιτε.ία. Και λυπήθηκα τότε. 
τ' αγόρι και ρώτησα τον ε.αυτό μου : γιατί δε.ν μπορώ να 
του αγοράσω (να φούντι . . .  ένα φούντι τι; Ξέχασα πώζ το 
λένε. αυτό . . .  ένα φούντι από κε.ίνα που τα παιδιά αγαπάνε. 
πολύ, _πώζ το λένε., πώζ το λένε. λοιπόν; άρχισε. πάλι ο 
γιατρόs να κουνάε.ι το χέρι του . Στα δέντρα με.γαλώνε.ι και 
το μαζε.ίιουν και το χαρίζουν σ' όλουζ . . .  

- Μήλα; 
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- Ω, ο-ο-όχι ! Φούντι, φούντι ήταν, τα μήλα τα που
λάνε με τη δεκάδα, κι όχι με το φούντι . . .  όχι , είναι πολλά 
κι όλο μικρά και τα βάζουν στο στόμα και κρ -ρ -ρακ! . . .  

- Φουντούκια; 
- Μα ναι, φουντούκια, αυτό λέω και γω, επιβεβαίω-

σε με τον πιο ατάραχο τρόπο, σα να μην είχε ξεχάσει κα
θόλου τη λέξη, ο γιατρός και του πήγα ένα φούντι φου
ντούκια, γιατί στο μικρό κανένας ως τότε δεν είχε πάει 
ένα φούντι φουντούκια, και σήκωσα το δάχτυλό μου και 
του είπα: Αγοράκι! Gott der Vater (Θεός Πατήρ) . Αυτός 
γέλασε κι επανέλαβε: Gott der Vater. Gott der Solm (Θεός 
Υιός) . Εγώ ξαναγέλασα και ξαναεπανέλαβα: Gott der SOllll. 
Gott der heilige Geist (Θεός ' Αγιον Πνεύμα) . Τότε αυ
τός γέλασε και πάλι και πρόφερε όσο μπορούσε: Gott der 
heilige Geist. Και γω έφυγα . Ύστερ' από μια μέρα, περ
νάω α�ό μπροστά του κι αυτός μου φωνάζει: Μπαρμπού
λη, «Gott der Vater, Gott der Solln» και μονάχα ξέχασε 
το Gott del· heilige Geist μα εγώ του το θύμισα, και πά
λι. Τον λυπήθηκα πολύ . Μα τον �ήρανε και δεν τον ξανά
δα πια . Και να που περάσανε είκοσι τρία χρόνια , κάθομαι 
ένα πρωί στο γραφείο μου, με άσπρο κιόλας το κεφάλι, 
και ξάφνου μπαίνει ένας ανθηρός νέος άνθρωπος που με κα
νένα τρόπο δεν μπορώ να θυμηθώ , μα αυτός σήκωσε το 
δάχτυλό του και λέει γελώντας: «Gott der Vater, Gott 
del· Solrn und Gott der heilige Geist! »  Μόλις τώρα έφτασα 
στην πολιτεία μας κι ήρθα να σας εuχαριστήσω για το φού
ντι τα φουντούκια . Γιατί κανένας δε μ' αγόραζε τότε ένα 
φούντι φουντούκια και μονάχα σεις μ' αγοράσατε ένα φού
ντι φουντούκια» .  Και τότε γω θυμήθηκα την ευτυχισμένη 
μου νιότη και το φτωχό αγοράκι που 'τρεχε στην αυλή 
χ�ρίς παπουτσάκια κι η καρδιά μου αναποδογύρισε κι εί
πα: Είσαι ευγνώμων νέος γιατί σ' όλη σου τη ζωή θυμό
σουν κείνο το φούντι τα φουντούκια που σου 'δωσα όταν 
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ήσο\)ν παιδΙ Και τον αγκάλιασα και τον εuλόγησα. Κι έκλα
ψα. Α\)τός γέλαγε μα κι έκλαιγε μαζί . . .  γιατί ο Ρώσος 
πολ6 σ\)χνά γελάει εκεί πο\) πρέπει να κλαίει. Μα α\)τός 
έκλαιγε κιόλας, τον είδα . Και τώρα, αλίμονο! . . .  

- Και τώρα κλαίω, Γερμανέ, και τώρα κλαίω, άν
θρωπε το\) Θεοό ! φώναξε ξάφνο\) ο Μίτια απ' τη θέση το\) .  

Όπως και να  'ναι, α\)τό το μικρό ανέκδοτο έκανε στο 
ακροατήριο εuνo'ίκή εντόπωση. Μα την κ\)ριότερη εντόπωση 
σε όφελος το\) Μίτια έκανε η κατάθεση της Κατερίνας lβά
νοβνας πο\) γι' α\)τήν θα μιλήσω τώρ ' αμέσως. Μα και 
γενικά, όταν άρχισαν να προσέρχονται οι μάρτ\)ρες Σι 

decharge, δηλαδή κείνοι πο\) κάλεσε ο σ\)νήγορος, τότε η 
τόχη ξάφνο\) σα να χαμογέλασε, σοβαρά μάλιστα, στο Μί
τια και -πράγμα απ' όλα πιο αξιοσημείωτο- αναπάντε
χα μάλιστα και για την ίδια την \)περάσπιση. Μα πριν 
απ' την Κατερίνα lβάνοβνα καλέσανε τον Αλιόσα πο\) θ\)
μήθηκε ξαφνικά ένα γεγονός πο\) φάνηκε ν '  ανατρέπει ένα 
:χπ' τα πιο σοβαρά σημεία της κατηγορίας . 
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Η τύχη χαμογελάει στο Μίτια 

Α ΎΤΟ έγινε χωρίς να το περιμένει κι ο ίδιος ο Αλιόσα. 
Τον καλέσανε να καταθέσει χωρίς όρκο και θυμάμαι 
πως κι οι δυο πλευρές τοό φέρθηκαν απ' τα πρώτα 

του κιόλας λόγια εξαιρετικά καλά και με συμπάθεια . Φαι· 
νόταν πως τον εχτιμοόσαν όλοι .  Ο Αλιόσα φερνόταν σεμνά 
και συγκρατημένα μα στις καταθέσεις του πρόβαλλε καθα
ρά μια θερμή συμπάθεια για το δυστυχισμένο αδερφό. Απα
ντώντας σε μιαν ερώτηση, περιέγραψε το χαρακτήρα του 
αδερφοό του σαν ανθρώπου βίαιου και παράφορου μα συγ
χρόνως ευγενικοό , περήφανου και μεγαλόΨυχου, έτοιμου και 
να θυσιαστεί ακόμα αν του το ζητοόσαν. Παραδέχτηκε, εί
ναι αλήθεια, πως τις τελευταίες μέρες ο αδερφός του λόγω 
του πάθους του για τη Γκροόσενκα και της αντιζηλίας του 
με τον πατέρα του , βρισκόταν σ' αφόρητη κατάσταση. Μα 
με αγανάκτηση αρνήθηκε και την υπόθεση ακόμα πως ο 
αδερφός του μποροόσε να σκοτώσει με σκοπό τη ληστεία, 
αν και παραδέχτηκε πως κείνες οι τρεις χιλιάδες είχαν με
ταβληθεί στο μυαλό του Μίτια σε κάποια σχεδόν μανία, 
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ότι θεωροόσε πως τοu τις όφειλαν απ' την κληρονομιά κι 
ότι τον γέλασε και δεν τοu τις είχε δώσει ο πατέρας τοu 
και πως, αν και ποτέ δεν ήταν φιλοχρήματος, ωστόσο δεν 
μποροόσε να μιλήσει γι' αuτές τις τρεις χιλιάδες χωρίς να 
φτάσει σε κατάσταση παραφοράς και μανίας. Όσο για την 
αντιζηλία των Μο «προσώπων» ,  όπως εκφράστηκε ο ει
σαγγελέας, δηλαδή της Γκροόσενκας και της Κάτιας, απά
ντησε με uπεκφuγές και μάλιστα σε μια-δuο ερωτήσεις αρ
νήθηκε εντελώς ν '  απαντήσει. 

- Πέστε μας τοuλάχιστο , σας είχε πει καμιά φορά 
ο αδερφός σας πως έχει σκοπό να σκοτώσει τον πατέρα 
τοu; ρώτησε ο εισαγγελέας. Μπορείτε να μην απαντήσετε, 
αν το βρείτε σκόπιμο, πρόσθεσε. 

-' Αμεσα δεν το είχε πει, απάντησε ο Αλιόσα . 
- Πώς λοιπόν; Έμμεσα; 
- Mou είπε μια φορά για το μίσος ποu νιώθει για 

τον πατέρα και πως φοβάται, πως . . .  την τελεuταία στιγ
μή . . .  μια στιγμή απέχθειας . . .  μπορεί και να τον σκότωνε. 

- Και σεις, όταν τ '  ακοόσατε, το πιστέΦατε; 
- Φοβάμαι πως ναι . Μα ήμοuν πάντα βέβαιος ότι 

κάποιο ανώτερο σuναίσθημα πάντα θα τον σώσει στη μοι
ραία στιγμή, όπως και τον έσωσε πραγματικά, Υιατί δε 
σκότωσε αυτός τον πατέρα μοu , τέλειωσε σταθερά ο Αλιό
σα με δuνατή φωνή ποu αντήχησε σ' όλη την αίθοuσα. 

Ο εισαγγελέας ανασκίρτησε σαν πολεμικό άλογο στο 
άκοuσμα της σάλπιγγας . 

- Να 'στε βέβαιος πως πιστεόω στην απόλuτη ειλι
κρίνεια της πεποίθησής σας , ανεξάρτητα απ' τα αισθήματα 
ποu τρέφετε για τον δuστuχισμένο σας αδερφό . Η oλότ�λα 
ιδιαίτερη άποΦή σας σ' όλο το τραγικό επεισόδιο ποu σuνέ
βη στην οικογένειά σας μας είναι γνωστή απ ' την προανά
κριση . Δε σας κρόβω πως είναι τρομερά ιδιότuπη κι αντι
φάσκει μ' όλες τις άλλες μαρτuρίες ποu έχει στη διάθεσή 
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της η εισαγγ�λία. Και γ ι '  αυτό βρίσκω αναγκαίο να σας 
ρωτήσω ακόμα μια φορά μ' επιμονή: Ποια συγκεκριμένα 
στoιχ�ία καθοδήγησαν τη σκέψη σας και σας έφεραν στην 
τελειωτική πεποίθηση της αθωότητας του αδερφο)) σας και 
στην ενοχή ενός άλλου προσώπου, που το υποδείξατε άμε
σα στην προανάκριση; 

- Στην προανάκριση απαντοuσα μονάχα στις ερωτή
σεις και δεν κατηγόρησα από μόνος μου το Σμερντιακόβ , 
πρόφερε αργά και ήρεμα ο Αλιόσα. 

- Κι όμως τον υποδείξατε. 
- Τον υπέδειξα απ' τα λεγόμενα του αδερφο)) μου Ντι-

μήτρι. Μου διηγήθηκαν, πριν την ανάκρισή μου , τι έγινε 
όταν τον συλλάβανε και πως ο ίδιος υπέδειξε τότε το Σμερ
ντιακόβ. Πιστεuω απόλυτα πως ο αδερφός μου είναι αθώ
ος. Κι αφο)) δε σκότωσε αυτός, θα πει . . .  

- Πως σκότωσε ο Σμερντιακόβ; Γιατί ειδικά ο Σμερ
ντιακόβ ;  Και γιατί ακριβώς πειστήκατε τόσο τελειωτικά για 
την αθωότητα του αδερφο)) σας; 

- Δεν μποροuσα να μην πιστέψω τον αδερφό μου . Ξέ
ρω πως σε μένα δε θα πει ποτέ ψέματα . Το είδα απ' την 
έκφραση του προσώπου του πως δε μου λέει ψέματα . 

- Μονάχα απ' την έκφραση; Αυτές είναι όλες σας οι 
αποδείξεις; 

-' Αλλες αποδείξεις δεν έχω . 
- Και για την ενοχή του Σμερντιακόβ επίσης δε βα-

σίζεστε στην παραμικρότερη απόδειξη, εκτός απ' τα λόγια 
του αδερφο)) σας και την έκφραση του προσώπου του ; 

- Ναι, δεν έχω άλλη απόδειξη. 
Σ '  αυτό ο εισαγγελέας σταμάτησε τις ερωτήσεις του . 

Οι απαντήσεις του Αλιόσα έκαναν στο ακροατήριο την πιο 
απογοητευτική εντUπωση. Για το Σμερντιακόβ μιλάγανε πια 
στην πολιτεία μας πριν απ' τη δίκη, όλοι κάτι είχανε ακου
στά, λέγανε πως ο Αλιόσα είχε μαζέψει σοβαρότατες απο-
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δείξεις προς όφελος τοu αδερφοu τοu και για την ενοχή 
τοu λακΙ και να τώρα τίποτα, καμιά απόδειξη, εκτός από 
κάτι πεποιθήσεις, τόσο φuσικΙς μια κι ήταν αδερφός τοu 
κατηγοροuμΙνοu . 

Μα άρχισε να ρωτάει κι ο Φετιοuκόβιτς . Στην ερώτη
ση για το πότε ακριβώς ο κατηγοροόμενος τοό μίλησε -
τοu Αλιόσα- για το μίσος τοu προς τον πατΙρα και για 
το ότι θα μποροόσε να τον σκοτώσει κι αν το άκοuσε στην 
τελεuταία τοuς σuνάντηση πριν απ' την καταστροφή, ο Αλιόσα 
ξάφνοu ανατρίχιασε, σα να θuμήθηκε κάτι μόλις τώρα και 
.να το σκΙφτηκε . 

- Θuμάμαι τώρα Ινα περιστατικό ποu και γω ο ίδιος 
το ξΙχασα σχεδόν, μα τότε μοu ήταν τόσο ασαφΙς, ενώ 
τώρα . . .  

Κι ο Αλιόσα με θΙρμη (φαινόταν πως μόλις τώρα cru
νΙλαβε αuτή την ιδια) θuμήθηκε πως την τελεuταία φορά 
ποu σuναντήθηκε με το Μίτια, το βράδu, κοντά στο δι; 
ντρο, στο δρόμο για το μοναστήρι, ο Μίτια χτuπώντας το 
στήθος τοu , «το πάνω μΙρος τοu στήθοuς» ,  τοu επανιλαβε 
κάμποσες φορΙς πως είχε το μΙσο ν' αποκαταστήσει την 
τιμή τοu, πως το μΙσο αuτό είναι δω, να, εδώ πάνω στο 
στήθος τοu . . .  

«Εγώ σκΙφτηκα τότε πως αuτός, χτuπώντας το στήθος 
τοu μίλαγε για την καρδιά ΤΟU » ,  cruvtxtcrt ο Αλιόσα, «για 
το ότι στην καρδιά τοu θα μποροόσε να βρει τις δuνάμεις 
για να ξεφόγει από 'να κάποιο τρομερό αίσχος, ποu τον 
απειλοόσε και ποu οότε σε μΙνα δεν τολμοόσε να τ' ομολο
γήσει .  Ομολογώ πως τότε νόμισα ότι μιλάει για τον πατΙ
ρα και πως ανατριχιάζει απ' τη σκΙψη πως μπορεί να πάει 
και να τοu φερθεί βίαια , μα παρ' όλ' αuτά τότε σα να 
'δειχνε ειδικά κάτι πάνω στο στήθος τοu , Ιτσι ποu , θuμά
μαι, μοu πΙρασε και τότε η σκΙψη πως η καρδιά δεν είναι 
καθόλοu σε κείνο το μΙρος τοu στήθοuς, μα χαμηλότερα, 
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κι αυτός χτυπάει τον εαυτό του πoΛU Ψηλότερα, να, εδώ, 
λίγο πιο κάτω απ ' το λαιμό , κι όλο δείχνει σ' αυτό το 
μέρος. Η σκέψη μου μοΙ; φάνηκε τότε ανόητη μα αυτός 
μπορεί να 'δειχνε τότε ίσα-ίσα αυτό το φυλαχτό , όπου είχε 
ράψει κείνα τα χίλια πεντακόσια ροόβλια! . .  » 

- Ακριβώς! φώναξε ξάφνου ο Μίτια απ' τη θέση του . 
Έτσι είναι, Αλιόσα, έτσι, στο φυλαχτό χτυποόσα τότε με 
τη γροθιά μοu ! 

Ο Φετιουκόβιτς όρμησε προς το μέρος του βιαστικά, 
ικετεόοντάς τον να ησυχάσει και ταυτόχρονα σα να γαντζώ
θηκε απ' τον Αλιόσα. Ο Αλιόσα, παρασυρμένος κι ο ίδιος 
απ' τις αναμνήσεις του , εξέφρασε με θέρμη την υπόθεσή 
του , πως το αίσχος αυτό συνίστατο πιθανότατα στο ότι, 
έχοντας πάνω του κείνα τα χίλια πεντακόσια ροόβλια που 
μπορουσε να τα επιστρέψει στην Κατερίνα lβάνοβνα, σαν 
το μισό του χρέους του , αυτός αποφάσισε να μην το δώσει 
αυτό το μισό και να το χρησιμοποιήσει γι' άλλη δουλειά, 
δηλαδή για να φόγει με τη Γκροόσενκα, αν αυτή δεχό
ταν . . .  

-Έτσι είναι, έτσι είναι ακριβώς, αναφωνοόσε με έξα
ψη ο Αλιόσα' ο αδερφός μου φώναζε τότε πως το μισό, 
το μισό του αίσχους (κάμποσες φορές μου πρόφερε: το μι
σό) μποροόσε και τώρ' ακόμα να το βγάλει από πάνω του , 
μα πως είναι τόσο πoΛU δυστυχισμένος απ ' την αδυναμία 
του χαρακτήρα του , που δε θα το κάνει αυτό . . .  το ξέρει 
από πριν πως αυτό δεν μπορεί και δεν έχει τη ouναμη να 
το κάνει! 

- Και σεις το θυμάστε καθαρά πως χτυποόσε το στή
θος του σ' αυτό ακριβώς το μέρος; ρωτοόσε άπληστα ο 
Φετιουκόβιτς . 

- ΠολΙ; καθαρά, γιατί ίσα-ίσα σκέφτηκα τότε: γιατί 
χτυπάει τόσο ψηλά, ενώ η καρδιά είναι χαμηλότερα, κι 
η σκέψη μου μοΙ; φάνηκε την ίδια στιγμή ανόητη . . .  το θυ-

Digitized by 10uk1s, July 2009



222 Φ. ΝΤΟΣΤΟΓΙΕΒΣΚΗ 

μάμαι κι αυτό πως μου φάνηκε. ανόητη . . .  κι αυτό μου πέ
ρασε. απ' το νου . Να γιατί το θυμήθηκα τώρα. Και πώς 
μπόρε.σα και το ξέχασα ως τα τώρα! Έδε.ιχνε. αυτό ίσα- ίσα 
το φυλαχτό όταν έλε.γε. πως έχε.ι τα μέσα, μα πως δε. θα 
τα ε.πιστρέΦε.ι αυτά τα χίλια πε.ντακόσια ροόβλια! Κι όταν 
τον συλλάβανε. στο Μόκρογιε., φώναζε. -το ξέρω , μου το 
διηγήθηκαν- πως θε.ωρε.ί την πιο αισχρή πράξη της ζωής 
του το ότι ,  έχοντας τα μέσα να ε.πιστρέΦε.ι τα μισά (ακρι
βώς τα μισά) του χρέους της Κατε.ρίνας lβάνοβνας και να 
μην ε.ίναι κλέφτης απέναντί της, αυτός παρ' όλ' αυτά δε. 
βρήκε. τη ouναμη να τα δώσε.ι και προτίμησε. να με.ίνε.ι κλέ
φτης στα μάτια της παρά ν' αποχωριστε.ί τα λε.φτά! Και 
πώς τον βασάνιζε., πώς τον βασάνιζε. αυτό το χρέος ! τέ
λε.ιωσε. αναφωνώντας ο Αλιόσα. 

Εννοε.ίται πως ε.πε.νέβη κι ο ε.ισαγγε.λέας. Παρακάλε.σε. 
τον Αλιόσα να πε.ριγράΦε.ι ακόμα μια φορά πώς γίνανε. όλ' 
αυτά κι ε.πέμε.νε. αρκε.τές φορές ρωτώντας : όταν ο κατηγο
ροόμε.νος χτυποόσε. το στήθος του έκανε. σαν να ' Οε.ιχνε. κά
τι; Ή ,  μήπως .χτυποόσε. απλώς το στήθος του με. τη γρο
θιά ;  

- Μα κι  οότε. με. τη γροθιά ! αναφώνησε. ο Αλιόσα· 
μα έδε.ιχνε. ακριβώς με. το δάχτυλο, κι έδε.ιχνε. δω, πολό 
Φηλά . . .  Και πώς μπόρε.σα να το ξε.χάσω ε.ντε.λώς ως τα 
τώρα! 

Ο πρόε.δρος ρώτησε. το Μίτια τι έχε.ι να πε.ι αναφορικά 
μ' αυτή την κατάθε.ση . Ο Μίτια ε.πιβε.βαίωσε. πως όλα γί
νανε. έτσι ακριβώς, πως έδε.ιχνε. ίσα- ίσα τα χίλια πε.ντακό
σια ροόβλια, που τα 'χε. πριν στο στήθος του ,  αμέσως πιο 
κάτω απ' το λαιμό, και πως φυσικά αυτό ήταν αίσχος, 
-«αίσχος που δε.ν τ '  αρνιέμαι, η πιο αισχρή πράξη της 
ζωής μου ! » φώναξε. ο Μίτια. 

« Μποροόσα να τα ε.πιστρέΦω και δε.ν τα ε.πέστρε.Φα. 
Προτίμησα να με.ίνω στα μάτια της κλέφτης μα δε.ν τα 
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επέστρεψα, και το κυριότερο αίσχος ήταν τ' ότι το 'ξερα 
κι από πριν πως δε θα τα επιστρέψω! Είχε δίκιο ο Αλιόσα! 
Ευχαριστώ, Αλιόσα ! » .  

Μ '  αυτό τέλειωσε η κατάθεση του Αλιόσα . Το σπου· 
δαίο και το χαρακτηριστικό ήταν πως βρέθηκε έστω κι ένα 
γεγονός, έστω κι η παραμικρότερη απόδειξη, σχεδόν μονά
χα μια υπόνοια απόδειξης, μα που , έστω και ελάχιστα, 
μαρτυροόσε ότι πραγματικά υπήρχε αυτό το φυλαχτό, πως 
είχε μέσα χίλια πεντακόσια ροόβλια και πως ο κατηγοροό
μενος δεν είπε ψέματα στην προανάκριση όταν είπε στο Μό
κρογιε πως αυτά τα χίλια πεντακόσια ροόβλια «ήταν δικά 
μου » .  Ο Αλιόσα ήταν χαροόμενος .  Κατακοκκίνισε και πή
γε στη θέση που του υποδείξανε. Για πολι) ακόμα όλο έλε· 
γε και ξανάλεγε: 

« Πώς έτσι το ξέχασα; Πώς μπόρεσα να το ξεχάσω 
αυτό; Και πώς έτσι ξαφνικά, μόλις τώρα, το θυμήθηκα; »  

'Αρχισε η κατάθεση της Κατερίνας lβάνοβνας. Μόλις 
εκείνη παρουσιάστηκε , την αίθουσα τη διέτρεξε κάτι ασυνή
θιστο . Οι κυρίες αρπ&ξανε τα φασαμέν και τα κιάλια τους, 
οι άντρες ανακινήθηκαν, μερικοί μάλιστα σηκώθηκαν απ ' 
τη θέση τους για να δουν καλι)τερα . Όλοι βεβαιώνανε αρ
γότερα πως ο Μίτια χλόμιασε, «πάνιασε» μόλις μπήκε αυ
τή .  Ντυμένη στα μαόρα πλησίασε σεμνά και σχεδόν δειλά 
στη θέση που της υποδείξανε. Απ' το πρόσωπό της δεν 
μποροόσε κανείς να μαντέψει πως ήταν ταραγμένη μα η 
αποφασιστικότητα έλαμπε στο σκοτεινό και μουχρό της βλέμ· 
μα. Πρέπει να παρατηρήσουμε -αυτό το βεβαιώσανε αρ
γότερα πολλοί- πως κείνη τη στιγμή ήταν πολι) όμορφη. 
'Αρχισε να μιλάει σιγά μα καθαρά, έτσι που ακουγότανε 
σ' όλη την αίθουσα . Εκφραζόταν εξαιρετικά ήρεμα ή του
λάχιστο προσπαθοόσε να 'ναι ήρεμη. Ο πρόεδρος άρχισε 
τις ερωτήσεις του προσεχτικά, μ' εξαιρετικό σεβασμό, σα 
να φοβότανε ν' αγγίξει «ορισμένες χορδές» και σεβόμενος 
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τη μεγάλη της δuστuχία . Μα η Κατερίνα lβάνοβνα, η ίδια, 
απ' τα πρώτα κιόλας λόγια, δήλωσε σταθερά, απαντώντας 
σε μιαν ερώτηση, πως ήταν αρραβωνιασμένη με τον κατη
γορούμενο «ώσποι) μ' εγκατέλειψε ο ίδιος» . . .  πρόσθεσε σι
γανά . Όταν τη ρώτησαν για τις τρεις χιλιάδες ΠΟι) τις 
εμπιστεύθηκε στο Μίτια για να τις στείλει με το ταχuδρο
μείο στοuς σuγγενείς της, αuτή πρόφερε σταθερά: 

«Δεν ΤΟι) τα 'δωσα για να τα στείλει αμέσως. Προαι
σθανόμοuνα τότε πως είχε μεγάλη ανάγκη από χρήματα . . .  
κείνη τη στιγμή . . .  Tou 'δωσα κείνες τις τρεις χιλιάδες με 
τη σuμφωνία να τις στείλει αν θέλει, στο διάστημα ενός 
μηνός . 'Αδικα βασανιζόταν τόσο ύστερα γι' αuτό το χρέ
ος . . .  » 

Δεν αναφέρω όλες τις ερωτήσεις με ακρίβεια κι όλες 
τις απαντήσεις της, μεταδίδω μονάχα την οuσία της κατά
θεσής της . 

-Ήμοuν απόλuτα βέβαιη πως πάντα θα 'χε τον και
ρό να στείλει αuτά τα χρήματα μόλις τα πάρει απ' τον 
πατέρα τοu, σuνέχισε απαντώντας στις ερωτήσεις . Πάντα 
ήμοuν βέβαιη για την αφιλοκέρδεια και την τιμιότητά τοu . . .  
την απόλuτη . τιμιότητά τοu . . .  στα χρηματικά ζητήματα. Au
τός ήταν σταθερά βέβαιος πως θα πάρει απ' τον πατέρα 
ΤΟι) τρεις χιλιάδες ρούβλια και μοι) μίλησε αρκετές φορές 
γι' αuτό, ήξερα πως έχει διαφωνίες με τον πατέρα τοu , 
και πάντα ήμοuν κι ως τώρα ακόμα είμαι βέβαιη πως ο 
πατέρας ΤΟι) τον αδίκησε . Δε θuμάμαι καμιά απειλή για 
τον πατέρα ΤΟι) από μέρος τοu . Μπροστά μοι) τοuλάχιστον 
ποτέ δεν είπε καμιά φοβέρα . Αν είχε έρθει τότε σε μένα, 
θα τον ησύχαζα αμέσως γι' αuτές τις άθλιες τρεις χιλιάδες , 
μα δεν ερχόταν πια στο σπίτι μοu . . .  και γω η ίδια . . .  εγώ 
βρισκόμοuν σε τέτοια θέση . . .  ποι) δεν μπορούσα να τον κα
λέσω . . .  Μα ούτε κι είχα κανένα δικαίωμα να είμαι απαι
τητική γι' αuτό το χρέος, πρόσθεσε ξαφνικά και κάτι απο-
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φασισηκό ακοόστηκε στη φωνή της. Και γω η ίδια πήρα 
κάποτε απ' αυτόν μια χρηματική διευκόλυνση ακόμα μεγα
λότερη από τρεις χιλιάδες, και τη δέχτηκα παρ' όλο που 
τότε οότε να προβλέψω δεν μποροόσα πως θα έχω ποτέ 
τη δυνατότητα να του ξεπληρώσω το χρέος μ.ου , . .  

Στον τόνο της φωνής της σα να 'γινε αισθητή κάποια 
πρόκληση. Ακριβώς κείνη τη στιγμή ήρθε η σειρά του Φε
τιουκόβιτς να ρωτήσει: 

- Αυτό δεν συνέβη εδώ, μα στην αρχή της γνωριμίας 
σας; άρχισε να πλησιάζει προσεχτικά ο Φετιουκόβιτς προ
βλέποντας κάτι ευνο'ίκό (θα παρατηρήσω σε παρένθεση πως 
αυτός παρ' όλο που 'χε κληθεί απ' την Πετροόπολη εν 
μέρει κι απ' την ίδια την Κατερίνα lβάνοβνα και πάλι δεν 
ήξερε τίποτα για το επεισόδιο με τις πέντε χιλιάδες πο\) 
της είχε δώσει ο Μίηα και για την «εδαφιαία υπόκλιση » .  
Αυτό δεν του το 'χε πει, του το 'χε κρόψει. ΠoΛU περίεργο 
αυτό. Μπορεί κανείς να υποθέσει με βεβαιότητα πως κι 
αυτή η ίδια, ως την τελευταία στιγμή, δεν ήξερε αν θα 
το διηγηθεί αυτό το επεισόδιο στη δίκη ή όχι, και περίμενε 
κάποια έμπνευση) . 

-Όχι, ποτέ δεν μπορώ να ξεχάσω κείνες τις στιγμές! 
άρχισε να διηγιέται .  

Τα διηγήθηκε όλα ,  όλο κείνο το επεισόδιο ποιί ιστόρη
σε ο Μίτια στον Αλιόσα, και την « εδαφιαία υπόκλιση» και 
τις αιτίες και για τον πατέρα της και το πως πήγε στο 
Μίτια, κι οότε λέξη οότε υπαινιγμό δεν έκανε πως ο Μίτια 
είχε προτείνει ο ίδιος μέσω της αδερφής της «να του στεί
λουν την Κατερίνα lβάνοβνα για τα λεφτά» .  Αυτό το 'κρυ
ψε μεγαλόψυχα και δε δίστασε να ομολογήσει πως αυτή, 
αuτή η ίδια έτρεξε τότε στο νεαρό αξιωματικό, με την προ
σωπική της παρόρμηση ελπίζοντας κάτι . . .  για να το\) ζητή
σει χρήματα. Ήταν κάη σuνταραχτικό . Εγώ πάγωσα κι 
έτρεμα ακούγοντάς την, η αίθοuσα νεκρώθηκε έτσι καθώς 
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poutpoucrt την κάθε της λέξη . Εδώ σuνέβαινε  κάτι ανήκοu
στο . Κανείς δε θα μποροόσε να περιμένει από μια τόσο 
αuτοκuρίαρχη και περιφρονητικά περήφανη κοπέλα , όπως 
αuτή, μια τέτο·ια ειλικρίνεια , μια τέτοια θuσία , μια .τέ
τοια αuτοεκμηδένιση, και γιατί ; Για ποιον ; Για να σώσει 
τον άπιστο ποΙ) την πρόσβαλε, για να σuντελέσει με κάτι, 
έστω και μικρό , στη σωτηρία τοu , να προκαλέσει ΥΙ

' ιxu
τόν μιαν εuνο·ίκή εντόπωση . Και πραγματικά : Η εικόνα 
τοΙ) αξιωματικοό ποΙ) δίνει τις τελεuταίες τοΙ) πέντε χιλιά
δες ροόβλια -όλα όσα τοΙ) μένανε στη ζωή- και uπο
κλίνεται με σεβασμό μπροστά στην αθώα κοπέλα, φανε
ρώθηκε πολό σuμπαθητική και γοητεuτική μα . . .  εμένα 
η καρδιά μοΙ) σφίχτηκε οδuνηρά! Αισθάνθηκα πως θα προ
έκuπτε αργότερα (και προέκuψε,  προέκuψε) μια cruxotpιx
ντία ! Μ' ένα μοχθηρό γελάκι λέγανε αργότερα σ' όλη 
την πολιτεία πως η διήγηση ίσως και να μην ήταν εντε
λώς ακριβής σε κείνο ιδιαίτερα το σημείο όποΙ) ο αξιωμα
τικός άφησε να φόγει η κοπέλα τάχα μονάχα με « μιαν 
uπόκλιση σεβασμοό» . Υπαινίσσονταν πως εδώ κάτι είχε 
«παραλειφθεί» .  Μα κι αν δεν παραλείφθηκε τίποτα, κι 
αν ακόμα όλα ήταν αλήθεια , -λέγανε κι οι πιο αξιοσέ
βαστες ακόμα κuρίες μας ,- και σ' αuτήν ακόμα την πε
ρ ίπτωση δεν ξέροuμε: «ήταν ή δεν ήταν εuγενικό να φερ
θεί έτσι μια κo�έλα , έστω και για να σώσει τον πατέρα 
της ; »  Και είναι δuνατό η Κατερίνα lβάνοβνα με την εξu
πνάδα της και με τη νοσηρή της διορατικότητα να μην 
είχε προβλέψει αuτές τις φλuαρίες ; Σ ίγοuρα θα τις είχε 
προβλέψει, να όμως ποΙ) αποφάσισε να τα πει όλα . Εννο
είται πως όλες αuτές οι βρομερές uποψίες για την αλήθεια 
'της διήγησης άρχισαν αργόΊερα,  μα τις πρώτες · στιγμές 
όλοι είχαν σuγκινηθεί. Όσο για τοuς δικαστές, αuτοί ακοό
σαν ε την Κατερίνα lβάνοβνα με γεμάτη εuλάβεια και , 
-πώς να το ποόμε;- με ντροπαλή μάλιστα σιωπή . Ο 
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εισαγγελέας δεν επέτρεψε στον εαυτό του ούτε μια παραπέ
ρα ερώτηση πάνω σ' αυτό το θέμα. Ο Φετιουκόβιτς τής 
υποκλίθηκε βαθιά . Ω ,  αυτός σχεδόν θριάμβευε!  Πολλά είχε 
κερδίσει: Ένας άνθρωπος να δίνει από μιαν ευγενική πα
ρόρμηση τις τελευταίες του πέντε χιλιάδες κι ύστερα ο ίδιος 
άνθρωπος να σκοτώνει νύχτα τον πατέρα του με σκοπό να 
ληστέψει τρεις χιλιάδες -αυτά δε συμβιβάζονται. Τουλά
χιστο τη ληστεία θα μπορούσε τώρα να την παραμερίσει 
ο Φετιουκόβιτς . «Η υπόθεση» φωτίστηκε ξάφνου με και
νούργιο φως . Ένας άνεμος σuμπάθειας για το Μίτια έπνωσε 
στην αίθουσα. Όσο γι' αυτόν . . .  γι' αυτόν λέγανε πως, 
όσο κρατούσε η κατάθεση της Κατερίνας lβάνοβνας, έκανε 
να πηδήξει απ' τη θέση του, ύστερα έπεσε πάλι στο σκαμνί 
και σκέπασε το πρόσωπο με τις παλάμες του . Μα όταν 
αυτή τελείωσε, αυτός ξάφνου με αναφιλητά αναφώνησε απλώ
νοντας προς το μέρος της τα χέρια του : 

- Κάτια γιατί με κατάστρεψες; 
Και ξέσπασε σε κλάματα που ακούστηκαν σ' όλη την 

αίθουσα . Ε ίναι αλήθεια πως στη στιγμή συγκρατήθηκε και 
πάλι φώναξε: 

- Τώρα είμαι καταδικασμένος! 
' ιστερα σα να μαρμάρωσε στη θέση του σφίγγοντας τα 

δόντια του και σταυρώνοντας τα χέρια του στο στήθος. Η 
Κατερίνα lβάνοβνα έμεινε στην αίθουσα και κάθισε στην 
καρέκλα που της υποδείξανε κατάχλομη και με χαμηλωμέ
να μάτια. Διηγόνταν όσοι κάθονταν κοντά της πως για πολ
λήν ώρα έτρεμε σαν να 'χε ρίγος πυρετού . 'ιστερα καλi
σανε τη Γκρούσενκα. 

Πλησιάζω σε κείνη την καταστροφή που ξέσπασε ανα
πάντεχα και που ίσως και στ' αλήθεια να κατάστρεψε το 
Μίτια . Γιατί είμαι βέβαιος, μα και όλοι οι άλλοι το ίδιο , 
όλοι οι νομικοί το λέγανε αργότερα, πως αν δε γινόταν 
αυτό το επεισόδιο, θα καταλόγιζαν στον κατηγορούμενο ελα-
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φρυντικά. Μα γι' αυτό σε λίγο . Δυο λόγια πρώτα για τη 
Γκρoυσ�νκα. 

Μπήκε στην αίθοuσα κι αυτή ντυμΙνη στα μαυρα, με 
το υπΙροχο μαυρο σάλι της στους ώμους. Κυματιστή, με 
το αθόρυβο βάδισμά της, μ' Ινα ελαφρό λίκνισμα, όπως 
πε:ρπατάνε καμιά φορά οι γεμάτες γυναίκες, πλησίασε στη 
θΙση των μαρτυρων, κοιτάζοντας επίμονα τον πρόεδρο κι 
οότε μια φορά δεν Ιριξε το βλιμμα της οότε · δεξιά οότε 
αριστερά . Κατά τη γνώμη μου ήταν πoΛU όμορφη κείνη 
τη στιγμή και καθόλου χλομή, όπως βεβαιώνανε αργότερα 
οι κυρίες . Βεβαιώνανε επίσης πως είχε Ινα κάπως συγκε
ντρωμΙνο και μοχθηρό πρόσωπο. Νομίζω πως ήταν μονά
χα εκνευρισμΙνη κι αισθανόταν βαριά πάνω της τα περιφρο
νητικά περίεργα βλιμματα του κοινου μας που διφουσε για 
σκάνδαλο. Αυτή ήτα\' Ινας περήφανος χαρακτήρας που δεν 
ανεχόταν την περιφρόνηση, από κείνους που μόλις υποπτευ
θουν πως κάποιος τους περιφρονεί, αμΙσως φλογίζονται από 
θυμό και δίΦα αντεπίθεσης. Μαζί μ' αυτό υπήρχε φυσικά 
κι η δειλία κί η εσωτερική ντροπή γι' αυτή τη δειλία, Ιτσι 
που ' δεν είναι παράξενο πως η κουβΙντα της ήταν άνιση 
-άλλοτε θυμωμΙνη και περιφρονητική χι άλλοτε τρομερά 
άξεστη' άλλοτε ξάφνου ηχουσε μια συγκινημΙνη, ειλικρινής 
νότα αυτοκριτικής και αυτοκατηγόριας άλλοτε πάλι μίλα
γε Ιτσι σα να 'πεφτε σε κάποιαν άβυσσο: «Το ίδιο μου 
κάνει ό,τι χι αν γίνει, εγώ θα τα πω» . . .  

Για τη γνωριμία της με το Φιόντορ Παυλοβιτς, παρα
τήρησε απότομα: «Όλα είναι ανοησίες, μήπω'ς φταίω γω 
τάχα που μου 'γινε φόρτωμα; »  Κι υστφα από λίγο πρό
σθεσε: «Εγώ φταίω για όλα, τους κορόιδευα και τον Ιναν 
και τον άλλον, -και το γΙρο κι αυτόν- και να που τους 
Ιφερα και τους δυο . Εξαιτίας μου γίνανε όλα» . Κι όταν 
Ιγινε λόγος για το Σαμσόνοβ: «Τι τους νοιάζει τους άλ
λους» ,  αντεπιτΙθηκε με κάποια αναιδή πρόκληση, «ήταν 
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εuεργέτης μοu, με πήρε ξuπόλητη, όταν οι γονείς μοι> με 
πε τάξανε απ' την ίζμπα» .  

Ο πρόεδρος, πολύ εuγενικά είν ' αλήθεια, της uπενθύμι
σε πως έπρεπε ν '  απαντάει άμεσα στις ερωτήσεις, χωρίς 
να εισέρχεται σε περιττές λεπτομέρειες . Η Γκρούσενκα κοκ
κίνισε και τα μάτια της αστράΦανε.  

Το πακέτο με τα χρήματα δεν το 'χε δει μα άκοuσε 
μονάχα απ' τον «κακούργο» πως έχει ο Φιόντορ Παύλο
βιτς κάποιο πακέτο με τρεις χιλιάδες. 

« Μονάχα ποι> όλ' αuτά ήταν ανοησίες, εγώ γελούσα , 
και με κανέναν τρόπο δε θα πήγαινα εκεί . . .  » 

- Για ποιον είπατε τώρα «κακούργο» ;  ρώτησε ο ει
σαγγελέας . 

- Μα για το λακέ, το Σμερντιακόβ, ποι> σκότωσε τ '  
αφεντικό τοι> και χτες κρεμάστηκε . 

Φuσικά τη ρωτήσανε αμέσως: πού βασίζεται λοιπόν για 
μια τέτοια απερίφραστη κατηγορία, μα αποδείχτηκε πως 
κι αuτή δεν είχε καμιάν απόδειξη. 

-Έτσι μοι> 'λεγε ο ίδιος ο Ντιμήτρι Φιοντόροβιτς 
κι αuτόν να πιστεύετε. Η αντροχωρίστρα τον κατάστρεΦε, 
να τι λέω , γιι:ι όλα αuτή είναι η αιτία, να τι λέω, πρόσθεσε 
η Γκρούσενκα σα ν' ανατρίχιαζε από μίσος και στη φωνή 
της αντήχησε μια μοχθηρή νότα . 

Ρωτήσανε ποιον uπονοεί πάλι. 
- Μα τη δεσποινίδα, αuτήν, την Κατερίνα lβάνοβνα . 

Με κάλεσε τότε σπίτι της, μοι> πρόσφερε σοκολάτα, θέλησε 
να με καλοπιάσει .  Πολύ λίγη πραγματική ντροπή έχει μέ
σα της , να τι λέω . . .  

Εδώ ο πρόεδρος τη σταμάτησε αuστηρά, παρακαλώ; 
ντας τη να μετριάσει τις εκφράσεις της . Μα η καρδιά της 
ζηλιάρας γuναίκας είχε πια ανάΦει, ήταν έτοιμη να ριχτεί 
και στην άβuσσο ακόμα . . .  

-' Οταν τον σuλλάβαμε στο Μόκρογιε, ρώτησε αναθu-
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μοόμενος ο εισαγγελέας, όλοι είδανε κι ακοόσανε, πως εσείς, 
βγαίνοντας απ' το άλλο δωμάτιο, φωνάξατε :  «Εγώ φταίω 
για όλα, θα πάμε μαζί στο κάτεργο! »  Θα πει λοιπόν πως 
και σε�ς είχατε κείνη τη στιγμή τη βεβαιότητα πως αuτός 
ήταν πατροκτόνος; 

- Δε θuμάμαι τι ένιωθα τότε, απάντησε η Γκροόσεν
κα ' όλοι τότε φωνάζανε πως αuτός σκότωσε τον πατέρα 
τοu και πως τον σκότωσε για μένα . Μα μόλις είπε πως 
είναι αθώος , εγώ τον πίστεΦα αμέσως, και τώρα τον πι
στεόω , και πάντα θα τον πιστεόω . Δεν είναι από κείνοuς 
ποu λένε Φέματα. 

Οι ερωτήσεις περάσανε στο Φετιοuκόβιτς . Ανάμεσα στ' 
άλλα θuμάμαι πως ρώτησε και για το Ρακίτιν και για τα 
είκοσι πέντε ροόβλια και «για το ότι της έφερε τον Αλεξέι 
Φιοντόροβιτς Καραμάζοβ» . 

- Και τι το εκπληχτικό ποu πήρε τα λεφτά; χασκογέ
λασε με περιφρόνηση και κακία η Γκροόσενκα .. ' Ολο κι 
ερχόταν να μοu τραβάει λεφτά, ήταν μήνες ποu μοu 'παιρ
νε και τριάντα ροόβλια, κι αuτό για να γλεντήσει γιατί 
για να φάει και να πιει τοu φτάνανε τα δικά τοu .  

- Μ α  για ποιο λόγο είσαστε τόσο γενναιόδωρη στον 
κόριο Ρακίτιν; βρήκε την εuκαιρία να ρωτήσει ο Φετιοuκό
βιτς παρ' όλο ποu ο πρόεδρος ανασάλεuε στην έδρα τοu . 

- Μα είναι ξάδερφό ς μοu . Η μητέρα μοu κι η μητέρα 
τοu ήταν αδερφές. Μονάχα ποu με ικέτεuε σuνεχώς να μην 
το λέω δω σε κανέναν, ντρεπόταν ε για μένα πάρα πoΛU . 

Αuτό το νέο γεγονός ήταν εντελώς αναπάντεχο για 
όλοuς: κανένας ως τα τώρα δεν ήξερε τίποτα γι' αuτό, σ' 
όλη την πολιτεία, ακόμα και στο μοναστήρι, οότε κι ο Μί
τια δεν το 'ξερε . Διηγόνταν πως ο Ρακίτιν κατακοκκίνισε 
απ' την ντροπή στην καρέκλα τοu . Η Γκροόσενκα, πριν 
μπει ακόμα στην αίθοuσα, έμαθε με κάποιον τρόπο πως 
αuτός είχε καταθέσει ενάντια στο Μίτια και γι' αuτό είχε 
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θυμώσε.ι. ' Ολη η προηγουμε.νη κατάθε.ση του κυρίου Ρακί
τιν, όλη η ε.uγένε.ιά του , όλε.ς οι ρητορε.ίε.ς του για τη δου
λοπαροικία, για την πολιτική αταξία της Ρωσίας -όλ' αυ
τά ε.ίχαν καταστραψε.ί τε.λε.ιωτικά στη συνε.ίδηση του ακροα
τηρίου .  Ο Φε.τιουκόβιτς ήταν ικανοποιημένος . Πάλι ο Θε.ός 
έβαλε. το χέρι του . Η κατάθε.ση της Γκρουσε.νκας δε.ν κρά
τησε. πολλήν ώρα μα και δε.ν μπορουσε. βέβαια να καταθέ
σε.ι τίποτα το ιδιαίτε.ρα νέο . 'Αψησε. στο ακροατήριο πολύ 
δυσάρε.στη ε.ντόπωση. Εκατοντάδε.ς πε.ριψρονητικά βλέμμα
τα καρψ�θηκαν πάνω της όταν αυτή κάθισε. στη θέση της 
αρκε.τά μακριά απ' την Κατε.ρίνα lβάνοβνα. Όλη την ώρα 
που τη ρωτουσαν, ο Μίτια σώπαινε. κι έμε.νε. σαν απολιθω
μένος με. τα μάτια χαμηλωμένα. 

Παρουσιάστηκε. ο μάρτυρας Ιβάν Φιοντόροβιτς. 
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Η ζαφνική καταστροφή 

Θ Α ΠΑΡΑΤΗΡΗΣ Ω πως τον ε.ίχαν καλισε.ι πριν απ' τον 
� Αλιόσα. Μα ο δικαστικός κλητήρας ανέφε.ρε. τότε. στον 

πρόε.δρο πως από ξαφνική αδιαθε.σία ή από κάποια κρίση 
ο μάρτ\)ρας δεν μπορε.ί να ε.μφανιστε.ί τώρα , μα, μόλις γίνε.ι 
καλά, θα δώσε.ι την κατάθε.σή του όποτε. το\) ζητηθε.ί .  Α\)
τό, ε.ίναι αλήθε.ια, κανένας δε.ν τ' άκουσε. και το μάθανε. 
αργότε.ρα. Η ε.μφάνισή το\) στην αρχή δε.ν προσέχτηκε. κα
θόλο\) σχε.δόν: οι κ\)ριότε.ροι μάρτ\)ρε.ς,  ιδιαίτε.ρα οι δυο αντί
ζηλε.ς ,  ε.ίχαν κάνε.ι κιόλας την κατάθε.σή το\)ς . Η πε.ριέργε.ια 
ε.ίχε. προς το παρόν ικανοποιηθε.ί .  Το ακροατήριο ε.ίχε. μάλι
στα κουραστε.ί .  Επρόκε.ιτο ακόμα ν' ακουστοόν με.ρικοί μάρ
τυρε.ς πο\) κατά πάσαν πιθανότητα δε. θα μποροόσαν να προ
σθέσο\)ν τίποτα νέο σ' αυτά πο\) ε.ίχαν κιόλας κατατε.θεί. 
Και στο με.ταξό η ώρα πε.ρνοόσε. . Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς πλη
σίασε. κάπως καταπληχτικά αργά μην κοιτάζοντας κανέναν 
και χαμήλωσε. μάλιστα το κε.φάλι σα να σκε.φτόταν κάτι 
βλοσ\)ρός . Ήταν ντυμένος άψογα μα απ ' το πρόσωπό του 
ε.μένα το\)λάχιστο μο\) 'κανε. την ε.ντόπωση πως δε.ν ήταν 
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καλά: Τοότο το πρόσωπο ε.ίχε. .κάτι το χωματένιο, κάτι 
που θόμιζε. άνθρωπο που πε.θαίνε. ι .  Τα μάτια του ήταν θο
λά . Τα σήκωσε. και κοίταξε. ένα γόρο αργά-αργά την αίθου
σα . Ο Αλιόσα αναπήδησε. ξαφνικά απ' την καρέκλα του 
κι αναστέναξε.: αχ! Το θυμάμαι αυτό . Μα κι αυτό λίγοι 
το παρατηρήσανε.. 

Ο πρόε.δρος άρχισε. να του λέε.ι πως ε.ίναι μάρτυρας χωρίς 
όρκο, πως μπορε.ί να μιλήσε.ι ή να σωπάσε.ι μα πως φυσικά 
όλα όσα θα πε.ι πρέπε.ι να 'ναι κατά συνε.ίδηση κ .τ .λ .  κ .τ .Ι 
Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς τον άκουγε. και τον κοίταζε. με. βλέμ
μα θολό . Μα ξάφνου το πρόσωπό του άρχισε. αργά-αργά 
να πλαταίνε.ι σ' ένα χαμόγε.λο, και μόλις ο πρόε.δρος , που 
τον κοίταζε. με. απορία, τέλε.ιωσε., αυτός ξάφνου έβαλε. τα 
γέλια. 

- Κι όστε.ρα άλλο τίποτα; ρώτησε. δυνατά . 
Όλοι ησυχάσανε. στην αίθουσα σαν κάτι να αισθάνθη

καν . Ο πρόε.δρος ανησόχησε. . 
- Μήπως . . .  δε.ν αισθάνε.σθε. ακόμα ε.ντε.λώς καλά; πρό

φε.ρε. αυτός γυρε.όοντας με. το βλέμμα του τον κλητήρα. 
- Μην ανησυχε.ίτε., ε.ξοχότατε., ε.ίμαι αρκε.τά υγιής και 

μπορώ να σας διηγηθώ με.ρικά πράγματα ε.νδιαφέροντα, απά
ντησε. ξάφνου ε.ντε.λώς ήρε.μα και με. σε.βασμό ο Ιβάν Φιο
ντόροβιτς . 

-Έχε.τε. ν' ανακοινώσε.τε. τίποτα το ιδιαίτε.ρο; ρώτησε. 
ο πρόε.δρος με. κάποια δυσπιστία ακόμα. 

Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς χαμήλωσε. το κε.φάλι, αργοπόρη
σε. με.ρικά δε.uτε.ρόλε.πτα και,  ξανασηκώνοντας το κε.φάλι, 
απάντησε. σα να τραόλιζε.: 

-Όχι . . .  δε.ν έχω . Δε.ν έχω τίποτα το ε.ξαφε.τικό . 
' Αρχισαν να του υποβάλουν ε.ρωτήσε.ις. Απαντοόσε. σαν 

άθε.λά του , κάπως υπε.ρβολικά σόντομα, με. κάποια μάλιστα 
αηδία, που όλο και με.γάλωνε. αν και,  για να λέμε. την 
αλήθε.ια, απαντοόσε. παρ' όλα αυτά λογικά . Σε. πολλές ε.ρω-
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τήσεις έλεγε πως δεν ξέρει τίποτα. Για τορς λογαριασμούς 
τορ πατέρα τορ με το Ντιμήτρι Φιοντόροβιτς δεν ήξερε τί
ποτα. « Κι ούτε ασχολήθηκα μ'  αρτό» ,  πρόφερε .  Για τις 
απειλές να σκοτώσει τον πατέρα είχε ακούσει απ' τον κα
τηγορούμενο, για τα λεφτά στο φάκελο είχε ακούσει απ' 
το Σμερντιακόβ. 

-' Ολο τα ίδια και τα ίδια, διέκοψε ξάφνορ με κορρα
σμένο ύφος: δεν μπορώ να πω τίποτα ιδιαίτερο στο δικα
στήριο . . 

- Βλέπω πως είστε αδιάθετος και καταλαβαίνω τα 
σρναισθηματά σας, άρχισε να λέει ο πρόεδρος . 

Γύρισε κιόλας στον εισαγγελέα και στο σρνήγορο κα
λώντας τορς να ρποβάλλορν ερωτήσεις αν το ' βρισκαν απα
ραίτητο, όταν ξάφνορ ο Ιβάν Φιοντόροβιτς με τσακισμένη 
φωνή παρακάλεσε: 

- Αφήστε με, εξοχότατε ,  αισθάνομαι τον εαρτό μορ 
πολύ άσχημα. 

Λέγοντας αρτά, χωρίς να περιμένει την άδεια, γύρισε 
ξάφνορ κι άρχισε να προχωρεί για να βγει απ ' την αίθορ
σα . Μα όταν έκανε κάπορ τέσσερα βήματα, σταμάτησε σαν 
κάτι να σκέφτηκε κείνη ακριβώς τη στιγμή, χαμογέλασε 
και ξαναγύρισε αμέσως στη θέση τορ : 

- Είμαι και γω, εξοχότατε ,  σαν εκείνη τη νεαρή χω
ρική . . .  ξέρετε πώς το λένε: «Θέλω πάω, θέλω δεν πάω» .  
Τρέχορνε πίσω της με το νρφικό της για να τη ντύσορν 
και να την πάνε στην εκκλησία κι αρτή λέει και ξαναλέει : 
«Θέλω πάω, θέλω δεν πάω » .  Αρτό γίνεται σε κάποια μας 
εθνότητα . . .  

- Τι θέλετε να πείτε μ' αρτό; ρώτησε αρστηρά ο πρό
εδρος. 

- Να, έβγαλε ξάφνορ ο Ιβάν Φιοντόροβιτς μια δέσμη 
χαρτονομίσματα· να τα λεφτά . . .  κείνα τα ίδια πορ βρίσκο
νταν σε κείνο το φάκελο ( έδειξε με το κεφάλι το τραπέζι 
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με τα πειστήρια) που γι' αυτά σκότωσαν τον πατέρα . Πού 
να τα βάλω; Κύριε δικαστικέ κλητήρα, πάρτε τα . 

Ο κλητήρας πήρε τη Οέσμη και την έδωσε στον πρόε
δρο . 

- Πώς έγινε και βρεθήκανε αυτά τα χρήματα στα χέ
ρια σας . . .  αν είναι κείνα τα ίδια; πρόφερε κατάπληχτος 
ο πρόεδρος . 

- Μου τα 'δωσε ο Σμερντιακόβ, ο δολοφόνος, χτες . 
Ήμουν σπίτι του λίγη ώρα πριν κρεμαστεί. Αυτός σκότωσε 
τον πατέρα κι όχι ο αδερφός μου . Αυτός σκότωσε και γω 
τον δίδαξα να σκοτώσει . . .  Ποιος δεν επιθυμεί το θάνατο 
του πατέρα του ; 

- Είστε στα λογ ικά σας 'ή όχι; του ξέφυγε του προέ
δρου . 

- Αυτό είπα ίσα-ίσα, ότι tχω τα λογικά μου, τ' άτι
μα λογικά, τα λογικά που έχετε και σεις κι όλα αυτά τα 
μούτρ- ρ-ρα! γύρισε ξαφνιχά προς το ακροατήριο . Σκοτώσα
νε έναν πατέρα κι όλοι υποκρίνονται πως τρομάξανε, είπε 
τρίζοντας τα δόντια του μ� μανιασμένη περιφρόνηση . Υπο
κρίνονται ο ένας μπροστά στον άλλον . Ψεότες! Όλοι επι
θυμούν το θάνατο του πατέρα τους . Η μια οχιά τρώει την 
άλλη . . .  Αν δεν υπήρχε εδώ πατροκτονία, όλοι αυτοί θα 
θυμώνανε και θα φεύγανε έξω φρενών . . .  Θεάματα! « '  Αρ
τον και θεάματα! »  Μα και γω καλός είμαι .  Έχετε νερό 
ή όχι; Δώστε μου να πιω, για όνομα του Χριστού! 

'Αρπαξε ξαφνικά το κεφάλι του . Ο κλητήρας τον πλη
σίασε αμέσως . Ο Αλιόσα ξάφνου σηκώθηκε και φώναξε: 

«Είναι άρρωστος, μην τον πισπύετε , έχει παραλήρη
μα! »  

Η Κατερίνα Ιβάνοβνα σηκώθηκε ορμητικά απ' την κα
ρέκλα της και, ακίνητη απ' τη φρίκη, κοίταζε τον Ιβάν 
Φιοντόροβιτς . Ο Μίτια σηκώθηκε και με κάποιο άγριο στρα
βό χαμόγελο κοίταζε κι άκουγε άπληστα τον αδερφό του . 
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- Ησ\)χάστε., δεν είμαι τρελός, είμαι μονάχα φονιάς! 
άρχισε πάλι ο Ιβάν . Από ένα φονιά δεν μπορε.ίτε δα να 
ζητάτε καλλιέπεια . . .  πρόσθεσε ξάφνο\), άγνωστο γιατί, χαι 
γέλασε σπασμωδικά. 

Ο εισαγγελέας με φανερή σόγχ\)ση έσκ\)Φε στον πρόε
δρο . Οι  δικαστές Φιθ\)ρίζανε κάτι ανήσ\)χοι ο ένας στον άλ
λον . Ο Φετιο\)κόβιτς έστησε τ' α\)τί το\) . Η αίθο\)σα νεκρώ
θηκε απ ' την αναμονή. Ο πρόεδρος σα να σ\)νήλθε ξάφνο\) . 

- Μάρτ\)ς, τα λόγια σας είναι ακατανόητα κι απαρά
δεκτα. Ησ\)χάστε, αν μπορείτε, και διηγηθείτε μας . . .  αν 
πραγματικά έχετε τίποτα να μας διηγηθείτε . Με τι μπορεί
τε να \)ποστηρίξετε μια τέτοια ομολογία . . .  αν μονάχα δεν 
παραμιλάτε; 

- Α\)τό είναι ίσα - ίσα, πο\) δεν έχω μάρτ\)ρες . Ο σκύ
λος ο Σ μερντιακόβ δε θα σας στείλει την κατάθεσή το\) 
απ' τον άλλο κόσμο μέσα σε . . .  φάκελο . Εσείς όλο φακέ
λο\)ς θέλετε· φτάνει ο ένας πο\) 'χε.τε. Δεν έχω μάρτ\)ρες . . .  
Εκτός από έναν ίσως, χαμογέλασε σκεφτικός. 

- Ποιος είναι ο μάρτ\)ράς σας; 
- Είναι με ο\)ρίτσα, εξοχότατε, δεν είναι σόμφωνος 

με. το\)ς τόπο\)ς. Le diable n' exist ροίηι: (Ο διάβολος 
δεν \)πάρχει! ) Μην το\) δίνετε σημασία, Φωριάρης είναι, 
ασήμαντος διαβολάκος, πρόσθεσε παόοντας ξάφνο\) να γε
λάει και σάμπως εμπιστεuτικά: ίσως να 'ναι κάπο\) εδώ, 
να εδώ κάτω απ' το τραπέζι με τα πειστήρια, ποό αλλοό 
θα μποροόσε να κάτσει αν όχι εκεί; Ακοόστε με: Εγώ το\) 
είπα : δε θέλω να σωπάσω και κείνος μίλαγε για τη γεωλο
γική ανατροπή -ανοησίες! Eλεuθερώστε λοιπόν το έκτρω
μα -α\)τός άρχισε να τραγο\)δάει έναν ύμνο , είναι γιατί 
αισθάνεται ελαφριά τη σ\)νείδησή το\) ! Το ίδιο όπως κι ένας 
μεθ\)σμένος κανάγιας θα ξεφώνιζε τό «πήγε ο Βάνκα μο\) 
στην Πε.τροόπολη» ενώ εγώ για δ\)ο δε\)τερόλεπτα χαράς 
θα 'δινα ένα τετράκις εκα�oμμόΡΙO τετράκις εκατομμόρια. 
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Δε με ξέρετε σεις εμένα! Ω, πόσο είναι όλα ανόητα εδώ 
σε σας !  Λοιπόν πάρτε μένα αντί γι' αuτόν ! Δεν' μπορεί να 
ήρθα χωρίς λόγο . . .  Γιατί, γιατί όλα να 'ναι τόσο ανόητα; 

Κι έφερε το βλέμμα γύρω, αργά-αργά, σ' όλη την αί
θοuσα, σα να σκεφτότανε .  Μα τώρα πια όλοι αναταράχτη
καν . Ο Αλιόσα έκανε να ορμήσει προς το μέρος τοu μα 
ο κλητήρας τον άρπαξε κιόλας τον Ιβάν Φιοντόροβιτς απ' 
το χέρι .  

- Τι θα πει πάλι αuτό; ξεφώνισε αuτός εξετάζοντας 
προσεχτικά τον κλητήρα και ξαφνικά αρπάζοντάς τον απ' 
τοuς ώμοuς, τον πέταξε με μανία χάμω . 

Μα η φροuρά είχε πια καταφτάσει, τον σήκωσαν στα 
χέρια και τότε αuτός άρχισε να οuρλιάζει σπαραχτικά. Κι 
όλη την ώρα ποu τον βγάζανε έξω, ού"ρλιαζε και φώναζε 
κάτι ασuνάρτητο . 

Έγινε φασαρία . Δεν τα θuμάμαι όλα με τη σειρά τοuς, 
ήμοuν και γω ταραγμένος και δεν πρόφτασα να τα παρακο- ' 
λοuθήσω όλα . Ξέρω μονάχα πως ύστερα, όταν όλα πια 
ησuχάσανε κι όλοι καταλάβανε περί τίνος πρόκειται, ο κλη
τήρας βρήκε τον μπελά τοu παρ' όλο ποu εξήγησε στοuς 
προ'ίσταμένοuς τοu πως ο μάρτuρας ήταν όλο τον καιρό uγιής, 
πως τον κοίταξε ο γιατρός όταν εδώ και μια ώρα τού ήρθε 
μια ελαφριά ζάλη, μα πως πριν μπει στην αίθοuσα μιλούσε 
λογικά, έτσι ποu κανείς δεν μπορούσε να προβλέΦει τίποτα. 
Απεναντίας ο ίδιος επέμενε και ήθελε με κάθε τρόπο να 
δώσει κατάθεση. Μα πριν ησuχάσοuν όλοι κι έρθοuν στον 
εαuτό τοuς ακολούθησε και δεύτερη σκηνή: Η Κατερίνα Ιβά
νοβνα έπαθε uστερική κρίση. Κραύγαζε δuνατά, έβαλε τα 
κλάματα, μα δεν ήθελε να φύγει, παρακαλούσε να μην τη 
βγάλοuν έξω και ξάφνοu φώναξε στον πρόεδρο: 

- Πρέπει να κάνω ακόμα μια κατάθεση, τώρ'  αμέ
σως . . .  αμέσως . . .  πάρτε το , διαβάστε το γρήγορα, γρήγο
ρα! Είναι το γράμμα αuτού τοu τέρατος, αuτοuνού, αuτοu-
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νοό ! έλεγε δείχνοντας τον Μίτια . Αυτός σκότωσε τον πατέ
ρα του , θα το δείτε αμέσως, μου γράφει πως θα σκοτώσει 
τον πατέρα του ! Ενώ εκείνος είναι άρρωστος, άρρωστος, 
έχει παραλήρημα! Είναι τρεις μέρες τώρα που το βλέπω 
πως έχει πυρετό ! 

Έτσι φώναζε έξω φρενών. Ο κλητήρας πήρε το χαρτί 
που αυτή πρότεινε στον πρόεδρο και κείνη πέφτοντας στο 
κάθισμά της και κρόβοντας το πρόσωπό της με τα χέρια, 
άρχισε να κλαίει σπασμωδικά και με λυγμοός , και κατα
πνίγοντας και τον παραμικρό στεναγμό από φόβο μην τη 
βγάλουν απ' την αίθουσα. Το χαρτί που 'δωσε ήταν κείνο 
το ίδιο το γράμμα του Μίτια που το 'χε στείλει απ' την 
ταβέρνα Πρωτεύουσα, που ο Ιβάν Φιοντόροβιτς ονόμαζε «μα
θηματικής σπουδαιότητας» ντοκουμέντο . Αλίμονο, το δικα
στήριο παραδέχτηκε αυτή τη μαθηματικότητά του κι αν δεν 
υπήρχε αυτό το γράμμα ίσως και να μην καταστρεφόταν 
ο Μίτια, ή τουλάχιστο η καταστροφή του δε θα 'ταν τόσο 
φριχτή! Το ξαναλέω , ήταν Μσκολο να παρακολουθήσει κα
νείς όλες τις λεπτομέρειες , και τώρ ' ακόμα όλα μου παρου
σιάζονται εντελώς συγκεχυμένα. Ο πρόεδρος βέβαια θ'  ανα
κοίνωσε αμέσως το καινοόργιο ντοκουμέντο στους δικαστές, 
στον εισαγγελέα, στο συνήγορο, στους ενόρκους . Θυμάμαι 
μονάχα πως άρχισαν να ρωτάνε τη μάρτυρα: Στην ερώτη
ση: ησόχασε τάχα αυτή; που της απηόθυνε ήρεμα ο πρόε
δρος, η Κατερίνα Ιβάνοβνα αναφώνησε ορμητικά: 

- Είμαι έτοιμη, έτοιμη! Είμαι εντελώς σε κατάσταση 
να σας απαντήσω, πρόσθεσε φανερά ακόμα φοβισμένη πως 
αυτοί, για κάποιο λόγο, δε θα θελήσουν να την ακοόσουν . 

Την παρακάλέσαν να δώσει λεπτομερέστερες εξηγήσεις: 
Τι γράμμα είν ' αυτό και κάτω από ποιες συνθήκες το έλα
βε; 

- Το έλαβα την παραμονη του εγκλήματος ,  μα το 
'χε γράψει μια μέρα πιο πριν στην ταβέρνα, θα πει λοιπόν 
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πως το 'γραψε OUO μΙρες πριν απ' το Ιγκλημά τοu -
Κόιτάξτε, είναι γραμμΙνο σε κάποιο λoγ�ριασμό ! φώναξε 
αuτή λαχανιάζοντας. Αuτός τότε με μισοόσε γιατί μόνος 
τοu φΙρθηκε παλιανθρωπίστικα και πήγε μ' αuτό το γό
ναιο . . .  Και γιατί ακόμα μοu χρωστοόσε κείνες τις τρεις 
χιλιάδες . . .  Ω, ντρεπότανε κι ο ίδιος για τις τρεις χιλιάδες, 
για την ίδια την ποταπότητά τοu ! Αuτές οι τρεις χιλιάδες, 
να πώς Ιγιναν -σας παρακαλώ, σας ικετεόω να μ' ακοό
σετε: Τρεις βδομάδες προτοό σκοτώσει τον πατέρα τοu ήρ
θε Ινα πρωί σπίτι μοu . Εγώ ήξερα πως τοu χρειάζονταν 
χρήματα και ήξερα γιατί -ναι, ναι, ακριβώς για να δελε
άσει αuτό το γόναιο και να την πάρει να φUγοuν . Το 'ξερα 
τότε πως με είχε πια απατήσει και θέλει να με παρατήσει, 
και γω, εγώ η ίδια τοu 'δωσα τότε αuτά τα χρήματα, 
εγώ η ίδια τοu τα πρότεινα τάχα για να τα στείλει στην 
αδερφή μοu στη Μόσχα, κι όταν τοu τα 'δινα τον κοίταζα 
στα μάτια και τοu 'πα πως μπορεί να τα στείλει όποτε 
θΙλει «ακόμα κι όστερα από 'να μήνα» .  Πώς λοιπόν, πώς 
λοιπόν να μην κατάλαβε πως τοu 'λεγα καταπρόσωπο: «crou 
χρειάζονται λεφτά για να μ' απατήσεις με την πρόστuχή 
crou, να λοιπόν τα λεφτά, εγώ η ίδια crou τα δίνω, πάρ' 
τα, αν είσαι τόσο άτιμος ώστε να τα πάρεις ! » . . .  Ήθελα 
να τον ξεμασκαρέψω μπροστά στα ίδια τοu τα μάτια. Au
τός τα πήρε, τα πήρε κι Ιφuγε, και τα ξόδεψε μ' αuτή 
την πρόστuχη σε μια νόχτα. Μα το κατάλαβε, το κατάλα
βε πως όλα τα ξΙρω, σας βεβαιώνω πως το κατάλαβε τότε 
και τοότο: πως εγώ, δίνοντάς τοu τα λεφτά, τον δοκιμάζω 
μονάχα: θα 'ναι τάχα τόσο άτιμος ώστε να τα πάρει από 
μέ.να ή όχι; Τον κοίταζα στα μάτια κι αuτός το ίδιο με 
κοίταζε στα μάτ.ια, όλα τα καταλάβαινε και τα πήρε, τα 
πήρε κι έ.φuγε με Τ9( λεφτά μοu ! 

- Αλήθεια Κάτια! οόρλιαξε ξάφνοu ο Μίτια · σε κοί
ταζα στα μάτια και καταλάβαινα πως μ' ατιμάζεις κι όμως 
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παρ' όλα αuτά τα πήρα τα λεφτά crou ! Περιφρονείστε τον 
παλιάνθρωπο, περιφρονείστε τον όλοι, τ' αξίζω! 

- Κατηγοροόμενε, μια λιξη ακόμα να πείτε και θα 
σας βγάλω έξω, φώναξε ο πρόεδρος . 

- Αuτά τα λεφτά τον βασανίζανε, σuνέχισε η Κάτια 
με σπασμωδική βιασόνη. Ήθελε να μοΙ) τα δώσει, το 'θε
λε, αuτό είναι αλήθεια, μα τοΙ) χρειάζονταν λεφτά και γι' 
αuτή την πρόστuχη. Να λοιπόν ποΙ) σκοτώνει τον πατέρα 
τοΙ) μα τα λεφτά δεν μοΙ) τα επιστρέφει μα φεόγει μαζί 
της σε κείνο το χωριό όποΙ) τον πιάσανε. Εκεί πάλι τα 
γλέντησε αuτά τα λεφτά ποΙ) έκλεΦε απ' τον πατέρα τοΙ) 
που σκότωσε. Και μια μέρα πριν απ' το φόνο μού 'γραΦε 
αuτό το γράμμα, το 'γραΦε μεθuσμένος, αuτό το κατάλαβα 
αμέσως τότε, το 'γραΦε από μίσος και ξέροντας, όντας βέ
βαιος, πως εγώ σε κανέναν δε θα δείξω αuτό το γράμμα, 
ακόμα κι αν σκότωνε . Αλλιώς δε θα το 'γραφε. Ήξερε 
,cως δε θα 'θελα να τον εκδικηθώ και να τον καταστρέΦω! 
Μα διαβάστε, διαβάστε το προσεχτικά, προσεχτικότερα πα
ρακαλώ,  και θα δείτε πως στο γράμμα όλα τα περιέγραΦε, 
όλα από πριν: πώς θα σκοτώσει τον πατέρα τοΙ) και ποό 
βρίσκονται τα λεφτά : Κοιτάχτε, παρακαλώ, προσέξτε μη 
σας διαφόγε,ι αuτή η φράση: « θα σκοτώσω, αρκεί να 'χει 
ψόγει ο Ι βάν » ,  Θα πει λοιπόν πως από πρώτα το μελέτησε 
με ποιο τρόπο θα σκοτώσει, είπε με κακεντρέχεια στο δικα
στήριο η Κατερίνα Ιβάνοβνα. 

Ω ,  ήταν φανερό πως είχε διαβάσει και είχε μελετήσει 
ως την τελευταία λεπτομέρεια αuτό το μοιραίο γράμμα και 
ήξερε την κάθε τοΙ) φρασοόλα . «Αν δεν ήταν μεθuσμένος 
δε θα μοΙ) 'γραφε, μα κοιτάξτε, εκεί είναι όλα γραμμένα 
από πρώτα, όλα ακριβέστατα όπως εξετέλεσε αργότερα το 
φόνο, όλο το πρόγραμμα! »  

Έτσι αναφωνοόσε έξω φρενών και φuσικά περιφρονώ
ντας όλες τις σuνέπειες για τον εαuτό της , αν και βέβαια 
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τις πρόβλεπε ίσως από δω κι ένα μήνα, γιατί και τότε 
ίσως ανατριχιάζοντας από μίσος σκεφτότανε :  «να το διαβά
σω τάχα αuτό στο δικαστήριο ; »  Τώρα όμως σαν να την 
είχε πάρει ο κατήφορος. Θuμάμαι πως κείνην ακριβώς τη 
στιγμή το γράμμα διαβάστηκε δuνατά απ' το γραμματέα 
και προκάλεσε σuντριπτική εντύπωση. Ρωτήσανε το Μίτια : 
το παραδέχεται αuτό το γράμμα για δικό τοu ; 

- Δικό μοu, δικό μοΙ) είναι! αναφώνησε ο Μίτια. Αν 
δεν ήμοuν μεθuσμένος, δε θα το 'γΡαφα! . , .  Για πολλά πρά
ματα μισούσαμε ο ένας τον άλλον, Κάτια, μα, τ' ορκίζοu
μαι, τ' ορκίζοuμαι πως εγώ και μισώντας σε σ' αγαπούσα, 
ενώ εσύ -όχι! 

Σωριάστηκε στο εδώλιο σuσπώντας τα χέρια τοΙ) απ' 
την απελπισία. Ο εισαγγελέας κι ο σuνήγορος άρχισαν να 
της uποβάλλοuν διασταuρούμενες ερωτήσεις ποΙ) είχαν xu
ρίως αuτό το νόημα: 

«Τι σας έκανε ν' αποκρύΦετε πριν από λίγο ένα τέτοιο 
ντοκοuμέντο και να καταθέσετε μ' εντελώς άλλο πνεύμα 
και τόνο ; »  

- Ναι, ναι, πριν από λίγο είπα Φέματα, όλο Φέματα 
είπα, ενάντια στην τιμή και στη σuνείδησή μοu, μα ήθελα 
τότε να τον σώσω, γιατί με μισούσε και με περιφρονούσε 
τόσο, σαν αλλόφρονη αναφώνησε η Κάτια . Ω, με περιφρο
νούσε φριχτά, με περιφρονούσε πάντα και, ξέρετε, ξέρετε, 
με περιφρονούσε από κείνη κιόλας τη στιγμή, όταν έπεσα 
κείνη τη φορά στα πόδια τοΙ) για κείνα τα λεφτά. Αuτό 
το είδα . . .  Εγώ τότε το αισθάνθηκα αμέσως αuτό, μα για 
πολύν καιρό δεν πίστεuα στον εαuτό μοu . Πόσες φορές δε 
διάβασα στα μάτια τοu : «Ό,τι και να πεις, μόνη σοΙ) ήρ
θες τότε σπίτι μοu » .  Ω, δεν κατάλαβε, δεν κατάλαβε καθό
λοΙ) γιατί έτρεξα τότε σ' αuτόν, είναι ικανός να uποπτεύεται 
μονάχα την προστuχιά! Έκρινε εξ ιδίων, νόμιζε πως όλοι 
είναι σαν κι αuτόν, έτριξε τα δόντια της θuμωμένα η Κά-
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τια, με πλήρη πια παραφορά. Και θέλησε να με παντρευτεί 
μόνο και μόνο γιατί πήρα την κληρονομιά, γι' αuτό, γι '  
αuτό! Πάντα το uποπτεuόμοuν πως γι' αuτό ήταν! Ω ,  είναί 
τέρας! ' Η  ταν πάντα βέβαιος πως θα τρέμω μπροστά τοι> 
σ' όλη μοι> τη ζωή από ντροπή γιατί τότε πήγα σπίτι τοu, 
και πως μπορεί αιώνια να με περιφρονεί και γι' αuτό να 
'χει τα πρωτεία, -να γιατί ήθελε να με παντρεuτεί! Έτσι 
είναι, όλα έτσι είναι! Προσπάθησα να τον νικήσω με την 
αγάπη μοu, την ατέλειωτη αγάπη μοu, ακόμα και την απι
στία τοι> ήθελα να uπομείνω, μα αuτός δεν κατάλαβε τίπο
τα, τίποτα! Μα μήπως μπορεί να καταλάβει τίποτα; Ε ίναι 
τέρας! Αuτό το γράμμα το πήρα μόλις την άλλη μέρα το 
βράδu, μοι> το στείλανε απ' την ταβέρνα, και το πρωί ακό
μα, το πρωί ακόμα, κείνη τη μέρα, ήθελα να τοι> τα crur
χωρέσω όλα, όλα, ακόμα και την απιστία τοu! 

Εννοείται πως ο πρόεδρος και ο εισαγγελέας την καθη
σόχαζαν . Είμαι βέβαιος πως ίσως μάλιστα και να ντρέπο
νταν όλοι τοuς να επωφελοόνται απ' την παραφορά της και 
ν' ακοόν τέτοιες εξομολογήσεις. Θuμάμαι πως άκοuσα να 
της λένε: 

«Καταλαβαίνοuμε πόσο σας είναι οδuνηρό, πιστέΦτε μας, 
είμαστε ικανοί να το .αισθανθοόμε» , κ .τ .λ .  κ .τ .λ .  

Μα παρ' όλα αuτά απέσπασαν κατάθεση από μια ru
ναίκα σε μια στιγμή νεuρικής κρίσης ποι> 'χε χάσει τα λο
γικά της. Τέλος περιέγραΦε μ' εξαιρετική καθαρότητα, ποι> 
τόσο σuχνά, αν και στιγμιαία, λάμπει ακόμα και σε στιγ
μές μιας τόσο τεταμένης κατάστασης, πως ο Ιβάν Φιοντό
ροβιτς σχεδόν έχανε τα λογικά τοι> όλοuς αuτοuς τοuς Ouo 
μήνες Φάχνοντας να βρει τρόπο να σώσει «το τέρας , αuτόν 
το φονιά» ,  τον αδερφό τοu . 

- Βασάνιζε τον εαuτό τοu, αναφωνοόσε αuτη· όλο ήθελε 
να ελαττώσει την ενοχή τοu, ομολογώντας μοι> πως κι ο 
ίδιος δεν αγαποόσε τον πατέρα τοι> και ίσως κι ο ίδιος να 
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ποθοuσε το θάνατό το\) . Ω, είναι μια βαθιά , πoΛU βαθιά 
σ\)νείδηση! Καταβασάνισε τον εα\)τό το\) με τη σ\)νείδηση! 
' Ολα μο\) τα ομολογοuσε, ερχόταν κάθε μέρα και μίλαγε 
μαζί μο\) σα με το μοναδικό το\) φίλο . Έχω την τιμή να 
'μαι ο μοναδικός το\) φίλος! αναφώνησε ξάφνο\) α\)τή, σα 
με κάποια πρόκληση, και τα μάτια της λάμΨανε. Είχε πάει 
στον Σμερντιακόβ δ\)ο φορές . Μια φορά ήρθε σπίτι μο\) και 
μο\) λέει : Αν σκότωσε ο Σμε.ρντιακόβ κι όχι ο αδερφός μο\) 
(γιατί α\)τόν το μuθο, πως σκότωσε ο Σμερντιακόβ, τον 
λέγαΥε όλοι στην πολιτεία μας) , τότε ίσως να φταίω και 
γω γιατί ο Σμερντιακόβ ήξερε πως δεν αγαποuσα τον πα
τέρα και ίσως νόμιζε πως θέλω το θάνατο το\) πατέρα . 
Τότε εγώ έβγαλα α\)τό το γράμμα και το\) το 'δειξα, κι 
α\)τός πείστηκε εντελώς πως σκότωσε ο αδερφός το\) κι α\)
τό πια τον τσάκισε ολότελα . Δεν μποροuσε να το \)ποφέρει 
πως ο αδερφός το\) είναι πατροκτόνος! Ακόμα, εδώ και μια 
εβδομάδα, είδα πως έχει αρρωστήσει απ' α\)τό . Είδα πως 
άρχιζε να χάνει τα λογικά το\) . Τις τελε\)ταίες μέρες τον 
έβλεπα να παραληρεί στο σπίτι μο\) , έβλεπα πως σάλε\)αν 
τα λογικά το\) . Τον είδανε και στο\)ς δρόμο\)ς έτσι . Περπά
ταγε και παραμιλοUσε. Ο γιατρός πο\) ήρθε απ ' τη Μόσχα 
uστερα από παράκλησή μο\) τον εξέτασε προχθές και μο\) 
είπε πως βρίσκεται στα πρόθuρα το\) εγκεφαλικοι) π\)ρετοU . 
Κι όλα εξαιτίας εκείνο\) , εξαιτίας αuτοu το\) τέρατος . Και 
χτες έμαθε πως ο Σμερντιακόβ πέθανε, -α\)τό το\) 'κανε 
τόση εντuπωση πο\) τρελάθηκε . . .  κι όλα εξαιτίας α\)τοι) το\) 
τέρατος, επειδή ήθελε να σώσει α\)τό το τέρας . 

Ω ,  εννοείται πως το να μιλάει κανείς έτσι και να προ
βαίνει σε τέτοιες ομολογίες, α\)τό δεν μπορεί να το κάνει 
παρά μια φορά στη ζωή ΤΟι) -όταν πρόκειται να πεθάνει, 
λόγο\) χάρη ανεβαίνοντας στο ικρίωμα . Μα η Κάτια βρι
σκόταν ακριβώς μέσα στο χαρακτήρα της και στη στιγμή 
της .  Α\)τή ήταν, η ίδια, κείνη η ορμητική Κάτια ΠΟι) έτρεξε 

Digitized by 10uk1s, July 2009



ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΡΑΜΑΖΟΒ 245 

τότε στον ακόλαστο νωρό για να σώσει τον πατέρα της 
η ίδια Κάτια ποu πριν από λίγο , μπροστά σ' όλο αuτό 
το ακροατήριο, περήφανη και πάναγνη, πρόσφερε τον εαuτό 
της και την κοριτσίστικη ντροπή της θuσία , με. το να διηγη
θεί το « εuγενικό φέρσιμο τοu Μίτια» , για να ελαφρόνει κά
πως την τόχη ποu τον περίμενε _ Και να ποu τώρα πρόσφε
ρε. με τον ίδιο τρόπο θuσία τον εαuτό της, μα για άλλον 
πια, και ίσως μονάχα τώρα, μονάχα αuτή τη στιγμή, κα
τανοώντας για πρώτη φορά πόσο πολότιμος της ήταν αuτός 
ο άλλος! Θuσίασε. τον εαuτό της απ' το φόβο της γι' αu
τόν, νομίζοντας ξαφνικά πως κατάστρεΦε τον εαuτό τοu κα
ταθέτοντας πως αuτός σκότωσε κι όχι ο αδερφός τοu , πως 
θuσιάστηκε για να τον σώσει, να σώσει τη φήμη τοu και 
την uπόληΦή τοu ! Παρ' όλα αuτά όμως κάτι το τρομερό 
ανέκuΦε. απ' αuτό - έλεγε Φέματα για τον Μίτια περιγράφο
ντας τις αλλοτινές σχέσεις της μ' αuτόν; Να το ερώτημα' 
όχι, όχι, δε. σuκοφαντοuσε με πρόθεση όταν φώναζε πως 
ο Μίτια την περιφρονοόσε για την εδαφιαία της uπόκλιση! 
Το πίστεuε κι η ίδια αuτό, ήταν βαθιά πεπεισμένη, απ ' 
τη στιγμή ίσως κείνης της uπόκλισης, πως ο απλόκαρδος 
Μίτια , ποu τη λάτρεuε ακόμα τότε, την κορο·ίδε.όει και την 
περιφρονεί. Και μονάχα από περηφάνια δέθηκε τότε μαζί 
τοu με αγάπη uστερική και σπαραχτική, από προσβλημένη 
περηφάνια, κι αuτή η αγάπη έμοιαζε περισσότερο με ' εκδί
κηση παρά με αγάπη' ω, ίσως αuτή η ραγισμένη αγάπη 
να μετοuσιωνόταν σε πραγματικό έρωτα, ίσως η Κάτια να 
μην ποθοόσε παρά μονάχα αuτό, μα ο Μίτια την πρόσβαλε 
με την απιστία τοu ως τα κατάβαθα της Φuχής της κι η 
Φuχή δε σuγχώρεσε . Kt η στιγμή της εκδίκησης παροuσιά
στηκε αναπάντεχα, κι όλα όσα μαζεόονταν τόσον καιρό στο 
στήθος της προσβλημένης γuναίκας μεμιάς και πάλι αναπά
ντεχα ξε.πετάχ�ηκαν έξω . Πρόδωσε το Μίτια μα πρόδωσε 
και τον εαuτό της! Και, εννοείται, μόλις πρόφτασε να εκ-
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φραστεί, η uπερένταση έσπασε και η ντροπή τη σuνέΤΡιΨε. 
Την έπιασε πάλι uστερία, έπεσε κλαίγοντας μ' αναφιλητά 
και φωνάζοντας. Την έβγαλαν έξω στα χέρια . Τη στιγμή 
ΠΟι) τη βγάζανε ,  η Γκρούσενκα έβγαλε μια κραuγή κι όρ
μησε στο Μίτια έτσι ΠΟι) δεν πρόφτασαν να τη σuγκρατή
crouv. 

- Μίτια! ούρλιαξε' σε χαντάκωσε η οχιά crou! Τώρα 
μας έδειξε τι είναι! φώναξε αuτή τρέμοντας απ' το κακό 
της στοuς δικαστές . Ο πρόεδρος έκανε νόημα και πήγαν 
να τη βγάλοuν απ' την αίθοuσα . Αuτή αντιστεκόταν, χτu
πιότανε και προσπαθούσε να ξαναγuρίσει στο Μίτια. Ο Μί
τια ούρλιαξε κι όρμησε κι αuτός προς το μέρος της. Τοuς 
σuγκράτησαν . 

Ναι, uποθέτω πως οι φιλοθεάμονες κuρίες μας θα 'μει
ναν εuχαριστημένες: το θέαμα ήταν πλούσιο . ' Ύστερα απ' 
αuτό θuμάμαι πως ήρθε ο γιατρός απ' τη Μόσχα. Νομίζω 
πως και πριν απ' αuτό ο πρόεδρος είχε στείλει τον κλητήρα 
για να φροντίσοuν τον Ιβάν Φιοντόροβιτς . Ο γιατρός είπε 
στο δικαστήριο πως ο άρρωστος βρίσκεται σε πολύ επικίν
δuνη κρίση πuρετού και πως θα 'πρεπε να τον απομακρύ
vouv αμέσως. Σ '  ερωτήσεις ΤΟι) εισαγγελέα και της uπερά
σπισης, επιβεβαίωσε πως ο ασθενής είχε έρθει να τον δει 
μόνος ΤΟι) προχτές και πως αuτός ΤΟι) 'χε προείπει πως 
θα 'χε σύντομα κρίση πuρετού, μα πως δε θέλησε να uπο
βληθεί σε θεραπεία . 

« Ήταν σε ανώμαλη ψuχική κατάσταση. Mou ομολο
γούσε ο ίδιος πως βλέπει ξύπνιος οράματα, πως σuναντά 
στο δρόμο διάφορα πρόσωπα ποΙ) έχοuν ήδη πεθάνει, και 
πως κάθε βράδΙ) τον επισκέπτεται ο Σατανάς» ,  κατέληξε 
ο διάσημος γιατρός κι αφού τέλειωσε την κατάθεσή τοu , 
αποσύρθηκε. 

Το γράμμα ποΙ) παροuσίασε η Κατερίνα Ιβάνοβνα cru
μπεριλήφθηκε στα πειστήρια. 'Ύστερα από σύσκεψη, το δι-
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καστήριο αποφάσισε : να συνεχιστεί η εξέταση των μαρτύ
ρων και οι δυο απρόσμενες καταθέσεις (της Κατερίνας Ιβά
νοβνας και του Ιβάν Φιοντόροβιτς) να καταχωρηθούν στα 
πρακτικά. 

Μα δε θα περιγράΦω πια τη συνέχεια της δίκης. Άλ
λωστε και οι καταθέσεις των άλλων μαρτύρων ήταν μονά
χα επαναλήΦεις κι επιβεβαιώσεις των προηγούμενων αν κι 
όλες με τις χαρακτηριστικές τους ιδιομορφίες . Μα, το ξα
ναλέω, όλα θα συγκεντρωθούν σ' ένα σημείο, στην αγόρευ
ση του εισαγγελέα που θα την αναφέρω τώρα . Όλοι ήταν 
ταραγμένοι, όλοι είχαν ηλεκτριστεί με την τελευταία κατα
στροφή και με καυτερή ανυπομονησία περιμένανε το γρηγο
ρότερο τη λύση, τις αγορεύσεις του εισαγγελέα και της υπε
ράσπισης και την ετυμηγορία. Ο Φετιουκόβιτς ήταν φανερά 
ταραγμένος με την κατάθεση της Κατερίνας Ιβάνοβνας. Αντί
θετα ο εισαγγελέας θριάμβευε. ' Οταν τέλειωσε η ακροαμα
τική διαδικασία έγινε διακοπή της συνεδρίασης, που βάστα
ξε σχεδόν μια ώρα. Τέλος ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στον 
εισαγγελέα. Νομίζω πως η ώρα ήταν οχτώ το βράδυ όταν 
ο εισαγγελέας μας, ο Ιππόλυτος Κυρίλοβιτς, άρχισε την 
αγόρευσή του . 
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Η αγόρωση τοu εισαγγελέα 
Χαρακτηρισμοί 

Ο ΙΠΠΟΛ ΥΤΟΣ Κ\)ρίλοβιτς άρχισε. την αγόρε.uσή το\) τρέ
μοντας ολόκληρος από νε.\)ρική ταραχή_ Το μέτωπο 
και οι κρόταφοί το\) , ήταν λο\)σμένοι σε. κρόο κι αρρω

στιάρικο ιδρώτα. Αισθανόταν διαδοχικά ρίγη και π\)ρε.τό σ' 
όλο το\) το κορμί. Έτσι τα διηγόταν ο ίδιος αργότε,ρα .  
Θε.ωρουσε. α\)τή την αγόρε.\)ση για το chef d' oeuvre το\), 
για το chef d' oeuvre όλης το\) της ζωής, για το κόκνε.ιον 
άσμα το\) . Κι αλήθε.ια, ε.ννιά μήνε.ς αργότε,ρα πέθανε. από 
καλπάζο\)σα φ\)ματίωση έτσι πο\) πραγματικά, όπως απο
δε.ίχτηκε., ε.ίχε. το δικαίωμα να σ\)γκρίνε.ι τον 'ε.α\)τό το\) με. 
κυκνο πο\) τραγο\)δάε.ι το τε.λε.\)ταίο το\) τραγουδι, αν προ
αισθανόταν το συντομο τέλος το\) . Σ' α\)τή την αγόρε.\)ση 
έβαλε. όλη το\) την καρδιά κι όλο το\) το μ\)αλό, κι έδε.ιξε. 
αναπάντε.χα πως μέσα το\) κρ\)βόταν και το αίσθημα το\) 
πολίτη και τα «καταραμένα» προβλήματα, όσα το\)λάχι
στον ο φτωχός μας Ιππόλ\)τος Κ\)ρίλοβιτς μπορουσε. ν' αγκα
λιάσε.ι .  Το κ\)ριότε.ρο, η αγόρε.\)σή το\) έκανε. ε.ντόπωση κ\)
ρίως για την ε.ιλικρίνε.ιά της . Α\)τός ε.ιλικρινά πίστε.\)ε. στην 
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ε.νοχή τοu κατηγοροuμένοu . Δε.ν τον κατηγοροόσε. κατά πα
ραγγε.λίαν οότε. από καθήκον και,  ζητώντας « ε.κδίκηση» ,  
παλλόταν πραγματικά απ' την ε.πιθuμία να «σώσε.ι την κοι
νωνία» .  Ακόμα και οι κuρίε.ς τοu ακροατηρίοu , ποu στο 
κάτω-κάτω ήταν ε.χθρικά διατε.θε.ιμένε.ς απέναντι στον Ιπ
πόλuτο Κuρίλοβιτς, παραδέχτηκαν ωστόσο την ε.ξαιρε.τική 
ε.ντόπωση ποu τοuς έκανε. η αγόρε.uσή τοu . ' Αρχισε. με. ρα
γισμένη κομματιαστή φωνή, μα πολό γρήγορα η φωνή τοu 
δuνάμωσε. κι αντήχησε. σ' όλη την αίθοuσα, και cruvixtcre. 
έτσι ως το τέλος της αγόρε.uσης. Μα μόλις τέλε.ιωσε., λίγο 
έλε.ιψε. να λιποθuμήσε.ι .  

« Κόριοι ένορκοι» ,  άρχισε. ο κατήγορος, «η  παροόσα uπό
θε.ση έκανε. πάταγο σ' όλη τη Ρωσία . Μα γιατί άραγε. να 
μας ε.κπλήσσε.ι και να μας τρομάζε.ι τόσο; Εμάς, ε.μάς ε.ιδι
κά, ποu ε.ίμαστε. τόσο σuνηθισμένοι σε. κάτι τέτοια ; Μα σ' 
αuτό ακριβώς έγκε.ιται η φρίκη, πως κάτι τέτοιε.ς ζοφε.ρές 
uποθέσε.ις έπαψαν να μας φαίνονται φριχτές. Να γιατί πρέ
πε.ι να φρίττοuμε.: γιατί τα σuνηθίσαμε. όλα, κι όχι για τη 
με.μονωμένη κακοuργία τοu ε.νός ή τοu ιXHou ατόμοu . Ποό. 
βρίσκονται λοιπόν οι αιτίε.ς της αδιαφορίας μας, της χλια
ρής μας στάσης σε. τέτοιε.ς uποθέσε.ις, σε. τέτοια σημε.ία των 
καιρών ποu μας προλιγοuν ένα μέλλον όχι ζηλε.uτό ; Στον 
κuνισμό μας τάχα, στην πρόωρη ε.ξάντληση τοu πνε.όματος 
και της φαντασίας μας της τόσο νε.αρής μας ακόμα κοινω
νίας μα τόσο πρόωρα όμως γε.ρασμένης; Ή ,  στις κλονισμέ
νε.ς ε.κ βάθρων ηθικές μας αρχές ή τέλος στο γε.γονός ότι 
δε.ν έχοuμε. καθόλοu τέτοιε.ς ηθικές αρχές; Δε.ν απαντώ σ' 
αuτά τα ε.ρωτήματα, όμως παρ' όλα αuτά, τα ε.ρωτήματα 
αuτά ε.ίναι βασανιστικά . Κι ο κάθε. πολίτης όχι μονάχα πρέ
πε.ι, μα και οφε.ίλε.ι να βασανίζε.ται απ' αuτά. Ο αρχάριος 
και δε.ιλός ακόμα Τόπος μας πρόσφε.ρε. ωστόσο στην κοινω
νία μας με.ρικές uπηρε.σίε.ς γιατί ποτέ χωρίς αuτόν δε. θα 
μαθαίναμε. με. κάποια πληρότητα κε.ίνε.ς τις φρίκε.ς των αχα-
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λίνωτων παθών .και της ηθικής κατάπτωσης πο\) μεταδίδει 
ακατάπα\)στα στις σελίδες το\) σ' όλο\)ς, κι όχι μονάχα στο\)ς 
επισκέπτες των αιθο\)σών των νέων ορκωτών δικαστηρίων, 
πο\) μας χαρίστηκαν στην παρούσα βασιλεία . Και τι διαβά
ζο\)με λοιπόν σχεδόν καθημερινά; Ω, για τέτοια πράγματα 
πο\) ωχριά μπροστά το\)ς η σημερινή \)πόθεση και φαίνεται 
σαν κάτι το σ\)νηθισμένο . Μα το σπο\)δαιότερο απ' όλα 
είναι πο\) η πλειονότητα των ρούσικων, των εθνικών μας 
ποινικών \)ποθέσεων, μαρτ\)ρεί κάποια γενική, κάποια κοινή 
σ\)μφορά, πο\) έχει ζ\)μωθεί μαζί μας και πο\) μ' α\)τήν, 
σαν γενικό πια κακό, είναι ΔUσxoλo να παλιψει κανείς . Να 
εκεί ένας λαμπρός νεαρός αξιωματικός της ανώτερης κοινω
νίας πο\) μόλις αρχίζει τη ζωή το\) και την καριέρα το\) , 
άτιμα και ύπο\)λα, χωρίς καμιά τύψη, σφάζει έναν κατώτε
ρο \)πάλληλο, κατά κάποιον τρόπο πρώην εuεργέτη το\) , 
και την \)πηρέτριά το\) , για να \)πεξαιρέσει ένα ομόλογό 
το\) και μαζί μ' α\)τό και τα \)πόλοιπα χρήματα το\) θύμα
τος :  " Θα μο\) χρειαστούνε για τις απολαύσεις μο\) στην 
\)ψηλή κοινωνία και για την καριέρα μο\)".  Αφού το\)ς έσφαξε 
και το\)ς δ\)ο φεύγει βάζοντας κάτω απ' τα κεφάλια και 
των δ\)ο νεκρών μαξιλάρια .  Εκεί ένας νεαρός ήρωας πο\) 
το στήθος το\) είναι γεμάτο στα\)ρούς ανδρείας, ληστεύει και 
φονεύει στη δημοσιά τη μητέρα το\) αρχηγού και ε\)εργέτη 
το\) και παρακινώντας το\)ς φίλο\)ς το\) στο έγκλημα το\)ς 
βεβαιώνει πως "α\)τή τον αγαπάει σαν παιδί της και γι' 
α\)τό θ '  ακολο\)θήσει όλες τις σ\)μβο\)λές το\) και δε θα πά
ρει προφ\)λάξεις" . Α\)τός βέβαια είναι τέρας , μα εγώ δεν 
τολμώ πια να πω πως είναι μια μεμονωμένη περίπτωση 
στην εποχή μας . 'Αλλος πάλι δε θα σφάξει μα θα σκεφτεί 
και θα αισθανθεί με τον ίδιο ακριβώς τρόπο , κι έτσι στην 
ψ\)χή το\) θα 'ναι το ίδιο άτιμος όπως και κείνος. Όταν 
βρίσκεται μονάχος με τη σ\)νείδησή το\) , μπορεί ν' αναρω
τιέται: "μα τι είναι τάχα η τιμή; Μήπως είναι πρόληψη 
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το αίμα ;"  Μπορεί να φωνάξοuν εναντίον μοu και να ποuν 
πως είμαι άνθρωπος νοσηρός, uστερικός, τερατώδης crUXO

φάντης, πως παραμιλάω, uπερβάλλω_ Ας είναι , ας είναι, 
και, Θεέ μοu, πόσο θα χαιρόμοuνα πρώτος αν ήταν έτσι_ 
Ω, μη με πιστεόετε, θεωρείστε με άρρωστο, μα ωστόσο 
θuμηθείτε τα λόγια μοu : Και το δέκατο και το εικοστό 
ακόμα απ' τα λόγια μοu να 'ναι αλήθεια -και τότε πάλι 
είναι φριχτό! Κοιτάχτε, κόριοι, κοιτάχτε πώς αuτοχτονοuν 
οι νέοι μας : χωρίς τα παραμικρά αμλετικά ερωτήματα περί 
τοu : "Τι θα γίνει εκεί; " Χωρίς ίχνος αuτών των ερωτημά
των, λες και το πρόβλημα για το πνεόμα μας και για ό,τ� 
μας περιμένει μετά θάνατον, από καιρό έχει εξαφανιστεί 
κι έχει ταφεί οριστικά γι' αuτοUς .  Κοιτάχτε τέλος τη δια
φθορά μας, τοuς ακόλαστοός μας . Ο Φιόντορ Παόλοβιτς, 
το δuστuχισμένο θόμα της παροόσης uποθέσεως, είναι μπρο
στά σε μερικοός απ ' αuτοuς αθώο παιδί. Κι όμως εμείς 
'λ ξ' "ζ ' δ '  " " Ν ο οι τον εραμε, oucre. ε ω αναμεσα μας . . .  αι, με την 
ψuχολογία της ρωσικής εγκληματικότητας θα καταπιαστοόν 
ίσως κάποτε τα πιο εξέχοντα πνεόματα, και δικά μας και 
εuρωπα·ίκά, γιατί το θέμα το αξίζει .  Μα αuτή μελέτη θα 
γίνει κάποτε, αργότερα, όταν θα uπάρχει καιρός κι όταν 
όλη η τραγική σuγχuση της παροόσας στιγμής θα 'χει απο
σuρθεί στο δεότερο πλάνο, έτσι ποu θα μπορεί κανείς να 
τη μελετήσει με μεγαλότερη διαόγεια κι αμεροληψία απ' 
όσο μποροόν άνθρωποι σαν και μένα . Τώρα όμως εμείς 
ή φρίττοuμε ή uποκρινόμαστε πως φρίττοuμε, μα οι ίδιοι 
στην πραγματικότητα απολαμβάνοuμε το θέαμα σαν ερα
στές δuνατών σuγκινήσεων, εκκεντρικών, ποu αναμοχλεό
ouv την κuνικά οκνηρή μας απραξία ή τέλος σα μικρά παι
διά διώχνοuμε με τα χέρια μας τα τρομερά οράματα και 
κρuβοuμε το κεφάλι στο μαξιλάρι, ώσποu να περάσει το 
τρομερό όραμα, με το σκοπό να τ·ο ξεχάσοuμε αμέσως στις 
χαρές και στα παιχνίδια . Μα θα πρέπει κάποτε και μεις 
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ν αρχίσοuμε. μια ζωή νηφάλια και στοχαστική, θα πρέπε.ι 
και με.ις να κοιτάξοuμε. τον ε.αuτό μας σαν κοινωνία, θα 
πρέπε.ι και με.ις κάτι τέλος πάντων να νιώσοuμε. απ ' τα 
κοινωνικά μας πράγματα, ή τοuλάχιστο ν' αρχίσοuμε. να 
νιώθοuμε.. Ένας με.γάλος σuγγραφέας* της προηγούμε.νης 
σχολής μας στο τέλος τοu με.γαλοuργήματός τοu , παρο
μοιάζοντας τη Ρωσία με. τρόικα ποu καλπάζε.ι προς άγνω
στο σκοπό, αναφωνε.ί: "Αχ, τρόικα, ποuλί τρόικα, ποιος 
σε. σοφίστηκε.; -, και με. πε,ρήφανο ε.νθοuσιασμό προσθέπι πως 
μπροστά στην τρόικα ποu τρέχε.ι με. ξέφρε.νο καλπασμό πα
ραμε.ρίζοuν, με. σε.βασμό όλοι οι λαοί. Ας ε.ίναι κι έτσι, κύ
ριοι, ας παραμε,ρίζοuν, με. σε.βασμό ή όχι, μα κατά την 
ταπε.ινή μοu γνώμη ο με.γαλοφuής καλλιτέχνης τέλε.ιωσε. έτσι 
το έργο τοu ή σε. μια κρίση παιδικά αθώας καλλιέπε.ιας 
ή γιατί φοβόταν την τοτινή λογοκρισία. Γιατί αν στην τρόι
κά τοu ζέΨε.ι κανε.ίς τοuς ίδιοuς τοuς ήρωές τοu , τοuς Σο
μπακιέβιτς, Ναζντριόβ και Τσίτσικοβ ,  τόπ όποιον και να 
βάλε.ις αμαξά, ένας Θε.ός ξέρε.ι πού θα φτάσε.ις με. τέτοια 
άλογα! Κι αuτοί ε.ίναι άλογα κε.ίνης της ε.ποχής, ποu ούτε 
σuγκρίνονται με τα δικά μας . Τα δικά μας τα ξεπε.ρνάνε 
πολύ» . 

Εδώ η αγόρε.uση τοu Ιππόλuτοu Κuρίλοβιτς διακόπηκε. 
από χειροκροτήματα. Η λιμπεραλιστική απόδοση της εικό
νας της τρόικας άρεσε πολύ . Η αλήθεια ε.ίναι πως ακούστη
καν μόλις δuο τρία χε.ιροκροτήματα έτσι ποu ο πρόεδρος 
ούτε και το βρήκε αναγκαίο ν' απε.ιλήσει πως θα « εκκενώ
σει την αίθοuσα» μα κοίταξε μονάχα αuστηρά προς το μέ
ρος εκείνων ποu χειροκροτούσαν. Μα ο Ιππόλuτος Κuρίλο
βιτς πήρε θάρρος : Ποτέ ως τώρα δεν τον είχαν χειροκροτή
σει !  Τόσα χρόνια δε θέλανε να τον ακούσοuν και να ποu 

* Γκόγκολ : Νεχρές Ψυχές. 
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ξάφνου του παρουσιάζεται η δυνατότητα να γίνει ακουστός 
σ' όλη τη Ρωσία! 

« Πραγματικά» ,  συνέχισε αυτός, «τι είναι αυτή η οικο
γένεια Καραμάζοβ που απόχτησε ξάφνου μια τέτοια θλιβε
ρή φήμη, σ'  ολόκληρη τη Ρωσία μάλιστα; Μπορεί να υπερ
βάλλω πoΛU, μα μου φαίνεται πως στην εικόνα αυτής της 
οικογένειας σαν να φανερώνονται μερικά βασικά κοινά στοι
χεία της σύγχρονης μορφωμένης μας κοινωνίας -ω, όχι 
όλα τα στοιχεία μα κείνα που φανερώνονται σε μικροσκοπι
κό σχήμα "σάν τον ήλιο σε μια σταγόνα νερό" , μα, όσο 
να 'ναι, κάτι καθρεφτίστηκε, κάτι φάνηκε. Κοιτάξτε αυτόν 
τον δυστυχισμένο, αχαλίνωτο κι ακόλαστο γέρο, αυτόν τον 
"πάτερ φαμίλια" που τέλειωσε τόσο θλιβερά τη ζωή του . 
Ευγενής από καταγωγή, που άρχισε το στάδιό του σα φτωχό 
παράσιτο που ύστερ' απ' αναπάντεχο κι απρόβλεπτο γάμο 
γίνεται κάτοχος ενός μικρού κεφαλαίου . Στην αρχή μικρο
κατεργάρης και δουλοπρεπής παλιάτσος, με κάποια εξυπνά
δα ωστόσο και πριν απ' όλα τοκογλύφος . Με τα χρόνια, 
δηλαδή όσο . μεγαλώνει το κεφάλαιό του , παίρνει θάρρος . 
Η ταπεινότητα κι η δουλοφροσύνη εξαφανίζονται και μένει 
μονάχα ο είρων και μοχθηρός κυνικός, κι ο ακόλαστος . 
Κάθε πνευματικότητα έχει ταφεί κι ένα μονάχα απομένει ,  
μια υπέρμετρη δίψα ζωής .  Και καταλήγει να μη βλέπει 
στη ζωή άλλο από αισθησιακές απολαύσεις κι αυτό διδά
σκει και στα παιδιά του . Από πατρικές ηθικές υποχρεώσεις 
-τίποτα. Τις κοροϊδεύει, ανατρέφει τα παιδιά του στην 
πίσω αυλή και χαίρεται που του τα παίρνουν από μπροστά 
του . Τα ξεχνάει μάλιστα ολότελα. Όλες οι ηθικές αρχές 
του γέρου είναι : apres moi le deluge. ' Ολα όσα είναι αντί
θετα στην έννοια του πολίτη, μια πλήρης. και μάλιστα εχθρική 
απομόνωση απ' την κοινωνία: "Ας πάει να καεί όλος ο 
κόσμος, φτάνει να 'μαι γω καλά" . Και είναι καλά, είναι 
απόλυτα ευχαριστημένος, διψάει να ζήσει έτσι άλλα είκοσι, 
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τριάντα χρόνια ακόμα. Ξεγελάει στο\)ς λογαριασμοuς τον 
ίδιο το\) το γιο, και με τα ίδια τα λεφτά το\) , με την κλη
ρονομιά της μητέρας το\) , πο\) δε θέλει να το\) τη δώσει, 
πάει να πάρει απ' α\)τόν, απ' το γιο το\) , την ερωμένη 
το\) . Όχι, δε θέλω να παραχωρήσω την \)περάσπιση το\) 
κατηγορο\)μένο\) στον διακεκριμένο εκ Πετρο\)πόλεως σ\)νή
γορο. Θα πω κι ο ίδιος την αλήθεια, καταλαβαίνω και 
γω κείνο τον όγκο της αγανάχτησης πο\) σ\)σσώρε\)σε στην 
καρδιά το\) γιο\) το\) . Μα φτάνει, φτάνει γι' α\)τόν τον δ\)
στ\)χισμένο γέρο, α\)τός πήρε την ανταμοιβή το\) . Ας θ\)μη
θοuμε μονάχα πως ήταν πατέρας, ένας απ' το\)ς σuγχρο
νο\)ς πατέρες. Θα προσβάλω τάχα την κοινωνία αν πω πως 
είναι μάλιστα ένας απ' το\)ς πολλοuς σuγχρονο\)ς πατέρες; 
Αλίμονο, είναι τόσοι σuγχρονοι πατέρες πο\) δεν εκφράζο
νται μονάχα τόσο κ\)νικά, όπως α\)τός, γιατί έχο\)ν καλuτε
ρη ανατροφή . Είναι πιο μορφωμένοι μα -κατά βάθος
έχο\)ν -::ην ίδια σχεδόν μ' α\)τόν φιλοσοφία . Μα ας είμαι 
πεσιμιστής, έστω, τα 'χο\)με σ\)μφωνήσει πια πως μο\) το 
σ\)γχωρείτε . Ας τα σ\)μφωνήσο\)με απ' τα πριν: Μη με πι
στεuετε, μη με πιστεuετε, εγώ θα μιλάω, μα εσείς μη με 
πιστεUετε . Αφήστε με ωστόσο να εκφραστώ, θ\)μηθείτε ωστό
σο κάτι απ ' τα λόγια μο\) . Μα να τα παιδιά α\)το'; το\) 
γέρο\) , α\)το'; το\) πάτερ φαμίλια : ο ένας είναι μπροστά μας 
στο εδώλιο το\) κατηγορο\)μένο\), θα επανέλθο\)με σ' α\)τόν . 
Για το\)ς άλλο\)ς θα πω λίγα μονάχα . Απ' α\)τοuς ο μεγα
ΛUτερoς είναι ένας απ' το\)ς σuγχρονο\)ς νέο\)ς, με περίφημη 
μόρφωση, με μ\)αλό αρκετά δ\)νατό, πο\) όμως δεν πιστεuει 
πια σε τίποτα, πο\) απέκρο\)σε και διέγραψε πια πάρα πολ
λά στη ζωή, όπως ακριβώς κι ο πατέρας το\) . Όλοι μας 
τον έχο\)με ακοuσει, η κοινωνία μας τον δέχτηκε φιλικά. 
Τις πεποιθήσεις το\) δεν τις έκρ\)βε' κάθε άλλο μάλιστα, 
πράγμα πο\) μο\) δίνει κιόλας το θάρρος να μιλήσω γι' α\)
τόν κάπως απερίφραστα, όχι βέβαια σαν άτομο μα σα μέ-
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λος της οικογένειας των Καραμάζοβ. Πέθανε εδώ χτες, αυ
τοκτόνησε, στην άκρη της πολιτείας, ένας αρρωστιάρης ηλί
θιος, που έχει μεγάλη σχέση με την παροόσα υπόθεση, πρώην 
υπηρέτης κι ίσως φυσικό τέκνο του Φιόντορ Παόλοβιτς, ο 
Σμερντιακόβ .  Αυτός με υστερικά δάκρυα μου διηγόταν στην 
προανάκριση πως αυτός ο νεαρός Καραμάζοβ, ο Ιβάν Φιο
ντόροβιτς, του προκαλοόσε φρίκη με την πνευματική του 
ασέλγεια: "Όλα, μου 'λεγε, επιτρέπονται ό,τι υπάρχει στον 
κόσμο, και τίποτα δεν πρέπει ν' απαγορεόεται από δω και 
πέρα -να τι με δίδασκε. όλη την ώρα" . Καθώς φαίνεται, 
αυτός ό ηλίθιος πάνω σ' αυτήν ακριβώς την ιδέα που του 
διδάξανε, τρελάθηκε τελειωτικά αν και φυσικά επέδρασε στην 
πνευματική του διαταραχή κι η επιληψία . κι όλη αυτή η 
τρομερή καταστροφή που ενέσκηψε στο σπίτι τους .  Μα αυ
τός ο ηλίθιος · έκανε μια πολό-πολό περίεργη παρατήρηση, 

θ ' , , ι ' t: 
" 

που α κανε τιμη και σ εναν πιο ε�υπνo απ αυτον παρα-
τηρητή, και να γιατί άρχισα να μιλάω γι' αυτό: "Αν υπάρ
χει ,  μου είπε, κάποιος απ' τους γιους του Φιόντορ Παόλο
βιτς που του μοιάζει περισσότερο στο χαρακτήρα, αυτός εί
ναι ο· Ιβάν Φιοντόροβιτς" . Μ '  αυτή την παρατήρηση δια
κόπτω το χαρακτηρισμό που άρχισα μη θεωρώντας ευπρε
πές να συνεχίσω. Ω, δε θέλω να βγάλω άλλα συμπεράσμα
τα και σαν κοράκι να προφητεόω μονάχα καταστροφές στο 
νεαρό. Ε ίδαμε ακόμα και σήμερα, σ' αυτή την αίθουσα, 
πως η άμεση ouναμη της αλήθειας ζει ακόμα στη νεαρή 
του καρδιά, πως ακόμα τα αισθήματα των οικογενειακών 
δεσμών δεν έχουν σιγήσει μέσα του απ' την ασέβεια και 
τον ηθικό κυνισμό που τον απόχτησε μάλλον από κληρονο
μικότητα παρά από πραγματική πνευματική βάσανο. 'Ύστερα 
ο άλλος γιος, -ω, αυτός είναι έφηβος ακόμα, ευσεβής και 
ταπεινόφρωψ σε αντίθεση με τη ζοφερή διαβρωτική κοσμο
θεώρηση του αδερφοό του , γυρεόει να προσκολληθεί, οότως 
ειπείν, στις "λα'ίκές ρίζες" ή σ' αυτό που εννοοόν μ' αυτή 
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τη σοφή φρασούλα μερικοί θεωρητικίζοντες κύκλοι των δια
νοοuμένων μας .  Αuτός, βλέπετε, προσκολλήθηκε στο μονα
στήρι . Λίγο ακόμα και θα 'παιρνε το μοναχικό σχήμα . Σ '  
αuτόν , μοΙ) φαίνεται ,  σαν ασuνείδητα, εκφράστηκε κείνη η 
δειλή απελπισία ποι) μ' αuτήν τόσοι πολλοί τώρα στη φτω
χή μας κοινωνία, απ' το φόβο τοι) κuνισμού και της δια
φθοράς και λαθεμένα αποδίδοντας όλο το κακό στην επί
δραση το:.> εuρωπα'ίκού πολιτισμού , ρίχνονται,  όπως λένε 
οι ίδιοι, προς το "γενέθλιο χώμα" , σαν να πούμε στη μη
τρική αγκάλη της πατρίδας, σαν παιδιά τρομαγμένα απ' 
τα οράματα, και στα στερεμένα στήθια της αδuνατισμένης 
μητέρας διψάνε να τοuς πάρει τοuλάχιστο ήσuχα ο ύπνος 
και μάλιστα να κοιμηθούν εκεί σ' όλη τοuς τη ζωή, αρκεί 
να μη βλέποuν τις φρίκες ποι) τοuς τρομάζοuν . Από μέρος 
μοΙ) εύχομαι στον καλό και προικισμένο έφηβο κάθε αγαθό, 
εύχομαι η εφηβική τοΙ) έφεση προς τις λα'ίκές ρίζες να μη 
μεταβληθεί στο τέλος, όπως τόσο σuχνά σuμβαίνει, από 
ηθικής πλεuράς, σ' ένα ζοφερό μuστικισμό κι από πολιτικής 
σε κοντόφθαλμο σοβινισμό -δuο πράγματα ποι) ίσως ν'  
απειλούν το έθνος με μεγαλύτερο κακό απ' όσο η πρόωρη 
αποσύνθεση ποι) προέρχεται απ' τον κακώς εννοημένο και 
αβασάνιστα αποχτημένο εuρωπα'ίκό πολιτισμό, ποι) απ ' αu-
τόν uποφέρει ο μεγαλύτερος αδερφός το\ ») .  

. 

Για το σοβινισμό και το μuστικισμό ακούστηκαν πάλι 
δuο τρία χειροκροτήματα . Και φuσικά ο Ιππόλuτος Κuρίλο
βιτς σuνεπάρθηκε αν κι όλ' αuτά λίγη σχέση είχανε με την 
παρούσα uπόθεση κι επιπλέον δεν ήταν κι αρκετά σαφή, 
μα θέλησε πολύ αuτός ο άρρωστος και χολώμένος άνθρω
πος να εκφραστεί, έστω και μια φορά στη ζωή τοu . Λέγανε 
αργότερα στην πολιτεία μας πως στο χαρακτηρισμό τοΙ) Ιβάν 
Φιοντόροβιτς καθοδηγείτο από αισθήματα κάθε άλλο παρά 
ντελικάτα, γιατί εκείνος τον είχε αποστομώσει μια δuο φο
ρές σε σuζητήσεις δημόσια, κι ο Ιππόλuτος Κuρίλοβιτς το 
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θ\)μόταν α\)τό και τώρα, θέλησε να ε.κδικηθεί. Μα δεν ξέρω 
αν μποροόσε κανείς να βγάλει ένα τέτοιο σuμπέρασμα. Όπως 
και να 'ναι, όλ' α\)τά ήταν μονάχα εισαγωγή, όστερα η 
αγόρε\)ση σ\)νεχίστηκε πιο ομαλά και πιο κοντά στο θέμα. 

« Μα να κι ο τρίτος γιος της της σόγχρονης οικογέ
νειας, -σ\)νέχισε ο Ιππόλ\)τος Κ\)ρίλοβιτς,- βρίσκεται στο 
εδώλιο το\) κατηγορο\)μένο\), ενώπιόν μας . Και ενώπιόν σας 
, θ " ζ , , εχετε και τα κατορ ωματα το\) , τη ωη και τα εργα το\) : 
Ήρθε το πλήρωμα το\) χρόνο\) κι όλα βγήκαν στο φως 
κι όλα αποκαλόφθηκαν . Σ '  αντίθεση με τον "ε\)ρωπα'ίσμό" 
και τις "λα·ίκές ρίζες" των αδερφών το\), α\)τός σαν να εκ
προσωπεί τη στοιχειακή Ρωσία όπως είναι -ω, όχι ακρι
βώς, όχι όλη, ο Θεός να μας φ\)λάει αν ήταν έτσι! Κι 
όμως εδώ είναι η Ρωσιοόλα μας, μ\)ρίζει, ακοόγεται η μη
τεροόλα. Ω ,  εμείς , είμαστε στοιχειακοί, είμαστε το καλό 
και το κακό σ' ένα καταπληχτικό ανακάτωμα, είμαστε ερα
στές το\) πολιτισμοό και το\) Σίλερ και την ίδια ώρα κα\)
γαδίζο\)με στις ταβέρνες και ,ξεριζώνο\)με τα γένεια των μπε
κρήδων της παρέας μας. Ω, και μεις είμαστε στιγμές-στιγμές 
καλοί και \)πέροχοι, μα μονάχα τότε, όταν νιώθο\)με κι 
οι ίδιοι καλά κι \)πέροχα. Απεναντίας σ\)νταραζόμαστε, κ\)
ριολεκτικά σ\)νταραζόμαστε απ' τα ωγενέστε.ρα ιδανικά μα 
με τη σ\)μφωνία να πραγματοποιοόνται από μόνα το\)ς, να 
μας πέφτο\)ν στο τραπέζι απ' τον ο\)ρανό και, το κ\)ριότερο, 
α\)τό να γίνεται δωρεάν" δωρεάν, έτσι πο\) να μην πληρώ
σο\)με τίποτα . Να πληρώνο\)με δε μας αρέσει καθόλο\) , μα 
να παίρνο\)με, α\)τό μας καλαρέσει, και σε. όλα. Ω ,  δώστε, 
δώστε μας όλα τ' αγαθά της ζωής (ακριβώς όλα, δε σ\)μ
βιβαζόμαστε με λιγότερα) και ιδιαίτερα μη βάζετε εμπόδια 
στις παρορμήσεις μας και τότε θ' αποδείξο\)με πως μποροό
με να 'μαστε καλοί και \)πέροχοι .  Δεν είμαστε άπληστοι, 
όχι , μα ωστόσο δώστε' μας λεφτά, περισσότερα, όσο γίνε
ται περισσότερα, όσο γίνεται πιο πολλά λε.φτά και θα δείτε 
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πόσο με.γαλόΦuχα, με. πόση πε.ριφρόνηση στο αξιοκαταφρό
νητο μέταλλο θα τα σκορπίσοuμε. όλα σε. μια νόχτα σε. ακρά
τητο γλιντι .  Αν όμως δε. μας δώσοuν λε.φτά, τότε. θα δε.ί
ξοuμε. πως ξέροuμε. να τα βρίσκουμε. όταν το θε.λήσουμε.. 
Μα γι' αυτό αργότε.ρα, θα τα παΡάκολοuθήσουμε. με. τη 
σε.ιρά. Πρώτα απ' όλα ε.ίναι μπροστά μας ένα φτωχό πα
ραπε.ταμένο αγοράκι "στην πίσω αuλή, χωρίς παπουτσά
κια" , όπως ε.χφράστηκε. πριν από λίγο ο ε.υυπόληπτος και 
σε.βαστός, μα, αλίμονο, ξένης καταγωγής συμπολίτης! Το 
ξαναλέω άλλη μια φορά -σε. κανέναν δε. θα παραχωρήσω 
την υπε.ράσπιση του κατηγορουμένου . Εγώ ε.ίμαι ο κατήγο
ρος, ε.γώ κι ο συνήγορος. Ναι, και με.ις άνθρωποι ε.ίμαστε., 
και με.ις μποροόμε. να σταθμίσουμε. πώς μποροόν �α ε.πιδρά
crouv στο χαρακτήρα οι πρώτε.ς ε.ντυπώσε.ις της παιδικής ηλι
κίας και της πατρικής ε.στίας . Μα να, το αγόρι ε.ίναι έφη
βος πια, ε.ίναι νέος, αξιωματικός. Για αταξίε.ς και για πρό
κληση σε. μονομαχία τον ε.ξορίζουν σε. μια παραμε.θόριο πο
λιτε.ία της ε.υλογημένης Ρωσίας μας . Εκε.ί υπηρε.τε.ί ,  ε.χε.ί 
και γλε.ντάε.ι και, φυσικά, με.γάλο καράβι, με.γάλε.ς φουρ
τοόνε.ς . Χρε.ιαζόμαστε. μέσα, μέσα πριν απ' όλα, και να, 
όστε.ρα από παρατε.ταμένους καυγάδε.ς, συμφωνε.ί να πάρε.ι 
απ' τον πατέρα του τις τε.λε.υταίε.ς έξι χιλιάδε.ς ροόβλια και 
κε.ίνος του τα στέλνε.ι. Προσέξτε., έδωσε. απόδε.ιζη, και υπάρχε.ι 
ένα γράμμα του όπου λέε.ι πως μ' αυτές τις έξι χιλιάδε.ς 
παραιτε.ίται σχε.δόν από κάθε. άλλη του αξίωση στην κληρο
νομιά . Εδώ γίνε.ται η συνάντησή του με. μια νέα ε.uγε.νικοU 
χαρακτήρα και με.γάλης πνε.υματικής καλλιέργε.ιας . Ω, δε.ν 
τολμώ να ε.παναλάβω τις λε.πτομέρε.ιε.ς, μόλις τις ακοόσα
τε.: Εδώ η τιμή, η αυτοθυσία· και γω σωπαίνω. Η ε.ικόνα 
του νέου , του ε.λαφρόμυαλου και ακόλαστου που υποκλίθη
κε. ωστόσο μπροστά στην πραγματική ε.υγένε.ια, μπροστά 
στην υΦηλότε.ρη ιδέα, φάνηκε. μπροστά μας ε.ξαιρε.τικά συ
μπαθητική . Αλλ' αμέσως όστε.ρα απ' αυτά, στην ίδια αυτή 
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αίθο\)σα, είδαμε εντελώς αναπάντεχα και την άλ) η όΦη το\) 
νομίσματος. Και πάλι δεν τολμώ να κάνω \)πo�έσε.ις και 
θ' αποφόγω ν' αναλόσω γιατί έγινε έτσι. Μα ωστΙσο \)πήρ
χαν αιτίες γι' α\)τή τη μεταβολή. Α\)τή η ίδια γ\)ναίκα, 
χύνοντας δάκρ\)α αγανάχτησης πο\) τόσον καιρό Τ1:' 1 έκρ\)
βε, μας ανακοινώνει πως α\)τός ο ίδιος, ο ίδιoς �:ρώτoς 
την περιφρονοόσε για την απρόσε χτη, ασ\)γκράτητη ίσως 
παρόρμησή της, μα πο\) ήταν ωστόσο ε\)γενική και μεΥαλό
Φ\)χη . Σ '  α\)τόν δε, στον αρραβωνιαστικό α\)τής της κοπέ
λας, σ' α\)τόν πρώτον φάνηκε κείνο το χλε\)αστικό χαμόγε
λο πο\) α\)τή μονάχα απ' α\)τόν δεν μποροόσε να το \)ποφέ
ρει . Ξέροντας πως την έχει κιόλας απατήσει (την απάτησε 
με την πεποίθηση πως α\)τή από δω και μπρος έπρεπε όλα 
να τα \)ποφέρει, ακόμα και την απιστία το\») , ξέροντάς το 
α\)τό, α\)τή επίτηδες το\) προτείνει τρεις χιλιάδες ροόβλια 
και φανερά, πολό φανερά, το\) δίνει να καταλάβει πως το\) 
προτείνει τα λεφτά για ν' απατήσει α\)τή την ίδια: "Τι 
θα γίνει; Θα τα πάρεις ή όχι; Θα 'σαι τόσο κ\)νικός;" 
το\) λέει α\)τή σιωπηλά με το α\)στηρό και ερε\)νητικό της 
βλέμμα . Α\)τός την κοιτάει, καταλαβαίνει εντ.ε.λώς τις σκέ
Φεις της (μονάχος το\) τ '  ομολόγησε εδώ μπροστά μας πως 
όλα τα κατάλαβε) κι όμως οικειοποιείται α\)τές τις τρεις 
χιλιάδες κα τις σπαταλάει σε δ\)ο μέρες με την καινοόργια 
το\) αγαπημένη! Σε τι να πιστέΦο\)με λοιπόν; Στην πρώτη 
άραγε εκδοχή -στην παρόρμηση της μεγαλοΦ\)χίας πο\) 
τον κάνει να δ"ώσει τα τελει.:ιταία το\) χρήματα και να \)πο
κλιθεί μπροστά στην αρετή ή στην άλλη όΦη το\) νομίσμα
τος, την τόσο αποκρο\)στική; Σ\)νήθως στη ζωή σ\)μβαίνει 
έτσι πο\), ανάμεσα σε δ\)ο αντιθέσεις, την αλήθεια, πρέπει 
να τη ζητάει κανείς στη μέση . Στην προκειμένη όμως περί
πτωση δε σ\)μβαίνει α\)τό . Το πιθανότερο στην πρώτη περί
πτωση να ήταν ειλικρινά ε\)γενής και στη δεύτερη το ίδιο 
ειλικρινά χαμερπής. Γιατί; "  Μα γιατί ίσα- ίσα είμαστε φό· 
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σε.ις πλατιές, καραμαζοβικές -σ' αuτό δα θέλω να 
καταλήξω- ικιινές να σuμπε.ριέχοuμε. τις κάθε. ε.ίδοuς αντι
θέσε.ις και ν' α'/τικρίζοuμε. ταuτόχρονα και τις δuο αβύσ
σοuς, την άβuσσ .ι από πάνω μας , την άβuσσο των ανωτέ
ρων ιδανικών, κ (/ ι την άβuσσο κάτω από μας , την άβuσσο 
της πιο χαμηλής και βρομε.ρής πτώσης. Θuμηθε.ίτε. τη λα
μπρή σκέψη ΠΟι) ε.ξέφρασε. πριν από λίγο ο νε.αρός παρατη
ρητής ΠΟι) παραΚCιλoύθησε. από κοντά όλη την οικογένε.ια 
Καραμάζοβ, ο κύρ ιος Ρακίτιν. 'Ή σuναίσθηση ΤΟι) βάθοuς 
της κατάπτωσης ε.ίιι )(ι το ίδιο απαραίτητη γι' αuτές τις αχα
λίνωτε.ς, ασuγκράτητε.ς φύσε.ις όπως και η σuναίσθηση της 
ανώτε.ρης ε.uγένε.ιας' ·  -κι αuτό ε.ίν ' αλήθε.ια: ακριβώς αuτό 
το αφύσικο μίγμα τούς χρε.ιάζε.ται σuνε.χώς κι ακατάπαu
στα: Δuο άβuσσοι, δuο άβuσσοι, κύριοι, την ίδια στιγμή' 
χωρίς αuτό ε.ίμαστε. δuστuχε.ίς κι ανικανοποίητοι, η ύπαρξή 
μας δε.ν ε.ίναι πλήρης. Έχοuμε. πλατιά ψuχή ε.με.ίς, πολύ 
πλατιά, σαν όλη τη μητε.ρούλα μας, τη Ρωσία, ε.με.ίς όλα 
θ.χ τα χωρέσοuμε. και μ' όλα θα σuμβιβαστούμε. . Επί τη 
ε.uκαιρία, κύριοι ένορκοι, μια κι ανι:φέραμε. τώρα αuτές τις 
τρε.ις χιλιάδε.ς, θα ε.πιτρέΨω στον ε.αuτό μοΙ) να προτρέξω 
κάπως . Φανταστε.ίτε. μονάχα πως αuτός, αuτός ο χαρακτή
ρας , παίρνοντας τότε. κε.ίνα τα λε.φτά, και μάλιστα με. τέ
τοιον τρόπο, με. τέτοια ντροπή, με. τέτοια καταισχύνη, με. 
την έσχατη αuτή ταπε.ίνωση, -φανταστε.ίτε. μονάχα πως 
αuτός την ίδια κε.ίνη μέρα μπόρε.σε. τάχα να ξε.χωρίσε.ι απ ' 
αuτά τα μισά, να τα ράΨε.ι σ' ένα φuλαχτό κι ολόκληρο 
μήνα ύστε.ρα να 'χε.ι τη σταθε.ρότητα να το 'χε.ι πάνω το\! , 
στο λαιμό τοu, παρ' όλοuς τοuς πε.ιρασμούς και τις ε.ξαιρε.'
τικές ανάγκε.ς όποΙ) βρέθηκε. . Ούτε. στα με.θuσμένα γλέντια 
στις ταβέρνε.ς, ούτε. τότε. όταν αναγκάστηκε. να φύγε.ι απ ' 
την πολιτε.ία για να ζη'tήσε.ι ένας Θε.ός ξέρε.ι από ποιον τα 
λε.φτά ποΙ) τοΙ) ήταν απαραίτητα για να φuγαδέΨε.ι την αγα
πημένη τοΙ) απ' τοuς πε.ιρασμούς τοΙ) αντίζηλοu , τοΙ) πατέρα 
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του, -δεν αποφασίζει ν' αγγίξει αυτό το φυλαχτό . Μα 
μονάχα για να μην αφήσει την αγαπημένη του στους πειρα
σμούς του αντιζήλου του ,  που τόσο τον ζήλευε, θα 'πρεπε 
ν' ανοίξει το φυλαχτό του και να μείνει στο σπίτι άγρυπνος 
φρουρός της αγαπημένης του ,  περιμένοντας κείνη τη στιγμή 

θ 'λ ' " δ ' " β '  που α του πει επιτε ους: ειμαι ικη σου , για να ιαστει 
να φύγει μαζί της κάπου μακριά απ' το μοιραίο περιβάλλον 
του . Μα όχι, αυτός δεν αγγίζει το φυλαχτό του και με 
ποια δικαιολογία; Η πρώτη δικαιολογία, το είπαμε, ήταν 
ακριβώς το ότι όταν του πει "είμαι δική σου , πάρε με και 
πήγαινέ με όπου θέλεις" -τότε θα 'χε με τι να την πάει. 
Μα αυτή η πρώτη δικαιολογία, καθώς λέει κι ο ίδιος ο 
κατηγορούμενος, ωχρίασε μπροστά σε μια δεύτερη. Όσο 
έχω πάνω μου, είπε, αυτά τα λεφτά "είμαι παλιάνθρωπος 
μα όχι κλέφτης, γιατί. πάντα μπορεί να πάω στην προ
σβλημένη από μένα αρραβωνιαστικιά και βγάζοντας τα μι
σά του ποσού που της πήρα με δόλο, πάντα μπορώ να 
της πω: "βλέπεις , γλέντησα τα μισά σου λεφτά κι απόδει
ξα έτσι πως είμαι αδύναμος κι ανήθικος άνθρωπος και, αν 
θέλεις, παλιάνθρωπος, ( εκφράζομαι με τη γλώσσα του ίδιου 
του κατηγορουμένου) -μα κι αν είμαι παλιάνθρωπος, κλέ
φτης δεν είμαι, γιατί αν ήμουνα κλέφτης, τότε δε θα σου 
'φερνα αυτό το μισό των χρημάτων που μου μείνανε, μα 
θα τα οικειοποιόμουνα κι αυτά σαν το πρώτο μισό" .  Κατα
πληχτική εξήγηση του γεγονότος! Αυτός ο ίδιος ξέφρενος 
μα αδύναμος άνθρωπος, που δεν μπόρεσε να μην υποκύψει 
στον πειρασμό να πάρει τις τρεις χιλιάδες ρούβλια με τέ
τοια καταισχύνη, αυτός ο ίδιος άνθρωπος νιώθει ξάφνου μέ
σα του μια τόσο στωική σταθερότητα και κουβαλάει στο 
λαίμό του χιλιάδες ρούβλια μην τολμώντας να τις αγγίξει! 
Συμβιβάζεται αυτό, έστω και λίγο, με το χαρακτήρα που 
εξετάζουμε; Όχι, και θα επιτρέψω στον εαυτό μου να σας 
εκθέσω πώς θα φερνόταν σ' αυτή την περίπτωση ο αληθι-
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νός Ντιμήτρι Καραμάζοβ, και στην περίπτωση ακόμα που 
πραγματικά θα τ'  αποφάσιζε να ράψει τα λεφτά του στο 
φυλαχτό. Με τον πρώτο πειρασμό, Ιστω και μονάχα για 
να διασκεδάσει με κάτι την καινοόργια του αγαπημΙνη, που 
μ' αυτήν σπατάλησε κιόλας το πρώτο μισό των ίδιων χρη
μάτων, θα ξήλωνε το φυλαχτό του και θα ξεχώριζε από 
κει -ας υποθΙσουμε για την πρώτη περίπτωση μονάχα εκατό 
ροόβλια,- γιατί ποιος δα ο λόγος να επιστρΙΨει το δίχως 
άλλο τα μισά, δηλαδή χίλια πεντακόσια ροόβλια; Φτάνουν 
και τα χίλια τετρακόσια. Κατά βάθος είναι Ινα και το αυ
τό : "είμαι, θα πει, παλιάνθρωπος, μα όχι κλΙφτης γιατί 
Ιφερα πίσω Ιστω και μονάχα χίλια τετρακόσια ροόβλια, 
μα ο κλiφτης θα τα 'παιρνε όλα και δε θα 'φερνε τίποτα" . 
Ύστερ ' από λίγον καιρό πάλι θα ξήλωνε το φυλαχτό και 
θα 'παιρνε πάλι Ινα δεότερο κατοστάρικο, όστερα και τρί
το , όστερα τΙταρτο, κι όχι αργότερα απ' το τiλoς του μη
νός θα ' βγαζε και το προτελευταίο κατοστάρικο : Κι Ινα 
κατοστάρικο να πάω πίσω, πάλι το ίδιο θα 'ναι: "παλιάν
θρωπος είμαι μα κλiφτης όχι . Ε ίκοσι εννιά κατοστάρικα 
τα γλΙντησα, μα παρ' όλα αυτά το Ινα το επΙστρεψα ' Ινας 
κλiφτης κι αυτό ακόμα δε θα το επΙστρεφε" . Και τελικά 
πια, όταν θα γλεντοόσε και το προτελευταίο κατοστάρικο , 
θα κοίταζε το τελευταίο και θα 'λεγε στον εαυτό. του : "Μα 
ναι, στ ' αλήθεια δεν αξίζει να της επιστρΙΨω Ινά' κατοστά
ρικο, ας το γλεντήσω κι αυτό ! "  Να πώς θα φερνόταν ο 
πραγματικός Ντιμήτρι Καραμάζοβ όπως τον ξΙρουμε! Όσο 
για το παραμόθι για το φυλαχτό -Ιρχεται σε τΙτοια αντί
θεση με την πραγματικότητα που μεγαλότερη οότε και να 
φανταστεί δεν μπορεί κανείς. Όλα μπορεί να τα υποθΙσει 
κανείς μα όχι αυτό! Μα θα επανiλθoυμε» .  

Αφοό εξΙθεσε με τη σειρά τους όλα όσα ήταν γνωστά 
στην ανάκριση για τις περιουσιακΙς διαφωνίες και τις οικο
γενειακΙς σχΙσεις του πατΙρα με το γιο 'κι ακόμα μια φορά 
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βγάζοντας το σuμπέρασμα πως με τα uπάρχοντα στοιχιία 
κανένας δεν μπορεί να καθορίσει ποιος γέλασε τον άλλον 
στη διανομή της κληρονομιάς, ο Ιππόλuτος Κuρίλοβιτς uπεν
θύμισε την ιατρική πραγματογνωμοσύνη σχετικά με τις τρεις 
χιλιάδες ποu καρφώθηκαν στο μuαλό τοu Μίτια σαν έμμο
νη ιδέα. 
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Ιστορική επισκόπηση 

Η ΙΑ ΤΡΙΚΗ πραγματογνωμοσύνη προσπάθησε να μας 
αποδείξει πως ο κατηγορούμενος δεν είναι στα καλά 
του και πως είναι μανιακός. Εγώ όμως βεβαιώνω 

πως έχει τα μυαλά του και πως αυτό ίσα- ίσα είναι το χει
ρότερο: Αν δεν είχε τα μυαλά που έχει, θα 'ταν ίσως πιο 
πoλu μυαλωμένος .  Όσο για το ότι είναι μανιακός, μ' αυτό 
θα συμφωνούσα κιόλας · μα μονάχα σ' ένα σημείο -στο 
ίδιο εκείνο που κι η πραγματογνωμοσύνη υπέδειξε, δηλαδή 
στην άποψή του για τις τρεις χιλιάδες που τάχα του όφειλε 
ο πατέρας του . Παρ ' όλα αυτά ίσως μπορεί να βρει κανείς 
καταλληλότερη άποψη για να εξηγήσει αυτή την παντοτινή 
παραφορά του κατηγορουμένου γι' αυτά τα χρήματα παρά 
την τάση του προς την παραφροσύνη. Από μέρος μου είμαι 
εντελώς σύμφωνος με τη γνώμη του νεαρού γιατρού που 
βρίσκει πως · ο κατηγορούμενος είχε και έχει πλήρεις και 
φυσιολογικές νοητικές ικανότητες μα ήταν μονάχα εξερεθι
σμένος κι εξαγριωμένος . Και να περί τίνος πρόκειται. Δεν 
είναι οι τρεις χιλιάδες, δεν είναι το ποσόν που προκαλούσε 
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τη μανία του κατηγορουμένου, μα το ότι υπήρχε εδώ μια 
ιδιαίτερη αιτία. Η αιτία αυτή είναι η ζήλεια ! »  

Εδώ ο Ιππόλυτος Κυρίλοβιτς εξέθεσε με λεπτομέρειες 
όλη την εικόνα του μοιραίου πάθους του κατηγορουμένου 
για τη Γκροόσενκα. 'Αρχισε απ' τη στιγμή που ο κατηγο
ροόμενος πήγε στη "νεαρή γυναίκα" για να τη "σπάσει 
στο ξόλο" , -εκφράζομαι με τις ίδιες του τις λέξεις ,- εξή
γησε ο Ιππόλυτος Κυρίλοβιτς . 

«Μα αντί να τη σπάσει στο ξόλο, έπεσε στα πόδια 
της -να η αρχή αυτής της αγάπης. Τον ίδιο κείνο καιρό 
ρίχνει τα βλέμματά του στην ίδια γυναίκα κι ο γέρος, ο 
πατέρας του κατηγορουμένου, -σόμπτωση καταπληχτική 
και μοιραία γιατί κι οι δυο καρδιές φλογίστηκαν μονομιάς, 
την ίδια στιγμή, αν και προηγοόμενα την ξέρανε χι οι δυο 
αυτή τη γυναίκα και τη συναντοόσανε, -και φλογίστηκαν 
αυτές οι καρδιές με το πιο ασυγκράτητο, το πιο καραμαζο
βικό πάθος . Εδώ έχουμε την ομολογία της ίδιας: "Εγώ, 
λέει αυτή, κoρόιδεuα και τον έναν και τον άλλον" .  Ναι, 
της ήρθε ξάφνου το κέφι να κορο'ίδέψει και τον έναν και 
τον άλλον . Προηγοόμενα δεν το 'θελε μα εδώ της πέρασε 
ξάφνου αυτή η σκέψη απ' το κεφάλι -και τ' αποτέλεσμα 
ήταν να πέσουν και οι δυο τους νικημένοι μπροστά της. 
Ο γέρος, που προσκυνοόσε το χρήμα σαν Θεό, αμέσως ετοί
μασε τρεις χιλιάδες ροόβλια μόνο και μόνο για να την κα
ταφέρει να πάει σπίτι του και γρήγορα έφτασε στο σημείο 
να θεωρεί ευτυχισμένο τον εαυτό του αν μποροόσε να κατέ
θετε στα πόδια της τ' όνομά του και την περιουσία του 
φτάνει να συμφωνοόσε κείνη να γίνει νόμιμη σόζυγός του . 
Γι '  αυτό έχουμε μαρτυρίες θετικές. Όσο για τον κατηγο
ροόμενο, η τραγωδία του είναι προφανής, βρίσκεται ενώ
πιόν μας . Μα τέτοιο ήταν το "παιχνίδι" της νέας γυναί
κας . Στο δυστυχισμένο νέο η ξελογιάστρα δεν έδινε οότε 
καν ελπίδες, γιατί η ελπίδα, η πραγματική ελπίδα, του 
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δόθηκε μονάχα την τελευταία στιγμή, όταν αυτός, γονατι
στός μπροστά στη βασανίστριά του, της έτεινε τα βουτηγ
μένα στο αίμα του πατέρα κι αντεραστή του χέρια : Σ '  αυ
τήν ακριβώς τη στάση συνελήφθη . "Να με στείλετε μαζί 
του στο κάτεργο, εγώ τον έφερα ως εκεί, εγώ είμαι ένοχη 
περισσότερο απ' όλους ! "  αναφωνούσε αυτή η γυναίκα μο
νάχη της, σε ειλικρινή πια μεταμέλεια, τη στιγμή της σύλ
ληψής του . Ο ταλαντούχος νέος που ανέλαβε να περιγράψει 
την παρούσα υπόθεση, -ο ίδιος κείνος κύριος Ρακίτιν που 
γι' αυτόν έκανα πριν από λίγο λόγο- σε μερικές πυκνές 
και χαρακτηριστικές φράσεις καθορίζει τον χαρακτήρα αυ
τής της ηρωίδας: "Πρώιμη απογοήτευση, πρώιμο ξεγέλα
σμα και πτώση, η απιστία του ξελογιαστή αρραβωνιαστι
κού που την παράτησε, ύστερα η φτώχεια, η κατάρα της 
τίμιας οικογένειας και τέλος η κηδεμονία ενός πλούσιου γέ
ρου , που εδώ που τα λέμε τον θεωρεί και τώρα ακόμα 
ευεργέτη της. Στη νεαρή καρδιά που περιέκλεινε ίσως πολ
λά καλά στοιχεία, φώλιασε η οργή από πολύ νωρίς. Δη
μιουργήθηκε ένας χαρακτήρας υπολογιστικός και άπληστος 
στο χρήμα. Δημιουργήθηκε χλευασμός και μνησικακία για 
την κοινωνία" .  Ύστερ' απ ' αυτόν το χαρακτηρισμό είναι 
κατανοητό πως μπορούσε να κοροϊδεύει και τον ένα και 
τον άλλον μονάχα για να παίξει, -για ένα μοχθηρό παι
χνίδι .  Και να που σ' αυτόν τον μήνα απελπισμένου έρωτα, 
ηθικής κατάπτωσης, απιστίας στην αρραβωνιαστικιά του , 
οικειοποίησης ξένων χρημάτων, που τα εμπιστεύτηκαν στην 
τιμιότητά του, -ο κατηγορούμενος φτάνει σχεδόν στην πα
ραφορά, στη λύσσα απ' την αδιάκοπη ζήλεια, και για ποιον; 
Για τον ίδιο τον πατέρα του ! Και το κυριότερο, ο άφρων 
γέρος προσπαθεί να δελεάσει και να τραβήξει κοντά του 
το αντικείμενο του πάθους του -με τις ίδιες εκείνες τρεις 
χιλιάδες που ο γιος του τις θεωρεί κληρονομιά της μητέρας 
του , που γι' αυτές βρίζει τον πατέρα του . Ναι, είμαι σύμ-
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φωνος, α\)τό ηταν δuσκολο να το \)πομείνει! Εδώ μποροuσε 
να εμφανιστεί και μανία ακόμα . Δεν ήταν τα χρήματα το 
σπο\)δαίο, μα το πως μ' α\)τά τα ίδια χρήματα, με τέτοιον 
αποκρο\)στικό κ\)νισμό, σ\)νέτριβαν την ε\)τ\)χία το\) ! »  

' Υ  στερα ο Ιππόλ\)τος Κ\)ρίλοβιτς πέρασε στο πώς σιγά
σιγά γεννιότανε στον κατηγοροuμενο η σκΙΦη της πατρο
κτονίας και την εςέτασε απ' τα γεγονότα . 

«Στην αρχή φωνάζαμε μονάχα στις ταβέρνες -όλον 
α\)τό το μήνα φωνάζαμε . Ω ,  εμείς αγαπάμε να ζοuμε μες 
στον κόσμο και να τ' ανακοινώνο\)με αμέσως όλα στο\)ς 
ανθρώπο\)ς. Ακόμα και τις πιο καταχθόνιες κι επικίνδ\)νες 
σκέΦεις μας, μας αρέσει να τις μοιραζόμαστε με το\)ς άλ
λο\)ς και, είναι άγνωστο γιατί, αμέσως, εκεί, απαιτοuμε 
να μας απαντοuν α\)τοί οι άνθρωποι με πλήρη σ\)μπάθεια, 
να μπαίνο\)ν σ' όλες τις φροντίδες μας και τις ανησ\)χίες, 
να μας λένε πάντα ναι και να μη φέρνο\)ν εμπόδιο στις 
όποιες παρορμήσεις μας . Αλλιώς θα εςαγριωθοuμε και θα 
τα κάνο\)με γ\)αλιά καρφιά στην ταβέρνα . (Ακολο\)θΟUσε το 
ανέκδοτο για τον λοχαγό Σνεγκιριόβ) .  Όσοι είδαν κι άκο\)
σαν τον κατηγοροuμενο α\)τόν το μήνα αισθάνθηκαν τέλος 
πως εδώ μπορεί να μην είναι μονάχα φωνές και φοβέρες 
στον πατέρα μα πως σε μια τέτοια παραφορά οι απειλές 
θα περάσο\)ν και στα έργα . (Εδώ ο εισαγγελέας περιέγρα
Φε την οικογενειακή σ\)νάντηση στο μοναστήρι, τις κο\)βέ
ντες με τον Αλιόσα και την αποκρο\)στική σκηνή της χειρο
δικίας στο σπίτι το\) πατέρα, όταν ο κατηγοροuμενος όρμη
σε μέσα μετά το γεUμα) . Δεν έχω σκοπό να βεβαιώσω 
με πείσμα, -εςακολοuθησε ο Ιππόλ\)τος Κ\)ρίλοβιτς- πως 
ως εκείνη τη σκηνή ο κατηγοροuμενος είχε αποφασίσει πια 
uστερ' από σκέΦη και προμελετημένα να ςεμπερδεuει με τον 
πατέρα το\) σχοτώνοντάς τον . Ωστόσο η ιδέα α\)τή το\) είχε 
έρθει στο μ\)αλό αρκετές φορές πια, και α\)τός τη σκεφτόταν 
-γι' α\)τό έχο\)με γεγονότα, μάρτ\)ρες και την ίδια το\) 
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την ομολογία. Παραδέχομαι, κύριοι ένορκοι, -πρόσθεσε 
ο Ιππόλuτος Κuρίλοβιτς,- πως ως τα σήμερα ακόμη αμ
φέβαλλα αν έπρεπε να καταλογίσω στον κατηγορούμενο μια 
πλήρη και σuνειδητή προμελέτη τοι> εγκλήματος ποι> τον 
πολιορκούσε. ' Ημοuν σταθερά πεπεισμένος πως η ψuχή τοι> 
πολλές φορές πια διέβλεπε τη μοιραία στιγμή, μα μονάχα 
τη διέβλεπε, τη φανταζόταν μονάχα σαν ένα ενδεχόμενο, 
μα ακόμα δεν καθόριζε ούτε τα χρονικά όρια εκτέλεσης ού
τε τις σuνθήκες .  Μα αμφέβαλλα ως τα σήμερα μονάχα 
ώσποι> είδα αuτό το μοιραίο ντοκοuμέντο ποι> παροuσίασε 
σήμερα στο δικαστήριο η κuρία Βερχόβτσεβα . Ακούσατε κι 
οι :όιοι, κύριοι, τις αναφωνήσεις της: "Είναι το σχέδιο, 
ε(ναι το πρόγραμμα τ(; ) φόνοu ! "  Να πώς καθόρισε αuτή 
το δυστυχισμένο "μεθυσμένο" γράμμα του δυστυχισμένου 
κατηγορουμένου. Και πραγματικά αυτό το γράμμα έχει όλη 
τη σημασία του προγράμματος και της προμελέτης . Είναι 
γραμμένο δυο εικοστετράωρα πριν το έγκλημα, -κι έτσι' 
ξέρουμε πια σταθερά πως ouo εικοστετράωρα πριν απ' την 
πραγματοποίηση του τρομερού του σχεδίου, ο κατηγορού
μενος ανακοίνωσε με όρκο πως αν δεν βρει αύριο τα λεφτά, 
τότε θα σκοτώσει τον πατέρα με σκοπό να του πάρει τα 
λεφτά κάτω απ ' το μαξιλάρι "που είναι στο φάκελο με 
την κόκκινη κορδέλα, αρκεί να 'χει φύγει ο Ιβάν" . Ακούτε; 
"Αρκεί να 'χει φύγει ο Ιβάν" ,  -θα πει λοιπόν πως εδώ 
όλα είναι προσχεδιασμένα, οι συνθήκες έχουν ζυγιστεί -
και τι; 'Ολα ύστερα εκτελέστηκαν σύμφωνα με τα γραμμέ
να! Η προμελέτη και η σκέψη είναι αναμφισβήτητες, το 
έγκλημα επρόκειτο να γίνει με σκοπό τη ληστεία, αυτό έχει 
διακηρυχθεί καθαρά , έχει γραφεί και υπογραφεί. Ο κατη
γορούμενος δ�ν αρνιέται την υπογραφή του . Θα μου πούνε: 
Αυτά τα 'γραψε ένας μεθυσμένος .  Μα αuτό δε μειώνει τί
Ποτα ' όντας μεθυσμένος έγραψε κείνο που σκέφτηκε νηφά
λιος .  Αν δεν το είχε σκεφτεί νηφάλιος δε θα το 'γραφε 
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με.θυσμένος. Ίσως να μου πουν: για ποιο λόγο λοιπόν το 
φώναζε. στις ταβέρνε.ς; Όποιος αποφασίζε.ι μια τέτοια δου
λε.ιά προμελετημένη αυτός σωπαίνε.ι και το κρατάε.ι μυστι
κό . Αυτό ε.ίν' αλήθε.ια, μα αυτός φώναζε. τότε. όταν δε.ν 
υπήρχαν ακόμα σχέδια και προμε.λέτε.ς, μα μονάχα μια ε.πι
θυμία, όταν ωρίμαζε. μια ροπή. 'Υστε.ρα πια φωνάζε.ι λιγό
τε.ρο γι' αυτό . Κε.ίνο το βράδυ , όταν γράφτηκε. αυτό το 
γράμμα, αφοό ήπιε. στην Πρωτεύουσα , αυτός, παρά τις συ
νήθε.ιές του , ήταν σιωπηλός, δε.ν έπαιζε. μπιλιάρδο, καθόταν 
στην άκρη, δε. μίλαγε. με. κανέναν κι έδιωξε. μονάχα απ' 
τη θέση του έναν ε.μποροϋπάλληλο, μα αυτό πια σχε.Οόν 
ασυναίσθητα, από συνήθε.ια για καυγά, που μια και μπήκε. 
στην ταβέρνα δε.ν μποροόσε. ν' αποφόγε.ι .  Κι αλήθε.ια, μαζί 
με. την τε.λε.ιωτική απόφαση ο κ.ατηγοροόμε.νος θα 'πρε.πε. 
να σκε.φτε.ί τον κίνδυνο πως ε.ίχε. φωνάξε.ι πάρα πολό στην 
πολιτε.ία προηγοόμε.να και πως αυτό μποροόσε. να τον ε.πι
βαρόνε.ι σημαντικά και να τον προδώσε.ι όταν θα ε.κτε.λiσε.ι 
αυτό που 'χε. σκε.φτε.ί .  Όμως τι να γίνε.ι; Ό,τι έγινε., έγι
νε., δε.ν ξε.γίνε.ται πια και στο κάτω-κάτω τη γλιτώσαμε. 
ως τα τώρα, θα τη γλιτώσουμε. και πάλι. Ελπίζαμε. στο 
άστρο μας , κόριοι! Πρέπε.ι ακόμα να παραδε.χτώ πως έκανε. 
πολλά για ν' αποφόγε.ι τη μοιραία στιγμή, πως κατέβαλε. 
πάρα πολλές προσπάθε.ιε.ς για ν' αποφόγε.ι την αιματηρή 
έκβαση. 'Άόριο θα ζητήσω λε.φτά απ' όλους τους ανθρώ
πους" , όπως γράφε.ι με. την ιδιόρρυθμη γλώσσα του, "κι 
αν δε. μου δώσουν τότε. θα χυθε.ί αίμα" . Και πάλι με.θυσμέ
νος το 'γραΦε. και πάλι όμως με. νηφαλιότητα το ε.ξε.τέλε.σε. 
όπως το 'γραΦε. ! »  

Εδώ ο Ιππόλυτος Κυρίλοβιτς άρχισε. να πε.ριγράφε.ι λε.
πτομε.ρε.ιακά όλε.ς τις προσπάθε.ιε.ς που κατέβαλε. ο Μίτια 
να βρε.ι τα λε.φτά για ν' αποφόγε.ι το έγκλημα . Πε.ριέγραΦε. 
το πώς πήγε. στο Σαμσόνοβ, το ταξίδι του στο Λιαγκάβη 
-όλα ντοκουμε.νταρισμένα. «Βασανισμένος, χλε.υασμένος, 
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πεινασμένος, έχοντας πουλήσει το ρολόι του γι αυτό το 
ταξίδι (έχοντας όμως πάνω του χίλια πεντακόσια ροόβλια 
-και μακάρι, μακάρι να τα 'χε! ) τυραννισμένος απ' τη 
ζήλεια για το αντικείμενο της αγάπης του που είχε αφήσει 
στην πολιτεία, υποπτευόμενος πως αυτή χωρίς αυτόν θα 
πάει στο Φιόντορ Παόλοβιτς, επιστρέφει επιτέλους στην πο
λιτεία . Δόξα τω Θεώ ! Αυτή δεν ήταν στου Φιόντορ Παό
λοβιτς. Αυτός ο ίδιος τη συνοδεόει στον προστάτη της, τον 
Σαμσόνοβ. ( Παράξενο, το Σαμσόνοβ εμείς δεν τον ζηλεό
ουμε, κι αυτή είναι μια εξαιρετικά χαρακτηριστική ψυχολο
γική ιδιομορφία σ' αυτή την υπόθεση! ) Ύστερα βιάζεται 

, " , β 'λ " να πα ει στη σκοπια του , στα περι ο ια και κει, και κει 
μαθαίνει πως ο Σμερντιακόβ έχει κρίση επιληψίας , πως ο 
άλλος υπηρέτης είναι άρρωστος -ο δρόμος είναι ανοιχτός 
και τα "συνθήματα" στα χέρια του- τι πειρασμός! Παρ' 
όλα αυτά αυτός ανθίσταται. Πηγαίνει στη σεβαστή κυρία 
Χοχλάκοβα π6υ ζει προσωρινά στην πολιτεία μας. Από καιρό 
πια τον συμπονοόσε αυτή η κυρία και του προτείνει την 
πιο λογική συμβουλή. Να παρατήσει όλ' αυτά τα γλέντια, 
αυτή την επαίσχυντη αγάπη, αυτά τα ξημεροβραδιάσματα 
στις ταβέρνες, την άκαρπη σπατάλη των νεανικών του δυ
νάμεων και να πάει στη Σιβηρία, στα χρυσωρυχεία: "αυτή 
είναι διέξοδος για τις κοχλάζουσες δυνάμεις σας, για το 
ρομαντικό χαρακτήρα σας που διψάει για περιπέτειες" » .  
Αφοό περιέγραψε τ '  αποτέλεσμα της συνομιλίας και κείνη 
τη στιγμή, όταν ξάφνου ο κατηγοροόμενος έμαθε πως η 
Γκροόσενκα δεν ήταν καθόλου στου Σαμσόνοβ, αφοό περιέ
γραψε τη στιγμιαία παραφορά του δυστυχισμένου με τα ξε
χαρβαλωμένα απ' τη ζήλεια νεόρα του στη σκέψη πως αυ
τή τον ξεγέλασε και τώρα είναι σ' αυτόν, το Φιόντορ Παό
λοβιτς, ο Ιππόλυτος Κυρίλοβιτς συμπέρανε τονίζοντας τη 
μοιραία σημασία της σόμπτωσης: «Αν η υπηρέτρια πρό
φταινε να του πει πως η αγαπημένη του ήταν στο Μόκρο-
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γιε με τον "προηγοόμενο" και "αναμφισβήτητο" -τίποτα 
δε θα γινότανε. Μα αυτή τα 'χασε απ' το φόβο της, άρχι
qε να σταυροκοπιέται και να ορκίζεται· κι αν ο κατηγοροό
μενος δεν την σκότωσε επί τόπου, αυτό έγινε μόνο και μό- , 
νο γιατί έτρεξε να βρει την άπιστη. Μα σημειώστε τοότο : 
Όσο και να 'ταν εκτός εαυτοό, άρπαξε μολαταότα το μπα
κιρένιο γουδοχέρι. Γιατί το γουδοχέρι; Γιατί όχι κανένα 
άλλο όπλο; Μα αν εμείς έναν ολόκληρο μήνα είχαμε μπρο
στά μας αυτή την εικόνα και προετοιμαζόμασταν γι' αυτό, 
τότε μόλις είδαμε κάτι που μοιάζει με όπλο, το αρπάζουμε 
και μεις σαν όπλο . Όσο για το ότι ένα τέτοιο αντικείμενο 
μπορεί να χρησιμέψει σαν όπλο, αυτό το σκεφτόμαστε εδώ 
κι ένα μήνα . Γι' αυτό κι έτσι στιγμιαία κι αδίσταχτα το 
αναγνωρίσαμε σαν όπλο . Και γι' αυτό δεν είναι ασυναίσθη
τα, . δεν είναι αθέλητα που άρπαξε αυτός αυτό το μοιραίο 
γουδοχέρι .  Και να τον στον κήπο του πατέρα του , ο δρό
μος είναι ανοιχτός , μάρτυρες δεν υπάρχουν, βαθιά μεσάνυ
χτα, σκοτάδι και ζήλεια . Η υποψία πως εκείνη είναι δω, 
μαζί με κείνον, με τον αντίζηλό του, στην αγκαλιά του , 
κι ίσως τον κορο'ίδεόει αυτή τη στιγμή -του κόβει την 
ανάσα. Μα κι όχι η υποψία μονάχα -τι υποψίες τώρα, 
η απιστία είναι φανερή, οφθαλμοφανής: εκείνη είναι δω, 
να, σ'  αυτό το δωμάτιο με το φωτισμένο παράθυρο, είναι 
κει πίσω απ' το παραβάν- και να ο δυστυχισμένος προ
χωρεί στη νόχτα προς το παράθυρο, ρίχνει μια ματιά μέσα 
με σεβασμό, υποτάσσεται ενάρετα στη μοίρα του και σω
φρονέστατα απομακρόνεται για να μη συμβεί τίποτα το επι
κίνδυνο και το ανήθικο- και θέλουν να μας πείσουν πως 
έτσι έγινε, εμάς που ξέρουμε το χαρακτήρα του κατηγορου
μένου , που καταλαβαίνουμε σε ποια Ψυχική κατάσταση βρι
σκότανε, μια κατάσταση που την ξέρουμε απ' τα γεγονότα, 
και ,  το κυριότερο, αφού γνώριζε τα συνθήματα που μ' αυ
τά αμέσως θα μποροόσε ν' ανοίξει το σπίτι και να μπει ! »  
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Εδώ εξ αφορμής των « σuνθημάτων» ο Ιππόλuτος Ku
ρίλοβιτς άφησε για λίγο την κατηγορία τοu και βρήκε απα
ραίτητο να πει περισσότερα για το Σμερντιακόβ με σκοπό 
να εξαντλήσει μια για πάντα αuτό το σημείο σχετικά με 
το Σμερντιακόβ σα δράστη τοu εγκλήματος και να βάλει 
τελεία και παόλα σ' αuτή την uπόθεση. Μίλησε πολΙ> διεξο· 
δικά κι όλοι καταλάβανε πως παρ' όλη την περιφρόνηση 
ποu Ιδειξε γι' αuτή την uπόθεση, τη θεωροόσε μολαταότα 
εξαιρετικά σποuδαία. 
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Διατριβή περί Σμερντιακόβ 

Κ ΑΙ ΠΡΩΤΑ-ΠΡ ΩΤΑ ποό βρέθηκε η δυνατότητα μιας 
τέτοιας υποΦίας; άρχισε ο Ιππόλυτος Κυρ ίλοβιτς μ' 
αυτή την ερώτηση_ Ο πρώτος που φώναξε πως σκό

τωσε ο Σ μερντιακόβ ,  ήταν ο ίδιος ο κατηγοροόμενος τη 
στιγμή της σόλληΦής του , που όμως δε μας έφερε, απ ' 
τη στιγμή της κραυγής του αυτής ως την τωρινή δίκη, 

. οότε μιαν απόδειξη για να υποστηρίξει την κατηγορία του 
-κι όχι μo�άχα απόδειξη δεν έφερε μα οότε καν έναν 
λογικό υπαινιγμό σε κάποιο γεγονός_ 'Υ στερα επιβεβαι
ώνουν αυτή την κατηγορία μονάχα τρία πρόσωπα :  ο ι  δυο 
αδερφοί του κατηγορουμένου και η Κ\.ίρία Σ βετλόβα.  Μα 
ο μεγαλότερος απ' τους αδερφοός του κατηγορουμένου ανα
κοίνωσε την υποΦία του σήμερα μονάχα, όντας άρρωστος, 
σε μια κρίση αναμφισβήτητης παραφροσόνης και πυρετοό ' 
σ '  όλους όμως τους δυο προηγοόμενους μήνες , όπως μας 
είναι θετικά γνωστό, συμμεριζόταν εντελώς την πεποίθη
ση για την ενοχή του αδερφοό του κι οότε γόρευε επιχει
ρήματα γ ια  ν '  αντ ικροόσε ι  
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αυτή τη γνώμη. Μα μ' αυτό θ' ασχοληθούμε ιδιαίτερα κι 
αργότερα . Ύστερα ο νεότερος αδερφός του κατηγορουμένου 
μάς λέει πριν από λίγο πως αποδείξεις για την υποστήριξη 
της ιδέας του για την ενοχή του Σμερντιακόβ δεν έχει κα
θόλου, ούτε την παραμικρότερη, και βγάζει τα συμπερά
σματά του μονάχα απ' τα λεγόμενα του ίδιου του κατηγο-
ρουμένου κι απ' την εκφραση του προσώπου του -κι 
αυτή την κολοσσιαία απόδειξη δυο φορές την ανέφερε πριν 
από λίγο ' η δε κυρία Σβετλόβα εκφράστηκε ίσως με τρόπο 
ακόμα πιο κολοσσιαίο: ' ' ' Q ,τι σας πει ο κατηγορούμενος 
αυτό και να πιστεύετε, δεν 'ε ίναι από κείνους που λένε Φέ
ματα" .  Μα όλες οι αποδείξεις για την ενοχή του Σμερντια
κόβ προέρχονται απ' αυτά τα τρία πρόσωπα που ενδιαφέ· 
ρονται εξαιρετικά για την τύχη του κατηγορουμένου, κι όμως 
παρ ' όλ' αυτά η κατηγορία ενάντια στο Σμερντιακόβ λεγό
τανε και πιστευόταν , και πιστεύεται -μπορεί να το πιστέ
Φει κανείς, μπορεί να το φανταστεί ; »  

Εδώ ο Ιππόλυτος Κυρίλοβιτς βρήκε αναγκαίο να  σκια
γραφήσει σύντομα το χαρακτήρα του μακαρίτη Σμερντια
κόβ, «που έθεσε τέρμα στη ζωή του σε μια κρίση παραφο
ράς και παραφροσύνης» .  Τον παρουσίασε σαν άνθρωπο με 
αδύνατο λογικό, με στοιχεία κάποιας συγκεχυμένης μόρ
φωσης που τον παραστρατήσανε ,  με φιλοσοφικές ιδέες που 
ξεπερνούσαν τις νοητικές του ικανότητες και που 'χε τρομο
κρατηθεί από μερικές σύγχρονες δοξασίες περί καθήκοντος 
και υποχρεώσεων που του τις διδάξανε πρακτικά ο αφέντης 
κι ίσως πατέρας του , Φιόντορ Παύλοβιτς, με την ακόλαστη 
ζωή του , και θεωρητικά ο μεγαλύτερος γιος, ο Ιβάν Φιο
ντόροβιτς, με διάφορες παράξενες φιλοσοφικές συνομιλίες, 
που πρόθυμα επέτρεπε στον εαυτό του για διασκέδαση -
κατά ,τάσαν πιθανότητα από πλήξη ή από ανάγκη χλευα
σμού που δεν έβρισκε καλUτερo αντικείμενο . 

«Α\)τός ο ίδιος μο\) διηγότανε για την Φυχική του κα-
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τάσταση τις τελεuταίες μέρες ποΙ,) έμεινε στο σπίτι ΤΟι,) αφε
ντικοό ΤΟU» , εξήγησε ο Ιππόλuτος Κuρίλοβιτς, « μα μαρτu
ροόν περί τοότοΙ,) και άλλοι: ο ίδιος ο κατηγοροόμενος, ο 
αδερφός τοι,) κι ο uπηρέτης Γρηγόρης ακόμα, δηλαδή όλοι 
κείνοι ποι,) έπρεπε να τον ξέροuν από πολό κοντά. Εκτός 
απ' αuτό, βασανιζόμενος απ' την επιληψία, ο Σμερντιακόβ 
ήταν "δειλός σαν κότα" . "Έπεφτε στα πόδια μοΙ,) και τα 
φιλοόσε" , μας είπε ο ίδιος ο κατηγοροόμενος σε μια στιγμή 
ποΙ,) δεν καταλάβαινε πως μια τέτοια κατάθεση δεν τον σuμ
φέρει και πολό, "είναι μια κότα επιληπτική" ,  εκφράστηκε 
γι' αuτόν με τη χαρακτηριστική τοι,) γλώσσα. Και να ΠΟι,) 
αuτόν τον ίδιο ο κατηγοροόμενος (κι αuτό το ομολογεί κι 
ο ίδιος) διαλέγει για έμπιστό ΤΟι,) και τον τρομοκρατεί τόσο 
ποΙ,) εκείνος δέχεται στο τέλος να τοι,) κάνει τον κατάσκοπο 
και τον καταδότη. Σ '  αuτό το ρόλο τοΙ,) σπιτικοό κατασκό
ποu, αuτός απιστεί στον αφέντη τοu , ανακοινώνει στον κα
τηγοροόμενο και την όπαρξη τοΙ,) φακέλοΙ,) με τα λεφτά και 
τα σuνθήματα, ποΙ,) μ' αuτά μπορεί κανείς να εισχωρήσει 
στο σπίτι τοΙ,) αφεντικοό -μα και πώς μποροόσε να μην 
τ '  ανακοινώσει; "Θα με σκότωνε ,  το ' βλεπα καθαρά πως 'θα με σκότωνε" ,  έλεγε στην ανάκριση τρέμοντας απ ' το 
φόβο ΤΟι,) και μπροστά μας ακόμα, παρ' όλο ποΙ,) ο βασανι
στής τοΙ,) ποΙ,) τον κατατρόμαζε είχε σuλληφθεί πια και δεν 
μποροόσε να ' ρθει να τον τιμωρήσει .  "Με uποπτεuότανε 
την κάθε στιγμή, και γω, φοβισμένος και τρέμοντας, βια
ζόμοuνα να τοΙ,) ανακοινώσω το κάθε μuστικό μόνο και μό
νο για να τοΙ,) καταπραuνω το θuμό ' και για να βεβαιωθεί 
πως εγώ δε φταίω σε τίποτα, και να με λuπηθεί να μη 
με σκοτώσει" . Να τα ίδια τοΙ,) τα λόγια, εγώ τα 'γραψα 
και τα θuμάμαι: "Μόλις μοΙ,) βάζει καμιά φορά τις φωνές, 
εγώ πέφτω στα γόνατα μπροστά τοu" .  Όντας από φuσι
κοό ΤΟι,) τιμιότατος νέος , και όντας γι' αuτό έμπιστος τοΙ,) 
κuρίοu τοu , ποΙ,) αντελήφθη αuτή την τιμιότητά τοΙ,) όταν 
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ε.κε.ίνος του ε.πέστρε.Φε. κάτι λε.φτά που 'χε. χάσε.ι, ο δυστυ
χισμένος Σ με.ρντιακόβ, σκε.φτόμαστε. πως θα βασανιζόταν 
τρομε.ρά και θα με.τανοουσε. για την απιστία του στον κόριό 
του, που τον αγαπουσε. σαν ε.υε.ργέτη του .  Όσοι υποφέρουν 
πολυ απ' την ε.πιληΦία, σύμφωνα με. τη γνώμη Φυχιάτρων, 
ε.ίναι πάντα ε.πφρε.πε.ίς σε. αδιάκοπη και, φυσικά, νοσηρή 
αυτοκατηγόρια. Βασανίζονται απ' την "ε.νοχή" τους για 
κάτι και μπροστά σε. κάποιον, βασανίζονται από τυΦε.ις συ
νε.ίδησης, συχνά μάλιστα χωρίς κανένα λόγο υπε.ρβάλλουν 
και μάλιστα δημιουργουν οι ίδιοι διάφορε.ς ε.νοχές και κατα
λογίζουν στον ε.αυτό τους διάφορα ε.γκλήματα. Και να λοι
πόν που ένα τέτοιο υποκε.ίμε.νο γίνε.ται πραγματικά ένοχος 
κι ε.γκληματίας απ' το φόβο και την τρομοκρατία . Εκτός 
απ' αυτό προαισθανόταν έντονα πως απ' τα πε.ριστατικά 
που αποκρυσταλλώνονται γυρω του μπορε.ί να προκυφε.ι κά
τι κακό. Όταν ο με.γαλυτε.ρος γιος του Φιόντορ Παυλο
βιτς, ο Ιβάν Φιοντόροβιτς, έφε.υγε. ακριβώς πριν απ' την 
καταστροφή για τη Μόσχα, ο Σμε.ρντιακόβ τον ·ικέτε.υε. να 
με.ίνε.ι, μην τολμώντας ωστόσο, έτσι δε.ιλός όπως ήταν, να 
του ε.κφράσε.ι τους φόβους του καθαρά και κατηγορηματικά . 
Αρκουνταν μονάχα σε. υπαινιγμους ,  μα οι υπαινιγμοί του 
δε.ν έγιναν κατανοητοί. Πρέπε.ι να παρατηρήσουμε. πως τον 
Ιβάν Φιοντόροβιτς τον έβλε.πε. σαν υπέρασπιστή του, σαν 
ε.γγυηση για το ότι, όσο αυτός ε.ίναι στο σπίτι, δε. θα συμ
βε.ί τίποτα κακό. Θυμηθε.ίτε. την έκφραση στο "με.θίισμένο" 
γράμμα του Ντιμήτρι Καραμάζοβ: "θα σκοτώσω το γέρο 
αρκε.ί να 'χε.ι φυγε.ι ο Ιβάν" . Θα πε.ι λοιπόν πως η παρου
σία του Ιβάν Φιοντόροβιτς φαινόταν σ' όλους σα μια ε.γ
γυηση ησυχίας και τάξης στο σπίτι. Και να που φε.υγε.ι κι 
ο Σ με.ρντιακόβ αμέσως, σχε.δόν μιαν ώρα αργότε.ρα απ' την 
αναχώρηση του νε.αρου αφέντη, παθαίνε.ι κρίση ε.πιληΦίας .  
Μα αυτό ε.ίναι ε.ντε.λώς ε.υνόητο . Εδώ πρέπε.ι να  υπε.νθυμί
σουμε. πως ο Σμε.ρντιακόβ, τσακισμένος απ' τους φόβους 
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και την απόγνωσή του , τις τελευταίες μέρες προαισθανόταν 
την προσέγγιση των κρίσεων της επιληΦίας που και πρώτα 
τον έπιαναν πάντα σε στιγμές ηθικής υπερέντασης και τα
ραχής . Την ημέρα και την ώρα αυτών των κρίσεων δεν 
μπορεί βέβαια να τις μαντέΦει κανείς, μα την προδιάθεση 
για κρίση μπορεί να την προαιστανθεί ο κάθε επιληπτικός . 
Αυτό λέει η ιατρική. Και να που , μόλις φεύγει ο Ιβάν 
Φιοντόροβιτς, ο Σμερντιακόβ κάτω απ' την εντύπωση της, 
ας την πούμε έτσι, ορφάνιας του και της έλλειΦης προστα
σίας πάει για δουλειά του σπιτιού στο υπόγειο, κατεβαίνει 
στη σκάλα και σκέφτεται: "θα με πιάσει ή δε θα με πιάσει 
η κρίση; Και τι θα γίνει αν με πιάσει αυτή τη στιγμή; "  
Και να που απ' αυτήν ακριβώς τη διάθεση, απ'  αυτή την 
αμφιβολία, απ' αυτές τις ερωτήσεις τον πιάνουν σπασμοί 
στο λαιμό, που πάντα προηγούνται της κρίσης, και πέφτει 
αναίσθητος στο υπόγειο . Και να που σ' αυτή την πιο φυσι
κή σύμπτωση καταφέρνουν να βλέπουν κάποιαν υποΦία, κά
ποιαν ένδειξη, κάποιον υπαινιγμό πως επίτηδες υπoκρLθηκε 
τον άρρωστο! Μα αν το 'κανε επί'tηδες, τότε προκύπτει 
αμέσως το ερώτημα: Γιατί λοιπόν; Από ποιον υπολογισμό, 
γι� ποιο σκοπό; Δε λέω πια για την ιατρική. Η επιστήμη, 
λένε, λέει Φέματα, κάνει λάθος οι γιατροί δεν μπορέσανε 
να ξεχωρίσουν την αλήθεια απ' την υποκρισία -ας είναι, 
ας είναι έτσι. Απαντείστε μου όμως στην ερώτηση : Για 
ποιο λόγο να υποκριθεί; Μήπως για να κάνει να τον προ
σέξει όλο το σπίτι τη στιγμή που 'χε προμελετήσει το έγκλη
μα; Βλέπετε, κύριοι ένορκοι, στο σπίτι του Φιόντορ Παύ
λοβιτς τη νύχτα του εγκλήματος υπήρχαν και πέρασαν από 
κει πέντε άνθρωποι: πρώτα:πρώτα, ο ίδιος ο Φιόντορ Παύ
λοβιτς , μα δε σκότωσε βέβαια ο ίδιος τον εαυτό του , αυτό 
είναι φανερό. Δεύτερο, ο υπηρέτης Γρηγόρης, μα αυτόν τον 
ίδιο παραλίγο να τον σκοτώσουν . Τρίτο η γυναίκα του Γρη
γόρη, η υπηρέτρια Μάρθα Ιγνάτιεβνα, μα να τη φανταστεί 
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κανείς δολοφόνο το\) κ\)ρίο\) της είναι ντροπή . Μένο\)ν δη
λαδή δ\)ο άνθρωποι: ο κατηγοροόμενος κι ο Σμερντιακόβ.  
Μα μια κι ο κατηγοροόμενος βεβαιώνει πως δε σκότωσε 
α\)τός, θα πει πως πρέπει να σκότωσε ο Σμερντιακόβ, άλλη 
λόση δεν \)πάρχει γιατί δεν μπορεί να βρει κανείς κανέναν 
άλλον, δεν μπορεί ν' ανακαλόΦει κανέναν άλλο δολοφόνο . 
Να, να λοιπόν από ποό προήλθε α\)τή η "πονηρή" και 
μεγαλοφ\)ής κατηγορία ενάντια στο ΔUστ\)χO ηλίθιο πο\) α\)
τοκτόνησε χτες! Μόνο και μόνο γιατί κανέναν άλλον δεν 
μποροόσαν να βρο\)ν ! Αν \)πήρχε έστω και σκιά, έστω και 
\)ποΦία για κάποιον άλλον, για κάποιο έκτο πρόσωπο, τότε 
είμαι βέβαιος πως κι ο ίδιος ο κατηγοροόμενος θα ντρεπό
ταν να \)ποδείξει το Σμερντιακόβ και θα \)πόδειχνε α\)τό 
το έκτο πρόσωπο γιατί το να κατηγορήσει κανείς το Σμερ
ντιακόβ γι ' α\)τό το φόνο είναι καθαρός παραλογισμός. Ku
ριοι ,  ας αφήσο\)με την Φ\)χολογία, ας αφήσο\)με την ιατρι
κή, ας αφήσο\)με και τη λογική ακόμα, κι ας κοιτάξο\)με 
μονάχα τα γεγονότα, μονάχα τα γεγονότα, χι ας δοόμε 
τι θα μας πο\)ν α\)τά. Σκότωσε ο Σμερντιακόβ, μα πώς; 
Μονάχος το\) ή μαζί με τον κατηγοροόμενο; Ας εξετάσο\)με 
πρώτα την πρώτη περίπτωση, πως δηλαδή ο Σμερντιακόβ 

, , Β 'β , , θ ' σκοτωσε μονος το\) . ε αια, αν σκοτωσε, α\)το α το κανε 
για κάποιο λόγο, για να 'χει κάποιο όφελος . Μα μην έχο
ντας κανένα λόγο για το φόνο σαν εκείνο\)ς πο\) 'χε ο κατη
γοροόμενος, δηλαδή μίσος, ζήλεια κ .τ .λ .  κ .τ .λ .  ι ο Σμερ
ντιακόβ χωρίς αμφιβολί::Χ θα μποροόσε να σκοτώσει μονάχα 
για τα λεφτά, για να οικειοποιηθεί ίσα-ίσα α\)τές τις τρεις 
χιλιάδες πο\) τις είχε δει ο ίδιος να τις βάζει ο κόριός το\) 
στο φάκελο . Και να πο\), έχοντας προμελετήσει το έγκλη
μα, ανακοινώνει απ' τα πριν σε άλλο πρόσωπο -και μά
λιστα σ' ένα πρόσωπο πο\) ενδιαφερότανε σε ανώτατο ση
μείο , στον κατηγοροόμενο,- όλες τις σ\)νθήκες για τα λε
φτά και τα σ\)νθήματα: ποό βρίσκεται ο φάκελος, τι είναι 
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γραμμένο πάνω τοu, με τι είναι τuλιγμένος και, το σποu
δαιότερο, το σποuδαιότερο, τοu λέει αuτά τα "σuνθήματα" 
ποu μ' αuτά μπορεί να εισχωρήσει κανείς στο σπίτι τοu 
κuρίοu τοu . Πώς λοιπόν; Για να προδώσει τον εαυτό του 
τα κάνει όλ' αuτά; Ή, για να βρει ανταγωνιστή, ποu ίσως 
να θελήσει κι ο ίδιος να μπει και να πάρει το φάκελο; 
Ναι, θα μοu ποuν, μα αuτός το ανακοίνωσε απ' το φόβο 
τοu . Μα πώς αuτό; Ένας άνθρωπος ποu δε δίστασε να 
σκεφτεί μια τέτοια ατρόμητη και θηριώδη πράξη κι όστερα 
να την εκτελέσει -ανακοινώνει τέτοιες πληροφορίες, ποu 
ξέρει αuτός μονάχα σ' όλο τον κόσμο και ποu αν μονάχα 
τις αποσιωποόσε, κανένας ποτέ δε θα τις φανταζόταν . Όχι, 
όσο δειλός και να 'ταν ο άνθρωπος, - τη στιγμή ποu σκέφτη
κε μια τέτοια δοuλειά, με κανένα . τρόπο δε θα 'λεγε σε 
κανέναν, τοuλάχιστο για το φάκελο και τα σuνθήματα, γιατί 
αuτό θα σήμαινε πως προδίνει τον ίδιο τον εαuτό τοu . Κάτι 
θα επινοοόσε, κάποιο ψέμα θα 'λεγε, αν τοu ζητοόσαν οπωσ
δήποτε πληροφορίες , μα αuτό δε θα το 'λεγε .  Απεναντίας, 
το ξαναλέω αuτό, αν σώπαινε μονάχα για τα λεφτά, κι 
όστερα σκότωνε κι έπαιρνε τοότα τα χρήματα, τότε κανέ
νας σ' όλο τον κόσμο δε θα μποροόσε να τον κατηγορήσει 
για φόνο μετά ληστείας γιατί αuτά τα λεφτά κανένας εκτός 
απ' αuτόν δεν τα είδε, κανένας δεν το 'ξερε πως uπάρχοuν 
στο σπίτι. Κι αν ακόμα τον κατηγοροόσανε, τότε το δίχως 
άλλο θα 'βγαζαν το σuμπέρασμα πως σκότοσε για κάποιον 
άλλο λόγο . Μα μια και τέτοια ελατήρια κανένας δεν είχε 
uποψιαστεί από πρώτα κι όλοι βλέπανε απεναντίας πως ο 
κόριός τοu τον αγαπάει, τον εμπιστεόεται, τότε φuσικά θα 
τον uποπτεuονταν τελεuταίoν μα θα uποπτεuονταν πριν απ ' 
όλα εκείνον ποu είχε τέτοιους λόγοuς να σκοτώσει, εκείνον 
που δεν τοuς έκρuβε, ποu τοuς διαλαλοόσε σ' όλοuς, με 
ouo λόγια θα uποπτεuονταν το γιο τοu σκοτωμένοu, τον 
Ντιμήτρι Φιοντόροβιτς . Ο Σμερντιακόβ θα σκότωνε και θα 
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ληστευε και θα κατηγοροόσαν το γιο -αυτό δε θα συνέφε
ρε τάχα το Σμερντιακόβ, το δολοφόνο; Ε, λοιπόν σ' αυτόν 
τον ίδιο το γιο, τον Ντιμήτρι, ο Σμερντιακόβ, αφοό προ
μελέτησε το έγκλημα, ανακοινώνει απ' τα πριν για τα λε
φτά, για το φάκελο και τα συνθήματα, -πόσο λογικό είν ' 
αυτό, πόσο ξεκάθαρο! 

» Έρχεται η μέρα του προμελετημένου απ' τον Σμερ-
'β , λ '  , ' λ  ντιακο φονου και να που κατρακυ αει απ τη σκα α, υπο-

κρινόμενος κρίση επιληψίας και γιατί; Βέβαια για ν' ανα
βάλει πρώτα-πρώτα ο · Γρηγόρης τη θεραπεία που 'χε σκο
πό να κάνει, βλέποντας πως το σπίτι δεν έχει φόλακα και 
να κάτσει να το φυλάει. Δεότερο για να διπλασιάσει ο κό
ριός του τη δυσπιστία και την επιφυλαχτικότητά του βλέ
ποντας πως κανένας δεν τον φυλάει και φοβοόμενος τον 
ερχομό του γιου του -πράμα που δεν έκρυβε οότε ο ίδιος. 
Τέλος, το σπουδαιότερο , για να τον μεταφέρουν τσακισμένο 
απ' την κρίση απ' την κουζίνα, όπου κοιμότανε πάντα κι 
όπου είχε ιδιαίτερη έξοδο, κι είσοδο, στην άλλη άκρης της 
πτ�ρυγας, στο δωματιάκι του Γρηγόρη, δίπλα τους, να τους 
χωρίζει μονάχα ένα χώρισμα, τρία βήματα μακριά απ' το 
κρεβάτι τους, όπως γινόταν πάντα, από ανέκαθεν, μόλις 
τον έπιανε η επιληψία, σόμφωνα με τη διαταγή του κυρίου 
και της πονόψυχης Μάρθας lγνάτιεβνας. Εκεί, πίσω απ' 
το χώρισμα, το πιο πιθανό είναι πως θ '  αρχίσει να βογγάει 
για να παραστήσει καλότερα τον άρρωστο, δηλαδή να τους 
ξυπνάει όλη τη νόχτα, (όπως κι έγινε σόμφωνα με την 
κατάθεση του Γρηγόρη και της γυναίκας του) κι όλ' αυτά, 
όλ' αυτά για να του είναι πιο βολικό να σηκωθεί ξαφνικά 
και να πάει να σκοτώσει τον κόριό του ! 

»Μα, θα μου πουν, ίσως να υποκρίθηκε ίσα-ίσα για 
να μην τον υποπτευθοόν μια κι ήταν άρρωστος, και στον 
κατηγοροόμενο είπε για τα λεφτά και τα συνθήματα μόνο 
και μόνο για να τον κάνει να δελεαστεί και να ' ρθει να 
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σκοτώσει, κι όταν, βλΙπετε, 'εκείνος θα σκότωνε και θα 'φε\)γε 
παίρνοντας τα λεφτά, και τα\)τόχρονα ίσως και να 'κανε 
θόρ\)βο και να ξ\)πνοόσαν οι μάρτ\)ρες, τότε, βΗπετε, θα 
σηκωνόταν ο Σμερντιακόβ και θα πήγαινε -να κάνει τι; 
Μα βΙβαια θα πήγαινε να σκοτώσει άλλη μια φορά τον 
κόριό το\) και να κΗΦει τα λεφτά πο\) τα 'χανε κΗΦει 
κιόλας. Γελάτε, κόριοι ;  Και γω ο ίδιος ντρέπομαι να κάνω 
τΙτοιες \)ποθΙσεις, κι όμως, φανταστείτε, α\)τό ίσα· ίσα βε
βαιώνει ο κατηγοροόμενος: 'Υστερ' από μένα, Ηει, όταν 
εγώ βγήκα πια απ' το σπίτι χτ\)πώντας τον Γρηγόρη και 
κάνοντας θόρ\)βο, α\)τός σηκώθηκε, σκότωσε και λήστεΦε .  
Δε Ηω πως θα  'ταν αΔUνατo ο Σμερντιακόβ να τα \)πολο
γίσει όλ' α\)τά από πρώτα και να τα προβλΙΦει όλα λες 
και τα μΙτραγε στα δάχτ\)λά το\), δηλαδή το πως ο ερεθι
σμΙνος και μανιασμΙνος γιος θα ' ρθει μόνο και μόνο για 
να κοιτάξει με σεβασμό απ' το παράθ\)ρο και ,  ξΙροντας τα 
σ\)νθήματα, ν' αποχωρήσει, αφήνοντας σ' α\)τόν, το Σμερ
ντιακόβ, όλη τη λεία ! Κόριοι :  θΙτω σοβαρά το ερώτημα: 
Ποό είναι κείνη η στιγμή πο\) ο Σμερντιακόβ διΙπραξε το 
Ιγκλημά το\) ; Δείξτε μας α\)τή τη στιγμή, γιατί χωρίς α\)
τήν δεν μπορεί να κατηγορεί κανείς . 

»Μα ίσως η επιληΦία να ήταν πραγματική . Ο άρρω
στος ξάφνο\) ξόπνησε, άκο\)σε μια κρα\)γή, βγήκε -και λοι
πόν; Κοίταξε και είπε: "ας πάω να σκοτώσω τ'  αφεντικό" .  
Και πώς Ιμαθε τι Ιγινε, τ ι  γινότανε, μήπως ως τα τώρα 
δεν κειτόταν αναίσθητος; ' Ομως, μα την αλήθεια, κόριοι, 
κι η φαντασία ακόμα Ιχει τα όριά της . 

»Σωστά, θα πο\)ν οι λεπτολόγοι, μα αν κι οι δ\)ο το\)ς 
τα είχαν σ\)μφωνήσει, αν σκοτώσανε κι οι δ\)ο το\)ς και 
μοιράστηκαν τα λεφτά, τότε τι; 

»Ναι, πραγματικά, η \)ποΦία είναι σπο\)δαία και πρώτα
πρώ'tα, \)πάρχο\)ν κολοσσιαίες ενδείξεις πο\) την επιβεβαιώ
νο\)ν: ο Ινας σκοτώνει και παίρνει όλο το βάρος απάνω 
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του κι ο άλλος συνένοχος πλαγιάζει μ' όλη του την άνεση, 
υποκρινόμενος πως τον έπιασε επιληΦία -μόνο και μόνο 
για να ξυπνήσει σ' όλους υποΦίες, να βάλει σε ανησυχία 
τον κόριο και το Γρηγόρη . Περίεργο, για ποιους λόγους 
οι δυο συνένοχοι θα μποροόσαν να σοφιστοόν ένα τόσο εξω
φρενικό σχέδιο: Μα ίσως να μην ήταν καθόλου ενεργητική 
η συνενοχή του Σμερντιακόβ μα, ας ποόμε, παθητική και 
κάτω από πίεση: Μπορεί ο τρομοκρατημένος Σμερντιακόβ 
να συγκατατέθηκε μονάχα να μην εναντιωθεί στο φόνο, και, 
προαισθανόμενος πως θα τον κατηγορήσουν , άφησε να σκο
τώσουν τον κόριό του , δε φώναξε, δεν αντιστάθηκε, πήρε 
από πριν την άδεια απ' τον Ντιμήτρι Καραμάζοβ να μείνει 
ξαπλωμένος όλη τοότη την ώρα τάχα σε κρίση "και συ 
σκότωσε και κάνε ό ,τι θέλεις, εγώ νίπτω τας χείρας μου ' Ό  
Μα κ ι  έτσι να 'ναι ακόμα, ο Ντιμήτρι Καραμάζοβ ποτέ 
δε θα συμφωνοόσε ξέροντας πως με την κρίση αυτή θα γι
νόταν φασαρία στο σπίτι. Μα υποχωρώ, ας παραδεχτώ ότι 
συγκατατέθηκε . Μα και πάλι το συμπέρασμα θα 'ταν πως 
ο Ντιμήτρι Καραμάζοβ είναι ο δολοφόνος , ο πραγματικός 
δολοφόνος, κι ο Σμερντιακόβ μονάχα παθητικός συνένοχος, 
μα κι οότε συνένοχος μα μονάχα αυτός που επέτρεΦε να 
γίνει ο φόνος από φόβο και ενάντια στη θέλησή του , αυτό 
δε το δικαστήριο οπωσδήποτε θα το ξεχώριζε, κι όμως τι 
βλέπουμε; Μόλις συλλάβανε τον κατηγοροόμενο, αυτός αμέ
σως τα ρίχνει όλα στο Σμερντιακόβ και μονάχα αυτόν κα
τηγορεί . Δεν τον κατηγορεί για συνενοχή μα ως αυτουργό : 
"αυτός μόνος του , λέει, το 'κανε, αυτός σκότωσε και λή
στεΦε, αυτό είναι έργο των χειρών του" ! Τί συνένοχοι εί
ναι λοιπόν αυτοί που αμέσως αρχίζουν να κατηγοροόν ο 
ένας τον άλλον -κάτι τέτοιο δε συμβαίνει ποτέ. Και προ
σέξτε τι κίνδυνος για τον Καραμάζοβ: αυτός είναι ο κυριό
τερος δολοφόνος κι ο άλλος δεν παίζει κανένα ρόλο, αυτός 
μονάχα που δεν τον ει--πόδισε κι έμεινε ξαπλωμένος πίσω 
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απ το χώρισμα, και να ποΙ) αuτός τα ρίχν<.ι όλα στον ξα
πλωμΙνο . Μα <-κ<.ίνος,  ο ξαπλωμΙνος, θα μπορούσ<. να eu
μώσ<.ι και μονάχα για την αuτοάμuνά τοΙ) να π<.ι την αλή
θ<.ια στη δικαιοσύνη: Κι οι ouo μας, θα 'λ<.γ<., πήραμ<. μΙ
ρος, μονάχα ποΙ) <.γώ δ<. σκότωσα, μα τον άφησα να σκο
τώσ<.ι, τοΙ) το <.πΙτρ<.Φα από φόβο . Γιατί αuτός, ο Σμ<-ρ
ντιακόβ, θα μπορούσ<. να καταλάβ<.Ι πως το δικαστήριο θα 
ξ<.χώΡιζ<. αμΙσως το βαθμό της <.νοχής τοu , ποι) θά π<.ι ότι 
μπορούσ<. να υπολογίσ<.ι πως κι αν ακόμα τον τιμωρήσοuν , 
θα τον τιμωρήσοuν πολύ <.λαφρόπρα απ' τον κύριο Ινοχο 
ποΙ) πά<.Ι να τα ρίξ<.Ι, όλ' απάνω τοu . Μα τότ<. πια φuσικά 
θα ομολογούσ<. . Αuτό όμως δ<.ν τ' ακούσαμ<., ο Σμ<-ρντια
κόβ δ<.ν Ικαν<. ούπ uπαινιγμό για σuν<.νοχή, παρ' όλο ΠΟι) 
ο φονιάς τον κατηγορούσ<. σταθ<-ρά όλη την ώρα σα μοναδι
κό δολοφόνο . Μα δ<.ν <.ίναι αuτό μονάχα: ο ίδιος ο Σμ<-ρ
ντιακόβ αποκάλuΦ<. στην ανάκριση πως για το πακΙτο μ<. 
τα χρήματα και για τα σuνθήματα ανακοίνωσ<. αuτός ο ίδιος 
στον κατηγορούμ<.νο, και πως, χωρίς αuτόν, <-κ<.ίνος ποτΙ 
δ<. θα μάθαινέ. τίποτα . Αν ήταν πραγματικά σuνΙνοχος και 
Ινοχος, θα το 'λ<.γ<. τόσο <.ύκολα στην ανάκριση, δηλαδή 
το πως ο ίδιος τ' ανακοίνωσ<. όλ' αuτά στον κατηγορούμ<.
νο ; Απ<.ναντίας θα προσπαθούσ<. να τ' αποκρύΦ<.ι και crtrou

. ρα θα διαστρΙβλων<. τα γ<.γονότα και θα τα παράσταιν<. 
πιο ασήμαντα . Μα αuτός δ<.ν τα διαστρΙβλωσ<. και δ<.ν τα 
παροuσίασ<. διαφορ<.τικά· Ιτσι μπορ<.ί να κάν<.ι μονάχα Ινας 
αθώος, ΠΟι) δ<. φοβάται πως θα τον κατηγορήσοuν για cru
νενοχή. Και να ΠΟι) αuτός σ<. μια κρίση νοσηρής μ<.λαγχο
λίας απ' ·  την <.πιληΦία ΤΟι) κι απ' όλη αuτή την καταστρο
φή ΠΟι) ξΙσπασ<., κρεμάστηκε χτ<.ς . Πριν κρέμαστ<.ί άφησ<. 
Ινα σημ<.ίωμα γραμμΙνο μ<. την ιδιόρρuθμη γλώσσα τοu : 
"καταστρΙφω τη ζωή μοΙ) θ<.ληματικά και χωρίς καμιά πί<.
ση για να μην κατηγορήσ<.τ<. κανΙναν" . Τί τοΙ) κόστιζ<. λοι
πόν να προσθΙσ<.ι στο σημ<.ίωμα: ο δολοφόνος <.ίμαι γω κι 
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όχι ο Καραμάζοβ; Μα αυτό δεν το πρόσθεσε. Για το 'να 
έφτασε η συνείδηση και για τ' άλλο όχι; 

Και τι έγινε λοιπόν; Πριν από λίγο μας φέρανε δω 
στο δικαστήριο κάτι χρήματα: τρεις χιλιάδες ροόβλια, "κείνες 
οι ίδιες , λέει , που βρίσκονταν σε κείνο κει το φάκελο, που 
είναι στο τραπέζι με τα πειστήρια, χτες τις πήρα, λέει, 
απ' το Σμερντιακόβ" .  Μα εσείς, κόριοι ένορκοι, θυμάστε 
καλά την πρόσφατη θλιβερή σκηνή. Δε θα επαναλάβω τις 
λεπτομέρειες, θα επιτρέΦω ωστόσο στον εαυτό μου να κάνει 
κάνα δυο συλλογισμοός, διαλέγοντάς τους να 'ναι απ' τους 
πιο ασήμαντου ς -ακριβώς γιατί είναι ασήμαντοι και σuνε
πώς δε θα τους σκεφτεί ο καθένας και θα ξεχαστοόν. Έχουμε 
λοιπόν πρώτα-πρώτα: Από τόΦεις συνείδησης ο Σμερντια
κόβ έδωσε τα χρήματα κι ο ίδιος κρεμάστηκε . (Γιατί χω- ' 
ρίς τόΦεις δε θα 'δινε τα χρήματα. )  Και φυσικά μονάχα 
χτες το βράδυ ομολόγησε στον Ιβάν Καραμάζοβ το έγκλη
μά του , όπως το ανακοίνωσε κι ο ίδιος, αλλιώς γιατί να 
σώπαινε ως τα τώρα ο Ιβάν Καραμάζοβ; Έτσι λοιπόν ομο
λόγησε · μα γιατί, το ξαναλέω, στο σημείωμα που μας άφησε 
δε ' μας έγραΦε όλη την αλήθεια, ξέροντας πως αόριο κιόλας 
ο αθώος κατηγοροόμενος θα περάσει από τρομερή δίκη; Μο
νάχα τα χρήματα δεν είναι βέβαια απόδειξη. Εγώ τουλάχι
στο κι ακόμα δυο πρόσωπα σ' αυτή την αίθουσα μάθαμε 
εντελώς τυχαία πως ο Ιβάν Φιοντόροβιτς Καραμάζοβ έστειλε 
στην πρωτεόουσα του Νομοό να εξαργυρώσει δυο ομολογίες 
των 5 % από πέντε χιλιάδες η καθεμιά, όλα μαζί λοιπόν 
δέκα χιλιάδες . Το λέω μονάχα για να δείξω πως ο καθέ
νας μπορεί να βρει χρήματα την ώρα που τα χρειάζεται, 
και πως, φέρνοντας τρεις χιλιάδες, δεν μπορεί κανείς ν' 
αποδείξεr πως είναι κείνες οι ίδιες χιλιάδες που βρίσκονταν 
στο ' τάδε συρτάρι ή φάκελο. Τέλος, ο Ιβάν Καραμάζοβ μα
θαίνοντας χτες απ' τον πραγματικό δολοφόνο μια τόσο σπου
δαία είδηση, παραμένει αδρανής . Μα γιατί να μην το ανα-
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κοινώσει αμέσως; Γιατί τ '  ανέβαλε όλα ως το πρωί; Υπο
θέτω πως έχω το δικαίωμα να μαντεόω το γιατί: Όντας 
μια βδομάδα με σακατεμένη τη υγεία του, ομολογώντας 

. κι ο ίδιος στο γιατρό και στους δικοός του πως βλέπει ορά
ματα, πως συναντάει πεθαμένους, πως είναι στα πρόθυρα 
του εγκεφαλικοό πυρετοό που σήμερα ίσα- ίσα τον χτόπησε, 
αυτός, μαθαίνοντας αναπάντεχα το θάνατο του Σμερντια
κόβ, κάνει τον ακόλουθο συλλογισμό: ' ' Ο άνθρωπος πέθα
νε, μπορώ να καταθέσω εναντίον του, μα τον αδερφό μου 
θα τον σώσω . Λεφτά έχω : θα πάρω ένα μάτσο και θα 
πω πως μου τα 'δω σε ο Σμερντιακόβ πριν απ ' το θάνατό 
του" .  Θα πείτε πως είναι άτιμο; Πως δεν είναι τίμιο να 
Υ.ατηγορείς έστω κι ένα νεκρό, ακόμα και για να σώσεις 
τον αδερφό σου; Έτσι είναι, μα αν είπε ψέματα μην έχο
ντας συνείδηση του τι κάνει; Αν το φαντάστηκε πως έτσι 
έγινε πραγματικά, γιατί έχασε τα λογικά του απ' τον ανα
πάντεχο θάνατο του υπηρέτη; Είδατε βέβαια την πρόσφατη 
σκηνή, είδατε σε τι κατάσταση βρισκόταν ο άνθρωπος . Στε
κόταν και μιλοόσε μα πο,; ήταν το μυαλό του ; Την κατάθε
ση του αρρώστου επακολοόθησε το ντοκουμέντο, ένα γράμ
μα του κατηγορουμένου στην κυρία Βερχόβτσεβα, που της 
το 'γραψε δυο μέρες πριν απ' την εκτέλεση του εγκλήματος 
με το λεπτομερειακό πρόγραμμα του εγκλήματος . Μα τι 
Ψάχνουμε λοιπόν το πρόγραμμα και τους συντάκτες του ;  
Ακριβώς μ' αυτό το  πρόγραμμα εξετελέσθη το  έγκλημα και 
δεν εξετελέσθη από κανέναν άλλο παρά απ' τον συντάκτη 
του . Μάλιστα, κόριοι ένορκοι, "εξετελέσθη κατά γράμμα ! "  
Και καθόλου, καθόλου δεν τ ο  σκάσαμε ευσεβάστως και φο
βισμένοι απ ' το παράθυρο του πατέρα κι έχοντας μάλιστα 
τη σταθερή βεβαιότητα πως εχεί μέσα είναι η αγαπημένη 
μας . 

Όχι, αυτό είναι ανόητο κι απίθανο . Αυτός μπήκε και 
τελείωσε τη δουλειά . Πιθανό να σκότωσε εν βρασμώ ψυ-
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χής, φλογισμένος απ' το θ\)μό , μόλις αντίκρισε τον άνθρω
πο πο\) μισούσε και αντίζηλό το\) , μα όταν τον σκότωσε, 
πράμα πο\) έκανε ίσως μεμιάς, με μια μονάχα κίνηση το\) . 
χεριού, το\) οπλισμένο\) με το μπακιρένιο γο\)δοχέρι, κι αφού 
βεβαιώθηκε ύστερ' από λεπτομερειακή έρε\)να πως α\)τή δεν 
είναι δω, δεν ξέχασε ωστόσο να χώσει το χέρι το\) κάτω 
απ' το μαξιλάρι και να πάρει το φάκελο με τα λεφτά, πο\) 
βρίσκεται τώρα σκισμένος εδώ στο τραπέζι με τα πειστή
ρια .  Τα λέω α\)τά για να προσέξετε ένα περιστατικό κατά 
τη γνώμη μο\) εξαιρετικά χαρακτηριστικό. Αν ήταν ένας 
έμπε.ιρος δολοφόνος και μάλιστα Ζρλοφόνος πο\) 'χε σκοπό 
το\) μονάχα τη ληστεία -α\)τός θ' άφηνε το φάκελο στο 
πάτωμα έτσι όπως τον βρήκαμε δίπλα στο πτώμα; Αν ήταν, 
ας πούμε, ο Σμερντιακόβ πο\) θα σκότωνε για να ληστέΦει 
-α\)τός θα Έπαιρνε απλούστατα όλο το φάκελο χωρίς να 
κάνει καθόλο\) τον κόπο να τον ξεσφραγίσει πάνω απ' το 
πτώμα το\) θύματός το\) . Αφού ήξερε θετικά πως στο φάκε
λο είναι τα λεφτά -μπροστά το\) τα βάλανε μέσα και τα 
σφραγίσανε- όμως αν έπαιρνε το φάκελο, τότε θα ' μενε 
άγνφστο αν έγινε η ληστεία . Σας ρωτάω, κύριοι ένορκοι, 
θα φερνόταν ποτέ έτσι ο Σμερντιακόβ, θ' άφηνε το φάκελο 
στο πάτωμα; ' Οχι, έτσι ακριβώς έπρεπε να φερθεί ένας 
δολοφόνος εν βρασμώ Φ\)χής, πο\) δε σκέφτεται πια λογικά, 
ένας δολοφόνος όχι κλέφτης, πο\) ποτέ ως τα τότε δεν είχε 
κλέΦει μα και τώρα παίρνοντας κάτω απ' το μαξιλάρι τα 
λεφτά όχι σαν κλέφτης μα σαν άνθρωπος πο\) παίρνει πίσω 
τα λεφτά πο\) το\) κλέΦανε -γιατί τέτοιες ακριβώς ήταν 
οι ιδέες το\) Ντιμήτρι Καραμάζοβ γι' α\)τές τις τρεις χιλιά
δες, πο\) φτάσανε ως τη μανία . Και να πο\) άρπαξε το φά
κελο πο\) δεν τον είχε δει ποτέ. το\) ως τότε, τον σκίζει 
για να βεβαιωθεί πως ε.ίναι μέσα τα λεφτά, ύστερα φεύγει 
τρέχοντας με τα λεφτά στην τσέπη, ξεχνώντας μάλιστα και 
να σκεφτεί πως με το σκισμένο φάκελο αφήνει στο πάτωμα 
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ένα τρομερό γι' αuτόν επιβαρuντικό . Όλ' αuτά, γιατί είναι 
Καραμάζοβ κι όχι Σμερντιακόβ, δεν τα σκέφτηκε, δε φα
ντάστηκε, μα και πού να 'χε το νοΙ) τοu ! Φεύγει τρέχο
ντας, ακούει την κραuγή τοι) uπηρέτη ποι) τον κuνηγάει, 
ο uπηρέτης τον αρπάζει, τον σταματάει και πέφτει χτuπη
μένος απ' το μπακιρένιο γοuδοχέρι. Ο κατηγορούμενος πη
δάει κάτω απ' το φράχτη και τον πλησιάζει από οίκτο . 
Φανταστείτε, μας βεβαιώνει πως πήδηξε κάτω από οίκτο, 
από σuμπόνια, για να δει μήπως μπορεί να τον βοηθήσει 
σε τίποτα . Μα είναι στιγμή αuτή για να εκδηλώσει μια 
παρόμοια σuμπόνια; Όχι, πήδηξε κάτω μόνο και μόνο για 
να βεβαιωθεί: ζούσε τάχα ο μοναδικός μάρτuρας τοι) κα
κοuργήματός τοu; Κάθε άλλο σuναίσθημα, κάθε άλλος λό
γος θα 'ταν αφόσικος! Παρατηρείστε, χασομεράει πάνω απ' 
το Γρηγόρη, τοι) σκοuπίζει με το μαντίλι το κεφάλι κι όταν 
βεβαιώθηκε πως είναι νεκρός, σαν τρελός, γεμάτος αίματα 
τρέχει πάλι εκεί, στο σπίτι της αγαπημένης τοι) -πώς λοι
πόν δεν το σκέφτηκε πως είναι γεμάτος αίματα και πως 
θα τον uποΦιαστούν αμέσως; Μα ο κατηγορούμενος μας 
βεβαίωνε ο ίδιος πως ούτε καν πρόσεξε ότι είναι γεμάτος 
αίματα. Αuτό μπορούμε να το παραδεχτούμε, είναι δuνατό 
να γίνει, αuτό πάντα σuμβαίνει σε τέτοιες στιγμές με τοuς 
εγκληματίες . Απ' τη μια μεριά καταχθόνιος uπολογισμός 
κι απ' την άλλη έλλειΦη και της παραμικρότερη ς αντίλη
Φης . Μα αuτός ένα μονάχα σκεφτόταν κείνη τη στιγμή: 
Ποό είναι εκείνη . Tou χρειαζόταν το γρηγορότερο να μάθει 
πού είναι κείνη, και να ΠΟι) φτάνει τρέχοντας στο σπίτι 
της και μαθαίνει μιαν αναπάντεχη και κολοσσιαία γι' αuτόν 
είδηση. Έφuγε για το Μόκρογιε με τον "προηγούμενο" 
και "αναμφισβήτητό" της ! »  
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Η Φυχολογία στο φόρτε της. Η τρόικα που καλπάζει .  
Το τέλος της αγόρευσης του εισαγγελέα. 

Φ ΤΑΝΟ ΝΤΑΣ σ' αuτό το σημείο της αγόρεuσής τοu, 
ο Ιππόλuτος Κuρίλοβιτς ποu διάλεξε φανερά την αu
στηρά ιστορική μέθοδο της ανάπτuξης τοu θέματος, 

ποu σ' αuτήν αγαποόν πολό να προστρέχοuν όλοι οι vtUpL

κοί ρήτορες ποu επιζητοόν σταθερά πλαίσια για να σuγκρα
τοόν την προσωπική τοuς ανuπόμονη παραφορά, ο Ιππόλu
τος Κuρίλοβιτς επεκτάθηκε ιδιαίτερα για τον «π-ροηγοόμε
νο» και «αναμφισβήτητο» και διατόπωσε σ' αuτό το θέμα 
μερικές σκέψεις ενδιαφέροuσες στο είδος τοuς. 

«ο Καραμάζοβ, ποu τοuς ζήλεuε όλοuς μέχρι λόσσας, 
ξάφνοu και μονομιάς σα να πέφτει και να εξαφανίζεται μπρο
στά στον "προηγοόμενο" και "αναμφισβήτητο" . Κι αuτό 
είναι τόσο πιο παράδοξο όσο πρώτα οότε πρόσεχε αuτόν 
τον καινοόργLO γι' αuτόν κίνδuνο, ποu τον πλησίαζε στο 
πρόσωπο τοu απροσδόκητοu αντίζηλοu .  Μα όλο φανταζό
ταν πως αuτό είναι πoΛU μακριά κι ο Καραμάζοβ πάντα 
ζει με την παροόσα στιγμή. Πιθανό να τον θεωροόσε σαν 
πλάσμα της φαντασίας. Μα όταν κατάλαβε στη στιγμή με 
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την αρρωστημένη καρδιά του πως ίσως γι' αυτό ακριβώς 
αυτή η γυναίκα τον έκρι;βε. αυτόν το νέο αντίζηλο ,  γι' αυτό 
και τον ξε.γε.λοίισε. προηγοίιμε.να, ε.πε.ιδή αυτός ο καινουρ
γωφε.ρμένος . αντίζηλος δε.ν ήταν καθόλου πλάσμα της φα
ντασίας της, μα το παν γι' αυτήν, όλα, η μόνη της απα
ντοχή στη ζωή, -μόλις το κατάλαβε. αυτό, υποτάχθηκε.. 
Τι τα θέλε.τε., κίιρωι ένορκοι, δε.ν μπορώ ν' αντιπαρέλθω 
αυτό το απροσδόκητο χαρακτηριστικό στην ψυχή του κατη
γορουμένου, που θα νόμιζε. κανε.ίς πως δε.ν ήταν με. κανέναν 
τρόπο ικανός να ε.κδηλώσε.ι τέτοια αισθήματα. Παρουσιά
στηκε. ξάφνου η άτε.γκτη ανάγκη της αλήθε.ιας, του σε.βα
σμοίι προς τη γυναίκα, η παραδοχή των δικαιωμάτων της 
καρδιάς της, και πότε.; Τη στιγμή που έβαψε. γι' αυτήν 
τα χέρια του στο αίμα. του πατέρα του ! Ε ίναι αλήθε.ια κιό
λας πως και το χυμένο αίμα άρχισε. πια να φωνάζε.ι κε.ίνη 
τη στιγμή για ε.κδίκηση, γιατί αυτός, καταστρέφοντας την 
ψυχή του κι όλη την ε.πίγε.ια μοίρα του , θα 'πρε.πε. να συ
ναιστανθε.ί και ν '  αναρωτηθε.ί κε.ίνη τη στιγμή: "Τι σημα-

Ι , , f , ' "  σια ε.χε.ι αυτος και τι σημασια μπορε.ι να χε.ι τωρα γι 
αυτ:ήν, γι' αυτό το πλάσμα που το αγαποίισε. πε.ρισσότε.ρο 
κι απ' την ψυχή του , σε. σίιγκριση με. τον "προηγοίιμε.νο" 
κι "αναμφισβήτητο" που με.τάνιωσε. και γίιρισε. σ' αυτή τη 
γυναίκα που κάποτε. ε.ίχε. καταστρέψε.ι, με. καινοίιργια αγά
πη, με. τίμιε.ς , προτάσε.ις και με. την υπόσχε.ση μιας αναγε.ν
νημένης κι ε.υτυχισμένης πια ζωής; Κι αυτός ο δυστυχισμέ
νος , τι θα της δώσε.ι τώρα, τι θα της προτε.ίνε.ι ;" Ο Καρα- ' 
μάζοβ τα κατάλαβε. όλ' αυτά, κατάλιψε. πως το έγκλημά 
του τοίι 'φραξε. όλους τους δρόμους και πως ε.ίναι απλώς 
καταδικασμένος ε.γκληματίας κι όχι άνθρωπος που πρόκε.ι
ται να ζήσε.ι !  Αυτή η σκέψη τον τσάκισε. και τον αφάνισε.. 
Και να που αποφασίζε.ι αμέσως ένα παράφορο σχέδω που 
με. το χαρακτήρα του Καραμάζοβ δε.ν μποροίισε. να μην του 
φανε.ί σα μοναδική και μοιραία διέξοδος απ' την τρομε.ρή 
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τοu κατάσταση. Αuτή η διέξοδος ήταν η αuτοκτονία. Τρέ
χει να πάρει τα πιστόλια ποu uποθήκεuσε στον Περχότιν 
και ταuτόχρονα, την ώρα ποu τρέχει, βγάζει απ' την τσέπη 
όλα τα λεφτά ποu γι' αuτά μόλις τώρα έβαψε τα χέρια 
τοu με το πατρικό αίμα. Ω ,  τα λεφτά τοό χρειάζονται τώ
ρα περισσότερο απ' το καθετε. Ο Καραμάζοβ. πεθαίνει. Ο 
Καραμάζοβ αuτοκτονεL. Κι αuτό θα το θuμοuνται όλοι. Δεν 
είμαστε άδικα ποιητές, δεν κάναμε άδικα παρανάλωμα τη 
ζ ,  "Σ '  , " " θ ' ωη μας .  αuτην, σ αuτην -και κει, ω .  εκει α καν ω 
γλέντι τρικοόβερτο, ένα γλέντι ποu δεν έχει ξαναγίνει, για 
να το θuμοuνται και να μιλάνε γι' αuτό πολόν καιρό. Ανά
μεσα στις άγριες φωνές, τα τρελά τραγοόδια και τοuς χο
ροός των τσιγγάνων, θα σηκώσοuμε το ποτήρι και θα tU

χηθοόμε στη λατρεuτή μας για την καινοόργια της εuτuχία, 
κι όστερα, εκεί μπροστά στα πόδια της, θα τινάξοuμε τα 
μuαλά μας στον αέρα! Γ ια να τιμωρήσοuμε τη ζωή μας !  
Θα θuμηθεί κάποτε το Μίτια Καραμάζοβ, θα δει πώς την 
αγαποόσε ο Μίτια, θα λuπηθεί τον Μίτια !"  Πολλή γραφι
κότητα, ρομαντική παραφορά, καραμαζοβική φρενίτιδα κι 
αισθηματικότητα, -μα και κάτι άλλο, κόριοι ένορκοι, κάτι 
ποu φωνάζει μέσα στην καρδιά, χτuπάει μέσα στο μuαλό 
ακατάπαuστα" και δηλητηριάζει την ψuχή τοu μέχρι θανά
τοu,- αuτό το κάτι είναι η σuνείδηση, κόριοι ένορκοι, εί
ναι η κρίση της, οι τρομερές της τόψεις ! Μα το πιστόλι 
όλα θα τα σuμφιλιώσει, το πιστόλι είναι η μοναδική διέξο
δος κι άλλη δεν uπάρχει, και κει -δεν ξέρω, να σκέφτηκε 
τάχα κείνη τη στιγμή ο Καραμάζοβ "τι θα γίνει εκεί" και 
μπορεί τάχα ο Καραμάζοβ να σκέφτεται σαν τον ' Αμλετ 
τι θα γίνει εκεί; , Οχι, κόριοι ένορκοι, εκείνοι έχοuν ΑμλΙ
τοuς και μεις προς το παρόν μονάχα Καραμάζοβ! »  " 

Εδώ ο Ιππόλuτος ΚuρLλοβιτς περιέγραψε λεπτομερέ
στατα την εικόνα, τις ετοιμασίες τοu Μίτια , τη σκηνή στοu 
Περχότιν, στο μπακάλικο, με τοuς αμαξάδες. Ανάφερε πλή-

Digitized by 10uk1s, July 2009



294 Φ. ΝΤΟΣΤΟΓΙΕΒΣΚΗ 

θος από φράσεις, κοuβέντες, χειρονομίες, όλα επιβεβαιωμέ
να από μάρτuρες -κι η εικόνα επέδρασε τρομερά στην πε
ποίθηση των ακροατών. Το κuριότερο επέδρασε το σόνολο 
των γεγονότων. Η ενοχή αuτοu τοu ανθρώποu ποu σφάδαζε 
μη λογαριάζοντας καθόλοu πια τον εαuτό τοu, πρόβαλε αδια-
φιλονίκητη. 

. 

« Δεν uπήρχε πια λόγος να φuλάει τον εαuτό ΤΟU» ,  cru
νέχισε ο Ιππόλuτος Κuρίλοβιτς, «δuο τρεις .φορές παραλίγο 
να ομολογήσει εντελώς,  σχεδόν έκανε uπαινιγμοuς, μονάχα 
ποu δεν τοuς τέλειωνε ( εδώ αναφέρθηκε στις καταθέσεις των 
μαρτόρων) .  Ακόμα και στον αμαξά, στο δρόμο, φώναξε: 
"Το ξέρεις τάχα πως έχεις ένα φονιά στο αμάξι crou ; "  Μα 
να τα πει όλα καθαρά δεν μποροόσε: Έπρεπε πρώτα να 
φτάσει στο Μόκρογιε και κει να τελειώσει το ποίημα. Μα 
τι περιμένει ωστόσο εκεί το δuστuχισμένο; Το γεγονός είναι 
ότι απ' τις πρώτες κίόλας στιγμές στο Μόκρογιε βλέπει 
και τέλος καταλαβαίνει εντελώς πως ο "αναμφισβήτητο," 
αντίζηλός τοu ίσως να μην είναι καθόλοu τόσο "αναμφισβή
τητος" και πως δε θέλοuν απ' αuτόν οότε δέχονται την 
εuχή για την καινοόργια εuτuχία . Μα τα γεγονότα, κόριοι 
ένορκοι, σας είναι γνωστά απ' τη δικαστική ανάκριση . Ο 
θρίαμβος τοu Καραμάζοβ πάνω στον ανταγωνιστή τοu ήταν 
πλήρης και τότε, ω, τότε άρχισε πια μια εντελώς νέα φάση 
στην Φuχή τοu, και μάλιστα η πιο τρομερή φάση απ' όλες 
ποu έζησε και θα ζήσει ποτέ αuτή η Φuχή! Μποροόμε να 
παραδεχτοόμε θετικά, κόριοι ένορκοι» , αναφώνησε ο Ιππό
λuτος Κuρίλοβιτς, «πως η uβρισμένη φόση κι η εγκληματι
κή καρδιά είναι χειρότεροι εκδικητές από κάθε επίγεια δι
καιοσόνη. Κι όχι μονάχα αuτό : Η δικαιοσόνη κι η επίγεια 
τιμωρία καταπραuνοuν μάλιστα την τιμωρία της φόσης, εί
ναι μάλιστα απαραίτητες για την Φuχή τοu εγκληματία σ' 

, , , , . , , αuτες τις στιγμες σα σωτηρια της απ την απογνωση, γιατι 
οότε να φανταστώ δεν μπορώ κείνη τη φρίκη και τα ηθικά 
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μαρτόρια τοu Καραμάζοβ όταν έμαθε. πως αuτή τον αγαπά
ε.ι, πως γι' αuτόν αποδιώχνε.ι τον "προηγοόμε.νό" της και 
" β ' " " Μ' λ ' αναμφισ ητητο , πως αuτον, αuτον, το ιτια, τον κα ε.ι 
μαζί της για μια καινοόργια ζωή, τοu uπόσχε.ται την ε.uτu
χία, κι αuτό πότε.; Όταν όλα γι' αuτόν ε.ίχαν τε.λε.ιώσε.ι 
κι όταν τίποτα πια δε.ν μπορε.ί να κάνε.ι! Μ '  αuτή την tU
καιρία θα κάνω ε.ν παρόδω μια πολό σποuδαία για μας 
παρατήρηση ποu θα μας διαφωτίσε.ι για την πραγματική 
κατάσταση ποu βρέθηκε. τότε. ο κατηγοροόμε.νος: αuτή η yu
ναίκα, αuτή η αγάπη, ως την τε.λε.uταία τοότη στιγμή, ως 
τη στιγμή μάλιστα της σόλληΦης, ήταν γι' αuτόν ένα πλά
σμα απρόσιτο , ποu το ποθοόσε. με. πάθος και ποu δε.ν μπο
ροόσε. να το φτάσε.ι. Μα γιατί, γιατί δε.ν αuτο�τόνησε. την 
ίδια κε.ίνη στιγμή, γιατί ε.γκατέλε.ιΦε. την παρμένη απόφαση 
και μάλιστα ξέχασε. ποό βρίσκονται τα πιστόλια τοu ; Μα 
ίσα-ίσα αuτή η παθιασμένη δίΦα για έρωτα κι η ε.λπίδα 
την ίδια στιγμή να την κορέσε.ι τον σuγκράτησαν . Στην πα
ραζάλη τοu γλε.ντιοό γαντζώθηκε. απ' την αγαπημένη τοu , 
ποu γλένταγε. κι αuτή μαζί τοu , πανέμορφη κι ε.λκuστική 
γι' αuτόν πε.ρισσότε.ρο από κάθε. άλλη φορά -δε. φε.όγε.ι 
από κοντά της, την καμαρώνε.ι, ε.κμηδε.νίζε.ται μπροστά της. 
Αuτή η γε.μάτη πάθος δίΦα τοu μπόρε.σε. για μια στιγμή 
να καταπνίξε.ι όχι μονάχα το φόβο της σόλληΦης μα κι 
αuτές τις τόΦε.ις . Για μια στιγμή, ω! μονάχα για μια στιγ
μή. Φαντάζομαι την τοτινή κατάσταση της Φuχής τοu ε.γκλη
ματία ποu ήταν δοuλικά uποταγμένη σε. τρία στοιχε.ία ποu 
την ε.δέσποζαν απόλuτα: πρώτα-πρώτα το με.θόσι, η παρα
ζάλη κι ο θόρuβος, τα ποδοκροτήματα των χορών, τα τσι
ρίγματα τοu τραγοuδιοu κι ε.κε.ίνη, ε.κε.ίνη, ξαναμμένη απ' 
το κρασί, να τραγοuδάε.ι και να χορε.όε.ι και να τοu χαμογε.. 
λάε.ι με.θuσμένη! Δε.ότε.ρο η απόμακρη ε.νθαΡΡuντική ε.λπίδα 
πως η μοιραία λόση ε.ίναι ακόμα μακριά, ή τοuλάχιστο πως 
δε.ν ε.ίναι πολό κοντά, -μονάχα την άλλη μέρα, μονάχα 
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το πρωί θα ' ρθοuν να τον σuλλάβοuν. Θα πει λοιπόν πως 
έχει αρκετές ώρες, αuτό είναι πολό, τρομερά πολό! Σε με
ρικές ώρες μπορεί πολλά να σκεφτεί κανείς . Φαντάζομαι 
πως τοι> σuνέβαLνε κάτι παρόμοιο με την ώρα ποι> πάνε 
τον εγκληματία για να τον εκτελέσοuν στην κρεμάλα: Πρέ
πει ακόμα να περάσοuν ένα μακρό, πολό μακρό δρόμο, και 
μάλιστα με βήμα κανονικό, ανάμεσ' από πλήθος κόσμοu, 
όστερα θα στρίΦοuν σ' άλλο δρόμο, και στο τέλος μονάχα 
αuτοό τοι> δρόμοι> είναι η τρομερή πλατεία! Νομίζω πως 
στην αρχή της πορείας ο κατάδικος, καθισμένος στο κάρο 
της καταισχόνης, πρέπει να αισθάνεται πως έχει ακόμα μπρο
στά τοι> ατέλειωτη ζωή.  Μα να ποι> φεόγοuν τα σπίτια, 
το κάρο όλο και προχωράει, -ω, αuτό δεν είναι τίπο
τα,- ως τη στροφή, στον άλλο δρόμο, είναι τόσο μακριά 
ακόμα, και να ποι> κοιτάει ακόμα θαρραλέα δεξιά κι αρι
στερά, αuτές τις χιλιάδες των ανθρώπων ποι> τον κοιτάνε 
περίεργα, χωρίς ΣUμμεΤOχή, καρφώνοντας πάνω τοι> τα βλέμ
ματα, κι έχει ακόμα την εντόπωση πως είναι κι αuτός σαν 
εκείνοuς, άνθρωπος . Μα να κι η στροφή στον άλλο δρόμο, 
κι αuτό δεν είναι τίποτα, είναι ακόμα ένας ολόκληρος δρό
μος . Κι όσα σπίτια κι αν περνάνε, όλο θα σκέφτεται: "Μέ
vouv ακόμα πολλά σπίτια",  κι έτσι ως το τέλος, ως την 
πλατεία . Αuτό σuνέβαLνε, φαντάζομαι, και τότε με τον Κα
ραμάζοβ . "Ακόμα δεν προφτάσανε κει πέρα, σκέφτεται, ακό
μα μπορώ να βρω κάτι, ω, θα 'χω ακόμα τον καιρό να 
φτιάξω το σχέδιο της uπεράσΠLσης, να σκεφτώ μιαν απολο
γία, μα τώρα, τώρα -τώρα αuτή είναι τόσο θεσπέσια!"  
Όλα θολά και τρομερά είναι στην Φuχή τοu, μα προφταί
νει ωστόσο να ξεχωρίσει τα μισά απ' τα χρήματά τοι> και 
να τα κρόΦει κάποu, -αλλιώς δεν μπορώ να εξηγήσω ποό 
μποροόσε να εξαφανιστεί ολόκληρο το μισό κείνων των τριών 
χιλιάδων ποι> μόλις τις είχε πάρει απ' ·τον πατέρα τοu, 
κάτω απ' το μαξιλάρι. Στο Μόκρογιε δεν πήγαινε για πρώτη 
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φορά, �ίχ� γλ�ντήσ�ι κ�ι πΙρα δuο μ�ρόνuχτα. Αuτό το πα
λιό, μ�γάλo ξόλινο σπίτι τοό �ίναι γνωστό μ' όλοuς τοuς 
αχuρών�ς τοu , μ' όλ�ς τις γαλαρί�ς τοu . ΥποθΙτω ακριβώς 
πως μΙρος των χρημάτων ΚΡόφτηκ� τότ� ακριβώς σ' αuτό 
το σπίτι, λίγο πριν απ' τη σόλληΦη, σ� καμιά χαραμάδα, 
ή κάτω από καμιά σανίδα τοu πατώματος, ή σ� καμιά γω
νιά , κάτω απ' τη στΙγη -γιατί; Μα πώς γιατί; Η κατα
στροφή μπoρ�ί να Ύίν�ι από στιγμή σ� στιγμή· βέβαια δ� 
σκ�φτήκαμ� ακόμα πώς να την αντιμ�τωπίσοuμ�, μα κι ou
τ� έχοuμ� καιρό, και τα μ�λίγγια μας χτuπάν�, και κ�ίνη 
μας τραβά�ι, τα λ�φτά όμως -τα λ�φτά σ� κάθ� π�ρίπτω
ση �ίναι απαραίτητα. 

» Ένας άνθρωπος μ� λ�φτά �ίναι παντοό άνθρωπος. 
Mπoρ�ί μια τέτοια uπολογιστικότητα σ� μια τέτοια στιγμή 
να σας φαν�ί αφόσικη; Μα κι ο ίδιος μας β�βαιών�ι πως 
ένα μήνα πριν, σ� μιαν �πίσης ταραχώδη και μοιραία στιγ
μή, ξ�χώρισ� απ' τις τρ�ις χιλιάδ�ς τα μισά και τα ' ραΦε 
στο φuλαχτό, κι αν βΙβαια αuτό δ�ν είναι αλήθεια, πράγμα 
ποu και θ' αποδείξοuμε τώρα, ωστόσο αuτή η ιδέα είναι 
γνωστή στον Καραμάζοβ, την έχει ξανασκεφτεί. Κι όχι μο
νάχα αuτό: ' Οταν αργότ�ρα βεβαίωνε τον ανακριτή πως 
έβαλε κατά μΙρος χίλια πεντακόσια ροόβλια στο φuλαχτό 
(ποu ποτέ δεν uπήρξ�) . ίσως κιόλας να σκαρφίστηκε αuτό 
το φuλαχτό, την ίδια κείνη στιγμή, ίσα-ίσα επειδή δuο ώρες 
πριν �ίχε βάλει κατά μέρος τα μισά απ' τα χρήματά τοu 
και τα 'χε ΚΡόΦ�Ι κάποu κει στο Mόκρoγι�, για κάθε �νδ�
χόμενο, ως το πρωί, μονάχα για να μην τα 'χει απάνω 
τοu, από μια ξαφνική έμπνεuση. Δόο αβuσσοuς, κόριοι Ινορ
κοι, θuμηθείτ� πως ένας Καραμάζοβ μπoρ�ί ν' ατενίζει δuο 
αβuσσοuς και τις δuο ταuτόχρονα! Ψάξαμε σε κείνο το σπί
τι μα δ� βρήκαμε τίποτα. Ίσως τα λεφτά να 'ναι ακόμα 
κει, μα ίσως να εξαφανίστηκαν την άλλη κιόλας μΙρα και 
τώρα να τα 'χει ο κατηγoρoόμ�νoς . Όπως και να 'ναι, 
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τον σuλλάβαμε γονατιστό μπροστά της, αuτή ήταν ξαπλω
μένη στο κρεβάτι, αuτή ΤΟι) έτεινε τα χέρια κι εκείνος τόσο 
πολι) τα 'χε ξεχάσει όλα κείνη τη στιγμή ΠΟι) ούτε κι άκοu
σε τοuς αστuνομικούς ΠΟι) πλησιάζανε .  Δεν πρόφτασε να 
προετοιμαστεί καθόλοu . 

»Και να τος μπροστά στοuς δικαστές τοu, μπροστά στοuς 
κριτές της τύχης τοu . Κύριοι ένορκοι, uπάρχοuν στιγμές 
ποu , εκτελώντας το καθήκον μας, τρομάζοuμε σχεδόν κι 
οι ίδιοι μπροστά στον άνθρωπο, τρομάζοuμε για τον άν
θρωπο. Αuτές είναι οι στιγμές ΠΟι) ατενίζοuμε κείνη τη κτη
νώδη φρίκη, όταν ο κακούργος βλέπει πια πως όλα είναι 
χαμένα, μα όλο και παλεύει ακόμα, όλο έχει ακόμα την 
πρόθεση να παλέΦει μαζί σας. Είναι στιγμές ΠΟι) όλα τα 
ένστικτα της αuτοσuντήρησης ξuπνάνε μέσα ΤΟι) μονομιάς, 
κι αuτός, πασκίζοντας να σώσει τον εαuτό τοu, σας κοιτάει 
μ' ένα βλέμμα διαπεραστικό, ερωτηματικό και πονεμένο, 
καιροφuλαχτεί κι εξετάζει το πρόσωπό σας, τις σκέΦεις σας, 
περιμένει από ποια πλεuρά θα χτuπήσετε, και φτιάχνει στη 
στιγμή, μέσα στο ταραγμένο μuαλό τοu, χιλιάδες σχέδια, 
μα παρ' όλ' αuτά φοβάται να μιλήσει, φοβάται μήπως προ
δοθεί! Αuτές οι ταπεινωτικές στιγμές της ανθρώπινης Φu
χής,  αuτή η πορεία της μέσα στα βασανιστήρια, αuτή η 
ζωώδης προσπάθεια αuτοσωτηρίας -είναι φριχτές και προ
καλούν καμιά φορά ρίγη και σuμπόνια για τον κατηγορού
μενο, και στον ανακριτή ακόμα! Και να ΠΟι) σ' όλ' αuτά 
ήμαστε τότε μάρτuρες. Στην αρχή ήταν σα χαμένος, και 
πάνω στη φρίκη ΤΟι) τού ξέφuγαν μερικές λέξεις ΠΟι) τον 
επιβαρύνοuν πολύ : "Αίμα! Το αξίζω! " Μα γρήγορα cru
γκρατήθηκε . Τι να πει, τι ν' απαντήσει σ' όλ' αuτά, δεν 
τα 'χει έτοιμα ακόμα, μα είναι έτοιμη μονάχα μια σκέτη 
άρνηση. "Για το θάνατο ΤΟι) πατέρα μοΙ) δεν είμαι ένο
χος ! "  Να προς το παρόν ο φράχτης μας και κει, πίσω 
απ' το φράχτη, ίσως ακόμα και να φτιάξοuμε τίποτα, κα-
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νένα οδόφραγμα. Τις επιβαρuντικές τοu αναφωνήσεις βιάζε
ται να τις εξηγήσει, προλαμβάνοντας τις ερωτήσεις μας, 
λέγοντας πως θεωρεί τον εαuτό τοu ένοχο μονάχα για το 
θάνατο τοu uπηρέτη Γρηγόρη. "Γι '  αuτό το αίμα είναι ένο· 
χος, μα ποιος λοιπόν σκότωσε τον πατέρα μοu, κίιριοι, ποιος 
τον σκότωσε; Ποιος λοιπόν μποροίισε να σκοτώσει τον πα
τέρα αν όχι εΥώ;" Τ' ακοίιτε αuτό; μας ρωτάει ο ίδιος 
εμάς, εμάς ποu ήρθαμε σ' αuτόν με την ίδια αuτή ερώτηση! 
Ακοuτε αuτή την προτρέχοuσα φρασοίιλα: "αν όχι εγώ",  
αuτή τη ζωώδη πονηριά, αuτή την αφέλεια, κι αuτή την 
καραμαζοβική ανuπομονησία; Δε σκότωσα εγώ, κι οίιτε να 
το σκέφτεστε πως εγώ σκότωσα: "Ήθελα να σκοτώσω, 
κίιριοι, ήθελα να σκοτώσω", ομολογεί γρήγορα-γρήγορα 
(βιάζεται, ω, βιάζεται τρομερά! )  "όμως είμαι αθώος, δε 
σκότωσα εγώ! " Μας παραχωρεί το πως ήθελε να σκοτώ
σει: Το βλέπετε κι οι ίδιοι, σα να λέει, πόσο είμαι ειλικρι
νής, ε ,  λοιπόν πιστΙΦτε με το γρηγορότερο πως δε σκότω
σα εγώ. Ω ,  σ'  αuτές τις περιπτώσεις ο εγκληματίας γίνεται 
καμιά φορά απίστεuτα επιπόλαιος κι είιπιστος . Και τότε, 
σαν εντελώς κατά λάθος, η ανάκριση τοu uποβάλλει την 
πιο αφελή ερώτηση: "Μα μήπως σκότωσε ο Σμερντιακόβ;" 
Έγινε αuτό ακριβώς ποu περιμέναμε: Θίιμωσε τρομερά ποu 
τον προλάβανε και τον πιάσανε απροετοίμαστο όταν δεν εί
χε ακόμα προφτάσει να προετοιμάσει, να εκλέξει Και ν' 
αρπάξει κείνη την εuκαιρία, όταν η κατηγορία εναντίον τοu 
Σμερντιακόβ θα 'ταν πιο αληθοφανής .  Ο χαρακτήρας τοu 
τον παράσuρε αμέσως στα άκρα κι άρχισε ο ίδιος να μας 
βεβαιώνει μ' όλη τοu τη ΔUναμη πως ο Σμερντιαχόβ δεν 
μποροίισε να σκοτώσει, δεν είναι ικανός να σκοτώσει. Μα 
μην τον πιστείιετε, αuτό ήταν απλώς μια πονηριά τοu : Au· 
τός καθόλοu, καθόλοu δεν παραιτείται ακόμα απ' το Σμερ
ντιακόβ.  Απεναντίας θα τον προβάλλει ακόμα. Γιατί ποιον 
άλλον να προβάλει αν όχι αuτόν; Μα αuτό θα το κάνει 
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σε μιαν άλλη στιγμή, γιατί τώρα η δουλειά χάλασε. Θα 
τον προβάλει · μονάχα αόριο, ίσως μάλιστα κι όστερ' από 
μερικές μέρες βρίσκοντας τη στιγμή που θα μας φωνάξει 
ο ίδιος : "Βλέπετε, και γω ο ίδιος αρνιόμουνα την ενοχή 
του Σ μερντιακόβ, περισσότερο κι από σας , αυτό το θυμά-

, ' Α " Κ β '  στε, μα  τωρα και γω πειστηκα: υτος σκοτωσε. α ι  ε-
βαια αυτός !"  Προς το παρόν όμως πέφτει στην πιο σκυ
θρωπή κι ευερέθιστη άρνηση, η ανυπομονησία κι ο θυμός 
ωστόσο του υποβάλλουν την πιο ανόητη κι αναληθοφανή 
εξήγηση για το πώς κοίταζε στο παράθυρο του πατέρα του 
και πώς έφυγε με σεβασμό από κει .  Το κυριότερο, δεν ξέ
ρει ακόμα τα γεγονότα, δεν ξέρει τις καταθέσεις του Γρη
γόρη που συνήλθε . Ερχόμαστε στην εξέταση και στη σωμα
τική έρευνα. Η έρευνα τον θυμώνει μα και του δίνει κουρά
γιο: Δε βρήκανε όλες τις τρεις χιλιάδες, βρήκανε μονάχα 
χίλια πεντακόσια ροόβλια . Και φυσικά, μονάχα σ' αυτή 
τη στιγμή της θυμωμένης σιωπής και άρνησης του ' ρχεται 
στο νου για πρώτη φορά στη ζωή του η ιδέα για το φυλα
χτό . Χωρίς αμφιβολία, αισθάνεται κι ο ίδιος όλο το απίθα
νο της επινόησης και βασανίζεται ,  βασανίζεται τρομερά, πώς 
να την κάνει πιο πιθανή, να τη φτιάξει έτσι που να γίνει 
ένα ολόκληρο αληθοφανές μυθιστόρημα. Σ '  αυτές τις περι
πτώσεις, η πρώτη-πρώτη δουλειά, το πρώτο πρόβλημα για 
την ανάκριση, είναι να μην του δώσει τον καιρό να προε
τοιμαστεί, να τον χτυπήσει αναπάντεχα, για να εκφράσει 
ο εγκληματίας τις ιδέες του σ' όλη τους την αφέλεια, ανα
ληθοφάνεια κι αντιφατικότητα που τον προδίνουν . Δεν μπο
ρεί κανείς ν' αναγκάσει έναν εγκληματία να μιλήσει παρά 
μονάχα ανακοινώνοντάς του αναπάντεχα και σάμπως τυ
χαία κάποιο νέο γεγονός, κάποιο περιστατικό κολοσσιαίας 
σημασίας μα που αυτός με κανένα τρόπο δε φανταζότανε 
ως τα τώρα, και με κανέναν τρόπο δεν μποροόσε να το 
προβλέΦει. Αυτό το γεγονός το είχαμε έτοιμο , ω! από ώρα 
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πια έτοιμο : Είναι η κατάθε.ση του υπηρέτη Γρηγόρη, όταν 
συνήλθε. , για την ανοιχτή πόρτα, απ' όπου το 'σκασε. ο 
κατηγοροόμε.νος. Αυτή την πόρτα την ε.ίχε. ε.ντε.λώς ξε.χάσε.ι 
και δε.ν υπέθε.τε. πως μποροόσε. να τη δε.ι ο Γρηγόρης . Το 
αποτέλε.σμα ήταν κολοσσιαίο . Σηκώθηκε. και ξάφνου μας 

, � " Σ  ' β ' Σ ' β ' " φωνα�ε.: ο με.ρντιακο σκοτωσε., ο με.ρντιακο . και 
να που πρόδωσε. τη μυστική, τη βασική του σκέΦη, με. την 
πιο αναληθοφανή της μορφή, μια κι ο Σμε.ρντιακόβ θα μπο
ροόσε. να σκοτώσε.ι μονάχα όστε.ρ ' από τότε. που αυτός τραυ
μάτισε. το Γρηγόρη κι έφυγε. τρέχοντας . Κι όταν του ανα
κοινώσαμε. πως ο Γρηγόρης ε.ίδε. την πόρτα ανοιχτή πριν 
απ' τον τραυματισμό του και βγαίνοντας απ ' την κρε.βατο
κάμαρά του άκουσε. το Σμε.ρντιακόβ να βογγάε.ι πίσω απ' 
το χώρισμα -ο Καραμάζοβ ήταν στ' αλήθε.ια συντριμμέ
νος. Ο συνε.ργάτης μου, ο σε.βαστός μας και διορατικότατοs 
Νικολάι Παρφιόνοβιτς, μου 'λε.γε. αργότε.ρα πως κε.ίνη τη 
στιγμή τον λυπήθηκε. μέχρι δακρόων. Και κε.ίνη ακριβώς 
τη στιγμή, για να διορθώσε.ι την κατάσταση, βιάζε.ται να 
μας ανακοινώσε.ι γι' αυτό το πε.ρίφημο φυλαχτό : Ας ε.ίναι ,  
σα να λέε.ι ,  ακοόστε. κι αυτή την ιστορία. Κόριοι ένορκοι ,  
σας ε.ξέθε.σα πια για ποιους λόγους θε.ωρώ όλη αυτή την 
ε.φε.όρε.ση των χρημάτων που ε.ίχαν ραφτε.ί .ένα μήνα πριν 
μέσα στο φυλαχτό όχι μονάχα ανοησία μα και σαν το πιο 
αναληθοφανές ε.πινόημα που θα μποροόσε. κανε.ίς να φαντα
στε.ί σ' αυτή την πε.ρίπτωση. Κι αν ακόμα στοιχηματίζαμε. 
τι μπορε.ί να πε.ι κανε.ίς και να φανταστε.ί πιο αναληθοφα
νές , και τότε. ακόμα δε. θα μποροόσαμε. να σκε.φτοόμε. τίπο
τα χε.φότε.ρο. Εδώ μπορε.ί κανε.ίς ν' αποστομώσε.ι και να 
συντρίΦε.ι τον θριαμβε.όοντα μυθοπλάστη με. τις λε.πτομέρε.ιε.ς, 
με. τις ίδιε.ς κε.ίνε.ς λε.πτομέρε.ιε.ς που απ' αυτές τόσο ε.ίναι 
πλοόσια η πραγματικότητα και που πάντα, σαν κάτι ε.ντε.
λώς ασήμαντο κι άχρηστο, πε.ριφρονοόν αυτοί οι δυστυχι
σμένοι ακοόσιοι μυθιστοριογράφοι και μάλιστα οότε. καν τις 
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σκέφτονται .  Ω, κείνη τη στιγμή δεν έχουν καιρό να τα σκεφ
τοίιν αυτά, το μυαλό τους δημιουργεί μονάχα το μεγαλεπί 
βολο σίινολο -και να που τολμάνε να τους ανακατείιουν 
με τέτοια μικροπράματα! Μα σ' αυτά ακριβώς τους πιά
νουνε! Ρωτάνε τον κατηγοροίιμενο: "Καλά, κι από ποίι πή
ρατε το ίιφασμα για το φυλαχτό σας, ποιος σας το έραΦε;"  
"Μονάχος μου το ' ραΦα" . "Και το ίιφασμα από ποίι το 
πήρατε ;"  Ο κατηγοροίιμενος πια εξοργίζεται ,  θεωρεί σχε
δόν προσβλητική γι' αυτόν μια τέτοια ασημαντότητα και 
-το πιστείιετε τάχα;- ειλικρινά, ειλικρινά! Μα τέτοιοι 
είναι όλοι τους. "Έσκισα ένα κομμάτι απ' το πουκάμισό 
μου" -θαυμάσια. Συνεπώς αίιριο κιόλας θα μπορέσουμε 
να βροίιμε στα ροίιχα σας αυτό το σκισμένο πουκάμισο . Και 
σκεφτείτε, κίιριοι ένορκοι, αν μοναχα βρίσκαμε πραγματικά 
αυτό το πουκάμισο (και πώς να μην το βρίσκαμε αυτό το 
πουκάμισο στη βαλίτσα ή στη ντουλάπα του αν υπήρχε πραγ
ματικά ; )  -τότε αυτό θα ήταν ένα γεγονός, γεγονός απτό 
προς όφελος του κατηγορουμένου ! Μα αυτό δεν μπορεί να 

λ '  β "Δ θ " " το κατα α ει. ε υμαμαι,  ισως να μην ηταν απ το που-
κάμισο, το ' ραΦα στο σκουφάκι της νοικοκυράς". "Τι σκου
φάκι ήταν αυτό;"  "Της το πήρα, το 'χε κει παραπεταμένο, 
ένα παλιοκοίιρελο κει πέρα" . "Αυτό το θυμάστε καλά; "  
"Όχι, δεν το θυμάμαι . . .  " Και θυμώνει, θυμώνει και παρ' 
όλ' αυτά -φανταστείτε!- πώς να μην το θυμηθεί κανείς 
αυτό; Και στις πιο τρομερές στιγμές του ανθρώπου, ακόμα 
κι όταν τον πάνε για εκτέλεση, κάτι τέτοιες λεπτομέρειες 
έρχονται στη μνήμη. Μπορεί όλα να τα ξεχάσει μα κάποια 
πράσινη στέγη, που έπεσε πάνω της το μάτι του στο δρόμο 
ή μια κουροίινα στο σταυρό της εκκλησίας -αυτά θα τα 
θυμηθεί. Αυτός ράβοντας το φυλαχτό του θα κρυβόταν απ' 
τους ανθρώπους τόυ σπιτιοίι, έπρεπε να θυμάται πόσο τα
πεινωτικά υπόφερε από φόβο μήπως μποίινε μέσα και τον 
δούνε με τη βελόνα στο χέρι .  Πως σε κάθε χτίιπο πηδοίισε 
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κι έτρεχε να κρ\)φτεί πίσω απ' το χώρισμα (στο σπίτι το\) 
έχει ένα τέτοιο χώρισμα) . . .  Μα, κόριοι ένορκοι, γιατί σας 
τα λέω όλ' α\)τά, όλες α\)τές τις λεπτομέρειες, τα μικρο
πράματα, αναφώνησε ξάφνο\) ο Ιππόλ\)τος Κ\)ρίλοβιτς. Μα 
ακριβώς γιατί ο κατηγοροόμενος επιμένει σ'  όλην α\)τήν 
την ανοησία ως ετοότη τη στιγμή! Σ '  όλο\)ς α\)τοός το\)ς 
δ\)ο μήνες από κείνη την ίδια τη μοιραία γι' α\)τόν στιγμή, 
τίποτα δεν εξήγησε, δεν πρόστεσε κανένα πραγματικό γε
γονός στις προηγοόμενες φανταστικές το\) καταθέσεις: Όλ' 
α\)τά, σα να λέει, είναι μικροπράματα, και σεις να πιστεόε
τε στο λόγο της τιμής μο\) . Ω ,  θα είμαστε ε\)τ\)χείς να 
τον πιστέΦο\)με, λαχταράμε να πιστέΦο\)με στο λόγο της 
τιμής το\) . Μήπως είμαστε τσακάλια πο\) διΦάμε γι' αν
θρώπινο αίμα; Δώστε μας, δείξτε μας έστω κι ένα γεγονός 
σ' όφελος το\) κατηγορο\)μένο\) και θα χαροόμε -μα γεγο
νός πειστικό, πραγματικό κι όχι σαν τα σ\)μπεράσματα το\) 
αδερφοό το\) πο\) τα στηρίζει στην έκφραση το\) προσώπο\) 
το\) κατηγορο\)μένο\) ή σαν εκείνη την ένδειξη για το ότι 
α\)τός, χτ\)πώντας το στήθος το\), έπρεπε να δείχνει το φ\)
λαχτό το\) και μάλιστα μέσα στο σκοτάδι. Θα χαροόμε 
για το νέο γεγονός, θα παραιτηθοόμε πρώτοι απ' την κα
τηγορία μας,  θα βιαστοόμε να παραιτηθοόμε. Τώρα όμως 
η δικαιοσόνη απαιτεί ν' ακο\)στεί η φωνή της και μεις επι
μένο\)με, επιμένο\)με στην κατηγορία και δεν μποροόμε να 
παραιτηθοόμε από τίποτα» .  

Ο Ιππόλ\)τος Κ\)ρίλοβιτς πέρασε δω στον επίλογο . Λες 
κι είχε π\)ρετό, φώναζε για το χ\)μένο αίμα, για το αίμα 
το\) πατέρα πο\) τον σκότωσε ο γιος «με τον ταπεινό σκοπό 
της ληστείας» . Έδειχνε σταθερά την τραγική και κρα\)γά
ζο\)σα σ\)ρροή των γεγονότων . 

«Κι ό,τι κι αν ακοόσετε απ' τον περ(φημο για το ταλι
ντο το\) σ\)νήγορο το\) κατηγορο\)μένο\) (δεν κρατήθηκε ο 

, Ιππόλ\)τος Κ\)ρίλοβιτς) , όσα λόγια εuφραδή και σ\)γκινητι-
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κά κι αν ακοuστοuν εδώ ποu θα κάνοuν έκκληση στα εuγε
νικά σας αισθήματα -εσείς θuμηθείτε πως τοότη τη στιγμή 
βρίσκεστε στο ιερό της Δικαιοσόνης. Θuμηθείτε πως είστε 
uπερασπιστές της αλήθειας μας, uπερασπιστές της αγίας Ρω
σίας μας , των αρχών της, της οικογενείας της, τοu κάθε 
ιεροό της! Ναι, σεις εδώ αντιπροσωπεόετε τη Ρωσία τοότη 
τη στιγμή κι όχι μονάχα σ' αuτή την αίθοuσα θ '  ακοuστεί 
η ετuμηγορία σας, μα σ' όλη τη Ρωσία, κι όλη η Ρωσία 
θα σας ακοόσει σαν uπερασπιστές και δικαστές της και θα 
πάρει θάρρος ή θ' αποθαρρuνθεί απ' την ετuμηγορία σας .  
Μη βασανίζετε λοιπόν τη  Ρωσία και την προσδοκία της, 
η μοιραία μας τρόικα τρέχει καλπάζοντας κι ίσως να τρα
βάει στο χαμό. Κι από καιρό πια σ' ολόκληρη τη Ρωσία · 
απλώνοuν τα χέρια και προσπαθοόν· να σταματήσοuν αuτό 
το λuσσασμένο, ασuλλόγιστο καλπασμό . Κι αν παραμερί
ζοuν προς το παρόν οι άλλοι λαοί μπροστά στην αφηνια
σμένη τρόικα, αuτό ίσως να μη γίνεται καθόλοu από σεβα
σμό, όπως το θέλησε ο ποιητής, μα απλώς από φρίκη -
σημειώστε το αuτό. Από φρίκη μα ίσως κι από αηδία και 
πάλι καλά ποu παραμερίζοuν μα ίσως να πάΦοuν κιόλας 
να παραμερίζοuν και να σταθοόν σταθερό τείχος μπροστά 
στο ορμητικό όραμα και να σταματήσοuν οι ίδιοι τον τρελό 
καλπασμό της αποχαλίνωσής μας, με σκοπό να σώσοuν τον 
εαuτό τοuς, τη μόρφωση και τον πολιτισμό! Αuτές τις κραu
γές XLVΔUvou απ' την Εuρώπη τις έχοuμε ακοόσει κιόλας. 
Αρχίζοuν πια ν' αντηχοόν . Μην τοuς βάζετε σε πειρασμό 
λοιπόν, μην uποδαuλίζετε το ολοένα αuξανόμενο μίσος τοuς 
με μιαν ετuμηγορία ποu θα δικαιώνει το φόνο τοu πατέρα 
απ' τον ίδιο τοu το γιο! . . . » 

Με δuο λόγιά, ο Ιππόλuτος Κuρίλοβιτς μ' όλο ποu 
παρασόρθηκε, τέλειωσέ ωστόσο παθητικά και πραγματικά 
η εντόπωση ποu έκανε ήταν εξαιρετική. Αuτός ο ίδιος, αφοό 
τέλειωσε την αγόρεuσή τοu, βγήκε βιαστικά και, το ξανα-
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λέω, έπεσε σχεδόν λιπόθuμος στο πλαϊνό δωμάτιο. Η αίθοu
σα δε χειροκρότησε μα οι σοβαροί άνθρωποι έμειναν ικανο
ποιημένοι .  Μονάχα οι κuρίες δεν έμειναν και τόσο ικανο
ποιημένες μα και σ' αuτές άρεσε η καλλιέπεια της αγόρεu
σης, αφοό μάλιστα για τ' αποτέλεσμα δε φοβόνταν καθόλοΙ) 
και τα περιμένανε όλα απ' τον Φετιοuκόβιτς -«επιτέλοuς 
θα μιλήσει και θα τοuς σαρώσει όλοuς! »  Τα μάτια όλων 
είναι στραμμένα στο Μίτια . Σ '  όλη την αγόρεuση τοι) ει
σαγγελέα είχε μείνει σιωπηλός, με σφιγμένα τα χέρια και 
τα δόντια και τα μάτια χαμηλωμένα. Ποό και ποό μονάχα 
σήκωνε το κεφάλι τοι) κι αφοuγκραζόταν . Ιδιαίτερα όταν μί
λησαν για τη Γκροόσενκα. Όταν ο εισαγγελέας ανέφερε τη 
γνώμη τοι) Ρακίτιν γι' αuτήν, στο πρόσωπό τοι) φάνηκε ένα 
περιφρονητικό και μοχθηρό χαμόγελο και πρόφερε έτσι ποΙ) 
ακοόστηκε αρκετά: «Μπερνάρηδες ! »  Κι όταν ο lππόλuτος 
Κuρίλοβιτς ανακοίνωσε για το πώς τον ανέκρινε και τον βα
σάνιζε στο Μόκρογιε, ο Μίτια ανασήκωσε το κεφάλι τοι) 
κι άκοuγε με τρομερή περιέργεια . Σ '  ένα μέρος μάλιστα σα 
να θέλησε να ορμήσει απάνω και κάτι να φωνάξει, μα σ1)
γκρατήθηκε, κι ανασήκωσε μονάχα περιφρονητικά τοuς ώμοuς . 
Γι' αuτό το τέλος της αγόρεuσης, ειδικά για τα κατορθώμα
τα τοι) εισαγγελέα στο Μόκρογιε κατά την ανάκριση τοι) 
εγκληματία, μιλοuσαv όστερα στην κοινωνία μας κoρo·ίδεuτι
κά για τον lππόλuτο Κuρίλοβιτς: 

« Δε βάσταξε, βλέπεις, ο άνθρωπος να μην καuχηθεί 
για τις ικανότητές τοu» .  

Η σuνεδρίαση διακόπηκε, μα για πoΛU λίγο, για ένα 
τέταρτο, το πoΛU είκοσι λεπτά. Στο πλήθος ακοόγονταν 
κοuβέντες και ξεφωνητά. Μερικές τις θuμάμαι .  

- Σποuδαία αγόρεuση! παρατήρησε ένας κόριος σοβαρά
σοβαρά σε κάποια παρέα. 

- Το παραξήλωσε όμως με την Φuχολογία, ακοόστη
κε άλλη φωνή. 
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- Μα όλα είν' αλήθεια, αναντίρρητη αλήθεια . 
- Σε κάτι τέτοια είναι μάστορας . 
-Έβγαλε τη σούμα. 
- Και μας και μας μάς έβγαλε τη σούμα, προστέθηκε 

και τρίτη φωνή . Στην αρχή της αγόρεuσης, θuμάστε, είπε 
πως όλοι είμαστε ίδιοι σαν τον Φιόντορ Παύλοβιτς! 

- Και στο τέλος το ίδιο. ' Ομως σ' αuτό είπε Ψέματα. 
- Μα uπήρχαν κι ασάφειες . 
- Παρασύρθηκε λιγάκι. 
- Δεν έκανε καλά, δεν έκανε καλά . 
- Ε,  όχι, όσο να πεις , ήταν καπάτσος . Πολύν καιρό 

περίμενε ο άνθρωπος την εuκαιρία και τώρα τα 'πε χύμα, 
χε-χε! 

- Τι θα πει ο σuνήγορος άραγε; 
Σ' άλλη ομάδα: 
- Το δικηγόρο της Πετρούπολης δεν έκανε καλά να 

τον θίξει: θuμάστε κείνο το « θα κάνοuν έκκληση στα εuγενι
κά σας αισθήματα» ;  

- Ναι, έκανε γκάφα. 
- Βιάστηκε . 
- Νεuρικός άνθρωπος, βλέπεις . 
- Εμείς εδώ γελάμε μα για σκέΨοΙ) τον κατηγορούμενο . 
- Ναι, ο Μίτιενκα τι να αισθάνεται; 
- Μα τι θα πει τάχα ο σuνήγορος; 
Σε τρίτη ομάδα: 
- Ποια είν ' αuτή η κuρία με τα φασαμέν, η χοντρή, 

ποι) κάθεται στην άκρη; 
- Είναι μια στρατηγίνα, χωρισμένη, την ξέρω . 
- Γι' αuτό έχει φασαμέν; 
- Σκιάχτρο .  
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- Ε ,  όχι πικάντικη. 
- Κοντά της, oUO θέσεις παρακάτω, κάθεται μια ξαν-

θοόλα, κείνη είναι καΛUτερη. 
- Φίνα δεν τον στριμώξανε τότε στο Μόκρογιε, ε ;  
- Φίνα, δε λιω. Τα ξανάπε .  Τα 'χε διηγηθεί τόσες 

και τόσες φορές στα σπίτια δω πέρα. 
- Και τώρα δε βαστήχτηκε. Φιλότιμο, βλέπεις. 
- Παραγνωρισμένος άνθρωπος, χε-χε! 
- Και προσβάλλεται εόκολα. Μα και ρητορεία είχε 

πολλή, φράσεις μακριές. 
- Μα και φοβερίζει, το προσέξατε, όλο φοβερίζει. Την 

τρόικα τη θuμάστε; « Εκεί ixouv Αμλέτοuς, μα εμείς προς 
το παρόν μονάχα Καραμάζοβ! »  Αuτό το 'πε πετuχημένα. 

- Ερωτοτροποόσε με το λιμπεραλισμό . Φοβάται! 
- Μα και το δικηγόρο τον φοβάται. 
- Ναι, τι θα πει τάχα ο κόριος Φετιοuκόβιτς; 
-' ο, τι και να πει, δε θα γuρίσει τα κεφάλια των μοu-

ζίκων μας . 
- Νομίζετε; 
Σε τέταρτη ομάδα: 
-Όμως για την τρόικα καλά τα 'πε, κει ποΙ) μίλησε 

για τοuς λαοός. 
- Και σωστά, θuμάσαι κει ποΙ) είπε πως οι λαοί δε 

θα κάτσοuν να περιμένοuν; 
- Πώς αuτό; 
- Μα στην αγγλική βοuλή ένα μέλος σηκώθηκε την 

περασμένη βδομάδα για το ζήτημα των μηδενιστών και επε
ρώτησε την κuβέρνηση: δεν είναι τάχα καιρός ν' ανακατtl)
τοόν στο βάρβαρο έθνος για να μας εκπολιτίσοuν; Ο Ιππό
λuτος γι' αuτόν έλεγε, το ξέρω πως αuτόν εννοοόσε. Το 
'λεγε αuτό την περασμένη βδομάδα. 
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- Θέλουνε πολλά καρβέλια' ακόμα. 
- Τι καρβέλια; Γιατί; 
- Θα κλείσουμε την Κρονστάνδη και δε θα τους δώ-

σουμε στάρι. Από πού θα το πάρουν; 
- Κι η Αμερική; Τώρα είναι η Αμερική. 
- Σαχλαμάρες. 
Μα χτύπησε το κουδούνι κι όλοι τρέξανε στις θέσεις 

τους. Ο Φετιουκόβιτς ανέβηκε στο βήμα. 
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Η αγόρεuση τοι> σuνηγόpoι> 
Το δίκοπο μαχαίρι 

Α ΚΡ Α σιγή απλώθηκε στην αίθοu.σα μόλις αντήχησαν 
οι πρώτες λέξεις τοι) πε.ρίφημοΙ) ρήτορα . Όλοι κάρ
φωσαν πάνω τοι) τα μάτια τοuς.  Μπήκε κατε.uθείαν 

στο θέμα . Μιλούσε απλά και μ� πεποίθηση, μα χωρίς την 
παραμικρή έπαρση, χωρίς την παραμικρή προσπάθεια για 
καλλιέπεια, για παθητικές νότες, για λόγια ποι) αντηχούν 
αισθηματικά. Ήταν σαν άνθρωπος ποι) μιλάει σε φιλικό 
κύκλο, σ' ανθρώποuς ποι) τον εΠLδοκιμάζοuν . Η φωνή τοι) 
ήταν uπέροχή , δuνατή και σuμπαθηΤLκή, και μάλισΤά στη 
φωνή αuτή σα ν' ακούστηκε κιόλας κάτι ειλικρινές κι ανοι
χτόκαρδο. Μα όλοι μονομιάς καταλάβανε πως ο ρήτορας 
μπορεί να uψωθεί ως το γνήσιο πάθος -και να «σuγκλονί
σει τις καρδιές με πρωτόφαντη δύναμη» . Ίσως να εκφραζό
ταν λιγότερο άψογα απ: τον Ιππόλuτο ΚuρίλοβLτς, μα χω
ρίς μακρές φράσεις και με μεγαλύτερη ακρίβεια. Ένα μο
νάχα δεν άρεσε στην αρχή στις κuρίες: Όλο σα να 'σκuβε 
λίγο, ιδιαίτερα στην αρχή της αγόρεuσής τοu, όχι πως uπο
κλινότανε, μα σα να 'θελε να ορμήσει προς το ακροατήριο, 
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και γι αuτό σα να 'σκuβε ακριβώς με τη μισή τοu μακριά 
πλάτη, λες και στη μέση αuτής της μακριάς και λεπτής 
πλάτης να uπήρχε κανένας μεντεσές έτσι ποu μποροόσε να 
λuγίζει σχεδόν σ' ορθή γωνία. Στην αρχή της αγόρεuσής 
τοu μίλαγε κάπως σκόρπια, χωρίς ΣUστημα, λες, πιάν.:ιντας 
τα γεγονότα από δω κι από κει, μα στο τέλος παροuσιά
στηκε κάτι το ολοκληρωμένο. Την αγόρεuσή τοu θα μπο
ροόσε κανείς να τη χωρίσει σε δuο μέρη: το πρώτο ήταν 
η κριτική, η ανασκεuή της κατηγορίας, μερικές φορές δη
κτική και σαρκαστική. Μα στο δεότερο μέρος της αγόρεu
σής τοu σα ν' άλλαξε και τον τόνο και τον τρόπο ακόμα 
τη ομιλίας τοu και uΦώθηκε μονομιάς ως το πάθος, ενώ 
η αίθοuσα, σα να το περίμενε αuτό, ανατρίχιασε όλη από 
ενθοuσιασμό. Μπήκε αμέσως στο θέμα κι άρχισε απ' το 
ότι αν και η έδρα τοu βρίσκεται στην Πετροόπολη, δεν εί
ναι ωστόσο η πρώτη φορά ποu επισκέπτεται τις άλλες πό
λεις της Ρωσίας τια να uπερασπίσει κατηγοροuμενοuς, με 
τον όρο όμως να 'ναι σχεδόν βέβαιος για την αθωότητά 
τοuς ή να την προαισθάνεται. . 

« Το ίδιο μοu σuνέβη και σ' αuτήν εδώ την περίπτω
ση» ,  εξήγησε . «Ακόμα κι απ' τις πρώτες ανταποκρίσεις των 
εφημερίδων είδα κάτι ποu με εξέπληξε τρομερά και ήταν 
σ' όφελος τοu κατηγοροuμένοu . Με · δuο λόγια, μ' έκανε 
ν' ενδιαφερθώ κάποιο νομικό γεγονός ποu αν κι επαναλαμ
βάνεται σuχνά στη δικαστική πρακτική, ποτέ ωστόσο, κατά 
τη γνώμη μοu, δεν έλαβε χώραν πλήρες και με τέτοιες 
χαρακτηριστικές ιδιομορφίες όπως στην παροόσα uπόθεση. 
Το γεγονός αuτό θα 'πρεπε να το διατuπώσω στο τέλος 
μονάχα της αγόρεuσής μοu, στον επίλογο, μα ωστόσο θα 
εκφράσω τη σκέΦη μοu απ' την αρχή-αρχή, γιατί έχω την 
αδuναμία να μπαίνω αμέσως στο θέμα χωρίς να προετοιμά
ζω εφέ και χωρίς να επιλέγω τις εντuπώσεις. Ίσως αuτό 
να μην είναι τόσο φρόνιμο αλλά είναι ειλικρινές . Η σκέΦη 
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μοu, η διατύπωσή της, είναι η ακόλοuθη: η αλληλοuχία 
των γεγονότων είναι σuντριπτική για τον κατηγορούμενο 
και ταuτόχρονα δεν uπάρχει ούτε ένα γεγονός ποΙ) ν' αντέ
χει σε κρ�τική, αν το εξετάσει κανείς μεμονωμένα! 

»Παρακολοuθώντας ύστερα τις φήμες και τις εφημερί
δες, όλο και περισσότερο εδραιωνόταν αuτή μοΙ) η πεποίθη
ση, και ξάφνοΙ) πήρα απ' τοuς σuγγενείς τοΙ) κατηγοροuμέ
νοΙ) την πρόσκληση �α τον uπερασπίσω . Έσπεuσα αμέσως 
να ' ρθω, κι εδώ πια βεβαιώθηκα τελειωτικά. Για να σu
ντρίΦω αuτή την τρομερή αλληλοuχία των γεγονότων και 
ν' αποδείξω το αβάσιμο και τη φαντασιοπληξία κάθε επιβα
ρuντικού γεγονότος -να γιατί ανέλαβα την uπεράσπιση αuτής 
της uπόθεσης» .  

Έτσι άρχισε ο σuνήγορος και ξαφνικά αναφώνησε: 
«Κύριοι ένορκοι, είμαι καινοuργιοφερμένος στην πολι

τεία σας και γι' αuτό οι εντuπώσεις μοΙ) είναι ολότελα απρο
κατάληπτες. Ο κατηγορούμενος, άνθρωπος βίαιοΙ) χαρακτήρα 
και ασuγκράτητος, δε μ '  έχει προσβάλει προσωπικά προη
γούμενα όπως εκατοντάδες ίσως σ' αuτή την πολιτεία, πράγ
μα ποΙ) 'κανε πολλούς να έχοuν κάποια προκατάληΦη ενα
ντίον τοu . Φuσικά και γω το παραδέχομαι πως το ηθικό 

. αίσθημα της εδώ κοινωνίας έχει δικαίως αγανακτήσει :  ο 
κατηγορούμενος είναι βίαιος και παράφορος, ωστόσο στην 
εδώ κοινωνία 'τον δέχονταν παντού, ακόμα και στην οικο
γένεια τοΙ) εξαιρετικά προικισμένοΙ) κατηγόροΙ) γινόταν εu
μενέστατα δεκτός» .  

Nota bene: Σ '  αuτά τα λόγια ακούστηκαν απ' το ακρο
ατήριο δuο-τρία γελάκια, αν και καταπνίγηκαν γρήγορα, 
μα ποΙ) ωστόσο όλοι τα παρατήρησαν . Όλοι το ξέραμε πως 
ο εισαγγελέας "δεχόταν σπίτι τοΙ) το Μίτια παρά τη θέλησή 
τοu, μόνο και μόνο γιατί τον έβρισκε για κάποιο λόγο εν
διαφέροντα η γuναίκα τοΙ) -μια κuρία στον ανώτατο βαθ
μό αξιοσέβαστη κι ενάρετη μα φαντασιόπληχτη κι ιδιότρο-
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πη ποu αγαπούσε σε μερικές περιπτώσεις, ειδικά στις μι
κρολεπτομέρειες, ν'  αντιτίθεται στον άντρα της. Ο Μίτια, 
για να λέμε την αλήθεια, επισκεφτόταν το σπίτι τοuς αρκε
τά σπάνια. 

« Εντούτοις θα τολμήσω να uποθέσω» ,  εξακολούθησε ο 
σuνήγορος, «πως κι ο αντίπαλός μοu, παρ' όλο το ανεπη
ρέαστο πνεύμα τοu και τον δίκαιο χαρακτήρα τοu, θα μπο
ρούσε να σχηματίσει ενάντια στον δuστuχισμένο πελάτη μοu 
κάποια λαθεμένη προκατάληψη. Ω ,  αuτό είναι τόσο φuσι
κό: Ο δύστuχος το αξίζει και το παραξίζει να τοu φέρνονται 
και με προκατάληψη ακόμα. Το προσβλημένο ηθικό κι ακόμα 
περισσότερο αισθητικό σuναίσθημα είναι καμιά φορά αδu
σώπητο. Βέβαια στην εύγλωττη αγόρεuση τοu κατηγόροu 
ακούσαμε μιαν αuστηρή ανάλuση τοu χαρακτήρα και των 
πράξεων τοu κατηγοροuμένοu, αuστηρή κριτική αντψετώπι
ση της uπόθεσης και, 'tQ σποuδαιότερο, μας έχοuν προβλη
θεί τόσο βαθιές ψuχολογικές απόψεις για την οuσία της uπό
θεσης ποu η διείσδuση σε τέτοια βάθη ψuχολογίας δε θα 
ήταν δuνατή με την ύπαρξη έστω και της παραμικρότερης 
εσκεμμένης και μοχθηρής προκατάληψης προς το πρόσωπο 
τοu κατηγοροuμένο\). Μα \)πάρχοuν και πράματα πολύ χει
ρότερα ακόμα, πιο καταστρεπτικά σε παρόμQιες περιπτώ
σεις, απ' την πιο κςική και προκατειλημμένη σuμπεριφορά: 
σΙοΙγκεκριμένα ότςιν λόγοu χάρη μάς κuριέψει κάποια, ας 
,ην πούμε, καλλι,εχνική παιδιά, μια ανάγκη καλλιτεχνικής 
δημιοuργίςις, ας το πούμε, δημιοuργίας μuθιστορήματος, ιδιαί
τερα όταν UTCιXpxo\)v τόσα ψ\)χολογικά χαρίσματα ποu μας 
επιδαψίλεψε ο Θεός. Απ' την Πετρούπολη ακόμα, όταν ετοι
μαζόμοuνα να ' ρθω εδώ , είχα προειδοποιηθεί, μα κι ο ίδιος 
ιχλλωστε ΊΟ ήξερα, πως θα σuναντήσω εδώ για αντίπαλο 
ένα βαθύ και λεπτότατο ψ\)χολόγο, ποu από καιρό πια έχει 
κερδίσει κάποια ιδιαίτερη φήμη γι' αuτή τοu την ικανότητα 
στο νεαρό ακόμα δικαστικό μας κόσμο . Μα η ψuχολογία, 
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κόριοι, αν κι είναι κάτι βαθό, ωστόσο μοιάζει μ ε  δίκοπο 
μαχαίρι (γελάκια στο ακροατήριο) .  Ω, θα μοΙ) σuγχωρέσε
τε βέβαια την κοινότοπη αuτή παρομοίωση . Η uπερβολική 
καλλιέπεια δεν είναι το φόρτε μοu . Μα να ωστόσο ένα πα
ράδειγμα -παίρνω στην τόχη ένα απ' την αγόρεuση της 
κατηγορίας . Ο κατηγοροόμενος τη νόχτα στον κήπο καβα
λικεόει το φράχτη και τραuματίζει με το μπακιρένιο rouoo
χέρι τον uπηρέτη ΠΟι) τον άρπαξε απ' το πόδι. 'Τστερ' 
αμέσως πηδάει πίσω στον κήπο και πέντε ολόκληρα λεπτά 
χάνει τον καιρό τοΙ) με τον τραuματία προσπαθώντας να 
εξακριβώσει : τον σκότωσε ή όχι ; Και να ποΙ) ο κατήγορος 
με κανέναν τρόπο δε θέλει να πιστέψει στην αλήθεια της 
κατάθεσης τοΙ) κατηγοροuμένοu, πως ξαναπήδησε στον κή
πο από σuμπόνια για το Γρηγόρη. Όχι, μας λέει, είναι 
τάχα δuνατό να uπάρχει μια τέτοια σuναισθηματικότητα σε 
μια τέτοια στιγμή; Αuτό, λέει, δεν είναι φuσικό, μα πήδη
σε μόνο και μόνο για να βεβαιωθεί: ζει ή σκοτώθηκε ο 
μοναδικός μάρτuρας τοι) κακοuργήματός 'tou, και σuνεπώς 
μ' αuτ6 ίσα- ίσα απέδειξε ότι αuτός έκανε τοότο το κακοόρ
γημα, μια και δεν μποροόσε να πηδήσει στον κήπο για 
κανέναν άλλο λόγο, ροπή ή σuναίσθημα. Αuτή είναι η <Iιu
χολογία. Μα ας πάροuμε την ίδια αuτή ψuχολογία κι ας 
την εφαρμόσοuμξ. σ' αuτή την περίπτωση, όμως απ' την 
άλλη πλεuρά, και θα βγει όχι λιγότερο αληθοφανής. Ο 
δολοφόνος πηδάει κάτω από προφόλαξη, για να βεβαιωθεί 
αν ζει ή όχι ο μάρτuρας, και παρ' όλ' αuτά ' μόλις άφησε 
στο γραφείο τοΙ) πατέρα τοΙ) ΠΟι) σκότωσε σόμφωνα με τη 
μαρτuρία τοι) ίδιοΙ) 'tO\J χατηγόροu, ένα κολοσσιαίο πειστή
ριο εναντίον 'tOU, το σκισμένο φάκ�λo ποΙ) έγραφε ότι πε
ριείχε τρεις χιλιάδες . "Αν έπαιρνε μαζί τοι) το φάκελο, τό
τε κανένας δε θα 'ξερε σ'  όλο τον κόσμο πως uπήρχε φάκε
λος και μέσα σ' αuτόν τα λεφτά και πως κατά σuνέπεια 
είχε διαπραχτεί ληστεία απ' τον κατηγοροόμενο" . Αuτά εί-
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. ναι λόγια ΤΟι) ίδιοΙ) τοι) κατηγόροu . Λοιπόν για το Ινα, 
βλιπετε, δεν τον Ιφτασε η προνοητικότητα, τα 'χασε ο άν
θρωπος, τρόμαξε και το 'σκασε αφήνοντας στο πάτωμα Ινα 
τόσο σοβαρό πειστήριο, και μόλις ύστερ' από δuο λεπτά 
χτύπησε και σκότωσε άλλον άνθρωπο, και να αμΙσως στη 
διάθεσή μας η πιο άκαρδη και uπολογιστική προνοητικότη
τα . Μα ας είναι, ας Ιγινε Ιτσι: Σ' αuτό ακριβώς Ιγκειται 
κι η λεπτότητα της Φuχολογίας, πως στις ίδιες σuνθήκες 
εγώ είμαι αιμοβόρος κι ανοιχτομάτης σαν αετός και την 
άλλη στιγμή τuφλός και δειλός σαν τuφλοπόντικας. Μα αν 
είμαι τόσο αιμοβόρος και άσπλαχνα uπολογιστικός ποu, αφού 
σκότωσα, πήδησα κάτω μον&χα για να δω αν ζει Ινας μάρ
τuρας του εγκλήματός μοΙ) ή όχι, τότε για ποιο λόγο, θα 
'λεγε κανείς , να χασομεράω μ' αuτό το καινούργιο μοΙ) 
ΘUμα ολόκληρα πΙντε λεπτά, με τον κίνδuνο ν' αποκτήσω 
κι άλλοuς μάρτuρες; Για ποιο λόγο να βρΙχω το μαντίλι 
σκοuπίζοντας το αίμα απ' το κεφάλι τοι) πεσμΙνοΙ) με το 
σκοπό να γίνει αuτό το ίδιο μαντίλι αργότερα απόδειξη ενα
ντίον μοu; Όχι, αν είμαστε πια τόσο uπολογιστικοί κι 
άσπλαχνοι, δε θα 'ταν καλύτερα να δώσοuμε στον πεσμΙνο 
uπηρΙτη με το ίδιο κείνο μπακιρΙνιο γοuδοχΙρι ακόμα κι 
άλλη κι άλλη, μια στο κεφάλι για να τον αποτελειώσοuμε 
και, εξοντώνοντας το μάρτuρα ν' απαλλαγούμε από κάθε 
σκοτούρα; Και τΙλος πηδάω κάτω για να δω αν ζει ή όχι 
ο μοναδικός μάρτuρας και κει στο δρομάκο αφήνω άλλον 
μάρτuρα, αuτό το ίδιο ΤΟ γοuδοχΙρι ακριβώς ποι) τ' άρπα
ξα απ' τις δuο γuναίκες ποι) κάθε στιγμή θα μπορούσαν 
να το αναγνωρίσοuν για δικό τοuς και να μαρτuρήσοuν πως 
τ' άρπαξα απ' αuτΙς. Κι όχι πως το ξΙχασα στο δρομάκο, 
πως μοΙ) 'πεσε στη βιασύνη μοΙ) και στη σαστισμάρα μοu: 
όχι, εμείς το πετάξαμε το όπλο μας γιατί βριθηκε κάποΙ) 
δεκαπΙντε βήματα μακριά απ' το μΙρος όποΙ) Ιπεσε ο Γρη
γόρης . Ερωτάτε, γιατί το κάναμε λοιπόν αuτό; Μα γι' 
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αυτό ίσα- ίσα το κάναμε, .γιατί πικραθήκαμε που σκοτώσαμε 
έναν άνθρωπο, το γέρο-υπηρέτη, και γι' αυτό στην απελπι-
σία μας με κατάρα πετάξαμε το γουδοχέρι, σαν όργανο 
φόνου, αλλιώς δεν μπορούσε να γίνει, γιατί να το ρίχναμε 
αλλιώς με τόση δόναμη; Αφού όμως μπορούσαμε να νιώ
σουμε πόνο και λύπη που σκοτώσαμε έναν άνθρωπο, αυτό 
βέβαια έγινε γιατί δε σκοτώσαμε τον πατέρα: Αν σκοτώνα
με τον πατέρα δε θα γυρίζαμε κοντά στον άλλο χτυπημένο 
από λύπη, τότε πια θα 'ταν άλλο συναίσθημα, τότε δε θα 
'χαμε καιρό για συμπόνια, μα θα φροντίζαμε μονάχα για 
τη σωτηρία μας .  Απεναντίας, το ξαναλέω, θα του σπάγαμε 
το κρανίο τελειωτικά, και δε θα χασομεράγαμε μαζί του 
πέντε ολόκληρα λεπτά. Βρέθηκε θέση για συμπόνια και αγαθό 
συναίσθημα ακριβώς γιατί ως τα τότε η συνείδησή μας ήταν 
καθαρή. Να λοιπόν άλλο είδος ψυχολογίας.  Επίτηδες, κύ
ριοι ένορκοι, προσέτρεξα τώρα στην ψυχολογία για να δεί
ξω . παραστατικά πως μ' αυτήν μπορεί να συμπεράνει κανείς 
ό, τι θέλει . Η ουσία είναι σε ποιανού χέρια βρίσκεται. Η 
ψυχολογία παρασέρνει σε μυθιστορήματα και τους πιο σο
βαρούς ανθρώπους κι αυτό χωρίς καθόλου να το θέλουν . 
Μιλάω για την υπερβολική ψυχολογία, κύριοι ένορκοι, για 
την κατάχρηση της μεθόδου αυτής» . 

Εδώ πάλι ακούστηκαν μερικά επιδοκιμαστικά γελάκια 
κι όλα ενάντια στον εισαγγελέα . Δε θα παραθέσω όλη την 
αγόρευση του συνηγόρου λεπτομερειακά' θα πάρω μονάχα 
μερικά κύρια σημεία της . 
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Χρήματα δ�ν uπήρςαν, δ�ν uπήρς� ληστ�(α 

Ε ΝΑ Σ Η Μ Ε Ι Ο  ποu όλοuς τούς εξέπληξε στην αγόρεuση 
τοu σuνηγόροu, ήταν, σuγκεκριμένα, η πλήρης άρνηση 
της όπαρξης αuτών των μοιραίων τριών χιλιάδων, και 

κατά ΣUνέπεια της δuνατότητας της ληστείας. 
«Κόριοι ένορκοι» , άρχισε το επιχείρημά τοu ο σuνήγο

ρος, «στην παροόσα uπόθεση uπάρχει ένα ιδιαίτερο χαρα
κτηριστικό ποu προκαλεί κατάπληξη σε κάθε απροκατάλη
πτο άνθρωπο, κι αuτό είναι το εξής: η κατηγορία επί λη
στεία και ταuτόχρονα η παντελής αδuναμία της ΣUγκεκpι· 
μένης uπόδειξης τοu αντικειμένοu της ληστείας αuτής . Λη
στεότηκαν, μας λένε, χρήματα κι ακριβώς τρεις χιλιάδες 
μα το αν uπήρχανε πραγματικά αuτά τα χρήματα -αuτό 

, δ t: '  Κ '  , Π '  , κανενας εν το �εpει. ρινετε και μονοι σας: ρωτα-πρωτα, 
πώς μάθαμε ότι uπήρχαν οι τρεις χιλιάδες και ποιος τις 
είδε; Τις είδε και είπε πως είχαν μπει σε φάκελο με επι
γραφή μονάχα ο uπηρέτης Σμερντιακόβ . Αuτός ο ίδιος ανα
κοίνωσε αuτή την πληροφορία στον κατηγοροόμενο και στον 
αδερφό τοu Ιβάν Φιοντόροβιτς πριν ακόμα απ' την κατα-
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στροφή . Ε ίχε λάβει γνώσιν επίσης κι η κuρία Σβετλόβα. 
, Ομως και τα τρία αuτά πρόσωπα δεν είδαν με τα μάτια 
τοuς αuτά τα λεφτά, τα είδε και πάλι μονάχα ο Σμερντια
κόβ ·  μα εδώ έρχεται μόνη της η ερώτηση: Κι αν ακόμα 
είναι αλήθεια πως uπήρχαν και τα είδε ο Σμερντιακόβ, πό
τε τα είδε για τελεuταία φορά; Κι αν ο κόριος έβγαλε τα 
λεφτά κάτω απ' το στρώμα και τα 'χε ξαναβάλει στην 
κασετίνα χωρίς να τοΙ) το πει; Προσέξτε, ΣUμφωνα με τα 
λόγια τοΙ) Σμερντιακόβ,  τα χρήματα βρίσκονταν κάτω απ.' 
το στρώμα, στο κρεβάτι. Ο κατηγοροόμενος θα 'πρεπε να 
τα τραβήξει κάτω απ' το στρώμα κι όμως το κρεβάτι βρέ
θηκε εντελώς ανέπαφο,  όπως αναφέρεται ρητώς στα Πρα
κτικά. Πώς μποροόσε ο κατηγοροόμενος να μην τσαλακώ
σει τίποτα απολότως στο κρεβάτι και με τα ματωμένα τοΙ) 
χέρια να μη λερώσει τα πεντακάθαρα λινά σεντόνια ποΙ) 
είχαν στρωθεί επίτηδες γι' αuτή τη φορά; Μα θα μας ποuν: 
Κι ο φάκελος ποΙ) βρέθηκε στο πάτωμα; Γι '  αuτόν ίσα- ίσα 
το φάκελο αξίζει να μιλήσει κανείς. Πριν από λίγο είχα 
απορήσει μάλιστα αρκετά: ο αξιότιμος κατήγορος, αρχίζο
ντας' να μιλάει γι '  αuτόν το φάκελο, ξάφνοΙ) ο ίδιος, -
ακοότε, κόριοι, ο ίδιος!- δήλωσε γι' αuτόν στην αγόρεuσή 
τοu, στο σημείο ακριβώς όποΙ) uποδείχνει την ανοησία της 
uπόθεσης πως σκότωσε ο Σμερντιακόβ: "Αν δεν ήταν αu
τός ο φάκελος, αν δεν έμενε στο πάτωμα σαν ένδειξη, αν 
τον έπαιρνε ο ληστής μαζί τοu, τότε κανένας σ' όλο τον 
κόσμο δε θα μάθαινε πως uπήρχε ο φάκελος και μέσα σ '  
αuτόν τα  λεφτά και πως κατά σuνέπεια τα  λεφτά τα 'κλεψε 
ο κατηγοροόμενος" .  Κι έτσι, μονάχα αuτό το σκισμένο κομ
μάτι χαρτί με την επιγραφή, ακόμα και κατά την ομολογία 
τοΙ) ίδιοΙ) τοΙ) κατηγόροu, χρησίμεuσε για την ενοχοποίηση 
τοΙ) κατηγοροuμένοu για ληστεία, "αλλιώς κανένας δε θα 
μάθαινε πως έγινε ληστεία κι ίσως πως uπήρχαν και λε
φτά" .  Ώστε λοιπόν μόνο και μόνο επειδή αuτό το κομμάτι 
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το  χαρτί κειτόταν στο πάτωμα είναι απόδειξη πως μέσα 
σ' αυτό υπήρχαν λεφτά και πως τα λεφτά αυτά εκλάπησαν; 
"Μα, απαντάνε ,  τα είδε μέσα στο φάκελο ο Σμερντιακόβ' "  
μα πότε, πότε τα είδε για τελευταία φορά; Να τι  θα ' θελα 
να μάθω . Μίλησα με το Σμερντιακόβ και μου είπε πως 
τα είδε δυο μέρες πριν απ' την καταστροφή! Μα γιατί λοι
πόν δεν μπορώ να υποθέσω λόγου χάρη και μια τέτοια 
έστω περίπτωση, πως δηλαδή ο γέρος Φιόντορ Παύλοβιτς, 
αφού κλειδώθηκε μέσα σ' ανυπόμονη υστερική αναμονή της 
αγαπημένης του, σκέφτηκε ξαφνικά, έτσι επειδή δεν είχε 
τι να κάνει, να βγάλει το φάκελο και να τον ξεσφραγίσει :  
" Ίσως στο φάκελο , θα σκέφτηκε, να μην πιστέΦει, μα σαν 

Ι δ 'l: ' λλ ' , , θ της ει�ω τριαντα κο αριστα κατοσταρικα, αυτο α της 
κάνει μεγαλύτερη εντύπωση, θα τρέξουν τα σάλια της" -
και να που σκίζει το φάκελο, βγάζει τα λεφτά, και το φά
κελο τον πετάει στο πάτωμα σα νοικοκύρης που είναι, χω
ρίς να φοβάται καμιά ένδειξη_ Ακούστε, κύριοι ένορκοι, υπάρ
χει τίποτα πιο πιθανό από μια τέτοια υπόθεση κι από 'να 
τέτοιο γεγονός; Γιατί είναι αOUνατο; Μα κι αν ακόμα δεν 
έγιναν έτσι ακριβώς τα πράγματα και συνέβηκε μονάχα κά
τι παρόμοιο, τότε η κατηγορία για ληστεία καταρρέει από 
μόνη της : Δεν υπήρχαν λεφτά, δεν υπήρξε κατά συνέπεια 
και ληστεία. Αν ο φάκελος κιτόταν στο πάτωμα σαν ένδει
ξη πως υπήρχαν μέσα σ' αυτόν λεφτά, τότε γιατί εγώ δεν 
μπορώ να βεβαιώσω το αντίθετο και ίσα- ίσα το πως ο φά
κελος κιτόταν στο πάτωμα επειδή ακριβώς τα λεφτά τα 
είχε πάρει κιόλας προηγουμένως από μέσα ο ίδιος ο ιδιο
κτήτης τους; "Ναι, μα τι γίνανε σ' αυτή την περίπτωση 
τα λεφτά, αν τα πήρε απ' το φάκελο ο ίδιος ο Φιόντορ 
Παύλοβιτς και στο σπίτι του κατά την έρευνα δεν τα βρή-

" Π " , β 'θ ' κανε; ρωτα-πρωτα στην κασετινα του ρε ηκε ενα πο-
σό, και δεύτερο μπορεί να τα 'χε βγάλει το πρωί ακόμα, 
και την προηγούμενη ακόμα, να τα 'χε διαθέσει μ' άλλον 
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τρόπο, να τα χε δώσει, να τα 'χε στείλει κάπο\), να χε 
αλλάξει επιτέλο\)ς την απόφασή το\), το σχέδιο δράσης το\) 
στις ίδιες τις βάσεις και να μην το βρήκε καθόλο\) αναγκαίο 
να κάνει αναφορά στο Σμερντιακόβ. Μα αν \)πάρχει έστω 
κι η δ\)νατότητα μιας τέτοιας \)πόθεσης, τότε πώς μπορεί 
κανείς να κατηγορεί τόσο πεισματικά και σταθερά τον κα' 
τηγοροόμενο πως έκανε το φόνο για να ληστέψει και πως 
πραγματικά έγινε ληστεία; Μ' α\)τό τον τρόπο μπαίνο\)με 
στην περιοχή των μ\)θιστορημάτων. Αφοό βεβαιώνο\)με πως . 
το τάδε πράγμα έχει κλαπεί, πρέπει να \)ποδείξο\)με α\)τό 
το πράγμα ή το\)λάχιστο ν' αποδείξο\)με αναμφισβήτητα πως 
α\)τό το πράγμα \)πήρχε. Μα α\)τό οότε καν το είδε κανείς. 
Πριν από λίγον καιρό στην Πετροόπολη ένας νέος, σχεδόν 
παιδί ,  δεκαοχτώ χρονώ, ένας μικροπωλητής, μπήκε μέρα 
μεσημέρι σ' ένα αργ\)ραμοιβείο μ' ένα τσεκοόρι και μ' ασu
νήθιστο τ\)πικό θράσος σκότωσε τον ιδιοκτήτη το\) καταστή
ματος κι έκλεψε χίλια πεντακόσια ροόβλια . 'Ύστερ' από 
πέντε ώρες σ\)νελήφθη και βρήκανε πάνω το\) όλ' α\)τά τα 
λεφτά εκτός από δεκαπέντε ροόβλια πο\) 'χε προφτάσει να 
τα ξοδέψει . Επιπλέον ο \)πάλληλος πο\) επέστρεψε στο κα
τάστημα όστερ' απ' το φόνο, ανακοίνωσε στην αστ\)νομία 
όχι μονάχα για το κλεμμένο ποσό μα και από τι χαρτονο
μίσματα και κέρματα αποτελείτο, δηλαδή πόσα των εκατό, 
πόσα των δέκα, πόσα των πέντε και πόσα χρ\)σά νομίσμα
τα και τι ακριβώς είδο\)ς, και να πο\) στο φονιά πο\) πιάσα
νε βρεθήκανε τα ίδια α\)τά χαρτονομίσματα και χρ\)σά. Επι
πλέον, ακολοόθησε πλήρης και ειλικρινής ομολογία το\) φο
νιά για το ότι σκότωσε και πήρε α\)τά τα ίδια λεφτά. Α\)τό 
μάλιστα, κόριοι ένορκοι, το ονομάζω απόδειξη! Εδώ πια 
ξέρω, βλέπω, ψαόω τα χρήματα, και δεν μπορώ να πω 
πως δεν \)πάρχο\)ν ή δεν \)πήρξαν . Έτσι είναι τάχα στην 
παροόσα περίπτωση; Κι όμως εδώ κρίνεται η ζωή και η 
τόχη ενός ανθρώπο\) . "Καλά, θα ποόνε, μα κείνη την ίδια 
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νίιχτα γλένταγε, σκόρπαγε τα λεφτά τοu, τοu βρήκανε πά
νω τοu χίλια πεντακόσια ροίιβλια -από ποίι τα πήρε λοι
πόν ;"  Μα ακριβώς επειδή βρεθήκανε χίλια πεντακόσια ροίι
βλια όλα κι όλα, και το άλλο μισό τοu ποσοίι με κανέναν 
τρόπο δεν μπορέσανε να το βροίινε, από αuτό ίσα- ίσα απο
δείχνεται πως αuτά τα λεφτά δεν ixouv καμιά σχέση με 
κανένα φάκελο . Απ' τον uπολογισμό τοu χρόνοu (κι αuστη
ρότατο μάλιστα) είναι παραδεχτό κι αποδειγμένο απ' την 
προανάκριση πως ο κατηγοροίιμενος, όταν έφuγε τρέχοντας 
απ' τις uπηρέτριες για να πάει στοu Περχότιν, δεν πέρασε 
απ' το σπίτι τοu, μα κι οίιτε μπήκε ποuθενά αλλοίι, κι 
ίιστερα όλη την ώρα ήταν μπροστά σε κόσμο και σuνεπώς 
δε θα μποροίισε να ξεχωρίσει απ' τις τρεις χιλιάδες τα μισά 
και να τα κρίιΦει κάποu στην πολιτεία . Αuτή ακριβώς η 
σκέΦη έκανε τον κατήγορο να uποθέσει, πως τα λεφτά είναι 
κάποu κρuμμένα σε κάποια χαραμάδα στο Μόκρογιε . Μα 
μήπως είναι λοιπόν στα uπόγεια τοu πuργοu τοu Οuδόλφοu* ,  
κίιριοι; Δεν είναι τάχα φανταστική, δεν είναι ρομαντική αu
τή η uπόθεση; Και προσέξτε, αν κατέρρεε μονάχα αuτή η 
uπόθεση, πως δηλαδή είναι κρuμμένα στο Μόκρογιε -
ανατινάζεται στον αέρα, κι όλη η κατηγορία για ληστεία, 
γιατί τι γίνανε, ποίι κρuφτήκανε τότε αuτά τα χίλια πεντα
κόσια ροίιβλια ποu λείποuν; Με ποιο μαγικό τρόπο θα μπο
ροίισαν να εξαφανιστοίιν αν είναι αποδειγμένο πως ο κατη
γοροίιμενος δεν μπήκε ποuθενά; Και με κάτι τέτοια μuθι
στο ρήματα είμαστε έτοιμοι να καταστρέΦοuμε μιαν ανθρώ-

ζ ' Ι Θ ' ' ' ' � , ξ '  πινη ωη. Μ α μας ποuνε: ωστοσο οεν μπορεσε να ε ηγη-
σει από ποίι τα πήρε αuτά τα χίλια πεντακόσια ροίιβλια 
ποu βρέθηκαν απάνω τοu , ενώ όλοι ξέρανε πως ως τα τότε 
δεν είχε λεφτά" . Και ποιος το 'ξερε λοιπόν; Μα ο κατηγο-

* Τα Μυστήρια του Ουδόλφου, μυθιστόρημα της ' Αννας Ράντκλιφ . 
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ροόμενος έδωσε καθαρή και σταθερή κατάθεση για το από 
ποό πήρε τα λεφτά, κι αν θέλετε, κόριοι ένορκοι, αν θέλετε 
-ποτέ τίποτα δεν μποροόσε και δεν μπορεί να 'ναι πιο 
πιθανό απ' αυτή την κατάθεση και,  εκτός απ' αυτό, πιο 
σόμφωνο με το χαρακτήρα και την ψυχή του κατηγορουμέ
νου . Στην κατηγορία άρεσε το δικό της μυθιστόρημα: Ένας 
άνθρωπος με αΔUναμη θέληση, που αποφάσισε να ' πάρει τις 
τρεις χιλιάδες που του τις πρότεινε τόσο ταπεινωτικά γι '  
αυτόν η αρραβωνιαστικιά του , δεν μποροόσε, λέει, να ξε
χωρίσει τα μισά και να τα ράψει σε φυλαχτό · απεναντίας, 
κι αν ακόμα τα ' ραβε, θα το ξήλωνε κάθε δυο μέρες και 
θα 'παιρνε 'από 'να κατοστάρικο και μ' αυτό τον τρόπο 
θα τα σπαταλοόσε όλα μέσα σ' ένα μήνα. Θυμηθείτε, πως 
όλ' αυτά ειπώθηκαν με τόνο μη επιδεχόμενο αντίρρηση. 
Αλλά αν τα πράγματα έγιναν εντελώς διαφορετικά και σεις 
φτιάξατε ένα μυθιστόρημα κι έναν άλλο ήρωα; Αυτό είναι 
ίσα-ίσα: Φτιάξατε άλλον ήρωα! Ίσως να μου αντιλέξουν : 
"υπάρχουν μάρτυρες πως σπατάλησε στο Μόκρογιε όλες 
αυτές τις τρεις χιλιάδες που πήρε απ' την κυρία Βερχόβ
τσεβα ένα μήνα πριν απ' την καταστροφή, μονομιάς, μέχρι 
το τελεuταίo καπίκι, και πως κατά συνέπεια δεν μποροόσε 
να ξεχωρίσει απ ' αυτά το μισό » .  Μα ποιοι είναι αυτοί οι 
μάρτυρες; Ο βαθμός της αξιοπιστίας αυτών των μαρτόρων 
έχει αποκαλυφθεί πια στο δικαστήριο . Εκτός απ' αυτό, το 
καρβέλι τ' αλλουνοό μοιάζει πάντα πιο μεγάλο. Τέλος, κα
νένας απ' αυτοός τους μάρτυρες δε μέτρησε αυτά τα λεφτά 
μα όλοι τα υπολόγισαν μονάχα με το μάτι. Μήπως δεν 
κατάθεσε ο μάρτυρας Μαξίμοβ πως ο κατηγοροόμενος είχε 
στα χέρια του είκοσι χιλιάδες; Βλέπετε, κόριοι ένορκοι, μια 
που η Ψυχολογία έχει δυο .όψεις, επιτρέψτε μου να μιλήσω 
για την άλλη όψη και να δοόμε αν θα βγει το ίδιο . 

» Ένα μήνα πριν απ' την καταστροφή, η κυρία Βερ
χόβτσεβα είχε εμπιστευτεί στον κατηγοροόμενο τρεις χιλιά-
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δες ρούβλια για να τα στείλει με το ταχuδρομείο, μα προ
κύπτει το ερώτημα: Έγινε αuτό τάχα με τόση καταισχύνη 
και ταπείνωση όπως αναφέρθηκε πριν από λίγο; Στην πρώ
τη κατάθεση πάνω στο ίδιο θέμα η κuρία Βερχόβτσεβα κα
τέθεσε εντελώς διαφορετικά, ενώ στη δεύτερη κατάθεση ακού
σαμε μονάχα κραuγές αγανάκτησης, εκδίκησης, κραuγές από 
καιρό αποκρuμμένοu μίσοuς_ Μα και μονάχα το γεγονός 
ότι η μάρτuς την πρώτη φορά δεν κατέθεσε την αλήθεια 
μάς δίνει το δικαίωμα να uποθέσοuμε πως κι η δεύτερη 
κατάθεσή της δεν ήταν σωστή. Ο κατήγορος "δε θέλει, 
δεν τολμάει" ( είναι τα ίδια τοu τα λόγια) ν' αγγίξει αuτό 
το μuθιστόρημα. Ε ,  ας είναι, και γω δε θα το αγγίξω, 
μα ωστόσο θα επιτρέΦω στον εαuτό μοu να παρατηρήσω 
πως αν η αγνή και ενάρετη γuναίκα, όπως αναμφισβήτητα 
είναι η σεβαστή κuρία Βερχόβτσεβα, αν μια τέτοια γuναί
κα, λέω, επιτρέπει στον εαuτό της αναπάντεχα και μονο
μιάς στη δίκη ν' αλλάζει την πρώτη της κατάθεση, με προ
φανή σκοπό να καταστρέΦει τον κατηγορούμενο, είναι φα
νερό πως αuτή της η κατάθεση έγινε με εμπάθεια, χωρίς 
Φuχραιμία. Μπορεί τάχα να μας αφαιρέσοuν το δικαίωμα 
να σuμπεράνοuμε πως η εκδικούμενη γuναίκα μπορούσε να 
uπερβάλει σε πολλά; Ναι, να uπερβάλει ίσα-ίσα κείνη τη 
ντροπή και το αίσχος ποu σuνόδεuαν την προσφορά αuτών 
των χρημάτων. Απεναντίας, αuτά τα χρήματα είχαν προ
ταθεί με τέτοιον τρόπο ποu θα μπoρo�σε κανείς να τα δε
χτεί, ιδιαίτερα ένας τόσο επιπόλαιος άνθρωπος όπως ο κά
τηγορούμενος . Το σποuδαιότερο, είχε τότε uπ' όΦη τοu πως 
θα πάρει απ' τον πατέρα τοu τις τρεις χιλιάδες ποu εκείνος, 
σύμφωνα με τοuς uπολογισμούς τοu, τοu όφειλε. Αuτό είναι 
επιπολαιότητα, μα ίσα-ίσα επειδή ήταν επιπόλαιος ήταν στα
θερά πεπεισμένος πως ο πατέρας τοu θα τοu δώσει τα χρή
ματα, πως θα τα πάρει και κατά σuνέπεια πάντα θα μπορεί 
να στείλει τα λεφτά ποu τοu εμπιστεύτηκε η κuρία Βερχόβ-
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τσεβα και να εξοφλήσει το χρέος . Μα ο κατήγορος με κα
νέναν τρόπο δε θέλει να παραδεχθεί πως μποροόσε κείνη 
την ίδια μέρα να ξεχωρίσει τα μισά απ' αuτά τα χρήματα 
και να τα ράφiι στο φuλαχτό : "Δεν είναι, λέει, τέτοιος 
ο χαρακτήρας τοu , δεν μποροόσε να 'χει τέτοια σuναισθή
ματα" .  Μα σεις ο ίδιος φωνάξατε πως είναι πλατός ο Κα
ραμάζοβ, μονάχος σας διακηρόξατε για όλες τις άκραίες 
αβuσσοuς ΠΟι) μπορεί ν' ατενίζει ένας Καραμάζοβ. Ο Κα
ραμάζοβ είναι ίσα-ίσα μια τέτοια φόση με δuο όΦεις , με 
δuο αβuσσοuς, ΠΟι) στην πιο ασuγκράτητη ανάγκη ΤΟι) γλε
ντιοό μπορεί να σταματήσει, αν ΤΟι) κάνει κάτι εντόπωση 
απ' την άλλη 'πλεuρά: Μα η άλλη πλεuρά είναι ο έρωτας 
-αuτός ίσα-ίσα ο έρωτας ΠΟι) άναΦε. τότε σα μπαροότι, 
και γι' αuτόν τον έρωτα χρειάζονται λεφτά και χρειάζονται 
πολό περισσότερα απ' όσα χρειάζονται για το γλέντι και 
με την ίδια την αγαπημένη ακόμα. Θα ΤΟι) πει αuτή: ' 'Εί
μαι δική crou, δε θέλω το Φιόντορ Παόλοβιτς" κι αuτός 
θα την αρπάξει και θα φόγει μαζί της -τότε · θα 'χει με 
τι λεφτά να την πάρει. Αuτό είναι σποuδαιότερο απ' το 
γλέντι .  Μπορεί τάχα να μην το καταλάβαινε αuτό ο Καρα
μάζοβ; Μα απ' αuτό ακριβώς ήταν άρρωστος, απ' αuτή 
τη φροντίδα -τι το απίθανο λοιπόν ΠΟι) ξεχώρισε αuτά 
τα χρηματα και . τα ετοίμασε για κάθε ενδεχόμενο; Μα να 
ωστόσο ΠΟι) ο καιρός περνάει' κι ο Φιόντορ Παόλοβιτς δε 
δίνει τις τρεις χιλιάδες στον κατηγοροόμενο, απεναντίας , 
λένε πως τις διαθέτει για να καταφέρει. ίσα- ίσα τη δική 
ΤΟι) αγαπημένη. "Αν δε μοΙ) τα δώσει ο Φιόντορ Παόλο
βιτς, σκέφτεται αuτός, τότε θα γίνω κλέφτης στα μάτια 
της Κατε.ρίνας lβάνοβνας" , και να ποΙ) τοΙ) γεννιέται η σκέ
Φη πως αuτά τα χίλια πεντακόσια ροόβλια ποΙ) εξακολοuθεί 
να τα 'χει στο φuλαχτό τοu, θα πάει και θα τα καταθέσει 
μπροστά στην κuρία Βερχόβτσεβα και θα της πει: "Είμαι 
παλιάνθρωπος μα όχι κλέφτης" .  Και να λοιπόν μια διπλή 
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αιτία για να φυλάει αυτά τα χίλια πεντακόσια ρούβλια σαν 
κόρη οφθαλμού, να μην ξηλώνει το φυλαχτό και να μην 
παίρνει από κει εκατό-εκατό ρούβλια. Γιατί θ' αρνηθείτε 
στον κατηγορούμενο το αίσθημα της τιμής; Όχι, το αίσθη
μα της τιμής υπάρχει μέσα τοu, ίσως όχι σωστό, ίσως μά
λιστα πολύ λαθεμένο, μα υπάρχει, υπάρχει μέχρι πάθοuς 
κι αυτός τ' απόδειξε. Μα να ωστόσο που 'η uπόθεση περι
πλέκεται ,  τα μαρτύρια της ζήλειας φτάνουν στο ανώτατο 
σημείο τοuς, κι όλο και βασανιστικότερα στριφογυρίζει στο 
πυρετικό μυαλό του κατηγορουμένοu : "Θα τα δώσω στην 
Κατερίνα Ιβάνοβνα. Με τι λεφτά θα πάρω τότε τη Γκρού
σενκα μαζί μου ;"  Α ν έκανε τόσες τρέλες και , μέθαγε και 
θορυβούσε στις ταβέρνες όλον εκείνο το μήνα, αυτό μπορεί 
να 'γινε ίσα-ίσα ίσως γιατί ο ίδιος αισθάνόταν μια πίκρα 
που δεν μπορούσε να την uποφέρει. Αυτά τα δυο ζητήματα 
τόσο οξύνθηκαν στο τέλος που τον φέρανε' ως την απόγνω-' 
ση. Έστειλε το μικρότερο αδερφό ΤΟι) στον πατέρα για να 
του ζητήσει αuτές τις τρεις χιλιάδες για τελεuταία φορά, 
μα μην έχοντας την υπομονή να περιμένει την απάντηση, 
όρμησε μέσα ο ίδιος και χτύπησε το γέρο μπροστά σε μάρ
τυρες. 'Υ στερ' απ' αυτό δεν μπορούσε πια να υπολογίζει 
σ' αυτό το χρήμα ' ο δαρμένος πατέρας δε θα του δώσει .  
Την ίδια 'μέρα το βράδυ χτυπάει το στήθος του ακριβώς 
στο επάνω μέρος, όπου ήταν αuτό το φυλαχτό, κι ορκίζεται 
στον αδερφό ΤΟι) πως έχει το μέσο να μην είναι παλιάνθρω
πος, μα πως παρ ' όλ' αυτά θα μείνει παλιάνθρωπος, γιατί 
προβλέπει πως δε θα επωφεληθεί από το μέσο, δε θα του 
φτάσει η ψuχική δUναμη, δεν έχει αρκετό χαρακτήρα. Για
τ ί ,  γιατί η κατηγορούσα αρχή δεν πιστεύει στην κατάθεση 
ΤΟι) Αλεξέι Καραμάζοβ ΠΟι) ήταν τόσο αθώα, τόσο ειλικρι
νής, τόσο αυθόρμητη και τόσο αληθοφανής; Γιατί απενα
ντίας με αναγκάζει να πιστέψω σε λεφτά ΠΟι) βρίσκονται 
κρuμμένα σε κάποια χαραμάδα, στα υπόγεια ΤΟι) πύργου 
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του Ουδόλφου; Το ίδιο κ�ίνo βράδυ, μ�τά τη συζήτηση μ� 
τον αδ�ρφό του , ο κατηγoρoύμ�νoς γράφ�ι κ�ίνo το μοιραίο 
γράμμα,. και να που αυτό ακριβώς το γράμμα �ίναι το κυ
ριότ�ρo και το πιο �νoχoπoιητικό π�ιστήριo του κατηγορου
μένου για ληστ�ία! "Θα ζητήσω λ�φτά απ' όλους τoυ� αν
θρώπους,  όμως αν οι άνθρωποι δ� μου δώσουν, θα πάω 
στον πατέρα και θα του σπάσω το κ�φάλι και θα του τα 
πάρω από κάτω απ' το στρώμα του , αρκ�ί να 'χ�ι φύγ�ι 
ο Ι βάν" -πλήρ�ς πρόγραμμα, μας λέν�, του φόνου, και 
πώς να μην �ίναι; "Έγιν� κατά γράμμα'.' ,  αναφων�ί η κα
τηγορούσα αρχή. Μα πρώτα-πρώτα, το γράμμα �ίναι μ�
θυσμένο και γράφτηκ� σ� τρoμ�ρό �ρ�θισμό. Δ�ύτ�ρo, και 
πάλι όσα γράφ�ι για το φάκ�λo �ίναι παρμένα απ' τα λό
για του Σ μ�ρντιακόβ, γιατί ο ίδιος δ�ν τον �ίδ� το φάκ�λo, 
και τρίτο , �ίναι γραμμένο βέβαια, �ξ�τ�λέσθη όμως κατά 
γράμμα; Αυτό πώς να τ' απoδ�ίξ�ι καν�ίς ; Πήρ� τάχα ο 
κατηγoρoύμ�νoς το φάκ�λo από κάτω απ' το μαξιλάρι, βρήκ� 
άραγ� τα λ�φτά, υ�ήρχαν καθόλου λ�φτά; 

»Μα για τα χρήματα άραγ� να 'τρ�ξ� ο κατηγoρoύμ�
νος στον πατέρα του ; Θυμηθ�ίτ�, θυμηθ�ίτ�! Έτρ�ξ� σαν 
τρ�λός, όχι για να ληστέΦ�ι μα μονάχα για να μάθ�ι πού 
�ίναι κ�ίνη, αυτή η γυναίκα που τον κατάστρ�Φ� -όχι σύμ
φωνα μ� το πρόγραμμα σuν�πώς, όχι σύμφωνα μ� το γράμ
μα, έτρ�ξ� δηλαδή όχι για πρoμ�λ�τημένη ληστ�ία, μα έτρ�ξ� 
ξαφνικά, αναπάντ�χα, μέσα σ� μια κρίση παράφορης ζή
λ�ιας! "Ναι, θα πουν , μα ωστόσο όταν έφτασ� και σκότω
σ�, πήρ� και τα λ�φτά'Ό Μα �πιτέλoυς σκότωσ� ή όχι; 
Την κατηγορία για ληστ�ία την απορρίπτω μ� αγανάκτη
ση! Δ�ν μπoρ�ί καν�ίς να κατηγoρ�ί κάποιον για ληστ�ία 
όταν δ�ν μπoρ�ί ν' απoδ�ίξ�ι �πακριβώς τι λησπύτηκ�, αυ
τό �ίναι αξίωμα! Μα σκότωσ� τάχα και χωρίς ληστ�ία, 
σκότωσ�; Αυτό �ίναι απoδ�ιγμένo άραγ�; Μήπως κι αυτό 
�ίναι μυθιστόρημα; »  
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Μα και δολοφονία δεν υπήρςε 

Ε Π Ι ΤΡΕΨΤΕ μου, κύριοι ένορκοι, εδώ πρόκειται για 
μιαν ανθρώπινη ζωή και πρέπει να 'μαστε προσεχτι
κότεροι. Ακούσαμε πως η ίδια η κατηγορούσα αρχή 

δήλωσε ότι ως την τελευταία μέρα, ως τα σήμερα, ως την 
ημέρα της δίκης, δίσταζε να καταλογίσει στον πελάτη μου 
πλήρη προμελέτη του φόνου , αμφέβαλλε ως αυτό το μοι
ραίο "μεθυσμένο" γράμμα, που προσεκόμισαν σήμερα στο 
δ ' ' " Ε " , , ,  Μ ' λ ξ ικαστηριο . γινε κατ α γραμμα . α και πα ι το ανα-
λέω: Μήπως δεν έτρεξε μόνο και μόνο για να τη βρει, 
για να μάθει πού βρίσκεται; Αυτό είναι γεγονός αναμφι
σβήτητο .  Αν τυχόν εκείνη βρισκόταν στο σπίτι της, πουθε
νά δε θα 'τρεχε, μα θα 'μενε κοντά της και δε θα 'κανε 
κείνο που υποσχέθηκε στο γράμμα. Έτρεξε τυχαία και απρό
οπτα κι όσο για το "μεθυσμένο" γράμμα του καθόλου ίσως 
να μην το θυμόταν τότε . "Πήρε μαζί του , λέει, το γουδι:ι: 
χέρι" -και θυμάστε πως μονάχα απ' αυτό το γουδοχέρι 
εκμαιεύσανε ολόκληρη Φυχολογία : Γιατί θεώρησε το γου-
δ ,  ' λ  " , ξ '  λ ' " λ οχερι σαν οπ ο, γιατι τ αρπα ε ν οπ ιστει μ αυτο κ. τ. . 
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κ .τ .λ .  Εδώ μοu ' ρχεται στο vou η πιο κοινή σκέΦη: Τι 
θα γινόταν αν αuτό το γοuδοχέρι δε βρισκόταν σε εμφανές 
μέρος πάνω στο ράφι απ' όποu τ' άρπαξε ο κατηγοροόμε
νος μα ήταν κλεισμένο στο ντοuλάπι -τότε δε θα 'πεφτε 
στο μάτι τοu κατηγοροuμένοu και θα 'φεuγε χωρίς όπλο, 
με άδεια χέρια, και τότε ίσως να μη σκότωνε κανέναν . 
Από ποι; κι ώς ποι; λοιπόν μπορώ να θεωρήσω το γοuδοχέ
ρι σαν απόδειξη εξοπλισμοΙ; και προμελέτης; Ναι, μα αuτός 
φώναζε στις ταβέρνες πως θα σκοτώσει τον πατέρα, και 
δuο μέρες πριν, εκείνο το βράδu ποu έγραΦε το μεθuσμένο 
τοu γράμμα, ήταν ήσuχoς και μάλωσε μονάχα μ' έναν εμπο
ροi.i:πάλληλο γιατί, βλέπετε, ένας Καραμάζοβ δεν μπορεί 
να μην τσακωθεί με κάποιον. Και γω θ' απαντήσω πως 
αν είχε προμελετήσει ένα τέτοιο έγκλημα, και μάλιστα αν 
είχε προδιαγεγραμμένο σχέδιο, τότε σίγοuρα δε θα μάλωνε 
οότε με τον uπάλληλο, μα ίσως και στην ταβέρνα να μην 
έμπαινε καθόλοu ; γιατί μια Φuχή itou έβαλε στο vou της 
μια τέτοια δοuλειά, γuρεuει την ησuχία, την αφάιιεια και 
την εξαφάνιση για να μην τη δοuν και να μην την ακοό
crouv: "Ξεχάστε με, αν μπορείτε" , κι αuτό όχι μονάχα από 
uπολογισμό μα κι από ένστικτο . Κόριοι ένορκοι, η Φuχολο
γία είναι δίκοπο μαχαίρι και μεις επίσης ξέροuμε να κατα
λαβαίνοuμε την Φuχολογία . Όσο γι' αuτές όλες τις φωνές 
στις ταβέρνες όλον αuτό το μήνα, λίγες φορές τάχα φωνά
ζοuν τα παιδιά κι οι μεθuσμένοι γλεντζέδες όταν βγαίνοuν 
απ' τις ταβέρνες και βρίζονται μεταξΙ; τοuς: "θα σε σκοτώ
σω" ,  μα δε σκοτώνοuν; Μα και τοότο το μοιραίο γράμμα 
δεν είναι κι αuτό προ'ίόν μεθuσμένοu ερεθισμοό, δεν είναι 
η κραuγή ενός ανθρώποu itou βγαίνει απ' την ταβέρνα και 

' ζ ' " ' ! Σ '  'λ ! " Γ ' φωνα ει: πισω και σας εφαγα. ας εφαγα ο οuς. ; ιατι 
να μην είναι έτσι; Γιατί δεν μπορεί να 'γινε έτσι; Γιατί 
αuτό το γράμμα να είναι μοιραίο, γιατί απεναντίας να μην 
είναι γελοίο; Μα ακριβώς γιατί βρέθηκε το πτώμα τοu πα-
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τέρα, γιατί ένας μάρτuρας ε.ίδε. τον κατηγοροόμε.νο στον κή
πο να τρέχε.ι οπλισμένος, και χτuπήθηχε. κι ο ίδιος απ ' 
αuτόν, θα πε.ι πως όλα γίνανε. κατά γράμμα, και γι' αuτό 
τοότο το γράμμα δε.ν ε.ίναι γε.λοίο μα μοιραίο . Δόξα τω 
Θε.ώ, φτάσαμε. στο σημε.ίο: "Ήταν στον κήπο, άρα σκότω
σε." . Σ '  αuτές τις δuο λε.ξοόλε.ς: ήταv και άρα πε.ριέχε.ται 
ολόκληρη η κατηγορία -"ήταν, άρα" . Κι αν όχι άρα παρ' 
όλο ποu ήταν; Ω, ε.ίμαι σόμφωνος πως η σuρροή των γε.γο
νότων, η σόμπτωση των γε.γονότων ε.ίναι αρκε.τά ε.όγλωτ
τη. Μα ε.ξε.τάστε. ωστόσο όλ' αuτά τα γε.γονότα χωριστά, 
χωρίς να σας ε.πηρε.άζε.ι η σuρροή τοuς: Γιατί λόγοu χάρη 
η κατηγοροόσα αρχή με. κανέναν τρόπο δε. θέλε.ι να παραδε.
χτε.ί την αλ ήθε.ια της κατάθε.σης τοu κατηγοροuμένοu πως 
απομακρόνθηκε. απ' το παράθuρο τοu πατέρα τοu; Θuμη
θε.ίτε. και τοuς σαρκασμοός ακόμα όποu παρασόρθηκε. ε.δώ 
η κατηγορία αναφορικά με. το σε.βασμό και τα "ε.uσε.βή" 
αισθήματα ποu κuρίε.uσαν ξάφνοu την Φuχή τοu δολοφόνοu. 
Κι αν πραγματικά παροuσιάστηκε. ε.δώ κάτι παρόμοιο, δη
λαδή αν όχι σε.βασμός μα τοuλάχιστον κάποια ε.uσέβε.ια; 
"Θα πρέπε.ι να πρoσε.uχήθηκε. η μητέρα μοu αuτή τη στιγ
μή για μένα" ,  καταθέτε.ι στην ανάκριση ο κατηγοροόμε.νος, 
και να ποu έφuγε. μόλις βε.βαιώθηκε. πως η Σβε.τλόβα δε.ν 
ε.ίναι στο σπίτι τοu πατέρα τοu .  "Μα δε.ν μποροόσε. να βε.
βαιωθε.ί απ' το παράθuρο",  μας αντιλέε.ι η κατηγορία . Και' 
γιατί δε.ν μποροόσε.; Δε.ν τοu άνοιξαν τάχα το παράθuρο 
όταν χτόπησε. σuνθηματικά; Εδώ μπορε.ί ο Φιόντορ Παόλο
βιτς να πρόφε.ρε. καμιά λέξη, μπορε.ί να τοu ξέφuγε. καμιά 
κραuγή -κι ο κατηγοροόμε.νος μποροόσε. ξάφνοu να βε.βαι
ωθε.ί πως η Σβε.τλόβα δε.ν ήταν ε.κε.ί. Γιατί απαραίτητα 
πρέπε.ι να uποθέτοuμε. όπως φανταζόμαστε. , όπως προαπο
φασίσαμε. να φανταζόμαστε.; Στην πραγματικότητα μποροόν 
να σuμβοuν χίλια .. δt:ίδ πράγματα ποu ξε.φε.Uγοuν κι απ' τον 
πιο λε.πτό μuθιΟ'τοριογράφο . "Ναι, μα ο Γρηγόρης ε.ίδε. την 
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πόρτα ανοιχτή, και κατά συνέπε.ια ε.ίναι σίγουρο πως ο κα
τηγοροίιμε.νος μπήκε. μέσα στο σπίτι, και κατά συνέπε.ια σκό
τωσε. κιόλας" ; Γι' αυτή την πόρτα, κίιριοι ένορκοι . . .  Βλέ
πε.ΤΕ., γι' αuτή την ανοιχτή πόρτα μαρτuρει μονάχα ένα 
πρόσωπο, που ήταν όμως σε. τέτοια κατάσταση κε.ίνη την 
ώρα που . . .  Μα ας ήταν, ας ήταν ανοιχτή η πόρτα, ας 
ε.ίπε. ψέματα ο κατηγοροίιμε.νος, ε.ίπε. ψέματα από αίσθημα 
αυτοάμυνας τόσο κατανοητής στην κατάστησή του , ας μπή
κε., ας μπήκε. στο σπίτι, ήταν στο σπίτι -ε., και τι μ' 
αυτό; Ε ίναι απαραίτητο δηλαδή ε.πε.ιδή μπήκε. να σκότωσε. 
κιόλας; Μπορε.ί να όρμησε. μέσα, να 'τρε.ξε. σ' όλα τα δω
μάτια, να 'σπρωξε. τον πατέρα του, μπορε.ί μάλιστα να χτίι
πησε. τον πατέρα του, μα αφοίι βε.βαιώθηκε. πως η Σβε.τλόc 
βα δε.ν ήταν ε.κε.ί, έφυγε. τρέχοντας, χαροίιμε.νος που δε.ν 
ήταν και που έφε.υγε. χωρίς να σκοτώσε.ι τον πατέρα του . 
Γ '  , β '  , , " λ " , ι αυτο ακρι ως, υστε.ρ απο να ε.πτο, ισως και να πη-
δησε. κάτω απ' το φράχτη, στο Γρηγόρη που τον τραυμάτι
σε. πάνω στην έξαψή του ε.πε.ιδή ήταν σε. θέση να αισθανθε.ί 
αίσθημα αγνό, αίσθημα συμπόνιας και οίκτου γιατί ξέφυγε. 
απ' τον πε.ιρασμό να σκοτώσε.ι τον πατέρα του, γιατί αι
σθανόταν μέσα του καθαρή και χαροίιμε.νη την καρδιά του 
που δε. σκότωσε. τον πατέρα. Είιγλωττα μέχρι φρίκης μάς 
πε.ριγράφε.ι η κατηγοροίισα αρχή την κατάσταση του κατη
γορουμένου στο χωριό Μόκρογιε., όταν ο έρωτας ξανοίχτη
κε. μπροστά του προσκαλώντας τον σε. καινοίιργια ζωή, όταν 
δε.ν του ε.πιτρε.πόταν πια ν' αγαπήσε.ι γιατί ε.ίχε. πίσω του 
το αιμόφυρτο πτώμα του πατέρα του , και πέρα απ' αυτό 
την τιμωρία. Κι όμως ο κατήγορος παραδέχτηκε. τον έρω
τα που τον ε.ξήγησε. με. τη δική του Ψυχολογία: "Με.θυσμέ
νος, λέε.ι . . .  τον κακοίιργο τον πάνε. στη κρε.μάλα . . .  έχουμε. 
καιρό ακόμα κ.τ .λ .  κ .τ .λ ."  Μα μήπως τάχα δημιουργήσα
τε. άλλο πρόσωπο, κίιριε. κατήγορε., σας φωτώ και πάλι; 
Τόσο, τόσο πoΛU άξε.στος και άκαρδος ε.ίναι ο κατηγοροίι-
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μενος πο!) μπορούσε να σκΙφτεται κείνη τη στιγμή τον Ιρω
τα και τις πονηριΙς μπροστά στο δικαστήριο αν πραγματικά 
τον βάραινε το αίμα το!) πατΙρα τοu; ' Οχι , όχι και πάλι 
όχι! Μόλις αποκαλύφθηκε πως εκείνη τον αγαπάει, τον καλεί 
μαζί της, το!) uπόσχεται καινούργια εuτuχία -ω, ορκίζο
μαι πως θα 'πρεπε να αισθανθεί τότε διπλή και τριπλή 
ανάγκη ν' αuτοκτονήσει, και θ' αuτοκτονούσε οπωσδήποτε, 
αν πίσω το!) κειτόταν το πτώμα το!) πατΙρα τοu !  Ω ,  όχι, 
δε θα ξΙχναγε πού βρίσκοντα.ι τα πιστόλια τοu! Τον ξΙ ρω 
καλά τον κατηγορούμενο: η άγρια, η πΙτρινη αναισθησία 
πο!) το!) προσάπτει η κατηγορία δε σuμβιβάζεται με το χα
ρακτήρα τοu . Θ' αuτοκτονούσε, αuτό είναι σίγοuρο. Δε σκο
τώθηκε γιατί η μητΙρα το!) προσεuχήθηκε γι '  αuτόν κι η 
καρδιά το!) ήταν αθώα για το αίμα το!) πατΙρα. Βασανιζό
ταν, θλιβόταν κείνη τη νύχτα στο Μόκρογιε μονάχα για 
το γερο-Γρηγόρη πο!) χτύπησε, και παρακαλούσε μΙσα το!) 
το Θεό να σηκωθεί ο γΙρος και να ξανάβρει τις αισθήσεις 
τοu, να 'ναι το χτύπημά το!) όχι θανατηφόρο, και να πα
ρΙλθει η τιμωρία . Γιατί να μην παραδεχτούμε μια τΙτοια 
άποψη; Ποια σίγοuρη απόδειξη Ιχοuμε πως ο κατηγορού
μενος μας λΙει ψΙματα; Μα να πο!) θα μας δείξοuν αμΙσως 
το πτώμα το!) πατΙρα: αuτός βγήκε Ιξω τρΙχοντας, δε σκό
τωσε, τότε ποιος σκότωσε λοιπόν το γΙρο; 

» Το ξαναλιω πως αuτή είναι όλη η λογική της κατη
γορίας: Ποιος σκότωσε αν όχι αuτός; Δεν uπάρχει άλλος, 
λΙει, να βάλοuμε στη θΙση τοu . Κύριοι Ινορκοι, Ιτσι είναι 
τάχα; Στ' αλήθεια λοιπόν πραγματικά δεν uπάρχει κανΙ
νας, μα κανΙνας να κατηγορήσοuμε; Ακούσαμε πως η κα
τηγορία απαρίθμησε όλοuς όσοι ήταν και πΙρασαν κείνη την 
νύχτα απ' το σπίτι. Βρήκε πΙντε πρόσωπα. Ο ι  τρεις τοuς, 
σuμφωνώ και γω, είναι Ιξω από κάθε uποψία : Ο Ινας ο 
σκοτωμΙνος, ο Γρηγόρης κι η γuναίκα τοu . Mivouv σuνε
πώς ο κατηγορούμενος κι ο Σμερντιακόβ και να πο!) ο κα-
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τήγορος με πάθος αναφωνεί πως ο κατηγοροόμενος uποδεί
χνει το Σμερντιακόβ επειδή δεν Ιχει κανΙναν άλλον να uπο
δείξει, πως αν uπήρχε κανΙνας άλλος Ικτος, ακόμα κι η 
σκιά κανενός άλλοu iκτοu, τότε ο κατηγοροόμενος ο ίδιος 
θα 'παuε να κατηγορεί το Σμερντιακόβ γιατί θα ντρεπότανε 
και θα κατiθετε ενάντια σ' αuτόν τον Ικτο . Μα, κόριοι 
Ινορκοι, για ποιο λόγο δε θα μποροόσα να σuμπεράνω εντε
λώς το αντίθετο; Υπάρχοuν δuο : ο κατηγοροόμενος κι ο 
Σμερντιακόβ -γιατί λοιπόν να μην πω πως κατηγορείτε 
τον πελάτη μοu επειδή δεν Ιχετε κανΙναν άλλο να κατηγο
ρήσετε; Και δεν uπάρχει μόνο και μόνο γιατί εσείς εντελώς 
προκατειλημμΙνα εξαιρΙσατε το Σμερντιακόβ από κάθε uπο
Ψία .  Ναι, είναι αλήθεια πως ενάντια στο Σμερντιακόβ κα
ταθiτοuν μονάχα ο κατηγοροόμενος, οι δuο αδερφοί τοu , 
η Σβετλόβα και κανΙνας άλλος . Μα uπάρχει ωστόσο και 
κάτι άλλο ποu καταθΙτει: Αuτό είναι η κάποια, αν κι ακα
θόριστη, ζόμωση μέσα στην κοινωνία, κάποιες uποψίες, ακοό
γεται κάποια σuγκεχuμένη φήμη, αισθάνεται κανείς πως 
uπάρχει κάποια προσμονή . Tiλoς μαρτuρεί και κάποια αντι
παράθεση γεγονότων εξαιρετικά χαρακτηριστική, αν και πα
ραδΙχομαι πως είναι αόριστη: Πρώτα-πρώτα αuτή η κρίση 
της επιληψίας ακριβώς την ημΙρα της καταστροφής , η κρί
ση ποu για κάποιο λόγο με τόση φροντίδα ήταν αναγκα
σμΙνος να uπερασπίσει και να τη δικαιολογήσει ο κατήγο
ρος . Ύστερα είναι αuτή η αναπάντεχη αuτοκτονία τοu Σμερ
ντιακόβ την παραμονή της δίκης. Ύστερα η όχι λιγότερο 
αναπάντεχη κατάθεση τοu μεγαλuτεροu αδερφοό τοu κατη
γοροuμiνοu, ποu Ιγινε σήμερα στη δίκη, αuτοu ποu πίστεuε 
ως τα τώρα στην ενοχή τοu αδερφοό τοu και ξάφνοu μας 
φέρνει τα λεφτά λΙγοντας πως ο Σμερντιακόβ είναι ο δολο
φόνος! Ω, είμαι απόλuτα βέβαιος μαζί με το δικαστήριο 
και την εισαγγελία πως ο Ιβάν Φιοντόροβιτς είναι άρρω
στος κι Ιχει εγκεφαλικό πuρετό, πως η κατάθεσή τοu πραγ-
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ματικά ίσως να 'ταν μια απελπισμένη απόπειρα που τη σκέ
φτηκε μέσα στο παραλήρημα για να σώσει τον αδερφό του 
ρίχνοντάς τα σ' ένα νεκρό . Μα ωστόσο και πάλι προφέρθη
κε τ' όνομα του Σμερντιακόβ, και πάλι σα ν' ακοuγεται 
κάτι αινιγματικό . Λες και κάτι δεν έχει ειπωθεί εδώ ως 
το τέλος, XUpLOL ένορκοι, και δεν έχει τελειώσει .  Κι ίσως 
ακόμα να ειπωθεί. Μα αυτό ας τ' αφήσουμε ακόμα, ας 
τ' αφήσουμε γι' αργότερα . Το δικαστήριο πριν από λίγο 
αποφάσισε να εξακολουθήσει τη συνεδρίαση, μα τώρα προς 
τον παρόν είναι σ' αναμονή· εγώ θα μποροuσα ωστόσο κάτι 
να παρατηρήσω λόγου χάρη όσον αφορά το χαρακτήρα του 
μακαρίτη Σμερντιακόβ, που με τόση λεπτότητα και τόσο 
ταλέντο σκιαγράφησε ο κατήγορος. Μα παρ' όλο το θαυ
μασμό μου για το ταλέντο του , δεν μπορώ ωστόσο να συμ
φωνήσω απόλυτα με την ουσία του χαρακτηρισμοU . Π ήγα 
στο Σμερντιακόβ, τον είδα και μίλησα μαζί του , μου 'κανε 
εντελώς διαφορετική εντUπωση. Η υγεία του δεν ήταν κα
λή, αυτό ήταν αλήθεια, μα στο χαρακτήρα, στην καρδιά, 
-ω όχι , αυτός δεν ήταν καθόλου τόσο αΔUναμoς άνθρωπος 
όπως συμπέρανε γι' αυτόν η κατηγοροuσα αρχή. Ιδιαίτερα 
δε βρήκα μέσα του δειλία, κείνη τη δειλία που τόσο χαρα
κτηριστικά μας περιέγραψε ο κατήγορος. Οuτε αφέλεια είχε 
καθόλου · απεναντίας, εγώ βρήκα τρομερή δυσπιστία που 
κρυβόταν κάτω απ' την αφέλεια, κι ένα μυαλό που ήταν 
ικανό να καταλαβαίνει πάρα πολλά . Ω, η κατηγοροuσα αρ
χή πoΛU αφελώς θεώρησε πως έχει αΔUνατo μυαλό . Εμένα 
μου 'κανε μιαν εντύπωση εντελώς ξεκάθαρη: έφυγα με την 
πεποίθηση πως αυτό το πλάσμα είναι μοχθηρό, άμετρα φι
λόδοξο, εκδικητικό και υπερβολικά ζηλόφθονο . Μάζεψα με
ρικές πληροφορίες: μισοuσε την καταγωγή του , τη ντρεπό
τανε και θυμόταν τρίζοντας τα δόντια του πως "βγήκε απ' 
την Σμερντιάστσαγια" . Στον υπηρέτη Γρηγόρη και στη γυ
ναίκα του , που τον είχαν ευεργετήσει όταν ήταν παιδί, δεν 
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�ίχε κανένα σεβασμό . Τη Ρωσία την καταριόταν και την 
κορόιδευε. Ονειρευόταν να πάει στη Γαλλία με σκοπό να 
γίνει Γάλλος. Το 'λεγε πολλές φορές από πριν ακόμα πως 
γι' αυτό δεν του φτάνουν τα μέσα. Μου φαίνεται πως δεν 
αγαποόσε κανέναν εκτός απ' τον εαυτό του, εκτιμοόσε δε 
τον εαυτό του πάρα πoΛU, μέχρι παραξενιάς. Τον πολιτι
σμό τον έβλεπε στο καλό κουστοόμι, στα καθαρά μανικέτια 
και στα καλογυαλισμένα παποότσια . Θεωρώντας ο ίδιος τον 
εαυτό του (και γι' αυτό υπάρχουν αποδείξεις) νόθο γιο του 
Φιόντορ Παόλοβιτς, μπορεί να μισοόσε την κατάστασή του 
σε σόγκριση με τα νόμιμα παιδιά του κυρίου του : Αυτοί 
θα τα παίρνανε όλα κι αυτός τίΠΟΊα, σ'  αυτοός όλα τα 
δικαιώματα, όλη η κληρονομιά, κι αυτός μονάχα μάγει
ρας. Μου 'κανε γνωστό πως αυτός ο ίδιος μαζί με το Φιό
ντορ Παόλοβιτς έβαλε τα λεφτά στο φάκελο . Ο προορισμός 
αυτοό του ποσοό (ποσοό που θα μποροόσε να εξασφαλίσει 
την καριέρα του )  του ήταν βέβαια μισητός . Επιπλέον είχε 
δει τις τρεις χιλιάδες ροόβλια όλα σε κολλαριστά κατοστά
ρικα (γι' αυτό τον ρώτησα επίτηδες) .  Ω ,  μη δείχνετε ποτέ 
σ' ένα ζηλόφθονο κι εγωιστή πολλά λεφτά, κι αυτός για 
πρώτη φορά είδε ένα τέτοιο ποσό στα χέρια ενός ανθρώ
που . Η εντόπωση που του 'κανε αυτό το χρηματόδεμα θα 
μποροόσε να προκαλέσει νοσηρό αντίχτυπο στη φαντασία 
του, χωρίς προς το παρόν καμιά συνέπεια. Ο διακεκριμένος 
κατήγορος με ασυνήθιστη λεπτότητα μας πφιέγραΦε όλα 
τα υπέρ και τα κατά της πιθανότητας της ενοχής του Σμερ
ντιακόβ επιμένοντας ιδιαίτερα στο εξής: Για ποιο λόγο αυ
τός να υποκριθεί πως έπαθε κρίση επιληΦίας; Ναι, μα μπο
ρεί να μην υποκρινόταΥ καθόλου, η κρίση μπορεί να ' ρθε 
εντελώς φυσικά, μα μποροόσε επίσης και να περάσει εντε
λώς φυσικά, κι ο άρρωστος μπορεί να συνερχόταν . Ας υπο
θέσουμε πως δεν έγινε καλά, μα ωστόσο πως είχε συνέλθει 
όπως συμβαίνει στην επιληΦία . Η κατηγοροόσα αρχή ρω-
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τάει: Πού είναι η στιγμή πο\) ο Σμερντιακόβ Ικανε το φό
νο ; Μα το να \)ποδείξει κανείς α\)τή τη στιγμή είναι εξαιρε
τικά εύκολο . Μπορούσε να ξ\)πνήσει και να σηκωθεί απ' 
το βαθύ το\) ύπνο (γιατί κοιμότανε μονάχα : μετά τις κρί
σεις της επιληΦίας πάντα επΙρχεται βαθύς ύπνος) , ίσα- ίσα 
κείνη τη στιγμή, όταν ο γερο-Γρηγόρης, αρπάζοντας απ' 
το πόδι τον κατηγορούμενο πο\) Ιφε\)γε, ούρλιαξε σ' όλη 
τη γειτονιά : "Πατροκτόνε!" Α\)τή η ασ\)νήθιστη κρα\)γή στην 
ησ\)χία και στο σκοτάδι μπορούσε να ξ\)πνήσει το Σμερντια
κόβ πο\) ο ύπνος το\) κείνη τη στιγμή ίσως να μην ήταν 
και τόσο βαθύς: από μιαν ώρα πριν ήταν φ\)σικό ν' αρχίσει 
να ξ\)πνάει . Σηκώνεται απ' το κρεβάτι και πηγαίνει, σχε
δόν ασ\)ναίσθητα και χωρίς κανΙνα σκοπό, να δει τι σ\)μ
βαίνει. Στο αρρωστημΙνο κεφάλι το\) επικρατεί ακόμα μιcx 
θολούρα, η σκΙΦη το\) είναι ακόμα ναρκωμΙνη, μα να τος 
στον κήπο , πλησιάζει στα φωτισμΙνα παράθ\)ρα κι ακούει 
τη φοβερή είδηση από τον κύριό το\) , πο\) βΙβαια χάρηκε 
σαν τον είδε. Η σκΙΦη ανάβει μονομιάς στο κεφάλι το\) . 
Απ' τον τρομαγμΙνο κύριο μαθαίνει όλες τις λεπτομΙρειες . 
Και να πο\) σιγά-σιγά, στο σαλεμΙνο κι άρρωστο μ\)αλό 
το\) , σχηματίζεται η σκΙΦη -φοβερή μα ελκ\)στική κι ακα
ταμάχητα λογική: Να σκοτώσει ,  να πάρει τις τρεις χιλιά
δες και να τα ρίξει όλα ύστερα στο γιο το\) αφεντικού. Μα 
και ποιον άλλον θα μπορούσαν να \)ποπτε\)θούν, ποιον άλ
λον να κατηγορήσο\)ν αν όχι το αρχοντόπο\)λο μια κι όλες 
οι ενδείξεις λΙνε πως ήταν εδώ; Η τρομερή δίΦα των χρη
μάτων, της λείας, μπορεί να το\) σ\)νεπήρε την Φ\)χή, μαζί 
με τη σκΙΦη τη ατιμωρησίας. Ω ,  α\)τΙς οι αναπάντεχες κι 
ακατανίκητες ροπΙς τόσο σ\)χνά Ιρχονται όταν τύχει η ε\)
καιρία και, το κ\)ριότερο, Ιρχονται αναπάντεχα σε τΙτοιο\)ς 
φονιάδες πο\) πριν από 'να λεπτό δεν ξΙρανε ακόμα πως 
θα θελήσο\)ν να σκοτώσο\)ν ! Και να πο\) ο Σμερντιακόβ μπο
ρούσε να μπει στο\) κ\)ρίο\) το\) και να εκτεΗσει το σχΙδιό 
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ΤΟ\i · με τι, με ποιο όπλο -μα με την πρώτη πέτρα ποι; 
βρήκε στον κήπο. Μα γιατί λοιπόν; Με ποιο σκοπό ;  Μα 
οι τρεις χιλιάδες είναι η καριέρα τοu . Ω! δεν αντιφάσκω: 
Τα λεφτά μπορεί να 'ταν και να uπήρχαν. Και μάλιστα 
ίσως μονάχα ο Σμερντιακόβ να 'ξερε ποό να τα βρει, ποό 
ακριβώς τα 'χε βάλει τ' αφεντικό τοu . "Καλά, και το πε
ρίβλημα των χρημάτων, ο σκισμένος φάκελος ποι; βρέθηκε 
στο πάτωμα;" Πριν από λίγο, όταν ο κατήγορος μιλώντας 
γι' αuτόν το φάκελο εξέθεσε την εξαιρετικά λεπτή σκέΦη 
πως μονάχα ένας άπειρος κλέφτης μποροόσε να τον αφήσει 
στο πάτωμα, ακριβώς όπως ο Καραμάζοβ, και ποτέ ο Σμερ
ντιακόβ ποι; ποτέ δε θ' άφηνε εναντίον τοι; μια τέτοια έν
δειξη, -πριν από λίγο, κόριοι ένορκο"ι , εγώ, ακοόγοντας 
αuτό, αισθάνθηκα ξαφνικά πως ακοόω κάτι εξαιρετικά γνω
στό . Και φανταστείτε, αuτόν ακριβώς το σuλλογισμό, αuτή 
την uποΦία για το πώς θα μποροόσε να σuμπεριφερόταν 
ο Καραμάζοβ με το φάκελο, εγώ την άκοuσα δuο μέρες 
πριν απ' τον ίδιο το Σμερντιακόβ. Κι όχι μονάχα αuτό 
μα με εξέπληξε: Mou φάνηκε πως κάνει τον αφελή, προ
τρέχει, μοι; φορτώνει αuτή τη σχΕΦη για να βγάλω και 
γω το ίδιο σuμπέρασμα, και σα να μοι; την uποβάλλει .  
Μήπως άραγε uπέβαλε αuτή την αντίληΦη και στην ανά
κριση; Μήπως τη φόρτωσε και στον διακεκριμένο κατήγο
ρο ; Θα μοι; ποuν : Κι η γριά γuναίκα τοι; Γρηγόρη; Αuτή 
άκοuγε όλη τη νόχτα τον άρρωστο να βογγάει δίπλα της . 
Μάλιστα, άκοuγε· μα αuτό το επιχείρημα είναι uπερβολικά 
ασταθές . 'Ηξερα μια κuρία ποι; παραπονιόταν πικρά πως 
δεν την άφηνε όλη τη νόχτα να κοιμηθεί ένα σκuλάκι ποι; 
γαόγιζε στην αuλή της . Ε ,  λοιπόν, το καημένο το σκuλί, 
όπως έμαθα, δε γαόγιζε' παρά δuο τρεις φορές όλη τη νό
χτα . Κι αuτό είναι φuσικό · ο άνθρωπος κοιμάται και ξαφνι
κά ακοόει ένα βογγητό, ξuπνάει θuμωμένος ποι; τον ξuπνή
σανε μα ξανακοιμάται αμέσως. Σε δuο ώρες πάλι βογγητό, 
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πάλι ξ\)πνάει και ξανακoιμάτα�, τέλος, άλλη μια φορά και 
πάλι ίιστερ' από δ\)ο ώρες, όλο κι όλο τη νίιχτα κάπο\) 
τρεις φορές . ΊΌ πρωί ο άνθρωπος ξ\)πνάει και παραπονιέται 
πως κάποιος βογγοίισε όλη τη νίιχτα και δεν τον άφησε 
να κλείσε ι μάτι . Μα έτσι και πρέπει να το\) φανεί. Τα 
διαστήματα το\) ίιπνο\), από δ\)ο ώρες το καθένα, τα κοιμή
θηκε και δεν τα θ\)μάται, μα θ\)μάται μονάχα τις στιγμές 
πο\) ζ\)πνοίισε, και το\) φαίνεται λοιπόν πως τον ξ\)πνάγανε 
όλη νίιχτα . Μα γιατί, γιατί, �ναφωνεί η κατηγοροίισα αρ
χή, ο Σμερντιακόβ δεν ομολόγησε στο επιθανάτιο σημείω
μά το\) ; "Για το ένα λέει, έφτασε η σ\)νείδηση, για τ' άλλο 
όχι" . Μα επιτρέΦτε μο\), σ\)νείδηση, α\)τό είναι πια μετά
νοια, όμως ο α\)τόχειρας μπορεί να μη μετάνιωσε καθόλο\), 
μονάχα ν' απελπίστηκε . Η μετάνοια κι η απελπισία είναι 
δ\)ο πράγματα εντελώς διαφορετικά . Η απελπισία μπορεί 
να 'ναι μοχθηρή και αδιάλλακτη, ο α\)τόχειρας μπορεί τη 
στιγμή πο\) σκοτωνόταν να μισοίισε διπλά κείνο\)ς πο\) φθο
νοίισε σ' όλη το\) τη ζωή .  Κίιριοι ένορκοι, προσέξτε μη δια
πράξετε δικαστική πλάνη ! Τι, τι το αναληθοφανές \)πάρχει 
σ' όλ' α\)τά πο\) σας παρο\)σίασα και περιέγραΦα; Βρείτε 
μια πλάνη στην έκθεσή μο\), βρείτε κάτι το αΔUνατO, το 
παράλογο . Μα αν \)πάρχει έστω και σκιά πιθανότητας, έστω 
και σκιά αληθοφάνειας στις \)ποθέσεις μο\) -φ\)λαχτείτε απ' 
το να καταδικάσετε .  Μα εδώ μήπως είναι μονάχα σκιά; 
Ορκίζομαι σε ό,τι ιερό και όσιο πως πιστείιω απόλ\)τα σε 
ό,τι σας είπα τώρα, στη δική μο\) εκδοχή για το φόνο . 
Και το σπο\)δαιότερο, το σπο\)δαιότερο , με κάνει και τα 
χάνω και με κάνει να παραφέρομαι διαρκώς η ίδια σκέΦη 
πως απ' τον όγκο των γεγονότων πο\) φόρτωσε στον κατη
γοροίιμενο η κατηγοροίισα αρχή, δεν uπάρχει οίιτε ένα πο\) 
να 'ναι κάπως ακριβές κι ακαταμάχητο, μα πως χάνεται 
ο ΔUσΤ\)ΧOς μονάχα απ' τη σ\)ρροή α\)τών των γεγονότων. 
Μα α\)τή η σ\)ρροή είναι φριχτή: Α\)τό το αίμα, α\)τό το 
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αίμα ποu στάζει απ ' τα δάχτuλα, τα ματωμένα ρούχα, 
η σκοτεινή νύχτα , όποu ακούγεται η κραuγή "πατροκτό
νε" !  και κείνος ποu φώναξε να πέφτει με σπασμένο το 
κεφάλι,  κι ύστερα αuτό το πλήθος των λόγων , των κατα
θέσεων , των χειρονομιών, των κραuγών . -Ω, όλ' αuτά 
επιδρούν τόσο πολύ , μπορεί να επηρεάσοuν τόσο εύκολα 
την πεποίθηση , μα τις δικές σας πεποιθήσεις, τις δικές 
σας πεποιθήσεις τάχα, κύριοι ένορκοι, μπορούν να τις επη
ρεάσοuν; Θuμηθείτε πως σας έχει δοθεί απεριόριστη εξοu
σία , εξοuσία τοu δεσμείν και λύειν . Μα όσο πιο μεγάλη 
είναι η εξοuσία τόσο πιο τρομερή η διαχείρ ισή της !  Εγώ 
ούτε κατά ένα γιώτα δεν uποχωρώ σ' αuτά ποu είπα , 
μα ας είναι ,  ας σuμφωνήσω και γω προς στιγμήν με την 
κατηγορία πως ο δuστuχισμένος πελάτης μοu έβαψε τα 
χέρια τοu στο αίμα τοu πατέρα τοu . Αuτό είναι, το ξανα
λέω , μια uπόθεση μονάχα, εγώ ούτε για μια στιγμή δεν 
αμφιβάλλω για την αθωότητά τοu , μα ας είναι ,  θα uπο
θέσω πως ο κατηγορούμενος είναι ένοχος πατροκτονίας, 
μα ακούστε με ωστόσο, κι αν ακόμα παραδεχόμοuνα μια 
τέτοια uπόθεση, έχω στην καρδιά μοu κάτι ποu πρέπει 
να σας το εκφράσω γιατί προαισθάνομαι πως και στη δι
κή σας καρδιά και στη δική σας ψuχή γίνεται μια τρομε
ρή πάλη . . .  Σuγχωρέστε μοu αuτά τα λόγια , κύριοι ένορ
κοι ,  για την καρδιά και  τη ψuχή σας . Μα θέλω να είμαι 
αληθινός και ειλικρινής ως το τέλος . Ας είμαστε λοιπόν 
όλοι ειλικρινείς! . . .  » 

Σ '  αuτό το σημείο το σuνήγορο τον διακόψανε αρκε
τά δuνατά χειροκροτήματα . Πραγματικά τα τελεuταία τοu 
λόγια τα πρόφερε μ' έναν τόνο τόσο ειλικρινά σuγκινημέ
νο ποu όλοι αισθάνθηκαν πως πραγματικά έχει κάτι να 
πει και πως αuτό ποu θα πει τώρα είναι και το πιο σποu
δαίο . Μα ο πρόεδρος , μόλις άκοuσε τα χειροκροτήματα, 
απείλησε ότι θα « εΚΚ

,
ενώσει» την αίθοuσα αν επαναληφθεί 
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άλλη μια φορά « κάτι παρόμοιο» .  Έγινε άκρα σιωπή κι 
ο Φετιοuκόβιτς άρχισε με μια καινοόργια uποβλητική φω
νή , εντελώς διαφορετική απ' αuτήν ποu χρησιμοποιοόσε 
ως τώρα . 
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Οι μοιχοί της σκέψης 

Δ Ε Ν  Ε Ι Ν ΑΙ η σ\)ρροή των γεγονότων πο\) καταστρέφει 
τον πε.λάτη μο\) , κύριοι ένορκοι» , είπε α\)τός, «όχι, 
τον πελάτη μο\) τον καταστρέφει ο\)σιαστικά ένα 

μονάχα γεγονός: το πτώμα το\) γέρο\) πατέρα! Αν ήταν 
ένας απλός φόνος, μπροστά στην ασημαντότητα, το αναπό
δειχτο, τη φανταστικότητα των γεγονότων -αν τα εξετά
σει κανείς το καθένα χωριστά, κι όχι σε σuσχετισμό- θ'  
απορρίπτατε την κατηγορία, ή τοuλάχιστο θα  διστάζατε να 
καταστρέψετε τη μοίρα ενός ανθρώπο\) από μια μονάχα προ
κατάληψη εναντίον το\), πο\) αλίμονο τόσο την αξίζει! Όμως 
εδώ δεν είναι απλός φόνος μα πατροκτονία! Α\)τό κάνει 
εντύπωση, και μάλιστα σε τέτοιο βαθμό πο\) κι α\)τή ακόμα 
η ασημαντότητα και το αναπόδειχτο των ενοχοποιητικών 
γεγονότων, γίνεται πια όχι τόσο ασήμαντη κι όχι τόσο ανα
πόδειχτη, κι αuτό ακόμα και στο πιο απροκατάληπτο μ\)α
λό . Πώς ν' αθωώσει κανείς έναν τέτοιο κατηγορούμενο; 
Κι αν έχει σκοτώσει και διαφύγει την τιμωρία; Να τι αι
σθάνεται ο καθένας στην καρδιά το\) χωρίς να το θέλει, 
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με. το ένστικτο. Ναι, ε.ίναι τρομε.ρό να χόσε.ι κανε.ίς το αίμα 
ε.νός πατέρα, το αίμα κε.ίνο\) πο\) τον γέννησε., πο\) τον αγα
ποόσε., το αίμα κε.ίνο\) πο\) δε. λ\)πόταν να δώσε.ι και τη 
ζωή το\) γι' α\)τόν, πο\) πονοόσε. με. το\)ς πόνο\)ς το\) , πο\) 
σ' όλη το\) τη ζωή \)πόφε.ρε. για την ε.\)τ\)χία το\) , και μονά
χα με. τις χαρές το\) ,  τις ε.πιτ\)χίε.ς το\) ζοόσε.! Ω, να σκοτώ
σε.ι κανε.ίς έναν τέτοιον πατέρα! -μα α\)τό ε.ίναι αδύνατο 
και να το σκε.φτε.ί κανε.ίς! Κόριοι ένορκοι ,  τι ε.ίναι ένας πα
τέρας, ένας αληθινός πατέρας, τι ε.ίν ' α\)τή η με.γάλη λέξη, 
ποια τρομε.ρά με.γάλη ιδέα πε.ρικλε.ίε.ται σ' α\)τήν; Μόλις 
τώρα δε.ίξαμε. κάπως τι ε.ίναι και πώς πρέπε.ι να 'ναι ένας 
αληθινός πατέρας. Στην παροόσα όμως \)πόθε.ση πο\) τόσο 
μας απασχολε.ί και τόση οδύνη μας προκαλε.ί, στην παροό
σα \)πόθε.ση ο πατέρας, ο μακαρίτης Φιόντορ Παόλοβιτς 
Καραμάζοβ, καθόλο\) δε.ν ανταποκρίνε.ται σε. κε.ίνη την έν
νοια το\) πατέρα πο\) μόλις τώρα καθόρισε. η καρδιά μας . 
Α\)τός ε.ίναι σωστός όλε.θρος . Ναι, πραγματικά \)πάρχο\)ν 
πατε.ράδε.ς πο\) μοιάζο\)νε. με. όλε.θρο . Ας ε.ξε.τάσο\)με. λοιπόν 
α\)τόν τον όλε.θρο από πιο κοντά -γιατί τίποτα δε.ν πρέπε.ι 
να φοβόμαστε., κόριοι ένορκοι ,  όταν έχο\)με. \)π' όφη μας 
τη σπο\)δαιότητα της απόφασης πο\) πρόκε.ιται να πάρο\)με.. 
lδιαίτε.ρα δε.ν πρέπε.ι να φοβόμαστε. και ,  ας το ποόμε., ν '  
αποδιώχνο\)με. μιαν ιδέα σαν παιδιά ή σα φοβιτσιάρε.ς γ\)
ναίκε.ς , κατά την πε.τ\)χημένη έκφραση το\) διακε.κριμένο\) 
κατηγόρο\) . Μα στο θε.ρμό το\) λόγο ο σε.βαστός μο\) αντί
παλος (και αντίπαλος προτοό καν προφέρω την πρώτη μο\) 
λέξη) , ο αντίπαλό ς μο\) αρκε.τές φορές αναφώνησε.: '" Οχι, 
κανένα όε. θ' αφήσω να \)πε.ρασπιστε.ί τον κατηγοροόμε.νο, 
δε. θα παραχωrήσω την \)πε.ράσπισή το\) στον σ\)νήγορο πο\) 
ήρθε. απ' την Πε.τροόπολη -ε.γώ ε.ίμαι ο κατήγορος, ε.γώ 
κι ο σ\)νήγο . .,ος !"  Να τι αναφώνησε. αρκε.τές φορές κι όμως 
ξέχασε. να \)πε.νθ\)μίσε.ι πως αν ο τρομε.ρός κατηγοροόμε.νος 
ε.ίκοσι τρία ολόκληρα χρόνια ήταν τόσο ε.\)γνώμων για ένα 
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φοόντι φοuντοuκια, ποu τα πήρε απ' το μόνο άνθρωπο ποu 
τον χάιδεψε στα παιδικά τοu χρόνια στο πατρικό τοu σπίτι, 
τότε απεναντίας δεν μποροόσε αuτός ο ίδιος άνθρωπος να 
μη θuμάται, όλ ' αuτά τα είκοσι τρία χρόνια, πως έτρεχε 
ξuπόλητος στοu πατέρα τοu , "στην πίσω αuλή χωρίς πα
ποότσια, και με παντελονάκι ποu κοόμπωνε μ' ένα xou
μπί" , κατά την έκφραση τοu φιλάνθρωποu γιατροό Χερ
τσενστοόμπε. Ω, κόριοι ένορκοι, γιατί να παρατηρήσοuμε 

ι " " 'λ θ " λ '  β , απο πιο κοντα αuτον τον ο ε ρο , να επανα α οuμε αuτα 
ποu όλοι πια τα ξέροuν; Τι σuνάντησε ο πελάτης μοu όταν 
ήρθε δω στον πατέρα; Και γιατί, γιατί να παρασταίνοuμε 
τον πελάτη μοu αναίσθητο, εγωιστή, τέρας; Είναι ασuγκρά
τητος, είναι βίαιος κι ορμητικός, να τώρα τον δικάζοuμε 
γι' αuτό, μα ποιος φταίει για τη μοίρα τοu , ποιος φταίει 
ποu ενώ είχε καλές κλίσεις κι · εuγνώμονη, εuαίσθητη καρ
διά, πήρε μια τέτοια αλόγιστη ανατροφή; Τον δίδαξε τάχα 
κανείς ορθοφροσόνη, τον μόησε στις επιστήμες, τον αγάπη
σε τάχα κανείς καθόλοu στα παιδικά τοu χρόνια ; Ο πελά
της μοu μεγάλώσε στο έλεος τοu Θεοό , δηλαδή σαν άγριο 
ζώο .  Ίσως να ποθοόσε να δει τον ,πατέρα τοu όστερ' από 
πoΛUχρoνo χωρισμό, ίσως χίλιες φορές προηγοuμένως, θu
μοόμενος σα μέσα σ' όνειρο τα παιδικά τοu χρόνια, ν '  από
διωχνε τ' αποκροuστικά οράματα ποu είδε τότε και μ' όλη 
τοu την ψuχή να ποθοόσε να δικαιολογήσει και ν' αγκαλιά
σει τον πατέρα �ou ! Και λοιπόν; Τον uποδέχονται μονάχα 
με κuνικοuς χλεuασμoός, με καχuποψία και με στρεψοδικίες 
για τ' αμφισβητοόμενα χρήματα. Ακοόει μονάχα σuστάσεις 
και κανόνες ζωής ποu τοu ανακατεuοuν την καρδιά από αη
δία , κάθε μέρα "μπρος στο κονιακάκι" , και τέλος βλέπει 
τον πατέρα τοu να επιχειρ.εί ν' αρπάξει απ' αuτόν , το γιο 
τοu, με τα ίδια τοu τα λεφτά, την αγαπημένη τοu -ω, 
κόριοι ένορκοι, αuτό είναι αηδιαστικό και σκληρό! Κι αuτός 
ο ίδιος ο γέρος παραπονιέται σ' όλΟUζ για την έλλειψη σε -
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βασμου και την αγριότητα του γιου του , τον κηλιδώνtι στην 
κοινωνία, του κάνtι κακό, τον συκοφανπί, tζαγοράζtι τα 
γραμμάτιά του για να τον βάλtι φυλακή! κυριοι ένορκοι, 
αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί που tx πρώτης όψtως φαίνονται 
σκληρόκαρδοι, βίαιοι κι ασυγκράτητοι, όπως ο πtλάτης μου, 
έχουν πολύ συχνά tζαtptτικά τρυφφή καρδιά μονάχα που 
οtν το δtίχνουν. Μη γtλάτt, μη γtλάπ μt τη σκέψη μου ! 
Ο διαπρtπής κατήγορος ttpωνtuτηκt πριν από λίγο τον πt
λάτη μου σκληρά, τονίζοντας πως αγαπάtι το Σίλφ, αγα
πάtι το "ωραίο και ΤΟ υψηλό" . Εγώ στη θέση του , στη 
θέση του κατηγόρου , ot θα τον ttpωνtυόμουνα γι' αυτά 
του τα αισθήματα. Ναι, αυτές οι καρδιές -ω, αφήστt· μt 
να υπφασπίσω αυτές τις καρδιές, που τόσο σπάνια και λα
θψένα τις καταλαβαίνουμt- αυτές οι καρδιές πολύ συχνά 
οιψάνt το τρυφφό , το ωραίο και το δίκαιο, ακριβώς σαν 
κάτι αντ(θtτο μt τον tαυτό τους, σαν κάτι αντίθtτο στη 
βιαιότητά τους, στη σκληρότητά τους -διψάνt ασυναίσθη
τα, μα διΨάνt. Παράφοροι και σκληροί tζωτtρικά, tίναι 
ικανοί ν' αγαπήσουν μέχρι μαρτυρίου μια. γυναίκα λόγου 
χάρη, και να την αγαπήσουν μ' έναν έρωτα ιδανικό κι ανώ
προ . Και πάλι μη γtλάτt: Έτσι ακριβώς συμβαίνtι συχνό
τατα σ' αυτές τις φuσtις! Μονάχα που δtν μπορουν να κρύ
ψουν τα πάθη τους, ώρtς-ώρtς πολύ βάναυσα -αυτό t(ναι 
κιόλας που tκπλήττtι, αυτό tίναι που προσέχε.ι ο κόσμος 
μα το βάθος του ανθρώπου δtν το βλέπtι. Απtναντίας όλα 
τα πάθη του σβήνουν γρήγορα, και κοντά σ' ένα tυγtνικό, 
υπέροχο πλάσμα, αυτός ο φαινομtνικά βάναυσος κι άκαρ
δος άνθρωπος γυρtutι ν '  αναγtννηθtί, γυρtύtι τις δυνατότη
τtς να διορθωθtί, να γίνtι καλυτφος , να γίνtι υψηλόφρων 
και τίμιος -"ανώπρος και υπέροχος" όσο κι αν γtλοιο
ποιήθηκt αυτή η έκφραση! Πριν από λίγο tίπα πως ot θα 
tπιτρέψω στον tαυτό μου ν' αγγίζω το ttΔUXXιo του πtλάτη 
μου μt την κυρία Βtρχόβτσtβα. Μα ωστόσο δυο λόγια μπο-
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ρώ να πω : Ακοόσαμε- προηγουμένως όχι μια κατάθε-ση μα 
μια κραυγή παράφΟΡ'ης κι αδικοόμε-νης γυναίκας και δε- θα 
'πρε-πε-, ω, οε- θα 'πρε-πε- αυττl να κατηγορε-ί για απιστία 
γιατί αυτή η ίδια απίστησε! Αν ε-ίχε- έστω και λίγον καιρό 
για να το σκε-φτε-ι ,  οε- θα 'κανε- ποτέ μια τέτοια κατάθε-ση ! 
Ω ,  μην το πισπόε-τε , όχι , δε-ν ε-ίναι τέρας ο πελάτης μου 
όπως τον αποκαλοόσε! Ο Εσταυρωμένος Φιλάνθρωπος, έτοι
μος για τα Πάθη Του ,  έλεγε: ΕΥώ ειμί ο ποψήιι ο χαλός ' 
ο ποψήιι ο χαλός Τψ ψυχ-ήιι αυτού τίθησι υπέρ τωιι προβά
τωιι . . .  χαι ου μη απόλυιιται εις τοιι αιώιια . . .  Ας μην κατα
στρέψουμε και μεις μιαν ανθρώπινη ψυχή! Ρωτοόσα τώρα: 
τι ε.ίναι ο πατέρας κι αναφώνησα πως ιίναι μια με.γάλη 
λέξη, ένα πολ6τιμο όνομα. Μα με τις λέξε-ις, κόριοι ένορ
κοι ,  πρέπε-ι να φερνόμαστε- τίμια, και γω θα ε-πιτρέψω στον 
ε-αυ,ό μου να ονομάζε-ι τα πράγματα με τ' όνομά τους, 
με- τ' αληθινό τους όνομα: Ένας τέτοιος πατέρας σαν το 
θόμα, το γέρο Καραμάζοβ, δε-ν μπορε-ί και οε-ν αξίζε.ι να 
λέγε-ται πατέρας . Η αγάπη για τον πατέρα όταν Οε. Οικαιο
λογε-ίται απ' τον πατέρα είναι μια ηλιθιότητα, είναι αδόνα
το να υπάρχε-ι . Δε-ν μπορε-ί να δημιουργήσε-ι κανείς αγάπη 
απ' το τίποτα, απ' το τίποτα μονάχα ο Θε.ός δημιουργεί. 
" Οι πατέρες, μηιι ερεθίζετε τα τέχιια υμώιι" , γράφει ο Από
στολος που η καρδιά του φλογίζε-ται απ' αγάπη . Δε-ν τα 
λέω αυτά τ' άγια λόγια για χάρη τοu πε-λάτη μου , τα 
υπενθυμίζω για όλους τους πατέρες. Ποιος μου 'δωσε αυτή 
την εξουσία να κάνω μάθημα στους πατέρες; Κανένας .  Μα 
σαν άνθρωπος και πολίτης αναφωνώ - vivos voco ( ε-πι
καλοόμαι τους ζωντανοός ! )  Ε ίμασπ για λίγον καιρό στη 
γη, κάνουμε πολλές κακές πράξεις και λέμε- λόγια κακά . 
Και γι' αυτό ας αδράχνουμε όλοι την κατάλληλη στιγμή 
για να ποόμε- ο ένας στον άλλον και μια λέξη καλή . Αυτό 
κάνω και γω: ' Οσο ε-ίμαι σ' αυτή τη θέση, επωφε-λοόμαι 
της στιγμής μου . Δε- μας δόθηκε άδικα αυτό το βήμα από 
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ανώτερη θέληση -από δω μας ακοόει όλη η Ρωσία . Δεν 
τα λέω μονάχα για τοuς εδώ πατέρες μα φωνάζω σ' όλοuς 

, ' "  θ'ζ , , 1 "  τοuς πατερες: πατερες, μην ερε ι ετε τα τεκνα uμων. 
Ναι, ας εκτελέσοuμε πρώτα οι ίδιοι τις εντολές τοu Χρι
στοΙ; και τότε μονάχα ας επιτρέψοuμε στον εαuτό μας να 
το ζητάει κι απ' τα παιδιά μας . Αλλιώς δεν είμαστε πατέ
ρες μα εχθροί των παιδιών μας κι αuτά δεν είναι παιδιά 
μας μα εχθροί μας και μεις μόνοι μας τοuς κάναμε εχθροός 
μας ! " Τω Υαρ αυτώ μέτρω, ω μετρε{τε, αντιμετρηθήσεται 
χαι υμ{ν " -αuτό πια δεν το λέω εγώ , αuτό το γράφει 
το Εuαγγέλιο. Πώς λοιπόν να κατηγορήσοuμε τα παιδιά 
μας αν μας μετροόν με τα δικά μας μέτρα; Πριν από λίγο, 
στη Φιλανδία, μια κοπέλα, uπηρέτρια, την uποπτεuθηκαν 
πως γέννησε κρuφά ένα παιδί .  Αρχίσανε να την παρακολοu
θοόν και στη σοφίτα τοu σπιτιοό , στη γωνιά πίσω από 'να 
σωρό τοόβλα, βρήκανε το σεντοόκι της που κανένας δεν 

'ξ " ξ  β , , , δ το ερε, τ ανοι ανε και ρηκανε μεσα το πτωμα του 0 -
λοφονημένοu νεογέννητοu . Στο ίδιο σεντοόκι βρήκανε δuο 
σκελετοός μωρών ποu είχε γεννήσει προηγοόμενα και ποu 
τα σκότωσε η ίδια τη στιγμή της γέννησής τοuς, πράγμα 
ποu ομολόγησε. Κόριοι ένορκοι, είναι τάχα μητέρα αuτή; 
Ναι, τα γέννησε, μα είναι μάνα τοuς; Θα τολμήσει άραγε 
κανείς να την ονομάσει με το άγιο όνομα της μάνας; Ας 
είμαστε τολμηροί, κόριοι ένορκοι, ας είμαστε μάλιστα θρα
σείς, είμαστε μάλιστα uποχρεωμένοι να ' μαστε τέτοιοι τοό
τη τη στιγμή και να μη φοβόμαστε μερικές λέξεις και ιδέες, 
όπως κάνοuν οι Μοσχοβίτισσες εμπόρισσες ποu φαντάζονται 
πως uπάρχοuν γροuσοuζικες λέξεις. Όχι, ας αποδείξοuμε 
απεναντίας πως η πρόοδος των τελευταίων χρόνων έχει επι
δράσει και στη δική μας ανάπτuξη κι ας το ποόμε ανοιχτά: 
ο γεννήτορας δεν είναι ακόμα πατέρας μα πατέρας είναι 
κείνος ποu γέννησε και στάθηκε άξιος γι' αuτό το όνομα. 
Ω ,  φuσικά uπάρχοuν κι άλλες σημασίες, άλλες εξηγήσεις 
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της λιξης πατέρας, που απαιτούν να μείνει ο πατέρας μου 
πατέρας έστω κι αν είναι σωστός όλεθρος, έστω κι αν είναι 
κακούργος με τα παιδιά τΌυ, μόνο και μόνο γιατί με γέν
νησε . Μα αυτή η σημασία είναι, ας το πούμε μυστικιστική, 
που δεν την καταλαβαίνω με το μυαλό μου μα μπορώ να 
την παραδεχτώ με την πίστη ή, για να το πούμε σωστότε
ρα, πιστεύοντας στους άλλους, όπως και πολλά άλλα πρά
ματα που δεν καταλαβαίνω μα που η θρησκεία με προστά
ζει ωστόσο να τα πιστέΦω . Μα σ' αυτή την περίπτωση 
ας μείνει αυτό έξω απ' την περιοχή της πραγματικής ζωής. 
Στην περιοχή δε της πραγματικής ζωής που έχει όχι μονά
χα τα δικαιώματά της μα κι η ίδια επιβάλλει μεγάλες υπο
χρεώσεις -σ' αυτή την περιοχή, αν θέλουμε να 'μαστε 
ουμανιστές, χριστιανοί τέλος , πρέπει να είμαστε υποχρεω
μένοι να παραδεχόμαστε μονάχα τις πεποιθήσεις που δικαι
ώνονται απ' τη λογική και την πείρα, που περάσανε απ ' 
το χωνευτήρι της ανάλυσης, με δυο λόγια να ενεργούμε 
λογικά κι όχι παράλογα όπως στον ύπνο και στο παραλή
ρημα, για να μην κάνουμε κακό στον άνθρωπο για να μη 
βασανίσουμε και να μην καταστρέΦουμε τον άνθρωπο . Και 
τότε αυτό θα 'ναι πραγματικά χριστιανική πράξη, όχι μο
νάχα μυστικιστική μα λογική και πραγματικά πια φιλάν
θρωπη πράξη! . . . » 

Σ '  αυτό το σημείο ξέσπασαν δυνατά χειροκροτήματα 
από πολλές μεριές της αίθουσας μα ο Φετιουκόβιτς έκανε 
με τα χέρια του σα να παρακαλούσε να μην τον διακόπτουν 
και να τον αφήσουν να τελειώσει .  Όλοι ησυχάσανε μονο
μιάς . Ο ρήτορας συνέχισε: 

«Νομίζετε τάχα, κύριοι ένορκοι, πως τέτοια ΠFοβλή
ματα μπορεί να μένουν απαρατήρητα απ ' τα παιδιά μας 
ή έστω απ' τους νέους μας που άρχισαν να σκέφτονται; 
Όχι, δεν μπορούν κι ας μην απαιτούμε απ ' αυτά ένα συ
γκρατημό σκέΦης που είναι αδύνατο να υπάρχει .  Το θέαμα 
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το\) ανάξιο\) πατέρα, ιδιαίτερα σε σύγκριση με το\)ς άλλΟ\)ζ 
πατέρες, το\)ς όιξιο\)ς,  πο\) 'χο\)ν άλλα παιδιά , σ\)νομήλικά 
το\) , άθελα \)ποβάλλει στον έφηβο ερωτήματα βασανιστικά. 
Το\) απαντάνε στερεότ\)πα σ' α\)τά τα ερωτήματα. "Σε γέν
νησε, είσαι αίμα το\), και γι' α\)τό πρέπει να τον αγαπάς" . 
Ο έφηβος αθέλητα πέφτει σε σ\)λλογή: "Μα μ' αγαπούσε 
τάχα όταν με γεννούσε ;"  αναρωτιέται απορώντας όλο και 
περισσότερο ' "για μένα τάχα με γέννησε;" Δεν ήξερε ούτε 
μένα ούτε καν το φύλο μο\) κείνη τη στιγμή, τη στιγμή 
το\) πάθο\)ς πο\) ίσως ν' άναψε απ' το κρασί, και το μόνο 
πο\) μο\) 'κανε είναι να μο\) μεταδώσει τη ροπή στο μεθύσι 
-να όλη κι όλη η ε\)εργεσία το\) . . .  . Γιατί λοιπόν πρέπει 
να τον αγαπάω μόνο και μόνο επειδή μ' έφερε στον κόσμο 
"κι ύστερα σ' όλη μο\) τη ζωή δε μ' αγαπούσε; "  Ω, ίσως 
να σας φαίνονται βάνα\)σες α\)τές οι ερωτήσεις, απάνθρω
πες, μα μην απαιτείτε από 'να εφηβικό μ\)αλό σ\)γκρατημό 
αδύνατο: Διώξε τη φύση απ' την πόρτα κι α\)τή θα μπει 
απ' το παράθ\)ρο . Αλλά προπάντων ας μη φοβόμαστε τις 
γρο\)σούζικες λέξεις. Ας λύσο\)με το πρόβλημα όπως το \)πα
γορεύο\)ν η λογική κι ο ανθρωπισμός κι όχι όπως το \)πα
γορεύο\)ν οι μ\)στικιστικές αντιλήψεις . Πώς να το λύσο\)με 
λοιπόν; Να πώς: Ας σταθεί ο γιος μπροστά στον πατέρα 
το\) κι ας τον ρωτήσει: "Πατέρα, πες μο\) : Γιατί πρέπει 
να σ' αγαπώ; Απόδειξέ μο\) , πατέρα, πως πρέπει να σ' 
αγαπώ" . Κι αν α\)τός ο πατέρας θα ' χει τη δ\)νατότητα 
και θα 'ναι σε θέση να το\) απαντήσει και να το\) αποδείξει 
-να τότε η πραγματική, η κανονική οικογένεια, πο\) δε 
βασίζεται μονάχα στις μ\)στικιστικές προκαταλήψεις μα σε 
βάσεις λογικές, προφανείς κι α\)στηρά ανθρωπιστικές. Στην 
αντίθετη περίπτωση, αν δεν αποδείξει ο πατέρας -αμέσως 
έρχεται το τέλος α\)τής της οικογένειας: α\)τός πια δεν είναι 
πατέρας το\) κι ο γιος είν ' ελεύθερος κι έχει το δικαίωμα 
να τον θεωρεί ξένο και μάλιστα εχθρό το\) . Το βήμα μας , 
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κόριοι ένορκοι, πρέπει να γίνει σχολείο της αλήθειας και 
των uγιών αντιλήψεων! »  

Εδώ ο ρήτορας διακόπηκε από ασuγκράτητα χειροκρο
τήματα, σχεδόν παράφορα. Βέβαια δε χειροκροτοόσε όλη 
η αίθοuσα, πάντως η μισή χειροκροτοόσε' χειροκροτοόσαν 
πατέρες και μητέρες . Από πάνω, εκεί ποu κάθονταν οι xu
ρίες, ακοόγονταν τσιριξιές και φωνές . Κοuνοuσαν τα μαντί
λια τοuς. Ο πρόεδρος άρχισε να χτuπάει το xouoouvt μ' 
όλη τοu τη ΔUναμη. Ήταν φανερά ερεθισμένος με τη cru
μπεριφορά τοu ακροατηρίοu , μα να «εκκενώσει» την αίθοu 
σα, όπως απειλοόσε πριν , δεν τόλμησε: χειροκροτοόσαν και 
κοuνοuσαν τα μαντίλια τοuς στο ρήτορα ακόμα και κείνοι 
ποu κάθονταν πίσω απ' τον πρόεδρο, σ' ορισμένα καθίσμα
τα , διάφοροι αξιωματοόχοι,  γεροντάκια με παράσημα στα 
φράκα τοuς, έτσι ποu όταν ο θόρuβος καταλάγιασε, ο πρόε
δρος περιορίστηκε μονάχα ν '  απειλήσει αuστηρά σαν και 
πρώτα πως θα «εκκενώσει» την αίθοuσα, ενώ ο Φετιοuκό
βιτς μέσα στο θρίαμβό τοu, σuγκινημένος εξακολοόθησε την 
αγόρεuσή τοu . 

«Κόριοι ένορκοι, θuμάστε κείνη την τρομερή νόχτα ποu 
γι' αuτήν τόσα πολλά ειπώθηκαν και σήμερα ακόμα, όταν 
ο γιος μπήκε πηδώντας το φράχτη στο σπίτι τοu πατέρα 
τοu και στάθηκε επιτέλοuς πρόσωπο με πρόσωπο με το γεν
νήτορά τοu, με τον εχθρό τοu ποu τόσο τον είχε προσβάλει. 
Μ' όλη μοu τη ΔUναμη επιμένω, δεν πήγε κει για τα λε
φτά κείνη τη στιγμή: Η κατηγορία για ληστεία είναι ανοη
σία , όπως το εξέθεσα και προηγοuμένως . Κι οότε για να 
σκοτώσει όρμησf μέσα, ω, όχι . Αν είχε προμελετήσει κάτι 
τέτοιο, τότε θα φρόντιζε τοuλάχιστο από πρώτα για όπλο ' 
το μπακιρένιο γοuδοχέρι το άρπαξε ενστιχτώδικα, χωρίς 
ο ίδιος να ξέρει γιατί .  Ας ξεγέλασε τον πατέρα τοu με τα 
σuνθήματα, ας μπήκε μέσα, -το είπα πια πως ούτε για 
μια στιγμή δεν πιστεόω σ' αuτόν το μόθο, μα ας είναι, 
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ας το υποθέσουμε για μια στιγμή! Κύριοι ένορκοι, σας ορ
κίζομαι σ' ό,τι υπάρχε� ιερό, πως αν δεν ήταν πατέρας 
του μα ένας ξένος αυτός που τον είχε προσβάλει, τότε αφού 
θα διέτρεχε όλα τα δωμάτια και βεβαιωνόταν πως αυτή 
η γυναίκα δεν ήταν σ' αυτό το σπίτι, θα 'φΕUγε τρέχοντας 
χωρίς να κάνει στον αντίζηλό του κανένα κακό · θα τον 
χτυπούσε , θα τον έσπρωχνε ίσως, μα αυτό θα 'ταν όλο, 
γιατί δεν είχε σ' αυτό το νου του , γιατί βιαζόταν, έπρεπε 
να μάθει πού είναι κείνη. Μα πατέρας, πατέρας, -ω, όλα 
τα έκανε μονάχα η θέα του πατέρα, που τον μισούσε απ' 
τα παιδικά του χρόνια, του εχθρού του , αυτού που τον πρό
σβαλε, και τώρα του τερατώδη αντιζήλου του . Ένα κύμα 
μίσους τον κυρίεψε άθελά του , ακατανίκητα, δεν μπορούσε 
να σκεφτεί τίποτα, όλα αναΔUθηκαν μονομιάς! Αυτό ήταν 
πλήρης σύγχυση, σύγχυση τρέλας μα και πλήρης σύγχυση 
της φύσης που εκδικιότανε τους αιώνιους νόμους της ασυ
γκράτητα κι ασυνείδητα, όπως είναι όλα στη φύση . Μα 
ο δολοφόνος κι εδώ δε σκότωσε -το βεβαιώνω αυτό και 
το φωνάζω- όχι, έκανε μονάχα με το γουδοχέρι μια κίνη
ση αποτροπιασμού κι αγανάκτησης, μη θέλοντας να σκοτώ
σει, μην ξέροντας πως θα σκότωνε .  Αν δεν είχε αυτό το 
μοιραίο γουδοχέρι στο χέρι του , και τότε θα έδερνε ίσως 
μονάχα τον πατέρα του μα δε θα τον σκότωνε.  Όταν έφυ
γε, δεν ήξερε αν είναι νεκρός ο γέρος που έριξε χάμω. Ένας 
τέτοιος φόνος δεν είναι φόνος.  Ένας τέτοιος φόνος δεν είναι 
πατροκτονία. ' Οχι, ο φόνος ενός τέτοιου πατέρα δεν μπορεί 
να ονομαστεί πατροκτονία . Ένας τέτοιος φόνος μπορεί να 
θεωρηθεί πατροκτονία μονάχα από πρόληψη! Μα έγινε, έγινε 
πραγματικά αυτός ο φόνος; -σας ξαναρωτάω και πάλι απ' 
τα βάθη της ψυχής μου . Κύριοι ένορκοι, να που θα τον 
καταδικάσουμε κι αυτός θα πει στον εαυτό του : "Αυτοί οι 
άνθρωποι δεν κάνανε τίποτα για μένα, για την ανατροφή, 
για τη μόρφωσή μου, για να με κάνουν άνθρωπο . . Αυτοί 
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ο ι  άνθρωποι δε με τάισαν κι ούτε με πότισαν, κι ούτε μ 
επισκέφτηκαν όταν ήμουν γυμνός στη φυλακή μου , και να 
που τώρα με στέλνουν στο κάτεργο . Έχουμε ξοφλήσει πια 
τους λογαριασμούς μας, τώρα τίποτα δεν τους χρωστάω 
και σε κανέναν δε χρωστάω στους αιώνες των αιώνων . Εί
ναι μοχθηροί και θα γίνω και γω μοχθηρός . Ε ίναι σκληροί 
και θα γίνω και γω σκληρός" .  Να τΙ θα πει, κύριοι ένορ
κοι! Και τ' ορκίζομαι πως με την καταδίκη σας θα ξαλα
φρώσετε μονάχα τη συνείδησή του , θα καταριέται το αίμα 
που έχυσε, μα δε θα το λυπάται .  Μαζί μ' αυτό θα κατα
στρέψετε και τον άνθρωπο που υπάρχει ενδεχομένως μέσα 
του , γιατί θα μείνει μοχθηρός και τυφλός για όλη του τη 
ζωή.  Μα θέλετε να τον τιμωρήσετε τρομερά, φοβερά, με 
την πιο τρομακτική τιμωρία που μπορεί να φανταστεί κα
νείς, για να τον σώσετε όμως και ν' αναγεννήσετε την ψυ
χή του για πάντα; Αν είναι έτσι, τότε συντρίψτε τον με 
την ευσπλαχνία σας! Θα δείτε, θ' ακούσετε πώς θα ριγήσει 
και θα φρίξει η ψυχή του : "Μπορώ εγώ τάχα να σηκώσω 
αυτή την καλοσύνη, για μένα είναι η τόση αγάπη, τάχα 

� 'ζ " θ' " Ω ' � ' � '  την α�ι ω; -να τι αναφωνησει. , εγω �ερω , �ερω 
την καρδιά του , αυτή την άγρια μα ευγενική καρδιά, κύριοι 
ένορκοι. Αυτή θα γονατίσει μπροστά στον ηθικό σας άθλο, 
αυτή διψάει τη μεγάλη πράξη της αγάπης, θα φλογιστεί 
και θ' αναστηθεί για πάντα. Υπάρχουν ψυχές που μέσα 
στη μικρότητά τους κατηγορούν όλο τον κόσμο . Μα κατα
συντρίψτε αυτή την ψυχή με την ευσπλαχνία σας, δείξτε 
της αγάπη, κι αυτή θα καταραστεί όλα όσα έχει κάνει ως 
τα σήμερα γιατί έχει μέσα της τόσα καλά σπέρματα. Η 
ψυχή θα πλατυνθεί και θα δει πόσο ο Θεός είναι ελεήμων 
και πό.\!ο οι άνθρωποι είναι υπέροχοι και δίκαιοι. Θα τον 
κάνει να φρίξει, θα τον κατασυντρίψει η μετάνοια και το 
άμετρο χρέος του προς τους ανθρώπους . Και δε θα πει τό
τε: " Έχουμε ξοφλήσει πια " ", μα θα πει: "Έφταιξα μπρο-
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στά σ' όλους κι είμαι ο πιο ανάξιος από όλους" .  Μέσα 
σε δάκρυα μετάνοιας και φλογερής σπαρακτικής συγκίνησης 
θ '  αναφωνήσει :  "Οι άνθρωποι είναι καλότεροι από μένα, 
γιατί θελήσανε όχι να με καταστρέΦουν μα να με σώσουν ! "  
Ω,  είναι τόσο εόκολο ν α  επιτελέσετε αυτή την πράξη της 
ευσπλαχνίας γιατί, μια και δεν υπάρχει καμιά αληθοφανής 
ένδειξη, θα σας είναι ΔUσΚOλO να προφέρετε: "Ναι, είναι 
ένοχος" . Ε ίναι προτιμότερο ν' αθωώσετε δέκα ενόχους πα
ρά να καταδικάσετε έναν αθώο, -την ακοότε, την ακοότε 
αυτή την περίφημη φωνή απ' τον προηγοόμενο αιώνα της 
δοξασμένης μας ιστορίας; Εγώ ο ταπεινός και άσημος πρέ
πει να σας υπενθυμίσω πως η ρωσικτ} δικαιοσόνη δεν είναι 
μονάχα τιμωρία μα και σωτηρία του ανθρώπου που ξέπεσε! 
Ας αφήσουμε στους άλλους λαοός το γράμμα τοιι Νόμου 
και την τιμωρία, εμείς ας ακολουθήσουμε το πνεόμα και 
το βαθότερο νόημά του , κι ας αποβλέΦουμε στη σωτηρία 
και στην αναγέννηση του παραστρατημένου _ Κι αν είναι έτσι, 
αν πραγματικά είναι τέτοια η Ρωσία κι η δικαιοσόνη της , 
-τότε εμπρός, Ρωσία, και μη μας τρομάζετε, ω ,  μη μας 
τρομάζετε με τις αφηνιασμένες σας τρόικες πο\; με σιχαμά
ρα παραμερίζουν μπροστά τους οι λαοί !  ' Οχι η αφηνιασμέ
νη τρόικα μα το μεγαλόπρεπο ροόσικο άρμα θα φτάσει θριαμ
βευτικά και ήρεμα στο σκοπό του . Η τόχη του πελάτη μου 
είναι στα χέρια σας, στα χέρια σας είναι κι η τόχη της 
ρωσικής μας δικαιοσόνης.  Εσείς θα τη σώσετε, εσείς θα 
την υπερασπιστείτε , θ' αποδείξετε πως υπάρχουν άνθρωποι 
να την τηρήσουν, πως βρίσκεται σε καλά χέρια ! »  
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χιν 

Οι μουζίκοι το οείςανε 

Ε ΤΣ Ι  τελείωσε ο Φετιουκόβιτς κι ο ενθουσιασμός των 
. ακροατών ξέσπασε αυτή τη φορά σα θύελλα. Ούτε σκέ

ψη να τον συγκρατήσει κανείς: Οι γυναίκες κλαίγανε, 
κλαίγανε και πολλοί απ' τους άντρες, ακόμα και δυο αξιω
ματούχοι χύσανε δάκρυα. Ο πρόεδρος υποτάχτηκε και μά
λιστα άργησε να χτυπήσει το κουδούνι .  

« Να εναντιωθεί κανείς σ' έναν τέτοιο ενθουσιασμό θα 
'ταν πραγματική ιεροσυλία» ,  όπως φωνάζανε αργότερα οι 
κυρίες μας . 

Ο ίδιος ο ρήτορας ήταν ειλικρινά συγκινημένος . Και 
να που σε μια τέτοια στιγμή σηκώθηκε να «δευΤεΡολογή
σει» ο Ιππόλυτος Κυρίλοβίτς μας . Τον κοίταξαν με μίσος : 

«Πώς; τι θα πει αυτό; Τολμάει ακόμα να 'χει αντίρ
ρηση; » άρχισαν να τιτιβίζουν οι κυρίες . 

Μα κι αν ακόμα τιτίβιζαν οι κυρίες όλου του κόσμου 
μ' επικεφαλής την ίδια τη σύζυγο του Ιππόλυτου Κυρίλο
βιτς και τότε αυτόν δε θα μπορούσε να τον συγκρατήσει 
κανείς κείνη τη στιγμή. Ήταν χλομός, έτρεμε απ' την τα-
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ραχή τοu . Τα πρώτα λόγια, οι πρώτε.ς φράσε.ις ποu πρόφε.
ρε. ήταν μάλιστα ακατάληπτε.ς . Πνιγόταν, τραόλιζε., έχανε. 
τα λόγια τοu . Για να λέμε. την αλήθε.ια , γρήγορα έστρώσε.. 
Μα απ' αuτή την δε.ότε.ρη αγόρε.uσή τοu θα παραθέσω μο
νάχα με.ρικές φράσε.ις . 

« . . . Μα.ς κατηγοροόν πως φτιάξαμε. μuθιστορήματα. Μα 
τι ε.ίπε. ο σuνήγορος αν όχι μuθιστόρημα πάνω στο ' μuθιστό
ρημα; Μονάχα οι στίχοι έλε.ιπαν. Ο Φιόντορ Παόλοβιτς, 
πε.ριμένοντας την αγαπημένη τοu, σκίζε.ι το φάκ�λo και τον 
ρίχνε.ι στο πάτωμα. Παρατίθε.νται μάλιστα και τα λόγια 
ποu ε.ίπε. σ' αuτή την καταπληκτική πε.ρίπτωση . Μα μήπως 
τάχα δε.ν ε.ίναι ποίημα αuτό; Και ποό ε.ίναι η απόδε.ιξη πως 
έβγαλε. τα λε.φτά από κε.ι, ποιος άκοuσε. αuτά ποu έλε.γε.; 
Ο ηλίθιος . Σμε.ρντιακόβ με.ταπλασμένος σε. κάποιον βuρωνι
κό ήρωα ποu ε.κδικε.ίται την κοινωνία για το παράνομο της 
γέννησής τοu -μήπως τάχα δε.ν ε.ίναι ποίημα αuτό σε. στιλ 
βuρωνικό; Κι ο γιος ποu ε.ισόρμησε. στο σπίτι τοu πατέρα 
τοu, τον σκότωσε. μα ταuτόχρονα και δε.ν τον σκότωσε., αu
τό πια δε.v ε.ίναι οότε. μuθιστόρημα, οότε. ποίημα, ε.ίναι Σφίγ
γα ποu βάζε.ι αινίγματα, ποu οότε. η ίδια φuσικά δε. θα 
λόσε.ι .  Αν σκότωσε., σκότωσε.. Πώς μπορε.ί 'να σκότωσε. και 
να μην σκότωσε.; Ποιος το καταλαβαίνε.ι αuτό; Ύ στε.ρα μας 
πληροφοροόν πως το βήμα μας ε.ίναι βήμα της αλήθε.ιας 
και των uγιών αντιλήΦε.ων και να ποu απ' αuτό το βήμα 
τφν "uγιών αντιλήΦε.ων" μας διαβε.βαιώνοuν με. όρκο πως 
το να ονομά.ζε.ι κανε.ίς το ,φόνο τοu πατέρα πατροκτονία ε.ί
ναι μονάχα μια πρόληΦη! Μα αν η πατροκτονία ε.ίναι πρό
ληΦη κι αν το κάθε. παιδί αρχίσε.ι ν'  ανακρίνε.ι τον πατέρα 
τοu : "Πατέρα, γιατί πρέπε.ι να σ' αγαπώ;" -τότε. τι θ'  
απογίνε.ι με. μας, τι θ '  απογίνε.ι με. τα θε.μέλια της κοινω
νίας , ποό θα καταλήξε.ι η οικογένε.ια; Η πατροκτονία, βλέ
πε.τε., ε.ίναι μία απ' αuτές τις γροuσοUζικε.ς λέξε.ις ποu τρο
μάζοuν -τις ε.μπόρισσε.ς της Μόσχας. Τα πιο πολότιμα, οι 
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πιο ιερές uποθήκες για τον προορισμό και το μέλλον της 
ρωσικής δικαιοσόνης παροuσιάζονται διαστρεβλωμένα κι επι
πόλαια, μόνο και μόνο για να πετuχοuμε το σκοπό μας, 
να δικαιώσοuμε τα αδικαίωτα. Ω, κατασuντρίΦτε τον με 
την εuσπλαχνία, αναφωνεί ο σuνήγορος -:-άλλο ΠΟι) δε θέ
λει ο κακοόργος κι αόριο κιόλας θα δοόνε όλοι πόσο θα 
'χει σuντριβεί. Πολό ολιγαρκής ο κόριος σuνήγορος Π Ο ι)  ζη
τάει μονάχα την αθώωση ΤΟι) κατηγοροuμένοu ! Γιατί να 
μην αξιώσει και την ίδρuση uποτροφίας στ' όνομα ΤΟι) πα
τροκτόνοΙ) για τή διαιώνιση τοΙ) κατορθώματός τοΙ) στις επό
μενες γενεές και στη νεολαία; Διορθώνονται το Εuαγγέλιο 
κι η Θρησκεία: Αuτά όλα, λέει, είναι μuστικισμός, μονάχα 
εμείς έχοuμε πραγματικό χριστιανισμό ποΙ) δοκιμάστηκε πια 
απ' τη λογική ανάλuση και τις uγιείς αντιλήΦεις . Και να 
ποΙ) uΦώνοuν μπροστά μας ένα Φεότικο ομοίωμα Χριστοό . 
Τω Υαρ αυτώ μέτρω, ω μετρείτε, αντιμετpηθfισεται χαι 
υμίν, αναφωνεί ο σuνήγορος και την ίδια στιγμή βγάζει 
το σuμπέρασμα πως ο Χριστός έδωσε την εντολή να μετρά
με με κείνο το μέτρο που μας έχοuν μετρήσει και μας 
-κι αuτό απ' το βήμα της αλήθειας και των uγιών αντι
λήΦεων! Εμείς ρίχνοuμε μια ματιά στο Εuαγγέλιο μονάχα 
την παραμονή των αγορεόσεών μας για να κάνοuμε εντόπω· 
ση με τη γνωριμία μας μ' ένα έργο ποu, όσο να πεις, είναι 
αρκετά πρωτότuπο, ποΙ) μπορεί να μας χρησιμέΦει για κά
ποιο εφέ, όσο θα χρειαστεί, όλα κατά τις ανάγκες μας! Μα 
ο ·  Χριστός ίσα-ίσα δεν προστάζει να κάνοuμε έτσι, μα να 
φuλαγόμαστε μην κάνοuμε . έτσι, γιατί μονάχα ο κακός κό
σμος κάνει έτσι, εμείς πρέπει να σuγχωρoόμε και να στρέ
φοuμε την άλλη παρειά κι όχι να μετράμε με το μέτρο ποΙ) 

. μας μετρήσανε οι εχθροί μας. Να τι μας δίδασκε ο Θεός 
μας κι όχι ότι είναι πρόληΦη ν' απαγορεuοuμε στα παιδιά 
μας να σκοτώνοuν τον πατέρα τοuς. Κι ας μην αρχίσοuμε 
να διορθώνοuμε -απ' το βήμα της αλήθειας και των uγιών 
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αντιλήψεων- το Εuαγγέλιο τοι> Θεοό μας ποι> ο σuνήγο
ρος καταδέχεται μονάχα να τον ονομάζει "σταuρωμένο φι
λάνθρωπο" ,  σ' αντίθεση μ' όλη την ορθόδοξη Ρωσία ποι> 
Τον επικαλείται "Σu ει ο Θεός ημ.ών!"» 

Εδώ ο πρόεδρος επενέβη και σuγκράτησε τον παρασuρ
μένο ρήτορα παρακαλώντας τον να μην uπερβάλλει, να μέ
νει στα πρέποντα όρια κ .τ .λ .  κ .τ .λ . ,  όπως κάνοuν σuνήθως 
σ' αuτές τις περιπτώσεις οι πρόεδροι. Μα κι η αίθοuσα 
ήταν ανήσuχη . Το κοινό αδημονοόσε, αναφωνοόσε μάλιστα 
από αγανάκτηση . Ο Φετιοuκόβιτς οότε αντείπε καν, ανέβη
κε στο βήμα μονάχα για να προφέρει με τόνο προσβλημένο 
και με το χέρι στην καρδιά μερικές λέξεις γεμάτες αξιοπρέ
πεια . Eλ�φρά μονάχα και ειρωνικά αναφέρθηκε στα «μuθι
στορήματα» και στην « ψuχολογία» και σ'  ένα σημείο βρή-

ι t:' ι λ '  κε την εuκαιρια να ει,ακοντισει εναντιον τοι> εισαγγε εα: 
«Ω ,  Ztu, θuμώνεις, θα πει λοιπόν πως έχεις άδικο» 

-πράμα ποι> έκανε πολλοός να γελάσοuν επιδοκιμαστικά, 
γιατί ο Ιππόλuτος Κuρίλοβιτς κάθε άλλο παρά έμοιαζε με 
Δία . 

' Τστερα, στην κατηγορία πως τάχα επιτρέπει στη νέα 
γενιά να σκοτώνει τοuς πατεράδες της, ο Φετιοuκόβιτς με 
βαθιά αξιοπρέπεια παρατήρησε πως οότε θ '  αντιλέξει καν . 
Όσο για το ψεότικο «ομοίωμα τοι) Χριστοό» και το ότι 
απαξίωσε να ονομάσει το Χριστό Θεό και τον ονόμασε μο
νάχα « σταuρωι-ιένο φιλάνθρωπο» ,  «πράγμα ποΙ) είναι αντί
θετο, λέει, με την ορθοδοξtα και δεν μποροόσε να λεχθεί 
απ' το βήμα της αλήθειας και των uγιών αντιλήψεων» -ο 
Φετιοuκόβιτς έκανε uπαινιγμό για τη «διαβολή» και για 
το ότι, όταν ετοιμαζόταν να ' ρθει εδώ, uπολόγιζε τοuλάχι
στον πως το εδώ βήμα είναι ασφαλισμένο από κατηγορίες 
« επικίνδuνες για το άτομό μοΙ) σαν πολίτοΙ) και πιστοό uπη
κόοu . . .  » Μα σ' αuτά τα .λόγια ο πρόεδρος τον διέκοψε 
κι ο Φετιοuκόβιτς κάνοντας μιαν uπόκλιση, τέλειωσε την 
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απάντησή το!) σuνοδε.uόμε.νος απ' τη γε.νική ε.πιδοκιμασία 
της αίθοuσας . Ο Ιππόλuτος ΚUΡίλοβιτς , κατά τη γνώμη 
των κuριών μας, ε.ίχε. «ε.κμηδε.νιστε.ί για πάντα» . 

Ύστε.ρ' απ' αuτό δόθηκε. ο λόγος στον κατηγορούμενο . 
Ο Μίτια σηκώθηκε. μα είπε λίγα . Ήταν τρομερά κοuρα
σμένος και σωματικά και Φuχικά. Το ύφος της ανε.ξαρτη
σίας και της δύναμης πο!) μ' αuτό εμφανίστηκε. το πρωί 
στην αίθοuσα, είχε. σχε.δόν εξαφανιστε.ί. Σα να 'χε. ζήσε.ι 
τούτη την ημέρα κάτι εξαιρετικά σποuδαίο πο!) τον δίδαξε. 
και τον σωφρόνησε. για όλη το!) τη ζωή, κάτι πο!) δεν το 
καταλάβαινε. πρώτα . Η φωνή το!) ε.ίχε. αδυνατίσε.ι, δε. φώ
ναζε πια όπως πριν από λίγο . Στα λόγια το!) ακούστηκε 
κάτι καινούργιο, uποταγμένο, ηττημένο και γε.μάτο κατα
νόηση. 

«Τι να πω, κύριοι ένορκοι! Η μέρα της Κρίσης έφτασε 
για μένα, ακούω την δε.ξιάν το!) Kuptou απάνω μοu . Ήρθε. 
το τέλος της άσωτης ζωής μοu ! Μα σα να εξομολογούμαι 
στο Θεό, σας λέω και σας : Για το αίμα το!) πατέρα μο!) 
-όχι, δε.ν ε.ίμαι ένοχος! Για τε.λε.uταία φορά το ξαναλέω: 
Δε. σκότωσ� ε.γώ!  Ήμοuν άσωτος μα αγαπούσα το καλό . 
Κάθε. στιγμή προσπαθούσα να διορθωθώ μα ζούσα σαν άγριο 
θηρίο. Εuχαριστώ τον εισαγγε.λέα, αποκάλuΦε πολλά πρά
ματα για τον εαuτό μο!) πο!) δε.ν τα 'ξερα και γω, μα 
δε.ν είναι αλήθεια πως σκότωσα τον πατέρα μοu, έκανε. λά· 
θος ο ε.ισαγγε.λέας ! Εuχαριστώ και το σuνήγορο, έκλαιγα 
καθώς τον άκοuγα, μα δε.ν ε.ίναι αλήθε.ια πως σκότωσα τον 
πατέρα, ούτε. και να το uποθέσει δε θα 'πρε.πε. !  Μα τοuς 
γιατρούς μην τοuς πιστε.ύε.τε., έχω τα λογικά μοu, μονάχα 
η Φuχή μο!) είναι βαριά. Αν με. λuπηθε.ίτε, αν με. αφήσετε 
-θα προσε.uχηθώ για σας .  Θα γίνω καλύτε.ρος, δίνω το 
λόγο μοu, μπροστά στο Θεό τον δίνω . Κι αν με. καταδικά
σε.τε -θα σπάσω μονάχος μο!) το σπαθί μο!) και θα φιλή
σω τα κομμάτια τοu ! Μα λuπηθε.ίτε. με., μη με. στε.ρήσε.τε. 
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, Θ ' 1: '  ' θ  ' , απ το � εο μοu, "ερω τον εαuτο μοu : α επαναστατησω . 
Βαριά είν' η ψuχή μοu, κύριοι . . .  λuπηθείτε με ! »  

Σωριάστηκε σχεδόν στη θΙση τοu, η φωνή τοu Ισπασε 
στην τελεuταία φράση. ' Ύστερα το δικαστήριο άρχισε να 
ετοιμάζει τα ζητήματα. Μα δε θα τα περιγράψω όλα λε
πτομερειακά. ΤΙλος οι Ινορκοι σηκώθηκαν για να βγοuν 
και να σuσκεφτούν. Ο πρόεδρος ήταν πολύ κοuρασμΙνος και 
γι' αuτό τοuς είπε Ινα πολύ ισχνό παραινετικό λογύδριο :  

« Να είστε αμερόληπτοι, μην παρασuρθείτε απ' τα ωραία 
λόγια της uπεράσπισης, μα ζuγίστε, θuμηθείτε πως Ιχετε 
να εκτελΙσετε Ινα σποuδαίο καθήκον» κ .τ .λ .  κ .τ .λ .  

Οι  Ινορκοι απoσUρθηκαν κι  Ιγινε διακοπή της σuνεδρία
σης. Μπορούσε να σηκωθεί κανείς, να πάει μια βόλτα, ν'  
ανταλλάξει τις εντuπώσεις ποu είχαν μαζεuτεί μΙ σα τοu, 
να πάρει Ινα μεζΙ στα μποuφΙ Ήταν πολύ αργά, κάποu 
μία μετά τα μεσάνuχτα μα κανΙνας δεν Ιφεuγε. Τα νεύρα 
όλων ήταν τόσο τεταμΙνα και σε τΙτοια κατάσταση ποu 
κανΙνας δεν είχε τη διάθεση ν' αναπαuθεί. Όλοι περιμΙνα
νε με σφιγμΙνη καρδιά, αν και, για να λιμε την αλήθεια, 
όχι όλοι .  Οι  κuρίες ήταν απλώς σε uστερική ανuπομονησία 
μα με ήσuχη την καρδιά: 

« Η  αθώωση είναι σίγοuρη» ,  λιγανε. 
Όλες τοuς ετοιμάζονταν για την εντuπωσιακή στιγμή 

τοu γενικού ενθοuσιασμοU . ΠαραδΙχομαι πως κι ανάμεσα 
στοuς άντρες της αίθοuσας πολλοί ήταν βιβαιοι για τη σί
γοuρη αθώωση. Μερικοί χαίρονταν, άλλοι στραβομοuτσού
νιαζαν κι άλλοι είχαν κατεβάσει τα μούτρα τοuς: Δεν τη 
θιλανε την αθώωση! Ο ίδιος ο Φετιοuκόβιτς ήταν σταθερά 
πεπεισμΙνος για την επιτuχία . Τον είχαν τριγuρίσει, δεχό
τανε σuγχαρητήρια. 

- Ύπιίρχοuν, είπε σε μιαν ομάδα, όπως λΙγανε αργό
τερα, uπάρχοuν κάποια αόρατα νήματα ποu otvouv το cru
νήγορο με τοuς ενόρκοuς. Τα προαισθάνεται κανείς την ώρα 
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της αγόρειισης ακόμα. Εγώ τα ένιωσα, ιιπάρχοιιν . Η νίκη 
είναι δική μας, να 'στε ήσιιχοι .  

- Να δοόμε όμως οι μοιιζίκοι μας τι θα ποιιν, πρόφε
ρε ένας σιινοφριιωμένος, χοντρός και βλογιοκομμ.ένος κόριος 
πλησιάζοντας σε μιαν ομάδα. 

- Μα δεν είναι δα μονάχα μοιιζίκοι .  Ε ίναι και τέσσε
ρις ιιπάλληλοι. 

- Ναι, είναι κι οι ιιπάλληλοι, πρόφερε ένα μέλος τοιι 
επαρχιακοό σιιμβοιιλίοιι . 

- Το Ναζάρεβ, τον Προχόρ lβάνοβιτς, τον ξέρετε; 
Κείνον τον έμπορα με το μετάλλιο, τον ένορκο; 

- Και τι; 
- Μεγάλο μιιαλό. 
- Μα δε βγάζει λέξη . 
- Σωστά, μα τόσο το καλότερο.  Αιιτός ο Πετροιιπο-

λίτης, δεν έχει τίποτα να τοιι μάθει, μόνος τοιι βάζει τα 
γιιαλιά σ' όλη την Πετροόπολη. Δώδεκα παιδιά έχει, φα
νταστείτε . 

- Μα για σταθείτε, είναι τάχα διινατό να μην τον 
αθωώσοιιν, φώναξε σε μιαν άλλη παρέα ένας νεαρός μας 
ιιπάλληλος.  

- Σίγοιιρα θα τον αθωώσοιιν, ακοόστηκε μια κατηγο
ρηματική φωνή. 

- Θα 'ταν ντροπή, αίσχος να μην τον αθωώσοιιν! ανα
φωνοόσε ο ιιπάλληλος . Ας σκότωσε, μα ιιπάρχοιιν πατερά
δες και πατεράδες. Κι επιτέλοιις βρισκόταν σε μια τέτοια 
παραφορά -πραγματικά μπορεί έτσι στην τόχη να κοόνησε 
το γοιιδοχέρι και κείνος να σωριάστηκε . Είναι άσκημο μο
νάχα ποιι μπλέξανε δω πέρα το λακέ. Αιιτό είναι απλώς 
ένα αστείο επεισόδιο . Εγώ στη θέση τοιι σιινηγόροιι θα τοιις 
το 'λεγα καθαρά και ξάστερα : σκότωσε μα δεν είναι ένο
χος, κι άντεστε στο διάολο . 

- Μα αιιτό έκανε, μονάχα ποιι δε μας διαολόστειλε .  
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-Όχι, Μιχαήλ Σεμιόνιτς, σχεδόν το είπε, ακούστηκε 
μια τρίτη φωνούλα. 

- Μα για σταθείτε, κύριοι, δεν αθωώσανε τη σαρακο
στή μιαν ηθοποιό που έκοΦε το λαιμό της γυναίκας του 
ερωμένου της; 

- Ναι, μα δεν τον έκοΦε ως το τέλος . 
- Το ίδιο , το ίδιο κάνει, άρχισε να τον κόβει! 
- Αμ αυτά που είπε για τα παιδιά; Υπέροχα! 
:- Υπέροχα. 
- Αμ για το μυστικισμό, για το μυστικισμό, ε; 
- Δεν τον παρατάτε το μυστικισμό, αναφώνησε κά-

ποιος άλλος σκεφτείτε τον Ιππόλυτο, τη μοίρα του από 
δω και μπρος! Αύριο κιόλας η εισαγγελίνα του θα του βγά
λει τα μάτια με 'τα νύχια της για το Μίτιενκα. 

- Είν' εδώ αυτή; 
- Τι λέτε; Αν ήταν εδώ, θα του τα 'χε βγάλει κιό-

λας . Κάθεται σπίτι της, της πονούν τα δόντια, χε-χε-χε! 
- Χε-χε-χε !  
Σε τρίτη παρέα: 
- Το Μίτιενκα θα τον αθωώσουν, καταπώς φαίνεται .  
- Φοβάμαι πως αύριο θα τη διαλύσει την Πρωτεuοu-

σα, δέκα μέρες θα μεθοκοπάει . 
- Βρε, το διάβολο. 
- Ναι , εδώ έχει βάλει την ουρά του ο διάβολος. 'Αλ-

λωστε πού θα την έβαζε; 
- Κύριοι, ας παραδεχτούμε πως τα είπε όμορφα . 

' Ομως δεν μπορεί ο καθένας να σπάει το κεφάλι του πατέ
ρα του με βαρίδια . Αλλιώς πού θα φτάσουμε; 

- Το άρμα ,  το άρμα, θυμάστε; 
- Ναι, από κάρο το 'κανε άρμα . 
- Κι αύριο από άρμα θα το κάνει κάρο, «όσο θα χρεια-

στεί, όλα κατά τις ανάγκες μας» .  
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- Καπάτσος ο σημε.ρινός κόσμος! Υπάρχε.ι άραγε. αλή
θε.ια στη Ρωσία μας, κόριοι, ή χάθηκε. ολότε.λα; 

Μα ακοόστηκε. το κο\)δοόνι .  Οι ένορκοι σ\)σκέφτονταν 
μιαν ώρα ακριβώς, οότε. πε.ρισσότε.ρο οότε. λιγότε.ρο . Βαθιά 
σιωπή ε.πικράτησε. μόλις ξανακάθισε. το ακροατήριο . Θ\)μά
μαι πως οι ένορκοι μπήκαν στην αίθο\)σα . Επιτέλο\)ς! Δε.ν 
παραθέτω τα ζητήματα σ' όλα το\)ς τα σημε.ία, και τα 'χω 
ξε.χάσε.ι κιόλας . Θ\)μάμαι μονάχα την απάντηση στο πρώτο 
και σπο\)δαιότε.ρο ζήτημα, δηλαδή «σκότωσε. με. σκοπό τη 
ληστε.ία, προμε.λε.τημένα; »  (το κε.ίμε.νο δε.ν το θ\)μάμαι ακρι
βώς) . Όλα νε.κρώθηκαν . Ο προ·ίστάμε.νος των ε.νόρκων, 
ε.κε.ίνος ο \)πάλληλος πο\) ήταν ο μικρότε.ρος απ' όλο\)ς, δ\)
νατά και καθαρά, μέσα στη νε.κρική σιγή της αίθο\)σας πρό
φε.ρε.: 

. - Ναι, ένοχος . 
Κι όστε.ρα σ' όλα τα ζητήματα ακολοόθησε. το ίδιο : 

ένοχος, ε.ίναι ένοχος, κι α\)τό χωρίς την παραμικρή ε.πιε.ί
κε.ια! Α\)τό πια κανένας δε.ν το πε.ρίμε.νε., για την ε.πιε.ίκε.ια 
το\)λάχιστον όλοι ήταν βέβαιοι .  Η νε.κρική σιγή της αίθο\)
σας δε. διακοπτόταν, λε.ς κι όλοι ε.ίχαν πε.τρώσε.ι κ\)ριολε.χτι
κά -κι α\)τοί πο\) διΦοόσαν την καταδίκη, κι α\)τοί πο\) 
θέλανε. την αθώωση . Όμως α\)τό μονάχα τις πρώτε.ς στιγ
μές. Ύ στε.ρα έγινε. τρομε.ρό πανδαιμόνιο . Απ' το\)ς άντρε.ς 
πολλοί ήταν ε.ξαιρε.τικά ε.uχαριστημένoι. Με.ρικοί μάλιστα 
τρίβανε. τα χέρια το\)ς μην κρόβοντας τη χαρά το\)ς. Οι  
δ\)σαρε.στημένοι ήταν σαν καταβε.βλημένοι, \)Φώνανε. το\)ς 
ώμο\)ς το\)ς, ΦιθUριζαν, ·  μα σα να μην καταλάβαιναν ακό
μα. Όσο για τις κ\)ρίε.ς μας, -ω, Θε.έ μο\), τι έγινε.! Νό
μιζα πως θα σηκώσο\)ν ε.πανάσταση . Στην αρχή σα να μην 
πίστε.\)αν στ' α\)τιά το\)ς.  Και ξαφνικά, σ' όλη την αίθο\)σα 
ακοόστηκαν φωνές: 

«Τι  ε.ίναι α\)τό; Τι ε.ίναι πάλι α\)τό; »  
Σηκώθηκαν απ' τις θέσε.ις το\)ς. Φαίνε.ται πως νόμιζαν 
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ότι μπορεί να τ'  αλλάξει κανείς όλα και να τα μεταβάλει. 
Αυτή τη στιγμή σηκώθηκε ξαφνικά ο Μίτια και με μια 
σπαρακτική κραυγή φώναξε, απλώνοντας τα χέρια μπροστά 
του : 

- Ορκίζομαι στο Θεό και στην Κρίση Του πως για 
το αίμα του πατέρα μου είμαι αθώος ! Κάτια, σε συγχωρώ! 
Αδέρφια, φίλοι, λυπηθείτε την άλλη! 

Δεν μπόρεσε να τελειώσει και ξέσπασε σε γοερά αναφι
λητά. Θα 'λεγε κανείς πως μονομιάς η φωνή του είχε αλ
λάξει, πως δεν ήταν πια η δική του , πως ερχόταν ο Θεός 
ξέρει από πού . Από πάνω απ' τη γαλαρία, στην πιο πίσω 
γωνιά, αντήχησε μια διαπεραστική γυναικεία κραυγή: Ήταν 
η Γκρούσενκα. Ε ίχε παρακαλέσει κάποιον και την αφή σαν ε 
να ξαναμπεί στην αίθουσα προτού αρχίσουν οι αγορεύσεις. 
Το Μίτια τον παρέλαβε η φρουρά. Η ανάγνωση της από
φασης είχε αναβληθεί για την άλλη μέρα . Όλη η αίθουσα 
σηκώθηκε μέσα σε ταραχή, μα εγώ πια δεν περίμενα και 
δεν άκουσα, θυμάμαι μονάχα μερικές αναφωνήσεις, στο κα
τώφλι πια, στην έξοδο. 

- Είκοσι χρονάκια στο ορυχείο μυρίζει. 
-Όχι λιγότερα . 
- Ναι, οι μουζίκοι μας το δείξανε. 
- Και τον αποτέλειωσαν για τα καλά το Μίτιενκα . 
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Ι 

Σχέδια για να σωθεί ο Μίτια 

Τ Η Ν  Π ΕΜ ΠΤΗ μέρα μετά τη δίκη του Μίτια, πολύ 
νωρίς το πρωί, πριν απ' τις εννιά, ήρθε στης Κατερί
νας Ιβάνοβνας ο Αλιόσα για να συνεννοηθεί μαζί της τε

λειωτικά για μια σπουδαία και για τους δυο τους υπόθεση 
και να της δώσει ένα μήνυμα. Καθόταν και μιλούσε μαζί 
του στο ίδιο κείνο δωμάτιο όπου είχε δεχτεί κάποτε τη 
Γκροόσενκα. Δίπλα, στ' άλλο δωμάτιο, κειτόταν με πυρε
τό κι έχοντας χάσει τις αισθήσεις του ο Ιβάν ΦιοντόΡοβιτς . 
Η Κατερίνα Ιβάνοβνα αμέσως μετά τη σκηνή εκείνη στο 
δικαστήριο διέταξε να μεταφέρουν τον άρρωστο Ιβάν Φιο
ντόροβιτς, που 'χε χάσει τις αισθήσεις του , στο σπίτι της, 
περιφρονώντας τα μελλοντικά κουτσομπολιά και την ανα
πόφευκτη καταλαλιά της κοινωνίας μας . Η μια απ' τις δυο 
σl,)γγένισσές της που ζούσανε σπίτι της έφυγε αμέσως μετά 
τη σκηνή στο δικαστήριο για τη Μόσχα, η άλλη έμεινε . 
Μα κι αν φεύγανε κι οι δυο, η Κατερίνα lβάνοβνα δε θ '  
άλλαζε την απόφασή της και θα  'μενε να  περιποιείται τον 
άρρωστο και να κάθεται στο προσκέφαλό του νύχτα μέρα . 
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Τον γιατρεύανε ο Βαρβίνσκη κι ο Χερτσενστοόμπε· ο Μο
σχοβίτης γιατρός έφυγε για τη Μόσχα, αφοό αρνήθηκε να 
εκφέρει γνώμη για την πιθανή έκβαση της αρρώστιας. Οι  
γιατροί που έμειναν, αν και δίνανε κουράγιο στην Κατερίνα 
Ιβάνοβνα και στον Αλιόσα, ωστόσο ήταν φανερό πως δεν 
μπορούσαν ακόμα να δώσουν μεγάλες ελπίδες. Ο Αλιόσα 
επισκεφτόταν τον αδερφό του δυο φορές τη μέρα . Μα αυτή 
τη φορά είχε μιαν ιδιαίτερη, πολύ περίπλοκη αποστολή και 
προαισθανόταν πόσο δύσκολο θα του ήταν ν' ανοίξει κουβέ
ντα γι' αυτή, μα ωστόσο βιαζόταν πολύ : Ε ίχε κι άλλη 
μια δουλειά σ' άλλο μέρος, το ίδιο πρωί, κι έπρεπε να 
βιαστεί .  Ήταν πια ένα τέταρτο που μιλούσαν . Η Κατερίνα 
Ιβάνοβνα ήταν χλομή, πολύ κουρασμένη και ταυτόχρονα 
σ' εξαιρετικά αρρωστιάρικη ταραχή: Προαισθανόταν για ποιό 
λόγο, ανάμεσα στ' άλλα, είχε έρθει τώρα ο Αλιόσα . 

- Για την απόφασή του μην ανησυχείτε, πρόφερε με 
σταθερή επιμονή στον Αλιόσα . Όπως και να ' ρθουν τα 
πράματα, θα πρέπει να προτιμήσει αυτή τη λόση. Πρέπει 
ν'  αποδράσει! Αυτός ο δυστυχισμένος, αυτός ο ήρωας της 
τιμής και της συνείδησης -όχι εκείνος, όχι ο Ντιμήτρι 
Φιοντόροβιτς, μα κείνος που κείτεται πίσω απ' αυτή την 
πόρτα και που θυσιάστηκε για τον αδερφό του , (πρόσθεσε 
η Κάτια και τα μάτια της αστράΦανε) - από καιρό πια 
μου ανακοίνωσε όλο αυτό το σχέδιο της απόδρασης . Ξέρε
τε, είχε κιόλας ορισμένες επαφές . . .  Σας έχω πει πια μερι
κά πράγματα . . .  Βλέπετε, αυτό θα γίνει κατά πάσαν πιθα
νότητα στον τρίτο σταθμό που θα κάνει η ομάδα των κατα
δίκων πηγαίνοντας στη Σιβηρία . Ω, γι' αυτό έχουμε καιρό 
ακόμα. Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς είχε πάει κιόλας στον προ·ί- . 
στάμενο του τρίτου σταθμοό . Μονάχα που δεν ξέρουμε ποιος 
θα διοικεί τη συνοδεία, αυτό δεν μπορεί να το μάθει κανείς 
από πριν. Αύριο ίσως να σας δείξω με λεπτομέρειες όλο 
το σχέδιο που μου άφησε ο Ιβάν Φιοντόροβιτς την παραμο-
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νή της δίκης, αν τυχόν και γινόταν τίποτα . . .  Αυτό έγινε 
κείνο το βράδυ, όταν , θυμάστε, μας βρήκατε μαλωμένους: 
Αυτός κατέβαινε ακόμα τις σκάλες και γω βλέποντάς σας 
τον ανάγκασα να γυρίσει -θυμάστε; Ξέρετε γιατί μαλώσα
με τότε; 

-Όχι, δεν ξέρω, είπε ο Αλιόσα. 
- Βέβαια, τότε σας το 'κρυψε: να, ακριβώς γι' αυτό 

το σχέδιο της απόδρασης . Τρεις μέρες πριν μου 'χε πει 
όλα τα σπουδαιότερα -από τότε αρχίσαμε να μαλώνουμε, 
κι όλες τις τρεις μέρες μαλώναμε . Μαλώσαμε επειδή μου 
είπε πως στην περίπτωση που ο Ντιμήτρι Φιοντόροβιτς θα 
καταδικαστεί, θα το σκάσει στο Εξωτερικό με κείνο το γίι
ναιο . Τότε εγώ μάνιασα ξαφνικά -δε θα σας πω το γιατί, 
οίιτε κι η ίδια ξέρω το γιατί. . . Ω, βέβαια για κείνο το 
γίιναιο, για κείνο το γίιναιο μάνιασα τότε κι ακριβώς επει
δή κι αυτή θα το σκάσει στο Εξωτερικό μαζί με το Ντιμή
τρι Φιοντόροβιτς, αναφώνησε ξαφνικά η Κατερίνα Ιβάνοβνα 
με τρεμάμενα απ' την οργή χείλη. Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς, 
μόλις είδε τότε πόσο ΘUμωσα γι' αυτό το γίιναιο, νόμισε 
αμέσως πως τη ζηλείιω για το Ντιμήτρι και πως κατά 
συνέπεια εξακολουθώ ακόμα ν' αγαπάω το Ντιμήτρι. Τότε 
έγινε ο πρώτος καυγάς. Εξηγήσεις δε θέλησα να δώσω, 
να ζητήσω συγχώρεση δεν μποροίισα . Μου φάνηκε βαρίι 
που ένας τέτοιος άνθρωπος μπόρεσε να με υποπτευθεί πως 
αγαποίισα όπως και πρώτα αυτόν τον . . .  Κι αυτό τη στιγμή 
που εγώ η ίδια, καιρό πριν απ' αυτό, του το 'χα πει καθα
ρά πως δεν αγαπώ το Ντιμήτρι ,  μα αγαπώ μονάχα αυτόν! 
Από κακία μονάχα θίιμωσα γι' αυτό το γίιναιο! ' Ύστερ' 
από τρεις μέρες, κείνο το βράδυ που ήρθατε σεις, μου 'φερε 
ένα σφραγισμένο φάκελο για να τον ξεσφραγίσω αμέσως 
αν του συμβεί τίποτα. Ω ,  προέβλεπε αυτή την αρρώστια 
του! Μου αποκάλυψε πως στο φάκελο είναι ο ι - λεπτομέρειες 
της απόδρασης και πως σε περίπτωση που θα πεθάνει ή 
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θ' αρρωστήσει επικίνδυνα, τότε εγώ μόνη μου να σώσω 
το Μίτια . Τότε μου άφησε και λεφτά, σχεδόν δέκα χιλιά
δ�ς -κείνα τα ίδια που ανάφερε ο εισαγγελέας στην αγό
ρευσή του, που από κάπου έμαθε πως είχε στείλει να τ '  
αλλάξει. Μου 'κανε ξάφνου τρομερή εντόπωση που ο Ιβάν 
Φιοντόροβιτς, ζηλεόοντάς με ακόμα και όντας ακόμα βέ
βαιος πως αγαπάω το Μίτια, δεν εγκατέλειψε ωστόσο τη 
σκέψη να σώσει τον αδερφό του και εμπιστευόταν σε μένα 
την ίδια την υπόθεση της σωτηρίας ! Ω, αυτό θα πει θυσίά! 
, Οχι, σεις δε θα καταλάβετε μια τέτοια αυτοθυσία σ' όλη 
της την πληρότητα, Αλεξέι Φιοντόροβιτς! Ε ίχα σκοπό να 
πέσω ευλαβικά μπροστά στα πόδια του, μα μόλις σκέφτηκα 
ξαφνικά πως αυτός θα το αποδώσει αποκλειστικά στη χαρά 
μου που θα σωθεί ο Μίτια (κι αυτός το δίχως άλλο αυτό 
θα σκεφτότανε! ) τόσο πολό νευρίασα και μόνο για τη δυνα
τότητα μιας τέτοιας άδικης σκέψης από μέρος του που πάλι 
έγινα έξω φρενών κι αντί να του φιλήσω τα πόδια, του 
'κανα και πάλι σκηνή! Ω, είμαι δυστυχισμένη! Τέτοιος εί
ναι ο χαρακτήρας μου, -τρομερός, δυστυχισμένος χαρα
κτήρας! Ω, θα δείτε ακόμα: θα κάνω έτσι, θα φέρω ως 
εκεί τα πράγματα που κι αυτός θα μ'  εγκαταλείψει για 
μιαν άλλη, που μαζί της μπορεί να ζήσει ευκολότερα, όπως 
έκανε ο Ντιμήτρι, μα τότε . . . όχι, τότε πια δε θα μπορέσω 
να το υποφέρω, θα σκοτωθώ! Κι όταν μπήκατε τότε, κι 
όταν σας φώναξα, και κείνον τον διέταξα να γυρίσει, τότε, 
μόλις μπήκε μαζί σας, τόσο μ' άδραξε ο θυμός για το γε
μάτο μίσος και περιφρόνηση βλέμμα που μου ' ριξε ξάφνου, 
που -το θυμάστε;- του φώναξα ξαφνικά πως αυτός, μο
νάχα αυτός μ' έπεισε ότι ο αδερφός του Ντιμήτρι είναι 
δολοφόνος! Επίτηδες τον κακολόγησα για να τον πικράνω 
ακόμα μια φορά· αυτός ποτέ, ποτέ δε με βεβαίωνε πως 
ο αδερφός του είναι δολοφόνος, απεναντίας εγώ, εγώ η ίδια 
τον βεβαίωνα! Ω, για όλα, για όλα, αιτία είναι η ΛUσσα 
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μοu ! Εγώ, ε.γ� προε.τοίμασα αuτή την καταραμένη σκηνή 
στο δικαστήριο! Θέλησε. να μο!) αποδε.ίξε.ι πως ε.ίναι ε.uγε.νι
κός, και πως αν κι αγαπώ τον αδε.ρφό τοu , όμως αuτός 
παρ' όλ' αuτά δε. θα τον καταστρέΦε.ι από μίσος και ζή
λε.ια_ Να λοιπόν πο!) παροuσιάστηκε. στο δικαστήριο _ . .  Εγώ 
ε.ίμαι αιτία για όλα, ε.γώ μονάχα φταίω! 

Ποτέ ως τα τότε. δε.ν ε.ίχε. κάνε.ι τέτοιε.ς ομολογίε.ς στον 
Αλιόσα κι αuτός αισθάνθηκε. πως η Κάτια βρίσκε.ται ακρι
βώς σε. κε.ίνη τη στιγμή το!) αβάσταχτο!) πόνο!) όταν κι 
η πιο πε.ρήφανη καρδιά με. πόνο σuντρίβε.ι την πε.ρηφάνια 
της και πέφτε.ι νικημένη απ' την οΜνη . Ω, ο Αλιόσα ήξε.ρε. 
κι άλλη μια τρομε.ρή αιτία της τωρινής της αγωνίας, όσο 
κι αν το!) την έκρuβε. όλε.ς αuτές τις μέρε.ς με.τά την καταδί
κη το!) Μίτια. Μα θα το!) ήταν για κάποιο λόγο uπε.ρβολι
κά με.γάλος πόνος, αν αuτή λόγιζε. τόσο ώστε. ν'  αρχίσε.ι 
να το!) μιλάε.ι η ίδια γι' αuτό, τώρα, τούτη τη στιγμή, 
και γι' αuτή την αιτία. Υπόφε.ρε. για την «προδοσία» της 
στο δικαστήριο, κι ο Αλιόσα προαισθανόταν πως η σuνε.ίδη
σή της τη σπρώχνε.ι να αuτοκατηγορηθε.ί μπροστά το!) ίσα
ίσα, μπροστά στον Αλιόσα, με. Oάxpucx, με. οuρλιαχτά, με. 
uστε.ρισμούς . Μα αuτός φοβόταν αuτή τη στιγμή και λuπό
ταν τη Μστuχη. Έτσι όμως η αποστολή το!) γινόταν όλο 
και πιο Μσκολη. 'Αρχισε. να μιλάε.ι πάλι για το Μίτια . 

- Τίποτα, τίποτα, γι' αuτόν μη φοβάστε.! 
Με. πε.ίσμα κι απότομα άρχισε. πάλι η Κάτια. 
-' Ολα το!) ε.ίναι για μια στιγμή, ε.γώ τον ξέρω, ε.γώ 

την ξέρω πολύ καλά αuτή την καρδιά. Να 'σπ. βέβαιος 
πως θα δε.χτε.ί ν' αποδράσε.ι. Και το σποuδαιότε.ρο, δε.ν ε.ί
ναι βιαστικό ακόμα. Θα 'χε.ι καιρό να το σκε.φτε.ί και ν' 
αποφασίσε.ι. Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς ως τα τόπ θα 'χε.ι γίνε.ι 
καλά και θα τα κανονίσε.ι όλα ο ίδιος, έτσι πο!) ε.γώ δε. 
θα 'χω τίποτα να κάνω . Μην ανησuχε.ίτε , θα δε.χτε.ί ν '  
αποδράσε.ι. Μα ε.ίναι σύμφωνος κιόλας: μήπως τάχα μπο-
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ρεί ν αφήσει το γόναιό το\); Αν πάει στο κάτεργο, δε θα 
την αφήσο\)ν μαζί το\) , πώς λοιπόν να μην αποδράσει; Α\)
τός , το σπο\)δαιότερο, φοβάται εσάς, φοβάται πως δε θα 
εγκρίνετε την απόδραση από ηθική πλε\)ρά, μα σεις πρέπει 
να το\) το επιτρέψετε μεγαλόΦ\)χα, αν είναι πια τόσο απα
ραίτητη εδώ η σ\)γκατάθεσή σας, πρόσθεσε με φαρμάκι η 
Κάτια . 

Σώπασε και χαμογέλασε ειρωνικά: 
- Μιλάει κει κάτω, ξανάρχισε' για κάτι όμνο\)ς, για 

έναν στα\)ρό πο\) πρέπει να σηκώσει, για κάποιο καθήκον, 
θ\)μάμαι πο\) γι' α\)τά μο\) διηγόταν τότε ο Ι βάν Φιοντόρο
βιτς κι αν ξέρατε πώς τα 'λεγε ! αναφώνησε ξάφνο\) η Κά
τια μ' ασ\)γκράτητο αίσθημα. Αν ξέρατε πόσο αγαποόσέ 
α\)τόν το δ\)στ\)χισμένο κείνη τη στιγμή, όταν μο\) μετέδιδε 
α\)τά τα λόγια γι' α\)τόν , και πόσο .ον μισοόσε ίσως την 
ίδια στιγμή! Και γω, ω !  εγώ άκο\)σα τότε τη διήγησή το\) 
και τα δάκρ\)ά το\) μ' αλαζονικό χαμόγελο . Ω ,  το γόναιο! 
Εγώ είμαι το γόναιο, εγώ! Εγώ το\) προκάλεσα τον π\)ρε
τό ! Και κείνος, ο καταδικασμένος -είναι τάχα έτοιμος για 
το μαρτόριο, τέλειωσε εκνε\)ρισμένη η Κάτια, και μήπως 
ένας τέτοιος είναι άξιος να \)ποφέρει; Τέτοιοι σαν α\)τόν πο
τέ δεν \)ποφέρο\)ν. 

Κάποιο αίσθημα μίσο\)ς πια και σιχαμερής περιφρόνη
σης αντήχησε σ' α\)τά τα λόγια . Κι όμως α\)τή η ίδια ήταν 
εκείνη πο\) τον είχε προδώσει. 

«Τι να γίνει, ίσως επειδή αισθάνεται έτσι ένοχο τον 
εα\)τό της απέναντί το\) , ίσως γι' α\)τό τον μισεί ώρες-ώρες » ,  
σκέφτηκε ο Αλιόσα. 

Ί-Ιθελε να 'ναι μονάχα «ώρες-ώρες» . Στα τελε\)ταία λό
για της Κάτιας άκο\)σε μια πρόκληση μα έκανε πως δεν 
την πρόσεξε. 

- Εγώ γι' α\)τό σας κάλεσα σήμερα για να μο\) \)πο
σχεθείτε πως θα τον πείσετε. Ή, μήπως κατά τη γνώμη 
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σας το ν' αποδράσει θα 'ναι ανέντιμο, όχι ηρωικο η, πώς 
το λένε κει πέρα . . .  όχι χριστιανικό μήπως; με ακόμα με
γαλύτερη πρόκληση πρόσθεσε η Κάτια . 

-Όχι, δεν είναι τίποτα . Θα του τα πω όλα . . .  τραύ
λισε ο Αλιόσα . Ζητάει να πάτε να τον δείτε σήμερα, εξακό
ντισε ξαφνικά κοιτάζοντάς την σταθερά στα μάτια. 

Αuτή ανασκίρτησε κι έκανε μια κίνηση προς τα πίσω . 
- Εμένα . . .  μα μήπως τάχα είναι δuνατό αuτό; είπε 

Χ λομιάζοντας. 
- Είναι δuνατό και πρέπει να γίνει! επέμενε ζωηρά 

Αλ ' Τ  ' ζ  λ " " Δ θ' , ο ιοσα . ou χρεια εστε πο u, τωρα ισα-ισα . ε αρχι-
ζα να σας μιλάω γι' αuτό και να σας βασανίζω πριν της 
ώρας αν δεν ήταν τόση ανάγκη. Είναι άρρωστος, είναι σαν 
τρελός, όλο εσάς ζητάει .  Δεν έχει την αξίωση να πάτε σ' 
αuτόν, μα έστω να φανείτε μονάχα στο κατώφλι . Tou cru
νέβησαν πολλά από κείνη τη μέρα . Καταλαβαίνει πόσο άμε
τρα είναι ένοχος απέναντί σας . Δε θέλει τη σuγνώμη σας: 
«Είμαι ασuγχώρητος» ,  λέει ο ίδιος -μα μονάχα να φανεί
τε στο κατώφλι . . .  

- Εσείς τώρα ξαφνικά . . .  τραuλισε η Κάτια ' όλες τις 
μέρες προαισθανόμοuνα πως θα ' ρθετε μ' αuτό . . .  Εγώ το 
'ξερα πως θα με φωνάξει! . . .  Αuτό είναι αδύνατο ! 

- Ας είναι αδύνατο, μα κάντε το . Θuμηθείτε πως εί
ναι η πρώτη φορά ποι) νιώθει πραγματικά πόσο σας πρό
σβαλε, πρώτη φορά στη ζωή τοu, ποτέ ως τα τώρα δεν 
το αισθάνθηκε τόσο βαθιά! Λέει: «Αν αρνηθεί να ' ρθει, τό
τε εγώ σ' όλη μοΙ) τη ζωή θα 'μαι δuστuχισμένος » .  Ακού
τε: ένας κατεργίτης για είκοσι χρόνια ετοιμάζεται ακόμα 
να είναι εuτυχισμένος -μήπως τάχα δεν είναι λuπητερό 
αυτό; Σκεφτείτε: θα επισκεφτείτε έναν αθώο ποι) καταδικά
στηκε άδικα, (με πρόκληση ξέφuγε και τοι) Αλιόσα) , τα 
χέρια τοι) είναι καθαρά, δεν ixouv πάνω τοuς αίμα! Για 
χάρη τοι) άμετροΙ) μελλοντικού μαρτuρίοu τοι) επισκεφτείτε 
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τον τώρα! Eλάτ�, ξ�πρoβoδίστ� τον στο σκοτάδι . . .  σταθ�ίτ� 
στο κατώφλι κι αuτό �ίν ' όλο . . .  Oφ�ίλ�τ�, οφείλετε να το 
κάν�τ�! σuμπέραν� ο Αλιόσα μ� απίστ�uτη ΔUναμη uπογραμ
μίζοντας τη λιξη «oφ�ίλ�τ�» .  

- Oφ�ίλω, μα . . .  δ�ν μπορώ, σα να· στέναξ� η Κάτια. 
Θα μ� κoιτά�ι . . .  δ�ν μπορώ . 

- Τα βλέμματά σας πρέπ�ι να σuναντηθοUν . Πώς θα 
ζήσ�τ� σ' όλη σας τη ζωή, αν δ�ν τ' απoφασίσ�τ� τώρα; 

- Kαλότ�ρα να uποφέρω σ' όλη μοι> τη ζωή . 
- Oφ�ίλ�τ� να ρθ�ίπ, oφ�ίλ�τ� να ρθ�ίτ�, uπογράμμι-

σ� και πάλι αν�λιητα ο Αλιόσα. 
- Μα γιατί σήμ�ρα, γιατί τώρα . . .  Δ�ν μπορώ ν' αφή

σω τον άρρωστο . . .  
- Για μια στιγμή μπoρ�ίτ�, �ίναι μια στιγμή αuτό . 

Αν δ�ν έρθ�π ως τη νόχτα, θα τον πιάσ�ι παράκροuση. 
Δ� σας λέω Ψέματα. Λuπηθ�ίτ� τον! 

- Εμένα να λuπηθ�ίτ�, τον μέμφθηκ� πικρά η Κάτια 
κι έβαλ� τα κλάματα . 

-' Ωστ� λοιπόν θα ρθ�ίτ�! πρόφερ� σταθ�ρά ο Αλιόσα, 
βλιποντας τα δάκρuά της . Θα πάω και θα τοι> πω πως 
τώρα σ� λίγο θα ρθ�ίτ� . 

-Όχι, για κανένα λόγο μην τοι> το π�ίτ�! φώναξ� 
τρομαγμένη η Κάτια . Θα 'ρθω, μα σ�ις μην τοι> το π�ίτ� 
από πρώτα, γιατί θα 'ρθω, μα μπoρ�ί και να μην μπω 
μέσα . . .  Δ�ν ξέρω ακόμα . . .  

Η φωνή της έσπασ� . Aνάπν�� ΔUσκoλα. Ο Αλιόσα ση
κώθηκ� να φόγ�ι. 

- Κι αν σuναντηθώ μ� κανέναν; πρόφερ� ξάφνοι> σβη
σμένα χλομιάζοντας ολόκληρη. 

- Γι' αuτό πρέπ�ι να ρθ�ίτ� τώρα για να μη σuναντη
θ�ίτ� κ�ι μ� κανέναν . Κανένας δ� θα 'ναι, σίγοuρα σας λέω . 
Θα σας ��ριμένοuμ�, σuμπέραν� �πίμoνα και βγήκ� απ' το 
δωμάτιο . 
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Για μια στιγμή το Φέμα γίνεται αλήθεια 

Β ΙΑΣΤΗΚΕ να πάει στο νοσοκομείο όπου βρισκόταν τώ
ρα ο Μίτια . Την επομένη της απόφασης του δικαστη
ρίου αρρώστησε από νευρικό πυρετό και τον μετέφεραν 

στο Δημοτικό Νοσοκομείο μας, στο τμήμα των καταδίκων . 
Μα ο γιατρός Βαρβίνσκη, ύστερ' από παράκληση του Αλιόσα 
και πολλών άλλων (της Χοχλάκοβας, της Λίζας κ.τ . λ . )  
τοποθέτησε το Μίτια όχι μαζί με  τους καταδίκους μα χω
ριστά, στο ίδιο κείνο δωματιάκι όπου ήταν πρώτα ο Σμερ
ντιακόβ. Είναι αλήθεια πως στην άκρη του διαδρόμου στε- · 
κόταν ένας φρουρός και το παράθυρο ήταν καγκελόφραχτο 
κι ο Βαρβίνσκη μπορούσε να 'ναι ήσυχος για την παραχώ
ρηση που έκανε, που δεν ήταν εντελώς νόμιμη μα αυτός 
ήταν καλός και σπλαχνικός νέος. ( Καταλάβαινε πόσο σκλη
ρό θα 'ταν για έναν άνθρωπο σαν το Μίτια να βρεθεί αμέ
σως με φονιάδες και λωποδύτες και πως γι' αυτό χρειαζό
ταν πρώτα να συνηθίσει .  Οι επισκέψεις των συγγενών και 
γνωστών είχαν επιτραπεί κι απ' το γιατρό και τον επιστά
τη των φυλακών και απ' το διοικητή της Αστυνομίας, ανε-
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πίσημα όμως όλ' αuτά . Μα αuτές τις μέρες επισκέφθηκαν 
το Μίτια μονάχα ο Αλιόσα κι η Γκροόσενκα. Προσπάθησε 
δuο φορές να τον δει ο Ρακίτιν. Μα ο Μίτια παρακάλεσε 
επίμονα το Βαρβίνσκη να μην τον αφήσει να μπει .  

Ο Αλιόσα τον βρήκε να κάθεται στο κρεβάτι, με τα 
. ροόχα τοu νοσοκομείοu, έχοντας πuρετό, με το κεφάλι τu
λιγμένο σε μια πετσέτα βρεγμένη με νερό και ξίδι . Κοίταζε 
μ' ένα αόριστο βλέμμα τον Αλιόσα ποu μπήκε, μα στο 
βλέμμα τοu" σα να φάνηκε ωστόσο κάποιος φόβος. 

Γενικά, απ' την ημέρα της δίκης, ο Μίτια φαινόταν 
απορροφημένος. Μερικές φορές σώπαινε μισή ώρα ολόκλη
ρη, έλεγε κανείς πως κάτι σκεφτόταν ε ΔUσκoλα και βασανι 
στικά, ξεχνώντας κείνον ποu ήταν μπροστά τοu . Κι όταν 
έβγαινε απ' τη σuλλογή τοu κι άρχιζε να μιλάει, τότε άρ
χιζε να κοuβεντιάζει κάπως αναπάντεχα κι οπωσδήποτε όχι 
για κείνο ποu πραγματικά έπρεπε να μιλήσει .  Μερικές φο
ρές κοίταζε με πόνο τον αδερφό τοu . Με τη Γκροόσενκα 
φαινόταν να νιώθει πιο άνετα παρά με τον Αλιόσα . Η αλή
θεια είναι πως μαζί της σχεδόν δε μίλαγε καθόλοu, μα 
μόλις έμπαινε, το πρόσωπό τοu φωτιζόταν από χαρά. Ο 
Αλιόσα κάθισε σιω7tηλός κοντά τοu, στο κρεβάτι. Αuτή τη 
φορά περίμενε με ταραχή τον Αλιόσα μα δεν τόλμησε να 
ρωτήσει τίποτα. Θεωροόσε αΔUνατo να δεχτεί η Κάτια να 
' ρθει, και ταuτόχρονα αισθανόταν πως αν δεν έρθει, θα γί
νει κάτι ποu δε θα μποροόσε να το αντέξει .  Ο Αλιόσα κα
ταλάβαινε τα σuναισθήματά τοu . 

- Ο Τρόφωνας, ξέρεις, άρχισε να λέει σπασμωδικά 
ο Μίτια, ο Μπορίσιτς δα, λένε πως ξήλωσε όλο το χάνι 
τοu : βγάζει τα σανίδια τοu πατώματος, ξεκαρφώνει τοuς 
τοίχοuς, όλη τη γαλαρία τη διάλuσε, όλο και Φάχνει για 
το θησαuρό, για κείνα τα χίλια πεντακόσα ροόβλια ποu 
είπε ο εισαγγελέας πως τα 'κρuΦα κει πέρα. Μόλις γόρισε, 
λέει, άρχισε αμέσως να Φάχνει . Καλά να πάθει ο λωποδό-
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της! Mou τα διηγήθηκε. χτε.ς ο φύλακας . Είναι από κε.ι. 
-',Axou , πρόφε.ρε. ο Αλιόσα · αuτή θα ' ρθε.ι μα δε.ν ξέ

ρω πότε., μπορε.ί και σήμε.ρα, μπορε.ί μια απ' αuτές τις μέ
ρε.ς, αuτό δε.ν το ξέρω, μα θα ' ρθε.ι, θα ' ρθε.ι, αuτό ε.ίναι 
σίγοuρο . 

Ο Μίτια ανασκίρτησε. · κάτι θέλησε. να πε.ι μα σώπασε. . 
Η ε.ίδηση ε.πέδρασε. τρομε.ρά απάνω τοu . Ήταν φανε.ρό πως 
θα το ' θε.λε. βασανιστικά να μάθε.ι τις λε.πτομέρε.ιε.ς της xou
βέντας μα πως φοβάται απ' την άλλη με.ριά να ρωτήσε.ι: 
κάτι σκληρό και πε.ριφρονητικό απ' την Κάτια θα τοu ήταν 
σα μαχαιριά αuτή τη στιγμή . 

- Να τι ε.ίπε. μέσα στ' άλλα: Να ησuχάσω το δίχως 
άλλο τη σuνε.ίδησή crou για την απόδραση. Κι αν ακόμα 
δε. γίνε.ι καλά ως τα τότε. ο Ιβάν, τότε. αuτή η ίδια θ '  
αναλάβε.ι τη δοuλε.ιά . • 

- Αuτό μοu το 'πε.ς πια, παρατήρησε. σκε.φτικά ο Μί
τια . 

- Και cru το με.τέδωσε.ς στη Γκρούσα, παρατήρησε. ο 
Αλιόσα . 

- Ναι, παραδέχτηκε. ο Μίτια . Αuτή δε. θα ' ρθε.ι σήμε.
ρα το πρωί, -κοίταξε. δε.ιλά τον αδε.ρφό τοu . Θα ' ρθε.ι 
μονάχα το ,βράδu . Μόλις της ε.ίπα χτε.ς πως ε.νε.ργε.ί η κα
τια , δε.ν ε.ίπε. τίποτα μα τα χε.ίλια της στράβωσαν. Ψιθύρι
σε. μονάχα: «άστηνε. ! »  Κατάλαβε. πως ε.ίναι κάτι σποuδαίο . 
Δε.ν τόλμησα να τη δοκιμάσω πε.ρισσότε.ρο . Το καταλαβαί
νε.ι μοu φαίνε.ται ότι ε.κε.ίνη αγαπάε.ι όχι ε.μένα μα τον Ιβάν . 

-Έτσι ε.ίναι τάχα; τοu ξέφuγε. τοu Αλιόσα . 
-' Ισως και να μην ε.ίναι έτσι. Μονάχα, τώρα το πρωί 

, δε. θα ' ρθε.ι, βιάστηκε. να ξαναπε.ί ο Μίτια · της ανάθε.σα 
μια δοuλε.ιά . . .  ' Axou, αδε.ρφέ μοu, ο Ιβάν όλοuς θα τοuς 
ξε.πε.ράσε.ι. Αuτός ε.ίναι να ζήσε.ι κι όχι ε.με.ίς . Θα γίνε.ι κα
λά. 

- Φαντάσοu, η Κάτια αν και τρέμε.ι γι' αuτόν, σχε.-
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δόν δεν αμφιβάλλει πως θα γίνει καλά, είπε ο Αλιόσα . 
- Θα πει λοιπόν πως είναι βέβαιη ότι θα πεθάνει . 

Απ' το φόβο της είναι σίγοuρη πως θα γίνει καλά. 
- Ο αδερφός μας έχει δuνατή κράση. Και :Υω το ελ

πίζω πoΛU πως θα γίνει καλά, παρατηρησε ανήσuχα ο Αλιό
σα . 

- Ναι, θα γίνει καλά. Μα κείνη είναι βέβαιη πως 
θα πεθάνει .  Υποφέρει πολύ . . .  

Έγινε σιωπή. Το Μίτια τον βασάνιζε κάτι πoΛU σποu
δαίο. 

- Αλιόσα, αγαπώ τρομερά τη Γκρούσα, πρόφερε ξάφ
νοΙ) με τρεμάμενη, γεμάτη δάκρuα φωνή. 

- Δε θα την αφήσοuν να ' ρθει εκεί μαζί crou, βρήκε 
αμέσως εuκαφία να πει ο. Αλιόσα. 

- Και να τι ήθελα να σοΙ) πω ακόμα, σuνέχισε με 
κάποια παλλόμενη φωνή ο Μίτια . Αν αρχίσοuν να με χτu
πάνε στο δρόμο ή εκεί, τότε εγώ δε θα τοuς αφήσω, θα 
σκοτώσω και θα με τοuφεκίσοuν . . Και είναι είκοσι χρόνια 
αuτά! Από δω κιόλας αρχίζοuν να μοΙ) μιλάνε με το συ. 
Οι φύλακες όλο με το συ μοΙ) μιλάνε. Σήμερα όλη τη νύ
χτα εξέτασα τον εαuτό μοu : όχι, δεν είμαι έτοιμος! Δεν 
έχω τη δύναμη να το δεχτώ! Ήθελα να τραγοuδήσω «ύμνο» 
και δεν μπορώ να καταπιώ το «cru» τοΙ) φύλακα! Για τη 
Γκρούσα όλα θα τα uπόφερα, όλα . . .  εκτός απ' το ξύλο, 
για να λέμε την αλήθεια . . .  Όμως αuτήν δε θα την αφή
crouv να ' ρθει εκεί. 

Ο Αλιόσα χαμογέλασε αχνά. 
-' Ακοuσε, αδερφέ μοu, μια για πάντα, είπε αuτός 

θα σοΙ) πω τι σκέφτομαι γι' αuτό το ζήτημα. Και το ξέρεις 
εσύ πως δε θα σοΙ) πω Φέματα. ' ΑκοΙ) λοιπόν : Δεν είσαι 
έτοιμος και δεν είναι για σένα ένας τέτοιος σταuρός. Κι 
όχι μονάχα αuτό: Κι ούτε σοΙ) χρειάζεται ,  έτσι ανέτοιμος 
ποΙ) είσαι, ένας τέτοιος σταuρός μεγαλομάρτuρα. Αν είχες 
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σκοτώσει τον πατέρα θα λuπόμοuνα ποΙ) θες ν αποφόγεις 
το σταuρό σου. Μα είσαι αθώος κι ένας τέτοιος σταuρός 
είναι παρά πολό για σένα. Ήθελες με το μαρτόριο ν' ανα
γεννήσεις μέσα σοΙ) έναν άλλον άνθρωπο . Για μένα φτάνει 
να θuμάσαι μονάχα πάντοτε, σ' όλη σοΙ) τη ζωή κι όποΙ) 
κι αν δραπετεόσεις, αuτόν τον άλλον άνθρωπο, κι αuτό εί
ναι αρκετό για σένα . Το ότι δε δέχτηκες το μεγάλο μαρτό
ριο τοΙ) σταuροu, θα σε κάνει να νιώσεις ακόμα πιο βαθιά 
το χρέος crOU , και η αδιάκοπη σuναίσθηση αuτοu τοu χρέοuς 
από δω και μπρος, σ' όλη σοΙ) τη ζωή, θα σε βοηθήσει 
περισσότερο ν' αναγεννηθείς παρ' όσο αν πήγαινες εκεί. Γιατί 
εκεί δε θα μπορέσεις να τα uποφέρεις και θ' αγανακτήσεις 
κι ίσως και στ' αλήθεια πεις στο τέλος: « Έχοuμε ξοφλήσει 
πια» . Ο δικηγόρος σ' αuτή την περίπτωση είπε την αλή
θεια. Τα βαριά φορτία δεν είναι για όλες τις πλάτες . . .  Να 
τι σκέφτομαι, αν σοΙ) χρειάζεται τόσο πολό να το μάθεις. 
Αν για ' την απόδρασή σοΙ) θα 'χαν να δώσοuν λόγο άλλοι, 
αξιωματικοί, στρατιώτες, τότε εγώ δε θα σοΙ) « επέτρεπα» 
ν' αποδράσεις, χαμογέλασε ο Αλιόσα. Μα λένε και βεβαι
ώνουν (ο ίδιος ο διοικητής τοΙ) σταθμοό το 'λεγε στον Ιβάν) , 
πως με λίγη καπατσοσόνη δεν πρόκειται ν '  επιβληθοόν σο
βαρές κuρώσεις καί πως μπορεί να ξεμπερδέΦει κανείς με ' 
μικροπράματα. Βέβαια το να δωροδοκεί κανείς δεν είναι 
τίμιο ακόμα και σε μια τέτοια περίπτωση, μα εγώ πια 
για κανένα λόγο δε θα καταπιαστώ να κρίνω, κι αυτό γιατί 
αν ο Ι βάν και η Κάτια μοό εμπιστεόονταν λόγου χάρη αu
τή τη δοuλειά, θα πήγαινα και θα δωροδοκοόσα. Οφείλω 
να σοΙ) το ομολογήσω . Και ·γι' αuτό δεν μπορώ να γίνω 
κριτής σοΙ) για το πώς θα φερθείς . Μα ξέρε πως ποτέ δε 
θα σε καταδικάσω . Μα και θα 'ταν παράξενο να γινόμοuνα 
κριτής σοΙ) σ' αuτή την uπόθεση . Λοιπόν τώρα φαίνεται 
πως τα εξέτασα όλα. 

- Ναι, μα εγώ θα καταδικάσω τον εαuτό μοu! ανα-
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φώνησε ο Μίτια . Θ' αποδράσω · αuτό και χωρίς εσένα ήταν 
αποφασισμένο : ο Μίτκα Καραμάζοβ μπορεί τάχα να μην 
αποδράσει; Μα γι' αuτό θα καταδικάσω τον εαuτό μοΙ) και 
κει θα εξαγοράζω αιωνίως το αμάρτημά μοu ! Έτσι δε μι
λάνε οι Ιησοuιτες; Έτσι; Έτσι όπως τα λέμε τώρα εμείς 
οι δuο; 

-Έτσι, χαμογέλασε ήρεμα ο Αλιόσα. 
- Σ'  αγαπώ επειδή πάντα θα πεις όλη την αλήθεια 

και τίποτα δε θα κρύψεις! αναφώνησε ο Μίτια γελώντας 
χαρούμενα. Θα πει λοιπόν πως τον Αλιόσκα μοΙ) τον έπια
σα επ' αuτοφώρω να 'ναι Ιησοu"ί"της! ΣοΙ) αξίζει να σε φιλή
σω ύστερ' απ' αuτό, να! ' ΑκοΙ) λοιπόν τώρα και το άλλο, 
θα σοΙ) ανοίξω και το άλλο μισό της Ψuχής μοu . Να τι 
σκέφτηκα κι αποφάσισα: Κι αν ακόμα δραπετεύσω, και με 
λεφτά ακόμα και με διαβατήριο για την Αμερική, και τότε 
μοΙ) δίνει κοuράγιο η σκέψη πως δε θ' αποδράσω για να 
βρω τη χαρά, την εuτuχία μα πραγματικά για να βρω άλ
λο κάτεργο χειρότερο ίσως απ' αuτό! Χειρότερο, Αλεξέι, 
χειρότερο , αλήθεια σοΙ) το λέω! Αuτή την Αμερική ποΙ) ο 
διάβολος να την πάρει, από τώρα δεν την χωνεύω .  Ας εί
ναι η Γκρούσα μαζί μοu, μα κοίτα την: μοιάζει με Αμερι
κάνα; Είναι Ρωσίδα, όλη ως το μεδούλι Ρωσίδα είναι, θα 
νοσταλγήσει τη μητρική της γη, και γω θα τη βλέπω διαρ
κώς να uποφέρει εξαιτίας μοΙ) βαστάζοντας έναν τέτοιο σταu
ρό, και σε τι έφταιξε; Μα εγώ τάχα θα μπορώ να uποφέρω 
εκείνοuς εκεί τοuς βρομιάρηδες; Κι ας είναι ίσως όλοι τοuς 
ως τον τελεuταίο καλύτεροι από μένα. Τη μισώ αuτή την 
Αμερική από τώρα κιόλας κι ας είναι όλοι τοuς εκεί ασύ
γκριτοι μηχανικοί ή ό ,τι άλλο -άσ' τοuς να πάν' στο διά
ολο, δεν είναι δικοί μοΙ) άνθρωποι, δεν είναι της δικιάς 
μοΙ) ψuχής! Τη Ρωσία αγαπώ, Αλεξέι, το Ρώσο Θεό αγα
πάω, κι ας είμαι ο ίδιος παλιάνθρωπος! Θα ψοφήσω κει 
κάτω! αναφώνησε και ξάφνοΙ) τα μάτια τοΙ) λάμψανε. 
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Η φωνή ΤΟι) άρχισε. να τρέμε.ι απ τα δάχρuα.  
- Το λοιπόν να τι αποφάσισα, Αλε.ξέι, άχοu ! άρχισε. 

πάλι πνίγοντας την ταραχή τοu . Θα φτάσοuμε. κε.ι με. την 
Γκροόσα και κε.ι αμέσως θ '  αρχίσοuμε. να οργώνοuμε., ν,α 
δοuλε.Uοuμε. ανάμε.σα στις άγριε.ς αρκοόδε.ς, στη μοναξιά , 
κάποΙ) απόμε.ρα . Θα βρε.θε.ί δα και κε.ι κανένα μέρος από
μακρο!  Εκε.ί, λένε. , uπάρχοuν ακόμα ε.ρuθρόδε.ρμοι ,  ε.κε.ί 
κάποΙ) στην άκρη τοι) ορίζοντα, ε.κε.ί λοιπόν θα πάμε., σε. 
κε.ίνη τη με.ριά , στοuς τε.λε.uταίοuς των Μο·ίκανών . Ε ,  κι 
αμέσως θα ρ ιχτοόμε. στη γραμματική κι η Γκροόσα και 
γω . Δοuλε.ιά και γραμματική , κι έτσι κάποΙ) τρία χρόνια . 
Σ '  αuτά τα τρία χρόνια θα μάθοuμε. τα ε.γγλέζικα και 
θα τα μιλάμε. καλότε.ρα από Εγγλέζοuς . Και μόλις τα 
μάθοuμε., -χαίρε., Αμε.ρική! Θα γuρίσοuμε. ε.δώ , στη Ρω
σία , Αμε.ρικανοί πολίτε.ς.  Μην ανησuχε.ίς, ε.δώ στην πολι
τε.ιοόλα μας δε. θα ρθοόμε.. Θα χρuφτοUμε. κάποΙ) πιο μα
κριά , στο Βορρά ή στο Νότο . Εγώ ως τα τότε. θ' αλλά
ξω , και κε.ίνη το ίδιο , κε.ι στην Αμε.ρική κάνας γιατρός 
θα μοΙ) βάλε.ι καμιά Φε.ότικη ε.λιά , δε.ν ε.ίναι δα έτσι τζά ·  
μπα μηχανικοί .  Κι αν  όχι, τότε. θα βγάλω το ένα μοΙ) 
μάτι ,  θ' αφήσω μια πήχη γένε.ια άσπρα ( θ '  ασπρίσω απ ' 
τη νοσταλγία μοΙ) για τη Ρωσία) -ίσως και δε. με. γνω
ρίσοuν . Κι αν με. γνωρίσοuν, ας με. ε.ξορίσοuν, το ίδιο κά
νε.ι, θα πω πως το 'χε. η μοίρα μοu ! Εδώ το ίδιο θα 
οργώνοuμε. σε. κανένα απόμε.ρο μέρος τη γη , και γω σ' 
όλη μοΙ) τη ζωή θα παριστάνω τον Αμε.ρικάνο.  Κι έτσι 
θα πε.θάνοuμε. στην πατρίδα . Να το σχέδιό μοΙ) και δε.ν 
τ' αλλάζω · το ε.γκρίνε.ις; 

- Το ε.γκρίνω , ε.ίπε. ο Αλιόσα μη θέλοντας να τοΙ) 
αντιμιλ ήσε.ι . 

Ο Μίτια σώπασε. για λίγο και ξάφνοΙ) πρόφε.ρε. :  
- Και πώς μοΙ) τη φέρανε. στη δίκη . Βρε. ,  πώς μοΙ) 

τη φέρανε.! 
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- Και να μη σοΙ) τη φέρνανε, πάλι θα σε καταδικάζα
νε, πρόφερε αναστενάζοντας ο Αλιόσα . 

- Ναι, με βαρέθηκε ο κόσμος δω πέρα! Ο Θεός μαζί 
τοuς, όμως αuτό είναι βαρό για μένα! στέναξε όλο πόνο 
ο Μίτια . 

Πάλι σώπασαν για λίγο . 
- Αλιόσα, σφάξε με τώρα, αναφώνησε ξαφνικά: θα 'ρθει 

τώρα ή όχι; Λέγε! Τι σοΙ) είπε; Πώς σοΙ) το 'πε; 
- Mou είπε πως θα ' ρθει, μα δεν ξέρω αν θα ' ρθει 

σήμερα, πολό OUσκολο της πέφτει! κοίταξε δειλά τον αδερ
φό τοι) ο Αλιόσα. 

- Αuτό έλειπε να μην της είναι OUσκολο,  να μην της 
είναι OUσκολο! Αλιόσα, εγώ πάνω σ' αuτό θα τρελαθώ . 
Η Γκροόσα όλο με κοιτάζει .  Καταλαβαίνει. Θεέ μοu, Ku
ριε, ημέρωσέ με: Τι είναι αuτό ποι) γuρεuω; Την Κάτια 
γuρεuω! Ξέρω τάχα τι θέλω; Ασεβής καραμαζοβική cxcru
γκρατησιά! Όχι, δεν είμαι ικανός για το μαρτόριο! Πα
λιάνθρωπος είμαι, και τίποτ' άλλο! 

- Να τηνε! αναφώνησε ο Αλιόσα. 
Κείνη τη στιγμή στο κατώφλι φάνηκε ξάφνοΙ) η Κάτια . 

Για λίγο κοντοστάθηκε, κοιτάζοντας το Μίτια με κάποιο 
χαμένο βλέμμα. Αuτός τινάχτηκε αμέσως όρθιος, το πρό
σωπό τοι) έδε.ιξε τρόμο, χλόμιασε, μα αμέσως ένα δειλό, 
ικεπuτικό χαμόγελο αχνοφάνηκε στα χείλη τοι) και ξάφνοΙ) 
ασuγκράτητα έτεινε στην Κάτια και τα ouo τοι) χέρια . Βλέ
ποντάς το αuτό εκείνη όρμησε προς το μέρος τοu . Τον άρ
παξε απ' τα χέρια και τον κάθισε σχεδόν με. τη βία στο 
κρεβάτι, κάθισε. κι αuτή δίπλα, και μην παρατώντας τα 
χέρια τοι) τα έσφιγγε σπασμωδικά. Κάμποσες φορές έκαναν 
κι οι ouo κάτι να ποuν μα σuγκρατιόνταν και πάλι σωπαί
νανε επίμονα, σα να 'ταν καρφωμένος ο ένας στον άλλον 
και κοιτάζονταν μ' ένα παράξενο χαμόγελο . Έτσι πέρασαν 
κάποΙ) ouo λεπτά . 
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- Με. σuγχώρε.σε.ς ή όχι; πρόφε.ρε. ε.πιτέλοuς ο Μίτια 
και την ίδια στιγμή γόρισε. στον Αλιόσα και με. παραμορ
φωμένο απ' τη χαρά πρόσωπο, τοu φώναξε. : 

- Ακοός τι ρωτάω, ακοός! 
- Γι' αuτό και σ' αγαποόσα, γιατί έχε.ις με.γάλη καρ-

διά! της ξέφuγε. ξάφνοu της Κάτιας. Μα κι οότε. crou χρε.ιά
ζε.ται η σuγνώμη μοu, οόπ φένα η δική crou . Το ίδιο κά
νε.ι, με. σuγχωρέσε.ις ή όχι, για όλη μοu τη ζωή θα με.ίνε.ις 
στην ψuχή μοu σα μια ανοιχτή πληγή και γω στη δική 
crou -έτσι και πρέπε.ι . . .  

Σταμάτησε. να πάρε.ι ανάσα. 
- Γιατί ήρθα; παράφορα και βιαστικά άρχισε. πάλι. 

Ήρθα να crou αγκαλιάσω τα πόδια, να crou σφίξω τα χέ
ρια, να, έτσι ώσποu να πονέσε.ις , θuμάσαι,  όπως crou τα 
' σφιγγα στη Μόσχα, να crou ξαναπώ πως ε.ίσαι ο Θε.ός 
μοu, η χαρά μοu, πως σ '  αγαπώ τρε.λά. 

Σα ν '  αναστέναξε. με. σπαραγμό και ξάφνοu ακοόμπησε. 
άπληστα τα χε.ίλη της στο χέρι τοu . Δάκρuα ανάβλuσαν 
απ' τα μάτια της . Ο Αλιόσα σταόταν ακίνητος και σα 
χαμένος. Με. κανέναν τρόπο δε.ν πε.ρίμε.νε. αuτό ποu 'βλε.πε.. 

- Η αγάπη πέρασε., Μίτια ! άρχισε. πάλι η Κάτια· μα 
μοu ε.ίναι ακριβό μέχρι πόνοu αuτό ποu πέρασε.. Αuτό μάθε. 
το για πάντα. Μα τώρα, για μια στιγμοόλα, ας γίνε.ι αuτό 
ποu θα μποροόσε. να ε.ίναι . . 

Με. σuσπασμένo χαμόγε.λο πρόφε.ρε. πάλι χαροόμε.να κοι
τώντας τον στα μάτια . 

Και cru τώρα αγαπάς άλλη και γω άλλον, μα παρ' 
όλ' αuτά θα σ' αγαπώ παντοτινά και cru φένα, το 'ξε.ρε.ς 
τάχα αuτό; Ακοός, αγάπα με., σ' όλη crou τη ζωή να μ' 
αγαπάς! αναφώνησε. με. κάποιο απε.ιλητικό σχε.δόν τρφοό-

. λιασμα στη φωνή της. 
- Θα σ' αγαπώ και . . .  ξέρε.ις, Κάτια, άρχισε. να μιλά

ε.ι κι ο Μ(τια κοντανασαίνοντας σε. κάθε. λέξη· ξέρε.ις, ε.γώ 
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εδώ και πέντε μέρες, κείνο το βράδu, σ' αγαποόσα . . .  όταν 
έπεσες και σε πήρανε . . .  σ' όλη μοΙ) τη ζωή .  Έτσι και θα 
'ναι, έτσι θα 'ναι αιώνια . . .  

' Ετσι ψέλλισαν κι οι ouo και λέγανε πράματα σχεδόν 
παράλογα και παράφορα, ίσως μάλιστα και ψεότικα, μα 
κείνη τη στιγμή όλα ήταν αλήθεια, και οι ίδιοι πιστεόανε 
απόλuτα στον εαuτό τοuς . 

- Κάτια, αναφώνησε ξάφνοΙ) ο Μίτια, πίστεuες πως 
σκότωσα; Ξέρω πως τώρα δεν το πιστεόεις, μα τότε . . .  όταν 
έκανες την κατάθεση. . .  μπορεί λοιπόν να το πίστεuες; 

-:- Και τότε δεν το πίστεuα. Ποτέ δεν το πίστωα! Σε 
μισοόσα και ξάφνοΙ) έπεισα τον εαuτό μοu, να, για κείνη 
τη στιγμή . . .  όταν έδινα την κατάθεσή μοu . . .  τον έπεισα 
και πίστωα . . .  μα όταν τέλειωσα την κατάθεση αμέσως έπαψα 
να το πιστεόω. Να τα ξέρεις όλ' αuτά . Ξέχασα πως ήρθα 
να τιμωρήσω τον εαuτό μοu ! πρόφερε ξάφνοΙ) με κάποια 
εντελώς νέα έκφραση ποΙ) δεν έμοιαζε καθόλοΙ) με την προη
γοόμενη ερωτική της φλuαρία. 

- Υποφέρεις, γuναίκα! κάπως εντελώς ασuγκράτητα 
ξέφuγε ξάφνοΙ) τοΙ) Μίτια. 

-' Αφησέ με, ψιθόρισε αuτή· θα ξανάρθω , μοΙ) είναι 
β ' " α ασταχτο τωρα . . . .  

Σηκώθηκε κιόλας απ' τη θέση της μα ξάφνοΙ) έβγαλε 
μια κραuγή και οπισθοχώρησε . Στο δωμάτιο είχε μπει εντε
λώς αναπάντεχα κι αθόρuβα η Γκροόσενκα. Κανένας δεν 
την περίμενε. Η Κάτια έκανε ένα βήμα κατά την πόρτα, 
μα, φτάνοντας κοντά στη Γκροόσενκα, σταμάτησε ξαφνικά, 
άσπρισε όλη σαν κιμωλία, και σιγά, σχεδόν ψιθuριστά, της 
είπε στενάζοντας: 

- Σuγχωρέστε. με!  
Εκείνη την κοίταζε επίμονα και,  αργώντας λίγο, με 

φωνή φαρμακωμένη απ ' το μίσος, απάντησε: 
- Κακές είμαστε, κuρά μοu, κι οι ouo μας ! Πώς να 
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συγχωρνάμ� συ και γω;  Να,  σώσ� τον και τότ� θα πρoσ�ύ
χομαι για σένα σ' όλη μου τη ζωή.  

- Μα να συγχωρέσ�ις δε  θέλεις! φώναξε ο Μίτια στη 
Γκρούσενκα με παράφορη μομφή . 

- Μείνε ήσυχη, θα σου τον σώσω ! ψιθύρισε γρήγορα 
η Κάτια κι έφuγε τρέχοντας απ' το δωμάτιο . 

- Και σι; μπόρεσες να μην τη συγχωρέσεις, αφού σοι; 
είπε η ίδια «σuγχώρα με» ; αναφώνησε και πάλι πικρά ο 
Μίτια. 

- Μίτια, μην την κατηγορείς, δεν έχεις το δικαίωμα! 
φώναξε με θέρμη ο Αλιόσα στον αδερφό τοu . 

- Τα περήφανα χείλια της το λέγανε κι όχι η καρδιά 
της, πρόφερε με κάποια σιχαμάρα η Γκρούσενκα. Αν σε 
γλιτώσει, όλα θα της τα σuγχωρέσω . . .  

Σώπασε σαν κάτι να 'θελε να πνίξει στην ψuχή της . 
Δεν μπορούσε ακόμα να σuνέλθει. Μπήκε, όπως αποδεί
χτηκε αργότερα, εντελώς τuχαία, χωρίς να uποψιάζεται τί
ποτα, και μην περιμένοντας να σuναντήσει αuτό ποι; σuνά
ντησε. 

- Αλιόσα, τρέξε ξοπίσω της! γύρισε βιαστικά ο Μίτια 
στον αδερφό τοu . Πες της . . .  δεν ξέρω τι . . .  μα μην την 
αφήσεις να φύγει έτσι! 

- Θα 'ρθω πάλι τ'  απόγψα! φώναξε ο Αλιόσα χι 
έτρεξε πίσω απ' την Κάτια . 

Την έφτασε έξω απ' τον περίβολο τοι; νοσοκομείοu . 
Αuτή περπατούσε γρήγορα, βιαζόταν, μα μόλις την έφτασε 
ο Αλιόσα, τοι; πρόφερε γρήγορα: 

-Όχι, μπροστά σ' αuτήν δεν μπορώ να τιμωρήσω 
τον εαuτό μοu ! Της είπα : «σuγχώρα με» γιατί ήθελα να 
τιμωρήσω τον εαυτό μοι; ως το τέλος. Αυτή δε με συγχώ
ρεσε . . .  Την αγαπώ γι' αuτό! πρόφερε η Κάτια με αλλοιω
μένη φωνή, και τα μάτια της άστραψαν από άγριο μίσος . 

- Ο αδερφός μοι; καθόλοι; δεν το περίμενε, μοuρμού-
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ρισε ο Αλιόσα' ήταν βέβαιος πως αuτή δε θα ' ρθει . . .  
- Ασφαλώς .  Ας τ' αφήσοuμε αuτά, είπε κοφτά εκεί

νη . Ακοόστε! Τώρα δεν μπορώ να πάω κει μαζί σας, στην 
κηδεία. Τοuς έστειλα λοuλοuδια για το φέρετρο. Λεφτά έχοuν 
ακόμα, μοΙ) φαίνεται .  Αν θα χρειαστοόν, πέστε τοuς πως 
ποτέ δε θα τους εγκαταλείΦω . . .  Μα τώρα αφήστε με, αφή
στε με, παρακαλώ. Αργήσατε κιόλας για κει . . .  Αφήστε με, 
παρακαλώ! 
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Η κηδεία το\) Ηλιούσετσκα 
Λόγος κοντά στην πέτρα 

Π ΡΑΓΜΑΤΙΚΑ άργησε . Τον περίμεναν και μάλιστα εί
χαν αποφασίσει να πάνε χωρίς αuτόν τ' όμορφο, στο. 
λισμένο με λοuλοuδια μικρό φέρετρο στην εκκλησία . 

Ήταν το φέρετρο τοu φτωχοό μικροό Ηλιοόσετσκα. Πέθα
νε ouo μέρες μετά την καταδίκη τοu Μίτια . Τον Αλιόσα, 
απ' την εξώπορτα κιόλας, τον uποδέχτηκαν οι φωνές των 
παιδιών, των φίλων τοu Ηλιοόσα. Τον περίμεναν με ανu
πομονησία και χάρηκαν ποu επιτέλοuς ήρθε. Είχαν μαζεu
τεί καμιά δωδεκαριά, όλοι είχαν έρθει με τις σάκες τοuς 
κρεμασμένες στον ώμο .  

« ο  μπαμπάς θα- κλαίει, μην τον αφήνετε μονάχο τον 
μπαμπά» ,  τοuς είχε πει ο Ηλιοόσα πεθαίνοντας, και τ' αγό
ρια το θuμήθηκαν αuτό . 

Επικεφαλής τοuς ήταν ο Κόλια Κρασότκιν . 
- Πόσο χαίρομαι ποu ήρθατε, Καραμάζοβ! αναφώνη

σε αuτός δίνοντας το χέρι στον Αλιόσα. Εδώ είναι φρίκη. 
Αλήθεια, είναι τρομερό να βλέπεις. Ο Σνεγκφιόβ δεν είναι 
- ' εθuσμένος ,  το ξέροuμε θετικά πως δεν ήπιε τίποτα σήμε-
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ρα, μα σα να 'ναι μεθυσμΙνος . . .  Εγώ πάντα είμαι Φόχραι
μος, μα αυτό είναι τρομερό . Καραμάζοβ, αν δεν σας χασο
μεράω, θα ' θελα κάτι ακόμα να σας ρωτήσω , προτοό να 
μπείτε . 

- Τι συμβαίνει , Κόλια; κοντοστάθηκε ο Αλιόσα. 
- Είναι αθώος ο αδερφός σας ή Ινοχος; Αυτός σκότω-

σε τον πατΙρα σας ή ο λακΙς; Ό ,τι θα μου πείτε αυτό 
και θα 'ναι. ΤΙσσερις νόχτες δεν κοιμήθηκα με αυτή τη 
σκΙΦη· 

- Σκότωσε ο λακΙς, ο αδερφός μου είναι αθώος, απά
ντησε ο Αλιόσα. 

- Και γω αυτό λΙω! φώναξε ξάφνου ο Σμοόροβ. 
- Κι Ιτσι θα χαθεί αθώο θόμα, για την αλήθεια! ανα-

φώνησε ο Κόλια. Αν και χάθηκε, είναι εuτυχισμΙνoς! Ε ίμαι 
Ιτοιμος να τον ζηΗΦω!  

- Τι Ητε, πώς μπορεί να  γίνει αυτό, και γιατί; ανα
φώνησε απορημΙνος ο Αλιόσα. 

- Ω ,  αν μποροόσα ποτΙ να προσφΙρω τον εαυτό μου 
θυσία για την αλήθεια! πρόφερε μ' ενθουσιασμό ο Κόλια. 

- Μα όχι σε μια τΙτοια υπόθεση, όχι με τΙτοιο αί
σχος, όχι με τΙτοια φρίκη! είπε ο Αλιόσα. 

- ΒΙβαια . . .  θα 'θελα να πεθάνω για όλη την ανθρω
πότητα, όσο για το αίσχος, το ίδιο μου κάνει: ας χαθοόν 
τα ονόματά μας . Τον αδερφό σας τον σΙβομαι! 

- Και γω επίσης! ξάφνου κι εντελώς πια αναπάντεχα 
ξεφώνισε απ' το πλήθος κείνο το ίδιο αγόρι που κάποτε 
ανακοίνωσε πως ξΙρει ποιος ίδρυσε την Τροία και φωνάζο
ντάς το, ακριβώς όπως και τότε, κοκκίνισε ως τ' αυτιά . 

Ο Αλιόσα μπήκε στο δωμάτιο . Στο γαλάζιο, στολι
σμΙνο με άσπρο τοόλι φΙρετρο κειτόταν με σταυρωμΙνα χέ.
ρια και κλειστά τα ματάκια ο Ηλιοόσα. Τα χαρακτηριστι
κά του αουνατισμΙνου του προσώπου καθόλου σχεδόν δεν 
είχαν αλλάξει και ,  παράξενο , το πτώμα δε μόριζε σχεδόν 
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καθόλου . Η Ικφραση του προσώπου ήταν σοβαρή και σά
μπως σκεφτική. Ιδιαίτερα όμορφα ήταν τα χΙρια, τοποθε
τημΙνα σταυρωτά, σα �α 'ταν λαξεμΙνα σε μάρμαρο . Στα 
χΙρια του είχαν βάλει λουλούδια, μα κι όλο το φΙρετρο 
ήταν στολισμΙνο κι απ' Ιξω κι από μΙσα με λουλούδια, 
που τα 'χε στείλει μόλις χάραξε η Λίζα Χοχλάκοβα . Μα 
ήρθαν κι άλλα λουλούδια απ' την Κατερίνα lβάνοβνα κι 
όταν ο Αλιόσα άνοιξε την πόρτα, ό λοχαγός με τρεμάμενα 
χΙρια ράντιζε με λουλούδια ξανά το αγαπημΙνο του αγόρι. 
Μόλις και μετά βίας Ιριξε Ινα βλΙμμα στον Αλιόσα, μα 
και κανΙναν δεν ήθελε να κοιτάει, ακόμα και την τρελή 
γυναίκα του που Ικλαιγε, τη <<μητερούλα» του, που όλο 
προσπαθούσε να σηκωθεί στα άρρωστα πόδια της και να 
ρίξει μια ματιά στο νεκρό της αγοράκι. Τη Νίνοτσκα, τα 
παιδιά τη σήκωσαν μαζί με την καρΙκλα της και την Ιφε
ραν δίπλα στο φΙρετρο.  Αυτή καθόταν Ιχοντας ακουμπι
σμΙνο εκεί το κεφάλι της και φαίνεται πως Ικλαιγε σιωπη
λά . Το πρόσωπο του Σνεγκιριόβ είχε ύφος ζωηρεμΙνο, μα 
σάμπως χαμΙνο, και μαζί κι αγριεμΙνο . Στις χειρονομίες 
του , στα λόγια που του ξέφευγαν, υπήρχε κάτι σαν τριλα. 
« Πατερούλη μου, γλυκΙ μου πατερούλη! » αναφωνούσε αυ
τός κάθε στιγμή κοιτάζοντας τον Ηλιούσα. Ε ίχε τη συνή
θεια, όταν ακόμα ζούσε ο Ηλιούσα, να τον λΙει χα"ίδευτιχά: 
«πατερούλη μου, γλυκΙ μου πατερούλη! »  

- Μπαμπάκα, δώσ' μου και μΙνα λουλουδάκια, πάρε 
απ' το χεράκι του κείνο το άσπρο και δώσ' μου το! παρα
κάλεσε με λυγμούς η τρελή «μητερούλα» "  

Να της άρεσε άραγε τόσο πολύ το μικρό άσπρο τρια
ντάφυλλο που ήταν στα χΙρια του Ηλιούσα ή θΙλησε να 
πάρει Ινα λουλούδι απ' τα χΙρια του για ενθύμιο; Πάντως 
τραντάχτηκε ολόκληρη απλώνοντας τα χΙρια της προς τα 
λουλούδια . 

- Σε κανΙναν δε θα δώσω, τίποτα 'δε θα δώσω ! ανα-
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φώνησε σκληρά ο Σνεγκιριόβ.  Δικά του είναι τα λουλουδά
κια κι όχι δικά σου . Όλα δικά του είναι, τίποτα δικό σου! 

- Μπαμπά, δώστε στη μητέρα το λουλούδι! σήκωσε 
ξάφνου το μουσκεμένο στα δάκρυα πρόσωπό της η Νίνο
τσκα. 

- Τίποτα δε θα δώσω, και προπάντων σ' αυτήν! Αυ
τή δεν τον αγαπούσε. Αυτή του πήρε τότε το κανονάκι, 
κι αυτός της το χά- ρι -σε ,  είπε ξάφνου μέσα σε λυγμούς 
ο λοχαγός καθώς θυμήθηκε πως ο Ηλιούσα είχε παραχω
ρήσει τότε το κανονάκι του στη μητέρα. 

Η άμοιρη τρελή άρχισε να κλαίει σιγανά, κρύβοντας 
το πρόσωπο μέσα στα χέρια της. Τα παιδιά, βλέποντας 
επιτέλους, πως ο πατέρας δεν αφήνει το φέρετρο , κι όμως 
είναι καιρός να το μεταφέρουν, περιτριγύρισαν ξάφνου το 
φέρετρο σε πυκνή ομάδα κι άρχισαν να το σηκώνουν. 

- Δε θέλω να τον θάψω στο κοιμητήρι! ούρλιαξε ξάφ
νου ο Σνεγκιριόβ . Κοντά στην πέτρα θα τον θάψω, στη 
μικρή μας πέτρα! Έτσι πρόσταξε ο Ηλιούσα . Δε θ '  αφήσω 
να τον πάρουν ! 

Αυτός και πριν, όλες τις τρεις μέρες, έλεγε πως θα 
τον θάψει κοντά στην πέτρα. Μα μπήκαν στη μέση ο Αλιό
σα, ο Κρασότκιν, η νοικοκυρά του σπιτιού , η αδερφή της, 
όλα τα παιδιά . 

- Κοίτα κει τι σκαρφίστηκε, να τον θάψει κοντά στη 
μαγαρισμέ\ιη πέτρα, λες κι είναι κανένας που κρεμάστηκε, 
πρόφερε αυστηρά η γρι& νοικοκυρά . Εκεί στο κοιμητήρι η 
γη είναι ευλογημένη. Εκεί θα προσεύχονται γι' αυτόν . Απ' 
την εκκλησία ακούγονται οι ψαλμοί κι ο διάκος διαβάζει 
τόσο καθαρά και δυνατά που όλα θα φτάνουν κάθε φορά 
ως αυτόν, το ίδιο σα να διαβάζανε πάνω στο μνήμα του . . .  

Ο λοχαγός κούνησε επιτέλους τα χέρια του : 
« Πηγαίνετέ τον » ,  σα να 'λεγε : όπου θέλετε! 
Τα παιδιά σήκωσαν το φέρετρο μα, περνώντας το μπρο-
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στά απ τη μητέρα, σταμάτησαν και το κατέβασαν για να 
μπορέσει ν' αποχαιρετήσει τον Ηλιουσα. Μα βλέποντας ξάφ
νο\) από κοντά α\)τό το ακριβό προσωπάκι πο\) τρεις μέρες 
τώρα το κοίταζε μονάχα από μακριά, άρχισε ξάφνο\) να 
τρέμει συγκορμη κο\)νώντας \)στερικά το ασπρόμαλλο κεφά
λι της μπρος πίσω , πάνω απ' το φέρετρο . 

- Μαμά, ε\)λόγησέ τον, σταυρωσέ τον , φίλησέ τον , 
της φώναξε η Νίνοτσκα . 

Μα κείνη, σαν α\)τόματο, όλο κο\)νουσε το κεφάλι της 
και χωρίς να βγάλει λέξη, με στραβωμένο απ' τον σπαρα
χτικό πόνο πρόσωπο, ξάφνο\) άρχισε να χτ\)πάει το στήθος 
με τις γροθιές της. Το φέρετρο το πήγαν παρακάτω . Η 
Νίνοτσκα ακουμπησε για τελε\)ταία φορά τα χείλη της στο 
στόμα το\) πεθαμένο\) της αδερφου, όταν το περνουσαν από 
μπροστά της. Ο Αλιόσα, βγαίνοντας απ' το σπίτι, στράφη
κε στη σπιτονοικοκ\)ρά, με την παράκληση να προσέχει τις 
γ\)ναίκες πο\) μείνανε, μα κείνη δεν τον άφησε οότε να τε
λειώσει: 

- Α\)τό έλειπε δα. Μαζί το\)ς θα μείνω . Χριστιανοί 
είμαστε και μεις . 

Η γριά, λέγοντάς τα α\)τά, έκλαιγε. Ως την εκκλησία 
δεν ήταν μακριά, κάπο\) τριακόσα βήματα, όχι περισσότε
ρο.  Η μέρα ήταν φωτεινή, ήσ\)χη: έκανε παγωνιά, μα όχι 
μεγάλη. Οι καμπάνες ακουγονταν ακόμα . Ο Σνεγκιριόβ, 
με υφος χαμένο και γεμάτο φροντίδα, έτρεχε πίσω απ' το 
φέρετρο , ντ\)μένος με το παλιό , κοντουτσικο, σχεδόν καλο
καιρινό παλτο\)δάκι το\) , με ξέσκεπο κεφάλι κι ένα παλιό 
με φαρδιά μπορ μαλακό καπέλο στα χέρια . Βρισκόταν σε 
κάποια αξεδιάλ\)τη φροντίδα, πότε άπλωνε ξαφνικά τα χέ
ρια για να βαστάξει το φέρετρο από μπροστά και μονάχα 
εμπόδιζε α\)τους πο\) το μετέφεραν, άλλοτε έτρεχε απ' το 
πλάι και ΓUρε\)ε πώς να βοηθήσει σ<. κάτι το\)λάχιστο. Έπεσε 
ένα λο\)λουδι στο χιόνι κι α\)τός όρμησε να το σηκώσει, 
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λες κι απ' αuτό το λοuλο6δι ένας Θεός ξέρει τι εξαρτιότα
νε. 

- Μα την κόρα, την κόρα ξεχάσαμε, αναφώνησε ξάφ
νοΙ) με τρομερό φόβο . 

Μα τ' αγόρια τοΙ) uπενθ6μισαν πως την κόρα τοΙ) Φω
μιο6 την πήρε από πρώτα μαζί τοΙ) και την έχει στην τσέ
πη. . .  Αuτός την έβγαλε αμέσως απ' την τσέπη τοΙ) χι αφο6 
βεβαιώθηκε ησ6χασε . 

- Ο Ηλιο6σετσκα το πρόσταξε, ο Ηλιο6σετσκα, εξή
γησε αμέσως στον Αλιόσα . Ήταν ν6χτα και γω καθόμοuνα 
κοντά τοΙ) και ξάφνοΙ) με πρόσταξε: « Μπαμπάκα, όταν θα 
με σκεπάσοuv με χώματα, ρίξε πάνω λίγα Φίχοuλα Φωμάκι 
για να ' peouv σποuργιτάκια, εγώ θα τ' ακο6σω πως ήρθανε 
και θα 'μαι χαρο6μενος ποΙ) δε θα 'μαι μονάχος» . 

- Αuτό είναι πολ6 καλό, είπε ο Αλιόσα . Πρέπει να 
τοΙ) πηγαίνοuμε σuχνότερα. 

- Κάθε μέρα, κάθε μέρα! Φέλλισε ο λοχαγός σα να 
ζωήρεΦε ολόκληρος.  

Φτάσαν επιτέλοuς και τοποθέτησαν το φέρετρο στη μέ
ση της εκκλησίας. Όλα τ' αγόρια το τριγ6ρισαν και στά
θηκαν έτσι φρόνιμα σ' όλη τη λειτοuργία . Η εκκλησία ήταν 
παλιά κι αρκετά φτωχική, πολλά εικονίσματα δεν είχαν 
καθόλοΙ) ασημώματα μα σε κάτι τέτοιες εκκλησίες προσε6-
χεται κανείς καλ6τερα. Στη' λειτοuργία ο Σνεγκιριόβ σα 
να ησ6χασε λιγάκι, μα από καιρό σε καιρό πάλι τοΙ) πα
ροuσιαζόταν κείνη η ασ6νειδη φροντίδα, η δίχως σκοπό: Μια 
πλησίαζε στο φέρετρο για να διορθώσει το κάλuμμα ή το 
μικρό στεφάνι ·  όταν έπεσε ένα κερί απ ' το μανοuάλι ,  ρί
χτηκε να το ξαναβάλει στη θέση τοΙ) και χασομέρησε τρο
μερά μ' αuτό . Ύστερα πια, ησ6χασε και στάθηΚε ήρεμος 
κοντά στο κεφάλι τοΙ) φέρετροΙ) με 6φος σαν αποχαuνωμέ
νο , όλο έγνοια και απορία . Μετά τον Απόστολο Φιθ6ρισε 
ξάφνοΙ) στον Αλιόσα, ποΙ) στεκόταν δίπλα τοu, πως τον· Από-
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στολο δεν τον διαβάσανε όπως έπρεπε μα ωστόσο δεν εξή
γησε τη σκέψη tou . Στο χεροuβικό άρχισε να ψέλνει κι 
αuτός μα δεν τέλειωσε, γονάτισε, ακούμπησε το μέτωπο 
στις πλάκες της εκκλησίας κι έμεινε έτσι αρκετά . Τέλος 
άρχισε η νεκρώσιμη ακολοuθία, μοφάσανε τα κεριά . Ο τρελός 
από πόνο πατέρας έγινε και πάλι ανήσuχος μα ο σπαραχτι
κός , σuγκινητικός επικήδειος ψαλμός ξύπνησε και σuνεπήρε 
την ψuχή tou . Τότε σα να σκέβρωσε ολόκληρος, κι άρχισε 
να κλαίει με γρήγορα αναφιλητά, στην αρχή πνίγοντας τη 
φωνή τοιι , μα ύστερα φλογερά, ασuγκράτητα .  Κι όταν άρ
χισαν να δίνοuν τον τελεuταίο ασπασμό και να σκεπάζοuν 
το φέρετρο, αuτός το αγκάλιασε με τα χέρια tou, σαν να 
μην επέτρεπε να σκεπάσοuν τον Ηλιούσετσκα κι άρχισε δι
Ψασμένα, χωρίς να ξεκολλάει από πάνω τΌu,  να φιλάει στα 
χείλη το πεθαμένο τοΙ) αγόρι .  Τέλος τον καταφέρανε και 
τον απομάκρuναν μα αuτός ξαφνικά τέντωσε τα χέρια τοΙ) 
κι άρπαξε μερικά λοuλούδια απ ' το φέρετρο . Τα κοίταζε 
και σαν να τον άδραξε κάποια καινούργια ιδέα έτσι ποΙ) 
το κuριότερο σα να το ξέχασε για μια στιγμή . Σιγά-σιγά 
σα να 'πεσε σε σuλλογή και δεν εναντιωνόταν πια, όταν 
σήκωσαν το φέρετρο και το πήγαν στο μνήμα . Το μνήμα 
ήταν εκεί κοντά, μέσα στον περίβολο δίπλα στην εκκλησία ' 
ήταν ακρψό. Πλήρωσε γι' αuτό η Κατερίνα lβάνοβνα . 
Ύστερ ' απ' τοuς σuνηθισμένοuς τύποuς οι νεκροθάφτες κα
τέβασαν το φέρετρο. Ο Σνεγκφιόβ έσκuψε τόσο πολύ με 
τα λοuλοuδάκια τοΙ) στο χέρι πάνω απ' τον ανοιχτό τάφο, 
ποΙ) τ' αγόρια τρομαγμένα, αρπάχτηκαν απ' το παλτό τοΙ) 
κι άρχισαν να τον τραβάνε πίσω . Μα αuτός σαν να μην 
καταλάβαινε πια τι γίνεται γύρω tOU . Όταν άρχισαν να 
ρίχνοuν χώματα μέσα στον τάφο, άρχισε ξάφνοΙ) να δ�ίχνει 
το χώμα ποΙ) έπεφτε, σα ν' άρχισε μάλιστα κάτι να λέει, 
κανένας όμως δεν μπορούσε να ξεχωρίσει τίποτα , μα κι 
αuτός ξάφνοΙ) σώπασε. Εδώ τοΙ) uπενθύμισαν πως πρέπει 
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να ρίξει τα Φίχοuλα κι αuτός ταράχτηκε τρομερά, άρπαξε 
την κόρα κι άρχισε να την κομματιάζει σκορπίζοντας τα 
Φίχοuλα πάνω στο μνήμα: 

« Να λοιπόν, ελάτε, ποuλάκια μοu, ελάτε σποuργιτά
κια ! »  μοuρμοuριζε όλο φροντίδα. 

Κάποιο αγόρι τοό παρατήρησε πως με τα λοuλοuδια 
στο χέρι δεν μπορεί να θρuμματίζει εόκολα το Φωμί και 
να τα δώσει να τα κρατήσει για λίγο κάποιος άλλος. Μα 
αuτός δεν τα 'δωσε, μάλιστα φοβήθηκε ξαφνικά για τα λοu
λοόδια ΤOU , σα να θέλανε να τοu τα πάροuν, κι αφοό κοίτα
ξε τω μνήμα και βεβαιώθηκε πως όλα πια είχαν γίνει, πως 
τα Φίχοuλα ήταν σκορπισμένα, ξάφνοu, αναπάντεχα κι εντε
λώς ήρεμα, γόρισε και τράβηξε για το σπίτι. Το βήμα τοu 
ωστόσο γινόταν όλο �αι πιο γρήγορο και πιο ανuπόμονο' 
βιαζότανε, σχεδόν έτρεχε. Τ' αγόρια κι ο Αλιόσα δεν τον 
προλαβαίνανε.  

- Λοuλοuδάκια στη μητεροόλα! Λοuλοuδάκια στη μη
τεροόλα, την πικράναμε τη μητεροόλα, άρχισε ξάφνοu ν '  
αναφωνεί. 

Κάποιος τοu φώναξε να φορέσει το καπέλο τοu γιατί 
τώρα κάνει κρόο, μα ακοόγοντάς το αuτό, εκείνος, σα να 
τον έπιασε κακία, έριξε το καπέλο πάνω στο χιόνι κι άρχι
σε να λέει: 

«Δε θέλω το καπέλο, δεν το θέλω ! »  
Ο Σμοόροβ το σήκωσε' όλα τ '  αγόρια ω ς  το τελεuταίο 

κλαίγανε, και περισσότερο απ' όλοuς ο Κόλια και τ' αγόρι 
ποu ανακάλuΦε την Τροία ' κι ο Σμοόροβ με το καπέλο 
τοu λοχαγοό στο χέρι κι αuτός έκλαιγε τρομερά μα πρό
φτασε ωστόσο, σχεδόν τρέχοντας, ν'  αρπάξει ένα κομμάτι 
τοόβλο ποu κοκκίνιζε πάνω στο χιόνι τοu δρόμοu για να 
σημαδέΦει μ' αuτό ένα κοπάδι σποuργίτια ποu πέρασε πε
τώντας.  Βέβαια δεν πέτuχε κανένα κι εξακολοόθησε να τρέ
χει κλαίγοντας. Στα μισά τοu δρόμοu ο Σνεγκιριόβ σταμά-
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τη σε  απρόσμενα, στάθηκε κάποι; μισό λεπτό σα να τον εξέ
πληξε κάτι και ξάφνοι; γόρισε πίσω στην εκκλησία και ρί
χτηκε τρέχοντας κατά το μνήμα . Μα τ' αγόρια αμέσως 
τον προφτάσανε κι αρπάχτηκαν από πάνω τοι; απ' όλες 
τις μεριές . Τότε αuτός, σα να 'χασε κάθε ΔU\iαμη, έπεσε 
στο χιόνι και χτuπιότανε κλαίγοντας και θρηνώντας άρχι
σε ν' αναφωνεί :  «Πατεροόλη μοu , Ηλιοόσετσκα, γλuκέ μοι; 
πατεροόλη! »  Ο Αλιόσα κι ο Κόλια άρχισαν να τον παρα
καλοόν και να ' προσπαθοόν να τον σuνεφέροuν. 

- Φτάνει πια, λοχαγέ ! Ένας άντρας πρέπει να uπο
μένει, μοuρμοuριζε ο Κόλια . 

- Θα χαλάσετε τα λοuλοuδια, πρόφερε κι ο Αλιόσα, 
κι η « μητεροόλα» τα περιμένει. Αuτή κάθεται και κλαίει 
γιατί πριν από λίγο δεν της δώσατε λοuλοuδια απ' τον 
Ηλιο(ισετσκα. Εκεί είναι ακόμα το κρεβατάκι τοι; Ηλιοόσε
τσκα . . .  

- Ναι, ναι στη μητεροόλα! θuμήθηκε ξάφνοι; και πάλι 
ο Σνεγκφιόβ. Το κρεβατάκι θα το πάροuν, θα το πάροuν! 
πρόστεσε σα να τον έπιασε φόβος πως και πραγματικά θα 
το 'παφναν , σηκώθηκε κι έτρεξε πάλι για το σπίτι .  

Μα ήταν πια κοντά κι όλοι φτάσανε μαζί. Ο Σνεγκι
ριόβ άνοιξε βιαστικά την πόρτα και φώναξε στη γuναίκα 
τοι; ποι; τόσο σκληρά είχε μαλώσει το πρωί μαζί της : 

- Μητεροόλα, ακριβή μοu , ο Ηλιοόσετσκα σοό έστει
λε λοuλοuδάκια, τα ποδαράκια σοι; τ' άρρωστα! φώναξε 
αuτός προτείνοντάς της ένα ματσάκι λοuλοuδια παγωμένα, 
ποι; τα 'χε τσαλακώσει καθώς χτuπιότανε στο χιόνι. 

Μα κείνη την ίδια στιγμή, είδε μπροστά στο κρεβατάκι' 
τοι; Ηλιοόσα, στη γωνιά, τα παποuτσάκια τοι; Ηλιοόσα ποι; 
στέκονταν το 'να κοντά στ' άλλο, μόλις σuγuρισμένα απ' 
τη σπιτονοικuρά, παλιά, ξεθωριασμένα, σκεβρωμένα παποu
τσάκια χιλιομπαλωμένα. Βλέποντάς τα, σήκωσε τα χέρια 
κι όρμησε σ' αuτά, έπεσε στα γόνατα, άρπαξε ένα παποu-
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τσάκι και φέροντάς το στα χείλια το\) άρχισε να το φιλάει 
άπληστα φωνάζοντας : 

« Πατεροίιλη μο\), Ηλιοίισετσκα, γλ\)κέ μο\) πατεροίιλη, 
ποίι είναι τα ποδαράκια σο\) ; »  

- Ποίι τον πήγες; Ποίι τον πήγες; με σπαραχτική φωνή 
οίιρλιαζε η τρελή. 

Τότε πια έβαλε τα κλάματα κι η Νίνοτσκα . Ο Κόλια 
βγήκε τρέχοντας απ' το δωμάτιο' πίσω το\) άρχισαν να 
βγαίνο\)ν και τ' άλλα παιδιά . Βγήκε τέλος ξοπίσω το\)ς 
κι ο Αλιόσα : 

«Ας κλάΦο\)νε» , είπε στον Κόλια, « εδώ βέβαια δε χω
ράει παρηγοριά . Ας περιμένο\)με λίγο κι ίιστερα γ\)ρίζο\)
με» .  

- Ναι, δε χωράε.ι, είναι τρομερό, βεβαίωσε ο Κόλια . 
Ξέρετε, Καραμάζοβ, χαμήλωσε ξάφνο\) τη φωνή το\) για 
να μην ακοίισει κανείς . Ε ίμαι πoΛU λ\)πημένος κι αν μονά
χα ήταν δ\)νατό να τον αναστήσω, θα 'δινα το καθετί !  

-- Αχ, και γω το ίδιο , είπε ο Αλιόσα. 
- Τι λέτε, Καραμάζοβ, να 'ρθο\)με δω πέρα το βρά-

δ\); Α\)τός ασφαλώς θα μεθίισει .  
- Μπορεί και να μεΘUσει. Θα 'ρθο\)με μονάχα εμείς 

οι δ\)ο, να κάνο\)με σ\)ντροφιά καμιάν ωρίτσα στη μητέρα 
και στη Νίνοτσκα, γιατί αν έρθο\)με όλοι μαζί θα το\)ς τα 
θ\)μίσο\)με και πάλι όλα, σ\)μβοίιλεΦε ο Αλιόσα . 

- Εκεί τώρα η σπιτονοικοκ\)ρά στρώνει τραπέζι -θα 
κάνο\)ν τώρα το τραπέζι της παρηγοριάς , θαρρώ, θα ' ρθει 
κι ο παπάς . Να γ\)ρίσο\)με τώρα κει, Καραμάζοβ, ή όχι; 

- Το δίχως άλλο, είπε ο Αλιόσα . 
- Παράξενα είναι όλ' α\)τά, Καραμάζοβ, τέτοια θλί-

Φη και ξάφνο\) κάτι τηγανίτες, πόσο όλ' α\)τά είναι αφίισικα 
στη θρησκεία μας! 

- Θα 'χο\)ν εκεί και σολομό, παρατήρησε ξάφνο\) δ\)
νατά το παιδί πο\) ανακάλ\)Φε την Τροία. 
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- Σας παρακαλώ σοβαρά, Καρτάσοβ, να μην μπαίνε
τε στη μέση με τις ανοησίες σας, ιδιαίτερα όταν δεν κο\)βε
ντιάζω μαζί σας και δε θέλω μάλιστα να ξέρω αν \)πάρχετε 
σ' α\)τό τον κόσμο! εξακόντισε ερεθισμένα ο Κόλια προς 
το μέρυς το\) . 

Τ '  αγόρι κατακοκκίνισε μα δεν τόλμησε ν απαντήσει 
τίποτα. Στο μεταξό προχωροόσαν όλοι αργά στο μονοπάτι, 
και ξάφνο\) ο Σμοόροβ φώναξε: 

- Να η πέτρα το\) Ηλιοόσα . Να, εδώ θέλανε να τον 
θάψο\)ν ! 

Όλοι σιωπηλοί σταμάτησαν κοντά στη μεγάλη πέτρα. 
Ο Αλιόσα κοίταξε κι όλη εκείνη η εικόνα πο\) το\) διηγήθη
κε τότε ο Σνεγκιριόβ για τον Ηλιοόσετσκα, πως εκείνος 
κλαίγοντας κι αγκαλιάζοντας τον πατέρα αναφώνησε : 

«Μπαμπάκα, μπαμπάκα, πόσο σε ταπείνωσε ! »  παρο\)
O'Lάστηκε μεμιάς μπροστά το\) . 

Κάτι σαν ν' αναταράχτηκε στην ψ\)χή το\) . Κοίταζε σο
βαρά κι επίσημα όλ' α\)τά τα όμορφα και φωτεινά πρόσω
πα των μαθητών, των φίλων το\) Ηλιοόσα, και ξαφνικά
το\)ς είπε: 

- Κόριοι, θα 'θελα να σας πω εδώ, σ' α\)τό ακριβώς 
το μέρος, δ\)ο λόγια. 

Τ' αγόρια τον τριγόρισαν κι αμέσως κάρφωσαν απάνω 
το\) επίμονα, γεμάτα προσμονή βλέμματα. 

- Κόριοι, γρήγορα θα χωρίσο\)με. Εγώ τώρα για λί
γον καιρό θα ' μαι ακόμα με το\)ς δ\)ο αδερφοός μο\) πο\) 
ο ένας το\)ς θα πάει στο κάτεργο κι ο άλλος είναι ετοιμοθά
νατος. Μα γρήγορα θ' αφήσω α\)τή την πολιτεία, ίσως για 
πoΛUν καιρό . Να λοιπόν πο\) θα χωρίσο\)με, κόριοι. Ας δώ
σο\)με λοιπόν την \)πόσχεση εδώ, κοντά στην πέτρα το\) 
Ηλιοόσα, πως ποτέ δε θα ξεχάσο\)με -πρώτα τον Ηλιοό
σα και δεότερο ο ένας τον άλλον . Κι ό ,τι και να μας σ\)μ-
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βε.ί αργότε.ρα στη ζωή μας , και ε.ίκοσι χρόνια αν κάνοuμε. 
να σuναντηθούμε., -και πάλι θα θuμόμαστε. πώς κηδιΦαμε. 
το φτωχό αγόρι, ΠΟι.) πρώτα το πε.τροβολούσαμε., θuμάστε., 
κε.ι στη γε.φuρούλα, κι ύστε.ρα όλοι το αγαπήσαμε. τόσο πο
λύ . Ήταν uπέροχο παιδί, καλό και γε.νναίο αγόρι ,  ε.ίχε. 
το αίσθημα της τιμής κι ένιωθε. την πικρή προσβολή ΠΟι.) 

'χαν κάνε.ι στον πατέρα τοu , ΠΟι.) ε.ναντίον της ξε.σηκώθηκε.. 
Κι έτσι ας τον θuμόμαστε., κύριοι, πρώτα-πρώτα, για όλη 
μας τη ζωή.  Ακόμα κι αν θα μας απασχολούν οι πιο σποu
δαίε.ς uποθέσε.ις, αν πε.τύχοuμε. τιμές ή αν πέσοuμε. σε. βαθιά 
δuστuχία, -το ίδιο , μην ξε.χνάτε. ποτέ πόσο καλά νιώθαμε. 
μια φορά δω πέρα, όλοι μαζί, ε.νωμένοι μ' ένα τέτοιο καλό 
κι αγαθό αίσθημα, ΠΟι.) μας έκανε. ίσως και μας καλύτε.ροuς
αuτόν τον καιρό της αγάπης για το φτωχό αγόρι -απ' 
ό ,τι πραγματικά ημασταν . Πε.ριστε.ράκια μοu, -αφήστε. με. 
να σας ονομάσω έτσι- πε.ριστε.ράκια μοu, γιατί όλοι σας 
μοιάζε.τε. τόσο πολύ μ' αuτά, μ' αuτά τα χαριτωμένα γκρί
ζα ποuλάκια, τώρα, αuτή τη στιγμή, καθώς κοιτάω τ' αγα
θά, γλuκά σας προσωπάκια, -γλuκά μοΙ.) παιδάκια, ίσως 
να μην καταλάβε.τε. αuτό ποΙ.) θα σας πω γιατί μιλάω σuχνά 
όχι πολύ ξε.κάθαρα μα ωστόσο θuμηθε.ίτε. τα λόγια μοu, 
κι ύστε.ρα κάποτε. θα σuμφωνήσε.τε. μ' αuτά . Να ξέρε.τε. λοι
πόν πως τίποτα δε.ν uπάρχε.ι uΦηλότε.ρο και δuνατότε.ρο, 
uγιέστε.ρο και χρησιμότε.ρο για τη ζωή σας ποΙ.) έρχε.ται, 
από μια καλή ανάμνηση, και ιδιαίτε.ρα απ ' την παιδική 
ηλικία, απ' το πατρικό σπίτι. Σας λένε. πολλά για την ανα
τροφή σας και να ποΙ.) κάποια τέτοια uπέροχη, άγια ανά
μνηση, φuλαγμένη απ' τα παιδικά χρόνια, ίσως να 'ναι 
η καλύτε.ρη ανατροφή. Αν μαζέΦε.ι κανε.ίς μέσα τοΙ.) πολλές 
τέτοιε.ς αναμνήσε.ις για τη ζωή, τότε. έχε.ι σωθε.ί για όλη 
τοΙ.) τη ζωή.  Και μάλιστα και μια μονάχα καλή ανάμνηση 
αν με.ίνε.ι στην καρδιά μας , κι αuτή μπορε.ί να μας σώσε.ι 
κάποια στιγμή. Ίσως να γίνοuμε. κακοί αργότε.ρα, ίσως και 
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μια κακή πράξη ακόμα να μην έχουμε τη ΔUναμη να την 
αποφύγουμε, ίσως να ειρωνευόμασπ τ '  ανθρώπινα δάκρυα, 
και κείνους που λένε όπως τώρα πριν λίγο αναφώνησε ο 
Κόλια: «Θέλω να υποφέρω για όλους τους ανθρώπους» ,  
κι αυτούς ίσως να τους χλευάζουμε . Κι ωστόσο, όσο κακοί 
κι αν γίνουμε, πράγμα που να μη δώσει ο Θεός, μόλις 
θυμηθούμε πώς κηδεύαμε τον Ηλιούσα, πόσο τον αγαπού
σαμε στις τελευταίες μέρες και πώς τώρα κουβεντιάζαμε 
τόσο φιλικά κι όλοι μαζί κοντά σ' αυτή την πέτρα, και 
τότε πάλι, ακόμα κι ο πιο σκληρός από μας κι ο πιο χλευ
αστής, αν γίνουμε τέτοιοι, δε θα τολμήσει μέσα του να 
κορο·ίδέΦει το πόσο καλός κι αγαθός ήταν τούτη δω τη 
στιγμή! Κι όχι μονάχα αυτό, μα μπορεί αυτή ίσα- ίσα η 
ανάμνηση να τον συγκρατήσει απ' το μεγάλο κακό, και 
να σκεφτεί και να πει: « Ναι, ήμουν τότε καλός, γενναίος 
και τίμιος» .  Ας ειρωνευτεί μέσα του , αυτό δεν είναι τίπο
τα, ο άνθρωπος συχνά ειρωνεύεται το καλό και το αγαθό. 
Αυτό γίνεται μονάχα από επιπολαιότητα . Μα σας βεβαιώ
νω, κύριοι, πως μόλις θα ειρωνευτεί, τότε αμέσως θα πει 
μέσα στην καρδιά του : « Όχι, δεν έκανά καλά που ειρω
νεύτηκα, αυτό δεν πρέπει να το περιγελάει κανείς ! »  

- Οπωσδήποτε έτσι θα γίνει, Καραμάζοβ, σας κατα
λαβαίνω, Καραμάζοβ! αναφώνησε ο Κόλια και τα μάτια 
του άστραΦαν . 

Τα παιδιά ανασάλεΦαν και θέλησαν κάτι να φωνάξουν, 
μα συγκρατήθηκαν, κοιτώντας επίμονα και συγκινημένα το 
ρήτορα. 

- Αυτό το λέω για την περίπτωση που θα γίνουμε 
κακοί, συνέχισε ο Αλιόσα· μα γιατί να γίνουμε κακοί, Φέ
ματα, κύριοι; Ας είμαστε πρώτα-πρώτα και πριν απ' όλα 
αγαθοί, ύστερα τίμιοι κι ύστερα ας μην ξεχνάμε ποτέ ο 
ένας τον άλλον . Αυτό και πάλι το ξαναλέω . Όσο για μένα 
σας δίνω το λόγο μου ,  κύριοι, πως κανέναν από σας δε 
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θα ξεχάσω . Το κάθε πρόσωπο που τώρα, τοuτη τη στιγμή, 
με κοιτάει, θα το θυμάμαι και τριάντα χρόνια να περάσουν. 
Πριν από λίγο να, ο Κόλια είπε στον Καρτάσοβ πως εμείς 
τάχα δε θέλουμε να ξέρουμε «αν υπάρχει στον κόσμο! »  Μα 
μήπως τάχα εγώ μπορώ να ξεχάσω πως υπάρχει ο Καρτά
σοβ και πως δεν κοκκινίζει τώρα όπως όταν είπε πως ανα
κάλυψε την Τροία, μα με κοιτάει με τα υπέροχα, αγαθά, 
χαροuμενα μάτια του . Kupιot, καλοί μου xupιot, ας είμα
στε όλοι μεγαλόψυχοι και τολμηροί σαν τον Ηλιοuσετσκα; 
έξυπνοι ,  τολμηροί και μεγαλόψυχοι σαν τον Κόλια (μα που 
θα γίνει πολι) εξυπνότερο ς όταν μεγαλώσει) και ας είμαστε 
το ίδιο ντροπαλοί μα εξυπνοuληδες και καλοί σαν τον Καρ
τάσοβ .  Μα γιατί σας μιλάω γι' αυτοuς τους δυο; Όλοι 
σας, xupιot, μου είσαστε αγαπητοί από τώρα, όλους θα 
σας έχω στην καρδιά μου, και σας παρακαλώ να μ' έχετε 
και σεις στην καρδιά σας .  Ποιος λοιπόν μας ένωσε σ' αυτό 
το αγαθό και καλό αίσθημα που θα το θυμόμαστε πάντα; 
Ποιος άλλος απ' τον Ηλιοuσετσκα, το αγαθό αγόρι, το 
καλό αγόρι, το ακριβό για μας αγόρι στον αιώνα τον άπα
ντα ! Ας μην τον ξεχάσουμε ποτέ λοιπόν, αιωνία του και 
καλή η μνήμη στις καρδιές μας, από τώρα και στον αιώνα 
τον άπαντα! 

-Έτσι, έτσι, αιωνία, αιωνία, φωνάξανε όλα τ' αγό
ρια με τις ηχηρές φωνές τους, με συγκινημένα πρόσωπα. 

- Ας θυμόμαστε και το πρόσωπό του , και τα ροuχα 
του και τα φτωχά παπουτσάκια του , και το μικρό του φέ
ρετρο και το δυστυχισμένο αμαρτωλό πατέρα του , και πως 
αυτός θαρρετά ξεσηκώθηκε να τον υπερασπίσει ενάντια σ' 
όλη την τάξη! 

- Ναι , ναι, θα τον θυμόμαστε ! φώναξαν και πάλι τα 
παιδιά: Ήταν γενναίος ,  ήταν καλός! 

- Αχ, πώς τον αγαποuσα! αναφώνησε ο Κόλια . 
- Αχ, μικρά μου παιδιά, αχ, καλοί μου φίλοι, μη 
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φοβάστε τη ζωή! Πόσο όμορφη είναι η ζωή όταν κάνει κα
νείς κάτι καλό και δίκαιο! 

- Ναι, ναι, επιβεβαίωσαν ενθοuσιασμένα τ' αγόρια . 
- Καραμάζοβ, σας αγαπάμε! αναφώνησε ασuγκράτη-

τα μια φωνή, ίσως τοu Καρτάσοβ .  
- Σας αγαπάμε, σας αγαπάμε, επαΥέλαβαν όλοι .  
Σε πολλών τα μάτια λάμπανε δάκρuα . 
- Ζήτω τοu Καραμάζοβ! φώναξε ενθοuσιασμένα ο Κό

λια . 
- Και αιωνία η μνήμη τοu νεκροό αγοριοω με αίσθη

μα πρόσθεσε πάλι ο Αλιόσα. 
- Αιωνία η μνήμη! ξαναφώναξαν τ' αγόρια. 
- Καραμάζοβ! φώναξε ο Κόλια · ώστε στ' αλήθεια λέει 

η θρησκεία πως όλοι μας θα σηκωθοόμε από νΕΚροί και 
θα ξαναζήσοuμε και θα ξαναδοόμε πάλι ο ένας τον άλλον, 
και όλοuς και τον Ηλιοόσετσκα; 

- Το δίχως άλλο θ' αναστηθοόμε, το δίχως άλλο θα 
τον δοόμε, και χαροόμενα, εuθuμα θα διηγηθοόμε ο ένας 
στον άλλον όλα όσα γίνανε, μισογελώντας μισοενθοuσια
σμένος απάντησε ο Αλιόσα . 

- Αχ, πόσο όμορφα θα 'ναι τότε! ξέφuγε τοu Κόλια . 
- Και τώρα λοιπόν ας τελειώσοuμε τοuς λόγοuς χι 

ας πάμε στο τραπέζι της παρηγοριάς . Μη σας πειράζει ποu 
θα φάμε τηγανίτες. Αuτό είναι μια παλιά, αιώνια σuνήθεια , 
έχει κι α\)τή τα καλά της, γέλασε ο Αλιόσα . Ε ,  λοιπόν 
πάμε ! Να μας τώρα πο\) πηγαίναμε χέρι με χέρι . . .  

- Και πάντα έτσι, σ' όλη μας τη ζωή χέρι με χέρι !  
Ζήτω το\) Καραμάζοβ! φώναξε ακόμα μια φορά ενθο\)σια
σμένα ο Κόλια κι ακόμα μια φορά τ' αγόρια επανέλαβαν 
την κρα\)γή το\) . 

ΤΕΛΟΣ 
1 879-80 
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Τ Ο ΔΕΎΤΕΡΟ και τρίτο μέρος τοu μuθιστορήματος δη
μοσιεότηκαν με κάποιες διακοπές. Ενώ είχε uπολογι
στεί να τελειώσει στα 1 879,  εξακολοόθησε η δημο

σίεuσή τοu και στα 1 880 και μάλιστα ως τον Ιοόλιο αuτοό 
τοu χρόνοu όχι σε κάθε τεόχος τοu περιοδικοό . Μονάχα 
απ' τον Ιοόλιο κι όστερα οι σuνέχειες δημοσιεόονταν χωρίς 
διακοπή ως το Νοέμβρη . 

Επειδή γίνονταν σuνεχή παράπονα πως το μuθιστόρη
μα τρενάρεται και δημοσιεόεται δuο χρόνια σuνέχεια, -
uποπτεόονταν μάλιστα πως ο εκδότης το κάνει για εμπορι
κοός λόγοuς,- ο Ντοστογιέβσκη έστειλε το παρακάτω γράμ
μα ποu δημοσιεότηκε στο τεόχος τοu Δεκέμβρη τόu Ρωσι
xou Μ ηvuτορα * ( σελ . 907 -908) . 

* Το γράμμα τοότο το παραβάλαμο μο το α\)τόγραφο πο\) βρίσκοται 
τώρα στο Σπίτι το\) Ποόσκιν και μο Κοίνο που πρωτοδημοσίο\)σο 
ο Μπ . Λ. Μοντζαλιέβσκη στο ποριοδικό Παρελθόν το\) 1 9 1 9  Νο 
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ΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ ΤΟΥ 

ΡΩΣΙΚΟ Υ ΜΗΝΥΤΟΡΑ 

ΕυγενΙστατε 
κόριε Μιχαήλ Νικηφόροβιτς 

, Οταν στις αρχΙς το ότου του χρόνου άρχισα να δημοσιεόω 
στο Ρωσικό Μηνύτορα το μυθιστόρημά μου Αδελφοί Καρα
μάζοβ, θυμάμαι καλά πως σας υποσχιθηκα ρητά να το τε
λειώσω μΙσα στο χρόνο . Μα υπολόγιζα στις προηγοόμενες 
δυνάμεις μου και στην προηγοόμενη υγεία μου κι ήμουν 
απόλυτα βΙβαιος πως θα κρατήσω την υπόσχεσή μου . Δυ
στυχώς για μΙνα, τα πράματα ήρθαν αλλιώς: Πρόφτασα 
να γράΦω Ινα μΙρος μονάχα απ' το μυθιστόρημά μου και 
το τιλος του είμαι αναγκασμΙνος να το αναβάλω για το 
επόμενο Ιτος 1 880.  Ακόμα και τώρα για το τεόχος του 
ΔεκΙμβρη δεν πρόφτασα να στείλω τίποτα στη Σόνταξη και 
το Ινατο βιβλίο του μυθιστορήματός μου είμαι αναγκασμΙ
νος να το αναβάλω για το τεόχος του Γενάρη του επόμενου 
χρόνου, τη στιγμή που μόλις Ινα μήνα πριν υποσχόμουνα 
κατηγορηματικά στη Σόνταξη να τελειώσω αυτό το Ινατο 
βιβλίο μΙσα στο ΔεκΙμβρη. Και να που αντί γι' αυτό σας 
στιλνω μονάχα αυτό το γράμμα που παρακαλώ να το δη
μοσιεόσετε οπωσδήποτε στο σεβαστό περιοδικό Σας. Αυτό 
το γράμμα είναι ζήτημα τιμής για μΙνα: Ας πΙσουν οι κα
τηγορίες -αν υπάρξουν- για το μη τιλειωμα του μυθι
στορήματος μονάχα απάνω μου, κι όχι στη Σόνταξη του 

15 σελ .  1 14- 1 1 5 .  Το αυτόγραφο έχει μερικές διαφορές στη στίξη 
απ' το κείμενο του Ρωσικου Μηνυτορα. 

Digitized by 10uk1s, July 2009



ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΡΑΜΑΖΟΒ 40 1 

Ρωσικού Μ7]Υύτορα, που για το μόνο που θα μπορο6σε να 
την κατηγορήσει κανείς είναι πως μου φέρθηκε μ' εξαιρετι
κή λεπτότητα σα συγγραφέα και για τη συνεχή υπομονετι
κή επιείκεια για την κλονισμένη μου υγεία . 

Με την ευκαιρία αυτή, θα ' θελα να διορθώσω ένα μου 
λάθος ή, σωστότερα, μια παράλειψη. Το μυθιστόρημά μου 
Αδελφοί Καραμάζοβ το χωρίζω σε «βιβλία» . Το δε6τερο 
μέρος του μυθιστορήματος άρχισε απ' το τέταρτο βιβλίο . 
' Οταν τέλειωσε το έκτο βιβλίο , ξέχασα να δηλώσω πως 
μ' αυτό τέλειωσε και το δε6τερο μέρος του μυθιστορήμα
τος . Έτσι λοιπόν το τρίτο μέρος αρχίζει απ' το έβδομο 
βιβλίο και θα τελειώσει με το ένατο που ήταν να δημοσιευ
τεί στο τε6χος του Δεκέμβρη του Ρωσικού Μ7]Υύτορα και 
που υπόσχομαι τώρα το δίχως άλλο να το στείλω για το 
τε6χος του Γενάρη του επόμενου χρόνου . Έτσι για τον 
άλλο χρόνο θα μείνει μονάχα το τέταρτο και τελευταίο μέ
ρος του μυθιστορήματος που και θα Σας παρακαλέσω ν' 
αρχίσετε να δημοσιε6ετε απ' το μαρτιάτικο (τρίτο) τε6χος 
του Ρωσικού Μ7]Υύτορα. Αυτή η διακοπή για ένα μήνα 
μου είναι και πάλι απαραίτητη για την ίδια αιτία: την κλο
νισμένη υγεία μου . Όμως ελπίζω πως αν αρχίσω απ' το 
τε6χος του Μάρτη, θα τελειώσω το μυθιστόρημα χωρίς δια
κοπές πια . 

2 του Δεκέμβρη 1 879.  

Δεχ,:είτε τη διαβεβαίωση 
κ .τ .λ .  

Φ .  ΝΤΟΣΤΟΓΙΕΒΣΚΗ 

Την υπόσχεσή του ο Ντοστογιέβσκη την εκπλήρωσε εν μέ
ρει μονάχα. Το τέταρτο μέρος άρχισε απ' το τε6χος του 
Απρίλη κι 6στερα ακολο6θησε δίμηνη διακοπή . Ύστερ' απ' 
αυτό, το μυθιστόρημα άρχισε να δημοσιε6εται χωρίς διακο-
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πές πια. Το τελευταίο μέρος, τον επίλογο, ο Ντοστογιέβ
σκη το 'στειλε στο περιοδικό στις 8 του Νοέμβρη 1 880 
και δημοσιείιτηκε στο τείιχος του Νοέμβρη . 

Λίγο μετά το τέλειωμα της δημοσίευσης του μυθιστο
ρήματος στο περιοδικό, ο Ντοστογιέβσκη το τίιπωσε και 
σε ξεχωριστή έκδοση, όπου σημειώθηκε η χρονολογία του 
επόμενου χρόνου 1 88 1 . 

Στην χωριστή έκδοση είναι φανερές οι διορθώσεις του 
συγγραφέα. Είχε διορθώσει τις αβλεΦίες των διορθωτών του 
περιοδικοίι . Έτσι, ο γιατρός που ονομάζεται στο περιοδικό 
μια Βαρβέτσκη (σελ . 1 26) , μια Περβίνσκη (σελ . 270) , 
στην . έκδοση ονομάζεται Βαρβίνσκη. Τ' αγόρι Σιμπεριακόβ 
(σελ. 2 1 8 )  που ονομάστηκε στο τέλος του μυθιστορήματος 
Καρτάσοβ (σελ . 433 ) ,  στη χωριστή έκδοση έχει παντοίι 
αυτό το τελευταίο όνομα. Η ηλικία του Κόλια και των 
συνομηλίκων του που στη διάρκεια της δημοσίευσης του μυ
θιστορήματος στο περιοδικό είχε προστεθεί σ'  αυτήν, από 
τυπογραφική αβλεΦία, ένας χρόνος, δε διορθώθηκε παντοίι . 
Αυτό διορθώθηκε στη χωριστή έκδοση. 

Μα εκτός απ' τη διόρθωση των παροραμάτων του πε
ριοδικοίι, έγινε και διόρθωση ίιφους στο τελευταίο κεφάλαιο 
του Επιλόγου . Εδώ η κατάχρηση των υποκοριστικών όχι 
μονάχα φτάνει τους Φτωχοι5ς μα και τους ξεπερνάει κατά 
πολίι . 
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ΚΑΙ Ο ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΣ 

ΤΟ  ΠΡΩΙ της 22ας τοΙ) Δεκέμβρη, στα 1 849 , είκοσι 
π?λιτικοί κραΤ

,
οόμενοι, �oρών:α� μoνά�α την ποu�α

μισα τοuς, στεκονταν γuρω σ ενα ικριωμα στημενο 
στην πλατεία Σεμιόνοβ στην Πετροόπολη ενώ ένας δικαστι
κός uπάλληλος τοuς διάβαζε την καταδικαστική απόφαση 
σε θάνατο . Οι τρεις πρώτοι απ' την ομάδα δέθηκαν όστερα 
πάνω σε πασσάλοuς με τα μάτια σκεπασμένα μ' ένα μαντί
λι' το εκτελεστικό απόσπασμα παρατάχτηκε μπροστά τοuς 
ενώ οι uπόλοιποι κατάδικοι κοιτοόσαν με δέος και περίμε
ναν τη σειρά τοuς . Ο επικεφαλής αξιωματικός ήταν έτοιμος 
να δώσει το παράγγελμα « llup» ,  όταν ένας επίσημος προ
χώρησε μπροστά, ανέμισε ένα μαντίλι και ματαίωσε την 
εκτέλεση: Ο Αuτοκράτορας της Ρωσίας Νικόλαος ο Α' εί
χε μετατρέΦει την εσχάτη ποινή σε καταναγκαστικά έργα . 
Όλοι οι κατάδικοι διατάχθηκαν να ντuθοuν και οδηγήθη
καν . πάλι στη φuλακή. 

Ένας απ' αuτοuς ήταν ο Ντοστογιέβσκη. Γιος ξεπεσμέ
νοΙ) εuγενοuς, λιθοuανικής καταγωγής, ο Φιόντορ Ντοστο-
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γιέβσκη γεννήθηκε στα 1 82 1  στη Μόσχα όποu ο πατέρας 
τοu ήταν εσωτερικός γιατρός σ' ένα φιλανθρωπικό νοσοκο
μείο. Η οικογένεια έμενε σ' ένα μικρό σπίτι στον περίβολο 
τοu νοσοκομείοu κι ο Φιόντορ από μικρός γνώρισε από πο
λΙ; κοντά τη δuστuχία, την αθλιότητα και το θάνατο . Ο 
δόκτωρ Ντοστογιέβσκη, άνθρωπος αuταρχικός και σκuθρω
πός, πίστεuε σε μια παλαιοΙ; τuποu πειθαρχία και σε μιαν 
αuστηρή θρησκεuτική διαπαιδαγώγηση και η παιδική ηλι
κία τοu Φιόντορ ήταν μάλλον καταθλιπτική. ' Εχασε τη 
μητέρα τοu όταν ήταν δεκάξι χρονών και στην ηλικία αuτή 
μπήκε στη Στρατιωτική Σχολή ΜηχανικοΙ; στην Πετροό
πολη. 

Τα τέσσερα χρόνια ποu έκανε εκεί στάθηκαν μονότονα 
και δuστuχισμένα. Ο πατέρας τοu είχε δολοφονηθεί απ' τοuς 
εξαγριωμένοuς δοuλοπάροικοuς ΤΟU ' ο νεαρός Φιόντορ δεν 
είχε οότε χρήματα οότε φίλοuς κι απεχθανόταν τις αναγκα
στικές σποuδiς τοu -στο μόνο ποu έβρισκε πραγματική 
εuχαρίστηση ήταν η λογοτεχνία .  Σόντομα όστερ ' απ' την 
αποφοίτησή τοu παραιτήθηκε από τη θέση ΤΟU' σα στρατιω
τικός σχεδιαστής κι αφοσιώθηκε στο γράψιμο. Δεν ήταν 
καθόλοu εόκολη αuτή η απόφαση . Θα 'ταν uποχρεωμένος 
ν' αντιμετωπίσει χρόνια ολόκληρα γεμάτα φτώχεια και �τε
ρήσεις . Θα γνώριζε από προσωπική πείρα όλα τα βάσανα 
της φτωχολογιάς ποu την περιγραφή τοuς τη βρίσκοuμε στοuς 
Φτωχούς το πρώτο τοu μuθιστόρημα, ποu γνώρισε κάποια 
επιτuχία όταν δημοσιεότηκε στα 1 846 . 

Έγραφε πuρετικά κοχλάζοντας από ιδέες και σχέδια και 
βρισκόταν πάνω στο δρόμο της λογοτεχνικής καθιέρωσης 
όταν τον βρήκε μια καταστροφή: τον σuνέλαβαν σα μέλος 
μιας παράνομης ομάδας ποu απαρτιζόταν από νεαροός ιδεα
λιστές ποu σuζητoόσαν για τον Οuτοπιστι:ιιι!ίι Σοσιαλισμό και 
ονειρεόονταν την ελεuθερία . Η αθώα κι αβλαβής αuτή κίνη
ση εμφανιζόταν ωστόσο όχι μονάχα σαν ανατρεπτική αλλά 
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και σαν uπερβολικά επικίνδuνη για το απολuταρχικό καθε
στώς, ποι> κείνην ακριβώς την εποχή ήταν εξαιρετικά αντι
δραστικό, και στα 1 849 ο Ντοστογιέβσκη μαζί με τοuς φί
λοuς τοι> ήταν μοιραίο να δοκιμάσει το τερατώδες βίωμα 
της σκηνοθετημένης εκτέλεσης. Καθώς στεκόταν μπροστά 
στο εκτελεστικό απόσπασμα ήταν τόσο βέβαιος για το θά
νατο ποι> τον περίμενε, ποι; ένιωθε περισσότερο νεκρός πα
ρά ζωντανός τη στιγμή της ξαφνικής ανακοίνωσης της επιεί
κειας τοι> Τσάροu . Όταν τελικά σuνήλθε , βρέθηκε σιδηρο
δέσμιος, στο δρόμο για τη Σιβηρία. 

Εκεί πέρασε τέσσερα χρόνια κόλασης, χρόνια κατανα
γκαστικής δοuλειάς ανάμεσα σε φονιάδες κι άλλοuς εγκλη
ματίες κι έπρεπε να uποτάσσεται σε μεταχείριση τόσο απάν
θρωπη ποι; μονάχα μερικά της στιγμιότuπα μπορούμε να 
σuλλάβοuμε στα κατοπινά τοι> έργα, ιδιαίτερα στο Αναμνή
σεις απ ' το Σπίτι των Πεθαμένων. 

Στα 1 845 στάλθηκε σα στρατιώτης σ' ένα πειθαρχικό 
τάγμα στο Σεμιπαλάτινσκ, σε μια χαμένη ασιατική γωνιά. 
Δεν τοι> επέτρεΦαν να γuρίσει στην εuρωπα'ίκή Ρωσία ως 
το 1 858.  

Ήταν τριάντα οχτώ χρονώ όταν, ύστερ' από εννιά χρό
νια απερίγραπτες δοκιμασίες, ξαναβρήκε επιτέλοuς τη θέση 
τοι> ανάμεσα στοuς ζωντανούς κι άρχισε πάλι να γράφει. 
Απ' τα . 1 859 κι ως το θάνατό τοu , στα 1 88 1 ,  δε σταμάτη
σε στιγμή να εργάζεται σα μuθιστοριογράφος, σα δημοσιο
γράφος και σαν εκδότης . Τα περισσότερο σημαντικά έργα 
τοι; γράφτηκαν στις δuο αuτές δεκαετίες: Ταπεινωμένοι χαι 
Καταφρονεμένοι ( 1 86 1 ) , ΥπόΥειο ( 1 864) , ΈΥΧλημα χαι 
Τιμωρία ( 1 866) , Ο Ηλίθιος ( 1 868) , Δαιμονισμένοι ( 1 87 1 ) ,  
Έφrιβoς ( 875) , Το ΗμερολόΥΙΟ ενός ΣυΥΥραφέα 
( 1 876- 1 880 ) ,  και Αδελφοί Καραμάζοβ ( 1 880) . Όλ' oιu
τά τα έργα τον έκαναν πασίγνωστο, ωστόσο η αναγνώριση 
δεν έκανε τα πράγματα και πολύ εuκολότερα γι' αuτόν . 
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Έπρεπε να γράφει βιαστικά για να κατεuνάζει τοuς δανει
στές τοu ' η πρώτη τοu γuναίκα πέθανε' uπέφερε, όστερ' 
απ' τη φuλάκισή τοu, από επιληψία ' κατά τα ταξίδια τοu 
στο Εξωτερικό το πάθος τοu για τα χαρτιά τον οδήγησε 
στην καταστροφή' uπήρξαν κι άλλες προστριβές με την xu
βέρνηση' όμως, πέρα και πάνω απ' όλ' αuτά, uπήρχαν οι 
εκστατικές πτήσεις τοu , οι σαρκικοί πειρασμοί τοu κι οι 
περιπλανήσεις μιας τuραννίσμένης Ψuχής στην αναζήτηση τοu 
Θεοό, της αρμονίας και της αλήθειας . Μονάχα προς το 
τέλος της ζωής τοu, χάρη στις προσπάθειες της δεότερης 
γuναίκας τοu , μπόρεσε ν' απολαόσει κάποια γαλήνη και 
σιγοuριά . Κι αuτή η περίοδος όμως της σχετικής ηρεμίας 
ήταν πoΛU σόντομη . 

Ο Ντοστογιέβσκη έγραψε σε μιαν εποχή ποu η Ρεαλι
στική Σχολή, αντιπροσωπεuόμενη απ' το Γκόγκολ, τον 
Τοuργκένιεβ, το Γκοντσαρόβ και τον Τολστόη, κuριαρχοu
σε στη Ρωσία . Μόλο ποu είχε σuνείδηση τοu xupιou αuτοu 
ρεόματος, ο Ντοστογιέβσκη είχε δεχτεί έντονα την επίδρα
ση των Ρομαντικών, απ' τον Γερμανό μuθογράφο Ε .Τ .Α .  
Χόφμαν και το Βίκτωρα Οuγκώ ως  τοuς μικρότεροuς crur
γραφείς ποu είχαν σuμβάλει στην ανάπτuξη τοu πικαρέσκο* 
και τοu Μεσαιωνικοό ΠαραμuθιοU . Υπήρχε ωστόσο μια βα
σική διαφορά ανάμεσα στο Ντοστογιέβσκη απ' τη μια με
ρ ιά και στοuς Ρώσοuς Ρεαλιστές ή τοuς Εuρωπαίοuς Ρομα
ντικοός απ' την άλλη ποu ως ένα σημείο είχαν καθορίσει 
ορισμένα χαρακτηριστικά της τέχνης τοu . Το κόριο ενδια
φέρον τοu Ντοστογιέβσκη βρίσκεται όχι τόσο στην περιγρα
φή τοu περιβάλλοντος ή στην ιδιομορφία των γεγονότων 
όσο στα αισθήματα και στις σκέψεις τοu ατόμοu, και το 

* Σατιρικό ισπανικό είδος μυθιστορήματος που περιγράφει τη ζωή 
ενός κοινωνικοι! παράσιτου, με μορφή αυτοβιογραφική . 
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επίκεντρο του έργου του ήταν τα πιο πολύπλοκα Ψυχολογι
κά και φιλοσοφικά προβλήματα . Ήταν φυσικά ένας εξαιρε
τικός δεξιοτέχνης στη δομή του μύθου και προικισμένος με 
μιαν ανώτερη δύναμη πειστικότητας τα μυθιστορήματά του 
αδράχνουν τον αναγνώστη με το απίθανο κι ωστόσο τέλεια 
πειστικό ξετύλιγμα των γεγονότων - οπωσδήποτε όμως όλ' 
αυτά χρησιμεύουν μονάχα σαν οχήματα μιας τρομακτικής 
περιπλάνησης μέσα στα νοσηρά άδυτα του νου και της καρ
διάς. 

Το ντοστογιεβσκικό Ψυχολογικό μυθιστόρημα συχνά με 
το μανδύα μιας ιστορίας μυστηρίου , είναι στην πραγματικό
τητα ένα μυθιστόρημα ιδεών , ιδεών που δε συζητιούνται 
απλώς απ' τους ήρωες αλλά ενσαρκώνονται σ' αυτούς σε 
τέτοιο σημείο που τα προβλήματα κι οι αντιλήψεις δεν πα
ρουσιάζονται ποτέ σαν κάτι αφηρημένο . Αυτές οι ιδέες βιώ
νονται έντονα και στο έπακρο προσωπικά από παθιασμένους 
άντρες και γυναίκε.ς που κινούνται πάνω στο ντοστογιεβσκι
κό προσκήνιο, κάτω από 'να πυρετικό μουχρό φως απελπι
σίας, πόνου, πόθου και τρέλας. Το καθετί αποκτά παράξε
νες, υπερβολικές αναλογίες στις εφιαλτικές αυτές ιστορίες 
'με την ταραχώδη, σχεδόν αφόρητη υπέρταση . Αναφέρονται 
στην εκ προμελέτης δολοφονία (ΈΥΧλημα χαι Τιμωρία) ,  
σε διαβολικές συνωμοσίες επαναστατών (ΔαιμοvισμέvοιJ , σε 
νόθα παιδιά, σε δολοπλοκίες και χρηματικές αντιδικίες 
(Έφηβος) ή στο φόνο και στην τρέλα (Ο Ηλίθιος) . 

Οι ήρωές τους σκοτώνουν από πνευματική περιέργεια 
( Ρασκόλνικοβ) ή από ανυπόφορο πάθος (Ραγκόζιν) , αυτο
κτονούν για ν' αρνηθούν το Θεό (Κυρίλοβ) ή για να δώ
σουν τέλος σε μια ζωή σ�δισμoύ και ματαιότητας (Σταυρό
γκιν) , κηρύσσουν το χριστιανισμό μπροστά σε κατάπληκτους 
ευγενείς (Μίσκιν) ή μηχανεύονται πολιτικές δολοφονίες (Βερ
χοβένσκη) . Πειναλέοι φοιτητές και άγιες πόρνες, μαζοχί
στριες παρθένες και σαδίστριες καλλονές, χαρτοπαίχτες, ερα-
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στές και ραδιούργοι έφηβοι, εγκληματίες κι επιληπτικοί, 
αγνοί στην καρδιά και μηδενιστές, άνθρωποι tOu uπόκο
σμοu κι άνθρωποι ποu αναζητούν το Θεό, όλοι μια εξωτική 
παρέλαση αξέχαστων χαρακτήρων_ Όλοι αuτοί αποκαλύ
πτοuν όχι μονάχα την τεράστια δύναμη φαντασίας tOu δη
μιοuργού τοuς, αλλά κι όλες τις παγίδες, αντιθέσεις και 
λαχτάρες της ανθρώπινης φύσης ποu ο πρώην κατάδικος 
δοκίμαζε με μια σκληρότητα ποu αγγίζει τον ηδονισμό και 
με μιαν εuαισθησία στον πόνο σuγγενική με τη μαζοχιστική 
απόλαuση -πάντοτε όμως με μιαν οξuδέρκεια τρομακτικής 
έντασης . Σ '  όλ' αuτά τα μuθιστορήματα, όποu οι άνθρωποι 
προκαλούν το Θεό και την κοινωνία, στον εναλλασσόμενο 
και απαίσιο ρuθμό tOu εγκλήματος και της τιμωρίας, οι 
διαστροφές της ανθρώπινης σκέψης και το χάος των uποσu
νείδητων παρορμήσεων αποκαλύπτονται κάτω από 'να EΧtU
φλωτικό φως -σάμπως το μάτι μας να βλέπει τον παρά
δεισο και την κόλαση ανάμεσα από σύννεφα σκισμένα απ' 
τον κεραuνό . Μέσα στον ξεχωριστό αuτόν κόσμο όποu το 
εξιδανικεuμένο και το μελοδραματικό, ΤΟ παθολογικό και 
το uγιές , το ενοραματικό και το εγκεφαλικό σuνταιριάζο
ντα ι σ' ένα σuμπαγές αμάλγαμα, οι Αδελφοί Καραμάζοβ, 
το τελεuταίο μuθιστόρημα tou Ντοστογιέβσκη, παίρνοuν μια 
θέση ολότελα δική τοuς . Το έργο αuτό γραμμένο όταν ο 
Ντοστογιέβσκη ήταν εξήντα χρονών σχεδόν και δημοσιεu
μένο στα 1 880, λίγο πριν απ' το θάνατό tou, είναι όχι 
μονάχα το πιο ώριμο και το πιο ολοκληρωμένο απ' τα 
μεγάλα έργα tou αλλά χωρίς αμφιβολία ένα απ' τα πιο 
αντιπροσωπεuτικά tou μια και σuγκεφαλαιώνει σ' αuτό όλες 
τις ιδέες tou και παροuσιάζει ανάγλuφα όλα τα επιτεύγμα
τα της τέχνης tou . Η ένταση tou πολύπλοκοu αuτού αρι
στοuργήματος καθιστά την ανάλuση και την αξιόλογησή tou 
εξαιρετικά δύσκολη. Απαρτίζεται από πολλά επίπεδα κι ενώ 
η uψηλότερη καλλιτεχνική tou επιτuχία βρίσκεται στην ενό-
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τητα και στην αλληλεξάρτηση όλων των μερών του , είναι 
υποχρεωμένος κανείς να εξετάσει τα επίπεδα αυτά ένα-ένα 
ξεχωριστά, απομονώνοντας έτσι το ένα απ' τ'  άλλο και 
διασπώντας την ολότητα του μυθιστορήματος που στην πραγ
ματικότητα αποτελεί ένα αδιαίρετο καλλιτεχνικό cruνολο . 

Οι Αδελφοί Καραμάζοβ που εμπερικλείουν μια μεγάλη 
ποικιλία χαρακτήρων από πολλά στρώματα της τσαρικής 
κοινωνίας -αριστοκράτες, δουλοπάροικους, καλόγερους, γυ
ναίκες του λαοίι , υπάλληλους, διανοοίιμενους- και προ
σψέρουν ένα πραγματικό πανόραμα της τσαρικής ζωής στα 
τέλη του δέκατου ένατου αιώνα, ε ί\ιι:Χ ι ταυτόχρονα ένα μυ
θιστόρημα οικογενειακής ζωής. Mέσ� στα πλαίσια μιας με
λέτης της κληρονομικότητας, αναλίιονται οι σχέσεις ανάμε
σα σε πατέρα και γιους σ' όλες τις ιδιόρρυθμες διακλαδώ
σεις τους, του μίσους, της αποστροψής και της συγγενικό
τητας που οξίινονται από σεξουαλικό ανταγωνισμό κι από 
ψονικές ροπές, συγκροίισεις που οι σίιγχρονοι ψροϋδιστές θα 
τις εξηγοίισαν με την ορολογία του οιδιπόδειου συμπλέγμα
τος. Αποτελοίιν επίσης μιαν απεικόνιση διαψορετικών ψυχο
λογικών τίιπων, απ' το γέρο παραλυμένο Καραμάζοβ πα
τέρα ως τον ασκητικό γιο του Αλιόσα· από τον άλλο του 
γιο, τον Ιβάν, τον εγκεψαλικά αναρχικό ως τον άγιο καλό
γερο Ζωσιμά· απ' τη μαζοχίστρια, ηλίθια Λιζαβέτα ως τη 
γήινη Γκροίισενκα, την Κίρκη της μικρής πολιτείας. Η πλοκή 
κινείται κι αυτή σε πολλά επίπεδα και ξετυλίγεται σα μυθι
στόρημα μυστηρίου . Ο γερο-Καραμάζοβ δολοψονείται -
και οι συνθήκες του θανάτου του είναι τόσο παράξενες ώστε 
να εμπλέκουν όλους τους γιους του- όχι μονάχα τον πραγ
ματικό δολοψόνο αλλά ακόμα και κείνους που μονολότι εί
ναι αθώοι ντε ψάκτο, έχουν ωστόσο εκθρέψει εγκληματικές 
προθέσεις στην καρδιά τους και γι' αυτό το λόγο είναι ηθι
κά ένοχοι .  

Η τιμωρία διαμοιράζεται σ' όλους τους .  Ο Ντιμήτρι 
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κατηγορείται και καταδικάζεται από δικαστήριο. Ο Ιβάν 
καταρρέει Φ\)χικά, ενώ ο Σμερντιακόβ α\)τοκτονεί. Η σ\)
μπεριφορά όλων των ηρώων (περιλαμβανομένο\) και το\) 
τέταρτο\) γιο\) , το\) Αλιόσα, πο\) είναι ένοχος μονάχα για 
το ότι δεν κατάφερε να προλάβει το έγκλημα) έχει τις ρίζες 
της στην ηθική το\)ς στάση, στις θρησκε\)τικές αμφιβολίες 
και στις φιλοσοφικές πεποιθήσεις το\)ς, σ\)γχωνεόοντας έτσι 
πλοκή, μόθο και κεντρική ιδέα σ' ένα και μόνο δ\)ναμικό 

. σόνολο. 
Το πρόβλημα της ενοχής και της ανταπόδοσης, το\) 

εγκλήματος και της τιμωρίας ήταν το κεντρικό θέμα της 
δημιο\)ργίας το\) Ντοστογιέβσκη. Το έγκλημα γι' α\)τόν δεν 
ήταν μια απλή παράβαση των καθιερωμένων απ' την κοι
νωνία νόμων. Ανακάλ\)Φε μέσα στον άνθρωπο μιαν ακατα
νίκητη επιθ\)μία να προκαλεί 'τον κοινωνικό κώδικα, το\)ς 
διατ\)πωμένο\)ς κανόνες το\) κράτο\)ς και τις εντολές της θρη
σκείας ή ακόμα και τη θεία τάξη των πραγμάτων. Η ·ανά
γκη για παράβαση, πο\) τόσο σ\)χνά βρίσκει την εξωτερική 
της εκδήλωση στο έγκλημα, αποτελοόσε για το Ντοστο
γιέβσκη μια βασική ανθρώπινη ανάγκη : ο άνθρωπος δεν 
παραδέχεται την κατάστασή το\) οότε παραδέχεται τον κό
σμο πο\) καθορίζει α\)τή την κατάσταση . Ο ήρωας της πρώ
της ντοστογιεβσκικής περιόδο\) είναι ο άνθρωπος το\) \)πό
κοσμο\) πο\) μέσα στην απομόνωση της τρώγλης το\) ροκα
νίζει τα ίδια τα θεμέλια της κοινωνίας, όπο\) δεν μπορεί 
να βρει μια θέση για τον εα\)τό ΤΟ\) ' προκαλεί το Θεό πο\) 
τον έχει καταδικάσει σε μια δ\)στ\)χισμένη και γεμάτη αγω
νία ζωή .  Αργότερα τα πλάσματα α\)τά το\) \)πόκοσμο\), οι 
σχιζοφρενικοί α\)τοί, περνοόν στην ανοιχτή ανταρσία και κατά 
τον ένα ή τον άλλο τρόπο, γίνονται όλοι εγκληματίες . Στο\)ς 
Αδελφούς Καραμ.άζοβ σχεδόν το κάθε κόριο πρόσωπο δια
πράττει ένα έγκλημα (ή εγκλήματα) στην πράξη ή στη 
σκέΦη . Ο γερο-Καραμάζοβ, ο αισθησιακός, γκρεμίζει ηθι-
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κοός και κοινωνικοός φραγμοός για να ικανοποιήσει τη λα
γνεία του · αποπλανά ένα ηλίθιο κορίτσι και βασανίζει τις 
γυναίκες του και τα παιδιά του . Ο Ντιμήτρι είναι έτοιμος 
να σκοτώσει τον πατέρα του μια και τον μισεί κι είναι ο 
αντίζηλός του στις εόνοιες της Γκροόσενκας.  Η σιχασιά του 
Ιβάν για τον πατέρα του πηγαίνει χέρι-χέρι με την ανταρ
σία του ενάντια στο Θεό . Κηρόσσει την αρχή τοό όλα επι
τρέπονται και κατά συνέπεια είναι υπεόθυνος για τις διε
στραμμένες αντιλήψεις του νόθου μηλαδε.ρφοό του Σμερντια
κόβ. Οότε τ' άλλα πρόσωπα είναι αθώα από παραβάσεις, 
έστω και μικρότερες. 

Τώρα η κόρια αιτία των εγκλημάτων και των παραβά
σεων είναι η ανθρώπινη, όπως λέγεται, φόση . Ο άνθρωπος 
είναι ένα συνονθόλευμα αντιφατικών ιδιοτήτων: πανουργίας 
κι αφέλειας, αγνότητας και φιληδονίας: όπως το λέει ο Ντι
μήτρι: «ήμουν ένας παλιάνθρωπος, κι όμως αγαποόσα το 
Θεό .  Το καλό . . .  Το Καλό και το Κακό βρίσκονται σε μια 
τερατώδη συνόπαρξη μέσα στον άνθρωπο . . .  » Τ' ανθρώπινα 
όντα έλκονται όμοια απ' την ομορφιά της Μαντόνας κι απ' 
τη φαυλότητα των πόλεων της πεδιάδος. Ο άνθρωπος απλώ
θηκε -απλώθηκε πολό μακριά, αλήθεια . . .  Ο Θεός κι ο 
Διάβολος δίνουν μάχη στην καρδιά του ανθρώπου · μια απ' 
τις αιτίες αυτοό του αγώνα είναι ότι «υπάρχει μια τρομα-

, κτική ποσότητα από βάσανα για τον άνθρωπο πάνω στη 
γη, ένας μεγάλος αριθμός από αγωνίες και στ'ε.ναχώριες» . 
Ο Μέγας Ι εροεξεταστής, ο ήρωας του θρόλου που ο Ιβάν 
αφηγείται στον Αλιόσα και που προσφέρει το φιλοσοφικό 
κλειδί σ' ολόκληρο το μυθιστόρημα* βρίσκει τους ανθρώ
πους αΔUναμoυς, φαόλους, αμαρτωλούς κι ανυπόταχτους . 

• Ο Β. Ρόζανοβ, κριτικός και φιλόσοφος που έγραψε ένα αξιόλογο 
βιβλίο πάνω στο θρύλο του Μεγάλου Ιεροεξεταστή, βεβαίωσε ότι 

Digitized by 10uk1s, July 2009



4 1 2  Φ .  ΝΤΟΣΤΟΓΙΕΒΣΚΗ 

Στο τρομερό κατηγορητήριό του κατά του Χριστιανισμου, 
που ηχεί σα να γράφτηκε στην εποχή μας και για την επο
χή μας , ρωτάει το Χριστό που έχει φυλακίσει . . .  « Ή  μή
πως ξέχασες πως ο άνθρωπος προτιμάει την ησυχία, ακόμα 
και το θάνατο, παρά την ελεόθερη εκλογή εν γνώσει του 
καλοό και του κακοό ; »  Έτσι κυβερνάει τους ανθρώπους 
με την απάτη και τη βία, τους επιβάλλει θαόματα-μυστήριο 
κι εξουσία για να τσακίσει τις επικίνδυνες τάσεις τους και 
να τους κάνει ευάγωγους κι ασφαλείς. Όπως και στον Ντο
στογιέβσκη, ο επαμφοτερισμός του ανθρώπου έκανε μεγάλη 
εντόπωση στο Μέγα Ιεροεξεταστή . Όπου κι αν στραφοό
με, βρίσκουμε τρομακτικές αντιθέσεις: διεφθαρμένοι άνθρω
ποι είναι συχνά αφελείς και καλόκαρδοι· άνθρωποι του σκοι
νιοό και του παλουκιοό είναι αισθηματικοί ·  πουριτανοί είναι 
άσπλαχνοι και σκληροί ·  άνθρωποι όλο ενθουσιασμό είναι 
όμοια ικανοί για ποταπότητες όσο και για υψηλές πτήσεις . 
«Όταν πέφτω σ' ένα γκρεμό, λέει ο Ντιμήτρι, βουτάω 
με το κεφάλι κάτω και με τα πόδια επάνω, κι ευχαριστιέ
μαι να πέφτω με την εξευτελιστική αυτή στάση κι είμαι 
περήφανος γι' αυτό» . Η πηγή κι η αιτία του κακοό πάνω 
στη γη, βρίσκεται στην καρδιά του ανθρώπου που ηδονίζε
ται με τη σκληρότητα, την καταστροφή, την αυτοτιμωρία, 
τη βία και την ανταρσία . Ωστόσο γιατί δόθηκε στον άνθρω
πο η δυνατότητα να επιβάλλει το κακό; Γιατί ο Θεός ανέ
χεται τα δάκρυα των αθώων παιδιών, την αγωνία των φτω
χών θυμάτων -όλη αυτή την αιμοβορία, την αδικία και 
την αγωνία της γήινης όπαρξης; 

Ο lβάν Καραμάζοβ που θέτει όλ' αυτά τα προβλήματα 
δε βρίσκει καμιά δικαίωση για τον κόσμο όπως έχει δη-

χωρίς αυτόν ο Ντοστογιέβσχη δι θα 'χι γράφιι ποτέ τους Αδελ 
φούς Καραμάζοβ. 
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μιουργηθεί απ' τον ΠαντoΔUναμo . Απορρίπτει την τάξη των 
πραγμάτων και προκαλεί το Θεό . Στη μεταφυσική του αυ
τή ανταρσία αρνιέται την αθανασία της Ψυχής και το Θείο 
Νόμο σαν αντίθετα προς την ανθρώπινη επιθυμία για δικαι
οσύνη και τάξη . Δεν μπορεί να παραδεχτεί την ασυμφωνία 
ανάμεσα στη δίψα του ανθρώπου για τελειότητα και στη 
φριχτή πραγματικότητα του Θεού. Όμως ο πνευματικός 
αυτός αντάρτης που ξέφυγε απ' το παραδεγμένο δόγμα και 
βρέθηκε απομονωμένος σε μια νεκρή ζώνη, σπαράζει από 
μιαν εσωτερική αντίθεση. Πίστη κι απιστία, βεβαιότητα κι 
αμφιβολία αντιπαλεύουν ακατάπαυστα μέσα στον Ιβάν και 
τον κάνουν ανίκανο να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στο 
αίσθημα και στη λογική. Η ίδια του η εγκεφαλικότητα, 
το ίδιο του το πολυσύνθετο, του έχουν γίνει εμπόδιο και 
παραπονιέται στον Αλιόσα: Όσο πιο κουτός είναι κανείς, 
τόσο πιο καθαρά βλέπει. Η κουταμάρα είναι αφελής και 
γι' αυτό . . .  «θα χάριζα όλην αυτήν την υπέρτατη ζωή, όλες 
τις τιμές και τ' αξιώματα για να ενσαρκωθώ σε μια εμπό
ρισσα χοντρή εκατό οκάδες και ν' ανάβω κεράκια στην εκ
κλησία» .  

Απ' τον Ιβάν λείπει η απλότητα κι η ζεστασιά, δεν 
έχει ούτε πίστη ούτε αγάπη . Τα σχέδιά του είναι εγκεφαλι
κά κι η συμπεριφορά του βασίζεται πάνω σ' απόλυτα ορθο
λογιστικούς υπολογισμούς .  Αν δεν υπάρχει αθανασία Ψυχής 
αν ο άνθρωπος είναι εγκαταλειμμένος στις δυνάμεις του και 
δεν υπάρχει καμιά σχέση ανάμεσα στον ουρανό και στη γη, 
τότε όλα επιτρέπονται -ακόμα και το έγκλημα . Σαν το 
Ρασκόλνικοβ ,  ο Ιβάν απορρίπτει τον κοινό ηθικό κώδικα 
και τοποθετεί τον εαυτό του πέρα απ' το καλό και το κα
κό. «Τι  είναι συνείδηση ; »  ρωτάει. «Εγώ μόνος μου τη δη
μιούργησα_ Τότε γιατί βασανίζω τον εαυτό μου; Έτσι από 
καθαρή συνήθεια , από μια παγκόσμια συνήθεια που είναι 
εφτά χιλιάδες χρόνια παλιά . Όμως ας ξεφύγουμε απ' αυτή 
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τη συνήθεια κι ας γίνουμε Θεοί» .  Στο όραμά του για μια 
κοινωνία χωρίς Θεούς και για μιαν απεριόριστη για τον 
άνθρωπο ελευθερία ο Ιβάν κάνει ένα βήμα προς τον Υ πε
ράνθρωπο: το υΦηλότερο ιδανικό του Νίτσε που αναγνώρι
ζε το Ν τοστογιέβσκη σαν έναν απ' τους δασκάλους του . 

Οι ιδέες του Ιβάν επαναλαμβάνονται σε μια διεστραμ
μένη μορφή από το νόθο μηλαδερφό του Σμερντιακόβ, τον 
επιληπτικό λακέ. 

Η ενσάρκωση αυτή της ασημαντότητας είναι μια γε
λοιογραφία των μηδενιστών και στο στόμα του οι θεωρίες 
του Ιβάν αποκτούν μιαν αποκρουστική γεύση χυδαιότητας 
και ποταπότητας . , « Ήμουν απλώς όργανό σας » ,  λέει στον 
Ιβάν . «Αν δεν υπάρχει αιώνιος Θεός , δεν υπάρχει και κα
μιά αρετή κι ούτε και χρειάζεται τότε » .  Όμως ο Σμερ
ντιακόβ είνα.ι πολύ αδύνατος για να σταθεί στα ίδια του 
τα πόδια και να παραδεχτεί το έγκλημα, την απομόνωση, 
τη ματαιότητα της ζωής και την απογοήτευση, όπως κάνει 
ο δάσκαλός του ο Ιβάν . Αφαιρεί ο ίδιος τη ζωή του ενώ 
ο Ιβάν, συντριμμένος από ηθική ευθύνη και βασανιζόμενος 
από αμφιβολίες, καταρρέει κάτω απ' την πίεση της άλυτης 
εσωτερικής αντίθεσής του . Με διαφορετικό τρόπο πληρώ
νουν και οι δυο τις απόπειρές τους για παράβαση, όπως 
πληρώνει κι ο Ντιμήτρι που κρίνεται ένοχος απ' το κα
κουργιοδικείο μόλο που δεν είναι ο πραγματικός φονιάς του 
πατέρα του . Έγκλημα και Τιμωρία, παράβαση και αντα
πόδοση ολοκληρώνουν τον καθιερωμένο κύκλο τους στους 
Αδερφούς Καραμάζοβ. 

Μπορούμε να πούμε πως η μοίρα του γερο-Καραμάζοβ 
και των γιων του συνεπάγεται την ύπαρξη ενός ηθικού νό
μου. Ωστόσο ο Ντοστογιέβσκη δεν ήταν ικανοποιημένος με 
μια τέτοια αρνητική απόδειξη της υπέρτατης αλήθειας. Ήθελε 
να βρει ένα δρόμο έξω από την αμαρτία, απ' το σάλο των 
παθών του ανθρώπου και τα λοξοδρομίσματα του νου του . 
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Έψαχνε μ ε  λαχτάρα για μια δικαίωση της ζωής και του 
κάλου και για μια κατάφαση των θετικών αξιών. Ο αναζη
τητής αυτός του Θεου μπορουμε να πουμε ότι φτάνει στην 
πληρότητά του όταν διατυπώνει τις αμφιβολίες και τις αντι
θέσεις του, όταν θέτει τα προβλήματα της ενοχής, της θέ
σης του ανθρώπου μέσα στο συμπαν, του καλου και του 
κακου -και αποτυχαίνει όταν θέλει να προσφέρει μια διέ
ξοδο ή μιαν ευκολη παρηγοριά. Ωστόσο επιχείρησε στους 
Αδελφους Καραμάζοβ μια θρησκευτική κατάφαση και προ
σπάθησε να διατυπώσει τις πιο εσώτερες πεποιθήσεις του . 
Δεν είναι μονάχα ο Ζωσιμάς , ο γέροντας του μοναστηριου 
(που προβάλλει στο βάθος του μυθιστορήματος σαν ένα συμ
βολο εξαγνισμου) που μας μιλάει για ηθική αναγέννηση , 
αλλά κι ένας απ' τους Καραμάζοβ -ο Αλιόσα- ενσαρκώ
νει κι αυτός τη χριστιανική πίστη κι αγάπη . Αντίθετα απ ' 
τον επιληπτικό πρίγκιπα Μίσκιν, τον παθητικό και ταπεινό 
ήρωα του Ηλίθιου, ο Αλιόσα είναι ένας υγιής, φυσιολογι
κός άνθρωπος. Σαν όλους τους Καραμάζοβ έχει μιαν αι
σθησιακή φλέβα εντός του , όμως τα πόδια του πατουν στα
θερά στο έδαφος. « Μη φοβάστε τη ζωή» ,  λέει στα παιδιά 
του σχολείου που έχουν γίνει φίλοι του . « Πόσο όμορφη 
είναι η ζωή, όταν κάνει κανείς κάτι καλό και δίκαιο ! »  Μια 
δεκαετία ακόμα πριν απ' τους Αδελφούς Καραμάζοβ ο Ντο
στογιέβσκη είχε γράψει: « ο  άνθρωπος δεν έχει το δικαίω
μα να γυρίσει τη ράχη του και ν' αγνοήσει τι γίνεται στον 
κόσμο -υπάρχουν υπέρτατοι ηθικοί νόμοι που δεν του επι
τρέπουν να το κάνει αυτό» . Η πίστη του Αλιόσα στο Θεό 
είναι οργανική και βαθιά. Δέχεται το Θείο Νόμο ( <<μόλο 
που δεν ξέρω τι σημαίνει» ) και προσπαθεί να ζήσει συμφω
να με τις αρχές της αγάπης, της αδελφοσυνης και της αυ
τοθυσίας, που γι' αυτές ο Χριστός έδωσε το ανώτατο πα
ράδειγμα. Η θρησκεία του δεν είναι ένα δόγμα -έχει ζέ
στα, συμπόνια και κατανόηση, που τους προσελκύουν όλους 
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κοντά του και τον καθιστοόν κεντρικό πρόσωπο του μυθι
στορήματος. Σαν τέτοιος παίζει ένα βασικό ρόλο στον από
κρυφο συμβολισμό του : ενώνει το μοναστήρι με την πολι
τεία , δένει το έγκλημα με την τιμωρία, συνδέει την αμαρ
τία με την αρετή, οδηγεί απ ' την παράβαση στη μετάνοια. 
Ταυτόχρονα ζωγραφίζεται μ' όλα τα χρώματα της ρεαλι
στικής τέχνης, μόλο που πολλοί κριτικοί τον βρήκαν όχι 
τόσο καλλιτεχνικά πειστικό και ζωντανό σαν τους άλλους 
πρωταγωνιστές του μυθιστορήματος. Είναι αλήθεια ότι η 
μορφή του Αλιόσα είναι κάπως ξέθωρη και ' υστερεί σε αδρό
τητα απ ' τους παραβάτες και τους επαναστάτες του Ντο
στογιέβσκη. Ωστόσο είναι το αντίστοιχό τους, κι ο Ντοστο
γιέβσκη απόδινε τεράστια σημασία στον αγαπημένο του αυ
τόν ήρωα. Υποστηρίχτηκε ότι ο Βλαδίμηρος Σολοβιόβ, ο 
φιλόσοφος κι ασκητής , είχε χρησιμέψει σαν το πρότυπο του 
Αλιόσα. Ο Ντοστογιέβσκη κι ο Σολοβιόβ είχαν πάει μαζί 
στο Μοναστήρι Όπτινα για να γνωρίσουν τον ' Αγιο στά
ρετς Τόχωνα που αποτελεί αναντίρρητα το μοντέλο του πα
τέρα Ιωσιμά.  Ο Αλιόσα ωστόσο είναι κάτι περισσότερο από 
'να πορτρέτο' είναι το σόνολο των φιλοδοξιών του , είναι 
η απάντηση του συγγραφέα στην ταραχή, στην άρνηση και 
στην αμφιβολία, και δεν είναι ν ' απορεί κανείς για το γε
γονός ότι η μορφή του Αλιόσα κυνηγοόσε το Ντοστογιέβ
σκη ακόμα κι όστερ '  απ' την ολοκλήρωση των Αδελφών 
Καραμάζοβ. Στον πρόλογό του ακόμα ο Ντοστογιέβσκη 
υπόσχεται μια συνέχεια του μυθιστορήματος που θ' αναφε
ρόταν στην ώριμη ζωή του Αλιόσα. Το Δέκατο Βιβλίο του 
έργου Τα Παιδιά, αφιερωμένο στον Κόλια Κρασότκιν και 
την παρέα του , κριτικαρίστηκε συχνά σαν έξω απ' την όλη 
αρχιτεκτονική του μυθιστορήματος. Όμως τα κεφάλαια αυτά 
εκπληρώνουν ένα σημαντικό σκοπό: δείχνουν ότι ο Αλιόσα 
δεν ήταν μόνος και πως θα 'βρισκε οπαδοός στην νεότερη 
γενιά . Ο γέρο-Καραμάζοβ κι οι αμαρτωλοί γιοι του ανή-
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καν στον παρελθόν, σ ε  μια ξεπερασμένη περίοδο της ρωσι
κής ζωής, ενώ ο Αλιόσα κι οι μικροί φίλοι του κοιτούσαν 
προς το μέλλον . Έτσι ο επίλογος όπου τα παιδιά φωνά
ζουν «Ζήτω του Καραμάζοβ» τελειώνει το όλο έργο με 
μια νότα ελπίδας κι υπόσχεσης. Η τραγωδία της λαγνείας, 
της περηφάνιας, της αμφιβολίας, του πάθους, του μίσους 
και του αίματος, που καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο χώρο 
των Φυχολογικών αντιθέσεων και των φιλοσοφικών αναζη
τήσεων του ανθρώπου , βρίσκει την κάθαρση, τη λύση και 
την εκπνευμάτωσή της στην από μέρος του Αλιόσα παραδο
χή της ζωής και στην προθυμία του να κηρύξει το Λόγο 
του Θεού: Το ρητό που διάλεξε ο Ντοστογιέβσκη για τους 
Αδελφούς Καραμάζοβ, συνοΦίζει τη σπουδαιότητα που έδι
νε στην κατάληξη αυτή:  Αμήν, αμήν λέγω υμίν εάν μη 
ο κόκκος του σίτου πεσών εις την γην αποθάνη, αυτός μό
νος μένει ·  εάν δε αποθάνη, πολύν καρπόν φέρει. Ενώ η 
Φυχολογική διεισδυτικότητα κι η ιδεολογική βαθύτητα των 
Αδελφών Καραμάζοβ είναι παγκόσμια αναγνωρισμένες, η 
κριτική διατύπωσε συχνά ορισμένες αντιρρήσεις ως προς την 
αρχιτεκτονική του έργου . Αντιρρήσεις εγείρονται συχνά για 
το μάκρος των διαλόγων, για τα δευτερεύοντα θέματα που 
διασπούν την προσοχή, και τη μελοδραματική επισώρευση 
των γεγονότων και των συμπτώσεων, για τον υΦηλό τόνο 
της αφήγησης που συχνά ξενίζει κι εξαντλεί τον αναγνώ
στη. Ε ίπαν ακόμα ότι μόλο που ο Ντοστογιέβσκη είναι 
άφθαστος στην περιγραφή ανθρώπινων ναυαγίων και δυστυ
χισμένων παιδιών, το πάθος του φτάνει συχνά επικίνδυνα 
κοντά στην κοινοτοπία και στη μελοδραματικότητα. Ωστό
σο παρ' όλ' αυτά τα Φεγάδια, ο Ντοστογιέβσκη πέτυχε 
στους Αδελφούς Καραμάζοβ μιαν ολότελα δική του μεγάλη 
μορφή, που αΦηφάει τους ακαδημα·ίκούς λογοτεχνικούς κα
νόνες. Θαρρετά χρησιμοποιεί διαφορετικές κι αντιθετικές τε
χνικές μεθόδους, δημιουργώντας έτσι μια καταπληκτικά 
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πλούσια υφή: η απλή έκθεση (τα πρώτα κεφάλαια του Πρώ
του Βιβλίου) ακολουθείται από δραματικές σκηνές ή μακρύ 
διάλογο ' η δυναμική αφήγηση, γεμάτη ζωηρό ενδιαφέρον 
και δράση, διακόπτεται από δικανικούς λόγους που παρατί
θενται ίn extenso' αστραπές βιαιότητας ακολουθούν ομιλίες 
για το Χριστιανισμό' σαρκαστικοί υπαινιγμοί και χιουμορι
στικές σκιαγραφίες χαρακτήρων εναλλάσσονται με περιγρα
φές θανάτων και παραληρημάτων . Η μοναδική αυτή δομή 
ανταποκρίνεται στα πολλαπλά επίπεδα που πάνω σ' αυτά 
ξετυλίγεται η εσωτερική ανάπτυξη των ιδεών και των συ
γκινήσεων. Οι Αδελφοί Καραμάζοβ δεν μπορούν να τοπο
θετηθούν πια σε κανένα περιορισμένο είδος, όπως δεν μπο
ρούν να τοποθετηθούν η Θεία Κωμωδία κι ο Φάουστ. Αγκα
λιάζουν πολλά μαζί με την ίδια συμπαντική ευρύτητα που 
ο μύθος τους κινείται ταυτόχρονα τόσο στο επίπεδο της κα
θημερινής ζωής όσο και της αφηρημένης σκέψης . Και συν
δέουν σε μιαν υπέρτατη ενότητα τέχνης την κόλαση του 
εγκλήματος και της τιμωρίας, το καθαρτήριο της σύγκρου
σης και του εξαγνισμού μέσα απ' τον πόνο με τ' όραμα 
του παραδείσου σα σύμβολο αγάπης και αρμονίας. Η ενό
τητα αυτή δίνει στους Αδελφούς Καραμάζοβ τη σφραγίδα 
ενός απ' τα μεγαλύτερα έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας . 
Κι αυτό άσχετα αν ο αναγνώστης συμφωνεί με κείνο που 
αποκαλείται θρησκεία του Ντοστογιέβσκη κι άσχετα αν συμ
μερίζεται τις ιδέες του, που περικλείουν μια μεσσιανική πί
στη στη μοίρα της Ρωσίας, μια καταδίκη του σύγχρονου 
πολιτισμού, μυστικοπαθή φόβο της επανάστασης και μιαν 
όχι λιγότερο μυστικοπαθή λαχτάρα για μια πλήρη μετα
μόρφωση της ανθρωπότητας . Εκείνο που κάνει το Ντοστο
γιέβσκη ένα απ' τα πιο ανήσυχα και πιο βαθιά πνεύματα 
των καιρών μας είναι η φλόγα της έξαρσης και της άρνησής 
του, το υπέρτατο θάρρος που μ' αυτό ξεσκεπάζει όλα τα 
μυστικά της καρδιάς μας και μας φέρνει στο χείλος του 
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γκρεμοu -την άβuσσο ποu uπάρχει μέσα στον άνθρωπο 
και στο σUμπαν. 

Ο ποιητής αuτός της αγωνίας και τοu μαρτuρίοu , ο 
ερμηνεuτής αuτός των μuστηρίων της ψυχής, ο εΡΕUνητής 
αuτός των θεμελίων της uπαρξης, εξέφρασε στο μuθιστόρη
μα αuτό όλες τις διανοητικές αμφιβολίες και τα ψuχικά μαρ
τuρια τοu OUrxpOVOU ανθρώποu . 

Και γι' αuτό όσο περισσότερο διαβάζοuμε το Ντοστο
γιέβσκη, τόσο περισσότερα ανακαλ!Jπτοuμε σ' αuτόν κι όλο 
περισσότερο αισθανόμαστε ότι το διάβασμα αuτό είναι μια 
ολοζώντανη και φωτεινή πείρα ζωής . 

Μ ΑΡ Κ  Σ Λ Ο Ν Ι Μ  

Digitized by 10uk1s, July 2009



Digitized by 10uk1s, July 2009



ΤΟ ΚΥΚ Ν Ε Ι Ο  Α Σ Μ Α  Τ Ο Υ  

Φ .  Ν Τ Ο Σ Τ Ο Γ Ι Ε Β Σ Κ Η 

Μ Ε Σ Α σε μια βαθιά, σε μιαν επίσημη α\)τοσ\)γκέντρω
ση, ο Ντοστογιέβσκη ετοιμάζεται να πει την τελευ
ταία το\) λέξη, να φέρει στο φως τις πιο ενδόμ\)χες 

πεποιθήσεις το\) , α\)τό πο\) ποτέ ως τώρα δεν είχε κάνει 
ολοκληρωτικά _ Έφτασε η ώρα α\)τής της γενικής εξομολό
γησης πο\) τόσες φορές άρχισε και τόσες φορές αναβλήθηκε. 
Οι Αδελφοί Καραμάζοβ θα 'ναι α\)τή η τελε\)ταία λέξη. 
Την οφείλει στο\)ς αναγνώστες πο\) εξαιτίας της ίδιας το\) 
της παράδοξης φιλολογικής θέσης, πο\) είναι ένα φαιvόμεvο, 
σύμφωνα με την παρατήρηση το\) ίδιο\) , γιατί, εκτεθειμένος 
για πάντα με το\)ς Δαψοvισμέvους, καταγγελμένος απ ' το 
σύνολο το\) Τύπο\) για τον αντιδραστικό το\) σκοταδισμό, 
δεν παύει ωστόσο να 'ναι ένας οδηΥός για αναρίθμητες ακ\)
βέρνητες σ\)νειδήσεις πο\) , χωρίς να \)ποφιάζονται τις σπα� 
ρακτικές το\) αμφιβολίες, ζητούν κοντά το\) την τόνωση της 
βεβαιότητας . Α\)τός ο μόχθος θα γεμίσει τρία χρόνια απ ' 
όσα το\) απομένο\)ν να ζήσει κι όταν θα 'χει τελειώσει θα 
μπορέσει «να κοιμηθεί τον ύπνο της γης» . 
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Να ξεκαθαρίσει, να μορφοποιήσει, να συνοΦίσει τις όλο 
πάθος ιδεολογίες τοu , να ποια είναι η πρώτη τοΙ,) φροντίδα, 
γιατί, ενοραματικός στοχαστής, παρορμητικός, δεν είναι ούτε 
φιλόσοφος ούτε θεολόγος . Το διερμηνΙα, τον ικανό να με
ταφράσει σε φιλοσοφική διάλεκτο τα Φελλίσματα της εσώ
τερης φωνής τοu , τον βρίσκει στο Βλαδίμηρο Σολοβιόβ, 
στο νεαρό αυτόν καθηγητή, το γιο τοΙ,) διάσημου ιστορικού 
που το Ιργο τοΙ,) διαβάζει η Ναστάσια στον αρραβωνιαστικό 
της Ραγκόζιν, στον Ηλίθιο .  Για τα προβλήματα του ορθό
δοξοΙ,) δόγματος, ο ΝτοστογιΙβσκη στηρίζεται στην αuθεντία 
του ΚωνσταντίνοΙ,) Πομπιεντονόστεβ, κυβερνητικού επιτρό
που της Ιεράς Σuνόδοu, λα'ίκού αρχηγού της ρωσικής εκ
κλησίας . Μ ια φιλία γεμάτη στοργή κι εμπιστοσύνη τον δΙ
νει με τον άκαμπτο αυ"tόν αξιωματούχο που Ιχει Ινα στε
γνό πρόσωπο μούμιας, χείλη λεπτά και σφιγμΙνα και ποΙ,) 
στην ακόλοuθη βασιλεία θα γίνει ο πιο τρομερός κι ο περισ
σότερο μισημΙνος απ' τοuς ανθρώποuς τοΙ,) κράτους, εκείνος 
που θα πασκίσει να σώσει τη δυναστεία «βάζοντας τη χώρα 
στο γύΦο» .  Έτσι εξασφαλισμΙνος ως προς το δόγμα, σuμ
φωνεί, στα κρuφά, με την αίρεση! Μια αλληλογραφία αρ
χίζει ανάμεσα σ' αuτόν και στοuς οπαδούς τοΙ,) Φιοντόροβ, 
τοΙ,) μuστηριακού φιλοσόφου της κοινής δράσης ποΙ,) είχε συλ
λάβει Ινα σχέδιο για την προσεχή ανάσταση της σάρκας 
-στην υλική και κατά γράμμα Ιννοια της λιξης . . .  Ταυτό
χρονα οι τόμοι στοιβάζονται πάνω στο μικρό τοΙ,) γραφείο . 
Τα γραφτά τοΙ,) μακαρίοΙ,) Τύχωνα Σαντόνσκη, επισκόποΙ,) 
του δΙκατοΙ,) όγδοου αιώνα, προτύπου της ρωσικής αγιοσύ
νης , βρίσκονται εκεί πλάι-πλάι με το απλο'ίκό Οδοιπορικό 
του ΠαρθΙνιοu, καλόγηρου του ΑγίοΙ,) Όροuς, και το Ευ
αΥΥέλιο κατά τον ΣβΙντενμποργκ πλάι στα Τρία ΔιηΥήμ.α
τα τοΙ,) ΦλωμπΙρ που μόλις ixouv εκδοθεί . 

Ξαναδιαβάζει τοuς συγγραφείς, ανακεφαλαιώνει τη ζωή 
τοu . Επιχειρεί Ινα ταξίδι στη χώρα όπου Ιζησε τα παιδικά 
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το\) χρόνια, ξαναβλέπει τον «πύργο» το\) Νταροβόγιε, την 
κοιλάδα και το δάσος, τα φτωχόσπιτα της Τσερμασνιά. Σ '  
α\)τή το\) την οδοιπορία, σταματάει για λίγο -καταφύγιο 
και έρε\)να- στο\)ς ερημίτες της Όπτινα, μοναστήρι πο\) 
\)πήρξε ένα κέντρο της πνε\)ματικής ζωής και πο\) την πόρτα 
το\) είχαν χτ\)πήσει διαδοχικά ο Γκόγκολ, ο Λεόντιεβ, ο 
Λέων Τολστόη. Εκεί ανοίγει την καρδιά το\) στον Αμβρό
σιο, τον στάρετς το\) ερημητηρίο\) , τον οδηγό της σ\)νείδη
σης, τον θεραπε\)τή και σ\)μβο\)λάτορα, τον θα\)ματο\)ργό 
στις ώρες το\) . Κι α\)τός ο α\)στηρός γέροντας θα γίνει το 
πρότ\)πο το\) στάρετς Ιωσιμά μέσα στο μ\)θιστόρημα· ιδανι
κή μορφή το\) ρωσικού μοναχισμού, pater seraphicus, το 
αντίστοιχο κι ο ορθόδοξος αντίζηλος πο\) ο σ\)γγραφέας θα 
δώσει στο Φτωχούλη. 

Και να τον τέλος κοντά στο έργο , έτοιμος ν '  ανοίξει 
τη μεγάλη μεταφ\)σική σ\)ζήτηση υπέρ και κατά το\) Θεού 
-γιατί οι Αδελφοί Καραμάζοβ α\)τό ακριβώς είναι .  «Εδώ 
είναι ο Διάβολος πο\) μάχεται με το Θεό, και το πεδίο 
της μάχης είναι η καρδιά το\) ανθρώπο\)) ,  κρα\)γάζει στην 
εξομολόγηση μιας φλογερής καρδιάς ο λοχαγός Μίτια μι
λώντας για την Ομορφιά, γι' α\)τό το « μ\)στηριώδες και 
τρομερό πράμα»_. Α\)τές οι λέξεις εφαρμόζονται σ'  ολόκλη
ρο το έργο, σ' α\)τή τη μεγαλόπρεπη μάχη Φυχών όπως 
και στο Βιβλίο του Ιακώβ και στον Φάουστ το\) Γκαίτε, 
σ'  α\)τή τη θεία κωμωδία πο\) παίζεται στο ίδιο επίπεδο 
μ' εκείνην το\) Αλιγκέρι .  Οι Καραμάζοβ είναι το απόγειο, 
ο δραματικός επίλογος μιας ζωής ,  επίλογος αντάξιος της 
Ενάτης Συμφωνίας το\) Μπετόβεν, όπο\) ο χορός στο φινά
λε Φάλλει -σ\)γκινητική αλήθεια σ\)νάντηση- τα ίδια λό
Υια, εκείνα το\) ύμνο\) Ωδή στη Χαρά το\) Σίλερ , που κη
ρύσσει ο πληθωριακός Μίτια μες στο φρενιτικό ενθο\)σιασμό 
το\) . 

Όπως το σ\)νήθιζε πάντα ο Ντοστογιέβσκή, η υπερβα-

Digitized by 10uk1s, July 2009



424 Φ. ΝΤΟΣΤΟΓΙΕΒΣΚΗ 

τική σημασία της πρόθεσής του διαφαίνεται μες απ' τη σκλη
ρή και ποταπή πραγματικότητα του αστυνομικού μυθιστο
ρήματος, μες απ' το ιστορικό και την ανάλυση μιας δικα
στικής πλάνης . 

Δε σύχναζε μάταια σαν δημοσιογράφος στα δικαστή
ρια: Δύο βιβλία, απ' τα δώδεκα αυτού του τρομερού corpus, 

θέτουν στη σκηνή μιαν ανάκριση γύρω από μια δολοφονία 
και τις σuνεδριάσεις του Κακουργιοδικείου . Οι ένορκοι έχουν 
ν' αποφανθούν για την περίπτωση ενός έκφυλου γιου που 
κατηγορείται πως από ζηλοτυπία δολοφόνησε και λήστεψε 
τον άσωτο πατέρα του , έναν κυνικό και ακόλαστο παλιά
τσο . Πού πρέπει ν' αναζητήσουμε την καταγωγή αυτού του 
γεγονότος ;  Ανάμεσα στους συντρόφους του Ντοστογιέβσκη, 
στο κάτεργο, υπήρχε ένας νεαρός ευπατρίδης που ονομαζό
ταν Ιλίνσκη, καταδικασμένος σαν πατροκτόνος . Να επρό
κειτο τάχα για μια σuμβoλική κι υπέρτατη χειρονομία ανταρ
σίας ή μήπως για το αποτέλεσμα εκείνης της υπόκωφης 
οιδιπόδειας ροπής που ο Φρόυντ κι ο Νόυφελντ πίστέψαν 
πως ανακάλυψαν ερευνώντας το υποσυνείδητο του συγγρα
φέα; 

Οι αδελφοί είναι τρεις, όπως στα λα'ίκά αφηγήματα 
-ο νεότερος, ο Αλιόσα, ο δόκιμος μοναχός , παίζει ένα 
ρόλο αντίστοιχο με κείνον του Ιβάν του Αγαθούλη, του 
ήρωα των ρωσικών παραμυθιών- ή μάλλον τέσσερις, όπως 
οι Σωματοφr5λαχες, γιατί πρέπει να προσθέσουμε σ' αυτούς 
και τον ειδεχθ11 νόθο Σμερντιακόβ . Μα όλοι ,  ακόμα κι ο 
τελευταίος, ο σιχαμερός επιληπτικός λακές, είναι υποστά
σεις, προβολές του τεμαχισμένου Εγώ του συγγραφέα . 

Όλοι παίρνουν μέρος σ' αυτό το τρομερό κακούργημα, 
-ο Μίτια, έχοντας την πρόθεση της πατροκτονίας , μετα
νιώνει την τελευταία στιγμή, ο Ιβάν είναι ένοχος διανοητι
κής συνενοχής με τον Σμερντιακόβ που διέπραξε το έγκλη
μα. 
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Αυτός ο έξαλλος ,  ο Μίτια , ενσαρκώνει αυτό το τρομα
κτικό εύρος της ρωσικής ψυχής που ο Ν:toστογιέβσκη ανα
γνωρίζει μέσα στον ίδιο τον εαυτό ΤQυ : Όλα τα ποτάμια 
συρρέουν εκεί, όλες οι αντιφάσεις εκεί συνυπάρχουν . «Εκεί
νο που για το πνεύμα είναι καταισχύνη, για την καρδιά 
είναι ομορφιά» . « Όποιος θέλει να κάνει τον άγγελο, κάνει 
το κτήνος» ,  μας προειδοποιεί ο Πασκάλ · και υπάρχει κάτι 
χειρότερο : Αυτό είναι να φλέγεσαι, με τα Σόδομα στην 
ψυχή σου, για το ιδανικό της Μαντόνας . 

« Όχι, ο άνθρωπος είναι πλατύς, πάρα πολύ πλατύς .  
Εγώ θ α  τον είχα περιορίσει» .  Κ ι  είναι τάχα ο ίδιος ο Μί
τια που προφέρει αυτές τις  καταπληκτικές λέξεις της σαρδό
νιας απελπισίας, ο Μίτια, ο ιπποτικός αλήτης, ο απαίδευ 
τος καραβανάς, το καταστρεπτικό σκουλήκι, αυτός που κλαίει 
μ' ένα στίχο του Σίλερ; 

Βέβαια είναι ο ίδιος ο Ντοστογιέβσκη γιατί το δράμα 
που κάνει να παρελάσει μπρος στα μάτια μας έχει για θέα
τρο την καρδιά του και για ηθοποιούς τα πάθη του ! 

Ποιος δε θ '  αναγνωρίσει το ρημαγμένο πρόσωπο του 
συγγραφέα κάτω απ' τη διάφανη μάσκα του Ιβάν Καραμά
ζοβ ,  του ήρωα και μάρτυρα της άρνησης, που δεν μπορεί 
να πιστέψει και που δεν μπορεί να ζήσει δίχως να πιστεύει; 
Ο συγγραφέας ισχυρίζεται πως με ό,τι «αλαζονικό και βλά
σφημο» προφέρουν τα χείλη του Ιβάν , έχει δώσει τη σύνθε
ση του σύγχρονου αναρχισμού . Ωστόσο δεν κάνει άλλο πα
ρά ν'  αποκαλύπτει το βάθος της ίδιας του της σκέψης όταν 
σφυρίζει στ' αυτί του Ιβάν αυτό τ' αδιαφιλονίκητο επιχεί
ρημα : «Το παράλογο της οδύνης των παιδιών αποδείχνει 
ταν παραλογισμό της συμπαντικής τάξης» .  Κάτι περισσότε
ρο: Λατρεύει τόσο αυτόν τον άλλο εαυτό του , τον όμορφο 
και νέο όμως, που του δανείζει ένα θέμα που , για να το 
πούμε έτσι, σ' όλη του τη ζωή το κλωσούσε. Εκείνο του 
Θρύλοι; ΤΟι) ΜεΥάλοι; Ιεροεξεταστή, αυτή την απολογία που, 
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όπως είπε σ' έναν βιογράφο τοu , τη θεωρεί σαν το ύψιστο 
σημείο ολόκλ ηροΙ) τοΙ) φιλολογικοό έργοu . 

Αuτή τη φανταστική ιστορία τοποθετεί στη Σεβίλη, 
στην εποχή των πuρών της Ι εράς Εξέτασης, αuτό το θαό
μα ποΙ) ανταποκρίνεται στην ελπίδα τοΙ) ανθρώπινοΙ) γέ
νοuς : την επανενσάρκωση τοΙ) Χριστοό . Ο Μ έγας Ι εροε
ξεταστής δ ιατάζει να σuλλάβοuν τον Υιό τοΙ) ΑνθρώποΙ) 
και τον καταδικάζει να πεθάνει στην πuρά . « Γιατί ήρθες 
λοιπόν να μας ενοχλήσεις ; »  αγανακτεί ο αρχιερέας . Και 
δικαιώνει ,  ενάντια στο Χριστό, το μέγα και σοφό Πνεό
μα , το πνεύμα της καταστροφής και τοΙ) μηδενός , ποΙ) 
τον είχε εμβάλει σε πειρασμό , στην έρημο . Ο Ι εροεξετα
στής περιφρονεί και οικτίρει την ανθρώπινη αδuναμία . Φορ
τώνοντας το · ποίμνιο με αλuσίδες και δ ίνοντάς τοΙ) τον 
άρτον τον επιοόσιον , ο ιερέας επωμίζεται το φορτίο της 
ελεuθερίας , uπερβολικά βαρό για το πλήθος των θνητών . 
« Ε μείς διορθώσαμε το έργο ΣοΙ) και το θεμελιώσαμε στο 
θαύμα, στο μυστήριο και στο κύρος» . Ποιος εμείς και 
σε ποιον ο Ντοστογιέβσκη αποδίδει αuτή τη σατανική απά
τη, αuτή την uποκατάσταση τοΙ) Σωτήρα με τον Πειρα
σμό; Πρώτα-πρώτα, και ασφαλέστατα, στην Καθολική Εκ
κλησία , στο χριστιανισμό της Δόσης.  Αλλά το να δοόμε 
σ '  αuτό το μονόλογο (γιατί ο Χριστός μένει σιωπηλός) 
μονάχα ένα λίβελο ενάντια στη Ρώμη θα ' ταν σα να πα
ραγνωρίζαμε τον τόνο αuτών των σελίδων , γιατί αuτός 
ο γέροντας των ενενήντα χρόνων , όταν αρνιέται τον κόριό 
τοu ,  δεν είναι ούτε ειδεχθής οότε γελοιογραφικός . Ε ίναι 
μεγάλος μέσα στην πλάνη τοΙ) και ηρωικός μέσα στον 
απελπισμένο μηδενισμό ποΙ) αποπνέοuν τα λόγια τοu . Ανα
ρωτιέται κανείς τι θ' απογίνει,. μπροστά σ' έναν τέτοιον 
αντίπαλο , ο Ρώσος μοναχός ,  ο πρωταθλητής της πίστης .  
Και  δεν ανησuχεί άδικα ο Πομπιεντονόστσεβ , αuτός ο ορ
θόδοξος Μέγας Ι εροεξεταστής, γιατί ολοφάνερα ο Ντο-
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στογιΙβσκη αγωνίζεται μάταια όταν πρόκειται για τον στά
ρετς . 

« Θα υποχρεώσω τους ανθρώπους ν '  αναΥνωρίσουν πως 
ο αγνός και ιδανικός χριστιανός δεν είναι μια αφηρημΙνη 
Ιννοια» ,  Ιγραφε στο διεuθuντή ΤΟι,) Ρωσικού Μηνύτορα, 
«και πως ο χριστιανισμός είναι το μοναδικό καταφuγιο 
της Ρωσίας σ' όλα της τα δεινά » .  Η βλασφημία κι η 
αναίρεση της βλασφημίας,  επίσημη αναίρεση ΠΟι,) γι '  αuτή 
μοχθεί με δΙος και εuλάβεια, να ο λόγος uπαρξης ΤΟι,) 

βιβλίοΙ,) τοu . Παρακαλεί το Θεό να εuδοκήσει να πετuχει 
κάτι παθητικό και ποιητικό . Μάταια βιάζει το ταλιντο 
τοι,) για να επιτελισει το πιο απαραίτητο χρέος, το χρΙος 
ν' απαντήσει στην πλευρά της άρνησης. Το κεφάλαιο τοι,) 
Ρώσου Μοναχού διατηρεί κάτι το πλαστό και αποσπα
σματικό , η εικόνα τοι,) Ζωσιμά παραμΙνει τεχνητή και 
ξΙθωρη . Κι η απάντηση , φuσικά, όσο κι αν είναι εuγλωτ
τη , ξεστρατίζει απ ' το πρόβλημα . Η αφήγηση τελειώνει 
με το όραμα τοι,) εν Κανά γάμοΙ,) ποΙ,) παροuσιάζεται στον 
Αλιόσα , το δόκιμο ποΙ,) εγκαταλείπει τον μοναχικό βίο .  
Τον Ιχει αγγίξει η Θεία Χάρη , τον Ιχει διαπεράσει το 
μuστικό της κάλεσμα . « Τρεις μΙρες αργότερα θ' αφήσει 
το μοναστήρι » . Ξαναβρισκόμαστε μπροστά στο δίλημμα . 
Το βιβλίο τΙλειωσε . Θα πρΙπει να 'χοuμε φτάσει .  Μα 
ξαναφεuγοuμε προς τ '  άγνωστο . 

Αuτό το Gloria ίn excelsis (Δόξα εν Υ ψ ίστοις) ποΙ,) 
μ' αuτό τελειώνοuν οι Αδελφοί Καραμάζοβ,  σκοτεινό ορα
τόριο της Τελεuταίας Κρίσης, δεν Ιχει ακόμη σuντεθεί , 
όταν Ινα γεγονός uψίστης σημασίας καλεί το ΝτοστογιΙβ
σκη στη Μόσχα , στη γενΙτειρά τοu : τα εγκαίνια τοι,) μνη
μείοΙ,) τοι,) ποιητή noucrXLV -τοΙ,) Ποuσκιν ποΙ,) ο θάνατός 
τοι,) είχε βuθίσει σε πΙνθος τον Ιφηβο των δεκάξι χρόνων. 
Από κείνη την αποφράδα ημέρα , ποτέ ο Ποuσκιν δεν είχε 
πάψει να 'ναι ο αόρατος σuντροφος τοι,) σuγγραφΙα, το 
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αγαθό του δαιμόνιο, η αχτίνα που πΙφτε.ι απ το φε.γγίτη 
του υπογε.ίου του , Ο Μακάρ κιόλας, ο γε.ρο-γραφιάς των 
Φτωχών, πλικε.ι το απλο'ίκό ε.γκώμιο των ΑφηΥημάτων 
του Μπιέλκιν -αριστούργημα τΙτοιας απλότητας που κι 
από ένα Μπιε.λίνσκη ε.ίχε. παραγνωριστε.ί. Στο βάθος όλων 
των με.γάλων μυθιστορημάτων του Ντοστογιέβσκη ανακα
λύπτουμε. την ε.uε.ργε.τική παρουσία, το πανταχού παρόν του 
Πούσκιν -πρότυπο, φυλαχτό, φε.τίχ, Ο Χέρμαν, ο ήρωας 
της πε.τρουπολίτικης φαντασμαγορίας Ντάμα Πίκα, ε.ίναι ο 
με.γαλύτε.ρος αδε.ρφός του Ρασκόλνικοβ ( ε.ίναι κι αυτός υπο
λοχαΥός του Μηχαιιικού, όπως υπήρξε. ο Ντοστογιέβσκη) , 
Η μπαλάντα του Φτωχού Ιππότη, γίνε.ται το κυρίαρχο θέ
μα του Ηλίθιου , Οι Δαιμοιιισμέιιοι δανε.ίζονται από 'να ποίη
μα του Πούσκιν τον τίτλο και το μότο , Ο μονόλογος του 
ΦιλάΡΥυρου Ιππότη ε.μπνέε.ι στο με.λλοντικό Ρότσιλντ του 
Εφήβου του , τη «θέληση της δύναμης» , Με. δυο λόγια, 
ο Πούσκιν ε.ίναι μια θε.με.λιώδης αρχή της ηθικής του ζωής, 
Απε.σταλμένος της Σλάβικης Φιλανθρωπικής Εταιρίας ε.τοι
μάζε.ται λοιπόν να πάε.ι σ'  αυτό το συνέδριο, σ' αυτή την 
Οικουμε.νική Σύνοδο των Ρωσικών Γραμμάτων , Η απο
στολή δε.ν ε.ίναι δίχως κινδύνους , Ολοφάνε.ρα η συντριπτική 
φιλε.λε.ύθε.ρη και «δυτικισ.;nκή» πλε.ιοΨηφία θα κυριαρχούσε. 
κι ίσως θα παραγκώνιζε. την ασήμαντη ε.θνική με.ιοΨηφία , 
Μήπως τάχα η ένωση θα πραγματωθε.ί στ' όνομα του Πού
σκιν; Κι αυτός τι θα απογινόταν μέσα σ' αυτή τη σφηκο
φωλιά, αυτός που , ξέροντας πως ε.ίναι ο λατρε.μένος των 
αναγνωστών της Ρωσίας, νιώθε.ι πως ε.ίναι ε.κτε.θε.ιμένος στην 
ε.χθρότητα όλων των λογοτε.χνών της Ρωσίας; 

Θα 'θε.λε. να τον συνοδε.ύσε.ι η γυναίκα του , Μα πρέπε.ι 
να παραιτηθε.ί απ' αυτή την πολυτέλε.ια: οι λίγε.ς οικονο
μίε.ς που το αντρόγυνο ε.ίχε. αρχίσε.ι να συγκε.ντρώνε.ι, όπως 
και τα κέρδη από το βιβλιοπωλε.ιακό πρακτορε.ίο που ε.ίχε. 
οργανώσε.ι η 'Αννα Γρηγόριε.βνα, θα ε.ξανε.μίζονταν αε.ί. 

Digitized by 10uk1s, July 2009



ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΡΑΜΑΖΟΒ 429 

Στη Μόσχα, οι φόβοι του αποδείχτηκαν μάλλον δικαι
ολογημένοι . Όταν έφτασε τον υποδέχτηκαν με τιμές οι Σλα
βόφιλοι και μπόρεσε ν' αντιληφθεί πόσο αυτή η ομάδα ήταν 
απομονωμένη. Ο Κατκόβ, ο μέγας αυθέντης του Τύπου 
της δεξιάς, είχε αποπεμφθεί απ' το συμβούλιο: κακός οιω
νός . Δύσπιστος ο Ντοστογιέβσκη υποψιάζεται πως οι άν
θρωποι της Δύσης θα επιχειρήσουν πραξικοπηματικά να σφε
τεριστούν τη μνήμη του Πούσκιν . Στο γεύμα που δόθηκε 
στο Δημαρχείο, οι ανούσιες προπόσεις περισ�ρέφoνταν γύ
ρω απ' το θέμα : τι σημαίνει ο Πούσκιν για τη Ρωσία -
δίχως να τ' αντικρίζουν κατά μέτωπο . Και να η πρώτη 
επίσημη συνεδρίαση της «Εταιρίας των Φίλων των Ρωσι
κών Γραμμάτων» στην επίσημη αίθουσα των κιόνων, στη 
Λέσχη των Ευγενών . Ο Τουργκένιεβ παίρνει το λόγο . Μο
νομιάς, όλες οι καρδιές συναρπάζονται απ ' τον αγαθό γίγα.
ντα με τη λευκή γενειάδα, όλα τα πνεύματα συναρπάζονται 
απ' τον μεγάλο Ευρωπαίο, το ρήτορα και το ίνδαλμα της 
ιντελιγκέντσιας . Ο Τουργκένιεβ δείχνεται συγκρατημένος, 
σχεδόν επιφυλακτικός .  

Ο Πούσκιν είναι τάχα ένας εθνικός ποιητής που συνο
ψίζει την ιδιοφυ"ία της φυλής του και γι' αυτό είναι ένας 
παγκόσμιος ποιητής; Αυτό το ερώτημα έθεσε, μα ξέφυγε 
την απάντηση και δεν, τέλειωσε την ομιλία του δίχως να 
μπάσει μέσα στο βεβιασμένο αυτόν πανηγυρικό το εγκώμιο 
για το Νεκράσοβ -τον ποιητή της κοινωνικής αγανάκτη
σης. Καταλαβαίνουμε τη νευρικότητα και τον ερεθισμό του 
Ντοστογιέβσκη που είναι γεμάτος απ' το θέμα του , που 
αγανακτεί απ' αυτό τον γλοιώδη μακιαβελισμό που τον κάνει 
να δαγκώνει το χαλινάρι του . Κι οι αφάνταστες επευφημίες 
που απευθύνονταν στον αντίπαλό του, τον ταγμένον, θα μπο
ρούσε να πει κανείς κρίνοντας απ' τον έξαλλο ενθουσιασμό 
του κόσμου, σα νόμιμο διάδοχο του Πούσκιν, δεν ήταν βέ
βαια δυνατό να τον καταπραUνουν . Την άλλη μέρα ήταν 
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επιτέλους η σειρά του! Ε ίδαν τότε να επιτελείται το θαύμα 
της Ομιλίας Υια τοv Πούσκιv. 

Το κείμενο αυτής της ομιλίας, που είναι κήρυγμα, έξαλ
λη περιπλάνηση, θολή προφητεία, μας έχει διατηρηθεί. Δια
βάζοντάς το, νιώθουμε τον αντίχτυπο της τρομερής ρητορι
κής έξαρσης που το διαπερνάει με την καυτερή πνοή της, 
μα με τον τρόπο που θαυμάζουμε μια καταιγίδα σ' έναν 
ζωγραφικό πίνακα. Προφερμένο, σαλπισμένο αυτό το κεί
μενο απ' το όψος μιας εξέδρας, είχε ξεσπάσει σαν κόμα 
πάνω στο λαχανιασμένο πλήθος . Ο Ποόσκιν είναι μια με
γάλη ιστορική μορφή . Μα αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο 
απ' όλα, είναι πως είναι μια προφητική μορφή, που ευαγ
γελίζεται μια νέα ηθική, που είναι ο πρόδρομος μιας καλό
τερης ανθρωπότητας . Και αποκρυπτογραφόντας τα ποιήμα
τα του Ποόσκιν , σα ν'  αποκρυπτογραφοόσε ισάριθμα σόμ
βολα, ζωγραφίζοντας τους άτυχους «βυρωνικοός» ήρωές του, 
σαν ξεριζωμένους που έχουν ταχθεί στη στείρα αλαζονεία 
και στον καταστρεπτικό ατομικισμό, ο Ντοστογιέβσκη συ
μπεραίνει και εξαίρει σαν τον πιο υψηλό άθλο του ποιητή 
του αυτό το αξίωμα, κανόνα της ιδιωτικής και κοινωνικής 
ζωής: «Να μην οικοδομείς την εγωιστική ευτυχία σου πά
νω στην oΔUνη του άλλου» .  Κι ακριβώς γιατί έχει τα πά
ντα θυσιάσει σ' αυτή την αρχή, γι' αυτό η μορφή της Τα
τιάνας στον ΕUΥέvιο ΟvέΥΚΙV γίνεται η αποθέωση της Ρω
σίδας γυναίκας . (Πραγματικά, η Τατιάνα, πιστή στον κα
θήκον της, αυτή η άλλη πριγκίπισσα του Κλεβς, αποκροόει 
τον άνθρωπο που αγαπάει ,  το ρομαντικό γόη τον ντυμένο 
με τον μανΔUα του Τσάιλντ Χάρολντ . )  

Αυτό το μάθημα όμως της ταπεινοφροσόνης και της 
καρτερίας δεν είναι παρά ένα προοίμιο' ακόμα και το χω
ρίο όπου τιμά τον Ποόσκιν, επειδή είχε αντλήσει απ' τις 
βαθιές πηγές της ζωής και της ποίησης του λαοό , δεν είναι 
παρά η εισαγωγή στο κόριο θέμα. Το κοινό αιχμαλωτισμέ-
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νο, αναστατωμένο, κρέμ.εται κιόλας απ' τα χείλη του . Κι 
όταν προστάζει με παλλόμενη, επιβλητική φωνή: «Ταπει
νώσου, άνθρωπε υπερόπτη, εργάσου, άνθρωπε αργόσχολε» , 
όλα τα κεφάλια σκόβουν κάτω απ ' την καταιγίδα. Μα τότε 
ο ρήτορας υψώνει περισσότερο τον τόνο της φωνής γιατί 
του χρειάζεται να ψαόσει το μυστήριο του Ποόσκιν , την 
οικουμεvική αvτήχησή τοu, αuτό το χάρισμα των μεταμορ
φώσεων ΠΟι) ' ναι το χάρισμα της ρωσικής ιδιοφu"ί"ας ΠΟι) 

ΤΟι) επιτρέπει να 'ναι Ισπανός στο Δοv Ζουάv τοu , 'Αγγλος 
στο Γλέvτι κατά τη διάρκε\α της παvοιJκλας, Γερμανός στο 
Απόσπασμα του Φάουστ, 'Αραβας στη Μίμηση ΚΟΡαvίου, 
'ό�ως είναι αμίμητα Μοσχοβίτης στη σκηνή ΤΟι) χρονικο
γράφου Πιμέν ΤΟι) Μπόρις Γκοvτουvόβ. 

Και μέσα σ' αuτή την μαγική ιδιότητα ΤΟι) ποιητή, 
μέσα σ' αuτές τις μεταμορφώσεις αναγνώρισε την ίδια την 
οuσία και τη ΔUναμη της ρωσικής ψuχής ΠΟι) λαχταράει 
καθετί συμπαντικό και ανθρώπινο, την αδερφική οικουμενι
κή ένωση όλων των ανθρώπων. Αuτοu ΤΟι) μελλοντικο'; ονεί
ΡΟι) ΤΟι) λαοό-Μεσσία, ο Ποόσκιν θα είναι ο μάντης κι ο 
προφήτης. 

Δε θα μποροόσε κανείς να περιγράψει αuτό ΠΟι) έγινε 
τότε. Οι γυναίκες έκλαιγαν . Οι εχθροί αγκαλιάζονταν . Έγινε 
κάτι σαν ανεμοστρόβιλος στο βάθος της αίθουσας. Οι σποu
δαστές όρμησαν προς την εξέδρα . Ένας νέος λιποθόμησε 
σφίγγοντας το χέρι ΤΟι) Ντοστογιέβσκη . Ο Τοuργκένιεβ το'; 
άπλωσε τα χέρια . Σαστισμένος ,  σπρωγμένος, ο' αντιπρόσω
πος ΤΟι) ΥπουργείοΙ) Παιδείας της Γαλλικής Δημοκρατίας 
αναρωτιόταν τι ήταν αuτή η τρέλα ποΙ) κuρίεψε όλοuς αu
τοός τοuς Ρώσοuς. Ήταν ο μεγαλοφuής λόγος ποΙ) είχε 
κατορθώσει το ακατόρθωτο. Σ '  αuτή τη στιγμή δεν uπήρ
χαν πια κόμματα, οότε Σλάβοι, οότε Δuτικοί αλλά μονάχα 
Ρώσοι. 

Όλη η αφρόκρεμα μιας χώρας έσμιγε μέσα σ' ένα ανεί-
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πωτο αίσθημα αγάπης και περηφάνιας . Ο Ντοστογιέβσχη 
'είχε θριαμβεόσει κάτω από τη σημαία του Ποόσκιν. Η ζωή 
του λοιπόν δε στάθηκε μάταιη. Η ευτυχία του είναι απέρα
ντη . 

Η βραδινή συγκέντρωση, αφιερωμένη στην απαγγελία 
στίχων του Ποόσκιν απ' τους συγγραφείς, θα 'ναι το απο
κορόφωμα αυτής της αξέχαστης μέρας, της 20ης Ιουνίου 
1 880. Ο Ντοστογιέβσκη έχει οριστεί ν' απαγγείλει τον Προ
φήτη. Κι από δω και πέρα, στα μάτια του καταμαγεμένου 
πλήθους, αυτός ο ίδιος είναι ο προφήτης. Η πιο υΦηλή, 
η πιο άγια φιλοδοξία αυτοό του «μεγάλου αμαρτωλοό» έχει 
πληρωθεί. Μήπως τάχα δεν είχε για έμβλημά του αυτό 
το δίστιχο, παρμένο από 'να ποίημα του Ογκάρεβ, που ' 
τόσες και τόσες φορές το 'χε πει και ξαναπεί με θέρμη: 

Ας μου δοθεί απ ' τη θέληση της τύχης, 
Η ζωή χι ο πόνος χι ο θάνατος του προφήτη . . .  

Πιο συχνά, στην πονεμένη κι ερεθισμένη Φυχή του πα-
ρουσιάζεται η εικόνα του προπηλακισμένου και λιθοβολημέ
νου προφήτη απ' το ποίημα του Λέρμοντοβ, του προφήτη, 
του γεμάτου χολή και φαρμάκι που κραδαίνει το μαστίγιο : 

'Αρχισα να χηρύττω 
Τις χαθάριες αρχές της αλήθειας 
Κι όλοι οι πλησίον μου 
Με λύσσα με λ ιθοβολούσαν . . .  

Ψιθυρίζοντας αυτοός τους εκδηλωτικοός στίχους, είχε 
στο νου του αυτούς, τους υβριστές, τους χλευαστές, τους 
αντίπαλους. Μα τοότο το βράδυ, δε θυμάται πια αυτές τις 
μνησικακίες . Θα 'θελ�, τοότη την ευλογημένη στιγμή, να 
φωνάξει όπως ο Ιβάν Καραμάζοβ: «Θέλω να συγχωρέσω, 
θέλω ν' αγκαλιάσω» .  Μήπως δεν είχε τοποθετήσει στην 
ομιλία του , πλάι στ ' όνομα του Ποόσκιν, τ' όνομα "ωυ 
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Το\)ργκένιεβ -πράξη μοναδικής α\)τοσ\)ντριβής! Τώρα θ '  
απαγγείλει έναν άλλον Προφήτη, ένα ποίημα όπο\) δεν \)πάρ
χει οότε μίσος, οότε μνησικακία, παρά μονάχα \)περάνθρω
πο μεγαλείο : η π\)ρακτωμένη άμμος, το τρομερό εξαπτέρ\)
γο σεραφείμ με τη γ\)μνή το\) ρομφαία, η αρχα'ίκή γλώσσα 
της Β ίβλο\), κι η όπαρξη πο\) ασπαίρει, η όπαρξη εκείνο\) 
πο\) η Θεία Πρόνοια τον προόρισε να σηκώνει το απέραντο 
φορτίο . Όταν προχώρησε προς την εξέδρα, μια δίνη διέ
τρεξε την αίθο\)σα, κι όστερα απόλ\)τη σιγή. Έμοιαζε απορ
ροφημένος από κάποιο όνειρο, απών απ' τον ίδιο τον εα\)τό 
το\). ' Αρχισε να μιλάει πoΛU χαμηλά, με φωνή αλλοιωμέ
νη: 

ΤUΡαΥνισμένος απ ' τη δίψα της ψuχής μοu 

Στην σκuθρωπή την Έρημο σερνόμοuνα . . . 

Μα να κιόλας, πο\) η αβάσταχτη λάμψη το\) οράματος 
τον ξ\)πνάει από τη νάρκη το\) . Η \)πόκωφη φωνή το\) βρ\)
χιέται και δονείται. Το δεξί το\) χέρι, σπασμωδικά χαμη
λωμένο, μάχεται με μια χειρονομία έτοιμη ν' αναπηδήσει. 
Κι είναι σχεδόν τρομακτικό το θέαμα α\)τοό το\) ισχνοό , 
εξαντλημένο\) κορμιοό, τεντωμένο\) σε μια τόσο οδ\)νηρή έκ
σταση. Τέλος, σε μιαν \)πέρτατη αγαλλίαση, σε μια μακρά 
διαπεραστική κρα\)γή, αντηχεί το τελε\)ταίο τετράστιχο: 

Σήκω, Προφήτη. Βλέπε κι άκοu. 

Δ ιαπεράσοu απ ' τη θέλησή μοu, 

Και διατρέχοντας στεριές και θάλασσες 
Πuρπόλει με το λόγο σοu την καρδιά των ανθρώπων. 

Στο δρόμο το\) γ\)ρισμοό, πλημμ\)ρισμένος χαρά για την 
εκπλήρωση το\) χρέο\)ς το\) και για τη νίκη πο\) κέρδισε, 
δε ξεγελιέται ωστόσο για καιρό -ξέρει πόσο σόντομη είναι 
η διάρκεια α\)τοό το\) θαόματος πο\) οφείλεται στη μcιγνητι-
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κή OUναμη της παρο\)σίας το\) και στη φλόγα το\) λόγο\) 
το\). 

«Είναι μια μεγάλη νίκη για την ιδέα μας, ύστερ' από 
εικοσπέντε χρόνια πλάνης» , γράφει, την 'δια κείνη μέρα, 
στη γ\)ναίκα το\). Μα μόλις γ\)ρίσει στο μικρό το\) σπίτι, 
στη Στάρctγια Ρούσα, ανάμεσα στο\)ς δικούς το\), προειδο
ποιεί τη σεβάσμια φίλη το\), την κόμισσα Τολστόη, τη θεία 
το\) σuγγραφέα: «Να 'στε σίγο\)ρη, όπο\) να 'ναι θ' ακούσε
τε το\)ς σαρκασμούς το\) πλήθο\)ς. Δε θα μου το συΥχωρέ

σουΥ στα διάφορα φιλολογικά παρεκκλήσια» .  Οξ\)δερκής 
απαισιοδοξία! ΟΙ φιλολογικές φατρίες, καθώς νιώθο\)ν ντροπή 
πο\) είχαν ενδώσει σε μια στιγμή σuγκίνησης, διπλασιάζο\)ν 
από λύσσα το\)ς χοντροκομμένο\)ς το\)ς χλε\)ασμούς. Κρί
νουν την ομιλία του σαν γεμάτη αμφίβολα επιχειρήματα 
κι έκδηλες αντιφάσεις. 

Ακόμη μια φορά ο πολεμιστής ξ\)πνάει μέσα στο Ντο
στογιέβσκη και, μ' α\)τή την ε\)καιρία, ξαναπιάνει το Ήμε

ρολόΥιό το\). Κι ο παλιός μαχητής καταφέρει τρομερά χτ\)
πήματα στο γένος των χαρτοποντικών. Στο μεταξύ έχει 
τελειώσει η δημοσίε\)ση των Καραμάζοβ. «Είναι για μένα 
μια μεγάλη στιγμή» ,  εμπιστεύεται στο γραμματέα της Σύ
νταξης το\) Ρωσικού ΜηΥύτορα, και σuνεχίζoντας σ'  έναν 
τόνο χωρατού που OUσκολα κρύβει τη μελαγχολία το\), λέ
ει: «ΕπιτρέΦτε μο\) να μη σας αποχαιρετήσω για πάντα. 
Ξέρετε δα πως έχω σκοπό να ζήσω και να γράφω ακόμα 
είκοσι χρόνια» . Να προαισθάνεται τάχα πως τούτη τη στιγ
μή, η προσπάθειά το\) σ' α\)τόν εδώ τον κόσμο έχει τελειώ
σει; 

Τρεις μήνες αργότερα πεθαίνει από πνε\)μονική αιμορ
ραγία, στα εξήντα του χρόνια, στις 9 το\) Φλεβάρη του 
1 88 1 .  Πεθαίνει ακριβώς πάνω στην ώρα, έτσι που να γ λι
τώσει από μιαν είδηση πο\), σίγο\)ρα, θα έθλιβε τρομερά 
τις τελευταίες στιγμές το\) : την είδηση της δολοφονίας το\) 
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Αλε.ξάνδρου Π, του Τσάρου του απε.λε.υθε.ρωτή απ' τους 
Δαιμονισμένους. 

Ήταν άρρωστος, άρρωστος κιόλας ε.δώ και λίγε.ς μέρε.ς, 
και δε.ν ε.ίχαν ανησuχήσε.ι ιδιαίτε.ρα γι' αυτό. Ο χρόνιος 
κατάρρους του λάρυγγα μπορούσε. να θε.ωρηθε.ί ανώδυνος. 
Τίποτα δε.ν τους έκανε. να προβλέΦουν τη διάρρηξη της αρ
τηρίας που θα τον έφε.ρνε. στον τάφο. Μια τρομε.ρή αιμορ
ραγία αναστάτωσε. τους δικούς του . 'Υ στε.ρα ακολούθησε. 
μια δε.ύτε.ρη αιμορραγία. Ο άρρωστος έχασε. τις αισθήσε.ις 
του . Έφε.ραν γιατρούς, έστε.ιλαν να φωνάξουν τον ιε.ρέα. 
Ο Ντοστογιέβσκη ε.ξομολογήθηκε. και κοινώνησε.. Αυτό τον 
ανακούφισε. ιδιαίτε.ρα. Την άλλη μέρα, μόλο που έμε.νε. στο 
κρε.βάτι, ασχολήθηκε. με. τα δοκίμια του Ημερολογίου του. 
Έπρε.πε. οπωσδήποτε. να κυκλοφορήσει στην ορισμένη ημε.
ρομηνία. Ξαφνικά η αρρώστια του γύρισε. στο χε.φότε.ρο. 
Επε.ιδή ο γιατρός του 'χε. απαγορέΦε.ι να μιλάε.ι, κάλε.σε. 
την ' Αννα Γρηγόριε.βνα με. το βλέμμα και με. μια χε.φονο
μία ζητώντας της να του φέρε.ι το «χρησμό» του, ε.κε.ίνο 
το Ευαγγέλιο που του 'χαν κάνε.ι δώρο οι άγιε.ς γυναίκε.ς 
του Τομπόλσκ, και που, τα τέσσε.ρα χρόνια του κάτε.ργου, 
το 'χε. πάντα κάτω απ' το σκληρό του προσκέφαλο. 

Ήταν ένας χοντρός τόμος, δε.μ.ένος με. μαύρο δέρμα. 
Στο πίσω μέρος του δε.σίματος ήταν μια σκισιματιά όπου 
οι δωρήτριές του ε.ίχαν βάλε.ι κρυφά ένα χαρτονόμισμα. Σ '  
αυτό το  βιβλίο, ο Ντοστογιέβσκη έμαθε. έναν απ' τους σu
ντρόφους του στο κάτε.ργο να διαβάζε.ι. Γι' αυτόν, τούτο 
το αντίτυπο της Καινής Διαθήκης (κι ε.ίχε. πολλά) ήταν 
και σα μια μαγική Σολομωνική, όπου σuνήθιζε. να διαβάζε.ι 
τους χρησμούς της Μοίρας. Η 'Αννα Γρηγόριε.βνα τ' άνοι
ξε. στην τύχη, όπως το συνήθιζαν και του διάβασε. δυνατά 
τις πρώτε.ς γραμμές της σε.λίδας. Ήταν το 1 40 ε.δάφιο του 
ΠΙ κε.φαλαίου του κατά Ματθαίον. 

«ο δε Ιωάννης διεκώλυεν αυτόν, λέγων: Εγώ χρείαν 
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έχω υπό σου βαπτισθήναι, και συ έρχη προς με; Αποκριθείς 

δε ο Ιησούς είπε προς αυτόν: Άφες άρτι ' διότι ούτως είναι 

πρέπον εις ημάς να εκπληρώσωμεν πάσαν διακαιοσύνην». 

Όταν η 'Αννα Γρηγόριεβνα διάβασε αuτές τις γραμμές, 
ο Φιόντορ Μιχάληλοβιτς της εεπε σιγανά: «Ακούς, 'Αννα; 
-' Αφες άρτι- αuτό θα πει πως θα πεθάνω» .  

Πέντε ώρες αργότερα ξεψύχησε -παραδειγματικό τέ
λος της πιο περεπαθης ύπαρξης τοΙ) κόσμοu . Το «σκληρό 
ταλέντο» πεθαενει στο κρεβάτι τοΙ) το θάνατο τοΙ) δικαεοu, 
uπακούοντας στο κάλεσμα τοΙ) θείοΙ) λόγοu, αφού εuλόγησε 
πρώτα τη yuvoιCxoι τοΙ) και τα παιδιά τοu, το Φέντια και 
τη Λιοuμπόβ, εν ειρήνη με τον ίδιο τον εαuτό τοΙ) και με 
τον οuρανό. 

Στερνή χάρη της Θείας Πρόνοιας! Γιατί σπάνια δόθηκε 
σε μια ρωσική μεγαλοφuί"α να κοιμηθεί εν ειρήνη KupCou . 
Ο Πούσκιν κι ο Λέρμοντοβ έπεσαν απ' τις σφαίρες των άση
μων αντιπάλων τοuς, κομπάρσων της ειμαρμένης. Ο Μπιε
λίνσκη κι ο Ντομπρολιούμποβ πέθαναν από φuματίωση στο 
άνθος της ηλικεας τοuς. Ο νεαρός Γκάρσιν αuτοκτονεί σε 
μια κρίση παραφροσύνης, πέφτοντας από μια σκάλα. Ο Τολ
στόη φεύγει, εγκαταλείποντας το σπίτι τοu, για να πεθάνει 
στο δρόμο. Μα στο Νικολάι Γκόγκολ, το διηγηματογράφο 
τοΙ) Παλτού, το μεγάλο προσήλuτο της ΑλληλΟΥραφίας, έχει 
επιφuλαχτεί η πιο τρομερή αγωνία! Μισότρελος, έρμαιο τοΙ) 
τρομακτικού φόβοΙ) της Κόλασης, πεθαίνει από ασιτία έχο
ντας χαράξει με ξέψuχο χέρι τούτη την ύστατη προσεuχή: 
«Σπλαχνίσου με, Κύριε, συΥχώρεσέ με τον αμαρτωλό. Δέσε 
ξανά το Σατανά με τη μυστηριακή δύναμη του ανεξιχνία

στου σταυρού! . . .  » Είναι η ίδια η αλήθεια ποΙ) αποπνέοuν 
αuτοί οι οδuνηροί στίχοι τοΙ) Νεκράσοβ: 

ΣυΥΥραφείς, αδέρφια μου, στο πεπρωμένο σας 

Κάτι μοιραίο υπάρχει. 
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Έτσι, ο θάνατος του Ντοστογιέβσκη, η γαλήνιά του 
κοίμηση, καταλύει την ύστατη αυτή στιγμή την oλiθρια 
εξουσία του μοιραίου που βάραινε όλη του τη ζωή! . . .  

Ολόκληρη η χώρα μοιάζει να μετέχει στο πένθος του 
μεγάλου νεκρού . Όλη η πρωτεύουσα παρελαύνει απ' τη 
στενή κατοικία του δρομάκου Κουζνέτσκη -μεγάλοι δούκες 
και σπουδαστές, σοφοί και γυναίκες του λαού . Ολότελα 
απροσχεδίαστα, δίχως να επέμβει καμιά επιτροπή, οργα
νώνεται μια κηδεία , τέτοια που ποτέ δεν είχε δει κανείς 
στη Ρωσία . Τριάντα χιλιάδες κόσμος συνοδεύουν τη σω
ρό του συγγραφέα των Φτωχών ως τη Λαύρα του Αλε
ξάνδρου Ν έβσκη . Συγγραφείς και σπουδαστές εναλλάσσο
νται μεταφέροντας στους ώμους το φέρετρο . Μια διπλή 
γιρλάντα εξήντα μέτρα μάκρος, από λουλούδια και δάφ
νες, προστατεύει την πομπή απ' το συνωστισμό. Εβδομή
ντα δύο στεφάνια καταθέτουν ισάριθμες αντιπροσωπείες. 
Δεκαπέντε χορωδίες ακολουθούν, ψάλλοντας ύμνους .  
'Τστερ' απ'  το  κήρυγμα του επισκόπου Νέστορα, οι ομι
λητές διαδέχονται ο ένας τον άλλον μπροστά στο ανοιχτό 
μνήμα . Κι όταν θα 'ρθει η σειρά του Βλαδίμηρου Σολο
βιόβ, του πιστού οπαδού , αυτός θα προσέρει λόγια εμπνευ
σμένα που θα κάνουν να φανεί και ν' αναλάμψει η υψηλή 
ανθρώπινη κι άγια σημασία εκείνου που υπήρξε και δη
μιούργησε ο Ντοστογιέβσκη. 

Είχε πιστέψει στην απέραντη και θεία δύναμη της αν
θρώπινης ψυχής που θριαμβεύει πάνω σε κάθε εξωτερική 
βία και σε κάθε εσωτερικό ξεπεσμό. Έχοντας συγκεντρώσει 
στην ψυχή του όλο το μίσος αυτού του κόσμου, όλο το 
βάρος και τη ζοφερότητα της ζωής, κι έχοντάς τα ξεπερά
σει με την άμετρη δύναμη της αγάπης και της συγνώμης, 
ο Nτoστoγιiβσκη ευαγγελίζεται σ' όλα του τα έργα αυτή 
τη νίκη . . .  «Ενωμένοι για την αγάπη εκείνου)} ,  κατέληξε 
με φλογερή έξαρση, «ας προσπαθήσουμε να ενωθούμε και 
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με� μεταςυ μας με μLαν όμΟLα αγάπη. ΓLατί τότε μονάχα 
θα εχπληρώσουμε το χρέος μας -rLCX τα μεγάλα του έργα 
XCXL ΤLς μεγάλες του oΔUνες- προς τοll πιιευματικό οδηγό 
του ρωσικού λαούΙ» 

ΑΝΤΡΕ ΛΕΒΙΝΣΟΝ 
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