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FIODORAS PAVLOVIČIUS KARAMAZOVAS

Aleksejus Fiodorovi%ius Karamazovas buvo m&s! apskrities dvarininko 
Fiodoro Pavlovi%iaus Karamazovo tre%iasis s&nus. T#vas savo metu buvo 
labai 'inomas (ir dabar pas mus dar prisimenamas) d#l savo tragi"kos ir 
neai"kios mirties lygiai prie" trylika met!, apie kuri( papasakosiu, kai ateis 
laikas. O dabar apie "it( „dvarinink(“ (taip j) visi vadindavo pas mus, nors 
jis beveik niekuomet negyveno savo dvare) tiek tepasakysiu, kad tai buvo 
keistas, ta%iau da'nokai pasitaik(s tipas, b&tent, ne tiktai abuojo ir i"tvirku-
sio, bet drauge ir nesupratingo 'mogaus tipas,*– ta%iau i" toki! nesupratin-
g!j!, kurie puikiai moka tvarkyti savo turto reikaliukus, ir, rodos, vien tai 
ir temoka. Fiodoras Pavlovi%ius, pavyzd'iui, prad#jo beveik i" nieko, dva-
rininkas jis buvo vargingas, lakstydavo pietauti prie svetim! stal!, taik#si 
)sikurti )namiu, o jo mirties valand( pas j) surado vos ne "imt( t&kstan%i! 
grynais pinigais. Ir tuo pat metu vis d#lto jis vis( savo gyvenim( buvo vienas 
i" nesupratingiausi! pakvai"#li! visoje m&s! apskrityje. Dar kartoju: %ia ne 
kvailumas, dauguma "it! pakvai"#li!*– 'mon#s protingi ir gudr&s, o kaip tik 
nesupratingumas, ir dar ka'koks ypatingas, nacionalinis.

Jis buvo dukart ved+s ir tur#jo tris s&nus*– vyresn)j), Dmitrij! Fiodorovi-
%i!, i" pirmosios 'monos, o kitus du, Ivan( ir Aleksej!, i" antrosios. Pirmoji 
Fiodoro Pavlovi%iaus 'mona buvo kilusi i" gana turting! ir kilming! bajor! 
Mijusov!, irgi m&s! apskrities dvarinink!. Kaip ten atsitiko, kad mergina su 
krai%iu, dar ir gra'i, be to, dar tokia 'vali ir protinga,*– toki! da'nai pasitaiko 
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m&s! dabartin#je kartoje, bet jau pasitaikydavo ir anks%iau,*– gal#jo i"tek#ti 
u' tokio niekingo „pa"lem#ko“, kaip tada j) visi vadindavo, a" per daug ne-
ai"kinsiu. Tiesa, pa'inojau ir a" vien( dar u'praeitos „romanti"kos“ kartos 
mergin(, kuri, kelet( met! paslaptingai myl#jusi vien( pon(, u' kurio, beje, 
gal#jo kuo ramiausiai i"tek#ti, baig# vis d#lto tuo, kad pati sugalvojo daugy-
b+ ne)veikiam! kli&%i! ir audring( nakt) "oko nuo auk"to kranto, pana"aus 
) uol(, ) gana gili( ir srauni( up+ ir 'uvo joje tik d#l savo kapriz!, vien tik 
nor#dama b&ti pana"i ) $ekspyro Ofelij(, ir netgi taip, kad jeigu "ita uola, jau 
seniai jos nu'i&r#ta ir pam#gta, neb&t! buvusi tokia vaizdinga, o jos vietoje 
b&t! buv+s tik prozi"kas l#k"tas krantas, tai ji, galimas daiktas, neb&t! n# 
m#ginusi 'udytis. Tai tikras faktas, ir reikia manyti, kad m&s!, rus!, gyveni-
me, dviejose ar trijose paskutin#se kartose, toki! ar pana"i! fakt! yra buv+ 
nema'ai. Pana"iai ir Adelaidos Ivanovnos Mijusovos poelgis buvo, be abe-
jon#s, svetim! v#j! atgarsis ir pavergtos minties sudirgimo vaisius. Ji galb&t 
)sigeid# parodyti savo moteri"k( savaranki"kum(, pasiprie"inti visuomen#s 
)pro%iams, savo gimini! ir "eimos despotizmui, o paslaugi fantazija j( )tiki-
no, sakysime, tik vienai akimirkai, jog Fiodoras Pavlovi%ius, kad ir )namys, 
bet yra vienas i" dr(siausi! ir pa"aipiausi! "itos pereinamos, geresnius lai-
kus prana"aujan%ios epochos 'moni!, nors buvo tik piktas komediantas, ir 
daugiau nieko. Pikanti"ka atrod# dar ir tai, kad jinai buvo vogte i"vogta, o 
Adelaida Ivanovna taip "ituo 'av#josi. O ir visuomenin# Fiodoro Pavlovi-
%iaus pad#tis vert# j) tada griebtis tokio triuko, nes jis kar"tai geid# padaryti 
karjer( kad ir ka'kokiomis priemon#mis; o prisiplakti prie geros gimin#s ir 
gauti krai%io atrod# labai masinantis dalykas. Tarpusavio meil#s, rodos, visai 
nebuvo*– nei su'ad#tin# jo nemyl#jo, nei jis jos, nors Adelaida Ivanovna ir 
buvo gra'i. Tad "itas atsitikimas, galimas daiktas, buvo savoti"kai vienintelis 
Fiodoro Pavlovi%iaus gyvenime, nors tas 'mogus vis( gyvenim( buvo toks 
didelis ga"l&nas, jog kiekvien( akimirk( gal#jo pulti prie kiekvieno sijono, 
kuris tik j) pamasint!. Tuo tarpu tik "i viena moteris nesu'adino jam jokios 
aistros, nepadar# "iuo at'vilgiu jokio ypatingo )sp&d'io.

Tuojau po i"vogimo Adelaida Ivanovna beregint pamat#, kad savo vyrui 
jinai jau%ia tik paniek( ir daugiau nieko. Tad vedyb! padariniai i"ry"k#jo 
nepaprastai greitai. Nors "eima net gana veikiai apsiprato su )vykiu ir pasky-
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r# pab#g#lei krait), tarp vyro ir 'monos prasid#jo baisi suirut# ir nuolatin#s 
scenos. ,mon#s pasakojo, kad jaunoji gyvenimo draug# parodydavo %ia ne-
palyginti daugiau taurumo ir kilnumo negu Fiodoras Pavlovi%ius, kuris, kaip 
dabar 'inoma, tada i"syk nugvelb# visus jos pinig#lius, apie dvide"imt penkis 
t&kstan%ius, vos tik jinai juos gavo, tad "itie t&kstant#liai jai tartum ) vanden) 
)krito. O dvarel) ir gana ger( nam( mieste, kuriuos ji irgi gavo krai%io, jis ilgai 
ir atkakliai steng#si perra"ydinti savo vardu*– sudaryti kok) tinkam( akt(, ir 
tikriausiai b&t! savo pasiek+s, taip sakant, vien per paniek( ir pasi"lyk"t#ji-
m(, kur) tolyd'io k#l# savo 'monai savo beg#di"ku "anta'u ir kaulijimu, vien 
per jos dvasin) nuovarg), kad tik atstot! nuo jos galvos. Bet, laim#, )siki"o 
Adelaidos Ivanovnos "eima ir sutramd# grobuon). Gerai 'inoma, kad vyras 
su 'mona da'nai pe"davosi, bet, kaip pasakoja 'mon#s, mu"dav+s ne Fiodo-
ras Pavlovi%ius, o mu"davusi Adelaida Ivanovna, kar"ta, dr(si, tamsiaveid#, 
nekantri, apdovanota nuostabia -zine j#ga. Pagaliau ji met# namus ir pab#go 
nuo Fiodoro Pavlovi%iaus su vienu skurstan%iu seminaristu mokytoju, pali-
kusi Fiodorui Pavlovi%iui trej! met! Miti(. Fiodoras tu%tuojau )sitais# na-
muose tikr( harem( ir #m# pa"#lusiai girtuokliauti, o per antraktus va'in#jo 
vos ne po vis( gubernij(, su a"aromis skund#si kiekvienam gyvam daiktui, 
kaip j) pamet# Adelaida Ivanovna, ir pasakojo tokias smulkmenas, kurias 
pasakoti vedusiam vyrui apie savo vedybin) gyvenim( tur#t! b&ti per daug 
g#da. Svarbiausia, jam buvo tartum malonu ir netgi "ird'iai miela vaidinti 
vis! akyse juoking( nuskriausto vyro rol+ ir netgi su padailinimais vaizduoti 
savo nuoskaudos smulkmenas. „Gali pamanyti, kad j&s, Fiodorai Pavlovi-
%iau, kok) laipsn) gavote,*– toks esate patenkintas, nors ir kaip sielvartauja-
te“,*– sakydavo jam pa"aip&s 'mon#s. Daugelis net pridurdavo, kad jis d'iau-
giasi, gal#damas rodytis atsinaujinusiu juokdariu, ir kad ty%ia, nor#damas 
labiau prajukinti 'mones, dedasi nemat(s savo komi"kos pad#ties. Kas gali 
'inoti, gal jis kartais tai dar# i" naivumo? Pagaliau jam pavyko aptikti savo 
pab#g#l#s p#dsakus. Varg"# atsid&r# Peterburge*– persikraust# ten su savo 
seminaristu ir atkakliai )niko visi"kai emancipuotis. Fiodoras Pavlovi%ius 
tuojau susir&pino ir #m# ruo"tis ) Peterburg(,*– o ko?*– ai"ku, n# pats ne'i-
nojo. I" tikr!j!, gal tada jis ir b&t! va'iav+s, bet "itaip nusprend+s pasijuto 
tur)s ypating( teis+ d#l dr(sos prie" kelion+ v#l nemenkai pal#bauti. Ir "it tuo 
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pa%iu metu jo 'monos gimin#s gavo 'ini(, kad ji Peterburge mir#. Ka'kaip 
staigiai mir#, ka'kur pal#p#je, vieni kalb#jo, kad "iltine, kiti*– kad, rodos, 
badu. Fiodoras Pavlovi%ius su'inojo apie savo 'monos mirt) girtas ir, sako, 
pasileid+s b#gti gatve ir #m+s "aukti, i" d'iaugsmo tiesdamas rankas dangop: 
„Dabar atleisi savo tarn(“, o kiti pasakoja, kad balsu raudoj+s kaip ma'as 
k&dikis, ir taip graud'iai, kad, sako, buv+ gaila ) j) 'i&r#ti, nors ir koks jis at-
rod+s "lyk"tus. Labai galimas daiktas, kad yra buv+ ir viena, ir kita, tai yra jis 
ir d'iaug#si savo i"silaisvinimu, ir verk# savo i"laisvintojos*– viskas drauge. 
Da'niausiai 'mon#s, net piktadariai, b&na kur kas naivesni ir atviresni, negu 
apskritai mums atrodo. O ir mes patys tokie esame.

I I

PIRMUOJU SŪNUMI NUSIKRATĖ

Ai"ku, galima )sivaizduoti, koks aukl#tojas ir t#vas gal#jo b&ti i" tokio 
'mogaus. Jam, kaip t#vui, kaip tik ir atsitiko tai, kas tur#jo atsitikti, jis vi-
si"kai ir galutinai apleido savo k&dik), sugyvent( su Adelaida Ivanovna, ir 
ne d#l to, kad b&t! jo nekent+s ar j) b&t! tam paskatin+ kokie )'eisti santuo-
kiniai jausmai, bet vien d#l to, kad tiesiog j) u'mir"o. Kol jis visiems lindo ) 
akis su savo a"aromis ir nusiskundimais, o savo namus pavert# i"tvirk#li! 
lindyne, trej! met! berniuk( Miti( pa#m# globoti Grigorijus, i"tikimas "it! 
nam! tarnas, ir jei tada jis neb&t! juo pasir&pin+s, gal neb&t! buv+ n# kas 
mar"kin#lius jam pakei%ia. Be to, dar taip atsitiko, kad k&dikio gimin#s i" 
motinos pus#s taip pat i" prad'i! tartum j) u'mir"o. Jo senelio, tai yra paties 
pono Mijusovo, Adelaidos Ivanovnos t#vo, tada jau nebebuvo tarp gyv!j!; 
jo na"l# 'mona, Mitios senel#, i"sik#lusi ) Maskv(, per daug )sisirgo, o sese-
rys i"tek#jo, tod#l beveik i"tisus metus teko Mitiai i"b&ti pas tarn( Grigorij! 
ir gyventi jo gry%ioje. Jeigu, beje, t#tu"is ir b&t! j) atsimin+s (negi gal#jo i" 
ties! apie j) ne'inoti), tai ir pats b&t! j) v#l i"siunt+s ) gry%i(, nes k&dikis 
vis d#lto b&t! trukd+s jam siaut#ti. Bet taip atsitiko, kad i" Pary'iaus gr)'o 
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Piotras Aleksandrovi%ius Mijusovas, velion#s Adelaidos Ivanovnos pusbro-
lis, daugel) met! i" eil#s v#liau i"gyven+s u'sienyje, tada labai dar jaunas, bet 
ypatingas 'mogus Mijusov! "eimoje, apsi"viet+s, tikras sostin#s gyventojas 
ir u'sienietis, be to, vis( savo gyvenim( europietis, o ) jo pabaig( penkto-
jo ir "e"tojo de"imtme%io liberalas. Per vis( savo karjer( jis palaik# santy-
kius su daugeliu liberaliausi! savo epochos 'moni!, ir Rusijoje, ir u'sienyje, 
asmeni"kai pa'inojo Prudon( ir Bakunin(* ir labai m#go prisiminti, jau ) 
savo kelioni! pabaig(, keturiasde"imt a"tunt!j! met! vasario revoliucijos 
Pary'iuje tris dienas ir pasakoti apie jas, duodamas suprasti, kad ir jis pats 
veik yra buv+s jos dalyviu ant barikad!. Tai buvo vienas i" maloniausi! jo 
jaunyst#s atsiminim!. Nuosavyb+ jis tur#jo nema'(, pagal ano meto mast( 
apie t&kstant) baud'iaunink!. Jo puikus dvaras stov#jo tuojau pat, kai tik 
i"va'iuoji i" m&s! miestuko, ir siek#si su 'eme garsaus m&si"kio vienuolyno, 
su kuriuo Piotras Aleksandrovi%ius, dar b&damas labai jaunas, kai tik gavo 
palikim(, &mai prad#jo nepabaigiam( byl( d#l ka'koki! '&kl#s teisi! up#je 
ar savavali"k! mi"ko kirtim!, tikrai ne'inau, bet prad#ti byl( su „klerikalais“ 
netgi laik# savo pilietine apsi"vietusio 'mogaus pareiga. Visk( i"gird+s apie 
Adelaid( Ivanovn(, kuri(, 'inoma, atsimin# ir netgi ka'kada )sid#m#jo, ir 
patyr+s, kad liko Mitia, nors ir kaip piktindamasis ir niekindamas Fiodor( 
Pavlovi%i! i" savo jaunumo, )siki"o ) ") reikal(. Dabar jis pirm( kart( ir su-
sipa'ino su Fiodoru Pavlovi%iumi. Ir tiesiog jam parei"k#, kad nor#t! pats 
aukl#ti k&dik). Piotras Aleksandrovi%ius ilgai po to pasakodavo, nor#damas 
pary"kinti b&ding( Fiodoro Pavlovi%iaus bruo'(, jog kai jis u'simin# apie 
Miti(, tai anas kur) laik( atrod# visai nesuprant(s, apie kok) k&dik) %ia kal-
bama, ir netgi tartum nustebo, kad ma'ame%io s&naus ka'kur tikrai esama 
jo namuose. Jei Piotro Aleksandrovi%iaus pasakojimas gal#jo b&ti perd#tas, 
tai vis d#lto jame tur#jo b&ti ir ka'ko pana"aus ) ties(. Bet Fiodoras Pavlovi-
%ius i" tikr!j! vis( gyvenim( m#go apsimetin#ti, staiga suvaidinti prie" jus 
kok) nelaukt( vaidmen) ir, svarbiausia, kartais be jokio reikalo, netgi tiesiog 
patsai sau pakenkdamas, kaip kad, pavyzd'iui, "iuo atveju. Beje, "is bruo'as 

* Pjeras !ozefas Prudonas (Pierre-Joseph Proudhon, 1809–1865)*– smulkiabur'uazinis 
socialistas, 'ymus pranc&z! anarchizmo atstovas. Michailas Bakuninas (1814–1876)* – 
rus! revoliucionierius, narodnikyst#s ir anarchizmo ideologas. F. Dostojevskis, keliauda-
mas po Vakar! Europ(, buvo ne kart( su juo susitik+s.
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yra b&dingas labai daugeliui 'moni!, ir netgi itin proting!, ne toki! kaip 
Fiodoras Pavlovi%ius. Piotras Aleksandrovi%ius #m#si tvarkyti reikal( kar"tai 
ir net buvo paskirtas (drauge su Fiodoru Pavlovi%iumi) k&dikio glob#ju, nes 
po motinos mirties vis d#lto liko "ioks toks turtelis, namas ir dvaras. Mitia 
i" tikr!j! i"sik#l# pas "it( antros eil#s d#d+, bet savo "eimos tas netur#jo, o 
kadangi jis pats, vos tik sutvark+s ir u'sitikrin+s pinigines pajamas i" savo 
dvar!, tuojau v#l i"skub#jo ilgam ) Pary'i!, tai k&dik) paved# vienai i" savo 
antros eil#s tet!, vienai maskvi"kei poniai. Atsitiko taip, kad, u'sibuv+s Pary-
'iuje, ir jis u'mir"o k&dik), ypa% kai u'#jo toji vasario revoliucija, kuri taip 
paveik# jo vaizduot+ ir kurios jis jau nebegal#jo u'mir"ti vis( gyvenim(. O 
maskvi"k# ponia numir#, ir Mitia atsid&r# pas vien( jos i"tek#jusi( dukter). 
Rodosi, po to jis dar ketvirt( kart( pakeit# lizd(. Apie tai a" dabar pla%iai 
nekalb#siu, juo labiau kad dar daug reik#s pasakoti apie "it( Fiodoro Pav-
lovi%iaus pirmagim), o dabar pasitenkinsiu tik pa%iomis reikalingiausiomis 
'iniomis apie j), be kuri! negal#%iau n# prad#ti romano.

Vis! pirma, "itas Dmitrijus Fiodorovi%ius tebuvo vienas i" trij! Fiodoro 
Pavlovi%iaus s&n!, kuris augo )sitikin+s, kad vis d#lto turi "iok) tok) turt( 
ir, kai sulauks reikiamo am'iaus, gal#s savaranki"kai gyventi. Jo vaikyst# ir 
jaunyst# pra#jo netvarkingai: gimnazijos nebaig#, v#liau pateko ) vien( karo 
mokykl(, po to atsid&r# Kaukaze, buvo pakeltas karininku, dalyvavo dvi-
kovoje, buvo pa'emintas kareiviu, v#l pakeltas karininku, daug l#bavo ir i"-
"vaist# palyginti nema'ai pinig!. Prad#jo j! gauti i" Fiodoro Pavlovi%iaus tik 
sulauk+s pilnametyst#s, o prie" tai prisidar# skol!. Fiodor( Pavlovi%i!, savo 
t#v(, pa'ino ir pamat# pirm( kart( jau b&damas pilnametis, kai ty%ia atvyko 
) m&s! kra"t( pasikalb#ti su juo apie savo turt(. Rodos, t#vas ir tada jam ne-
patiko; pabuvo pas j) neilgai ir i"va'iavo kiek gal#damas grei%iau, vos sp#j+s 
i" jo gauti tam tikr( sum( ir padar+s su juo ka'kok) sand#r) d#l tolesni! paja-
m! i" dvaro, bet ne)steng+s ") syk) (faktas, vertas ypatingo d#mesio) su'inoti 
i" Fiodoro Pavlovi%iaus, nei kiek dvaras duoda pajam!, nei kokia jo vert#. 
Fiodoras Pavlovi%ius jau tada, i" pirmo karto (ir tai reikia )sid#m#ti) paste-
b#jo, kad Mitia apie savo turt( turi perd#t( ir neteising( nuomon+. Fiodoras 
Pavlovi%ius tuo buvo labai patenkintas, nes "iuo at'vilgiu tur#jo i"skirtini! 
i"skai%iavim!. Jis tik suprato, kad jaunuolis yra lengvab&dis, padau'a, nemo-



19B R O L I A I  K A R A M A Z O VA I

ka valdyti savo aistr!, nekantrus, didelis l#bautojas, toks 'mogus, kuris jeigu 
tik k( nors tuo tarpu nu%iups, tai, ai"ku, tuojau ir nurims, kad ir neilgam. $tai 
tuo ir #m# naudotis Fiodoras Pavlovi%ius, tai yra atsikratin#ti juo ma'omis 
dovan#l#mis, nereguliariomis perlaidomis, ir gal! gale taip i"#jo, kad kai po 
ketveri! met! Mitia, netek+s kantryb#s, atvyko ) m&s! miestuk( antr( kart(, 
nor#damas galutinai baigti reikalus su t#vu, tai &mai paai"k#jo, did'iausiai 
jo nuostabai, kad jis jau ni%nieko neturi, kad net sunku visk( ir suskai%iuoti, 
kad jis jau per daug gavo pinig! i" Fiodoro Pavlovi%iaus, daugiau, nei vertas 
jo turtas, gal net jau pats liko jam skolingas; kad pagal tokius ir tokius san-
d#rius, kuriuose tada ir tada pats panoro dalyvauti, jis n# teis#s neturi ko 
nors daugiau reikalauti ir t. t., ir t. t. Jaunuolis buvo pritrenktas, )tar#, kad 
%ia esama neteisyb#s, apgaul#s, beveik nebesitv#r# pyk%iu ir tartum neteko 
proto. $tai "ita aplinkyb# ir prived# prie katastrofos, apie kuri( papasakosiu 
ir kuri sudarys mano pirmojo, )vadinio romano turin) arba, geriau sakant, jo 
i"orin+ pus+. Bet kol prieisiu prie "ito romano, reik#s dar papasakoti ir apie 
kitus du Fiodoro Pavlovi%iaus s&nus, Mitios brolius, ir paai"kinti, i" kurgi jie 
atsirado.

I I I

ANTROSIOS VEDYBOS IR ANTRIEJI VAIKAI

Fiodoras Pavlovi%ius, nusikrat+s ketveri! met! Mitios, labai greit po to 
ved# antr( kart(. $i antra santuoka truko gal a"tuonerius metus. Ved# "i( 
antr(j( savo 'mon(, So.( Ivanovn(, irgi visi"kai jaunut+, i" kitos gubernijos, 
) kuri( u'suko, lydimas ka'kokio 'ydelio, d#l ka'kokio ne'ymaus )sipareigo-
jimo. Nors Fiodoras Pavlovi%ius ir l#bavo, ir girtavo, ir siaut#jo, bet niekuo-
met nesiliov# leid+s apyvarton savo kapitalo ir savo reikalus visada tvark# s#-
kmingai, nors, 'inoma, beveik visada truput) ne"variai. So.a Ivanovna buvo 
„na"lait#l#“, nuo pat vaikyst#s vieni"a, ka'kokio neai"kaus diakono dukt#, 
u'augusi savo geradar#s, aukl#tojos ir kankintojos, kilmingos senos gene-



20 F I O D O R  D O S T O J E V S K I J

rolien#s, generolo Vorochovo na"l#s, namuose. Smulkmen! ne'inau, bet 
esu tik gird#j+s, kad "velni(, gera"ird+, nuolanki( aukl#tin+ kart( i"trauk# i" 
kilpos, kuri( ji buvo prisitaisiusi ant vinies kamar#l#je,*– taip sunku buvo jai 
pakelti aik"tingum( ir nuolatinius priekai"tus tos, matyt, neblogos sen#s, bet 
i" dyko buvimo tapusios visi"kai nepaken%iama despote. Fiodoras Pavlovi-
%ius pasipir"o; apie j) surinko 'inias ir i"vijo lauk. Tada jis v#l, kaip ir prie" 
pirm(sias vedybas, pasisi&l# na"laitei j( pavogti. Labai labai galimas daiktas, 
kad ir ji n# u' k( neb&t! u' jo tek#jusi, jeigu laiku b&t! su'inojusi apie j) 
daugiau smulkmen!. Bet tai buvo kitoje gubernijoje; pagaliau k( gal#jo su-
prasti "e"iolikos met! mergait#*– nebent tai, kad geriau nusiskandinti negu 
pasilikti pas geradar+. Taip ir i"main# varg"# geradar+ ) geradar). Fiodoras 
Pavlovi%ius ") syk) negavo n# skatiko, nes generolien# supyko, nieko nedav# 
ir dar prakeik# abudu; bet ") syk) jis ir nesitik#jo ko nors gauti, o susigund# 
tik nepaprastu nekaltos mergait#s gro'iu ir, svarbiausia, jos nekaltu veidu, 
kuris j), tok) ga"l! 'mog!, ligi "iol tik ne"vank! grubaus moteri"ko gro'io 
m#g#j(, tiesiog pritrenk#. „$itos nekaltos akut#s man tada tartum skustuvu 
per "ird) r#'tel#jo“,*– sakydavo jis v#liau, savi"kai "lyk"%iai kikendamas. Beje, 
i"tvirkusiam 'mogui ir tai gal#jo su'adinti ga"lum(. Negav+s jokio krai%io, 
Fiodoras Pavlovi%ius su 'mona elg#si be joki! ceremonij! ir, naudodamasis 
tuo, kad ji, taip sakant, jam „skolinga“ ir kad jis j( beveik „i" kilpos i"trauk#“, 
be to, i"naudodamas jos fenomenal! romum( ir nuolankum(, netgi sutry-
p# pa%ias papras%iausias vedybinio gyvenimo padorumo taisykles. / namus, 
'monai matant, suva'iuodavo paleistuv#s, ir buvo keliamos orgijos. Kaip b&-
ding( bruo'( papasakosiu, kad tarnas Grigorijus, ni&rus, kvailas ir atkaklus 
rezonierius, kuris nekent# pirmosios ponios, Adelaidos Ivanovnos, ") syk) 
stojo naujosios ponios pus#n, gyn# j( ir pl&dosi d#l jos su Fiodoru Pavlo-
vi%iumi beveik neleistinu tarnui b&du, o kart( net smurtu i"vaik# orgij( ir 
visas suva'iavusias ne"vank#les. V#liau varg"+ jaun( moter), u'guit( beveik 
nuo pat vaikyst#s, i"tiko ka'kokia moteri"ka nerv! liga, da'niausiai pasitai-
kanti prastuomen#je, tarp kaimo moter!, kurios d#l "itos ligos vadinamos 
klykn#mis. Nuo "itos ligos su baisiais isterijos priepuoliais ligon# kartais net 
proto netekdavo. Vis d#lto ji pagimd# Fiodorui Pavlovi%iui du s&nus, Ivan( 
ir Aleksej!, pirm(j) pirmaisiais vedybinio gyvenimo metais, o antr(j)*– po 
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trej! met!. Kai ji mir#, Aleksejus #jo ketvirtus metus, ir nors tai atrodo keis-
ta, bet a" 'inau, kad motin( jis v#liau atsimin# vis( am'i!*– tartum per sap-
n(, 'inoma. Po jos mirties abiem berniukams atsitiko beveik lygiai tas pat 
kaip ir pirmajam, Mitiai: t#vas juos visi"kai u'mir"o ir apleido, ir abu pateko 
pas t( pat) Grigorij!, ir taip pat ) jo gry%i(. Gry%ioje juos ir surado despot# 
generolien#, j! motinos geradar# ir aukl#toja. Ji dar buvo gyva ir vis( laik(, 
visus a"tuonerius metus, negal#jo u'mir"ti jai padarytos nuoskaudos. Apie 
savo „So.os“ gyvenim( visus a"tuonerius metus ji gaudavo tiesiogiai tiks-
liausi! 'ini! ir, gird#dama, kokia ji ligon# ir kokioj "lyk"%ioj aplinkoj gyvena, 
dukart ar triskart pasak# )nam#ms: „Taip jai ir reikia, taip Dievas jai dav# u' 
jos ned#kingum(.“

Kai So.a Ivanovna mir#, lygiai po trij! m#nesi! generolien# staiga pati 
atvyko ) m&s! miest(, tiesiog ) Fiodoro Pavlovi%iaus but(, ir i" viso i"buvo 
mieste apie pusvaland), bet daug nuveik#. Buvo tada vakaro metas. Fiodoras 
Pavlovi%ius, su kuriuo ji nesimat# visus a"tuonerius metus, i"#jo jos pasi-
tikti girtut#lis. ,mon#s pasakoja, kad ji beregint, nieko nesakiusi, vos tik j) 
pamat#, tvojo jam du padorius ir skambius antausius ir triskart tr&ktel#jo 
u' kuodo i" vir"aus ) apa%i(, po to, netarusi n# 'od'io, nu#jo tiesiog ) gry%i( 
pas abudu berniukus. I" pirmo 'vilgsnio pama%iusi, kad jie neprausti ir d#vi 
ne"varius baltinius, ji tu%tuojau dar plojo antaus) pa%iam Grigorijui ir parei"-
k# jam, kad i"sive'a abudu vaikus pas save, paskui i"sived# juos kaip stovi, 
susupo ) pled(, pasodino ) kariet( ir i"sive'# ) savo miest(. Grigorijus pri#m# 
"it( antaus) kaip i"tikimas vergas, n# "iurk"taus 'od'io nei"tar# ir, lyd#damas 
sen(j( poni( ) kariet(, nusilenk# ligi juostos ir rimtu balsu pasak#, kad jai 
„u' na"lai%ius Dievas atlygins“. „O vis d#lto tu stuobrys!“* – "&ktel#jo jam 
i"va'iuodama generolien#. Fiodoras Pavlovi%ius, apsvarst+s vis( reikal(, nu-
sprend#, kad geriau ir b&ti negali, ir v#liau, duodamas generolienei formal! 
sutikim( aukl#ti vaikus, neprie"taravo jai n# vienu klausimu. O apie gautus 
antausius va'in#jo pasakoti po vis( miest(.

Taip atsitiko, kad ir generolien# tuojau po to mir#, ta%iau paskyrusi testa-
mente abiem ma'y%iams po t&kstant) rubli! kiekvienam, „j! mokslinimui, 
ir kad visi "itie pinigai b&t! bes(lygi"kai jiems sunaudoti, be to, taip, kad 
u'tekt! j!, ligi jie sueis ) metus, nes su kaupu pakanka ir tokios dovanos 
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"itokiems vaikams, o jei kam patinka, tai tegu pats pakrato savo pinigin+“, ir 
t. t., ir t. t. A" pats testamento nesu skait+s, bet gird#jau, kad yra buv+ ka'kas 
pernelyg savoti"kai ir keistai "ia prasme pasakyta. Svarbiausias sen#s turto 
paveld#tojas, kaip pasirod#, vis d#lto buvo 'mogus doras, Je-mas Petrovi-
%ius Polenovas, tos gubernijos bajor! vadas. Pasikeit+s lai"kais su Fiodoru 
Pavlovi%iumi ir &mai perprat+s, kad i" jo nei"pe"i pinig! jo paties vaikams 
aukl#ti (nors tasai tiesiog niekuomet neatsisakydavo, bet visada tokiais atve-
jais delsdavo, kartais netgi negail#damas sentiment!), jis pats pasir&pino 
vaikais, o ypa% pamilo jaunesn)j) Aleksej!, ir "is net ilg( laik( augo jo "eimo-
je. Pra"au skaitytoj( tai )sid#m#ti pa%ioje prad'ioje. Ir jeigu kam tur#jo b&ti 
vis( gyvenim( d#kingi jaunuoliai u' savo aukl#jim( ir mokym(, tai kaip tik 
"itam Je-mui Petrovi%iui, kilniausiam ir humani"kiausiam 'mogui, vienam 
i" toki!, koki! retai pasitaiko. Jis i"laik# ma'y%iams nepaliestus j! pinigus*– 
po t&kstant), generolien#s palikt(, ir tie pinigai, kol jaunuoliai sulauk# piln! 
met!, drauge su pal&kanomis i"augo ligi dviej! t&kstan%i!, o i"aukl#jo juos 
Je-mas Petrovi%ius savo paties l#"omis ir, 'inoma, i"leido kur kas daugiau 
negu po t&kstant) kiekvieno reikalams. A" tuo tarpu smulkiai nepasakoju 
apie j! vaikyst+ ir jaunyst+, o aptariu tik pa%ius svarbiausius dalykus. Beje, 
apie vyresn)j), Ivan(, tiek tepasakysiu, kad jis buvo ka'koks paniur+s, u'sida-
r+s berniukas, toli gra'u ne baik"tus, bet jau, rodos, ar ne nuo de"imt! met! 
suprat+s, kad vis d#lto juodu auga svetimoj "eimoj ir i" svetim! 'moni! ma-
lon#s ir kad j! t#vas yra ka'koks toks, jog apie j) g#da ir kalb#ti, ir t. t., ir t.*t. 
$itas berniukas labai greit, kone k&dikio metus eidamas (bent taip 'mon#s 
pasakojo), #m# rodyti ka'kokius nepaprastus ir nuostabius gabumus moks-
lui. Smulkmen! ne'inau, bet ka'kaip atsitiko, kad su Je-mo Petrovi%iaus 
"eima jis atsisveikino dar trylikos met!, )stojo ) vien( Maskvos gimnazij( ir 
apsigyveno pensione, kur) laik# ka'koks prityr+s ir anuomet garsus pedago-
gas, Je-mo Petrovi%iaus vaikyst#s draugas. Pats Ivanas v#liau pasakojo, kad 
viskas atsitiko, taip sakant, i" „kar"tos ger! darb! meil#s“, kuri( rod# Je-mas 
Petrovi%ius, susi'av#j+s id#ja, kad geniali! gabum! berniukas ir mokytis turi 
pas genial! aukl#toj(. Beje, kai jaunuolis, baig+s gimnazij(, )stojo ) univer-
sitet(, ir Je-mas Petrovi%ius, ir genialusis aukl#tojas jau buvo mir+. Kadangi 
Je-mas Petrovi%ius reikal( blogai sutvark# ir gauti pinigus, paliktus vaikams 
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despot#s generolien#s, su pal&kanomis i"augusius nuo t&kstan%io ligi dviej!, 
pasirod# bes( ne taip paprasta d#l )vairi! pas mus nei"vengiam! formalu-
m! ir vilkinim!, tai jaunuoliui pirmuosius dvejus metus universitete buvo 
striuka, nes jis tur#jo per vis( ") laik( pats ir maitintis, ir gyventi i" sav+s, ir 
dar mokytis. Reikia pasakyti, kad jis tada nenor#jo n# bandyti susira"in#ti su 
t#vu,*– gal i" ambicijos, i" paniekos jam, o gal "altas, sveikas protas patar#, 
kad jokios rimtesn#s paramos i" t#tu"io negaus. Ne'inia, kaip ten buvo, bet 
jaunuolis n# kiek nenusimin# ir vis d#lto susirado darbo: i" prad'i! duodavo 
pamokas u' dvi grivinas, o v#liau #m# lakstyti po laikra"%i! redakcijas, ne-
"iodamas joms de"imties eilu%i! straipsnelius apie gatv#s )vykius su para"u 
„Pats mat+s“. $itie straipsneliai, sako, visad buv+ taip )domiai ir pikanti"kai 
para"yti, jog netrukus pla%iai paplito, ir jau vien "itoj srity jaunuolis )rod# 
savo prakti"kum( ir savo intelektualin) prana"um( prie" t( gausing(, visada 
skurstan%i( ir nelaiming( dal) m&s! abiej! ly%i! moksleivi!, kurie paprastai 
nuo ryto ligi nakties sostin#se varsto )vairi! laikra"%i! ir 'urnal! redakcij! 
duris ir, ne)stengdami sugalvoti nieko geresnio, tik nuolatos kartoja t( pat) 
pra"ym( duoti k( i"versti i" pranc&z! kalbos arba k( perra"yti. Susipa'in+s 
su redakcijomis, Ivanas Fiodorovi%ius v#liau nebenutrauk# su jomis santy-
ki! ir paskutiniais savo mokymosi universitete metais #m# spausdinti gana 
talentingas knyg! recenzijas )vairiomis specialiomis temomis, tod#l net 
pasidar# 'inomas literat&riniuose b&reliuose. Ta%iau tik pa%iu paskutiniu 
metu atsitiktinai pavyko jam staiga atkreipti ) save ypating( d#mes) 'ymiai 
platesniuose skaitytoj! sluoksniuose,* – daug kas tada j) i"syk pasteb#jo ir 
)sid#m#jo. Tai buvo gana )domus atsitikimas. Jau baig+s universitet( ir ruo"-
damasis u' savo du t&kstan%ius suva'in#ti ) u'sien), Ivanas Fiodorovi%ius 
staiga i"spausdino viename dideliame laikra"tyje keist( straipsn), patraukus) 
net ir ne specialist! d#mes), ir, svarbiausia, tokia tema, kuri, matyt, jam buvo 
visai svetima, nes jis baig# gamtos mokslus. Straipsnis buvo para"ytas ba'-
nytinio teismo klausimu, kuris tada buvo pla%iai keliamas*. Nagrin#damas 
kai kurias pareik"tas "iuo klausimu nuomones, jis pasak# ir savo nuomon+. 
Svarbiausia %ia buvo tonas ir nuostabiai netik#ta i"vada. O tuo tarpu daugelis 

* ...ba"nytinio teismo klausimu, kuris tada buvo pla#iai keliamas.$– 1864 m. buvo prad#ta 
vykdyti ba'nytinio teismo reforma, suk#lusi didel+ polemik( 7-ojo ir 8-ojo de"imtme%i! 
spaudoje.
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ba'ny%ios atstov! neabejodami palaik# autori! savo 'mogumi. Ir staiga ne 
tiktai valstybinio teismo "alininkai, bet ir patys ateistai irgi #m# jam ploti. 
Gal! gale kai kurie nuovok&s 'mon#s nusprend#, kad visas straipsnis t#ra 
)'&lus farsas ir pasity%iojimas. $) atsitikim( paminiu ypa% d#l to, kad "itas 
straipsnis savo laiku pasiek# ir gars!j) m&s! priemies%io vienuolyn(, kuria-
me i"keltu ba'nytinio teismo klausimu irgi buvo domimasi,*– pasiek# ir vi-
sus baisiai nustebino. O kai jie su'inojo autoriaus vard(, tai susidom#jo dar 
ir tuo, kad jis yra gim+s m&s! mieste ir yra „to paties Fiodoro Pavlovi%iaus“ 
s&nus. Ir "it staiga tuo pa%iu metu atvyko pas mus ir pats autorius.

Ko atva'iavo tada pas mus Ivanas Fiodorovi%ius*– atsimenu, a" jau ir tada 
pats sav+s klausiau su ka'kokiu beveik nerimu. $itas toks fatali"kas atvyki-
mas, dav+s prad'i( daugybei padarini!, dar ilgai po to, beveik visada man 
atrod# neai"kus. Apskritai imant, buvo keista, kad jaunuolis, toks mokytas, 
toks, atrodo, i"didus ir atsargus, staiga atvyko ) tokius ne"vankius namus, 
pas tok) t#v(, kuris vis( laik( j) ignoravo, jo nepa'ino ir neatsimin#, ir nors, 
'inoma, n# u' k( ir niekuomet neb&t! jam dav+s pinig!, jei s&nus b&t! jo 
pra"+s, bet vis d#lto vis( gyvenim( bijojo, kad ir s&n&s, Ivanas ir Aleksejus, 
taip pat kada nors neatvykt! ir nepapra"yt! pinig!. Ir "tai jaunuolis apsistoja 
tokio t#vo namuose, gyvena su juo m#nes) ir kit(, ir abudu sugyvena, kad 
geriau n# nereikia. $is dalykas ypa% nustebino ne tik mane, bet ir daugel) 
kit!. Piotras Aleksandrovi%ius Mijusovas, apie kur) a" jau anks%iau kalb#jau, 
tolimas Fiodoro Pavlovi%iaus giminaitis i" jo pirmosios 'monos pus#s, tuo 
metu v#l pas mus atsitiktinai atsirado savo dvare, miesto pakra"tyje, atvyk+s 
i" Pary'iaus, kuriame jau galutinai apsigyveno. Atsimenu, kad kaip tik jis 
labiau u' visus steb#josi, susipa'in+s su jaunuoliu, kuris itin j) sudomino ir 
su kuriuo skaudama "irdimi kartais lygindavosi savo 'iniomis. „Jis ambi-
cingas,*– sakydavo jis tada mums apie Ivan( Fiodorovi%i!,*– visada susikals 
kapeik(, jis ir dabar turi pinig! kelionei ) u'sien)*– tai ko jam %ia prireik#? 
Visiems ai"ku, kad jis atva'iavo pas t#v( ne pinig!, nes t#vas, "iaip ar taip, j! 
neduos. Gerti ir i"tvirkauti nem#gsta, o vis d#lto senis be jo apsieiti negali, 
taip abudu susigyveno!“ Tai buvo tiesa; jaunuolis netgi ai"kiai tur#jo )takos 
seniui; "is beveik prad#jo kartais lyg ir klausyti jo, nors buvo nepaprastai ir 
kai kada net piktai u'gaidus; net kit( kart( imdavo padoriau elgtis...
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Tik v#liau paai"k#jo, kad Ivanas Fiodorovi%ius atva'iavo i" dalies savo 
vyresniojo brolio, Dmitrijaus Fiodorovi%iaus, pra"omas ir jo reikalais. Jis 
pirm(syk gyvenime pa'ino ir pamat# brol) irgi beveik tuo pa%iu metu, da-
bar, kai atva'iavo, nors vienu svarbiu reikalu, labiau susijusiu su Dmitrijum 
Fiodorovi%ium, #m# susira"in#ti su juo dar prie" atvykdamas i" Maskvos. 
Koks ten reikalas buvo, skaitytojas smulkiai visk( su'inos, kai ateis metas. 
Vis d#lto net tada, kai jau 'inojau ir apie t( ypating( reikal(, Ivanas Fiodo-
rovi%ius man tebeatrod# paslaptingas, o jo atvykimas pas mus, "iaip ar taip, 
nei"ai"kinamas.

Dar pridursiu, kad Ivanas Fiodorovi%ius tada man atrod# tartum koks 
taikintojas ir tarpininkas tarp t#vo ir savo vyresniojo brolio, Dmitrijaus Fio-
dorovi%iaus, kuris tada su t#vu smarkiai susikivir%ijo ir net pateik# jam for-
mal! ie"kin).

$ita "eimyn#l#, kartoju, susirinko tada visa pirm( kart( gyvenime, ir kai 
kurie jos nariai pirm( kart( gyvenime pamat# vienas kit(. Vienas tik jau-
nesnysis s&nus, Aleksejus Fiodorovi%ius, jau visus metus gyveno pas mus, 
taigi pateko %ia anks%iau negu kiti broliai. Apie "it( Aleksej! man kaip tik 
sunkiausia kalb#ti mano )'anginiame pasakojime, prie" parodant j) romano 
scenoje. Bet reik#s ir apie j) para"yti pratarm+, bent jau tam, kad galima b&t! 
i" anksto i"ai"kinti vien( labai keist( punkt(, b&tent: savo b&sim(j) heroj! 
esu priverstas pristatyti skaitytojams pa%ioje pirmoje jo romano scenoje su 
vienuolio naujoko sutana. Taip, bus jau kokie metai, kai jis tuomet gyveno 
m&s! vienuolyne ir, rod#s, visam gyvenimui reng#si jame u'sidaryti.

I V

TREČIASIS SŪNUS ALIOŠA

Tada jam buvo tik dvide"imt met! (jo brolis Ivanas tada #jo dvide"imt 
ketvirtus, o j! vyresnysis brolis, Dmitrijus,*– dvide"imt a"tuntus). Vis! pir-
ma pasakysiu, kad "itas jaunuolis, Alio"a, buvo visai ne fanatikas ir, bent jau 
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mano manymu, net ir ne mistikas. I" anksto parei"kiu savo tvirt( nuomon+: 
jis i" ties! nuo"ird'iai myl#jo 'mones, ir jeigu pasirinko keli( ) vienuolyn(, 
tai vien d#l to, kad tuo metu tik jis vienas j) su'av#jo ir, taip sakant, parod# 
ideali( i"eit) jo sielai, kuri i" pasaulio blogybi! tamsos ver'#si ) meil#s "vies(. 
Ir su'av#jo j) "itas kelias tik d#l to, kad jame sutiko tada, jo manymu, ne-
paprast( asmenyb+*– m&s! garsaus vienuolyno senuol) Zosim(, prie kurio 
prisiri"o visa savo kar"ta nenumaldomos "irdies pirm(ja meile. Beje, a" ne-
neigiu, kad jau tada jis buvo labai keistas, galima sakyti, nuo pat lop"io. Tarp 
kita ko, a" jau min#jau, kad nors motina j) paliko tik einant) ketvirtus me-
tus, jis )simin# j( visam gyvenimui, jos veid(, jos mylavimus, „tartum gyva 
ji stov#t! prie" mane“. Tokie atsiminimai gali )strigti s(mon#je (ir tai visi 
'ino) net ir daug jaunesniame am'iuje, net dvej! met! k&dikiams, bet jie 
vis( gyvenim( te"vyti tamsoje vien tartum kokie "vies&s ta"kai, tartum nuo 
didelio paveikslo nupl#"tas kampelis: paveikslas visas u'geso ir dingo, tik 
"itas kampelis beliko. Lygiai taip atsitiko ir jam: jis )simin# vien( tyl! vasaros 
vakar(, atdar( lang(, )stri'us besileid'ian%ios saul#s spindulius (tuos )stri-
'us spindulius labiausiai ir )simin#), kambario kampe "vent( paveiksl(, de-
gan%i( lempel+ prie" j), o prie" paveiksl( kl&pan%i(, raudan%i( kaip isterijos 
priepuoly, spygaujan%i( ir "&k%iojan%i( motin(, nutv#rusi( j) abiem rankom, 
stipriai, net skaud'iai apkabinusi( ir meld'ian%i( u' j) Dievo gimdytoj(, tie-
sian%i( j) i" savo gl#bio abiem rankom ) "vent( paveiksl(, tartum pavedan%i( 
Dievo gimdytojos globai... ir staiga )b#ga aukl# ir i"sigandusi atima i" jos. $tai 
koks reginys! Alio"a )simin# t( akimirk( ir savo motinos veid(: sakydavo, 
kad veidas buv+s )nir"+s, bet gra'us, kaip galima spr+sti i" to, kiek atsimin#. 
Bet retai kam pasakodavo "it( prisiminim(. Vaikyst#je ir jaunyst#je nebuvo 
labai ekspansyvus ir netgi ma'akalbis, bet ne d#l to, kad b&t! nepasitik#-
j+s 'mon#mis, buv+s baik"tus ar ni&rus u'sidar#lis, netgi visai prie"ingai, o 
d#l ka'ko kita, d#l ka'kokio tartum vidinio r&pes%io, grynai asmeni"ko, ki-
tiems svetimo, bet jam pa%iam tokio svarbaus, jog d#l jo tartum u'mir"davo 
kitus. Bet 'mones myl#jo: atrodo, vis( am'i! pragyveno tvirtai tik#damas 
'mon#mis, tuo tarpu niekas ir niekuomet nelaik# jo nei negudriu, nei naiviu 
'mogumi. Ka'ko tur#jo jis, kas rod# ir vert# manyti (net ir v#liau, vis( gy-
venim(), kad jis nenori b&ti 'moni! teis#ju, kad nenori j! smerkti ir n# u' 
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k( nesmerks. Netgi atrod#, kad visk( laik# galimu dalyku, n# kiek nesmerk-
damas, nors labai da'nai skausmingai li&d#damas. Negana to: "ia prasme 
taip toli nu#jo, kad niekas negal#jo nei nustebinti jo, nei i"g(sdinti, ir "itaip 
buvo nuo pat ankstyvosios jaunyst#s. Kai, eidamas dvide"imtuosius metus, 
atvyko pas t#v(, ) tikr( ne"varios paleistuvyst#s lindyn+, jis, skaistus ir tyras, 
tiktai tylomis pasi"alindavo, kai 'i&r#ti b&davo nebepaken%iama, bet niekam 
nereik"damas n# ma'iausios paniekos ir nieko nesmerkdamas. O t#vas, ki-
tados buv+s )namys, tod#l 'mogus jautrus ir greitai )si'eid'iantis, i" prad'i! 
sutiko j) su nepasitik#jimu ir ni&riai („per daug, girdi, tylus ir per daug sau 
vienas galvoja“), netrukus baig# tuo, kad #m# j) labai da'nai glamon#ti ir 
bu%iuoti, gal ne v#liau kaip po dviej! savai%i!, tiesa, su girtomis a"aromis, 
nuo svaigal! susigraudin+s, bet, matyt, "irdingai ir did'iai j) pamil+s, ir dar 
taip, 'inoma, kaip niekuomet nieko neteko pamilti tokiam 'mogui kaip jis...

Bet ir visi myl#jo "it( jaunuol), kur tik jis pasirodydavo, ir tai nuo pat 
jo vaikyst#s met!. Patek+s ) savo geradario ir aukl#tojo, Je-mo Petrovi%iaus 
Polenovo, namus, jis taip palenk# prie sav+s visus "itos "eimos narius, jog visi 
ten laik# j) tikru savo vaiku. O juk jis )'eng# ) "iuos namus dar b&damas tokio 
k&dikio am'iaus, kada nieku b&du negalima laukti i" vaiko apdairaus suktu-
mo, landumo ar mok#jimo prisimeilinti, patikti, priversti save pamilti. Taigi 
talentas su'adinti didel+ meil+ sau gl&d#jo, taip sakant, pa%ioje jo paprastoje, 
nuo"ird'ioje prigimtyje. Tas pats buvo jam ir mokykloje, ir vis d#lto, atrodo, 
jis buvo ten kaip tik vienas i" t! vaik!, kurie ver%ia draugus juo nepasitik#ti, 
kartais pajuokti j), gal net ir neapk+sti. Jis, pavyzd'iui, susim(stydavo ir tar-
tum pasi"alindavo nuo kit!. Nuo pat vaikyst#s m#go pasitraukti ) kamput) 
ir skaityti knygas, ir vis d#lto draugai taip j) pamilo, jog dr(siai galima buvo 
j) laikyti vis! numyl#tiniu per vis( t( laik(, kur) mok#si mokykloje. Jis retai 
kada pai"dykaudavo, netgi retai b&davo linksmas, bet visi, vos 'vilgtel#j+ ) 
j), tuojau suprasdavo, kad tai priklauso visai ne nuo ka'kokio jo ni&rumo, o 
netgi prie"ingai, jis yra visada vienodas ir ramus. I" savo vienme%i! tarpo jis 
niekuomet nenor#davo i"siskirti. Galb&t kaip tik d#l to niekuomet nieko ne-
bijodavo, ta%iau berniukai tuojau suprato, kad jis n# kiek nesidid'iuoja savo 
narsumu, bet tartum 'i&ri ir nesupranta, kad jis dr(sus ir narsus. Nuoskaud! 
niekuomet neatsimindavo. Atsitikdavo, kad u' valandos, po to, kai b&davo 
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kieno nuskriaustas, jau kalb#davosi su skriaud#ju arba pats j) prakalbindavo 
su tokiu patikliu ir giedru veidu, tartum ni%nieko tarp j! neb&t! buv+. Ir ne-
gal#jai pasakyti, kad jis d#t!si atsitiktinai u'mir"+s nuoskaud( ar s(monin-
gai atleid+s skriaud#jui, bet tiesiog nelaikydavo jos nuoskauda, ir tai vaikus 
labai su'av#davo ir nuginkluodavo. Tur#jo jis dar vien( bruo'(, kuris visose 
gimnazijos klas#se, nuo 'emiausios ir ligi pa%i! vyriausi!j!, 'adindavo jo 
draug! nuolatin) nor( i" jo pasi"aipyti, bet be ma'iausios pagie'os, o tik d#l 
to, kad juos tai linksmai nuteikdavo. $itas jo bruo'as*– gaivali"kai stiprus 
kuklumas ir kilnumas. Jis negal#jo klausytis tam tikr! 'od'i! ir tam tikr! 
kalb! apie moteris. $it! „tam tikr!“ 'od'i! ir kalb!, deja, mokyklose, ne)-
manoma i"naikinti. Tyros sielos ir "irdies berniukai, dar beveik vaikai, labai 
da'nai m#gsta kalb#tis tarp sav+s ir netgi visiems girdint apie tokius dalykus, 
paveikslus ir vaizdus, apie kuriuos ne visada pra"neks net kareiviai; to nega-
na, kareiviai kaip tik daug ko ne'ino ir nesupranta, kas jau yra 'inoma apie 
"iuos dalykus dar labai jauniems m&s! inteligentijos ir auk"tesni!j! sluoks-
ni! vaikams. Dorovinis pakrikimas, galimas daiktas, %ia dar neprasideda, ti-
kro, palaido, vidinio cinizmo taip pat n#ra, bet pasirei"kia i"orinis cinizmas, 
o jis kaip tik da'nai jiems yra ka'kas tokio, kas atrodo net subtilu, ra-nuota, 
"aunu, sektina. Matydami, kad „Alio"a Karamazovas“, jiems „apie tai“ pra-
"nekus, tuojau u'sikem"a pir"tais ausis, jie apstodavo kartais j) ty%ia visu b&-
riu ir, j#ga traukdami jam nuo aus! rankas, "aukdavo ) abi ausis ne"vankius 
'od'ius, o jis stengdavosi i"tr&kti, atsis#sdavo ant grind!, atsiguldavo, ir visa 
tai darydavo n# 'od'io netar+s, nesipl&sdamas, tyliai k+sdamas nuoskaud(. 
Pagaliau vis d#lto dav# jam ramyb+ ir jau nebepravard'iavo „mergiote“, ne-
gana to, 'i&r#jo "ia prasme ) j) su pasigail#jimu. Beje, mokykloje jis visada 
buvo vienas i" geriausi! mokini!, bet niekuomet netapo pirmuoju.

Kai numir# Je-mas Petrovi%ius, Alio"a dar dvejus metus mok#si guberni-
jos gimnazijoje. Sielvartaujanti Je-mo Petrovi%iaus 'mona beveik tuojau pat 
po vyro mirties i"vyko ilgam laikui ) Italij( su visa "eima, kurios visi nariai 
buvo moteri"kosios lyties, o Alio"a pateko ) namus pas ka'kokias dvi ponias, 
kuri! jis ligi "iol nebuvo n# mat+s, pas ka'kokias tolimas Je-mo Petrovi%iaus 
giminaites, ta%iau kokiomis s(lygomis, n# pats ne'inojo. Taip pat b&dingas, 
net labai b&dingas jo bruo'as buvo tas, kad jis niekuomet nesidom#davo, 
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kieno l#"omis gyvena. $iuo at'vilgiu jis buvo grie'ta prie"ingyb# savo vyres-
niajam broliui, Ivanui Fiodorovi%iui, kuris praleido dvejus pirmuosius skur-
do metus universitete i" savo darbo maitindamasis ir kuris jau nuo pat vai-
kyst#s skausmingai juto, kad pas savo geradar) valgo svetim( duon(. Bet "ito 
keisto Aleksejaus b&do bruo'o, rodos, negalima buvo labai grie'tai smerkti, 
nes kiekvienas, nors "iek tiek j) pa'in+s, tuojau, kai tik i"kildavo "is klausi-
mas, )sitikindavo, kad Alio"a kaip tik yra vienas i" t! jaunuoli!, nelyginant 
palaimintas Dievo kvailelis, kuris, sakysim, jei netik#tai gaut! didel) kapi-
tal(, tai, n# kiek nesvyruodamas, vos tik kieno nors papra"ytas, paaukot! j) 
kokiam geram tikslui, ar gal net tiesiog atiduot! kokiam gudriam suk%iui, 
jeigu tik tas jo papra"yt!. Apskritai kalbant, jis tartum visai ne'inojo pinig! 
vert#s, ai"ku, kalbant ne tiesiogine prasme. Kai jam kas duodavo smulkioms 
i"laidoms pinig!, kuri! jis pats niekuomet nepra"ydavo, jis arba i"tisas sa-
vaites ne'inodavo, k( su jais veikti, arba n# kiek j! netaupydavo, ir jie &mai 
jam dingdavo. Piotras Aleksandrovi%ius Mijusovas, 'mogus labai opus pi-
niginiais ir bur'uazinio padorumo klausimais, kart(, jau v#liau, )si'i&r#j+s 
) Aleksej!, pasak# apie j) "itok) aforizm(: „$tai galb&t vienintelis pasaulyje 
'mogus, kur) imkite ir palikite netik#tai vien( ir be pinig! ne'inomo mili-
joninio miesto aik"t#je, ir jis nieku b&du nepra'us, ir nei badu numirs, nei 
su"als, nes j) 'mon#s tuojau pavalgydins, tuojau priglaus, o jei nepriglaus, tai 
jis pats tuojau ras kur prisiglausti, ir nereik#s jam nei koki! pastang! d#ti, 
nei 'emintis prie" niek(, o kas j) priglaus, tam jis nebus na"ta, bet galb&t, 
prie"ingai, suteiks malonumo.“

Savo gimnazijoje jis mokslo nebaig#; jam dar buvo lik+ i"tisi metai, kai 
staiga jis parei"k# savo ponioms i"vykst(s pas t#v( vienu reikalu, kuris at#-
j+s ) galv(. $ios labai jo gail#jo ir i"leido nenoromis. Kelion# kainavo labai 
nebrangiai, ir ponios neleido jam u'statyti laikrod'io* – "eimos geradario 
dovanos prie" i"vykstant ) u'sien), bet dosniai apr&pino l#"omis, netgi nau-
jais drabu'iais ir apatiniais. Bet jis gr('ino joms pus+ pinig!, parei"k# nor)s 
s#d#ti b&tinai tre%ioj klas#j. Atva'iav+s ) m&s! miestuk( ir tuojau t#vo pa-
klaustas: „Ko gi atvykai, nebaig+s mokslo?“*– tiesiogiai nieko neatsak#, bet 
buvo, sako, ne)prastai susim(st+s. Netrukus paai"k#jo, kad jis ie"ko savo mo-
tinos kapo. Jis net pats tada kone prisipa'ino, kad tik d#l to ir atva'iav+s. Bet 
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vargu ar "i atvykimo prie'astis buvo vienintel#. Grei%iausiai tada n# jis pats 
ne'inojo ir n# u' k( neb&t! gal#j+s paai"kinti: kas gi b&tent staiga tartum 
i"kilo i" jo sielos ir nenugalimai traukte trauk# j) pasukti ka'kokiu nauju, 
ne'inomu, bet jau nei"vengiamu keliu. Fiodoras Pavlovi%ius negal#jo jam 
nurodyti, kur palaidojo savo antr(j( 'mon(, nes niekuomet neaplank# kapo 
po to, kai buvo u'bertas 'eme karstas, o kadangi tai buvo labai seniai, tai ir 
visai u'mir"o, kur j( tada u'kas+...

Ta proga dar apie Fiodor( Pavlovi%i!. Ilg( laik( prie" tai jis gyveno ne 
m&s! mieste. Trejiems ar ketveriems metams pra#jus po antrosios 'monos 
mirties, jis i"vyko ) Rusijos pietus ir pagaliau atsid&r# Odesoje, kurioje pra-
leido kelet( met! be pertraukos. I" prad'i! susipa'ino, anot jo paties 'o-
d'iais betariant, „su daugeliu 'ydeli!, 'ydeliok!, 'ydeli&k"%i!, 'ydpalaiki!“, 
o baig# tuo, kad pagaliau ne tik 'ydpalaikiai, bet ir „'ydai j) priimdavo“. Rei-
kia manyti, kad kaip tik "ituo gyvenimo laikotarpiu jis i"tobulino savo ypa-
tingus gabumus kalti ir glem'ti pinig(. Gr)'o v#l ) m&s! miestel) galutinai gal 
tik treji metai prie" atvykstant Alio"ai. Seniems pa')stamiems atrod# baisiai 
susen+s, nors buvo toli gra'u dar ne toks senas. O elg#si gal ne padoriau, 
bet ka'kaip )'&liau. Pavyzd'iui, atsirado akipl#"i"kas reikalas "itam senam 
komediantui*– kitus komediantais versti. Darkytis su moterimis m#go gal ne 
po senovei, bet netgi tartum dar "lyk"%iau. Netrukus apskrityje jis pristeig# 
daug nauj! smukli!. Buvo matyti, kad gal turi bene "imt( t&kstan%i! ar vos 
truput) ma'iau. Daugelis miesto ir apskrities gyventoj! tu%tuojau jam )sisko-
lino, 'inoma, u' labai patikimus u'status. O pa%iu paskutiniu metu jis ka'-
kaip i"purto, ka'kaip prad#jo netekti pusiausvyros, nuovokos, pasidar# net 
ka'koks lengvab&dis, prad#davo vienaip, baigdavo kitaip, #m# ka'kaip bla"-
kytis ir vis da'niau ir da'niau pasigerdavo, ir jeigu ne tas pats liokajus Grigo-
rijus, kuris dabar irgi buvo gerokai susen+s ir 'i&r#davo j) nelyginant kokia 
guvernant#, tai Fiodoras Pavlovi%ius gal neb&t! i"veng+s ypating! r&pes%i!. 
Alio"os atvykimas tartum net paveik# j) i" moralin#s pus#s, tartum "itame 
prie" laik( susenusiame 'moguje pabudo ka'kas tokio, kas seniai buvo u'-
mig+ jo sieloje. „Ar 'inai,*– da'nai sakydavo jis Alio"ai, 'i&r#damas ) j),*– kad 
tu pana"us ) j(, ) klykn+?“ Taip jis vadindavo savo velion+ 'mon(, Alio"os 
motin(. „Klykn#s“ kap( parod# pagaliau Alio"ai liokajus Grigorijus. Nuved# 
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j) ) m&s! miesto kapines ir ten, tolimame kampelyje, parod# jam ketin), ne-
brang!, bet valyv( antkap), kuriame netgi buvo pa'ym#tas velion#s vardas, 
kilm#, am'ius ir mirimo metai, o apa%ioje netgi )br#'ta ka'kas pana"aus ) ke-
tureil), paimt( i" senovini! eil#ra"%i!, da'nai pasitaikan%i! vidutini! 'moni! 
antkapiuose. Nuostabu, kad t( antkap), kaip paai"k#jo, par&pino Grigorijus. 
Tai jis pats j) pastat# ant varg"#s „klykn#s“ kapelio, ir dar u' savo pinigus, po 
to, kai Fiodoras Pavlovi%ius, kuriam jis daugyb+ kart! )sipyko primindamas 
apie "it( kapel), i"vyko pagaliau ) Odes(, numoj+s ranka ne tik ) kapus, bet 
ir ) visus savo atsiminimus. Alio"a prie motinos kapelio neparod# didesnio 
jautrumo; tik i"klaus# rimto ir protingo Grigorijaus pasakojimo apie tai, kaip 
buvo par&pintas antkapis, pastov#jo nuleid+s galv( ir nu#jo, nepratar+s n# 
'od'io. Nuo to laiko galb&t net i"tisus metus n# neapsilank# kapin#se. Bet 
Fiodor( Pavlovi%i! "itas nedidelis epizodas irgi paveik#, ir labai originaliai. 
Jis pa#m# staiga t&kstant) rubli! ir nuve'# juos ) m&s! vienuolyn( 'monos 
atminams, bet ne antrosios 'monos, ne Alio"os motinos, ne „klykn#s“, o pir-
mosios, Adelaidos Ivanovnos, kuri j) apkuldavo. / tos pa%ios dienos pavakar) 
jis pasig#r# ir koneveik# Alio"ai vienuolius. Pats jis buvo toli gra'u ne i" reli-
ging!j!; turb&t "itas 'mogus niekuomet 'vak#s u' penkias kapeikas nebuvo 
prie" "vent(j) paveiksl( pastat+s. Keisti staigi! jausm! ir staigi! min%i! g&siai 
i"siver'ia kartais tokiems subjektams.

Jau sakiau, kad jis labai i"purto. Tuo metu jo -zionomija )sakmiai bylo-
jo apie viso praleisto gyvenimo charakteristik( ir esm+. Be ilg! ir m#sing! 
mai"eli! po ma'omis akut#mis, visada tokiomis )'&liomis, )tariomis ir pa-
"aipiomis, be daugyb#s gili! rauk"leli! ma'u%iame, bet riebiame veidelyje, 
po smailiu smakru dar kabojo didelis Adomo obuolys, m#singas ir pailgas 
nelyginant kap"as, kuris teik# jam ka'koki( "lyk"%iai ga"li( i"vaizd(. Dar pri-
d#kite prie to ilg( geiduling( burn( su putniomis l&pomis, u' kuri! buvo 
matyti menki juod!, beveik sutr&nijusi! dant! liku%iai. Prad#damas kalb#ti, 
jis kiekvien( kart( ta"kydavosi seil#mis. Beje, ir pats m#go pasi"aipyti i" savo 
veido, nors, rodos, visada buvo juo patenkintas. Ypa% m#go rodyti savo nos), 
nelabai didel+, bet labai plon(, su smarkiai i"si"ovusia kuprele: „Tikra rom#-
ni"ka,*– sakydavo jis,*– drauge su Adomo obuoliu*– tikra senosios Romos, 
dekadanso meto, patricijaus -zionomija.“ $ituo jis, rodos, did'iavosi.


