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Ինդեքս ԳՄԳ 84. 1Ի 7 

Դոսւոոես1|]ւ Ֆ . փ 

Գ 798Ոճիր և պատիժ։ Վեպ (թարգմ. Հ. Մազմանյան)— Եր,։ 

Սովետ. գրող. 1980.— 704 էշ.— (Ռուս դասականների 

դրա դարան ). 

աՔճիր ե պատ իժը x> Ֆ. Մ. Դոստոևսկու ամենանշանավոր սա եղ-֊ 

ձապորձություններից գրողի մտահղացումները, նրան հուզող պրոր֊ 

չեմներչւ Հանրագումարի բերող վեպ։ 

ՀայերԼն չեզվով I հրատարակությունը չույս է ընծաչել «Հայպեա-

հրաա» հրատարակչութչունը, 1962 թ.ւ 
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Ա Ռ Ա Ջ Ի ՛ Ս Մ Ա Ս 

( 

է ո ւ ( ի սի u կ #//' /՛ ն , չ « ՚ ' / ' ա 7 " ՚ ^'9 ?nt! ' ՚ մ ա ն ակ, իրիկնադե֊ 

՝ifին մի երիտասարդ դարս եկավ իր խցիկից ւ "Ր վարձել Էր 

0ՆրրաՆ ցքում ապրողներից, փողոցի կողմում, ու դան-

դաղ, ասես տատանվելով, գնաց դեպի կամուրջը։ 

Նա բարեհաջող խուսափեց սանդուղքի վբա իր տանտի-

րուհուն հան դիպելուց։ Նրա խ&իկը գտնվում Էր հինգհար-

կանի մի րարձր տան հենց կտուրի տակ և ավելի շուտ նը-

մանՎում Էր պահ ա րանի, քան՝ բնակարանի։ Ւսկ բնակա֊ 

ր ա ն\ի տիրուհին, որից նա վարձել Էր այդ խցիկը* ճաշով և 

սպասուհու ծա ռայությունն երով հանդերձ, ապրում Էր մի 

՛սանդուղքով ներ\քև, առանձին բնակարանում, ու ամեն ան՛-

դամ փողոց դուրս գալիս երիտասարդը անպայման պետք Է 

անցներ տ անտիրոլհու խոհանոցի ԿոԳթՒց> ՈՐՒ ԴուռԸ հա-

մարյա մ\իշտ բոլորովին բաց Էր դեպի սանդուղքը։ Ու ամեն 

անդամ այդտեղից անցնելիս երիտասարդը ինչ֊որ հ\իվան֊ 

դադին ու երկչոտ զգացում Էր ապրում, որից ամաչում Էր և 

որից կնճռոտում Էր դեմքը։ Նա պարտք Էր տանտիրուհուն 

և վախենում Էր նրան հանդիպելուց։ 

Սակայն նա ոչ վախկոտ Էր, ոչ Էլ ընկճված, ն ույն իսկ 

բոլորովին հակառակը. բայց որոշ ժամանակից սկսած նա 

ջղայնոտ ու լարված վիճակում Էր, որը մելամաղձության Էր 

նմանվում։ Նա այնքան Էր ինքնամփոփվել ու առանձնացել 

բոլորից* որ վախենում Էր ոչ միայն տ անտ\իրուհուն հանդի-

պելուց, այլև ամեն տեսակ հանդիպումից։ Ազքա տ ությունբ 

խեղդել Էր նրան. բայց նույնիսկ ճնշված վիճակն Էլ վերքին 



ժամանակներում այլևս չէր նեղում նրանէ Նա բոլորովին 

չէր զբաղվում և չէր ուզում զբաղվել իր առօրյա գործերով։ 

էապես նա ոչ մի տանտիրուհուց էլ չէր վախենում, ինչ էլ 

որ սա ձեռնարկեր նրա դեմ։ Բայց կանգ առնել սանդուղքի 

վրա, լսել ա՛մեն տեսակ բա րբաջանք այդ ամբողջ առօրյա 

անհեթեթության մասփն, որի հետ նա ամենևին էչ գլո էխ 

չուներ, լսել վճարի վերաբերյալ աջդ բոլոր ձանձրալի պա~ 

հանջները, սպառնալիքները, գանգատները, ու դրա հետ 

մեկտեղ խույս տալ, ն՛երողություն խնդրել, ստել* ոչ, ավե-

լի լավ է կատվի նման մի կերպ գաղտագողի իջնել սան՛-

դուղքից ու ծէկել, որպեսզի ոչ ոք չտեսնի։ 

Սակայն ա յ\ս անգամ, փողոց դուրս գալուց հետո՝, իր 

պարտատիրուհուն հանդիպելու վախը նույնիսկ իրեն էլ ապ-

շեցրեց։ 

«Ի՜նչ գործ եմ մտքիս դրել ոլ միևնույն ժամանակ ինչ-

պիսի" դատարկ բաներից եմ վախենում, մտածեց նա տար-

օրինակ ժպիտով։ Հըմ*., այո... ամեն ինչ մարդու ձեռքումն 

է ու ամեն ինչ նա աչքաթող է անում հենց միայն վախկո-

տության պատճառով,աՏդ արդեն աքսիոմ ա է... հետա-

ՔԸՐՔիբ է, թե մարդիկ ինչի՛՛ց են ամենից շատ վախենում* 

նրանք ամենից շատ վախենում են նոր քայլից, սեփական 

նոր խոսքից.Բայց ես չափազանց շատ եմ շաղա կրատսւմ։ 

Օչինչ չեմ անում հենց այն պատճառով, որ շաղակրատում 

<ձմ։ Սակայն, թերևս այսպես է, շաղակրատում եմ այն 

պատճառով, որ ոչինչ չեմ անում։ Այ,ս վերքին ամսում էէ 

Որ Խս սովորեցնի շաղակրատել ամբողջ օրերով անկյունումս 

պառկած ոլ մտածելով... Ւնչի մասփն ասես։ Հըմ, այժմ 

ո՞ւր և ինչո՛ւ եմ գնում։ Մի՛՛թե ես ընդունա\կ եմ ա յ ւ յ րսւնին: 

Մի՞թե դա լուրջ բան Է։ Բոլորովին լարք չէ* Այնպես, էյի, 

երևակայությամբ եմ սփոփվում. մտքի խազ է* այո, հավա-

Նորեն մտքի խաղ է»։ 

Փող/ւցում սարսափելի շոգ էբ, ծանր օդ, հրմշտոց, ամե-

նուրեք կիր, փայտամածներ, աղյուս, փոշի և այֆ առանձ-

նահատուկ ամառային գարշահոտությունը, որ այնքան ծա-

նոթ է ամառանոց վարձելու հնարավորություն չունեցող յու-

քաքանչյուր պե տ ե րրուբգցու. ա հա ամենը անհաճո gfUgkg 

կիտասարգի առանց այն էլ արդեն քայքայված ջյլերքէ Իսկ 
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քաղաքի այգ մասում առանձնապե« շատ օղետների անտա-

նելի գարշահոտությունը ու հարբածները, որոնք հանդիպում 

էին աժեն րոպե, չնայած լի օրվան, լբացրին պատկերի 

գարշ ոլ տխուր կոլորիտը։ Ամենախոր^ նողկանքի զգացում 

մի ակնթարթ նշմարվեց երիտասարդի նրրին դիմագծերում։ 

Ի դեպ՝ նա խիստ սիրունատես Էր, գեղեցիկ ու թուխ աչքե-

րով, մուգ-շիկահեբ, միջին հասակից բարձր, բարա՛կ ու վա-

յելչակազմ։ Բայց շուտով նա ընկղմվեց մի տեսակ խորին 

մտածմունքի մեջ, նույնիսկ ա՛վելի ճիշտ կլինի ասել ինչ-որ 

մոռացման մեջ, ու քայլեց արդեն առանց շրջապատը նկա-

տելու և չէր էյ ցանկանում այն նկատել։ Սովոր լինելով մե-

նախոսությունների, միայն երբեմն ի^է1"ոՐ քրթմնջում Էր 

Սա և ա յժ if դւս խ n ս տ ո վ ան h ց ինքԼ իր են t Հենց այդ րոպեին 

ինք h կ դ ի ա տ կ ]ք ում Լրֆ ո ր մ տ ք (ւ ր՚ր h րր եմն իրար են խ tu ռ-

նբէյում, Ա որ ինքը շատ թույլ Է՛ երկրորդ օրն Էր, որ նա 

գրեթե բոլորովին ոչինչ չէր կերել։ 

Նա այնքան վատ էր հա գնված, որ որևէ մեկը, նույնիսկ 

դրան սովոր մարդը, կամաչեր այդպիսի ցնցոտիներով ցե-

րեկը փողոց դուրս գար Ասենք, թաղամասը այնպիսին էր, 

որ այնտեղ դժվար էր կոստյումով մեկնումեկին զարմաց-

ներ Սեննա յա փողոցի մոտիկությունը, հանրահայտ տների 

շատությունը և առա վելա պես համ[քարական ու արհեստա-

վոր բնակչությունը, որ խռնված էր Պետեր բուրգի այդ մի-

ջանկյալ փողոցներում ու նրբանցքներում, երբեմն ընդհա-

նուր շրջապատկերը խայտաբղետ էին դարձնում այնպիսի 

սուբյեկտներով, որ տարօրինա՛կ կլիներ զարմանալ այլ կեր-

պարանքի հանդիպելիս։ Բայց երիտասարդի հոգու մեջ ար-

դեն այնքան ցասկոտ արհամարհանք էր կուտակվել, որ 

չնայած իր ողջ, երբեմն զուտ երիտասարդական, փափկա-

նկատության, նա փողոցում ամենից քիչ էբ ամաչում իր 

ցնցոտիներիցւ Այլ բան էր որոշ ծանոթն՛երի կամ առաջվա 

ընկերներին հանդիպելը, որոնց հետ նա ընդհանրապես չէր 

սիրում հանդիպեր,, Այսինչ երբ մի հարբած մարդ, որին 

ա յդ ժաման ա կ հա յտնի չէ ինչու և ուր էին տանում փողո-

ցով, ահագին բեռնակիր ձի լծած մի մեծ սայլով, անցնելիս 

հան կա րծ րդավեց՝ « է ՜ յ , դո ւ, գերմանացի գլխարկագործ», 

ու սկսեց գոռալ կոկորդով մեկ, ձեռքով ցույց տալով նրան* 
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երիտասարդը հանկարծ կանգ առավ ու ձեռքը ջղաձգաբար 

տարավ իր գլխարկին։ Լայնեզր այդ գլխարկր բարձր էր, 

կլոր, ցիմ՚երմանյան], բայց արդեն ամ րոդՀովին մաշված էր, 

բոլորովին խունացած, ծ ա կծկված ու բծերոՎ պատած, ա՛-

ռանց ւ ՚ ՚ Ղ ՚ ւ ր ք ի > w* տմենա այրսնդակ ձեով մի կ՚՚ղմ էր թեք֊ 

վւ*. ծւ Բայց երիտասարդին Համակեց ոչ թե ա մ ոթր, այլ բ ո ֊ 

լորուիիՀւ ա յյ il ի զղա gut մ, սրը նույն յակ վախի Էր նմ ան ֊ 

վ ո t մ։ 

— Ես այդպես Էլ դիտեի,— շփոթված փնթփնթում Էր 

նա,— ես այդպես Էլ մտածում Էիէ Սա արդեն վատթարա֊ 

դույնն (f Ահա այսպիսի մի որևէ Հիմարություն, որևէ ամե-

նա գռեհիկ ,մանրուք ամբողջ մտադրությունդ կարող է փչաց֊ 

նելւ Այո, խիստ նկատելի գլխարկ է... ծիծաղելի է, այս 

պատճառով էլ նկատելի է... Ւմ ցնցոտիներին անպայման 

հարկաՎոր է հովարավոր գլխարկ, թեկուզ մի որևէ հին թա-

սակ, և ոչ թե այս այլանդակը։ Ոչ ոք այսպիսի գլխարկ չի 

դնում, մ\ի վեր՛ստից կնկատեն, կհիշեն... գլխավորն այն է, 

որ հետո կհիշեն, ահա քեզ և հան ցան շան։ Պ ետք է որքան 

կայւելի է աննկատելի լինել... Մանրուքը, մանրուքն է գըի 

խավորը.,է Ահա այդ մանրուքն էլ միշտ կործանում է ամեն 

իսչ... 

նա երկար չէր գնալու. նա նույնիսկ գիտեր, թե իր ապ-

րած տան դարպասից քանի քայլ է անցնելու* ուղիղ յոթ» 

հարյուր երեսուն։ Մի անգամ դրանք հաշվել էր նա, երբ ար-

դեն շատ էր տարվել երազանքն՛երով։ Ա յն ժամանակ նա 

դեռ ինքն էլ չէր հավատում այդ երազանքներին ու ինքն 

իրեն սոսկ գրգռում էր դրանց այլանդակ, բայց գայթակղիչ 

հանդգնությամբ։ Իսկ հիմա, մի ամիս անց, նա արդեն սկը-

սում էր այչ կերպ մտածել, ու չնայած իր անզորության ու 

անվճռականության վերա բեր յալ շարունակ գրգռոզ մենա-

խոսություններին, մի տեսակ ա՚կամայ\ից սովորեց «այլան-

դակ» երազանքը արդեն ձեռնարկում համարել, թեպետ 

դ՛եռևս ինքն իրեն չէր հավատում։ Նա այժմ գնում էր նույ-

նիսկ իր ձեռնարկման փորձ անելու, և յույւաքանչյուր քայ-

լափոխում ավելի ու ավելի ուժեղ թափով էր աճում նրա 

հւււղմո ւնքր։ 

1 Ցիմձրմանի խանութից ղնված (ծ. թ.)։ 

- 8 -



Ար տի նվաղումով ու ջղային դողով նա մոտեցավ մի 

հսկայական տան, որի մի պատը հասնում էր մինչև շրանց-

քը, իսկ մյուսը՝ փողոցը։ Այդ տունը ամբողջով/էն բաղկա-

ցած Էր մանր բնակարաններից, և այնտեղ բնակվում Էին 

ամեն տեսակ զբաղմունք ունեցողներ՝ դերձակն եր, փակա-

նագործներ, խոհարարուհիներ, այլևա յլ գերմ անա ցիներ, 

իրենց մարմնով ապրող աղջիկներ, մանր ա ստիճանավոր-

ն՚եր և այլն։ Ներս մտնողներն ու դույւս եկողները արագ անց-

նում Էին երկու դարպասներից և տան եր՛կու բակերից։ Այս-

տեղ ծառայում Էին երեք կամ չորս դռնապաններ։ Երիտա-

սարդր շատ գոհ Էր, որ դրան ցից ոչ մեկին չհանդիպեց, ու 

իսկույն աննկատելիորեն անցավ դարպա սից, դեպի աջ կող-

մր, ե բարձրացավ u ան դ ուդքո վ ։ // անպ n t ղքր ի/ավար Էր ու 

Նեղ, ււ յ ,հ», (՛այց Նա այդ ամեհր արղեն if ի in հր Ա ոէսւււմնա-

սիր1>( Լր, m նրան այդ ամբողջ շրջապատը դուր Էր դայիս։ 

11>յդ սիիս ի խ ավար ում նույնիսկ գննող հ այացքն Էլ անվտանգ 

Էյ։ t <r Եթե այս պահին ես այսպես վախենում եմ, ապա ի՞նչ 

կլիներ, եթե իրոք որևէ կերպ բանը հենց գ ո ր ծ ի ն հասնելս.*», 

ակամա մտածեց նա՝ անցնելով չորրորդ հարկը։ Այստեղ 

նրա ճանապարհը փակեցին ինչ-որ պաշտոնա թող զինվոր-

ներ՝ բեռնակիրներ, որոնք մի բնակարանից կահույք էին 

դուրս բերում։ Նա արդեն առաջուց դիտեր, որ այդ բնակա-

րանում ապրում էր մի ընտանիքավոր գերման ա ց>ի, աստի-

ճանավոր. crՈւրեմն աՏդ գերմանացին հիմա մեկնում է, և 

ուրեմն չորբորդ հարկում, այս սանդուղքից և այս հարթա-

կ\ից վերև որոշ ժամանակ զբաղեցրած կմնա միայն պառա-

վի բնա\կարանը։ Այգ լավ է.** համենա յն դեպս...», դարձյալ 

մ տածեց նա և զանգահարեց պառավի բնակարանը։ Զանգը 

թույլ հնչեց, կարծես ձուլված էր թիթ՛եղից և ոչ թե պղնձից։ 

Այդպիսի տների հար և նման մանր բնակարաններում հա-

մարյա միշտ այդպիսի զանգեր են լինում։ Նա արդեն մո-

ռացել էր այդ զանգակի հնչյունը, ոլ հ\իմա այդ առանձնա-

հատուկ հնչյունը հանկարծ կարծելս նրան ինչ-որ բան հի-

շեցրեց և պարզ պա տկերացրեցէ.է Նա ուղղա*կի ցնցվեց, այս 

անգամ արգեն չավ։ից դուրս թուլացած Էին նրա ջզերը։ Քիչ 

հետո դուռը բացվեց մի քիչ, նեղլիկ ճեղքի չափ» բնաւկչու֊ 

հին նկատելի անվստահությամբ ճեղքից նայում Էբ եկվո~ 
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յէին, Hi '(futtjh fifrlttntl Լին խավարում վ՛այլող նրա փոքրիկ 

ալրհրր ւ էքայ\ց տեսնելով Հարթակում շատ մ ա րդկան ց, նա 

սիրտ արեց և բոլորովին բացեց դուռը։ Երիտասարդը շեմ-

քից ոտք դր՛եց խավար նախասենյակը, որ միջնորմով եր՛ 

կու մասի Էր բաժանված, և դրա ետևում գտնվում Էր փոք-

րիկ խոհանոցը։ Պառավը լուռ կանգնել Էր նրա առաջ և հար-

ցական նայում Էր նրան։ Դա մի կարճլիկ, նիհարէ գլխա-

բաց, մոտ վաթսուն տարեկան պառավ Էր սուր ու չար 

աչքերով, փոքրիկ, սուր քթով։ Նրա բաց֊շիկավուն, քիչ սպի-

տակած մազերը առատորեն յուղված Էին։ Նրա բարակ, եր-

կար, հավի ոտքի նմանվող պարանոցը փաթաթված Էր ինչ-

որ ֆլանելե լաթով, իսկ ուսերի վբա, չնայած շոգին, կախ 

Էր ընկած ամբողջովին մաշված, խունացած, մորթե կոֆ-

տանէ Պառա՛վը ամեն րոպե հազում Էր ու տնքտնքում։ Երևի 

երիտասարդը նրան նայեց ինչ-որ առա՛նձնահատուկ հա-

յացքով, որովհետև պառավի աչքերում հանկարծ նորից 

երևաց նախկին անվստահությունըt 

— Ռասկոլնիկով, ուսանող, մի ամփս առաջ եղել եմ ձեզ 

մոտ,— շտապեց փնթփնթալ երիտասարդը, թեթևակի գլուխ 

տալով, հիշելով, որ հարկավոր Է ավելի սիրալիր ձին ել։ 

— Հիշում եմ, որդի, շատ լավ եմ հիշում, որ դուք եկել 

Էիք,— հստակ ասաց պառավըՀ առաջվա պեո իր հարցա-

կան հայացքը չկտրելով նրա դեմքից։ 

եկել եմ Էլի նույնպիսի գործով— շարունա-

կեց Ռասկոլնիկովը՝ մի քիչ շփոթվելով և զարմանալով պա-

ռավի ան վստահ ության վրա* 

«Ասենք, գուցե սա միշտ Էլ այդպես Է, իսկ ես այն անգամ 

չնկատեցիանախորժ զգացումով մտածեց Ռասկոլնի-

կովյէէ 

Պաոաւէը մի փոքր լոեց, ասես մտածմունքի մեջ ընկավ, 

հետո մի էողմ քաշվեց ու մատնացույց անելով սենյակի 

դուռը, ճանապարհ տվեց հյուրին ու ասաց. 
— Անռեո 

ներս, որդիւ 
1 Փոքրիկ սենյակը, ուր մտավ երիտասարդը, դեղին պաս-

տառներով, սլ ա տ ոլհ անն ե ր ի մ արմ աշե վարագույրներով ու 

գ/էանց վրա դրված խորդենիներով, այդ րոպ՛եին պայծառ 

Լուսավորված էր մայր մտնող արևովt <rՈւրեմն ա յ ն Ժ ա մ ա -
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ն ա կ էլ արևը այսպես լուսավորելու է ա ս ե ս պա տահա-

բար մտածեց Ռասկոլնիկովը, ու շեշտակի հայացքով դիտեց 

այն ամենը, ինչ-որ կար սենյակում, որպեսզի հնարավորին 

չափ ուսումնասիրեր ու հիշեր դրանց դիրքը* Բայց սենյա-

կում առանձնապես ոչինչ չկար։ Ամբողջ կահույքը շատ հին 

էր ու դեղին փայտից. մի բազմոց՝ փայտե ահագին, կորըն-

թարգ թիկնակով, Կլպւ, ձվաձև սեղան՝ բազմոցի առաջ, 

միջնապատի տակ դրված 'արդուզարդի սեղան՝ փոքրիկ հա-

յելիով, աթոռներ պատերի տակ ու գեղին շրջանակներով 

երկու-երեք հատ գրոշանոց նկարներ, որոնց վրա պատկեր-

ված էին գերմանացի օրիորդներ, ձեռքերին թոչուններէ-֊-

ահա և ամբողջ կահույքը։ Մի անկյունում, փոքրիկ սրբա-

պատկերի առաջ վառվում էր կանթեղըt Ամեն ինղ շատ մա֊ 

քուր էր. թե՛ կահույքը և թե՛ հատակը խնամքով սրբված 

էին, ամեն ինչ փայլում էր։ «Լիղավետայի աշխատանքն 

է»,— մտածեց երիտասարդը։ Ամբողջ բնակարանում մ\ի փո-

շեհատիկ անգամ չէր կարելի գտնել։ աԱյսպիսի մաքրոլ-

թյոլն ցասկոտ ու պառավ այրիների մոտ է լինում».— շա-

րունակեց մտածել Ռաոկոլնիկովը ու հետաքրքրովքյամբ, 

շեղակի նայեց երկրորդ, փոքրիկ սենյակի դռան չթե վարա֊ 

դույրին* այգ ս են յակում գտնվում էբ պաոավփ անկողինը և 

մի կոմոդ, ու երիտասարդը դեռ ոչ մի անգամ այնտեղ չէր 

եղել։ Ամբողջ բնակարանը այդ երկու սենյակից էբ բաղկա-

ցած։ 

— Ի*նչ եք կամենում,— խստորեն հարցրեց պառավը՝ 

մտնելով սենյակ ու դարձյալ կանգ ա՛ռնելով ուզիղ նրա 

առաջ, որպեսզի ուղիղ նայեր նրա դեմքին։ 

— Գրավական եմ բերել, ահա,— ու երիտասարդը գըր-

պանից հան՛եց մի հին, տափակ արծաթե ժամացույց։ Դրա 

հակառակ կողմում երկրա գունդ էր պա տկերվաձ։ Շղթան 

պողպատից էր։ 

— $այց չէ'* որ նախորգ գրավականի ժամկետը լրացել 

է։ Դեռ երկու օր առաջ մի ամիս էր անցեր 

— Ես ձեզ մի ամսվա համար էլ տո՛կոս կվճարեմ* մի 

քիչ համբերեքt 

— Համբերել, թե հենց այժմ վաճառել ձեր իբը, այդ իմ 

բարի կամքն է, որդի։ 



— Որքա՞ն կտաք Ժամ tugm յցի համ ար, Ալյոնտ Իվա-

նովնաէ 

— Դատարկ րաներ ես բերում, "բդի, համարյա ոչինչ 

լարժե։ Անցյալ անգամ մ ա տան ու համար ձեզ երկու թզթե 

մանեթանոց տվի, իսկ այգպիսի նոր մատանի կարելի Է ոս-

կերիչից գնել մեկ ու կես ռոՀբլովէ 

— Գոնե չորս ռուբլի տվեք, ես ետ կվերցնեմ, հորս ժամա-

ցույցն Է։ Ես շուտով փող կստանամt 

— Մեկ ու կես ռուբլի, ու տոկոսն Էլ սկզբից* եթե ու-

զում եք։ 

— Մեկ ու կես ռուբլի ,— ճչա՛ց երիտասարդը։ 

— Ձեր կամքն Է։ — Ու պառավը վերադարձրեց ժամա-

ցույցը։ Երիտասարդը դա վերցրեց և այնքան բարկա ցավ, որ 

արդեն ուզում Էր գնալ, բա իս\կոլյն միտքը փոխեց, հիշե֊ 

լով, որ այլևս գնալու տեղ չկա և որ ինքը նաև ուրիշ բանի 

համար Է եկել։ 

— Տվեք,— կոպիտ ասաց նաէ 

Պա/ւավր ձեռքը տարավ գրպանը՝ բանալիները հանելու, 

և անցավ վարագույրի ետևը, մյուս սենյակ։ Երիտասարդը 

մենակ մնալով, ուշադրությամբ ականջ Էր դնում և դատո-

ղություններ անում։ Լսվեցէ թե ինչպես պառավը բացեց կո-

մոգըէ <rԵրևի վերին արկղն Էմտածեց երիտասարդը։ crՈւ-

րեմն նա բանալիներր աչ դրպանումն Է պահում... Դրանք 

Բոլորը մեկ՚տեռ կախված են պողպատե օղակից... Մի բա-

նալին եռակի ՛մեծ Է մյուսներից, ատամնաձև լեզվակով Է, 

իհարկե, կոմոդի բանալին չէ... Հետևաբար կա նաև մի որևէ 

զարդատափ կամ սնդուկ... Հըմ, սա հետաքրքիր է։ Սնդուկ-

ների բանալիներր միշտ այդպես են լինում... Սակայն ինչ 

նողկալի է այս ամենը...Jt>* 

I Պառավը վերադարձավ։ 

! — Ահա, որդիէ թե որ ամսական մեկ ռոլբլուց հաշվենք 

տա\ս\ը կոպեկ, ուրեմն մեկ ու կես ռուրլուց ամսական կանի 

տասնհինգ կոպեկ, որը հիմա դուրս կգամ այ\դ դում արի gt 

Հետո է առաջվա երկու ոուբլուց նույն հաշվով պահում եմ 

քսան կոպեկ։ Ուրեմն րնդամենր երեսունհինգ կո պեկ։ Զեր 

ժամացույցի համար այժմ դուք պետք Է ստանաք մեկ ռուբլի 

տասնհինգ կոպեկ։ Ահա, ստացեք։ 
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— Ինչպե՜ս\ Հիմա էլ մեկ ռոլբքի տասնհինգ կոպե՛՛կ։ 

՝— ճիշտ այ դպ ե ս t 

Երիտասարդը չվիճեց ու վերցրեց գրամը։ Նա նայում էր 

պառավին ու չէր շտա պում հեռանալ, կարծես ուզում էր էլի 

ինչ-որ բան ասել կամ անել, բայց թե ինչ, ասես ինքն էլ 

չդիտեր... 

— Ես ձեզ, Ալյոն ա Իվանովնա, գուց՛ե մոտ օրերս էլի մ ի 

բան բերեմ.., արծաթե... մի Լավ ծխախոտատուփհենց 

սր ընկերոջիցս ետ վերցնեմ*,*— Երիտասարդը շվ'ոթվեց ե. 

րւե/ր 

" ^ՐՐ րերեք, սւքն ժամանակ էլ կխոսենք, որդի։ 

է"*» բարաք մ)ւսւք... Լա, ղո%ք Լլի մենա՞կ եք մնացել, 

ձեր Ա՚իկր այււսւեղ չի՞ լինսէմ,— որքան կարելի Էր ան֊ 

վ ՚ ՚ ՚ ւ յ թ '"/'///'''.7 երիաէս սաբդր՝ դուրս գալով նախասԼն֊ 

յակ, 

•— Իսկ դուք ի նչ գործ ունեք նրա հետ, Որդի։ 

— Աս անձնապես ոչինչ։ Ես Հենց այնոքես հարցրիէ Ղէէւք 

սւյժմ... բարով մնաք, Ալյոն ա Իվանովնա։ 

Ռա սկո լնիկովր դուրս եկավ բոլորովին շփոթված։ Այդ 

շվւոթմուն.քր Հետզհետե ավեըի Էր ուժեղանում։ Իջնելով սան-

'1ոլՂՔ/'0> ^ա նույնիսկ մի քանի անպամ կանդ Էր առնում> 

ասես Հան կարձակի ապշած ինչ-որ բանից։ Ու վերջապես 

արդեն վէոդոցում նա բացա կանչեց, 

«0, աստված իմ, որքա՜ն գարշեքի Է այս ամենը։ Եվ մի՞-

թե, մի՞թե ես... ոչ, դա Հիմար բան Է, դա անՀեթեթություն 

Է,— վճռականապես ավելացրեց նա։ — Եվ մի՞թե գլխումս 

կարող Էր ա յդպիսի սարսափելի բան ծագել։ Այնուամենայ-

նիվ, սիրտս ինչպիսի" աղտեղության Է ընղուն ա կ։ Գլխա-

վորն այն Է, որ դա կեղտոտ, նողկալի բան Է, գարշելի Է, 

գարշելի*.. Ու ես, մի ամբողջ ամիս...»։ 

Բայց ոչ խոսքերով, ոչ Էլ բա tf ական չութ չունն երով նա 

չէր կարող արտաՀայտել իր Հուզմունքը։ Ան սահման գար-

շանքի ղգացոլմր, որ սկսել էր ճղմել ու պղտորել նրա սիր-

տը դեռ այն ժամանակ, երբ գնում էր պառավի մոտ, հիմա 

այնպիսի չափի էր Հաս՛ել ու այնքան ուժեղացել, որ նա չգի՛-

տեր ուր փախսեր իր վշտից։ Նա մայթով քայլում էր Հար-

բածի նման, չնկատելով անցորդներին ու դիպչելով նրանց$ 
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և ուշքի եկավ միայն Հետևյալ փողոցում։ Նայելով շ1!ւբշը> 

նա նկատեց, որ կանգնած է մի օղետան մոտ, որի մուտքր 

մայթից էր, պետք էր սանդուղքով ի$նել ներքև, գետնա-

հարկը։ Հենց այդ րոպեին դռնից դուրս էին գալիս երկու 

* Հարբածներ, և օգնելով ու Հա յՀո քելով միմյանց, բարձրա-

նում սանդուղքով։ Ռա սկոլնիկովը, առանց երկար մտածե-

լու, իսկույն իջավ ներքև։ Մինչ այդ նա երբեք չէր մտել 

օղետները, բայց Հիմա գլուխը պտտվում էբ, ու բացի դրա-

նից, այրող ծարավը տանջում էր նրան։ Նա ուզում էր սա-

ռը գարեջուր խմել, մանավանդ որ իր Հանկարծակի թուլու-

թյունը վերագրում էր քաղցածության։ Նա նստեց մթին ու 

կեղտոտ մի անկյունում, թաց սեղանի մոտ, գարեջուր պա-

Հանջեց և ա գաՀ ությամ բ խմեց առաջին բաժակը։ Ամեն ինչ 

իսկույն թեթևացավ, և նրա մտքեք^ւ պայծառացան։ <*Այդ 

ամենր դատարկ բան է,— Հուսադրվելով ասաց նա,— շփոթ-

վելու բան չկար, ուղղակի ֆիզիկապես քայքայված եմ* մի 

բաժակ գարեջուր, մի կտոր պաքսիմատ, և ահա մի ակրն֊ 

թարթում ամրանում է խելքդ, պայծառանում է միտքդ, կա-

յունանում են դիտավորությունն երգ։ &՝յոլ, ինչպիսի ոչնչու֊ 

թյուն է այս ամենը**.$։ Բայց, չնայելով այդպես արհամար-

հաբար թքելուն, նա արդեն ուրախ էր նայում շուրջը, կար-

ծես Հանկարծակի ազատվել էր մի ինչ-որ զարհուրելի 

բեռից ու բարեկամաբար նայեց ներկաներին։ Սակայն նույ-

նիսկ այգ րոպեին նա որոշ չափով նախազգում էր, որ լա-

վագույն պայմանների նկատմամբ այգ ամբողջ րնկալունա-

կոլթյունը նույնպես Հիվանդագին էր։ 

Աքդ պահին օղետանը^քիչ մարդ էր մնում։ Բացի այն 

երկու Հարբածներից, որ Հանդիպեցին սանդուղքի վբա, 

հենց նրանց ետևից դուրս եկավ մի ամբողջ խումբ, հինդ 

մարդ, հետները մի աղջիկ և հարմոն։ Նրանցից Հետո օղե-

տունը Հանդարտվեց և ավելի ընդարձակ թվաց։ Մնացին1 

քիչ Հարբած մի մարդ, որը գարեջուր էր խմում և տեսքով 

քտղքենի էր, նրա ընկերր, Հաստ, Հսկա յամա րմ\ին, ճերմա-

կած մ ո բուքով ու կարճ վերնազգեստով մի մարդ, որը թունդ 

հարբած էր, ննջել էր նստարանի վրա ու երբեմն, Հանկարծ, 

ասես քնաթաթախ, ձեռքերր տարածելով, սկսում էր շրխ-

կացնել մ ատն երբ և ճոճել իրանի վերին մասը, առանց նըս-



տա բանից վեր կենալու, ու միաժամանակ քթի տակ երգում 

Էր ինչ-որ մի անհեթեթություն՝ ճգնելով վերհիշել տողերը• 

Ոզշ տարին կնկանս շոյեցի, ( 

Ողջ տա՛՛րին կըն֊կանս շոյեցի.,, ւ 

Ու հանկարծ արթնանալով, շարունակում Էր* 

Պողյաչևլան փողոցով գնալիս 

Գտա առաչվսւ սիրածիս... 

Putյւյ ոչ ոք չէր արձագանքում նրա երջանկությանը* նրա 

րւակյաց բնկերր նույնիսկ թշնամանքով ու թեր ահա վատ ու~ 

թյամր Լր նա jut մ այղ / ' " / " / ' պոոթկումներին։ Այնտեղ մի 

մարդ Լլ կար, որը տեււքսվ կարծես սլաշաոնաթող աստիճա֊ 

Նավորյւ Լր )ւմանւ )աւ human) Լր մենակ, իր ("միչթի ամա-

նի ւ tntyh, ե րրեմն ակի խմում Լր ու նայում Z"lP2C։ ^I 

կարծես մի վ ՚ ՚ ՚ ք ր հուզված լիներ։ 

II 

Ռասկոլնիկովը ամբոխին ընտ՛ելացած չէր, ու ինչպես 

արդեն ասված է, փախչում էր ամեն տեսակ հասարակու-

թյունից, մանավանդ վերջին ժամանակներում։ Բայց հիմա 

նրան հանկարծ ին՛չ-որ մ\ի բան քաշեց դեպի մարդիկ։ Նրա 

մեջ ասես մի նոր բան էր կա տարվում, ու դրա հետ մեկ-

տեղ նա մարդկանց հետ լինելու տենչանք էր զգում։ Նա 

այնքան էբ հոգնել մի ամբողչ ամսվա իր այդ լարված թախ-

ծից ոլ մռայլ հուզմունքի՛ց, որ ուզում էր զեթ մի րոպե շունչ 

քաշել մի այլ աշխարհում, թեկուզ ինչպիսին էլ որ այն Լի-

ներ, ռլ չնայելով շրջապատի ամբողջ կեղտին, նա այժմ 

հաճույքով էր մնում օղե տանը։ 

Ձեռնարկության տերը ուրիշ սենյակում էր, բայց հաճախ 

էժանում Էբ գլխավոր սենյակը՝ իջնելով ինչ-որ սանդուզ-

քից։ ու ամենից առաջ աչքի Էին ընկնում նրա պճնամոլա-

կան, փա յլեցրած սա պո գները՝ մեծ ոլ կարմիր ծալերով։ 

Նա անթև ներքնազգեստով Էր ու սարսափելի ճարպոտված, 

սև, ատլասե բաճկոն ակով, առանց փողկապի, իտկ նրա 

ամբողջ դեմքին կարծես յադ Էր քսված, ինչպես երկաթե 
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ւիսւկանքն են յուղում։ Վաճառասեղանի ետևում գտնվում 

* էր մոտ տասնչորս տարեկան մի տղա, կար նաև նրանից 

փոքր մի ՈլՐԻւ աղա, որը մատուցում էր, ինչ-որ պահան-

ջում էին։ Վաճառասեղանին գրված Էին կարտած վարունգ-

ներ, սև պաքսիմատ և ձկան կտորներ. այգ ամենից խիստ 

վատ հոտ էր գաըիսt Օգր հեղձուցիչ էր, այնպես որ նույ-

նիսկ անկարելի էր նստած մնալ, ու ամեն ինչ այնքան էր 

ներծծվել օղու հոտով, որ թվում էր, հենց միայն այղ օդից 

կարելի Լր հարրել Հինգ րոպեումt 

Երբեմն լինում են Հանդիպումներ նույնիսկ մեղ անծա-

նոթ մայււլկս:նց Հետ, որոնցով մենք սկսում ենք Հետաքըր-

քըրվել Հենց առածին Հայացքից, մի տեսակ անա կնկալ 

կերպով, Հանկարծակի, նախքան մի խոսք կասենք։ Ռաս-

կոլնիկովի վյր՚ա ճիշտ այդպիսի տպավորություն թողեց այն 

հաճախորդը, որը նստած էր քիչ Հեռու և պաշտոնաթող աս-

տիճանավորի էր նմ անվում ։ Երիտասարդը Հետո մփ քանի 

անդամ Հիշում Հր այդ աոաջին տպավորությունը և դա նույ-

նիսկ իր նախաղղացումին էր վերագրում։ Նա անընդՀատ 

նայում էր աստիճանավորին, իՀարկե, նաև այն պատճա-

ռով, որ ՚ ։ ա ինքն էլ Համառորեն նայում էր նրան, ու երև-

վում Լր, որ շատ էր ուզում խոսակցություն սկսել։ Իսկ մը-

նացաձներին, օղետանը գտնվողներին, ինչպես նաև օղե-

տան տիրոջը, աստիճանավորը նայում էր մփ տեսակ սովո-

րական ձևով, նույնիսկ ձանձրույթով, ու դրա Հետ մեկտեղ 

մի քիչ ամբարտավան քամաՀրանքով, ասես ստորին դիրք 

ոլ զարգացում ունեցող մարդկանց, որոնց Հետ ինքը խոսե-

(իք չունի։ Նա արդեն Հիսուն տարին անց մարդ էր, միջա-

հասակ ու ամրակազմ, ալեխառն էր ու ճաղատ, մշտական 

հարբեցողությունից ուռած, դեղին, նույնիսկ կանաչավուն 

դեմ քով ե մի փոքր ուռա Ւ կ ոպերով, որոնց տակից փայլում 

էին նեղլիկ ճեղքի պես փոքր, սակայն ոգևորված, կարմրա-

վուն աչքերը։ Բայց նրա մեջ մի ինչ-որ խիստ տարօրինակ 

բան կար. նրա "՛չբերից կարծես նույնիսկ խանդւսվառու-

թյուն էր ճառագայթ ում, թերևս նրանց մեջ կար և իմաստ, 

ե խելք, Ր՚սյց միևնույն մ ա մ ան ա կ ասես նաև խե չաՀ եզու-

թյուն էր նկատվում, նա Հագել էր Հին, իսպառ պատառոտ-՛ 

ված, կոճակները պոկված ֆրակ։ Մնացել էր միայն մի կո֊ 

֊ 1(5 ~ 



ճակ, այն էլ Pn*-H պահված, և նա դրանով էր կոճկվում, 

րոտ երևույթին ցանկանալով չխորշել պատշաճությունից։ 

հանկայից կարված բաճկոնակի տա կից երևում էր կրծքա -

կ "՛Ա՛, որ ամբողջովին ճմ ռ թվա ծ էր, կեղտոտված ու թըրջ-

՚իսծ t Դեմքը չին ովն ի կա վար ի սափրված էր, բայց արդեն 

վաղուց, այնպես որ արդեն սկսել էին խիտ դուրս տալ թը-

խադորշ մազերը։ Նրա շարժուձևն յէլ իրոք մի տեսակ սոլիդ-

չինովնիկական էր։ Բայց նա անհանգիստ էր, խճճում էր 

մազերր, ու երբեմն թախծոտ տեսք առած, գլուխը դնում էքէ 

երկու ձեռքերին՝ պատռտված արմունկները հենելո՚վ թըրջ-

վաձ ո։ կպրոն սեղանին։ Վերջապես, նա շիտաւկ նայեց 

քհօէէկոլնիկովիհ m բարձրաձայն, կտրուկ ասաց, 

Կ Համ արճակվե* մ արդյոք, հալ ՛զելի պարոնս, դիմել 

պաաքաճ խ ո ս ա կց աթյա մր ւ Հանգի, թեև դուք նշանա֊ 

վ ՚ ՚ ր սէեէէքիվ (եր, բա յց իմ ։ի որձա ռությունը հա ն\ձ.ին &եղ 

կրթված /»ւ խմիչքին չրնտելացած մարդ Է տեսնում։ Ինքո 

մ ի tut Լլ հարդ ել եմ կրթվածոլթյունը, միացած սրտագին 

էր1»սցոււ)՝ների հետ, ու բացի դրանից, տիտուԱար խորհրդա-

կան եմ։ Ազգանունս Մարմելադով Է, տիտուԱար խորհրդա-

կան։ Համարձակվում եմ հարցնել՝ բարեհաճել եք ծառա-

յե՛՛ր 

— Ոչ, սովորում եմ*,*— պատասխանեց երիտասարդի 

մասամբ զարմացած (յինելով թե այդ խոսքերի ճոռոմ բը-

նայթից ու թե նրանից, որ այդպես ուղղակի, դեմ առ դեէք 

դիմեցին իրեն։ Չնայած քիչ առաջվա վայրկենա կան ցան-

կությանը՝ թեկուզ որևէ չափով շփվել մարդկանց հետ, hm 

իսկապես իրեն ուղղված առաջին իսկ խոսքից հանկարֆ 

զա րշանքի անախորժ ու ջղա յն ացուցիչ զզացում տածեց դե-

պի յուրաքանչյուր օտար անձ, որը կարող էր շոշափել կաէ 

թեկուզ միայն Ուզում էր շոշափել իր անձնավորությունը» 

— Ուրեմն ուսանող եք կամ նախկին ուսանող, ես այդ-

պես էլ կարծում է ի գ ո չ ե ց աստիճանավորը։ — Փորձված 

եմ, հարգելի պարոն, հաճախակի փորձվել եմ։ — Ոլ իբրհ 

ինքնագովության նշանt նա մատը տարավ ճակատինt —-

Ուսանող եք եղել կամ մասնագիտություն անցել։ &՝ույլ տը-

վեք*** — նա վեր կացավ, ճոճվեց. վերցրեց խմիչքի իր տ-

մանը, բաժակը ու նստեց երիտասարդի մոտ, նրանից մխ 
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փ ՚ ՚ ք ր շեղակի դիրքով։ նա խմած էբ, բայց ճարտար ու 

վարթ էր խոսում՝ միայն երբեմն տեղ-տեղ քիչ շեղվելով ու 

երկարացնելով խոսքը։ նա նույնիսկ մի ինչ-որ ւԱզաՀու֊ 

թյամբ նետվեց Ռասկոլնիկովի վրա, ասես ինքն էլ մի ամ-

բողջ ամիս ոչ ոքի հետ չէր խոսել։ 

— Հար գելի պարոն,— գրեթե հանդիսավորությամբ 

սեց նա,— աղքատությունը արատ չէ, սա ճշմ արտութւոլն է՛ 

Ես գիտեմ, որ Հարբեցողությունն էլ առաքինություն չէ։ ե 

ւ ա առավել ևս ճշմա րտ ութ յան էt Բա յց մուրացիկս լթյոլնը, 

հ արգելի պարոն, մուրացիկությունը արատ է։ ԱղՔատՈԼ'-

Ր լան մեջ զաք դեռ սլաՀպսւն ում եք բնածին զգացմունքների 

ձեր աւլնվոէթյոէնր, իսկ մուբացիկոլթյան մեջ ոչ ոք ու եր-

j l ՛ p չի կարող այղ անել։ Մուրացիկության համար նույնիսկ 

ոչ թե մահակով, այլ ցախավելով են դուրս քշում մ0*րգկա~ 

յին ընկերությունից, որպեսզի գա առավելապես վիրավո-

րական լիներ, և դա արդարացի Է, քանի որ մուրՓցիկու֊ 

թյան համար ես ինքս առաջինը պատրաստ եմ ինձ վիրա-

վորեր Այստեղից Էլ առաջանում Է խմելը։ Հալպելի պարոն, 

մի ամիս առաշ պ. Էեբեզյատնիկովը ծեծեց կնոջս, իսկ իմ 

կինը այն չէ, ինչ որ ես եմ։ Հասկանո՛՛ւմ եք։ Թույլ տվեք 

նաև հարցնել, հենց այնպես, թեկուզ սովորական հեսէաքըր-

քրրությտն կարգով, արդյոք դուք բարեհաճե՞լ եք գիչ^Ր^Լ 

Նևայի վրա, խոտ Փոխադրող բեռնանավերում։ 

— ftէ> Ժ պատահել,— պատասխանեց Ռասկոլնիկովյէէ 

— ԱձԳ Ւ՞^է Բա^ 0 

— Հրմ, ես այնտեղից եմ եկել, այն Էլ հինգերորդ գիշե-

րը անցկացնելուց հետո.,. 

նա լցրեց բաժակը, խմեց ու մտածմունքի մեջ ընկավ։ 

Իսկապես, նրա Հագուստին ոլ նույնիսկ մազերին տեղ֊աեղ 

խոտի ցողուններ Էին կպել։ Շատ Հավանական Էր, /»/» 

հինգ Օր չէր հանվել ու չէր լվացվել։ Առանձնապես կեղտոտ 

էին նրա ճարպակալած, կարմրավուն ձեռքերը, եղունգնե-

րը սև էին։ 

նրա խոսակցությունը կարձես թե ընղհանուր, թեպետև 

թ»*ՏԼ> ուշադրություն դրավեցւ Վաճառասեղանի ետևում տՐ՜ 

ղաները սկսեցին քթի տակ ծիծաղել։ Օղետան տերը ասես 

դիտմամբ էր իջել վերին սենյակից, որպեսզի լսեր քմաս* 
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իւարային», ոլ նստել քիչ հեռու, ծուլորեն, բայց գոռոզա֊ 

բար Հորանջում էբ։ Մ արմ ելա գովը ակներևաբար այստեղ 

կս.ղուց Էր Հայտնի։ ճոռոմաբար խոսելուն Էլ ընտելացել Էր 

Հավանորեն օղետներում այլևայլ անծանոթների Հետ Հա֊ 

ճախակի խոսակցություն ունենալու Հետևանքով։ Որոշ Հար֊ 

բեըող ների ւոյս սովորությունը պահանջ Է դառնում, առա֊ 

tj ևրս պես ա յն Հարբեցողների, որոնց Հետ տանը խիստ են 

.•քարվում և որոնց բանի տեղ չեն գնում։ Այս պատճառով Էլ 

երանք կարծես թե միշտ աշխատում են խմողների խմբում 

ււրդարացոէմ գտնել, իսկ եթե կաբելի Է, նույնիսկ Հարգանք 

վայելեր 

— Այ մասխարա, — բարձրաձայն ասաց օղետան տերը, 

Հա սլա իհչո՞է fltu ա/խաաում, ինչո՞ւ չեք ծառայում, թե 

ա ս տ ի K ա h MI tj it ր ե րւ 

f'bjiti չեմ ծաոայււ' էմէ հաքէդեէի պարոն,— վրս' բեր՛եց 

{} արմ երողով ր՝ բացառապես դիմելով (հասկս լն իկո վին, կար֊ 

ծ ես թե սա Լր նրան Հարց տվել,— ինչու չեմ ծաոայո՞ւմէ 

1'ււկ մի՞թե սիրտս չի ցավում, որ զուր տեղը քարշ եմ գա֊ 

I ի ւ/1 Երբ պ. Լեբեղյատնիկովը մի ամիս առաջ իր սեփական 

ձեռքով թակեց կնոջս, ոլ ես Հարբած պառկել Էի, մի՞թե 

չԼի տանջվում։ Ներեցեք, երիտասարդ, պա էհա Հ ե՞լ Է, որ 

՛/»•/?... ըմ... ասենք անՀուսալիորեն, վէոխարինաբար փող 

խնդրեքt 

— ՊատաՀել այսինքն՝ ի՞նչպես թե անհուսալիորեն։ 

— Այսինքն՝ միանգամայն անՀուսալիորեն, առաջուց 

գիտենալով, որ դրանից ոչինչ չի դուրս գա։ Այ, զորօրինակ, 

դուք նախապես ու հաստատ գիտեք, որ այսինչ մարդը, այ-

սինչ ամենաբարեմիտ և ամենաօդտակար քաղաքացին ոչ մի 

կերպ ձեզ փող չի տա, որովհետև, հարցնում եմ ես, ինչո՞ւ 

՛դետք Է տա։ Ախր նա գիտե, որ ես չեմ վերադարձնի։ Կա֊ 

րեկցելո՞վ պվւտի տա։ _@այց պ. Լեբեղյատնիկովը, որը Հհ 

տևում Է նոր մտքերին, օրերս բացատրում Էր, որ մեր ժա-

մանակներում նույնիսկ գիտությունն Էլ Է արգելում կարեկ-

ցությունը, որ այդպես են վարվում Անգլիայում, ուր կա 

քաղաքատնտեսությունt Ինչո՞ւ նա պետք Է տա, Հարցնում 

եմ եսt Եվ ահա, առաջուց գիտենալով, որ չի տա, դուք այ-

նուամենայնիվ գնում եք նրա մոտ և..* 
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( l իէ՚յ" ' •/ ՚ 7 ' " '/r ' ՚.'/ H *>ւսկ "[^՚ իկ "'((" 

A /̂A ^ Ml " / ' / ' ' ^ " " ՚ գնա֊ 

fNt »//• »ւ ^»/ յ կ ՚ V< քր ա>( ե>» »/՝<!</՛»/ պե աք Է կարո֊ 

»** •/^ /«{ »»• l> ij)i ար էէրո t/Հե տև այնսլիսի <^ա//ա֊ 

M# փ ( f^h mi»/, A/՚ք Hi)Mi|iti/i/«n)i Հար կա if որ Լ գոն ե մի որևէ 

աձգ գհար Երբ իմ tf ի »» կ If nut "'/'/՚ «""»//'հ 7Ա՛հ/ գեղին 

աոմաիվ W ա հիքք, ե n կ ա յղ (հոմտնակ գնացի..* ( ո ֊ 

բովՀհաե իմ »»է՛՛րի ղ հ ղի), ա niFii nil Լ սայրում... — փա֊ 

կագՓերի մեք ավերւէյքրեքք 1/ արմերս '/'"//'՚ 'Ա' V'"/'/1 անՀան֊ 

կիէւսւ հայեր,,] երիտասարդին )։ Ոչինչ, Հարղելի ւ s/արոն, ո ֊ 

/ / ՛ ! ՛ ; , ահմիքաււքե,էէ րսա երևույթին Հանգիստ կերպով 

•յ տ ա պե ց ա վե րս չյն ե լ Նա, երբ վաճառասեղանի ետևում փըռթ֊ 

կացին երկու տղաներր, ու Ժպտաց օղետան տերը։ — Ո չին՛ի 

գլուխների սույն շարժումից չեմ շփոթվում, քանի որ բոչո֊ 

րին ամեն ինչ Հայտնի Է, ու ինչ որ գաղտնի Է, բացաՀայտ 

կ դառնում. և ոչ թե արՀամարՀանքով, այլ Հեզությամբ եմ 

վերաբ երում այս բանին։ Թող այդպես լինի, թող, «աՀ ա 

մարդը»։ Ներեցեք, երիտասարդ, արդյոք դՈլք կարո՞ղ եք... 

բայց ոչ, պետք Է ավելի ուժեղ ու պատկերավոր ասել. ոչ 

թե դուք կ ա ր ո ՞ դ եք, այլ դուք կ հ ա մ ա ր ձ ա կ վ ե ի ք այժմ նայե֊ 

լով ինձ, Հաստատապես ասել, որ ես խոզ չեմէ 

Երիտասարդը ոչինչ չպատասխանեց։ 

— ԷՀ,— շարունակեց Հռետորը լրջորեն և այս անղամ 

նույնիսկ ընդգծված արժանապատվությամբ, սպասելով, 

մինչև որ դադարեր սենյակում լսվող քրքիջը*— $ՈՂ ^ս խոզ 

լ՚ նեմ. իսկ կինս՝ Հարգևոր տիկին։ Ես ղազանի կերպար ու֊ 

՛սեմ, իսկ Կա տ երին ա Իվանովնա ն, իմ կինը, կրթված անձ֊ 

նավսրէոթյուն Է ու բարձրակա սպայի աղջիկ։ Թող, թող ես 
ս/՚իԼա լինեմէ իսկ նա թե վեՀ սիրտ ունի և թե դասս,իարա֊ 

Տ/ւ:ւթյամբ ազնվացած զգացմունքներով Է լեցունt Այնինչ... 

V, եթե նա խղճար ինձ, Հարգելի պարոն, Հարգելի պարոն, 

յԼ՚" ււր Հարկավոր Է, որպեսզի ամեն մարդ այնպես տեղ ու֊ 

՛Լենա, որ նրան Էշ խղճան։ Իս\կ Կատերինա Իվանովնան թե֊ 

ւ՚յետև մեծաՀոգի կին Լ, բայց անարդարացի Է... Ու թեև ես 

ինքս Էլ Հասկանում եմ, որ երբ նա քաշքշում Է մազերիցս, 

քաշքշում Լ ոչ այլ կերպ, քան սրտագին կարեկցությունից 

դրդված (Հարկավ կրկնում եմ առանց շփոթմունքի, նա քաշ֊ 
— — 



քլդում Է մազերիցս, երիտասարդ,— թունդ արժանապատ-

վությամբ հաստատեց Մ արմելա դովյէ՝ դարձյալ լսելով քըր-

քՒէը)*— ԲաՏ9> աստված իմ, ինչ կլիներ, եթե նա գոնե մեկ 

անդամ**. բայց ոչ, ոչ, այw բոլորը իզոլբ Է ու չպետք Է 

ասել, չպետ՝ք Է ասել... որովհետև շատ անդամ Է եղել ցան-

կալին, ու շատ անդամ են խղճացել ինձ, բայց*** բայց այս-

պես Է իմ բռնած գփձ՚ը, իսկ ես ի ծնե անասուն եմ։ 

— Անշուշտ,— հորանջելով ասաց օղետան տերը* 

Մարմելադովը բռունցքով վճռականապես խփեց սեղա-

նին, 

— Այսպես Է իմ բոն ած գիծը։ Գիտե՞ք արդյոք, գիտե՞ք 

արդ լոք, սրս րոհս, որ ես ն ու յնիսկ նրա գուլպաներն Էլ եմ 

խմելս t ա վեր Aէմելոէ եմ տվեք ղ ս ւ լպ ա ն երր, դո։ լպ աները ե. 

ոչ թե կ ւ»չի կն երր, թե It սա ւքոնե մի քիչ բանի նման կլիներէ 

եէմելա եմ տվել նաե այ<ծի բրդից գործած նրա գլխա2որը» 

"ւրիշի նվերը, որը նրա սեփականն Էրէ իմ գնածը չէր, իոկ 

if ենք ապրում ենք մի ցուրտ անկյունում, ու նա այս ձմռա-

նր մրոեց, սկսեց հազալ և արդեն արյուն թքել։ Ունենք երեք 

փոքրիկ երեխա, Կա տե բինա Եվանովնան առավոտից մինչև 

գիշեր գործի մեջ է, ամեն ինչ մաքրում է, լվանում, լողաց-

նում երեխաներին, որովհետև փոքրոլց սովոր է մաքրու-

թյան, իսկ կուրծքը թույլ է, թոքախտի հա կում ով, ու ես այգ 

գդում եմ։ Մի՞թե ես չեմ զգումt Որքան շատ եմ խմում, 

այնքան շատ եմ զգում։ Հենց նրա համար եմ խմում, ոթ 

խմելու մեջ կարեկցություն ու զգացմունք եմ փն տրում*.» 

Խմում եմ, որովհետև խիստ տանջվել եմ ուզում։ — Ու Մար-

մելադովը ասես հուսալքված, գլուխը թեքեց սեղանինt 

— Երիտասարդշարունակեց նա գլխով անելով 

ձեր դեմքի վրա ես ինչ-որ տխրություն եմ կարդում։ Հենք 

որ ներս մտաք, ես այն կարդացի, դրա համար էլ իսկույհ 

դիմեցի ձեզt Հարկավ, ձեզ հաղոբդելով իմ կյանքի պատ-

մությունը, ոչ թե խայտառակվել եմ ուզում այս անբաննե-

րի ա ռաջ, ո րոն g ա ռ ա նց ա յւդ էլ ա մ ե ն ինչ հայ տնի է t ա էլ 

զգայուն և կրթված մարդ եմ փնտրում։ Գիտցեք, որ իմ կինը 

ն ահ ան դս/կա ն ազնվականական ինսսոիտ ուտ ում էր գաս-

տիարա՚կվել և ավարտելու ժամանակ շալով պարել էր նա-

հանգա պետի և այլ ան՛ձանց ներկայությամբ, որի համաթ 
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ոսկե if ե դալ ու գովասանաթերթ էր ստացել։ Մեդալը... հա, 

մեդալը ծախել ենք... արդեն վաղուց... հըմ*** գովասանա֊ 

թերթը մինչև այժմ նրա սնդուկ ու մն է, ու դեռ վերջերս այն 

ցույց էինք տալիս տանտիրուհուն։ Ոլ թեև տանտիրուհու և 

նրա մեջ անընդհատ խռովություններ են լինում, բայց և 

այնպես ուզեցինք պարծենալ գոնե որևէ մեկի առաջ, ու 

տեղեկությունն եր հա զոր դել անցած երջանիկ օրերի մ ասին։ 

Ոլ ես այգ չեմ դատապարտում, չեմ դատապարտում, որով-

հետև հենց սա է մնացել նրա հուշերում, իսկ մնացածը ամ-

բողջովին հող ու մոխիր է դարձել։ Այո, այո, նա տաքար-

յուն, հպարտ ու անդրդվելի կին է։ Հատակը ինքն է լվանում 

և սև հացով է ապրում, բայց չի հանդուրժում, երբ իրեն չեն 

հարգում։ Այս պատճառով էլ չուզեց ներել պարոն Լեբեզ-

յատնիկովի կոպտությունը, իսկ երբ պարոն Լեբեղյատնի-

կովը թակեց նրան, նա, կինս, անկողին ընկավ ոչ այնքան 

հարվածների հետևանքով, որքան զգայնությունից։ Երբ ես 

ամուսնացա նրա հետ, նա արդեն այրի էր, ուներ երեք երե-

խա, մեկը մյուսից փոքր։ Առաջին ամուսնու, հետևազորի 

մի սպայի հետ ամուսնացել էր սիրով, ու նրա հետ փախել 

էր ծնողների տանից։ Չափազանց սիրում էր ամուսնուն, 

բայց սա տարվեց թղթախաղով, դատի ենթարկվեց ու այ-

նուհետև մեռավ։ Վերջին շրջանում նա ծեծում էբ կնոջը, 

փաստաթղթերից ինձ քաջ հայտնի է, ոբ կինը թեև չէր նե-

րում նրան, բայց մինչև այժմ արցունքներով է նրան Հիշում 

ու նրան ինձնից ավելի լավ մարդ է համարում, ու ես ուրախ 

եմ, ուրախ եմ, որովհետև գոնե սփոփվում է երևակայությա՛մբ, 

մտածելով, որ մի ժամանակ երջանիկ է եղեի.. Ամուսնու մա-

հից հետո նա մնացել,էր երեք փոքրահասակ երեխաներով, հե-

ո֊ավոր ու խուլ մի անկյունում, ուր այն ժամանակ գտնվում 

էի նաև ես, ու մնացել էր այնպես անհուսալի աղքատու-

թյան մեջ։ որը ես նույնիսկ անկարող եմ նկարագրել, թեև 

այլևայլ շատ արկածներ եմ տեսել։ Բոլոր հարազատները 

ձեռք քաշեցին նրանից։ Իս*կ նա էլ հպարտ էր, չափից դուրս 

Հպարտ... Ոլ հենց այգ ժամանակ, հարգելի պարոն, հենց 

* ։ յ դ ժամանակ ես, որ նույնպես ա յրի էի և առաջին կնոջիցս 

քոասնչորս տարեկան աղջիկ ունեի, առաջարկեցի իմ ձեռքը* 

Փքովհետև չէի կարող անտարբեր լինել այգ տառապանքի 
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հանդեպ։ Կարող եք պատկերացնել, թե նրա դժբախտու-

թյունները ինչ աստիճանի Էին Հասնում, որ նա լինելով 

կրթված ու դաստիարակված, այն Էլ հայտնի տոհմից, հա-

մաձայն եց ամուսնանալ ինձ հետ։ Եվ ամուսնացավ։ Լալով 

ու հեկեկալով, մորմոքալով ամուսնացավ։ Որովհետև Էլ 

ոկբիշ ճանապարհ չկար։ Հա ականո՞ւմ եք արդյոք, հասկա-

նո՞ւմ եք, հարգելի պարոն, երբ այլևս ուրիշ ճանապարհ չի 

լինում։ Ոչ, դուք այդ դեռ. շեք հասկանում*** Ու մի ամբողջ 

տարի ես իմ պարտականությունը բարեպաշտությամբ և 

սրբությամբ Էի կատարում և ձեռք չէի տալիս սրան (նա 

մատը խփեց կիսաշտոֆինորովՀետև զգացմունքով մարդ 

եմ։ Րայց դրանով էլ չկարողացա նրան գոհացնել, հետո էչ 

պաշտոնից գրկվեցի, ոլ թե իմ մեղքով, այչ հաստիքի փո-

փոխման Հես, հանքով, m այզ ժամանակ սկսեցի խմել*,* 

IT եկ հ կ ե ո ա ա ր ի ա ո աջ, թավւա ո ումն ե րից ոլ բա զմ աթիվ 

վւ որձությունն երից Հետո, մենք, վերջապես, ընկանք բազ-

մաթիվ Հուշարձաններով զարդարված այս փառահեղ մայ-

րաքաղաքը։ Ոլ այստեղ ես պաշտոն գտա*** գտա և դարձ-

յալ կորցրի, հասկանո՞ւմ եք։ Այս անգամ արդեն հենց իմ 

մեղքով կորցրի, հենց իմ բռնած գծի պատճառով*** Հիմա 

մենք ապրում ենք մի անկյունում, տանտիրուհի ԱմաԱո 

Ֆ ե ո գորովն ա Լիպպևեխղելի մոտ, իսկ թե ինչով ենք ապրում 

և ինչպես ենք վճարում, չգիտեմ։ Այնտեղ մեզնից բացի շա-

տերն են ապրում*** Ամենաայլանդակ Սոդոմ է*** Հըմ*** 

այո*,. Իսկ այգ ժամանակների ընթացքում աղջիկս էլ մե-

ծացավ, առաջին ամուսնությունից է, ու մեծանալով, նաէ 

աղջիկ ս, ինչե ը ասես, որ չ&աջեց խորթ մոր երեսից, այգ 

մասին ես լռում եմ։ Որովհետև Կատերինա Իվանովնան թեև 

համակված է մեծահոգության զգացումներով, բայց տա-

քարյուն և ջղայնոտ կին է ու նեղում է նրան*** Այո։ էա, 

կարիք չկա հիշել այդ բանը։ Ինչպես և կարող եք պատկե-

րացնել, Սոնյան դաստիարակություն չի ստացել։ Չորս տա-

րի առաջ ես փորձեցի նրան աշխարհագրություն և համաշ-

խարհային պատմություն սովորեցնել, բա դրանից բս։ն 

դուրս չեկավ, որովհետև այգ գիտություններից ես թույլ էի 

և Բա9հ ԴՐանիցք կարգին ձեռնարկներ չկային, որովհետև 

ինչ գրքեր որ կային*** հրմ, այժմ արդեն դրանք չկան էլ, ու 
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ա յգպես էլ վերջացավ նրա ուսուցումը։ Պարսից Կ յուր ոսի* 

վրա կանգ առանք։ Հետո արդեն հասունության հասնել ով, 

կարդաց վիպական բովանդակությամբ մփ քանփ գիրքt վեր֊ 

շերս էլ, պարոն էեբեղյատնիկովի միջամտությամբ, կար-

դաց մի գիբքէ Էյուիսի «Ֆիզիոլոգիան», բարեհաճո՞ւմ եք 

գիտենալ*, կարդաց մեծ՛ հետաքրքրությամբ և նույնիսկ 

հատվածներ Էր կարդում մեզ համար. ահա և նրա ամբողջ 

կրթությունը։ Իսկ հիմա, հայպելի պարոնս, ինքս իմ կող-

մից դիմում եմ ձեզ մասնավոր հարցով. աղքատ, բայց մա-

քուր ազջիկր ձեր կարծփքով արդյո՞ք շատ բան կարող Է 

վաստակել ազնիվ աշխատանքով... օրական տասնհինգ կո-

պեկ Էլ չի վաստակի, պարոն, եթե ազնիվ Է և առանձին ձիր-

քեր չունի, եթե առանց ձեռքերը ծալելու Էլ աշխատի։ Աքն 

Էլ ասեմ՝ պետական խորհրդական Իվան Իվանովիչ Կլոպշ-

տոկը, բարեհաճե՞լ եք լսել, կես դյուժին հոլանդական շա֊ 

պիկներ կտրելու համար մինչև հիմա ոչ միայն փող չտը-

վեց, այլև վիրավորական ձևով, ոտքերը հատակին խփելով 

ու ւ .ն վայել խոսքերով վռնդեց նրան, իբր թե շապիկների 

օձիքները չափին անհամապատասխան ու ծուռ կտրելու հա-

մարt Երեխան երբ քաղցած են... Կատերինա Ւվանովնան 

գլուխր կորցրած քայլում Է սենյակում, այտերի վրա կար-

միր բծեր են դուրս տալիս, որ միշտ լինում Է այդ հիվան-

դության հետևանքովt a Ապրում ես մեղ մ ոտ, ձրիակեր աղ-

ջիկ, ուտ ում֊ խմում ես, օգտվում տ աքոլթյուն ից», իսկ ի՞նչ 

կարելի Է ուտել-խմել, երբ երեխաներն Էլ երեք օրով մի 

կա որ հաց չեն տեսնում։ Ես այգ ժամանա կ պառկել Էի... 

Էհ, ինչ ասեմ, պառկել Էի հարբած ու լսում եմ՝ իմ Սոնյան 

ասում Է (հլու հնազանդ Է նա, ձայնը այնպես անուշ Է... 

շեկլիկ Է նա, ու երեսը միշտ գունատ Է, նիհարհա, ասում 

Է՝ «Հիմա ի՞նչ, Կ ատերին ա Իվանովնա, մի՞թե ես պետք Է 

գնամ այդ տեսակ բանի»։ Իսկ Պ՛ ար յ ա Ֆրանցովնան, որը 

չարամիտ կին Է ու վաղուց հայտնի Է ոստիկանությանը, 

երեք անգամ հետամտում Է տանտիրուհու միջոցով։ «Ինչ 

կա որ,— ծիծաղելով պատասխանում Է Կա տերինա Իվա-

Նովնան,— ինչ կարիք կա դա պահել, հո գանձ չէ՞»։ Բայց 

մի՚ մեղադրեք, հարգելի պարոն, մի մեղադրեք։ Այս բանը 

ասվել Էր ոչ թե առողջ դատողությամբ, այղ հուզված, հի֊ 
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վանդ վիճակում, ոոված երեխաների լացը լսելիս, այն էչ 

ասվել էր ավելի շուտ վիրավորելու Համար, քան ճշգրիտ 

իմաստով..» էհ, այդպես է Կատերինա Իվանովնա չի բնավ ո ֊ 

րոլթյոլնը, ու երբ երեխաները թեկուզ սովից լաց լինեն, իս-

կույն սկսում է ծեձել նրանց։ Ու տեսնում եմ ես, ժամը մոտ 

վեցն է ։ Սոնեշկան վեր կացավ, կապեց գլխաշորը, հագավ 

վերարկուն, գնաց տանից ու ժամը իննին ետ եկավ։ Եկավ, 

դիմեց ուղղակի Կատերինա՞ Իվանովնային, չուռ հանեց երե-

սս էն ռուբլի ու դրեց սեղանին, նրա առջև։ Ոչ մի խոսք չա-

սաց, ոչ ոքի չնայեց, այլ վերցրեց մեր դրագեդամե կանաչ 

աղրէխբ (մենք ունենք ա յդպիսի ընդհանուր դրա գեդամե 

էսդլոէխ), դրանով բոլորովին ծածկեց գլուխն ու երեսը ու 

պաոկեց մ ա Հճակ ալին, էդ^եսր դեպի պատր, միայն ուսերն 

«ւ մ արմին ր Հա ք/նցվսէմ Լին,,* Իսկ ես, ինչպես և դրանից 

քիչ umuif, պսակաձ Լի նայն վիճակում... Ու ես այդ պա-

հին տեսա, երիտասարդ, ես տեաա, թե ինչպես այնուհետև 

Կատերինա Իվանովնան, նույնպես ոչ մի խոսք չասելով, 

մոտեցավ Սոնեշկայի անկողնուն ու ամբողջ երեկո նրա ոտ-

քերի մոտ ծունկ չոքած, համբուրում Էր նրա ոտքերը, չէր ու-

զում վեր կենալ, հետո էլ նրանք երկուսով քնեցին միասինդ 

գրկված*** երկուսն էչ*** երկուսն էլ... այո*** իսկ ես**, հար-

բած պառկել էի։ 

Մարմելագովը լռեց, կարծես խզվեց նրա ձայնը։ Հե աո 

հանկարծ հապճեպ լցրեց բաժակը, խմեց ու կռնչաց։ 

֊ Այն ժամանակներից, պարոնս,— շարունակեց նա մի 

փո՛քր լռելուց հետո,— այն ժամանակներից աղջիկս, Սոֆյա 

Սեմյոնովնան, ստիպված եղավ գեղին տոմս ստանալ և այս 

պատճառով չէր կարող մեզ մոտ մնալ։ րՒրան առանձնապես 

նպա՛ստեց Դարյա Ֆրանցովնան, այն բանի համար, որ իբր 

թե իրեն պատշաճ հարգանք չենք ցույց տվել։ Տանտիրու-

հին՝ Ամալյա Ֆեոդորովնան, էլ չէր ուզում այդ թույլ տալ 

(իսկ հենց ինքը առաջ աջակցում էր Գարյա Ֆրանցովնա-, 

յինպարոն Լեբեղյատնիկովը նույնպես չէր ուզում թուլԼ 

տալ... հըմ*** հենց Սոնյայի համար էլ նա գժտվեց Կատե-

րինա Իվանովնա յի Հետt Սկզբում նա ինքն էր Հետամտում 

Աոնեչկ ՝ային, իս՝կ Հետո մեջտեղ եկավ պատվասիրությունը 

«Ինչպե՛՛ս,— ասում էր նա,— ես, լինելով կրթված մարդ, 
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այդ տեսակ կնոջ հետ մի բնակարանո՛՛ւմ պիտի ապրեմ»։ 

Իսկ Կատերինա Իվանովնան չհամբերեց, միջամտեց««« ու 

նրանք գժտվեցին.** Հիմա Աոնեչկան մեծ մասամբ մութն 

ընկնելուն պես է գալիս մեզ մոտ, օգնում է Կատերինա Իվա֊ 

նովնային, սւժերի ներածին չափ փող է բերում,,* Ինքը ապ-

րում է դերձակ Կապերնաումովի տանը, նրանից բնակարան 

է վարձել, իսկ Կապերնաումոփը կաղ է ու թլվատ, ու նրա 

ամբողջ բազմանդամ ընտանիքը նույնպես թլվատ է։ նրա 

կինն էլ է թլվատ... Մի սենյակում են տեղավորված, իսկ 

Սոնյան ունի միջնորմով բաժանված իր աոանձին սենյա-

կը... Q-րմ, այս... ազքաա ու թլվատ մարդիկ են**• այո... 

Առավոտր ես վեր կացա, հագա ցնցոտիներս, ձեոքերո գե-

պի երկինք բարձրացրի ոլ գնացի նորին գերազանցություն 

Իվան Աֆանասեփշի մոտ։ Բարեհաճո՞ւմ եք ճանաչել նորին 

գերազանցություն Իվան Աֆանասևիչին։ Ո՞չ։ Ուրեմն չեք 

ճանաչում աստծու մարդուն*,* Բարեհաճելով ինձնից ամեն 

ինչ լսել, նույնիսկ արտասվեցt «էհ, Մարմելադով,— ասում 

է նա,— մի անգամ դու արդեն չես արդարացրել իմ հոլյոե-

րբ*** Մեկ անգամ էլ եմ քեզ պաշտոնի վերցնում իմ անձ-

նական պատասխանատվությամբ»,— այսպես էլ ասացt — 

«Գե հիշիր ուրեմն այդ, գնա»։ Մ տքումս ես համբուրեցի 

նրա ոտքերը, որովհետև բացահայտ կերպով նա այդ չէր 

թույլ տա՝ լինելով մեծ աստիճանավոր և պետական ու կըր-

թական նոր մտքերի տեր մարդ* վերադարձա տուն ու հենց 

որ ասացի, թե դարձյալ ծառայության եմ ընդունվել և ռո-

ճիկ եմ ստանում, տեր աստված, ինչե՛ր կատարվեցին տա-

նը. 

Մարմելադովը դարձյալ կանդ առավ ոաստիկ հուզված* 

Այդ ժամանակ փողոցից ներս մտավ հարբեցողների, արդեն 

առանց այդ էլ հարբած, մի ամբողջ խումբ, ու մուտքի մոտ 

չսվեցին վարձված երգեհոնի հնչյունները և յոթ տարեկան 

մի երեխայի մանկական դողդոջ ձայնը* նա երդում էր « Խ ո ւ -

տ ո ո ւ կ բ » : Աղմուկ բարձրացավ։ Օղետան տերբ և ծառաները 

զբաղվեցին ներս մտած մարդկանցով։ Մարմելադովը նրանց 

վյւա ո։շադրություն չդարձնելով, շարունակեց իր պատմա-

ծր։ Թվում Էր, որ նա սաստիկ թուլացել Էր, բայց որքան 

ավելի Էր հարբում, ա յնքան շատախոս Էր դառնում։ Վեր-
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հիշելով երբեմնի իր հաջողությունը ծառայության գծով, նա 

կարծես թե աշխուժանում էր ու նրա դեմքին ինչ-որ ժը-

պիտ էբ փայլում։ Ռա սկոլնի կովը ուշադրությամբ լսում 

Ր> 

— Հա, պարոնիս ասեմ, սա եղավ մի հինգ շաբաթ ա -

ոաջ։ Այո... Հենց որ նրանք երկուսն էլ, Կատերինա Իվա֊ 

նովնան և Սոնեչկան, իմացան յսյգ Լուրը, տեր աստ [ած, 

ասես ես երկնային արքայություն տեղափոխվեցի։ Առաջ 

պատահում էր՝ պառկում ես անասունի պես, միայն հայհո-

յանք ես լսամ։ Իսկ այժմ ոտքերի ւՏա տների վբ ա են քայ-

րկմ, երեխաներին են սաստում՝ «Սոլ-ոլաա, Սեմյոն Զախա~ 

t*Nt* պա]»*ոՆավայրո§մ հողնել է, հանգստանում է»։ Սաոա-

յաթյան գնալուց աոաջ ինձ ւ/արճ են խմեքն ում, սերուցք 

են եոաինիէմ* Սկսել եէ իսկական սերուցք ճարել, լսո՞ւմ 

եք, Եվ it* ր տեղից տասն if եկ ռուբլի հիսուն կոպեկ գտան ինձ 

համար վա յելուչ հագուստ ճարելու մտա գրությամբ, չեմ 

հասկանումt Սապոգներ, կալենկորե հիանալի կրծքակալ-

ներ, համազգեստ,՛— այս բոլորը ճարեցին տասնմեկ ռուբլի 

հիսուն կոպեկով, այս բոլորը գերազանց տեսքով Էր* Առա-

ջին օրբ առավոտյան եկա պաշտոնավայրից ու ի՞նչ եմ տես-

նում* Կա տերինա Իվանովնան պատրաստել Է երկու տեսակ 

կերակուր՝ սուպ ու աղած միս, ծովաբողկով, որոնց մասին 

մինչ այգ հասկացողություն Էլ չունեինք։ Նա ոչ մի շյւջա-

զգեւստ չունի**, ոչ մի շրջազգեստ, բայց ասես պատրաստ-

վեց հյուր գնալու, հա՛գնվեց, այն*Էլ ոչ թե որևէ թան կար, այլ 

այնպես, էլի, կարողանում է չեղած տեղից ամեն ինչ անել, 

սանրվում է, մի որևէ մաքուր օձիք կապում, թևնոցներ 

հագնում, բոլորովին ուրիշ անձնավորություն է դառնում, 

թե ջահելանում և թե դեղեց կան ում։ Սոնեչկան, իմ աղավ-

նյակը, օգնում էր փողով, ասում էր՝ առայժմ ես ձեզ մոսէ 

չեմ չինի, դա վա յելուչ չէ, կարող եմ անցնել մութն ընկնե-

չոլց հետո, որպեսզի ոչ ոք չտեսնի։ էսո՞ւմ եք, լսո՞ւմ եքէ 

Հա, մի անգամ ճաշից հետո պառկեցի քնելու, և ի՛՛նչ եք 

կարծում, Ե>կատերինա Իվանովնան չհամբերեց, դեռ մի շա-

բաթ առաջ կռվել էր տանտիրուհու, Ամալյա Ֆեոդորովնայի 

հետ, իսկ Հիմա նրան կանչեց մի բաժակ սուրճի։ Երկու 

ժամ նստեցին և հա՜ փսփսում էին՝ «Հիմա Սեմյոն 9,ախա-
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ԲհէԸ ճառաքում Է ու ռոճիկ Է ստանում,— ասում Է Կատե-

րինա Իվանովնան,— հենց ինքը գնաց նորին գերազանցու-

թյան մոտ, ու նորին գերազանցությունը ինքը գուըս եկավ, 

բոլորին պատվիրեց սպասել, իսկ Սեմյոն ֆախաբիչին թևից 

բռնեց ու բոլորի կողքից տարավ կաբին ետ»։ Էսո՞ւմ եք, 

լսո՞ւմ եք1 Ու նորին գերազանցությունը ասում Է՝ &Սեմյոն 

Աախաբիչ, ես, իհարկե, հիշում եմ ձեր ծառայությունները, 

ոլ թեև դուք ձեռք չեք քաշում այդ թեթևամիտ թուլությու-

նից, բայց քանի որ հիմա խոստանում եք ձեռք քաշել, ու 

քանի որ առանց ձեղ մեր գործը վատ Է գնացել (լսո՞ւմ եք, 

լսո՞ւմ եք), ուստի ես հույս եմ դնում ձեր ազնիվ խոսքի 

վրա»,— ասում Է նորին գերազանցությունը, այսինքն1 Կա-

տերինա Իվանովնան մոգոնում Էր այս բոլորը, այն Էլ ոչ 

թե թեթևամտությունից, միայն ինձ գովաբանելու համար։ 

Ոչ, ինքր հավատում Է այս ամենին, երևակայությամբ սփո-

փում ինքն իրեն, հոգիս վկա։ Ու ես չեմ դատապարտում, 

ոչ, այդ չեմ դատապարտում..* Իսկ վեց օր առաշ, երբ ես 

իմ աոաջին ոռճիկր, քսաներեք ոուրլի քառասուն կոպեկը 

տուն բերի, ինձ թութուշիկ անվանեց. «թութուշիկս», ասաց նա, 

երբ երկուսով Էինք, հասկանո՞ւմ եքt Էհ, իմ մեջ ի՞նչ սի-

րունություն կա, ու ես ի՞նչ ամուսին եմ որ։ Բայց ոչ, կսմը-

թեց թուշս ոլ ասաց՝ orթութուշիկս»։ 

Մարմելադովը կանգ առավ, ուզում Էր ժպտալ, սակայն 

հանկարծ նրա կզակը սկսեց ցնցվել։ Ասենք, նա իրեն պա-

հեց։ Այդ օղետունը, խոսակցի բարոյալքված տեսքը, խոտ 

փոխադրող բեոնանավերում նրա անցկացրած հինգ գիշեր-

ներր և օղու շտոֆը, և այդ ամենով հանդերձ նրա հիվան-

դադին սերը դեպի իր կինն ոլ ընտանիքը,— այս ամենը 

շփոթեցնում Էր նրան ունկն՚դրոզին։ Ռասկոլնիկովը լսում Էր 

լարված, բայց և հիվանդագին զգացումով։ Նա ջղայնանում 

կ ՛ , որ մտել Էր այդ օղետունբ։ 

— Հա ր դե ւ ի պարոն, հարգելի պարոն,— ուշքի գալով, 

բացականչեց Մարմելադովը,— 0, պարոնս, գուցե այս ամե-

նը ծիծաղելի Է ձեզ համար, ինչպես և այլոց համար, գուցե 

ես ձեղ անհանգս տա ցնու մ եմ իմ տնա յին կյանքի այս բոլոր 

Հիմար, չնչին մ անրամ ա սնու թ յուններով, իսկ ինձ համար 

ծիծաղելի չէ։ Հարկավ, ես այս ամենը կարող եմ զգալ... 
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Կյանքիս այն ամբողջ դրախտային օրվա և այն ամբողջ 

երեկոյի ընթացքում ես ինքս էլ թռուցիկ երազանքներով էի 

U,արվել, այսինքն՝ թե ինչպես պիտի կարգավորեմ այդ ամձ-

)>ր, թե հագցնեմ երեխաներիս, թե հանգիստ տամ Կատե-

l՛/՚Նա Իվանովնա յին ե թե միակ աղջկաս անպատվությունից 

»/ ե րա դարձնեմ րնտանիքի գիրկը**, էլ ո՞ր մեկն ասեմ*** 

[հւէյւաարելի Է, պարոն։ Հա, պարոնիս ասեմ՝ (Մարմելագո-

վր հանկարծ կարծես ցնցվեց, գլուխը բարձրացրեց ու դեմ 

tun դեմ նայեց իրեն ունկն գրողին), հենց մյուս օրը, այս 

բոլ որ երազանքներից հետո (այսինքն՝ դա կլինի ուղիղ հինգ 

*>ր nt գիշեր էսէւաջ), իրիկնադեմին ես խորամանկ խարեու-

թլամր, ինչպես գող, Հաւիշ տ ա կեցի Կատերինա Իվանովնա֊ 

ֆի էէԱէֆՈէկի բահ ալին, ինք որ մնացեք Լր բերածս ռոճիկից 

Հանեքքի։ չեմ Հիոոմ, թե սրբան Լր, ե ա՛հս, Նայեցեք ինձ, 

4Htlli), իՆ չ որոր էլ Լ> *. ի)ւ ւլ ե ր ո րղ օր)/ Լ, որ հեոացել եմ տա֊ 

նից, ի ւ այնտեղ վւնարէսմ են ինձ, ծառայությանս Էլ վերջ, 

Համա ւլւլե/ւտս Եգ իպետսկի կոչվող կամրջի մոտակա օզե-

tninh)i Է, վէոխաբենը սույն հագուստն եմ ստացել... ու ամեն 

ինչ վերջացա վ։ 

Մարմելադովը բռունցքով խփեց ճա^կատին, սեղմեց 

ատամները, փակեց աչքերը և արմունկով պինդ հենվեց սե-

ղանին։ Հայց մի րոպեից հետո նրա դեմքը հանկարծ փոխ-

t ե նա ինչ-որ կեղծ խ որա ման կութ յա մ բ և շինծու լըկ-

տ ի ութ յա մ բ նայեց Ռասկոլնիկովին, ծիծաղեց ու ասաց* 

— Այսօր եղա Աոնյայի մոտ, գնացել Էի խմելու փող 

խնգրելու, հա՜-հա՛-հա՜։ 

— Մի՛՛թե տվեց,— գոչեց ներս մտածներից մեկը, գոչեց 

ե ամբողջ կոկորդով մեկ քրքջաց։ 

— Ահա այս կես շտոֆը նրա փողով Է գնված,— ասաց 

Մարմելադովը՝ դիմելով բացառապես Ռասկոլնիկովին։ — 

Երեսուն կոպեկ տվեց, հենց իր ձեռքով, նրա վերջին փողն 

Էր, ինքս տեսա.էէ Ոչինչ չասաց, միայն լուռ նայեց ինձ**, 

Ա/Գպես ոչ թե երկրռւմ, այչ այնտեղ*** մարդկանց վրա լա-

լիս են, թախծում ոլ նրանց չեն կշտամբում, չեն կշտամ-

բում* իսկ դա ցավալի Է, ցավալի Է, որ չեն կշտամբում 

Երեսուն կոպեկ, այո։ Իսկ չէ՞ որ դրանք այժմ նրան է[ են 

հարկավոր, հը", ի՞նչ եք կարծում, իմ թանկագին պարոն, 
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]չէ* որ այժմ նա պետք է մաքրություն պահպանի։ Փող արժե 

այդ մաքրությունը, որ առանձնահատուկ է, հասկանո՞ւմ 

եք, հասկանո՞ւմ եք։ Պետք է պոմադ դնի, առանց դրան հո 

չի'՝ կարելի. պետք է ունենա օսլայած յուբկաներ, կարգին 

ոանաման, որ ցուցադրի տոտիկը, երբ պետք է անցնել լճա֊ 

փՈսՒց* Հա&կանո՞ւմ եք արդյոք, հա սկան ո՞ւմ եք, պարոն, 

թե ինչ է նշանակում այդ մաքրությունը։ Հըմ, իսկ ես, նրա 

հարազատ հայրը, այգ երեսուն կոպեկը Հափշտակեցի, որ 

խմելու տամ։ Ու խմում եմ ու արդեն խմելու եմ տվել... էհ, 

ո՞վ կխղճա այնպիսի մեկին, ինչպիսին ես եմ, հը՛*։ Հիմա 

դ»ւք, պարոն, խզճո՞ւմ եք ինձ, թե ոլ։ Ասա, պարոն, խըզ-

ճո՞լմ եք, թե՞ ոչ, հա՚֊հա՚-հա'։ 

Նա ուզում էր Լցնել բաժակը, բայց արդեն լցնելու բան 

չկար* Կեո շտոֆը դատարկ էր։ 

֊ Ին>ո՞ւ պետք է քեզ խզճալ,— բդավեց օղետան տե-

րը, որ դարձյալ մոտեցել էր նրանց։ 

Լսվեց ծիծաղ ու նույնիսկ հայհոյանք։ Ծիծաղում ու հայ-

հոյում էին թե լսողնրբ և թե չլսողները՝ հենց միայն նայե-

լով պաշտոն աթող աստիճանավորի կերպարանքին։ 

— Խղճա՛լ, ինչո՞ւ ինձ խղճալ,— հանկարծ վեր կենա-

լով, ձեռքը գեպի առաջ պա րզելով, վճռական ոգեշնչմամբ 

դոչեց Մ արմ ելա գովը, կարծես հենց միայն այգ խոսքե րին 

էր սպասում։ — Ասում ես ինչո՞ւ պետք է խղճալ։ Այո, ինչի* 

համար պետք է ինձ խղճալ։ Ինձ պետք է խաշել, խաչել խա-

չելափայտի վրա և ոչ թե խղճալ։ Բայց ի խաչ հան, դատա-

վոր, ի խաչ հան, ու խաչելով, խղճա նրան։ Եվ այն ժամա-

նակ ես ինքս քեզ մոտ կգամ խաչվելու, որովհետև ոչ թե 

ուրախություն, այլ տրտմություն և արցունքներ եմ տեն-

չում... Մի՞թե դու կարծում ես, առևտրական, որ քո այս կես 

շտոֆը ինձ բերկրանք պատճառեց։ Տխրությունt տխրություն 

էի ես փնտրում սրա հատակում, տխբությա ն և արցունք-

ներ, և ճաշակեցի ու գտա, իսկ կխղճա մեզ նա, ով խղճա-

ցել է բոլորին և ով հասկանում է ամենքին և ամեն ինչ> նա 

միակն է, նա էլ դատավոր է։ Կգա նա այն օրը ու կհարցնի՝ 

ձՈ՞էր է ալն դուստրր, որ իրեն մատնել էր չար ու թոքախ-

տավոր խորթ մորր, ոլրՒշ\ի փոքրահասակ երեխաներին։ 

Ո՞ւր է այն ղուստրբ, որ իր երկրային հորը, անպետք հար֊ 
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րեցոզին, խղճաց% չսարսափելով նրա գազանությունից»։ Ոլ 

կասեՀ «Եկ, ես արդեն ներել եմ քեզ մի անգամ... ներել եմ 

լ՛եղ մի անգամ... Հիմա էլ ներվում են քո մեղքերը բազում, 

բանի որ շատ ես սիրել.**»։ — Ոլ կների իմ Ա ոն յա յին, կնե-

րի, ես գիտեմ, որ կների...— Ես գա այսօր զգացի իմ սըր-

սսոմ, երբ եղա նրա մ ո տ . . . Կդատի ու կների ամենքին, թե 

ք՛արին երին և թե չարերին, իմաստուններին և Հնազանդնե-

րին... //( երբ այդ կվերղացնի ամենքի հետ, կասի մեզ 

ււ Հա յտնվեք դուք էլ, հայտնվեք, հարբեցողներ, հայտնվեք, 

թույլեր, Հայտնվեք, անամոթներX։ Ու մենք դուրս կգանք 

րորէրս սւոանց ամաչելու և կկանգնենք։ Ու կասի՝ «Խոզեր 

եք ւր*ք. զա ղանի կերպարանք ու նրա դրոշմն ունեցողն եր* 

բայփ (I եկեքս, / / , կրսաբաոեն իմաստունները, կբառ-

բո՛» են ի» եք ա մի երբ՝ «Տեր, ինչս ւ ես սրանց ը նգունում» ։ 

tf I կա It ի՝ "Նրա Հա if ար եմ սրանց ընդունում, իմաստուն-

նեքէ, նրա Համար եմ ընդունում, խելամիտներ, որ սրանցից 

»՛; մեկ), ինքն իրեն չի Համարել սույնին արժանի***»։ Օլ 

կա արածե դեպի մեզ յուր բազուկները, ու մենք ծունկ կչո~ 

քենք... լաց կլինենք... և ամեն ինչ կհասկանանք, այն ժա-

մանակ ամեն ինչ կհասկանանք*** ու ամենքը կհասկանան*** 

Կա տերինա Իվանովնան Էի** նա Էլ կհասկանա*** Տեր, եկես-

g ե արքայություն քո։ 

Ու Մարմելադովը ընկավ նստարանին, հյուծված և ու-

ilա սպաո, ոչ ոքի չնայելով, ասես մոռանալով շբշապատը 

m ընկնելով խոր մտածմունքի մեջ։ նրա խոսքերը որոշ 

ս՛պավորություն թոզին. մի րոպե լռություն տիրեց, բայց 

յ nun ով լսվեցին առաջվա ծիծաղն ու հայհոյանքները։ 

Բա Լ ասաց, Էլի։ 

— Փչում Է, Հա՜ ֊ ա ։ 

— Աստիճանավորի'ս մտիկ։ 

Եվ այլն, և այլն։ 

— Գնանք, պարոն,— հանկարծ ասաց ՄարմելադովըՀ 

բարձրացնելով գլուխը ու դիմելով Ռասկոլնիկովին,— ինձ 

տեղ Հասցրեք... Կոզելի տունը, բակը» Ժամանակն Է*** վե-

ր աղ ասն ալ Կատերինա Իվանովնա յի մոտ... 

Ռասկոլնիկովը արդեն վաղուց Էր ուզում գնալ։ Ինքն Էէ 

մտածում էբ օգն՛ել նրան։ Բանից դուրս եկավ, որ Մաբմե-

֊ 3 1 ֊ 



չադովը ոտքերից ավելի թույլ է, քան լեզվից, ու պինդ հեն-

վեց երիտասարդին։ Հարկավոր էր անցնել երկու-երեք հար֊ 

յուր քայլ։ Որքան մոտենում էին տանը, այնքան շփոթ-

մ ունքն ու վախը ավելի ու ավելի էին համակում հարբե -

ցողին։ 

— Ես հիմա չեմ վախենում ոչ Կատերինա Իվանովնա-

տից> ոլ էլ այն բանից, որ նա կսկսի քաշքշել մազերիցսւ 

Սազերն ի՞նչ են որ... Դատարկ բան են մազերը; Սա ե՛ս 

եմ ասումt Մինչև իսկ լավ է, եթե սկսում են քաշքշել, իսկ 

ես դրանից չեմ վախենում... ես.., նրա աչքերից եմ վախե-

նում... այո... աչքերից... Նրա այտերի կարմիր բծերից էլ 

եմ վախենում... ու մեկ էլ նրա շնչառությունից եմ վախե-

նում... Դու տեսե՞լ ես, թե այդ հիվանդությունն ունեցող-

ները ինչպես են շնչում, երբ հուզված են լինում... Երեխա-

ների լացից էլ եմ վախենում... Որովհետև եթե Սոնյան չի 

կերակրել, ապա... չգիտեմ, ինչ կչինի, չգիտեմ։ Իսկ ծեծ-

վելոլց չեմ վախենում... Գիացիբ, պարոն, որ ծեծը ինձ ոլ 

թե ցավ, այլ հաճույք է պատճառում, որովհետև առանց գը-

բան ես ինքս էլ չեմ կա բոզ յոլա գնալ։ Դա ավելի լավ է c 

Թող ծեծի, սիրտը հան գստ ա ցն ի,.. դա ավելի լավ է... Ահա 

և տոլնո։ Կոզելի տունը։ Նա փականագործ է, գերմանացի 

է, հարուստ է... Տար ինձ։ 

Նրանք բակից ներս մտան և անցան չորրորդ հարկլit, 

Քանի բարձրանում էին, այնքան մթնում էր սանդուղքը« 

Ժամը համարյա տա սնմեկն էր, ու թեև այդ պահին Պետեր֊ 

բուրգում իսկական գիշեր չէ, բայց սանդուղքի վերևում շաւո 

մութն էր։ 

Սանդուղքի ծայրում, բոլորովին վերևում փոքրիկ, մրո-

տած գուռը բաց էրւ Այրված մոմի մնացորդը լուսավորել Էր 

տասը քայլ երկարությամբ աղքատիկ սենյակը. դա ամբող-

ջովին երևում Էր հաշտից։ Ամեն ինչ թափթփված Էր խառ-

նիխուռն վիճակում, մանավանդ մանկական այլևայլ լաթե-

րը։ Հետին անկյունը վարագուրված Էր ծակծկված սավա-

նով։ Հավանորեն դրա ետևում մահճակալ Էր դրված։ Սեն-

յակում կար ընղա մենը երկու աթոռ և մոմլաթով պատած 

ու խիստ պատառոտված մի բազմոց, որի առջև կար սոճ՚ւլ 

փայտից շինած մի հին, խոհանոցային սեղան, որը ներկ-
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ված չէր Ա ոչնչով չէր ծածկված։ Սեղանի մի ծայրին ղըր-

if ած էր մարմրող ճարպամոմ՝ երկաթե մոմակալով։ Բանից 

ղուրս Էր գալիս, որ Մարմելադովը տեղավորված Էր առան-

Հին սենյակում և ոչ թե անկյունում, բայց նրա սենյակը 

ւքիք անցուկ Էր։ Հետևյալ սենյակները կամ վան՛դակները տա-

նող դոլոլւ կիսաբաց Էր. Ամաչյա Լիպպևեխզելի բնակարա-

նր այղսքիսի վանղակների Էր բաժանված։ Այնտեղ աղմուկ 

հ ճղճղոց Էրւ Քրքջում էին։ Երևի թուղթ էին խաղում ու թեյ 

խ if in ,ft Այնտեղից երբեմն բոլորովին անպա տկառ բառեր 

Լին լսվում ւ 

Սա կկսլհ իկււ վր իսկույն ճանաչեց Կատերինա Ւվանով-

հօ iff'hi ՛Ւ ա tnu րււ ւս վւ ե ւ ի )ւ ի ՛արած, բարալիկ, բավական 

լ ա ր .1 ր III Հ ա ,, m կ m ղ ե ղ ա կ ա if if մ ի կի )ւ Լ /<, ղ ե n Գ^դեցիկ, 

մ in tf իււււյւ in յ ւս յ մաղերով հ իրոր բծավորվելու չավ։ կարմրած 

in I to և րււ ւի Itnt ետ ui Hi u tu ջ էր քարոլւք իր փոքրիկ սենյա-

կ՚ւււք, ձե ււրեքւր կրծրք՚ն գր ած, շրթունքն հ րը չորացած, nt 

.)iftn,f էր րնղՀատ, անհամաչափ։ Նրա աչքերը վյայլում 

էին ինչ ոք ես տենդով տառապողի աչք երբ, բայց նայվածքը 

mil ft էր ու անշարժ, և Հիվանդագին տպավորություն էր թող-

hn,,f '"Ji/ թոբախտային ու Հուզված դեմքը, որի վրա երեր-

վում Լին մարմրող մոմի վերջին ցոլքերը։ Ս՝ա սկո\ նիկովին 

թվաց, որ նա մոտ երեսուն տարեկան է և իրոք Ս արմեքա-

'քվին սազական չէ... Կատերինա Ւվան ովն ան չրեղ ներո 

մ mh it ղհ երի ntn ն ա il ա յն երբ և նրանց չնկատեց. թվում էր, թհ 

իԱլ որ tf n ո աղմ ահ մեջ Էր, ոչինչ չէր լսում nt տեսնումt 

Ս եհ (ակ nitf 11 I f f , ծան ft Լր, բայց նա չէր բացել լուսամուտը. 

սահղւււղրիքք ՛քուրչ ա Հո mat թյուն էր փչում, բայց դեպի սան-

Դ ՚ ՚ ՚ Դ Ք բ տա հող iftiittft չէր ծածկված. մյուս սենյակներիդ, 

Ր"*ց զ՚՚նիքք ծխախոտի ծ քսի քուլաներ էին գալիս, նա Հա-

՛ր՛'մ էր, բայց այղ էքսւոր չէր ծածկոէւք։ Ամենափոքր, մոտ 

վեց տա ft ե կան աղջիկը նստած, ղունղ nt կծիկ եղած ու <jզու-

քս ր բազմոցին Հեն ած, քնել Էր Հատակի վրա։ Նրանից մի 

տարով մեծ տղան ամբողշ մարմնով դողում ու լալիս Էբ մի 

էոնկյոքնում։ Հավանորեն նրան քիչ առաջ ծեծել Էին։ Այգ 

ս՚նկլոէնում, փոքրիկ եղբոր կողքին, կանգնել Էր ավագ աղ-

քԻկբ ե նրա վիղր գրկեչ լուցկու պես բարալիկ, երկար իր 

թեովէ Ս ա մոտ ինը տարեկան Էր, բարձրահասակ ու flt»tյն-
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պես լուցկու նման բարալիկ, հագած էր միայն մի հնամաշ, 

ամեն տեղից պատռտված շապիկ, ու մերկ ուսերին գցել էր 

գրաղեղամե մաշված վերարկու, որը կարված էր հավանո-

րեն երկու տարի առաշ, որովհետև հիմա մինչև ծնկներն էլ 

չէր հասնում։ Ըստ երևույթին նա հանգստացնում էր եղբո-

բը, ինչ-որ փսվէսում նրա ականջին, ամեն կերպ ջանում, որ 

նա մի կերպ ղա ղ արեբնի լացը, ու միևնույն ժամանակ նա-

յում էր մորը իր մեծ-մեծ, թուքս աչքերով, որոնք էլ ավելի 

մեծ Լին թվա if նրա նիհարած ու վախեցած դեմքի վրա։ 

Մարմելադովը դեռ ներս չմտած, ծնկաչոք եղավ հենց դռան 

շեմքին, իսկ Ռասկոլնիկովը նրան դեպի առաջ հրեց։ Տես-

նելով անծանոթին, կինը մտտցրիվ կանգ առավ նրա առաջ 

մի ակնթարթ սթավէվելով և կարծես մտածելով, թե նա ին-

չո՛՛ւ Է եկել։ Կինը, սակայն, մտածեց, թե նա գնում Է մյուս 

սենյակները, քանի որ իրենց սենյակը միշանցոլկ Էր։ Հան-

գելով այղ մտքին և արդեն ա յլևս Ուշա դրություն չգա բ՝ձնե-

չով նրա վրա, կինը քայլեց դեպի հաշտի դուռը, որպեսղի 

դա ծածկեր. ու հանկարծ ճչաց՝ տեսնելով հենց շեմքին չո-

քած իր ամուսնուն։ 

— եկա՛՛ր,— կատաղի ղոռաց նա,— սրիկա, հրեշ 

հապա ո՞ւր են փողերը, ի՛՛նչ կա գրպանումդ, ցույց տուր։ 

Այդ քո ղղեստը չէր, ո՞ւր է զգեստդ, ո՞ւր են փաղերը, 

ասա 

Ոլ կինը նետվեց ամուսնուն խուզարկելու։ Մարմելադ։։֊ 

վը իսկույն հլու հնազանդությամբ աջ ու ձախ տարածեց 

ձեռքերը t որպեսզի դրանով հեշտացներ իր գրպանի խոլ-

զաբկումը։ Ոչ մի կոպեկ փող չկար։ 

— Հապա ո՛՛ւր են փողերը,— բղավում էր կինը։ — 0, 

տեր աստված, մի՞թե սա բոլորը խմելու է տվել։ Չէ" որ 

սն դու կում տասներկու ռուբլի էր մնում...— և հանկարծ նա 

կատաղաբար բռնեց ամուսնու մաղերից ու քարշ տվեց նր-

բան սենյակ։ Մարմելադովը ինքն էբ հեշտացնում նրա ջան֊ 

քերը՝ խոնարհությամբ, ծնկաչոք սողալով նրա ետևից։ 

— Սա էլ է ինձ համար հաճույք, սա էլ ինձ ոչ թե ցավ, 

այլ հաճույք էր պատճառում, հար-գելի պա-բոն,— ճղճղում 

էր նա։ Կինը քաշքշում էբ նրա մազերից, նրա ճակատը մի 

անղամ նույնիսկ զարկվեց հատակին։ Հատակի վրա քնած 
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երեխան արթն՛ացա վ ու սկսեց լաց լիներ Անկյունում գտնը~ 

վո ղ տղան չհամբերեց, դողաց, ճչաց, ու սարսափելի վա-

խեցած, համարյա ուշաթափվելով, նետվեց դեպի քույրը* 

Մեծ աղջիկը, ասես քնից վեր թռած, դողում էր տերևի նը-

է1ան։ 

— Խմելու Է տվել, բոլորը, բոլորը խմելու Է տվել,—• 

հուսահատ ճչում Էր խեղճ կինը,— շորն Էլ այն չէ։ Մովաֆ 

են, սոված են (ւււ հեծկլտալով, նա ցույց էր աալիս երե-

ի՛ աներին)t 0, անիծված կյանք։ Իսկ դուք, դուք չե՞ք ամա֊ 

յ ՚ ՚ է մ , որ օղետնից եք դալիս,— հան կար ծ հարձակվեց նա 

/հսսկոքնիկովի վրա,— ղոլ սրա հետ խմել ես հա՞, դու էլ 

Աս սրա Հ ե տ խ մեր Կ ո րի ղ ն ւս t 

հբիաա»արղր t unm)ijf մի խ՚ւււբ ասելու շտապեց հեռա-

նալ՛ Մ իա itiui! ան ա կ )ւերբին ղու Որ ք ՚ ՚ ր ՛ րովին րսւց վեց, nt 

աքն ա U ղի y ե n, ք ե ց ի J/ >/՝ի բանի ե ա արր րր վ ււղՆ ե ր ։ Աղվում էին 

քկաի, tS ի.Տաղող if է, մ ր ե ր՝ բերաններին պապիրոսներ, ծխա-

մ ո ր A)» ե ր r ղքխներին՝ թասւսկներէ Երևում Էին բոլորովին 

չ կ ոճկվա.) (սալաթներով, ամառային անվայելուչ կոստյում֊ 

նեբով կերպարանքներ, ոմանց ձեռքերին խաղաթղթերt Ն բ ֊ 

րանք մի առանձին զվարճությամբ ծիծաղեցին, երբ Մար-

մելադովբ մազերից քաշքշելով բղավում Էբ,թե դա հաճույք 

Հ իր Համարt նույնիսկ սկսեցին մտնել նրա սենյակբ. վեր-

ջապես, լսվեց չարագուշակ ճղճղոց. վրա էր հասնում 

Հե )ւց ինքը Ամալյա Լիպպևեխզելը, որպեսզի յուրովի 

կարղ ու կանոն հաստատեր ու խեղճ կնոջը հարյուրերորդ 

անղամ վախեցներ նախատական հրամանով՛ վաղն ևեթ 

աղաս։ ել բնակարանը։ Ռասկոլնիկռվը հեռանալիս ձեռքը 

ա ւս ր ա վ գրպանըt հանեց պղնձագլւամը, որ մնացել էր օղե-

ւո անր մանր ած ռոլբլուց, ու աննկատելի դրեց պա տուհանի 

ղողին։ Հետո, արդեն սանդուղքի վրա, միտքը փոխեց և 

ուզեց ետ դառնալ։ 

«Ի՛նչ Հիմար բան արեցի ես,— մտածեց նա,— նրանք 

Մոնյա ունեն, իսկ այդ դրամը Հենց ինձ է Հարկավոր»։ Բայց 

զատելով, որ արդեն անկարելի է ետ վերցնել, որ առանց 

յդ էլ ինքը ետ չէր վերցնի, նա ձեռքը թափ տվեց ու գնաց 

իր բնակարանը։ «Չէ" որ Սոնյային պոմագ է հարկավոր,— 

շարունակեց նա՝ քայլելով փողոցում, և կծու քմծիծաղ տը֊ 
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վեց,— փող արժե սույն մաքրությունը... Հըմ, բայց հո Ս ո~ 

^ ե չկան Է լ թերևս այսօր դատարկ նստի, թերևս չօգնի նույն 

էփսկը, խոշոր գազան որսաչյը... իր զբաղմունքը... հետևա-

բար նրանք բոլորը առանց իմ փողի էլ ՎաԴԸ ձեռնունայն 

Հմնւսն... կեցցես, Սոնյա։ Այնուամենայնիվ ինչպիսի" ճա-

Հֆճ են նրանք առաջացրել nt օգտվում են։ Հո օգտվում են, 

էքի$ Ոլ ընտելացել են դրան։ Ողբացել են ու ընտելացել։ 

Սա որ մարպր սւմեն բանի րն սւ երսնում է»։ 

յ Ռասկոլնիկսվր մտածմ ունքի էքեջ ընկավք 

ւ ֊֊ է՛ս կ եթե ես ստեցի,— հանկարծ ակամա բաց ական֊ 

քեք նա ,— եթե ի ս կ ա Աք ե ս uuinr չէ մ արղը , ընդհանրապես 

ողջ մարղկա յին ցեղը, ապա նշանակում է, որ մնացածը 

ամբողջովին նախապաշարմունք է, միայն շինծու վախ, ու 

չկա ոչ մի անջրպետ, ու դա այդպես էլ պետք է լինի։ 

ա ; 

Մյուս օրը նա արթնացավ արդեն ուշ, անհանգիստ քնից 

Հե աո, որը չէր թարմացրել նրան։ նա արթնացավ մաղձոտ, 

1Դաք1չարացած վիճակում, ու ատելությամբ դիտեց իր 

խ&իկւբ* Դա մի փոքրիկ վանդակ էր վեց քայլ երկարությամբ, 

ամենաողորմելի տեսք ուներ իր դեղնավուն, վւոշոտ ու ամեն 

տեղ պատից պոկված պաստառներով, և այնքան ցածր էր, 

որ մի քիչ բարձրահասակ մարդու համար այնտեղ անտսւ-

նելի կլիներ. շարունակ թվում էր, որ ահա, հենց այն է, գր-

չովս դ կդիպչի առաստաղին։ Կահույքը համապատասխա-

նում էր խցիկին. կար երեք հին, ոչ բոլորովին սարքին 

աթոռ, մի անկյունում՝ ներկած սեղան, որի վրա մի քանի 

տետրակներ ոլ գրքեր էին դրված. դրանք խիստ փոշոտված 

էին, և դա ցույց էր տալիս, որ արդեն վաղուց ոչ ոք դրանց 

ձեռք չէր տվեի և, վերջապես, կար մի անճոռնի, մեծ բաղ-

մոց, որը բռնել էր համարյա ամբողջ պատը ու ամբողջ սեն-

յակի լայնության կեսը. մի ժամանակ պատած էր եղել չը֊ 

թով, բայց հիմա ցնցոտիապատ էր, ու Ռասկոլնիկովյ։ դրա 

վրա էր քնում։ Հաճախ նա քնում էր հենց այնպես, առանց 

հանվելու, առա նց սավանի, ծածկվում էր իր հին, մաշված, 
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ուսանողական վերարկոսւվ, գլուխը դնում մի փոքրիկ բարձի,՝ 

որի տակ դնում էր իր ունեցած մաքուր ու Հնամաշ ամբողջ 

n nf ի mm կ ե ղե ն՚ը, որպես ղի գլխատակը բարձր լիներ։ Բազմո-

ղի առաջ մի փոքրիկ սեղան էր դրված։ 

Դրանից ավելի խղճուկ ո լ անմաքուր դրություն դժվար 

Լր պատկերացնել. բայց Ռասկոլնիկովին դա նույնիսկ հա-

ճեիի Լր իր այժմյան հ ո ղեվիճակո ւմ ։ Նա վճռականաւղես մե-

կոէ ոաղեք Լր րորւրից, ինչպես կրիան իր պա տյանոլմ, և 

)ւրա մեջ if ա ղձոա ու թյուն ու ջղաձգություն Էր առաջացնում 

նույնի a if it nf ա ււ ուու ղեմքր, որ պարտավորված Է ft սպա-

սարկել iifimh ա երրեւքն մանում Լր նրա սենյակը։ Այդպես 

AI» լինում որոչ ՛/ե )ւ ա մ tifii եր , Ոքանք) չսււիիղ ղու րււ կենտրո-

նանկ,>( I,), որեՀ բանի վրաւ քկւ-կո, յաբաթ Լր, ս ր րնւոկա-

քւանի ա ի ւ ւ,ււ .ի), )ւ ր ա J, turn եք իր >Լր աւսքիո, ե հա չԼր Լք մսէա-

է ) ՚ > ւ ՚ ք if )t ա ք նրան}՛;? րա if ա ւոր ւսթյ ու ն պահանգելու, թեև առանց 

' ՝ ' " / / ' մնացեք; (nn it ty աս յան , խ ոհ արա րոլհին ու տանաի-

րու՚Հու միակ սպասուհին, մասամբ ուրախ Էր կենվորի այդ-

պիոի արա ՚ ք ա դրության համար և ձեռք Էր քաշել ամեն օր 

նրա խցի՛կ ft հա վաքելուց ու ավլելոլց, միայն շաբաթը մեկ 

անղամ ան ադա սելի ղալիս Էր ավլելՈլէ Հենց նա Էլ հիմա 

արթն in If ր եղ Ռասկո քնի կովին։ 

Վեր կաց, ի նչ ես քնել, ժամը տասն Է,— բղավեց 

՚ ՜ Ihi քեղ թեյ եմ բերեի ղոնե թեյ խմիր։ Տեսէ ոնց ես 

լղարել, 

Կեն վ որբ բացեց աչքերը, ցնցվեց ու ճանաչեց Նա ս տաս֊ 

լա յին t 

Բ՝եյր տանտիրուհի՛՛ն Է ուղարկել,— հարցրեց նա* 

if ա ն ղ աղ որ են ու հիվանդոտ տեսքով քիչ բարձրանալով բաղ-

մայից։ 

Ւ՚նչ տանտիրուհի, Է է 

հաստսայան նրա առջև դրեց իր սեփական, ճաքճքած, 

>iifffh)i կ ի 11 ատ թեյամանը ու շաքարի երկու դեղին կտորէ 

- Ահա, Նա ս տա ս յա, խնդրեմ վերցրու,— ասաց Գաս-

ԿսՕէք ' / ' " / / ' ՝ խառնշտորելով գրպանբ (նա այնպես Էլ քնել Էր 

uiitmhg հանվելու) ու հանելով մի քիչ պղնձադրամ,— գնա 

ին\ համար հաց գնիր։ Երգիկանոցից Էլ գոնե մի քիչ Էժան 

երչիկ վերցրու։ 

֊ 37 ~ 



— Հացը ես քեզ այս րոպեիս կբերեմ, իսկ երշիկի փո-

խարեն շչի չե՞ս ուղումf Լավ շչի է, երեկվանն է։ Դեռ երեկ 

tk Ք^Ղ Համար, բայց դու ուշ եկար։ Լավ շչի Է։ 

երբ շչին բերվեց, ու Ռասկոլնիկովր սկսեց ուտել, Նաս-

աասյան նստեց նրա կողքին, բազմոցին, ու սկսեց խոսել։ 

Նա գյուղացի կին Էբէ խիստ շատախոս կին։ 

— Պ րասկովա Պ ավքովնան ուղում Է քո դեմ զանգա տվել 

ասաիկան ութ յան ր,— ասաց նա։ 

Ռա սկոլնիկովը խիստ կնճռոտ եց ղեմքր։ 

•— /Ոստիկանով}յա նը։ Ի՞նչ Է ուզում նա։ 

•— Փող չես վճարում և սենյակը չես ա զատում։ Հայտնի 

բան Է, թե ինչ Է ուզում։ 

— Է~Է'* ԳՐՈ՚ԴԸ տանի, այդ էր պակաս,— ատամները 

կրճտացնելով փնթփնթաց Ռասկոլնիկովր,— ոչ, ես հիմա... 

ժամանակ չունեմ... Հիմար է այդ կինը,— բարձրաձայն 

ավելացրեց նա։ — Ես այսօր կմտնեմ նրա մոտ, կխոսեմ։ 

— Հիմարբ հիմար է, ոնց որ ես եմ, իսկ դու խելո՛՛ք ես, 

fol է» պառկում ես ու պառկում, քեզնից ի՞նչ կաբելի 

է տեսներ Ասում ես, թե առաջ գնում էիր եբեխեքին դաս 

տալու, իսկ հիմի ինչո՞ւ ոչինչ չես անում։ 

— Ես անում — դժկամ ու խստորեն ասաց Ռաս-

կոլնիկովր։ 

— Ի՞նչ ես անում։ 

— Աշխատանք... 

— Ի՞նչ աշխատանք։ 

— Մ տածում եմ,— մի փոքր խորհելով, լուրջ պատաս-

խանեց Ռասկոլնիկովր։ 

Նաստասյան քա՚հ-քա՚հ ծիծաղեց։ Նա ծիծաղկոտ էր, ու 

երբ իրեն զվարճալի բան էին ասում, ծիծաղում էր կամա-

ցուկ, ամբողջ մարմնով դողում և ցնցվում այնքան, որ ինքն 

էր զզվում։ 

— Մտ՛ածելով շա՞տ փող ես դիզել,— վերջապես, կա-

րողացավ ասել Նաստասյան։ 

— Առանց կոշիկների չի կաբելի գնալ երեխաներին դաս 

տալու։ Ասենք, թքել եմ այդ բանի վրա։ 

— Զրհոբի մեջ մի թքի։ 
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— երեխաներին դաս տ՛ալու համար կոպեկներ են վճա-

րս Lift Դրանով ի՞նչ պիտի անես,— դժկամորեն ասաց Ռաս-

կ ս լն ի կ ո վը՝ ասես պատասխանելով հենց իր մ տքերին։ 

— Իսկ քեզ մի ամբողջ կապիտա՞լ է հարկավոր։ 

Ռա սկոլնիկովը տարօրինակ հայացքով նայեց Նա ստա ս-

յային։ 

— Այո, մի ամբողջ կապիտալ,— մի փոքր լռելուց հե-

տո կտրուկ պատասխանեց նա։ 

— է հ» '/'" շատ ես վեբեից բռնում, մի քիչ ցած իէէ՚Ր» 

ւհորղ ես if ա իէ ե։յ)։ո% մ ւ Հաց բերելու գնա՞մ, թե՞ չէ։ 

Ինչւղեո կուղեէււ 

Հւս, մ ււ it ացւս, երեկ բեղ նա if ակ եկավ, տանբ չէիրէ 

Նամա՚կւ Ի՞նձ, /I, մ ի՞ if Լւ 

' / ' / f i n , tot III >i ի If Լ ւ Ի if փ n >t ի If /. j ւ 'ւ ր I j i i i i f h կ ՛ով ի վ՚ՈԱ-

in ա ill u, ր ի)ւ t հ in in u է թե f,)t չւ 

'1ե ր1֊յւ, ի սեր աստծո բեր,— սաստիկ Հուզվելով զո֊ 

I1'!! ա II կ ոլն ի կ ււվլւ,— 0, տեր աստվածt 

Մի րւււղե Հետո բերվեց նամակը։ Այդպես Էլ գիտեր, մո-

րից ( , / / . . . ն աՀանգիցt (Ընդունելով նամակը, նա նույնիսկ 

գունատվեց։ Վաղուց Էր որ նամակ չէր ստ անում* բաքց Հի-

մա նաև ինչ-որ մի բան ճմլեց նրա սիրտը։ 

— Նաստասյա, ի սեր աստծո, զնա, առ քո երեք կոպե• 

կր, միայն թե, ի սեր աստծո, շուտ գնա։ 

Նա if ակր գողում էբ նրա ձեռքերում. նա չէր ուղում այն 

բ ա դ ե լ Նաստասյա յի ներկայությամբ. ուզում էր նամակը 

1/ հ ՛դալիս մենակ լիներ Երբ Նաստասյան դուրս եկավ, նա 

/•ւ՛ւ-՛ւ յն նամակը մոտեցրեց շրթունքներին ու համբուրեց. 

. ' «/•ff դեռ երկար զննում էբ հասցեի ձեռագիրը, իր մոր ծա-

ն՛՛,) Ա իրեն սիրելի մանր ու ծուռտիկ ձեռագիրը. մի ժամա-

h<r,'f մայրը նրան կարդալ-գրել էր սովորեցրել։ Ռասկոլնի-

կ ո ՚ ր հաւզաղում էր. նա կարծես վախենում էր ինչ-որ բա-

նից՛ Վերջապես, բացեց ծրարը. նամակը մեծ էր, խիտ, եր-

կու լոտ (12,8 գրամ) քաշով, փոստա յին երկու մեծ թերթե-

րր գրոտած էին մանրիկ տառերով։ 

«Սիրելիղ իմ Ռողլա,— գրել էր մայրը,— ահա արդեն 

երկու ամսից ավելի է, „ր ես նամակով չեմ զրուցել քեղ 
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Հետ, ղրանից ինքս տանջվել եմ և նույն իսկ երբեմն գիշերը 

ֆեմ քնել, մտածել եմ։ Բայց դու երևի ինձ չես մեղադրի իմ 

այս ակամա լռության համար։ Դոլ գիտես, թե ես քեզ ինչ֊ 

պես եմ սիրում. դսւ միակն ես մեզ համար, ինձ և Դունյա-

քի համար, ղու մեր ամեն ինչն ես, մեր ամբողջ հույսը> 

ապավենըt Որքա ն ես տանջվեցի, երբ իմացա, որ դու ար֊ 

դեն մի ք՛անի ամիս է, ինչ թողել ես համալսարանը, որով֊ 

Հետև քեղ պահելու հն ա ր ա վ ո ր ութ յ ո ւն չես ունեցել, և դա֊ 

ււերն ու այլ միջոցն երբ վերջացել են։ ես ինչո՞վ կարող էի 

քեղ օղն ել, երբ տարեկան հ ա ր րււ ր քսան ոո ւբլի կենսաթո֊ 

ջակ եմ ստանում։ Տասնհինղ nut բլին, որ քեղ ուղարկել էի 

չէ՛ [in ամիս առւսջ, ինչպես ինքդ գիտես, փոխարինաբար 

վերցրել Էի այստեղի վաճառական Վասիլի Իվանովիչ Վախ֊ 

Բ°։շինից՝ այղ նույն կենսաթոշակի հաշվին։ Նա բարի մարդ 

Էյ քո հոր բն\կեբն Է եղել։ $այց նրան իրավունք տալով իմ 

փոխարեն ստանալու թոշակբ, ես պետք Է սպասեի, մինչև 

ար վճարվեր պարտքբ, իսկ դա միայն այժմ կատարվեց, 

այնպես որ այդ ամբողջ ժամ՛անակ ես ոչինչ չէի կարող քեզ 

ուղարկեր Րայց հիմա, վ։առք աստծո, կարծում եմ, որ կա֊ 

բոզ եմ քեղ փող ուղարկել, և առհասարակ, հիմա մենք կա֊ 

բոզ ենք պարծենալ մեր բախտով, որի մասին շտապում եմ 

հաղոբղել քեզ։ Նախ, սիրելի Ռոդյա, գուցե դու գլխի ես ընկ-

նում, որ ահա մեկ և կես ամիս է, որ քույրդ ապրում է ինձ 

հե տ, ու մենք այս ուհետև այլևս չենք բաժանվի։ Փառք քեղ 

աստված, վերջացան նրա տանջանքները, բայց քեզ ամեն 

ինչ կպատմեմ ըստ կարգի, որ ղու իմանաս, թե ինչպես է 

եղել ամեն ինչ, ու մինչև այժմ մենք քեզնից ինչ էինք թաք֊ 

ցընում։ Երբ երկու ամիս առաջ գոլ ինձ գրել էիր, թե ինչ֊որ 

մեկից լսել ես, որ Դունյան շատ կոպտութչոմէնեբ է տանում 

պարոնայք Սվիղրիզայլովների տանը և ինձնից ճշզրիտ բա-

ցատրություններ էիր խնդրում, ես այն ժամանակ քեզ ի՞նչ 

կարող էի պատասխանել։ Եթե ես քեզ գրեի ամբողջ ճչմար֊ 

տությունը, ապա դու անշուշտ ամեն ինչ կթողնեիր ու թե-

կուզ ոտով կղայիր մեղ մոտ, որովհետև ես գիտեմ թե քո 

բնավորությսւնր և թե քո զգացմունքները, և դու թույլ չէիր 

տա վիրավորել քո քրոջը։ Ես ինքս հուսալքված էի, բայց 
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ի)ւչ արած։ Այն ժամանակ ես ինքս Էլ չգիտեի ամբողջ ճրշ-

մ արա ութ յո ւնը։ Իսկ գքխավոր դժվա բութ յունն այն էր, որ 

ԴաՆեչկան անցյալ տարի մտնելով նրանց տունը իբրև դաս֊ 

աիարակչոլՀի, առաջուց վերցրեց ամբողջ հարյուր ռուբլի, 

պայմանով, որ ամեն ամիս պահեն ռոճիկից, ուրեմն առանց 

էղ ար արը վճարելո լ չէր կարելի թողնել պաշտոնը։ Իսկ այդ 

ղամարը (հիմա կարող եմ քեղ ամեն ինչ բացատրել, անդին 

Ա՛ո ղ յա J նա վերցրեց առավելապես նրա համար, որ քեզ 

ուղարկեր վաթսուն ռուբլի, որը քեզ շատ էր հարկավոր, ե 

"րր ղու անցյալ տարի ստացար մեզնիցյ Մենք այն մամա֊ 

). ակ քեղ ի՛ա բերինք, ղ րեցի նք, որ դա Ղոլնե չկայի առաջվա 

tyntmw կաձ վաղերից Լ, բայց ղա այդպես չէր, իսկ հիմա 

ֆեզ Հաղորդում եմ mil րււ iff ճւ մ ար ա ո ւթյոէ նբ , որով՛հետև հի֊ 

մա ihuhiAh կամ ր>, \f nut 1,)ւ ի)ւչ tfmfu ՛քել Լ ղեսլի լսւվը, U 

որ II վ Հ ե ht ե ղ։,, ոք ե m ր Լ ղք,աե)ւսա, թե Գ ւււնյան ինչսլես է սի֊ 

fiittf բեղ ե ք՛նողիս ի uih ղին ոիրա անի։ Հա, սլա բոն Մվիդրի-

կայքովր ոկ ւլրու մ նրա Հետ շատ կոպիտ Էր վարվում և սե֊ 

ւրո)էի շուրջ բ նրան անքաղաքավարի ու հեգնական վերաբեր֊ 

մ անք Լր gntjg տալիս... Բայց չեմ ուզում հիշա տակել այդ 

ք՛՛՛լոր ծանլւ մանրամասնությունները, որպեսզի իզուր տեղը 

քեզ չհուզեմ, երբ հիմա արդեն ամեն ինչ վերջացել Է։ Կարճ 

աւ,ած, չնայելով Մարֆա Պետրովնայի՝ պ« Մվիդրի գայլովի 

կնոջ, ու բոլոր տնեցիների բարի ու ազնիվ վարմունքին, 

՛է It ւն ե չկա յի դրությունը շատ ծանր Էր, մանավանդ, երբ պ* 

H'jք՚զւ՚իգայլովը գնդում ունեցած իր հին սովորությամբ Բա֊ 

բ՚ւոի աղղեցության տակ Էր գտնվում։ Բայց հետո ի՞նչ դուրս 

եկավ, Երևակա յիր, այդ խելացնորը արդեն վաղուց կիրք 

Լր տածում դեպի Դունյան, բ այց ամեն ինչ քողարկում Էր 

կոէղ աոէթյամբ և արհամարհանքովէ Գուցե նա ինքն Էլ ամա֊ 

j'ttif Լր ու սայ։սափոլմճ Լինելով տարեց մարդ և ընտանե֊ 

Հայր, վ՛ա յփայելով այդպիսի սին հույսեր, դրա համար Էլ 

ակամայից չարանում Էր Ղոլնյայի վրա։ Գուցե և ուզում Էր 

իքւ վարմունքի կոպտությամբ ու ծաղրանքներով ուրիշներից 

ft ա րցն ել ամբողջ ճշմ արտութ յուն ըէ Բայց, վերջապես, չհամ֊ 

րերեց, ու համարձակվեց բացահայտ ու կեղտոտ առաջար-

Կ ՚ ՚ ՚ թ յ ՚ ՚ ւ ն անել Ղոլնյա^ին՝ խոստանալով զանազան պարգև֊ 
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ներ տալ, և բացի այդ, թողնել ամեն ինչ ու նբա հետ մեկ-

նել ուրիշ գյուղ կամ թերևս արտասահմանt Կարող ես պատ-

կ ե բացն ել Գունյայի բոլոր տանջանքները։ Պաշտոնը չէր 

կարող թողնել ոչ միայն դրամական պարտքի պատճառով, 

այլև խնայելով Մաբֆա Պ ե տրովնային, որը կարող էր հան-

կարծ կասկածն եր ունենալ, հետևաբար ընտանիքում կարող 

էր երկպառակություն ծագելt Գունեչկայի համար էլ դա մեծ 

խա յ տա ռակ ութ յան կլիներ, բանը այլ կերպ չէր լինի։ Այս-

տեղ կային նաև ուրիշ շատ այլևայլ պատճառներ, այնպես 

որ Դան յան ոչ մի կերպ չէր կարող հուսալ, թե վեց շաբա-

թից ավելի շուտ կհեռանար այղ սարսափելի տնից։ Իհար-

կե, ղու գիտես Գոլն յա յին, գիտես, թե որքան խելացի է 

նա, և ինչպիսի կայուն բնավորություն ունի։ Դունեչկան կա-

քող է շատ բան հան ղուրժել և նույնիսկ ա մեն ա ծա յր ա հ եղ 

դեպքերում իր մեջ այնքան մեծահոգություն գտնել, որ 

չկորցնի իր հաստատակամությունը։ Նա ինձ նույնիսկ չգբեց 

ամեն ինչի մասին, որպեսզի ինձ չտխրեցներ, իսկ մենք 

հաճախ if իմ յան ց լուրեր Էինք հաղորդում։ Վրա հասավ ան-

սպասելի վախճանը։ Ս արֆա Պետրովնան լսեց, թե ինչպես 

ալղամ իր ա մ ուսին ը Գոլն յա յին աղերսում Էր իրեն պատ-

կանել, ու ամեն ինչ թարս հասկանալով, մեղադրեց հենց 

միայն Գունյային, կարծելով, թե նա Է այդ ամենի պատ-

ճառը։ Հենց այնտեղ, այգում նրանց մեջ սարսափելի վեճ 

տեղի ունեցավ։ Մարֆա Պետրովնան նույնիսկ խփեց Գուն-

յային, ոչինչ չէր ուզում լսել, մի ամբողջ ժամ ճղճղում էր, 

Ու վերջապես, հրամա յեց իսկույն Գոլն յա յին ինձ մոտ, քա-

զաք տանել գյուղացու հասարակ սայլով, որի մեջ շպրտել 

էին նրա բոլոր իբերը, սպիտակեղենը, շրջազգեստնեբը, ինչ 

որ պատահել էր, և այդ բոլորը չկապված, չդասավորված։ 

ճանապարհին հորդ անձրև եկավ, ու վիրավորված և խայ-

տառակված Գոլն յան ստիպված էր մուժիկի հետ ամբողջ 

տասնյոթ վերստ անցնել չծածկված սայլով։ Հիմա մտածիր, 

թե երկու ամիս առաջ քեզնից ստացած նամ ակին ես ի*ն լ 

կարող էի պատասխանել և ինչի'* մասին պիտի գրեի իմ 

նամակում։ Ինքս հուսահատված էի* չէի համարձակվում քեղ 

հաղորդել ճշմարտությունը, որովհետև դու քեզ շատ գըժ-

բախտ կզգայիր, կվշտանայիր ու կզայրանայիր, և ի՛՛նչ կա֊ 
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է"՝Ղ Էիր անել, թերևս դու քեզ կործանեիր։ Գունեչկան Էլ 

արգելում Էր այդ մասին գրել քեզ. իսկ ես չէի կարոզ նա-

մ ակր լցնել դատարկ բաներով, Գրել որևէ բանի մասին, 

ւրովՀետև շատ և շատ վշտացած էի։ Մի ամրոզչ ամիս մեզ 

մ ո տ, ամբողջ քաղաքով մեկ բամբասանքներ էին պտտվում 

"•pi պատմության մասին, ու բանը այնտեղ հասավ, սր ես 

"ւ Ղունյան նույնիսկ եկեզեցփ էլ չէինք կարող ղնալ արՀէս-

մաբՀական հայացքների և փսփսոցների պատճառով, նույ-

նիսկ մեր ներկայությամբ այդ մասին ասեկոսներ Էին լ ի ֊ 

)՛«»»/» Րոլոր ծանոթներր մեղնից երես դարձրին, բոլորը մեղ 

նույնիսկ չէին (լ քոսրհամ, m ես ճշգրիտ իմացա, որ վաճա-

հականների ղ ործ ա կա ա ,ւ, քն ե ր ր և մի քանի գբ ա ս ե)ւ յա կա յին 

ՀաոարղնԼր u nf in մ Լին մեղ սա որ վ իրա վոր։ս)ւ բ սլատճա-

՚*եք՝ կապր f a ել մեր ա ան ղ ար պ ա սի ն, այնսլես որ աանտե-

է ՚ է ՚ ր ր "կսելւին սրսՀանշե ի , է ր մենք հեռանանք բնակարա-

''A էէ' Մ.յս ("՛է՛՛րի պատճաոբ Մ արֆա Պե տրովնան Էր, որը 

/"•/"/' աներ in if մ եղա ղր ում և խայտառակում Էր Դոլնյայի ն։ 

1՚,ս մ եղա)ւոէմ բոլորի հետ ծանոթ Է և այս ամսում րոպեն 

մեկ ղալիս Լր քաղաք. ու որովհետև նա մի քիչ շատախոս Է 

ե սիր III if Լ բոլորին ու ամեն մեկին պատմել իր ընտանե-

կան ղււրծերի մասին և մանավանդ ղանզատվել իր ամուս-

նուց, մի բան որ խիստ վատ Է,— ուստի կարճ մամանա-

կոէմ ամբողջ պատմությունը տարածեց ոչ միայն քաղա-

քում, այլև ղավառոլմ։ Ես հիվանղացա, իսկ Գւոնեչկան ինձ-

նից ավեքի պինղ Էր. օ, եթե դու տեսնեիր, թե նա ինչպես 

էր ամեն ինչ տանում, ինձ Էլ մխիթարում ու քաջալերում։ 

) ու Հրեշս, ակ Լւ է'այց աստծո գթությամբ մեր տ ան ջանքն ե-

1<բ կրճասէ վեցին, պարոն Ավիդրի Գա ԼԼՈ 4.Ը եկավ ու 

՛է ղյ ու g, ո։ Հավանորեն խղճալով Դոլնյային, նրա ամբողջ 

ք>նմ եղաթ յան մասին լիակատար ու ակներև ապացույցներ 

1 երկարս ցրեց Մարֆա Պետրովնային, այն Է, մի նամակ, 

> րր Դան լան ստիպված Էր գրել ու այգում Հանձնել պ* Սվիդ֊ 

րիղա յլո վ ին և որով մերժում Էր վերջինիս պահանջած անձ-

J ական բացատրությունները ո։ գաղտնի տեսակցություններ 

է՚Ր' ոէնյան այդ նամակը գրել Էր այն ժամանակ, երբ Մար-

ֆա Պետրովնան դեռ նրանց չէր տեսել այգսւմ։ Գունեչկայի 

մեկնելուց հետո նամակը մնացել էբ պ, V վյիդբիգաԱսվյի 

— 4 3 _ 



մոտ։ Գունյան այդ նամ ակում բուռն, լիակւս աա ր ցասումով 

ալ զայրույթով կշտամբում էյւ նրան՝ Մարֆա Պետրովնայի 

ն'։ ատմամբ անազնիվ վարքի Համ ար, Հիշե ընում Էր նրան, 

»բ նա Հայր Է և ընտանիք ունի և վերջապես, նողկալի Է 

iՆրա մտաղրույ} յունբ— տանջել ու դժբախտացնել առանց 
ա1Դ Էլ զժբաիւա և անւղ ա շ տ ոլ ան ա ղշկ ան t Սի խոսքով, սի-

քելի (է՛սդ յա, այղ նա if ա՛կր ա յն էգի սի ազնվոլթ յամ բ ու ս բ ր ֊ 

ա առ/t ։չ Է գրված, որ ես կարգ ալիս Հեկեկում Էի, ու մինչև 

•այժմ չե,ք կար ող կարդալ առանց ար սւա ս՚վելուէ Բացի դրա-

հից> իրբև ՛հուն յայի արդարացում, վերշապե ս, Հայտնի դար-

ձան նաև ձառաների վկայությունները, իսկ նրանք ավելի 

շատ բան Էին տեսել ու ավելի շատ բան գիտեին, քան են-

թադրում Էր ինքը՝ պէ ԱվԷդրէ՚գայլովը, ինչպես սովորաբար 

վինում Է։ Մ արֆա Պե տբովնան բոլորովին ապշած Էր և <rնո-

րից սպանված» է ինչպես նա ինքն Էր մեղ խոստովանում, 

քայց նա ե (ի" վին Համոզվել Էր Գ ո էն ե չկայի անմեղության 

մեջ, ու Հենց ifjnttr օրը, կիրակի օրը ժամանելով ուղղակի 

տաճար, ծնկաչոք և արտաս՛վալից աղերսում Էր աստվածա-

մորը, որ իրեն ուժ տա տանելու այդ նոր փորձությունը և 

կատարելու իր պարտքը։ Այնուհետև, առանց որևէ մեկի մոտ 

անցնելու, ուղղակի տաճարից եկավ մեզ մոտ, ամեն ինչ 

մեզ պատմեց, դառն լացեց ոլ լիովին զղջալով, գրկում ո լ 

աղերսում էր Գոլն յա յին՝ ներել իրենt նույն առավոտյան, 

ամենևին չՀապաղելով, հենյյ մեր տանփց գնաց քաղաքի 

մյուս տները ու ամենուրեք գովասանական խոսքեր ասելով 

Գուն յայի մասին, արցունք թափելով, վերականգնեց նրա 

անմեղությունը և նրա զգացմունքների ու վարքի աղնվու-

թյոլևը։ Գեռ ավելին, բոլորին ցույց էբ տալիս ու բարձրա-

ձայն կարդում էր Գոլնելկայի նամակը պ. Սվիդբիգայլովին 

և նույնիսկ թույլ էբ տալիս հանել դրա պատճենը (ինձ թր-

վում է, որ դա ավելորդ էր)։ Այսպիսով, նա ստիպված եղավ 

մի քանի Օր քաղաքում այցելել բոլորին, որովհետև ոմանք 

նեղանում էին, որ մյուսներին նախապատվություն է տըր-

ված, ու այս կերպ հերթեր առաջացան, այնպես որ յուրա-

քանչյուր տանը արդեն նախօրոք սպասում էին, ու բոլորը 

գիտեին, որ այս ինչ օրը Մարֆա Պետրովնան այսինչ տանը 

կարդալու է այդ նամակը, ու յուրաքանչյուր ընթերցմանը 
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դարձյալ հավաքվում էին նույնիսկ այն մարդիկ, որոնք նա-

մակի ընթերցումը արդեն մի քանի անգամ լսել էին իրենց 

աներում ու հերթով նաև ուրիշների, ծանոթների աներում է. 

ք՚մ կարծիքն այն Է, որ այստեղ շատ բան, խիստ շատ բան 

ավելորդ Էր, բայց ա յդպես Է Մ արֆա Պետրովնա յի բնավո-

յւաթյանը։ Գոնե նա միանգամայն վերականգնեց Գունեչ-

կայի պատիվը, և այս գործի ամբողջ գարշելիությունը, իբրև 

ւ,<Ն\՝)ւջեքի խա յաաոակոլթ յուն, ընկավ նրա ամուսնու, որ֊ 

պես էրիւսոիւր հանցավորի վյւա, այնպես որ, կարելի Է նույ-

նի է, կ իւղսսկ նրան, չավ՛ից դուրս խիստ վարվեցին այդ խե֊ 

րորնորի հետ t Անմ իգա ոք ես սկսեցին Գոլն յա յին հրավիրել 

դասեք, ու ա լ a ք մի բանի սւն երոէմ, բայց նա հրաժարվեց։ 

!*Ն ղ\ ut)> ր m սք h ,) / ՛ " / " / / ՛ ւա)ւեւործ ււ1(ոերի)ւ մի ս։ո անձին հ ա ր-

ղ՚ոհրով վե բու ր եքէվ եք )։-iin)ii If. րւ ամեհք* հ ոլ ա ս m ե g գքիէավո֊ 

րաոքէ,, ,„,), t nil ո ո՛ m ,, ե ւ ի գէ՚ւէքքէիՆ, որի շնոր՚Լիվ, կարելի Է 

'""/'/» >ի»իւվւաք կ, մ ե ր ամբողջ բախտը։ է՚մացիբ, սիրելի 

fin if յա, սր մի էիե utugui խնէքրել Է Գան յայ՛ի ձեռքը, և սա 

րղէ.)/ իր ՛Համաձայնությանն Է ավել, որի մասին շտապում 

եմ չաա հաղս բդել քեղ։ fh թեև այս բանր առանց քո խոր-

'*/'/"//' I "՛ք՛վեի բայց Դ"է հավանորեն չես նեղանա ոչ ինձ֊ 

ն ի [յ, ոչ կ բո րբոքիը, որովհետև հենց գործից կտե սնե ս, որ 

մենբ չէ/՚նք կարող դա հեաաճգել և սպասել մինչև քեզնից 

»>! ւiiin'ii սխ/ս ն ստանալը։ Գա ինքդ Էլ չէիր կարողանա հե-

ո ա կ ա ար գով ամեն ինչ ճշտությամբ կշռադատել։ Բանը 

ու յուղ ես եղավ։ Նա, Պյոտր Պետրովիչ Լուժինը, արդեն ար-

քունի խորհրդական է և հեռավոր ազգականն է Մարֆա Պ ետ֊ 

րովնայի, որը շատ բաներով աջակցեց այս գործինt Փեսա-

քՐ՚ւն Նրա միջոցով ցանկություն հայտնեց ծան ո թան ալ մեզ 

ինչպես հարկն է ընդունվեց մեզ մոտ, սուրճ խմեց, 

իսկ մյուս օրը նամակ ուղարկեց, որով շատ քաղաքավարի 

Հայտնեց իր առաջարկությունը և խնդրեց շուտափույթ և 

ij (inui կան պա տասխան տալ։ Նա գործուն յա և զբաղված 

մարղ է, հիմա շտապում է մեկնել Պետերը ուրդ, այնպես որ 

յա րաքանչյոլր րոպեն թանկ է նրա համար։ Հասկանալի է, 

••ր մենք սկզբում խիստ զարմացած էինք, որովհետև ա յ ՚ դ 

ամենը չափազանց շուտ և անսպասելիորեն կատարվեցt Այն 

ամբողջ օրը մենք երկուսով մ տածում ու կշռադատում էինք 
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այս ամ եհը։ Նա Հուսալի ու ապահովված մարդ է, երկու 

աեղ է ծս/ռայոսք և արդեն սեփական կապիտալ ունի։ ճիշտ 

էէ նա արդեն քառասունհինգ տարեկան է, Րա]$ բավական 

Հաճելի արտաքին ունի և դեռ կարող է կանւսնց դուր քաէ» 

h առհասարակ նա մ իանգամա յն պատկառելի ու վա յելուչ 

մարգ է, միայն թե մի քիչ նոթոտ է ու մի քիչ էլ հպարտ։ 

^ ա 13 '1ա '1,ս1}ե թվում է հենց այնպես, առաջին հայացքից։ 

Նա իւա զգուշացնում եմ քեզ, սիբելի Ռոդյա, երբ Պ ետեբբուր-

գիլմ տեսնվես նրա հետ, որ շատ շուտով տեղի կունենա, 

»է երբ աոաջին հա յԱ/ցք(՚ց նրա մեջ մի որևէ սւնցանկալի 

քան նկատես, սալա մի դատիր չափից դուրս արագ ու հապ֊ 

ճեպ, ինչպես այդ հատուկ Է քեզ։ Սա ի միջի այլոց եմ 

ասում, թեև հավատացած եմ, որ նա քեզ վրա հաճելի ս,ր֊ 

պավոբոլթյոլն կթողնի։ Բացի դրանից, մի որևէ մարդու ճա-

նաչելու համար պետք է աստիճանաբար և զգուշությամբ 

Հետամտել նրան, այդ կերպ խուսավյել սխալից ու նախա֊ 

պաշարումից, թե չէ հետո դժվար կլինի դրանք ուղղել և 

ՀարթելI Իսկ Պյոտր Պետրովիչը մի անղամայն հարգելի 

մարդ է, ղ/։ նե շատ նշաններ այղ են վկայում։ Հենց առա֊ 

քին անղամ այցելելով մեղ, նա հայտարարեց, որ ինքը դրա֊ 

կան մարդ է, ու ինչպես ինքը աբտահայտվեց, շատ բանե֊ 

բով համամիտ է «մեր նորագույն սեբունղների համոզմունք֊ 

ներին» և բոլոր նախապաշարմունքների թշնամի է։ Նա էլի 

շատ բան էր ասում, որովհետև կարծես թե մի քիչ սնափառ 

է և շատ է սիրում, որ իրեն լսեն, բայց չէ որ դա համարյա 

արատ չէ։ Ես, իհարկե, քիչ բան հասկացա, բայց Դունյան 

ինձ բացատրեց, որ նա թեև մեծ կրթություն ունեցող մարդ 

չէ, բայց խելացի է և կարծես թե բարի է։ Դու հո գիտես 

քբոջգ բնավորությունը, Ռոդյա։ Նա հաստատակամ, խելոք, 

համբերատար և մեծահոգի աղջիկ է, թեև դյուրաբորբոք 

սիրտ ունի, մի բան, որ ես լավ եմ ուսումնասիրել։ Իհար֊ 

կե, ոչ նրա, ոչ էլ Պյոտբ Պետբովիչի կողմից մի առանձին 

սեր չկաt բայց, Դունյան բացի խելոք աղջիկ լինելուց, մ ի և ֊ 

նույն ժամանակ նաև հրեշտակի պես ազնիվ էակ է և իր 

պարտքը կհամարի երջանկացնել ամուսնուն, որը իր հեր֊ 

թին կհոգա նրա բախտավորության մասին, իսկ դրա նկատ-

մամբ մենք առայժմ կասկածելու մեծ պատճառներ չունենք, 

— 4 6 ֊ 



իեև պետք է խոստովանել, որ գործը շուտ կա տ արվեք։ Այն 

Լլ ասեմ* նա խիստ Հաշվենկատ մարգ է, և, իհարկե, ինքը 

կտեսնի, որ իր ա մ ուսն ական երջանկությունը այնքան Հաս-

ա տ տուն կլինի, որքան Դունյան նրա Հետ իրեն երջանիկ 

կղղա։ Իսկ եթե կան բնավորության ինչ-որ անհարթություն-

հեր և նույնիսկ մտքերի որոշ անՀամերաշխություն (որը 

ամ ենտե րջանիկ ամուսնություննե՛րում Էլ կարող Է լինել), 

ա՛ղա այղ մասին Դունեչկան ինքը ինձ ասաց, որ ինքն իր 

Վրա Հայս Է դնում, որ այստեղ անՀ ան գստանա լոլ բան չկա, 

ե որ ինքր շաա բան կարող Է տանել, պա յմ ան ո վ, որ հե-

աաղա հ սւրաբեր ու թ լանն ե րր աղնիվ ու արդարացի լին են է 

Օրինակ, Պյսսւր Պ եարսվիչբ ինձ Լլ սկղբոէմ կարծես թե խըս-

ս՛ա սիրտ թվա ի, ք՛ո՛ւր < (" „ր ղա կարող Լ ա ոտ ջանալ նրա 

* (՚ ա էոկոէթյ օէ ն ի քք , ղա ան ւղա րք ան այղսլես Լ։ Օրինակ, երկ-

ր ՚ ՚ ք է ՚ ք ւրեք՚ււթ րւ՚)ւ մ ամա)։ ակ, արդեն Համաձայնություն ստա-

) ո,ք ով, ն ա ա" ւ" g, ւ.ր աոաջ Էլ, երբ չէր ճանաչում Դունյա֊ 

յին, որււչ ել կ, ասնել մաքուր, բայց անօժիտ աղջիկ, ու ան-

'պայման այնպիսի աղջիկ, որը աղքատ է ապրեի որովՀեաև, 

ինչւղեււ բացատրեց նա, ամ ուսինը ոչնչով չպիտի պարտա-

կան լինի իր կնոջը, այլ շատ ավելի լավ է, եթե կինը ամոլս֊ 

1,ւ էն իր բարերարն Է համարում։ Ավելացնում եմ, որ նա 

՛՝ի վւոքր ավելի մեղմ ու սիրալիր արտահայտվեց, քան եu 

V/''՛///'» որովՀեսւև ես մոռացել եմ նրա ասած խոսքերը, այլ 

միայն միտքն եմ Հիշում, և բացի դրանից, նա այդ բնավ 

;աււաց կանխամտածված ձևով, այ,լ ըստ երևույթին խոսակ֊ 

ք . ՚ ո , թ յ ա ն ընթացքում թո֊ցրեց բերանից, այնպես որ Հետո 

աշխատում Էբ շտկել ու մեղմել իր ասածը, բայց և այնպես 

',' "՚ ինձ մի քիչ խիստ թվաց, ոլ ես հետո այդ մասին Հա֊ 

>;>՝րղեցի Ղ՛ուն յ ա յին։ Բայց Դունյան նույնիսկ սր տնեղելով 

նձ պատասխանեց, որ «խոսքը դեռ գործ չէ», և դա, իհար-

/ / , ճշմարիտ է։ Նախքան վճիռ ընդունելը Դունյան ամբսղջ 

ի շերը չքնեց, ու կարծելով, թե ես արդեն քնած եմ, վեր 

Կ՝»;:ավ անկողնուց ու ամբողջ դիշեբ սենյակում ետ ու 

tun աջ էր քայլում. վերջապես, ծունկ չոքեց սրբապատկերի 

><,„աջ և երկար ու ջերմ աղոթեց, իսկ առավոտյան ինձ 

• "՛",՛>> ՈՐ որոշել է համաձայնություն տալ։ 

f*u արդեն հիշատակեցի, որ Պյոտր Պետրովիչը հիմա 
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մեկնսւմ կ Պ Լ տեր բուրդ։ նա այնտեղ մեծ գործեր ունի, ու-

զում է Պ ե տերբուր գամ հանրային փաստաբանական գրասեն-

յակ բաց անել։ Նա արդեն վաղուց զբաղվում է այլևայլ հայ-

ցերով ու ղատերով և հենց մոտ օրերս մի խոշոր դատ շահեց։ 

Նրա ն ա ն հր ա if ե շ ա է Պե ւոերրէււրդ մեկնել այն պատճառով, 

»բ այնտեղ, սե)էատււյմ մի /"ո1ոբ գործ ունի։ Այսպիսով, 

«իբեԱ, Սող յա, նա բեղ կ շատ օղ տա կար կլինի նույն իսկ 

ամեն ինչով, և ես ու ՛հուն յան արղեն որոշել ենք, որ դու 

նույնիսկ հենց այժմյանից կարող Էիր անմիջապես սկսել քո 

ապւսղա կարիերան ու քո վիճակը արդեն պարզ որոշված 

համարել։ 0", եթե այդ իրագործվե՜ր։ Գա այնպիսի օգուտ 

կլիներ, որ կհամարվեր ոչ այլ բան, քան մեր նկատմամբ 

ամենակալի ուղղակի ողորմածությունը։ Գոլն յան հենց մի-

այն այգ մասին Է երազում։ Մեն՛ք արդեն ռիսկ արեցինք 

Գբա վերաբերյալ մի քանի խոսք ասել Պյստր Պ ե տ բովի չին։ 

Նա ղղՈէշությամբ արտահայտվեց և ասաց, թե քանի որ ին-

քը չի կարող քարտուղար չունենալ, ուրեմն, իհարկե, ավե-

ւի Լավ Է It r ճիկ վճարել ազգականին, քան օտարին, եթե 

միայն նա այդ պաշտոնին ընղուն ակ լինի (այգ Էր պակաււ, 

որ դու ընդունակ չլինեսJ, բայց նաև իսկույն կասկած հայտ-

նեց, որ դու զբաղված կլինես քո համալսարանական պա-

րապմունքներով և ժամանակ չես ունենա իր գրասենյակում 

աշխատելու համար։ Այս անգամ գործը դրանով Էլ վերջա-

ցավ, բա յ<ց Գոլն յան դրանից բացի, հիմա ուրիշ ոչ մի բանի 

մասին չի մտածում։ Այժմ նա արդեն մի քանի օր ուղղակի 

ինչ-որ տենդով Է բռնված և կազմել Է մի ամբոզշ նախագիծ 

այն մասին, որ հետագայում դու կարող ես (ինել Պյոտր 

Պ ետրովիչի օդնականը կամ նույն իսկ կոմպանիոնը նրա դա-

տական զբա ղմ ունքն երում, մ ան ավանդ որ դու իրավաբա-

նական ֆակոլլտե տումն ես։ Ես, Ռոդյա, միանգամայն հա-

մաձայն եմ նրա հետ և համամիտ եմ նրա բոլոր պլանն երին ու 

հույսերին, որոնք լիովին հավանական եմ համա-

բում։ Ոլ չնայած Պյոտր Պ ետրովիչի միանգամայն հասկա֊ 

նալի այժմյան խուսափողականության (որովհետև նա դեռ 

քեզ չի ճանաչումԳոլնյան հաստատ համոզված Է, որ 

ամեն ինչ կհաջողեցնի ապա ղա ամուսնու վրա իր բարերար 

ազդեցությամբ, և նա գբանում հավատացած Է։ Գե, իհար-
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\կե, մենք Պյոտր Պետրովիդին որևէ բան չասացինք հետա-

ԳաԺ վերաբերյալ մեր այս երազանքների մասին և, որ գըլ-

խավորն է, այն մասին, ոբ դու կլինես նրա կոմպանիոնըt 

նա դրական մարդ է, ոլ թեր՛ևս սառն վերաբերվեր, որովհե-

տև այդ ամենը նրան Լոկ երազանքներ կթվա յին։ ճիշ*ս 

նոււ նպես ոչ ես, ոչ էլ Դունյան նրան դեռ ոչ մի խոսք չենք 

ասել, թե մենք լիահույս ենք, որ նա մեզ կօգնի քեզ փողով 

օմանպակելոէ, քանի դեռ դու համ ալս արան ումն ես* չենք 

էսսել, որովհետև դա նախ՝ ինքնին կլինի հետազայո ւմ, և 

նա հավա)։ որ են առանց ավելորդ խոսքերի ինքը կաոաշար-

կի այզ M գնաթլա նբ (ալդ Լր պակաս, որ նա այդ բանբ մեր-

Ժհր Գա ն լա լին), մա)։ ավանդ որ զու ինքդ Լլ կարոզ ես զրա-

ո են յակ,a մ if ա n)i ա ւ )ւ յ, ա աք ճեորք, ե նքւա ուլդ ս գ)ւ n ւ // յ ո ւ ),բ 

ւ/սւա)ւաք „չ թե իր րե ր ա ր եզ ո ր,) tit թ յան , այլ իբրև քս վաս-

էոակաձ ոոճիկրւ 'Ւս ւհե չկան այսւգես Է ուզում կ ազմակեբ-

*»(ել ւքւկւ<)քւ, ու ես միանգամայն հ ամ աճա յն եմ նրա հետէ 

ևքէկքէՈ ր գ, չենբ ասել, որովհետև ես առանձնապես ուզում 

Լի ւսոաքիկս, մեր հանդիպման ժամանակ քեզ և նրան հա-

վասար վիճակում տեսնելէ Երբ Դունյան քո մասին հիաց-

ման բով Լր /սոսում նրա հետ, Պյոտր Պետրովիչը պատաս-

իւ էոնեց, որ յուրաքանչյուր մարզոլ մասին դատելու համար 

Ոքե տք Լ անձամբ և մոտիկից դիտել նբսւն, և որ ինբբ քո 

՚1՝աւ/իք; կարծիք կկազմի այն ժամանակ, երբ կծանոթանա 

քեզ հետ։ Գիտե՞ս ինչ, իմ անգին Ռոդյա, ինձ թվում Է, որ 

ilի քս/նի նկատառումներով (որոնք, սակայն, ամենևին չեն 

վ երա րեքւվ ա մ Պյոտր Պ ետրովիչին, այլ հենց այնպես, իմ 

անձն ական, գազե նույնիսկ պառավական, կնոջական քմա-

հաճույքներն են) թերես ավելի լավ կլինի, եթե նրանց 

ամ ա սն աթ յունից հետո ես ասլրեմ ոչ թե նրանց հետ, մ իա-

ոին, այլ առանձին, ինչպես որ հիմա ապրում եմt Ես միան-

ւքւսմայն հավատացած եմ, ոբ նա այնքան ազնիվ ու քազա-

րավաբի կէինի, որ ինքը կհբավիրի ինձ և կառաջարկի ա յ լ և ՚ յ 

չբաժան ՛ել իմ աղջկանից, ու եթե մինչև այժմ այդ չի ասել, 

ա պա, իհարկե, այն պա տճառով, որ առանց խոսքերի Էլ 

ա րլպ ես Լ ենթադրվում. թայց ես կհրաժարվեմ է Ես կյան-

բամ հաճախ նկատել եմ, որ զոքանչները այնքան Է( փե-

սաների սրտովը չեն լինում, իսկ ես ոչ միայն չեմ ուզում 
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թեկուզ որևէ if ե Կին նույն՛իսկ ամենաչնչին բեռ էին ել, այլև 

ուզում եմ ինքս լիովին ազատ լինել քանի դեռ ունեմ թե-

կուզ մի կտոր հաց և այնպիսի զավակներ, ինչպիսին դու և 

Ղուն ե չկան։ Եթե հնարավոր լինի, կբնակվեմ ձեզ երկուսիդ 

մոտիկ, որովհետև, Ռոդյա, ա մ են տհաճելի բանի մասին ես 

նամակիս վերջում եմ գրելու* իմացիր, սիրելիդ իմ, որ դու-

քե շատ շուտով մենք բո լորս լինենք միասին, ու երեքս էլ 

գրկվենք համ ա ր յա երեք տարվա անշա տ ումից հետո։ Ար-

դեն li սւս UUU in որոշված է, որ ես ու Դունյան մեկնում ենք 

Պետեր բու րզ, թե երբ, չդիտեմ, բայց համենա յն դեպս շատ, 

շատ շուտ, գուցե նույնիսկ մեկ շաբաթից հետս։ Ամեն ինչ 

կախված է Պյււտր Պ ետրովիչի կարգադրություններից։ Հենց 

ար նա Պ ե տ ե րբուրգում ընտելանա շրջապատին, անմիջա-

պես մեզ իմաց կտա։ Որոշ նկատառումն եբով նա ուզում է 

արքան կարելի է շտապեցնել ամուսնության արարողությու-

նը, ու եթե հնարավոր {ինի, հարսանիքը անել հենց այժըմ-

յան ուտիսին, իսկ եթե չհաջողվի ու ժամանակ չլինի, ապա 

աստվածաձնա պասից* անմիջապես հետո։ 0, ինչպիսի եբ-

ջանկսւթյամբ ես քեզ կսեղմեմ սրտիս։ Քեռ հետ տեսնվելու 

քերկրանքը չա\փաղանց հուզում է Ղուն յա յին, և նա մի ան-

գամ կատակով ասաց, որ հենց միայն դրա համար ինքը 

կամուսնանար Պյոտր Պ ե տրովիչի հետ։ Նա հրեշտակ է, նա 

այս նամ ակում քեզ ոչինչ չի գրում, այլ միայն պա տվիրեց 

ինձ գրելf որ ինքը պետք է քեզ հետ այնքան շատ խոսի, 

այնքան շատ, որ հիմա չի էլ կարողանում գրիչ վերցնել, 

որովհետև մի քանի տող գրելուց բան չի դուրս գա, այլ մի-

այն հուզմունք կզգաս. ասաց, ոբ քեզ պինդ գրկեմ և ան-

թիվ համբոլյբներ հաղորղեմ, բայց չնա յելով, ոբ մենք գու-

ցե շատ շուտով անձամբ կհանդիպենք, ես այնուամենայնիվ 

մոտ օրերս քեզ փող կուղարկեմ, ինչքան որ կարող եմ։ Հի-

մա, երբ բոլորը իմացել են, ոբ Դոլնեչկան ամուսնանում է 

Պյոտր Պետբովիչի հետ, իմ վարկն էլ հանկարծ բարձրա-

ցավ, ՈԼ ես հավատացա\ծ եմ, որ Աֆանասի Իվանովիչը հի-

մա թոշակիս հաշվին ինձ կտա նույն իսկ մինչև յոթանասուն-

Հինգ ռուբլի, այնպես որ ես քեզ կուղարկեմ գուցե քսան-

հինգ կամ նույնիսկ երեսուն ռուբլի։ Ավելի շատ կուղար-

կեի, բաւյց վախենում եմ, որ մնացածը ճանապարհին չբա-
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/էականանաt Ու թեև Պյոտր Պետրովիչը այնքան բարի եղավ, 
ոՐ Ւր 4յՐա մայրաքաղաք ղնալոլ մեր ծ ախ սերի մի 

մասը, այն Է՝ հանձն առավ իր հաշվով տեղ հասցնել մեր 

իրերը, նաև մեծ սնդուկը (իր ծանոթների միջոցով թե ինչ)է 

բայց և այնպես մենք պետք Է հաշվի առնենք Պ ե տ երբուբգ 

ժամանելու ծախսերը, ուր չի կարելի առանց փողի մնալ, 

ղոնե առաջին օրերին։ Սա\կայն* ես ու Ղունյան ամեն ինէ 

ճշտությամբ հ տշվեցինք ու դուրս եկավ, որ ճանապարհը 

բիչ փող կնստի։ Մեր բնակավայրից մինչև երկաթուղին ըն-

ղա մենը միայն իննսուն վերստ Է, ու մենք արդեն հ ամե-

նայն դեպս պայմանավորվել ենք մի մ ուժիկ-կառապանի 

Հետ. այնուհետև ես ո։ Ղուն յան երբորդ կարդի վա դոնով 

հայողոէթլամր աեղ կհասնենբւ Ալնսլես որ, հավանորեն ես 

կկար ո if ii, ն ա \է բ1 ղ ուղւսքւկեք ոչ թե քսան հինդ, այլ երեսուն 

սարքի» Էհ, բավական Հ, երկու թերթ արդեն դրված Է, Էլ 

տեղ չի մ)ւում. սւս մեր ամբողջ պատմությունն Է, ու որքա ն 

շատ բաների մասին դրեց՛ի։ Ւսկ այժմ, իմ անգին Ռոդյա, 

ղրկում եմ քեղ մինչև մեր մոտալուտ տեսակցությունը, ոլ 

օրհնում եմ քեզ իմ մայրական օրհնությա մբ։ Սիրիր Ղուն-

յային, քո քրոջը, Ռոդյա, սիրիր այնպես, ինչպես նա քեզ Է 

սիրում, ու զիացֆր, ոբ նա քեզ անսահմանորեն, իրենից 

ավելի շատ Է սիրում։ Նա հրեշտակ Է, իսկ դու, Ռողյա, մեր 

տմձն ինչն ես, մեր ամբողջ հույսը և ամբողջ ապա վենր։ 

Գու որ երջանիկ լինես, մենք Էլ երջանիկ կլինենք։ Արդյոք 

ղու, Ռոդյա, առաջվա պես աղոթո*ւմ ես աստծուն ու հավա-

աո t մ ես աբարչի ու մեր փբկչի ողորմածությանը։ Սրտումս 

վախ կա, թե չչինի* գոլ Էլ ես տարվել ն որա գույն մոդայա-

կան անհավատությամբ։ Եթե այդպես Է, ապա ես աղոթում 

եմ քեզ համար։ Հիշիր, սիրելիս, թե ինչպես մանկությանդ 

օրերում, քո հոբ կենդանության ժամանակ աղոթքներ Էիր 

թոթովում իմ գրկում, ու ինչպես այն ժամանակ մենք բո-

րբս երջանիկ Էինք։ Բարով մնաս, կամ ավելի լավ Է՝ ց տ ե -

ս ո ւ թ յ ո ւ ն : Պինգ, պինդ գրկում եմ քեզ ու անթիվ համբույր-

ներ հղում։ 

Մինչև գերեզման քո 

Պույլխեւփա 0՝ասկոլճլւկու|սւ»: 
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Հա մ ար յա ամբողջ ժ ա մ ան ա կվա ընթ ացքում, երբ կար-

Հ}ոլմ էբ Ռւսսկոլնիկււվբ, նամակի հենց սկզբից նրա զեմքբ 

իրջված էբ արցունքներով, բայց երբ վերջացրեց, դեմքը 

զան ատ էր, ջղւսձո աթյոլնից ծռ մռված, ոլ ծանր, մ ազձոտ, 

ցասումնալից ժպիար է՚արսբէիւմ էր շ ո լր\թ երի վյւա։ Նա գլու-

խը դրեց իր բարակ ու քրքրված բարձին ու մտածում էր, եր-

՛կար մտածումJ Ուժզին բաբախում էր սփքրտըւ ե. ուժգն՛որեն 

ալեկոծվում Լին նրա մտքերը։ Վերջապես, նրան Հ եղձու֊ 

ըյդ ոլ նեղ թվաց այդ դեղին խցիկ՛ը* ՈՐԸ պահ արան ի կամ 

սնդուկի էր նման։ Հայացքն ու միտքը լայնարձակություն 

էին տենչում։ Նա վերցրեց 1}{էսայ՚կը ու դուրս եկավ՝ այս 

անգամ արդեն չվախենալով սանդուղքի վրա որևէ մեկին 

հանդիպելուց, նա այղ մոռացավ։ Վ... պողոտայով նա քայ-

լեց դեպի Վա սիլևսկի կղզին, կարծես գործի էր շտապում, 

Բ ա յ ՝ ց ը ս տ իր սովոլաւթ յան, գնում էբ ճանապարհը չնկա-

տելով, քթի տակ շշնջալով, նույնիսկ լսելի ձայնով խոսում 

էր ինքն իր հետ, որով խիստ զարմացնում էր անցորդնե-

րին։ Շատերը նրան հարբածի տեղ էին դնում։ 

IV 

Մոր նամակը տանջեց նրան։ Ոայ^ց ամ ենագլխավոր, 

հիմնական խնդրի վերաբերյալ նրա մեջ ոչ մի կ առկա ծ չե-

ղավ նույնիսկ այն ժամանակ, երբ նա կարդում էբ նամակը։ 

Նրա գլխի մեջ որոշված էր գործի ամենադլխավոբ էությու-

նը, ու որոշված էր վերջնականապես. «Քանի ես կենդանի 

եմ, այդ ամուսնությունը չի լինի, և թող գրողի ծոցը գնա 

պարոն էուժինը։ 

«Որովհետև այղ բանը ակներև է», փնթփնթում էբ նա 

քթի տակ|՝ ժպտալով և նախապես բարկությամբ ճաշւսկելով 

իր որոշման հաջողությունը։ «Ոչ, մայրիկ, ոչ Դո՚ւնյա, դուք 

չեք կարող ինձ խաբել... Եվ դեռ ներողություն էլ են խընդ֊ 

բում, ոբ ինձնից խորհուրդ չեն հարցրել և առանց ինձ վ ը ճ ֊ 

ռել են գոյ։՝ծը։ Ա՛յգ էբ պակաս։ Կաք )ոււք են, թե հիմա այլ-

ևս չի կարելի նրանից կտրել կապը. տեսնենք, կարելի* է, թե 

չի կաբելի։ Ա՛յ քեղ հիմնական պատճառաբանություն, ասում 
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են՝ ((Այնպիսի գործունյա մարգ է Պյոտր Պետրովիչը, այն-

պիսի գործունյա մարդ, որ չի կարող այլ կերպ ամուսնա-

նալ, քան փոստային կառքում, համարյա թե երկաթուղով 

գնալիս»։ Ոչ, Դունեչկա, ա՛մ են ինչ տեսնում եմ ու գիտե մ4 

թե ինչի մասին ես ինձ հետ շ ա տ խոսելու. նաև գիտեմ, թե 

ամբոդջ գիշեր ինչի մասին էիր մտածում՝՜ քայլելով սեն-

յա կո ւ մ, ու ինչի մասին էիր մտածում Կա զան ի ա ստված ա-

if որ առջև, որ գրված է մայրիկի ննջարան ում։ Գողգոթա ել-

ն ե լ ր ձանր Լ։ Հրմ... Ուրեմն արդեն վերջնականապես որոշ-

ված (. mi լ Ավղոտյա Օ՚ոմանովնա, բարեհաճում եք ամուս-

նանալ զոր,)ո,ն րս h խերոմ ի,էւ մ ուր ղու հետ, որը ունի իր 

կապ ի in այր ^liMt|lJ'i իր կ ա ւղ ի տալն Լլ ունի, ղւէւ ավելի սո-

էիք, պ m m կ ա ս եք ի Լ), ե ր կ,,է ut ե ղ Լ A աոայում և համամիւա 

Հ մեր ն ո/ւ ա դա յն սեքւունւքների հ ա մ ո ղմ ո ։նքն ե ր ին (ինչպես 

գրամ Լ մայքւի քք.բ J ու aկարծես թե բարի Է)) ինչպես ասել { 

ի)՚թր Գ ո,); ե չկա ն t Այդ կ ա ր ծ ե ս ր ե - ն ամենից հիանալի Է. k 

հենց սւյղ Գան ե չկան հենց այդ կարծես թե֊/jx^ մարդու Է 

ղնո,մ... Հիանալի՜ Է, հիանալի՛ Է»։ 

ո... Սակայն հետաքրքիր Է, թե մայրիկը ինչի" համար Է 

իհձ i f f t ել (էն որա գույն սերունդների)) մասին, արդյո՞ք անձ-

նավոբությանը բնութագրելու համար, թե" պ. Լուժինի օգ-

աին ինձ բարեհաճ դարձնելու հետագա նպատակով։ 0, խո-

րամ ա նկնե՜ր։ Հե տաքրքիր կլիներ պարզաբանել նաև մի 

հանդամանք% նրանք երկուսն Էլ միմյանց հետ որչա՞փ ան-

կեղծ են եղել այն օրը և այն գիչեբ ու հետագա ամբողջ 

մամանակվա ընթացքում։ Արդյո՞ք նրանց մեջ բոլոր J u n u f b p j l 

չի տակ են ասվել, թե'* երկուսն Էլ հաս՛կացել են, որ թե մե-

կի և թե մյուսի սրտում ու մտքեբոլմ միևնույն բանն Էէ 

ուրեմն կաբիք չկա ամեն ինչ ասել և իզուր տեղը բերաննե-

րից խոսք թռցնել։ Հավանորեն ղա մասամբ այդպես Էլ եղել 

/ , նամակից երևում Է, որ այդ մարգը մի քիշ խստաբարո Է 

թվացել մայրիկին, ու միամիտ մայրիկը իր դիտողություն-

ներով դիմել Է աղջկան։ Սա Էլ, իհարկե, բարկացել Է ու 

ս սրտնեղելով պատասխանել))։ Էլ ինչպես չէ, ո՛*վ չի բար-

կանա, երբ առանց միամիտ հարցերի էլ բանը հասկանալի 

Լ m երբ որոշված է, որ էլ խոսելու հարկ չկա։ Եվ ի՛նչ է մալ-

րիկը ինձ գրում, «Սիրիր Գոլն յա յին, Ռոդյա, իսկ նա քեզ 
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/՛քենից ավելի շատ է սիրումս, արդյո՞ք խղճի խայթը չէ, որ 

մայրիկին ղաղտոլկ տանջում է այն պատճառով, որ նա Հա-

մաձայնվել է ղստերլ» զոհաբերել որդուն։ «Գոլ մեր ապա-

վենն ես, դու մեր ամեն ինչն ես»։ «0, մայրիկ...»։ Ցասումը 

ավելի ու ավելի Լր ուժեղանում երիտասարդի մեջ, ու եթե 

այժմ սլա բոն Լոլժինը հաԱղիպեր, երիտասարդը թերևս սպա-

նեբ նրան։ 

աՀըմ, այղ ճշմարիտ է,— շարունակեց նա՝ հետևելով իր 

գլխում պտտվող մտքերի մրրիկին,— այդ ճշմար՛իտ է, որ 

«մարդուն պետք Է մոտենալ աստիճանաբար ու զզոլշու-

Փթսմբ, նրան ճան ալելու համար», սակայն պարոն Էուժինը 

£❁էնալելի Է։ Գլխավորն այն Էք որ «գործունյա մարդ է և 

վարձես թե բարի է». հո կատակ չէ՞, իր վրա րեռ է վերք-

մ^ծ սնդուկը իր հաշվին տեղ է հա՛սցնում* էլ ի՞նչպես 

ք * բ ի չէ* Իսկ նրանք երկուսը, հ ա ր ս ն ա ց ո ւ ն ու մայրը, մու-

ժիկ են վարձում, փսիաթով ծածկված սայլ նստում (ես հո 

այդպես էի ղնոլմJt քկինչ, չէ որ միայն իննսուն վերստ է, 

աայնուհետև երբ։։րդ կարղի վագոնով հաջողությամբ տեղ 

ՀՀասնենք», հազալ ։ վերստ է% Ու խելամիտ բան է՝ ոտքերդ 

վերմակիդ համեմատ երկարացրու, բայց դուք, պ* Լուժին, 

յք^չ եք մտածում, չէ՞ որ նա ձեր հարսնացուն է... Դոլք հո 

1էֆք կարող չդիտենալ, որ մայրը ճանապարհի համար իո 

թաղակի հաշվին առաջուց փոխարինաբար փող է վերցնում։ 

Իհարկե, դուք այստեղ նկատի ունեք ընդհանուր առևտրա-

կան շրջանառությունը, երկուստեք շահավետ ձեռնարկումը 

հավասար փայերով, ուրեմն ծախսերն էլ կիսովի պետք է 

լինեն, աղուհացը միասին, իսկ թոլթունը առանձին, ըստ 

առածի։ Բայց այստեղ էլ զործունյա մարդը նրանց մի փոքր 

խաբել է, բեռը ավելի էժան է, քան նրանց ուղևորությունը, 

թերևս ձբի էլ գնա։ նրանք երկուսն էլ այդ չե՞ն տեսնում, 

ինչ է, թե՞ դիտմամբ չեն նկատում։ Ոլ դո'հ են, դո հ են։ 

Իսկ այդ միայն ծաղիկներն են, իսկական պտուղները հետո 

կլինեն։ Այստեղ ի՞նչն է կարևոր. այստեղ կարևոր է ոչ թե 

ժլատությունը, ոչ թե կծծիությունը, այլ այգ բոլորի երանգը: 

$է՞ որ դա ամուսնությունից հետո գալիք երանղն է, մաբ-

գարեությոլն է... Հապա մայրիկը ինչո՞ւ է ուրախանում։ նա 

ֆնչո՞վ պիտի գա Պետերբուրդ, երեք ռուբլով կամ երկու 
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ftթղթե մանեթանոցովյ>, ինչպես այնպառավն է ասում 

հըմ, նա ինչո՞վ պիտի ապրի Պ ե տե ր բուրգում, ինչի՞ վբա է 

հույ,ս դրել։ Չէ՞ Որ նա ինչ-որ պատճառներով կարողացկլ 

է գլխի ընկնել, որ ամուսնությունից Հետո, նույնիսկ սկ\ըզր-

նական ժա մ ան ա կա միջոց ում շպետք է միասին ապրեն։ Հա-

ճելի մարդը երևի այստեղ բերանից խոսք է թո֊ցրել, իրեն 

ճանաչել է տվել, թեև մայրիկը դրանից բոլորովին ձեռք է 

քաշում։ «Ինքս կհրաժարվեմ», դրում է նա։ Ուրեմն ի՞1 լ* 

ո՞ւմ վյ*ա է Հույս դնում. մփ՞ թե հարյուր քսան ռուբլի թո֊ 

շակի ւքյւա, որից պետք է դուրս դալ Աֆանասի Իվանովիչքւհ 

տալ!*ք պարտքը։ Նա այնտեղ ձմեռային գլխաշոբեբ է գոր-

ծում, թևնոցներ աո եղն աղ ործ ում, սրսռավա կան աչքերը 

փլալքնէսմէ !}*ոյց լ(՞ որ զքյսաշորերր տա ր եկան ընդամենը 

միալն բ»ան սուր էի են ա վել աչք ն ո, մ Հարլուքէ բտ յան ռու բլուն t 

ղա ինձ ւ »ii յ ա )ւ ի Լ ւ նշ ա )ւ ա կ ո ւ մ Հ ut fit ո ւ ա մ են ա յն ի վ պարոն 

(ոէ>քի)ւի աղնիվ ղ ղ ա ijil' ունքն ե րի վրա են հույս դնում։ Իբր 

թե ոինքբ կւսոաջարկի, կխն դրի»։ Բարո՜վ վայելես։ Հըժֆ 

միշտ կ այդպես է լինում շիլլերյան այդ սքանչելի հոգինե-

րի բանը, մինչև վերջին մոմենտը մարդուն զարդարում են 

սիրամարգի վւ ե տուրն եր ո վ, մինչև վերջին մոմենտը հույս 

են դնում Լավի վրա, իսկ վատը տչքաթող են անում, ու թեև 

ն ախազղում են մեդալի հա կառակ կողմը, բայց ոչ մի կերպ 

իրենք իրենց կանխավ չեն ասում իսկական խոսքը. հենց մի-

այն մտածելը տհաճություն է նրանց Համար. ճշմաբտոլթյոլ-

նից իսպառ ձեռք են քաշում այնքան ժաման ա կ, մինչև որ 

գունազարդված մարգը իրենց հիմար դրության մեջ է գցում։ 

Հետաքրքիր է, թե արդյոք շքանշաններ Ունի՞ պարոն էու-

ժինը. գրազ եմ գալիս, որ կրծքին Աննայի շքանշան է կա-

խում, այգ անում է կապալառուների և վաճառականների 

մոտ տրվող ճաշերի ժամանակ։ Թերևս իր հարսանիքին էլ 

կախ տա։ Սակայն, թող գնա գրողի ծոցը։ 

o r . . . էհ, թող մայրիկը այդպես վարվի, աստված նրա 

Հետ, նա այդպես է, հապա Դունյա՞ն։ Դոլնեչկա, սիրելիս, 

ես հո ճանաչում եմ ձեզ։ Դուք հո քսան տարեկան էիք այն 

ժամանակ, երբ մենք վերջին անդամ տե սնվեցինք* ես աբ-

ղեն հասկացել եմ ձեր բնավորությունը։ Մայրիկը ահա գը-

րոլմ է, որ «Դոլնեչկան շատ բան կարող է տանել»։ Ես այգ 
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գիտեի։ Ես արդեն երկու և կես տարի առաջ այդ գիտեի, ու 

այն ժամանակներից երկու և կես տարի այդ մասին էի 

մտածում, հենը այն մաս՛ին, որ «Դոլն եչկան շատ բան կա -

քող է տանեբ։ Եթե կարող է տանել պարոն Ա վիդրիգա յլ ո-

*[ին, բոլոր հետևանքներով հ անղեբձ, ուրեմն իսկապես որ 

շատ բան կարող է տանել։ Ւ ս կ Հիմա մա յրիկի հետ միասին 

եբևակայել եք, թե կաբելի է տանել նաև պարոն Լուժինին> 

արը թեորիա է շար աղբ ում, թե ավելի լավ է կին առնել աղ-

քատ ընտանիքից և այղպիսով նրան բարերարություն անեք, 

այն էլ շարադրում է Համարյա առաջին տեսակցության 

J ամ ան ակ։ Լավ, ենթ ա գրենք թե նա «բերանից խոսք է թըռ-

$բ.բել», թեսլետև քսելամիտ մարգ է (այնպես որ, գուցե 

»ս մենևին էլ խոսք չի թռցրել, այլ հատկապես ցանկացել է 

շուտ բացատրվել}, իսկ հապա Դունյա՞ն, Դունյա՞ն, չէ" որ 

նրա համար պաբղ է, թե ինչ մարդ է դա, չէ՞ որ ապրելու է 

% բա հետ։ Դունյան միայն ս՛և Հացով ու ջրով կսնվի, բայց 

իր Հոդին չի ծաիւի, իր բարոյական ազատությունը կոմֆոր-

ոո։վ չի վւսխարինի. ամբողջ Շլ ե ղ վի ղ ֊ Հոլշ տ ե յն ո վ* Էլ չի փո-

խս։ ք,ինի, Լլ /» (ր ւէնաց պարոն Լուժինը։ /էչ, որքան ես դի֊ 

սւեմ, Դան յան այդպես չի եղել, և... ղե, իՀարկե, Հիմա Էլ 

չի փոխվեք... Ինչ ասել կուղի, ծանր են Սվիդբիգայլովներր։ 

Ծանր Է երկու հարյուր ռաբլա Համար ամբողջ կյան բում 

նա Հանդն եբ ով մեկ թրևել ղաս տ իա բա կչուՀ ու պարտականու-

թյամբ, բայց և այնպես ես գիտեմ, որ իմ քույրը ավելի 

շուտ կգերադասի լինել այնպիսի վիճակում, ինչպես նեգրը 

պլանտատորի մոտ* կամ ինչպես լատիշը մ երձբալթ յան գեր-

մանացու մոտ, քան թե կստորացնի իր հոգին ու բարոյա-

կան զգացմունքը, կապվելով այնպիսի մարդու հետ, որին 

չի հարգում և որի հետ անելիք չունի— չի ստորացնի եր-

բեք, թեկուզև անձնապես տուժի դրանից։ Եվ եթե պարոն 

Լուժինը նույնիսկ ամբողջովին զուտ ոսկի կամ միակտուր 

բրի լիանտ լինի, այգ ղեպքոլմ Էլ քույրս չի Համաձայնի 

դառնալ պարոն (ուժինի օրինական հարճը։ Հապա ինչո՞ւ Է 

այժմ Համաձայնում։ Ինչո՞ւմն Է բանբ, ինչո՞վ Է դա բա-

ցա տրվում։ Բանը սլարղ Է. իրեն Համար, իր բարեՀարմ ա-

ր ութ յան Համար, նույնիսկ մահից ա զատվելու համար չի 

ծախվի, իսկ ուրիշի համար կծախվի։ Սիրելի, պաշտելի 
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մ ար ղոլ համար կծախվի, ահա թե որն է գործ ի բան էոլ-

JJ յունը, եղբոր համար, մոր համար իրեն կծ ա խ ի, ամեն ինչ 

կծախի։ 0, այստեղ մենք հարկավոր դեպքում մեր բա բո յ ա ֊ 

կան զգացմունքն Էլ կխեղդենք• ազատությունը, հանգստու-

թյունը, նոլյնիոկ խիղճը, ամեն, ամեն ինչ հին իրերի վա-

(՚ ա ոք ի շուկա կտանենք։ ft՝ ող կորչի կյանքը, միայն թե մեր 

այ՛ղ սիբեց յալ Է ակն երբ երջանիկ լինեն։ Դեռ ավելին, մ եր 

n եվ։ ական կազուիստիկան կ\մ սղոն ենք, ճիզվիտներից կսո-

վ ՚ ՚ յ ՚ ե ն ք ու անշուշտ ժամանակավորապես մենք մեզ կհան-

գբստացն ենք, կհամոզենք մեզ, ոբ այդպես Էլ հարկավոր Է, 

իրոք հարկավոր Է բարի նպատակի համար։ Մենք այդպես 

ենք որ կանք, nt ամեն ինչ պարւլ Է ցերեկվա լույս՛ի պես։ 

Պարզ Է, որ tujiiutlnf ոչ ալլ ոբ, it թե ոչ Ո՚սդիոն Ռոմանս-

վի} Ռ ա n կ ւ, քն իկ ո վր ttntj ի րա կան ա ի ։>[ / ե ւսոաջի)։ սլլանի 

վրա (՚ 1{ ինրղե n չԼ, "րյւրէէ)> Հոէմինր կ ա ր ս ղ Է նրան եր-

յանիկ էրս ր ձնե լ, պահել հա if ալ ս ար ան սւ i f , կոմ սլան իոն դար-

ձրնել tffitti uii)i յակում, աւգահո վել նրա ամբողջ բախտը, թեր-

ես Ռասէլո թւիկսվը հետագայում հարուստ, պատվավոր, հարգ-

ված մարգ դաոնա, գուցե և փառապանծ մարդու մահով 

մեոնիէ Հապա մա՞յրը։ Բայց այստեղ հո առկա Է Ռոդյան, 

անդին (հողյան, առաջնեկը։ Էլ ինչպե՛՛ս այդպիսի առաջնե-

կի համար չզոհաբեբել թեկուզ այդպիսի աղջկան։ 0, սիրելի 

•՛է անիրավացի սրտեր։ Եվ ի՞նչ* այստեղ մենք թերևս Սո-

նե չկայի վիճակից Էլ չհրաժարվենք։ Ս ո՚նեչկա, Ս ո՚նեչկա 

// էսբմելադովա, հավերժական Սոնեչկա, քանի դեռ կա աշ-

խարհբ։ Զոհաբերությունը, զոհաբերությունը արդյո՞ք լիո-

վին չափել եք դուք, երկուսդ։ Արդյո՞ք այդպես Է։ Ուժից 

վեր չէ՞է Օգտակա՞ր Է։ Խելամի՞տ Է։ Արդյոք դուք գիտե՞ք, 

Գոէնեչկա, որ Սոնեչկա յի վիճակը ոչն չով վատ չէ պարոն 

Լաժին ի ապագա կնոջ վիճակից։ «Այստեղ սեր չի կարող 

քինեբ,— գրում է մայրիկը։ Իսկ եթե սիրուց բացի հարգանք 

Լլ չկա, այլ ընդհակառակը, արդեն կա զզվանք, արհամար-

հանք, նողկանք, այդ դեպքում ի՞նչ կլինի։ Այդ դեպքում 

Հ ՛ ո ր ,1 է գալիս, ոբ ուրեմն դարձյալ հաբ\կ կլինի մաքրություն 

ւ>]ուքւս]սւնել: Ո՞նց է, այդպես չէ՞։ Հասկանո՞ւմ եք դուք, հաս-

կա ն ււ՞ւմ եք ա րդյոք, թե ինչ է նշան ա կ ում սույն մ աքրՈւ-

քէրււնը ։ Հասկանո՞ւմ եք դուք, որ Լուժինի մաքրությունը 
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նույնն է, ինչ որ 0 ոնելկայի մաքրությունը, ղուցե և նույ-

նիսկ ավելի վատ է, ավելի գարշելի, ստոր, որովհետև դուք, 

Դունեչկա, հաշվի եք առնում ճոխ կոմֆորտը, իսկ այն՛տեղ 

խնդիրը հենց սովամ ահ ութ յան է վերա բերում։ «Թանկ, թանկ 

արժե սույն մաքրություն ը, Գոլնեչկա»։ էհ, թե որ հետո ձեր 

ուժը չպատի, կզղջա՞ք։ Արքա՜ն վիշա, տխրություն, անեծք֊ 

նեբ, բ"լորից թաքցրած արցունքներ կլինեն, որովհետև դուք 

հո Մարֆա Պետբովնա չե՞ք։ Իսկ մալրդ այն ժամանակ ի՞նչ 

վիճակում կքինի։ Չէ՞ որ նա հիմա էլ անհանգիստ է, տանջ՛-

վում է, իսկ ա յն ժամանակ ի՞նչ կ(ինի, երբ նա ամեն ինչ 

ս- ւ՚ւ րւլ տեսնի։ Հապա իմ վիճա՞կը... Հիրավի, դուք այգ ի՞նչ 

եք մատձել իմ մասին։ Ես չեմ ու՛զում ձեր զոհաբերոլթյունը, 

Դոլնեչկա, չեմ ուզում, մայրիկ։ Այդ չի լինի, քանի ես կեն֊ 

դանի եմ։ Չի լինի, չի՚ լինի, չեմ ընդունում»։ 

Նա հանկարծ ուշքի եկավ ու կանգ առավ։ 

՝ — ^Ւ" էՒ^Ւ' Դու Ւ՞^է կանես, որպեսզի այդ չլինի։ 

Կարգելե՞սէ Իսկ ի՞նչ իրավունք ունես։ Քո հերթին ի՞նչ կա֊ 

բոզ ես նրանց իւոստանալ, ոբ այդպիսի իրավունք ունենասէ 

Ամբողջ բախտդ, ամբողջ ապագա դ նրանց կնվիրես, երր 

ա վ ա ր տ ե ս դ ա ս ը ն թ ա ց ը Ա պ ա շ տ ո ՞ ն <յտնես: Մենք այդ լսել 

ենք, բայց արդյո՞ք այդպես կլինի։ Իոկ հիմա՞։ Չէ՞ որ այս֊ 

տեղ հարկավոր է հենց հիմա որևէ բան անել, գոլ այդ 

հասկանո՞ւմ ես։ Իսկ դու հիմա ի՞նչ ես անում։ Հենց նրանց 

ես պլոկում։ Չէ՞ որ նրանք փողը ճարում են հարյուր ռոլբ֊ 

լիանռց թոշակի և պարոնայք Ս վիդրիգա յլովների գրավա-

կանի հաշվինt Մվիդրիգայլովներից, Աֆանա սի Իվանովիչ 

Վախրոլշինից ինչո՛վ ես նրանց պաշտպանելոլ, ապագա 

միլիոնա՛տեր, նրանց բախտը անօրինող Զեո։ Տառը տարուց 

հետո՞x Բայց ախր տասը տարում մայրդ կկուրանա գլխա֊ 

շորեր գործելուց, թերևս նաև արցունքներից. կհյուծվի պա֊ 

ոից» իսկ քո՞ւյրդ։ Հապա մտածիր, թե քրոջդ ինչ կարող է 

պատահել տասը տարուց հետո կամ այս տաս՛ը տարումt 

Կռահեցի՞ր»։ 

Այսպես նա իրեն տանջում, գրգռում էր այգ հարցերով, 

նույնիսկ ինչ-որ հաճույքով։ Սակայն այգ բոլոր հարցերը 

ոչ թե հանկարծակի, նոր էին, այլ հին, վաղուցվա, ցավոտ։ 

Դրանք արդեն վաղուց սկսել էին տանջել նրան ու հոշոտել 
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էին իր սիրտը։ Վաղուց ի վեը նրա մեջ սկզբնավորվել էթ 

հիմիկվա այդ ամբողջ թախիծ՛ը, աճել, կուտակվել էր ոհ 

վերջին ժամանակներում հասունացել ու կենտրոնացել ըն-

դունելով զարհուրելի, վայրի ու ֆան՛տաստիկ հարցի ձև, որը 

խոշտանգել էր նրա ս՛իրտն ու միտքը, ու լուծում էբ պա-

հանջում։ Իսկ այժմ մոր նամակը^ հանկարծ կայծակի պեյ 

խփե՛ց նրան։ Պարզ է, որ հի&ա հարկավոր էբ ոչ թե թախ֊ 

ծել, ոչ թե պասսիվորեն տանջվել և միայն դատողություն-

ներ անել հարցերի անլուծելիության մասին, այվ անսլայ«• 

ման որևէ բան անեչ, այն էլ հենց այժմ, որքան կարելի է 

}Ոէտ։ Ինչ կերպ Էլ լինի, պետք Է որոշել դեթ որևէ բահ 

անել, կամ.., 

*հ»ոմ բոքորսվին հրաժարվել կյանքից,— հանկարծ մո-

լեղն արար ճչաց նա,— առմիշտ հնազանդվել բախտին, ինչ-

պես որ այն կա, ու ամեն ինչ խեղդել իմ մեջ՝ հրաժարվե-

լով գործելու, ապրելու և սիրելու ամեն մի իրա վունքից»։ 

«Հասկանո՞ւմ եք դուք արդյոք, հասկանո՞ւմ եք, հարգելի 

պարոն, թե ինչ է նշանակում, երբ այլևս գնալու տեղ չի լի-

նում— հանկարծ հիշեց նա Մարմելադովի երեկվա հար-

ցը. «որովհետև հարկա վոր է, որ ամեն մարդ կարողանա 

գեթ մի որևէ տեղ գնալ» 

Հանկարծ նա ցնցվեց. մի միտք, որ նույնպես եբեկվանն 

էր, անցավ նրա գչխով։ ftա jg նա ցնցվեց ոչ այն պատճա-

ոով, որ անցավ այդ միտքը։ Նա հո գիտեր, նա ն ա խ ա զ գ ո ւ մ 

էր, որ դա անպայւմ ան «կանցնի», և արդեն սպասում էո 

ղրան. ասենք, այդ միտքը ամենևին էլ երեկվանը չէր։ Րայգ 

տարբերությունն այն էբ, որ մի ամիս առաջ և դեռ երեկ այն 

միայն երազանք էր, իսկ հիմա... հիմա հանկարծ հայտնվեց 

ոչ թե իբրև երազանք, այլ մի ինչ-որ նոր, ահարկու և իրեն 

բոլորովին անծանոթ ձևով, և նա հանկարծ ինքը այդ գի-

տակցեց.., Նրա արյունը խփեց գլխին, ու աչքերը մթնեցին։ 

նա հապճեպ նայեց շուրջը, նա ինչ-որ բան էր որոնում։ 

Օւղոլմ էր նստել, ու ն՛ստարան էր փնտրում. այգ պահին 

նա անցնում էր բուլվարով։ Առջևից, հարյուր քայլ հե-

ւ: ա վոր ո։.թյուն ից, նստարան Էբ երևում։ նա որքան կարելի Է 

արագ գնաց. բայց ճանապարհին նրան պատահեց մի փոք-
_ _ 



բիկ արկած, որը մի քանի րոպեով գրավեց նրա ամբողջ 

ուշադրությունը։ 

Նայելով նստարանին, նա իր առջև ում քսան քայլ հեռա-

վորությամբ էլն ա ը ող մի կին նկատեց, նա սկղրում ոչ մի 

ուշադրություն չդարձրեց այդ կնոջ վրա, ինչպես և մինչ այդ 

իր աոշեոլմ ե րևացող , բո լոր ա ո ա ր կ ան ե ր ի վրա։ Արդեն շատ 

անդամ Էր պաս։ ահ ել, որ նա, օրինակ, էլն tug ել Էր տուն և 

բո լորս վին չէր հիշել իր անցած ճանասլարՀը, ու արդեն սո-

վորել էր այդսլես քայլեր Րայց աոշեից ղնացող կնոջ մեջ 

տարօրինակ և ա ռաշին հայացքից աչքի ընկնող մի այնպի-

սի բան կար, որ երիտասարդը հետզհետե իր ուշադրությու-

նս ռամեո նրա վրա՝ սկզբում դժկամորեն ե ասես սրտնե-

ղելով, իս\կ հետո ավելի ու ավելի ամուր։ Նա հանկարծ 

ուզեց հասկանալ, թե այդ կնոջ մեշ հատկապես ի՞նչն է տար-

օրինակ, նախ՝ այդ կֆնը, որ երևի օրիորդ էր շատ շահել, 

չնայած շոգին, աո անց հովանոցի էր, առանց ձեռնոցների, 

հերարձա կ, ու քայլելիս մի տեսակ ծիծաղելիորեն թափա-

հարում էր ձեռքերը։ Նա հազած էր թեթև գործվածքից լա-

թերից») կարված մետաքսե զգեստ, որը նույնպես մի տե-

սակ շատ տարօրինակ էր նստել նրա վրա, կիսով չափ կոճկ-

ված չէր, ու ետևից, մեջքի վրա, յուբկան կապելու տեղում 

պատռված էր. մի ամբողջ ծվեն կախ էր ընկել ու երերվում 

էր։ Մերկ պարանոցը ծածկված էր փոքրիկ ղլխաշորով, որը 

ծռվել ու կողքի էր ընկել։ Իբրև այդ ամենի լրացում, աղջի-

կը քայլում էր անհաստատ, սայթաքելով nt նույնիսկ ճոճ-

վելով չորս կողմը։ Այս հ ան դիպումը, վերջապես, գրավեց 

Ռասկոլնիկովի ամբողջ ուշադրությունը։ Նա աղջկան մո-

տեցավ հենց նստարանի կողքին, իս՛կ ադջիկը> հասնելով 

ն ս տար անին, այնպես էլ ընկավ դրա ծայրին, գլուխը դրեց 

թիկնակին ոլ փակեց աչքերը, ըստ երևույթին չափա զանց 

հոզնած էր։ Ուշադրությամբ նայելով նրան, Ռասկոլնիկովր 

իսկույն գլխի ընկավ, որ նա բոլորովին հարբած էր։ Տար-

օրինակ և օտարոտի էբ այղ երևույթը։ Ռասկոլնիկովր նույ-

նիսկ մտածեց, թե հո չի՞ սխալվում։ Նրա առջևումն էր^բո-

չորովին ջահել, մոտ տասնվեց, գուցե և նույնիսկ միայն 

տասնհինգ տարեկան, փոքրիկ, շեկլիկ ու գեղեցիկ մի աղ-

ջիկ, Որի դեմքը թունգ շիկնած էր ու կարծես մի փոքր 
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ուռածt եա կարծես իսպառ անտարբեր էր դեպի իր շրշա֊ 

չգատը. մի ոտքը գցել էր մյուսին և ավելի շատ սլա բզեի 

քան Հարկավոր էբ, ու ըստ ԲՈԼՈՐ նշանների, համարյա բո-

լորովին չէր գիտակցում, որ ինքը գտնվում է փողոցում։ 

Ռասկոլնիկովր չէբ նստում ու չէր ուզում հեռանալ, այլ 

տարակուսանքով կանգնել էր նրա առաջ։ Այդ բուլվարը 

միշտ էլ դատարկ է լինում, իսկ հիմա, մամը երկուսին, 

այդպիսի շոգին այնտեղ համարյա ոչ ոք չկարt Եվ սակայն 

մի կողմում, տասնհինգ քայլ հեռավորությամբ, բուլվարի 

ծայրում կանգ առավ մի պարոն, որը ըստ երևույթին շատ 

Լր աղում նույնպես մոտ են ալ աղջկան՝ ինչ֊որ նպատակնե-

րով։ // ա Լ լ հա վ ա,Ն որե ն ա ղ յ՛ կ ա h ա ե ս ե լ Լ ր հ ե ս վի ց ա հասել 

նրա ես^էից, / " " / / / Ռաււկււլնիկովբ իէէսնդարեց նբանէ Պռւբո-

նբ լրւէ1էկւ,ա հ in jit. ցբն եր Հր ն ե ա in մ է( ա u կ n էն ի կ ո վ ի վրա, սա-

կա յն ա ւիւ ա m երւվ , որ վԼրջի)ա ղրա)ւբ չնկւս է՚ւի , m էս ն հ ա մ ֊ 

բ ե ր աթյ ա մ բ ի պ ա u ամ Լ ր ի ր հ ե ր թի ն, մի նչ և է։ ր հ եռան ար 

նրան վրդովմունք պ ա tr, ճ ա ռ ո ղ ցնցոտիավորը։ Ւ ան ր հաս-

կանալի Լր։ Այդ պարոնը մոա երեսուն տարեկան Էր, ամ֊ 

բակաղմ, չաղ, կարմրաթուշ, վարդագույն շյւթունքն ե րով ու 

փոքրիկ բեղերով, և խիստ պճնամոլությամբ Էր հա գնված։ 

Ռասկոլնիկովր սարսափելի զայրացավ, նա հանկարծ ուզեց 

մի կերպ վիրավորել այդ ճարպակալած ֆրանտին։ Նա մի 

րոպեով թողեց աղջկան ու մոտեցավ պարոնին։ 

— Էյ, U վիդբ ի գայլով, այստեղ ձեր ուզածն ի նչ Է,— 

գոչեց նա, սեղմեց բռունցքները ու քմծիծաղ տվեց բար֊ 

կոէթյունից փրփրած իր շրթունքներով։ 

— ԱյԴ Ւ**նչ Է նշանակում,— խստորեն հարցրեց պարո-

նը՝ գոռոզաբար զարմացած և կ,իտելով հոնքերը։ 

— Հեռացեք, այ թե ինչ։ 

— Ինչպե՛ս ես համ արձակվում, սրիկա... 

Եվ նա թափ առավ ձեռքին եղած փոկամտրա կով։ Ռաս-

կոլնիկովր բռունցքներով նետվեց նրա վրա, նույնիսկ հաշ-

վի չառնելով, ոբ այգ ամրակազմ պարոնը կարող Էբ նրա 

պես երկուսին Էլ գետնին գլորել։ Բայց այդ րոպեին ինչ-որ 

,)'եկը ետևից բռնեց նրան, մի քաղաքապահ կանգնեց երկու֊ 

ոի միջև։ 

— Բավական Է, պարոնն եր, մի' բարեհաճեք կռվել հա֊ 
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յւ արա կական վայրերումt Դուք ի՞նչ եք ուզում, ո՞վ եք,—\ 

խիստ տոնով դիմեց նա Ռա ս\կո լն իկովին՝ դիտելով նրա 

ցնցոտիները։ 

Ռասկոլնիկովր ուշաղրոլթ յամ բ նայեց նրան։ Ք աղաքա-

պահը զինվորի քաջակորով զեմք ուներ, րեզերր և այտա-

մորուքը ճերմակած Լին, նայվածքը՝ խե՛լացի։ 

— Հենց դառ եք ինձ հւսրկա վոր,— զոլեց Ռ ասկոլնիկո -

վը՝ րո նելով նյ;ս։ Հերքերից։ — Ես նախկին ուսանոզ եմ, 

/Ւասկոլնիկււվ... Սա զ"էք Էլ կտրոզ եք իմանալ,— դիմեց նա 

պարոնին և ապա դարձյալ քա ղաքաւղահին,— գնանք, !> n 

ձեզ մի բան ց ՚ ՚ է ֊ ձ ց կտամ.** 

Սլ բռնելով քաղաքապահի թևը, նրան տարավ դեպի նըս-

Խարանը։ 

— Ահա, տեսեք, բոլորովին հարբած Է, քիչ առաջ գա֊ 

ձիս Էր բուլվարով, ով գիտե թե ով Է, բայց չի երևում, որ 

քէնկած կանանցից լինի։ Ավելի ճիշտ, որևէ տեղ խմեցրել 

են ու քո արել... աոաջին անդամ... հաս՛կանո՞ւմ եք, հետո էլ 

փողոց են գցել։ նայեցեք, թե ինչպես է պատառոտվել զգես-

տը, նայվեցեք թե ինչպես է այն հագել, սակայն ոչ թե ինքն 

է հազել, այլ նրան հագցրել են, այն էլ տղամարդու անվարժ 

ձեռքերն են հագցրել։ Այդպես է երևում։ Իսկ հիմա նայեցեք 

այս կողմը, այս ֆրանտը, որի հետ ես այժմ կռվել էի 

ուզում, ինձ անծանոթ է, առաջին անգամն եմ նրան տես-

նում, նա աչք է գրել այս հարբած, ուշքը կորցրած աղջկա 

վրա և հիմա շատ է ուզում մոտենալ ու իր ճանկը գցե՚Լ սը-

րան, տանել որևէ տեղ, քանի որ աԴ2իկը այդպիսի վիճա-

կում է... Բանը անշուշտ այդպես է, հավատացեք, որ ես 

չեմ սխալվում։ Ես ինքս տեսա, թե նա ինչպես էբ նայում 

ու հետամտում աղջկան, միայն թե ես խանգարեցի նրան% 

ու այժմ նա սպասոլմ է, ոբ ես հեռանամ։ Հրեն, նա քիշ հե-

ռացավ, կանգնե՛ց ու իբր թե պապիրոս է փա թաթում., ի՞նչ 

անենք, որ աղջիկը նրա ձեռքը չընկնի ու նրան տուն ուղար-

կենք, դե մտածեցեք։ 

Ք աղա քա պա հր վա յրկենապես ամեն ինչ հասկացավ ու 

կռահեց։ Հաստ պարոնի դիտավորությունը, իհարկե, հաս-

կանալի էր, մ՛նում էբ մտածել աղջկա մասին։ Պաշտոնյան 
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կռացավ դեպի աղջիկը, մոտիկից զննհլու Համար, ու նրա 

ղ իմ ա գծերը ան՛կեղծ կարեկցություն արտ ա Հա յտեցին։ 

— Ախ, որքան ցավալի է,— գլուխն օրորելով ասաց 

նա,— դեռ բոլորովին երեխա է։ Խաբել են, այդ ճիշտ էէ 

Լսեցեք, օրիորդ, ո՞րտեղ եք բարեհաճում ապրել,— դիմեց 

նա աղջկան։ Վերջինս բացեց Հոգնած ոլ պղտորված աչքե-

րբ, բութ նայեց Հարցնողին 'ու ձեռքի շարժմամբ հրաժար-

վեց պատասխանելուց։ 

— Լսեցեք,— ասաց Ռասկոլնիկովր քաղաքապահին,—• 

ա Հա (նա իւաոնշտոբեց գրպանը ու հանեց քսան կոպեկ« 

այդ Էյ ղան վեց), ահա կառք վերցրեք ու սրան տարեք իր 

Հասքքեովւ Հարկավոր Լ միայն, ոբ մենբ իմանանք Հաս-

ցեՆ, 

Օրիորդ, այ օրիորդ,— ասաց քաղաքապաՀը* ընգոլ֊ 

Լելով վ։ ողը,— ես Հիմա կառք կվերցնեմ ու ինքս կտանեմ 

ձեզ։ Ո՞ւր տանեմ, Հը՞։ Որտե՞ղ եք բաբեՀաճում բնակ-

վեր 

— Հեռացիր,** ձեռք լեն քաշում Էլի...— փնթփնթաց 

աղջիկը ու դարձյալ ձեռքի շարժսւմով հբաժա րվեց պա տա յ-

ի տանից։ 

— Ախ, ախ, լավ չէ, ախր ամոթ է, օրիորդ, ինչպիսի" 

ամոթ։ — ՛Քաղաքապահը դարձյալ օրորեց գլուխը՝ աղջկան 

ամ ա լեցնելով, արտահայտելով իր ափսո սանքն ու զա յրու յ-

թր։ — Այ քեզ բան,— դիմեց նա Ռասկոլնիկովին ու դարձ-

յալ հարևանցիորեն ոտքից գլուխ նայեց նրան։ նա էլ տար-

օրինակ էբ թվում քաղաքապահին* այդպիսի ցնցոտիներով 

է, բայց փող Է տալիս։ 

— Դուք սրան ո՞րտեղ գտաք,— հարցրեց նա Ռասկոլ-

նիկովին։ 

— Ասում եմ ձեզ հենց այս՛տեղ, բուլվարում* քայլում 

կւ իմ աոջևից, օրորվում։ Հենց որ հասավ այստեղյ ընկավ 

նստարանին։ 

— Ախ, ինլպիսի՜ խայտառակություն Է հիմա սկսվել 

աշխարՀոլմ, պարոն։ Դեռ այդքան փոքր Է, Բայց արդեն 

Հարբած Է։ Խաբել են, այդպես Է ոբ կա։ Տես, Է՛, շորն Էլ 

պատռված Է Ա խ , ինչպի՛սի անառակություն Է հիմա 

սկսվել**. Գուցե թե աղքատ ազնվականներից լինի.,. Հիմա 
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շատ են ա յդպի սիները։ Տեսքով ինչքա ն քնքուշ Է, ոնց որ 

թե օրիորդ լինի,— ու քաղաքապահը դարձյալ կռացավ դե֊ 

պի աղջիկը։ 

Գացե հա Էլ ուներ այդպիսի դստրիկներ, ((ոնց որ թե 

քնքուշ օրիորդներ»՝ բարեկիբ \թների շարժուձևերով ու մո-

դայի ետևից ընկնելու ամեն տեսակ սովորություններով։ 

— Գլխավորն այն Է, որ աղջիկը չընկնի այդ սրիկայի 

ձեռքը,— ասաց Օս։ ս կոլն իկովը,— ախր ինչո՞ւ սրանից ձեռք 

չի քաշս ։>1՝ւ ար. ւլ երե mil' Է, թե ինչ Է աղումt Տես, Է՛ f սրի-

կան չի Էլ հեսան ում։ 

Ռասկոլնիկովր րւսրձր Էր խոսում և ուղղակի ձեռքով 

ցույց Էր տալիս պարոնին։ Սա լսեց և ուզում Էր դարձյալ 

բարկանալ, բայց միտքր փոխեց ու սահմանափակվեց լոկ 

արհամարհական հայացքով։ Այնուհետև դանդաղորեն Էլի 

տասբ քայլ հեռացավ ու դարձյալ կանդ առավ։ 

— Կարելի Է թայլ չտալ, որ րնկնի նրա ձեռքր,— մտա-

զբաղ պատասխանեց ենթասւղան (յ> ա ւրսք ա ւղ ահը)։ — Մի-

այն թե աղջի՛կը ասեր, թե իրեն ուր պետք Է տանել, թե չէ*.+ 

Օրիորդ, ա յ օրիորդ,— քազաքա սլահր էլի կռացավ։ 

Աղջիկը հ ան կա րծ բոլորովին բացեց աչքերը, ոլշադրու-

թյամբ նայեց նրանց, կարծես թե ինչ֊որ բան հասկացավ, 

նստարանից վեր կացավ ու քայլեց դեպի այն կողմը, որ-

տեղից եկել էր։ — Թյու, անամոթներ, ձեռք չեն քաշում,—• 

ասաց նա՝ մի անգամ էլ թափ տալով ձեռքը։ նա քայլեց 

արաղ, առաշվա պես խիստ ճոճվելով։ Ֆրանտը գնաց նբա 

ետևից, բայց ուրիշ ծառոլղիով, աչքը չկտրելով նրանից։ 

— Մի անհանգստանաք, թույլ չեմ տա։ — Կտրուկ ասաց 

երկարաբեղ քաղաքապահը ու քայլեց նրա ետևից։ 

— կ-է-հե', ինչպիսի անառակություն է հիմա սկսվել,— 

բարձրաձայն կրկնեց նա ու հոգոց հանեց։ 

Այգ րոպեին կարծես ինչ-որ մի բան խայթեց Ռասկոլ-

նիկովին, մի ակնթարթում նրա հոգին ասես տակն ու վրա 

եղավ։ 

— Լս՛եք, է՜յ,— բղավեց նա բեղավորի ետևից։, 

Վերջինս ետ նայեց։ 

— Թողեք, է՛, ձեր ի՞նչ գործն է։ Բ՛ոզ նա զվարճանա (նա 

՛մատնացույց արեց ֆրանտին)։ Ջե զ ինչ։, 
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Քաղաքապահը նայում էր գժգոհությամբ, ալքերը լռած։ 

Ռա սկոլնիկովը ծիծաղեց։ 

— հ՝ հե',— ասաց պաշտոն յան, ձեռքը թափ տվեց ու 

գնաց ֆրան ս; ի ու աղջկա ետևից՝ Ռասկոլնիկովին կամ խե-

լագարի տեղ դնելով, կամ մտածելով դրանից էլ ավելի վատ 

բան։ 

rrՏարավ իմ քսան կոպեկը,— ցասկոտ վյնթփնթաց Ռաս-

կոլն իկովը՝ մնալով մենակ։.,— Դե թող այն պարոնից էլ 

վերցնի ու աղջկան թողնի նրա հետ, ղրանով էլ գործը կվեր-

ջանա... էլ ինչո՞ւ ես փորձեցի օ ղն ե լ աղջկան։ Ես ի՞նչ օղ-

՛ն ող եմւ Արդյո՞ք օգնե՛լու իրավունք ունեմ։ Թող նրանք կեն-

դանի կուլ տտն մ իմ յանց, ի՞նձ ինչ։ Եվ ինչպե՞ս համար-

ձակվեցի աալ այդ բսան կոսլեկր։ Սի՞թե դրւսնյ) իմն 

էին»։ 

Ջնա յա ծ այղ տարօրինակ խոսքերին, նրա հոգե վիճակը 

իւիսս։ ծանրացավ։ Նա նստեց նույն նստարանին։ Նրա 

մտքերբ ցրված էին... Եվ առհասարակ այդ րոպեին նրա 

համար ծանր Հր մտածել որևէ բանի մասին։ Նա կուզենար 

բոլորովին ընկնել մոռացության մեջ, ամեն ինլ մոռանալ, 

հետո արթն ան ալ ու ամեն ինլ նորից սկսեի.. 

— Խեղճ աղջիկ,— ասաց նա՝ նայելով նստարանի ծայ-

րին, ուր նստած էր եղել աղջիկը***— 0ւշքի կղա, լաց կլի-

նի, հետո էլ մայբբ կիմանա**. Սկզբում կդնքսի, հետո էլ 

ցավագին ու խայտառակ կերպով կթակի, թերևս կվռնդի... 

Իսկ եթե ւվոնդի էլ, այնուամենայնիվ Դար յա Ֆրանցովնա-

ները հոտը կառնեն, ու աղջիկս կսկսի դես-դեն ընկնել... Հե-

տո իսկույն կգնա հիվանդանոց (ու միշտ էլ այդ են անում 

նրանք, որոնք ապրում են շատ պատվազգաց մայրերի մոտ 

և նրանցից ծածուկ անվայել բանով են զբաղվում), հետո 

էլ*** հետո էլ դարձյալ հիվանդանոց... գինի**, օղետներ... 

ու էլի հիվանդանոց.*, երկու-երեք տարուց հետո՝ խեղան-

դամ, և դա ընդամենը տասնիննը կամ տասնութ տարեկան 

հա սակում... Մի՞թե ես այդպիսինեբին չեմ տեսել։ Իսկ ին-

չո՛՛ւ էին նրանք այգ վիճակին հասնում. դե հասնում էին, 

էլի... Թյու։ էհ, թող այդպես լինի։ Ասում են՝ այդպես էլ 
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պետք է։ Ասում են՝ ամեն տարի այդպիսի տոկոս պետք է 

գնա... ինչ֊որ տեղ... գ ր ո ղ ի &ո9Րէ երևի նրա Համար, որպես-

զի մյուսները զգաստանան ու նրանց խանգարող չւինի։ Տո-

կո՛ս։ Հիրավի, Լավ խոսքեր Էին դրանք. այնպե՜ս հանգստա-

ցուցիչ են, գիտական։ Ասված Է՝ տոկոս, ուրեմն չպետք Է 

անհանգստանար Եթե այլ խոսք ասվեր, ապա թերևս ան-

հանգստություն առաջանար։ Իսկ ի՞նչ կլինի, եթե Դունեչկան 

որևէ կերպ այդ տոկոսի մեջ ընկնի... Մեկ կամ մյուս տոկո-

սի մեջ... 

«Իսկ ես ո՞ւր եմ գնում,— հանկարծ մտածեց նա* — 

Տարօրինակ է։ Ախր ես ինչ-որ բանի համար էի գնում։ Հենց 

որ նամակը կարդացի, ճանապարհ ընկա... Գնում էի Վա-

սիլևսկի կղզին, Ռազումքւխինի մոտ, ահա թե ուր, հիմա... 

հիշում եմ։ Աակայն ինչի՞ համար։ Ի՛՛նչ կերպ գլխումս ծա-

գեց հենց այժմ Ռաղոլմիխինի մոտ գնալու միտքը։ Սա ուշա-

գրավ է»։ 

Նա զարմ ան ում էր իր վրա։ Ռա ղում իխ ինը նրա առաջվա 

համալսարանական ընկերներից մեկն էր։ Ուշագրավ է, որ 

Ռասկոլնիկովր գտնվելով համալսարանում, գրեթե ընկեր-

ներ չուներ, խորշում էր բոլորից, ոչ ոքի մոտ չէր գնում և 

արիշներին դժվարությամբ էր իբ մոտ ընդունում։ Ասենք, 

շուտով բոլորն էլ նրանից երես դարձրին։ Նա ոչ մի բանի 

չէր մասնակցում՝ ոչ ժողովներին, ոչ խոսակցություններին, 

ոչ էլ զվարճություններին։ Պարապում էբ ուժեղ թափով, 

իրեն չխնայելով, ու դրա համար հարգում էին նրան, բայց 
Ո1 ՈՔ Լէր սէրոլմ։ Նա շատ աղքատ էր ու մի տեսակ ամ-

բարտավանորեն հպարտ և անզրոլցասեր, կարծես իր մեջ 

ինչ-որ բան էր թաքցնում։ Նրա ընկերներից ոմանց թվում 

էր, որ նա իրենց բոլորի վրա նայում է բաբձրից, ինչպես 

երեխաների վրա, կարծես թե բոլորից առաջ է անցել թե 

զարղացմամբ, թե գիտելիքներով և համոզմունքներով, ու 

նրանց համսզմունքնեբը և ձգտումներրը ինչ-որ ստորին բան 

է համարում։ 

Իսկ Ռազումիխինի հետ նա չգիտես ինչու մտերմացավ, 

այսինքն՝ ոչ թե մտերմացավ, այչ նրա հետ ավելի զրուցա-

սեր ու սրտաբաց էր։ Ասենք, չէր էլ կաբելի Ռազումիխինի 



հետ այլ հարաբերությունների մեղ լիներ նա արտասովոր 

ուրախ ու զրուցասեր երիտասարդ էր, պարզամտության 

չափ բարի* Սակայն այդ պարզամտության տակ թե մտքի 

խորություն և թե արժանապատվություն էր թաքնված։ նրա 

Լավագույն ընկերները այգ հասկանում էին, բոլորը սիրում 

էին նրանt նա բավական խելացի էր, թեև իսկապես երբեմն 

պարզամիտ։ նրա արտաքինը ուշագրավ էր* նա բարձրա-

հասակ էր, նիհար, միշտ վատ սափրված, սևավարս։ Եր-

բեմն նա անկարգություն էր անում և ուժեզի համբավ ուներ։ 

Մի ոստիկանի նա գիշերով, մարդկանց խմբի մեջ, մի հար-

վածով գետին գլորեց։ նա կարող էր անվերջ խմել, բայց և 

կա բոզ էբ բոլորովին չխմեր Երբեմն նույնիսկ անթույլատ-

րելի չարաճճիությանն եր էբ անում, բայց ե կարող էր ամե-

նևին Լյ չարաճճիության չաներ (հազումիխինը աչքի էր ընկ֊ 

նամ և նրանով, որ ոչ մի անհաջողություն նրան երբեք չէր 

ոիսթհցնում և ոչ մի վատ հանգամանք կարծես թե չէր կա-

րող նրան ճնշել։ նա կարող էբ բնակվել թեկուզ կտուրի 

վ յ ՚ ա , դժոխային քաղց ու արտասովոր ցուրտ տանել։ Նա 

շատ աղքատ էր և ուղղակի միայն ինքն էր իրեն պահում, 

ինչ-որ աշխատա՛նքներով փող ճարում։ Նա գիտեր բազմա-

թիվ աղբյուրներ, որտեղից կարող էր օգուտ քաղել, իհար-

կե, վաստակելու միջոցով։ Մի անգամ նա ամբողջ ձմեռը 

չէր տաքացնում իր սենյակը և պնդում էր, թե այդ նույնիսկ 

ավելի հաճելի է, որովհետև ցուրտ սենյակում կաբելի է 

ավելի լավ քներ Այդ ժամանակ նա էլ ստիպված եղավ 

դուրս գալ համալսարանից, բայց առժամապես, ու ամբողջ 

ուժով շտապում էր բարելավել իր վիճակը, որպեսզի կարո-

ղանար շարունակել ուսումը։ Արդեն չորս ամիս էր, որ Ռաս-

կոլնիկովր նրա մոտ չէր եղել, իսկ Ռազումիխինը նույնիսկ 

չգիտեր նրա հասցեն։ Մի անգամ, եբկու ամիս առաջ, նը-

րանք հանդիպեցին փողոցում, բայց Ռասկոլնիկովր երեսը 

շուռ տվեց և նույնիսկ անցավ փողոցի մյուս կողմը, որպես-

զի Ռազումիխինը իրեն չնկատեր։ Իսկ Ռազումիխինը թե-

պետ և նկատեց, բայց անցավ֊ գնաց՝ չցանկանալով անհան-
գըստացնել ր ա ր ե կ ա մ ի ն : 
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V. 

«Իսկապես, դեռ վերջերս ես ուղում էի Ռաղումիխինին 

խնդրել, որ ինձ աշխատանք տա, ինձ Համար դասեր գանի 

կամ որևէ մի րան...— եզրա կացրեց Ռասկոլնիկովր,— բայց 

նա այժմ ինչո՞վ կարող է ինձ օղն ել։ Ենթադրենք, թե դա-

սեր կղտնի, ենթադրենք, թե նույնիսկ իր վերջին կոպեկներից 

ինձ բամին կհանի, այնսյես որ հնարավոր կլինի նույնիսկ 

կոշիկներ ղնել ե կոււս։ յսւմ ո կա բդի բերել ղասերի գնալու 

համար,.. Լրմ... Լավ, իսկ հետո՛'։ Կոպեկներով ես ի՞նչ կա-

րող եմ աներ Մի՛՛թե հիմա ինձ այդ է հարկավոր։ Հիրավի, 

ծիծաղելի է, որ ես Ռազումիխինի մոտ եմ գնում...JO* 

Այն հարցը, թե նա այժմ ինչու է գնում Ռաղումիխինի 

մո տ, նրան ավելի շատ էր անհանգստացնում, քան նույ-

նիսկ հենց իրեն Լր թվում, նա տագնապալից վիճակում իր 

համար չարաղուշակ ինչ-որ իմաստ էր ւինտրում կարծես թե 

ամենասովէէրակսւն աւղ արարբումւ 

— Հրւ1, մ ի' թ ե ես ուղում Լի ամբսղշ ղսրձր կւսրղավո-

րել մի ար, քէ՝ա ւլ ո t մի քո (՛ ս ի շնորհիվ ու ամեն ինչից ելք Լի 

ղսւ)յելու (1'ա ղււ ւ ti ft խ ին ի օգնությամբ,— զարմանքով հարցը-

նում Լր նա իրեն։ 

Նւ-յ մտածում Էր ու շփում ճակատը, ու տարօրինակ 

բան-— խիստ երկար խորհրդածությունից հետո մի տեսակ 

ան սպա սելի որեն, հանկարծակի և գրեթե ինքնաբերաբար 

նրա ղչխում չափազանց օտարոտի մի միտք ծագեց։ 

((Հ ա... Ռսւ զում ի խին ի մոտ, իհարկե , կգնամ,— հանկարծ 

բոլորովին հան ղի սա ու կարծես թե վերջնական որոշման 

իմ աստով ասաց նա,—• կղնամ, բայց ոչ հիմա... Ես նրտ 

մոտ կգնամ... uijrj pui&|icj հետո, մյուս օրը, երբ արդեն դա 

վերջացած կլինի ու երբ ամեն ինչ նոր կարգով կգը-

նա՛..»։ 

Ու հանկարծ նա ուշքի եկավ։ 

« Ա յ դ բանից fifctnn*,— ճչաց նա՝ վեր թռչելով նստարա-

նից,— թայց մի՞թե դա կլինի, մի՞թե իսկապես կլինի»։ 

Նա թողեց նստարանը ու գնաց, համարյա վազեց, նա 

ուղում Էր շուռ գալ դեպի տուն, սակայն տուն գնալը հան-

կարծ նրան խիս՛տ զզվելի թվաց, ահա արգեն երկու ամսից 
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ավելի էր, որ նա ա յ դ բ ա ն ի մասին մտածում էր հենց այն-

աԱղ, իր անկյունում, հենց այդ զարհուրելի պահարանում, 

ե նա գնաց անորոշ ոլղղությամր։ 

Նրա ջղային գոԴԸ ինչ-որ տենդային Դոզի վերածվեց« 

նա նույնիսկ սարսուռ զգաց. օրը շոգ էր, իսկ նա մբսոսէ 

էրt Ասես ջանք թափելով, համարյա անգիտակցորեն, ինչ֊ 

որ ներքին անհրաժեշտությամբ սկսեց դիտել հանդիպող 

Ր ՚ ՚ լ ս բ առարկաները, կարիես ՜թե ե ռանգով զվարճություն 

կ։ վւնտրում, բայց ղա նրան լավ չէր հաջողվում, և նա ամեն 

բազե մտածմունքի մեջ էբ ընկնումt Ւսկ երբ դարձյալ ցրնց-

վեյով բարձրացնում էր գլուխը ե նայում շուրջը, իսկո։յն 

մսսանոէմ Հր, թե այղ պահին ինչի մասին Էր մտածում, 

ն/it յնիւ,կ if it mn )ւ ո ւ մ կւ, թե ինչ ա եղերից Էր անցնում։ Այս 

կէ՚1'ւ( i<"i անւքււվ աւ)'րողտ> '(ւոսիյեոկի կղղին, հասավ Մա լա-

լա If է՛ ա, in )»ց ա վ ffimi ւ՚ւրքր nt J a tn եկավ դեպի Կղզիները։ 

'/ hi ւ ար ի ր կ ր, թ ա րմ ո։ թ յո ւն ր սկւլրում զուր եկան նրա աչքե-

րի)'. ո ր" ն ր ր)ւ՝աե րսցած Էին քաղաքի վաշուն, կբին ու ահա-

գին, նեղ ալ ոլ ճնշող տներին։ Այստեղ չկային ոչ տոթ, ոչ 

ղւււրշտհոաոէթյուն, ոչ Էլ օղետներ։ Օայց շուտով այդ նորէ 

հաճեք ի ղղսէցոէմներն կլ հ իվան դա ղին ու ջղա յնա ցուցիչ ղղա-

յրոմնեբի վերածվեցին։ Նա երբեմն կանգ Էր առնում դալա-

րիքով ւլ ե ։լ ազար դվա ծ որևէ ամառանոցի առաջ, նայում էբ 

ցան կա ttf ատից ներս, հեռվում, պատշղամբն երում տեսնում 

Լր դաղված կանանց ու այգում վազվզող երեխաներին։ Նր-

բան աո անձնապես գրավում էին ծաղիկները« նա գրանց 

ավելի ե ft կար Լր նայում։ Նրան հանդիպում էին նաև շքեղ 

կառ բեր, ձի նսաած տղամարդիկ և կանայք. Ռասկոլնիկո-

վր Հ1 աարք,րր„վ(կամբ նայում էր նրանց ետևից ու բոլորին 

մ mini ն nt.) ավելի յա in, քան նրանք կչքանային հեռվում։ 

If ի անդամ նա կա)ւղ առավ ա հաշվեց իր փողել։ր, կար 

ւ)'ո in երեսան կուղ եկ. (ւԲուււնր քաղաքապահին, երեքբ Նաս-

աասյային, նամակի համար, աք,եւ[ն նախորդ օրը Մարմե֊ 

լա զովն երին քառասունյոթ թե հիսուն կագ եկ Էի տվել»,— 

; ղիէ/ւե ս ինչու մ տքամ հաշվեց նա, բայց շուտով նույնիսկ 

մ ո ոտ ցավ, թե ինչի համար Էբ փողը գրպանից հանել։ Նա 

այդ հիշեց՝ անցնելով ուտ ելիք վաճառող, ճաշաբանի նը-

մանվող մի ձեռնարկության կողքից, ու զգաց, ոբ ուտել Է 
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ուզումt Մտնելով ճաշարան, նա մի ըմպանակ օզի խմեց և 

իեչ֊ոլւ խորիզով կարկանդակ կերավ։ Ուտելը վերջացրեց 

դար՛ձյալ ճանապարհին։ Նա շատ վաղուց օղի չէր խմել, և 

զա վայրկենապես ազդեց, թեև նա ընդամենը մի ըմպանակ 

էր խմեր նրա ոտքերը հանկարծ ծանրացան, ե նա սկսեց 

քնելու ուժեղ ցանկություն զղար Նտ դնս՚ց դեպի տուն• 

րաչք հասնելով Պետրովյան կղզին, կանդ ասավ բոլորովին 

ուժասպառ վիճակում, շեղվեց ճանապարհից, մտավ թփերի 

մեջ, ընկավ խոտի վրա և հենց նայն րոպեին քնեցt 

Լիվան ղազին վիճակում երազն երբ հաճախ աչքի են ընկ-

նում արտասովոր ցա յաունաթյամբ, պայծառությամբ, ու 

խիստ նմանվամ են իրա կանաթյանւ Երբեմն հրեշավոր 

պատկեր է հյասվաւք, բայց ի jrtu դրությունը և ամբողջ պատ-

կերացման ողջ պրոցեսր լինամ են այնքան հավանական և 

այնպիսի նրբին, անս սլա սելի, որս տկերի ողջ լիակատարու-

թյանը դե ղարվե կա որե ն հտէՏա պատասխանող մանրամաս-

նություններով, որ ]//ւ|յն երաղտ տեսբ արթուն ժամանակ 

դրանք չի կ կարող հորինել, թեկուզ լինի այնպիսի արվես֊ 

տաղես։, ինչպես Պաշկինը կամ Տարղենևբ։ Այղպիսի երազ-

ները, հիվանդ ազին երազները, միշտ էլ երկար են հիշվում 

և մեծ աղդեցության են թողնում մարդու քայքայված ու ար-

դեն ղրզռված օրգանիզմի վրա։ 

Ռասկոլնիկովր սարսափելի երազ տեսավ։ Նրան պատ-

կերացավ իր մանկությունը հայրենի փոքրիկ քաղաքում։ 

Նա յոթ տարեկան է և մի տոն օբ, իրիկնադեմին հոր հետ 

զբոսնում է քաղաքի շրջակայքում։ Օրը մռայլ է, տոթակեզ, 

տեղանքը ճիշտ այնպես է, ինչպես որ մնացել է նրա հիշո-

ղության մեջ. նույնիսկ նրա հիշողության մեջ այն շատ 

ավելի ազոտ է, քան այժմ պատկերանում էր երա զում։ Փոք-

րիկ քաղաքը բոլորովին պարզ է երևում, շուրջը ոչ մի ծառ 

չկա, հեռո՜ւ-հեռվում, հենց երկնքի ծայբոսմ սևին է տալիս 

փոքրիկ անտառը։ Քաղաքի վերջին բանջարանոցից մի քա-

նի քայլ հեռավորությամբ կա մի օղետուն, մեծ օղետուն, 

որը նըա վրա միշտ էլ բոլորովին անհաճելի տպավոբո։-

թյուն էբ թողնում և նույնիսկ վախ պատճառում, երբ նա 

հոր հետ զբոսնելիս անցնում Էբ դրա կողքից։ Այնտեղ միշտ 

մարղկանց բազմռլթէուն Էր լինում, նրանք բղավում Էին, 
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քրքջում, հայհոյում, այլանդակ ու խռպաձայն երդում և հա-

ճախ տուրուդմբոց սարքումէ Օղետան շուրջը միշտ հարբած 

ու սարսափելի կերպարանքներ Էին թվում*,* Հանդիպելով 

նրանց, ինքը պինդ փարվում Էբ հորը և ամբողջ մարմնով 

դողում։ Օղետան ԿոԳքից ձգվում Էր ճանապարհը, միջգյուղ-

յա ճանապարհը, որը միշտ փոշոտ Էր, և այդ փոշին միշտ 

ոև Էր լինում։ Հեռվում ոլորապտույտ ձգվում Է դա, ու երեք 

հարյուր քայլ հեռավորությամբ անցնում քաղաքի գերեզ-

մանոցի աջ կողմից։ Գերեզմանոցի մեջտեղում կա կանաչ 

ղմբեթով քարաշեն եկեղեցի։ Տարեկան երկու անգամ նա 

հոր ՈԼ մոր հետ դնում Էբ այնտեղ, պատարագին ներկա 

ւրրնվելու, երբ կատաբվոււէ Էր տատի հոգեհանգիստը։ Տա-

n* ր արդ են վաղուց մեռել Լր, ե ինբր նրան երբեք չէր տեսել։ 

ւսնթ միշտ իրենց հետ վերցնում էին սւղիաակ սկուտեղի 

՚)եք լցրած, անձեռոցիկովդ ծածկված կուտյա։ Ղսւ պատրաստ~ 

f i l l / էր րրնձից, շաքարից ու չամղից, որը խաչաձև լցվում 

կ< բրնձի վյւա։ Նա սիրում էբ այգ եկեղեցին և դրա հինա-

վ՚՚ւրց սրբապատկերները, որոնք մեծ մասամբ առանց մե-

սւաղե դր վաղն երի էին, սիրում էբ դողդոջուն Դվխով ու ծեր 

րահանայինէ Տատի գերեզմանի կողքին, որի վրա սալաքար 

կ՛ դրված, գտնվում Էր նաև իր եղբոր փոքրիկ գերեզմանըէ 

է;դբ/սյվւ>ը մեռել Է բ վեց ամսական հասակում, ինքը նրան 

)* այնպես բոլորովին չէր ճան աչում և չէր կարող հիշել* բայց 

նրան ասել էին, ոբ փոքրիկ եղբայր է ունեցել, և նա ամեն 

ււնղամ, երբ այցելում էբ գերեզմանոց, բարեպաշտությամբ 

պ ա in կառանքով խաչակնքում էր փոքրիկ գերեզմանի վրա, 

կ՛էանամ Լր m հ ամբուր ում այն։ Եվ ահա նա երազում տես-

'՚ <սմ ( , որ ինքր հոր հետ գնում Է դեպի գերեզմանոցը տա-

նող ճանապսւրհով U անցնում շղետան կողքից* բռնել Է հոր 

ձեոքից կ վախով նայում Լ օղետանը։ Առանձնահատուկ մի 

հւսնզամ ւսնք գրավում Է նրա ուշաղրությունր։ Այս անգամ 

այնտեղ կարծես թե զբոսանք Է , հավաքվել են զուգված 

քաղքենուհիներ, ուրիշ կանայք, դրանց ամուսինները և ամեն 

տեսակ խուժանt Բոլորը հարբած են, բոլորը երգեր են եր-

դում, իսկ օղետան մուտքի առջև կանգնած Է մի սայչ, տար֊ 

օրինակ սայլ։ Դա մեկն Է այն մեծ սայլերից, որոնց լծում են 

րեռն ատայւ մեծ ձիեր և որոնցով ապրանքներ ու գինու տա* 
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կառներ են փոխադրում։ Նա միշտ սիրում էր նայել այդ 

ահսւգին, երկարաբաշ, հաստաոսւք բեռնատար նօ ույգներին, 

որոնք դնում են չափածո քայլվածքով, հանգիստ ու տանում 

մի որևէ ամբողջ լեռ, ա՛մենևին Էլ չեն տքնում, կարծես թե 

սայլաբեռով իրենց ավելի լավ են զգում, քան առանց սայ-

լաբեռի։ ք՝այց այժմ, տարօրինակ բան, այդպիսի մեծ սայ-

լին լծված էր գյուղացիս։ կա)։ մի փոքրիկ, լղար, շեկ յաբու, 

մեկր ալն յաբուն ե ր ի ց, ր ր ս նո ե րր ե մ ն մեծ դժվա ր ո ւթյ ամբ 

են քաշում վւայսւեոենի կաս՝ (ոոաի որևէ բարձր սա յ լա բեռ, 

մա ն ավանդ եր բ ո ւս յչ ր (> ՛/՛ '[ու մ կ ցեխի կամ աղուրն երի մեջ, 

ս լ I՛ Լ i J իկ ն ե րլւ մ տ ր ա կ ն ե րո վ միշտ ցավա ղին, խ ի սա ցավա-

գին խվսււմ են նրանց, երբեմն նույնիս՛կ հենց մռութներին 

ոլ աչքերին, իսկ ինքը այնպե ս ցավելով, այնպե՛՛ս ցավե.. 

լով է այդ դիտում, որ քիչ է մնում լաց լինի, իսկ մայրիկը 

միշտ էլ նրան հեռացնում է պատուհանից։ նա այգ հաճախ 

էր տեսել։ Եվ ահա հանկարծ մեծ աղմուկ է բարձրանում* 

օղետնից ճչոցներով, երգելով, բալալայկաներով դուրս են 

զալիս թունդ հարբած, հաղթ անգա՛մ մուժիկներ կարմիր ու 

կ սող ու րո վերնաշա/զիկներով, կ ա ա/ անե րր ուսն երին գցած։ 

«Նստեք սայլին, բ ոլորդ նստեք, բոլորին տեղ կհասցնեմ, 

նս/ոեք)),— գ։։ռոլ\մ է մեկը, որ դեռ ջահել ԷՏ հաստ պարա-

նոցով և մսոտ, գազարի պես կարմիր դեմքով։ Ptajg անմի-

ջասյես ծիծաղ ու բացականչություններ են լսվում։ 

— Այդ տեսակ յաբուն ո՞նց կտանի։ 

— Այ Միկոլկա, գլխումդ խելք կա՞, թե չէ. այդ տեսակ 

պստլիկ ձիուկը ահագին սայլին ես լծել։ 

— չէ՞ ոբ այդ շեկոն անպայման կլինի մի քսան 

տ ար ե կան, տղերք։ 

— նստեք, բո լորիդ տեղ կհասցնեմ,— դարձյալ բղա-

վում է Միկոլկան,— առաջինն է ցատկում սայչի ւ[բա, վեր-

ցընում է երասանները ու ամբողջ հասակով կանգնում սա է՛-

լի առջևի մասում։ — Քիչ առաջ Մատւ[եյը տարավ կարմիր 

ձին,— բղավում Է նա այնտեղից,— իսկ այս յաբուն ուղղա-

կի հոգիս հանել Է, տղերք։ Քիչ Է մնում սպանեմ սրան, 

զուր տեղը կեր Է զխտվում։ Ասում եմ նստեց եք, յորղա կը-

տամ, յորղա, կտանի,— և նա վերցն ում Է մ տրակը, հաճույ-

քով պատբա սավէ/ւմ Է ձաղկել շեկոյին։ 
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— Դե նստեք, ինչ կա որ,— քրքջում են ամբոխի մեջ։ 

— Լսո՞ւմ եք, յորղա կերթա։ 

— Երևի տասը տարի կլինի, սբ ղա յորղա չի գնա-

ai։r 
— Կերթա, էլի։ 

— Տղերք, չխնայեք, բոլոր։՜յ վերցրեք մտրակները, պատ-

I ա ս տվեք խփելու։ 

— Այո, ձաղկեք յաբուին։ 

V ոլոլ-ը քրքջալով ու սրա ի:./սելով բարձրանում են Մի-

կոյկայի սայլի վրա։ նստեց վեց մարդ, ու էլի կարելի է 

) սաեցնել։ Իրենց հես։ վերցրին հաստ ու կստ րմրադեմ մի 

Լին, Ա ա կարմիր չոր Լ Հո։ դել, ղք/ոին ուլունքներով գլխա-

ղիբ >?ւ՚է՝ի տար, մ ւ րք> I ֊ n( in ա ս ան ա մ անն ե ր ո վ Լ, կտդին է 

՛թու՛) a ւ yi«My'<( ՝,ո:յ Լ ա՚ւււիւ։ \քԱէր«սէ է՚ււ)՝րէ։իւի if ե ջ նայն֊ 

՚ , ! ՚ ւ ւ ւ')/« •՝. t>) y ւ՛ t մ են, L իՆրկե ,ւ չծիծաղեն։ '-^ju ա ք՛սակ քո-

• >• ՛ւ՛, '/՛ '՚ / /՛՛ /' կ '" "'/'/՛ կ'' ո ՚ նց պիտի վաղի ու տանի այդքան 

ան ր ւ -ւ (f (՛ւ th y ւ t> ա Jf նսա:սձ երկու տղա իսկույն մտրակներ 

!ն վերցնում, որ օկնեն ե ի կսլկային։ Լսվում Է «դհհ$ բացա-

կ ա)ւ ՚ ո ւ թ յո ւն ր , յաբուն ամբողջ ուժով մեկ ձիդ Է տալիս, 

է '"fit ՛Ղ միայն չի կարողանում յորղա տալ, այլև քայլերն 

/՛ 1աղիվ Լ վախում, մանրիկ քայլեր Է անում, տնքում Է ու 

'•{"1ղոէմ երեք մտրակների Հարվածներից, որոնք կարկուտի 

՛•;!>>, թավէվ/էէմ են նրա վրա։ Սայլի վրա և ամբոխի մեջ ծ ի ֊ 

՚ "''//' կրկնապատկվում Է, իսկ Միկոլկան բա ր կան ում Է և 

ւ ։րուղ Հարվածներով կա տ տղա բար ձաղկում զամբիկին, 

mu հ ո իրոր կարծում Է, թե ձիուկը յորղա կգնա։ 

Ւոդեբ ես Լք նստեմ, աղերք,— ամբոխի միջից բղա-

վում Լ ո ղև ո րվ ած մի տղա։ 

In» ա եղեր, րոք u րղ ն ս տ եցհք, բ ոլորիդ Էլ կտանեմ, 

կձաղկեմ սրան, ղոկամ Լ II իկսլկան ու շրմփացնում, հա 

•'րմէիացնում, և կա ա աղս է թ յ/ւ ։)։ ից այպ են չգիաե, թե Էլ ին-

• վ ի՛ վւի ի ո ւ կի ն ։ 

— ՀայՐ11՝կէ ՀաՏրԻկ>— ասում Է Ռոդյոնը Հորը,— հայ-

րիկ, աես ինչ են անում. հայրիկ, ծեծում են խեղճ ձիուկին։ 

— Գնանք, գնանք,— ասում Է հայրը,— հարբած են, 

գժություն են անում, հիմարնե՜ր։ Գնանք, մի նայիր,— և 

ուղում Է տանել որդուն, բայց սա պոկվում Է նրա ձեռքերից 
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J i , խելքը կորցրած, վաղում է դեպի ձիուկը։ Խեղճ ձիուկը 

արդեն վատ վիճակում է։ Նա շնչասպառ է լինում, կանդ է 

առնում, դարձյալ ձիդ է տալիս, քիչ է մնում ընկնի։ 

— Զաղկեք սատկա ընելու չափ,— բոռում է Մ իկոլկան, 

— էլ ՈլրՒւ Բան չի մնում։ Կթակեմ, թեկուզ շունչը փչի։ 

— Բա դու խիղճ չունե՞ս, ինչ է, սատանի ծնունդ,— ամ~ 

բոխի միջից ղոոում է մի ծերոլնի։ 

— Ո՞վ է տեսել, որ այդ տեսակ վ*ոքրիկ ձիուկը այդ֊ 

քան բեռ տանի,— ավելացնում է մեկ ուրիշը։ 

— Շնչա սւղառ կանես, Հա ֊Հա՜ >— բղավում է երրորդը։ 

— Ձե՛զ ինչ, է՛, իմ ձիուկն է, ինչ ուզենամ, կանեմ։ էլի 

ն ստեցեք, բոլորդ նստեց եք, ուզում եմ, որ անպայմ ան յոր-

ղա գնա,,. 

Հանկարծ համազարկի պես ճայթում Է քրքիջը, որի մեջ 

կորչում են բոլոր ձայները. զամբիկը չդի՛մացավ հաճախա-

կի հարվածներին և ուժասպառ վիճակում սկսեց քացի տալ։ 

Նույնիսկ ծերունին էլ չհամբերեց ու քմծիծաղեցt Եվ իրավ, 

այդ տեսակ քոս ոտ ձիս ։կ է և դեռ քացի էլ է տալիս։ 

Ամբ ոխի միջից երկու տզա մեկա՛կան մտրակ են վերցը֊. 

նում ու վաղում են ձիուկի կողքերից խփելու։ Նրանք վա-

զում են տարբեր կողմերիցt 

— Շրմփացրեք դրա մռութին, աչքերին,— գոռում է Մ ի ֊ 

կսլկան։ 

— Ե բդենք, տղերք,— բղավում է մեկը ոայչի վրայից, 

ու այնտեղ գտնվողները բոլորն էլ սկսում են երգել։ Հնչում 

է ոլրախ երգը, դմբդմբում է գավ։ը, կրկներգի հետ սուլոց 

է լսվում։ Կինը կաղին է չբթում ու ծիծաղում։ 

... Ռոդյան վազում է ձիուկի կողքից, առաջ է անցնում, 

տնսնոեմ Է, թն ինչպես են խփում ձիուկի աչքերին, հենց 

աչքերինt նա լալիս Է։ ՛Սիրտը ճմլվում Է, արցունքներ են 

հոսում։ Խարազանողներից մեկը դիպչում Է նրա ղնմքին. 

նա այդ չի զգում, նա հուսալքվում Է, ճչում։ Նետվում Է դե-

պի սպիտակամորուք, սպիտակահեր ծերոլնի ն, ոբը օրորում 

Է գլուխը ե դատապարտում այգ ամենը։ Մի կին բռնում Է 

Ռոդյա յի ձեռքից k ուզում Է տանել նրան, բայց նա պոկ-

վում կ և դարձյալ վաղում դեպի ձիոսկը։ Սա արդնն վերջին 

Հիգեըձ Է թափում, բայց մի անգամ ևս սկսում Է քացի տալ։ 
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— Փոլ, սատանան տանի քեղ,— կատաղած ճչում է Մի-

կոլկտն* նա գցում է մտրա՛կը, կռանում և ոայլի հատակից 

հանում է մի երկար *ւ հաստ քեղի, երկու ձեռքով վերցնում 

է դրա ծայրից և ուժեղ թափ է առնում շեկոյի վյւա* 

— ի,— բղավում են շուրջը։ 

— Կսպանի։ 

— Իմ յաբուն է,— բոռում է Միկոլկան և քեղիով ուժդ֊ 

նաթափ խփում ձիուկին։ Շրխկում՜՚է ծանր հարվածը։ 

— Զաղկեք դրան, ձաղկեք, ինչ եք կանգնել,— լսվում 

են ձայներ ամբոխի միջից։ 

Իսէկ Միկոլկան նորից թափ է առնում, ու նորից հուժկու 

Հ արվածը իջնում է դժբախտ յաբուի մեջքին։ Սա պպզում է, 

ւսմրսդք հեաույքր իջեցնում գետնին, հետո էլ վեր է ցատ-

կում U վերջին ամբուր ուժով սայլբ այս nt utյն կողմ է քա-

չում, որ տանի, սակայն բ ՚ ՚ ր է բ կողմերից նրան խփում են 

վեց if տրակով, իսկ քեղին նորից բարձրանում Է ու իջնում 

երրորդ, ապա և չորրորդ անգամ, չափածո զարկերով։ Մ ի ֊ 

կոյկան կատաղում Է, ոբ չի կարողանում մի հարվածով 

ուզան ել ձիուկին։ 

— Դիմացկուն Է, հա՜-ա,— բղավոսմ են շուրջը։ 

— Լիմա ան պա J մա ն կընկնի, տղերք, ռւ կգա դրա վեր֊ 

i f . ՝ - ամբոխի միջից ճղճղում Է մի ուրիշը։ 

— Կացնով խվ։եք, Էլի, մի անգամից սպանեցեք,— գո֊ 

ոամ Է երրորդը։ 

— Օֆ, անիծված։ Էյ, ետ քաշվեք,— մոլեգին բոռում Է 

Ս իկոլկան, գցոսմ քեղին, նորից կռանում Է սայլի վրա ու 

վերցնում երկաթե մի լինզ։ — Զգուշացեք,— բղավում Է 

նա, ու ինչքան որ ուժ ունի, թափ առած խփում Է խեղճ ձիու֊ 

։ ին։ Շրմփում Է հարվածը. զամբիկը ճոճվում Է, պպզում, 

ողում Է քաշել սայչը, բայց լին գը ամբողջ թափով զարկ֊ 

ւ'ում Է նրա մեջքին, և նա բնկնում Է գետնին, ասես մի ահ֊ 

.յամից կտրում են նրա չորս ոտքերըt 

— Սատկացրեք,— բոռում Է Միկոլկան, ու ասես խելքբ 

կորցրած, ցատկում Է սայչից։ Մի քանի տղաներ, նույնպես 

կարմրադեմ ու հարբած, վեբցնոսՏ են ինչ֊որ պատահում Է՝ 

<J՚արակներ, մահակներ, քեղին, ու վազում են գեպի շնչաս-

պառ ռամրիկր։ Միկոլկան կանգնnut Է դրա կողքին ու սկը-
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սում է արդեն ավելորդ տեղը լին գով խփել մեջքին։ Տաբուն 

երկարացնում է մռութը, ծանր շունչ է առնում ու սատկում* 

— Վերջ,—՚ բղավում են ամբոխի միջից։ 

—_ Բա ինչո՞ւ յորղա չէր դնում։ 

— Ւմ յաբուն է,— գոռում է Միկոլկան լինդը ձեռքինէ 

աչքեբը արյունով լցված։ ՛հա կան դնել է և կարծես ափսո-

սում է, ոբ էլ ոչ որի չի կարող խւիել։ 

— Իսկապես որ դււլ քսիւլճ չունես,— ամբոխի միջից 

լսվում են արդեն շատ ձայներt 

Իսկ խեղճ տղան արդեն կորցրել է խելքը։ Նա ամբոխի 

միջից ճիչ-աղաղակով աճա սլ արում է դեպի շեկոն, գյւկում 

հ համ բուրում է նրա անկենդան, արնա շաղախ մռութը, համ֊ 

բարում է նրա աչքերը, շրթունքները։ Հե տո հանկարծ վեր է 

թռչում և բռունցքներով մոլեգնաբար նետվում Միկոլկայի 

վրա։ Այդ վայրկյանին հայրը, ոբ արդեն երկար հետա-

մըտոլմ էր նրան, վերջապես, բռնում է որդուն ու դուրս ր.ե֊ 

ր ո ւ մ ա մ բ ո խ ի միջ ից ։ • 

— Գնանք, ղնանք,— ասում կ նա,— զն անք տուն։ ՚ 

֊ Հա Ս՛իկ» ինչո՛ւ նրանք... ս էդ տնեցին..* խեղճ ձիու-

կին— հեկեկամ կ աղան, շունչը բռնվում Է, ու խոսքերը 

ճչոցն երի պես դուրս են թռչում իր ծանյւացած կրծքից։ 

•— Հարբած են, գժություն են անում, մեր գործը շէ, գը-

Նանք,— ասում է հայրը։ Տղան փարվում է հորը, իսկ կուրծ-

քը նրան նեղում է ու նեղում։ Նա ուղում է շունչ առնել, ճը-

չալ, ու արթնանում է։ 

Նա արթնացավ ամբողջովին քրտնակալած, մազերը 

քրտնքով թրջված, շունչը կտրվելով, ու սարսափահար մի 

քիչ բարձրացավ տեղիցt 

— Փառք աստծո, սա միայն երազ էբ,— ասաց նա, 

նստեց ծառի տակ ու խոր շունչ առավ։ — ^այց ի՞նչ է սա, 

հո չե՞մ սկսում ջերմել* ինչպիսի՜ այչանդա կ երազ։ 

Նրա ամբողլ մարմինը ասես ջա բզված լիներ. մոլթ ու 

մռա՛յլ էբ հոգին։ Նա արմունկները դրեց ծնկներին ու գլուխը 

հենեց ձեռքերին։ 

CCԱստված իմ,— բացականչեց նա,— մի՞թե իսկապես, 

մի՞թե իսկապես ես կացին կվերցնեմ, կխփեմ պառավի գըլ-

խին, կջնջխեմ նրա զանգը.*. ոտք կդնեմ նրա կպչուն, աւաք 
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արյան մեջ, կջարդեմ կողպեքը, կզողան in մ ու կղողամ, 

կթաքնվեմ ամբողջովին արյունոտված, կւսըինլt ձեոքիս**. 

Տե՛ր աս՛տված, մի՞թե այդպես կլինի»։ 

Այդ ասելով, նա դողում էր տերևի նման։ 

— Ախր ի՞նչ եմ մտածում,— շարունակեց նա դարձյալ 

բացա կան լելով և կարծես խոր զարմացած,— ախր ես դի-

տեի, որ այդ բանին անկարո ղ եմ դիմանալ, էլ ինչս՞ ւ էի մին-

չև հիմա ինձ տանջում ։ ՉէՀ որ "՚դեռ երեկ, երեկ, երբ գնացի 

ա յ ղ., t փա՚ձլ! անելու, դեռ երեկ պարզ հաս՛կացա, որ չեմ 

հանդուբժի... Էլ ինչո՞ւ եմ հիմա տանջվում, Էլ ինչո՞ւ Էի 

մինչև այժմ կասկածում։ ՉԷ՞ որ հենց երեկ, իջնելով ս ա 1 » 

" ՚ 7 Vbti ՚ I'՝1' V " " 31' * "Ր Ղա պէիկայոլթյուն Է > ն ո զ կ ա չի Է, 

, տորոէթյւսն Լ, ոաորությո,ն... ՉI՞ որ հենց միայն այդ 

>}/արր հարթմնի ի)ւ,\ ղդվեցնամ Լր nt ս արս ա էի ե ;;ն ու մ... 

Սչ, եէէ չեմ կարուլ այդ տանել, չե ti՝ կար ուլ սոսն ել։ 

Ր ե 't"iif h ոչ մի կս։ սէրս ծ չլինի այդ բ17 լոր հաշիվներում, թե-

կ՛՛ ւ ՛/ ա ()t ։սէ}՝ենը, ինչ որ որոշել Էի այս ա։էս ում, ցերեկվա 

I ու յ ւ/ի i/fhu պս/րղ լինի, թվաբան որ են ճիշտ լինի։ Տեր աստ-

»/"'ւ), չԼ որ միևնույն Է, ես սիրտ չեմ անի, չեմ դիմանա, 

չե մ կարոդ... Հապա կլ ինչո՞ւ, ինչո՞ւ Էի մինչև հի։}՝ս/ մտա֊ 

. ՛ / ' կ գ վ ո 

ևս ք ոտքի* ելավ, զարմ՛ացած նայեց շուրջբ, ա n ե it չհաս֊ 

կա >t ալով, թե ինչու Էր եկել այստեղ, ու գնաց դ->"(ի 

Լամ ոէրՀբ։ նա գունատ Էբ, մարմնի բոլորք։ անդամները 

ո m u տի՛կ հո դհա ծ Էին, բայց նրա շն չա ռո ւ թ յս էն ր հանկարծ 

կուրծ ես թեթևացավ։ նա զղաց, որ արդեն թոթավհել Է այղ 

ս ։>ւրսս։։իե(ի բեռը, որ այնքան երկար ճնշում Լր իրեն, ու 

նրա հո ղին հանկարծ թեթևացավ ու խաղաղվեց։ «Տեր,— 

ուղերս nut Էբ hiiti,— ինձ ցույց տուր իմ ճան ապա րհը, իսկ 

ես հրաժարվում եմ իմ այս անիծված... ցնորքից»։ 

Անցնելով կամուրջը, նա լուռ և հան՛գիս ա դիտում Էր 

Իևան, վառ, կարմիր արևի գունագեղ մայրամուտը։ Չն ա յած 

իր թուլությանը, նա նույնիսկ հոգնածություն Էլ չէր զգում։ 

Կարծես հանկարծ պատռվել էր սյյտի պալարը, որը թարա-

իւա կալում էր մի ամբողջ ամսվա ընթացքու/T։ Ազատու-

թյո՛՛ւն, ազա։ոությո"ւն։ Այժմ նա ազատ Է այղ հրապույրներ 

րից, կախարդանքից, թովչանքից, գայթակղությունից։ 
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Հետագայում, երբ նա րոպե առ բոպե} կետ առ կետ, մի 

առ մի վերհիշում էբ այդ ժամանակը և այն ամենը, ինչ որ 

իրեն պատահել էր այդ օբեբին, նրան միշտ սնահավատու-

թյան չափ ապշեցնում էր մի հանգամանք, որը թեև էապես 

այնքան էլ արտասովոր չէր, բայց հետո, ինչպես միշտ թր-

վում էր նրան, իր բախտի ինչ-որ կանխորոշումն էր։ Նա ոչ 

մի կերպ չէր կարողանում հասկանալ և ինքն իրեն բա-

ցատրել, թե ինչու էբ տուն վերադառնում Սեննա յա հրա-

պարակի միջով, թեև ինքը հոգնած էր ե ուժասւղառ, ու իր 

համար միշտ ավելի ձեռնտու էր տան վերադառնալ ամե-

նակարճ և ուղիղ ճանապարհով, իսկ այդ հյւապարակով վե-

րադառնալը բոլորովին ավելորդ էր նրա համար։ Պտույտը 

երկար չէր, բայց ա՛կներև էր ու բոլորովին էվ պետք չէրէ 

Իհարկե, տասնյակ անգամ պատահում Էբ, որ նա տուն Էր 

վերադառնում առանց հիշելու, թե որ փողոցներով Է գնումէ 

Բայց ինչո՞ւ,— միշտ հարցնում Էր նա,— ինչո՞ւ Սեննա յա 

հրապարակում (որով անցնելու նույնիսկ հարկ չկար) կա-

յացած այդպիսի կարևոր, իր համար այդպիսի վճռական 

և միևն ույն ժամանակ բոլորովին պատահական հանդիպու-

մը զոպա դիպեց իր կյանքի հենց այպ ժամին, հենց ա յդ րո-

պեին, հատկապես իր այդպիսի տրամադրության և հատ-

կապես այն հանգամանքներին, որոնց առկայությամբ դա, 

այդ հանդիպումը կարող Էր ա մ են ա վճռական ու ամենա-

վերջն ական ազդեցություն թողնել իր ամբողջ ճակատագրի 

վրա։ Կարծես թե այդ կինը դիտմամբ Էր նրան սպա-

սում։ 

Ժամը մոտ ինն Էր, երբ Ռասկոլնիկովր անցնում Էբ Սեն-

նայա հրապարակով։ Սեղանների, տեփուրների վրա, մեծ ու 

փոՔՐ խանութներում առևտուր անողները փակում Էին իրենց 

ձեռնարկությունները կամ իջեցնում ու հավաքում Էին իրենց 

ապրանքները ու տուն գնում, ինչպես և իրենց գնորդները> 

Ստորին հարկերում եղա՛ծ ճաշարանն երի մոտ, Սեննայա 

Հրապարակի տների կեղտոտ ու գարշահոտ բակերում, 

առա վելապեո օղետների մոտ բազմաթիվ և ամեն տեսակ 

արհեսսավորներ ու ցնցոտիավորներ Էին խմբվումէ Ռաս-

կո/նիկովը, աննպատակ դուրս գալով փողոց, հաճույքով Էր 

անցնում առավելապես այդ վայրերից, ինչպես և մոտակա 
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Բոլոր նրբանցքներից։ Այստեղ նրա ցնցոտիները չէին գրա-

վում ոչ ոքի գոռոզավարի ուշադրությունը, ու կաբելի էր 

քայլել ուզածդ տեսքով, առանց որևէ մեկին անհարմար 

դրության մեջ դնելու։ Հենց Կ... նրբանցքի անկյունում մի 

քաղքենի և իր կինը երկու սեղանի վրայից վաճառում էին 

իրենց ապրանքը՝ թելեր, քուղեր, չթե զլխաշորեր և այչն։ 

՛Երանք էլ պատրաստվում էին աուն գնալու, բայց հապա-

ղում էին՝ խոսելով մոտեցւճ՚ծ մի ծանոթ կնոջ հետ։ Այդ ծա-

նոթը Լիզավետա Իվանովնան էր, կամ ինչպես րոլորը նրան 

անվանում էին1 Լիզավետան, հենց այն պառավ Ալյոնա Իվա-

նովնա յի, կոլեգիական ռեգիստրատորի կնոջ և վաշխառուի 

կրտսեր քույրը, որի մոտ նախորդ օրը եղել էբ Ռասկոլնի-

կովը, եկել Լբ ժամացույցր զրավ գնելու և իր փորձը կա-

ս՚արերւ,., Ն,ս արդեն վաղուց ամեն ինչ գիտեր այղ Լի զտ-

վես, այի մասին, և նույնիսկ վերջինս Լլ մի քիչ ճանաչում 

կւ հր անէ Այդ մի բարձրահասակ, ան՛ճոռնի, երկչոտ ու հե-

գաբարո ազջիկ Էր, համարյա ապուշ, երեսունհինգ տարե-

կան, իր քրոջ մոտ ապրում Էր բոլորովին ստրկական վիճա-

կում, գիշեր-ցերեկ աշխատում Էբ նրա համար, վախենում 

կւ նրանից, ոլ պառա/Լը նույնիսկ ծեծում Էր նրան։ Լիզա-

վեաան կապոցը ձեռքին մտազբաղ կանգնել Էր քաղքենու 

ե որա կնոջ առաջ և ուշադրությամբ լսում Էբ նրանց։ Ամոլ-

ւ ի)ւները մի առանձին եռանդով նրան ինչ-որ բան Էին բա֊ 

rut արում։ Երբ Ռա սկոլնիկովը հանկարծ տեսավ Լի զա վե տա-

յինք համակվեց ինչ-որ տարօրինակ զգացումով, որը խո-

ր ա ղու յն զարմանքի Էր նման, թեև այդ հանդիպման մեջ 

զարմանալի ոչինչ չկար։ 

— Լիզավետա Իվանովնա, դուք այդ ինքներդ անձամբ 

որոշեցեք,— բարձրաձայն ասաց քաղքենին։ — Եկեք վա-

ղը, ժամը յոթին։ Նրանք Է[ կգան։ 

— Վա՞զը,— ծոր տալով ու մտազբաղ ասաց Լիզավե-

տան, որը կարձես տատանվում Էր։ 

— Հըմ, Ալյոնա Իվանովնան թունդ վախեցրել Է ձեզ,— 

Բ1Բլացրեց առևտրականի ժիր կինը։ —; Նայում եմ ձեզ ու 

մտածում, որ դուք կարծես բոլորովին փոքրիկ երեխա լի-

նեք։ նա ձեր ոչ թե հարազատ, այղ խորթ քույրն Է, բօ*Տց 

ա' f թե ինչպես Է ձեզ ենթարկել իր կամքին։ 
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— Դուք այս անգամ ոչինչ չասեք Ալյոնա Իվանովնա֊ 

յին, ահա իմ խորհուրդը,— վրա բերեց ամուսինը,— եկեք 

մ՛եզ մոտ առանց նրանից թույլտվություն խնդրելուt Օգտա-

կար գործ է։ Հետո քույրիկդ ինքն էչ այդ կհասկանա։ 

— Գա՞մ, այո՞։ 

— Ժամը յոթին, վազը. նրանց կողմից էլ կգան. ինք-

ներդ անձամբ որոշեցեք։ 

— Ինքնաեռնt Էլ կգցենք,— ավելացրեց կինը։ 

— Լավ, կղամ,— դեռ Լլի մտազբաղ ասաց Լիղավետան 

ու դան գա ղ հեռացավ։ 

Ռասկոլնիկովր անցավ այնտեղից ու էլ ոչինչ Ասեց։ Նա 

քայլում էր կամացուկ, աննկատելի, աշխատելով ոչ մի բառ 

չասել։ Նրա սկզբնական զարմանքը հետզհետե սարսափի 

վերածվեց, կարծես մեջքովը սարսուռ անցավ։ Նա իմացավ, 

նա հան կար ծակի և բոլորովին անսպասելի իմացավ, որ 

մյուս օրը, երեկոյան ժամր ուղիդ $"թին Լիղավետան, պա-

ռավի բույրը h նրա հետ միակ ապրողը, տանը չի լինի, 

հե տևապես, պասավը երեկոյան ուղիղ ժամը յոթին տանը 

մ Mi iul] Ijifliur: 

Մինչև իր բնակարանը մի ա յն մի քանի բւսյլ էր մնում։ 

Նա մտավ իր խ՚։ւցը ինչպես մահվան դատապարտված։ Օչ 

մի դատողություն չէր անում և ամենևին էլ չէր կարող ա-

նեի բայց իր ամբողջ էությամբ հանկարծ զգաց, որ այվևս 

զուրկ է բանականության ազատությունից, կամքից, ու 

ամեն ինչ որոշված է հանկարծակի, վերջնականապես։ 

Իհարկե, եթե նույնիսկ ամբոզշ տարիներ նա ստիպված 

չիներ իր մտադրությունը կատարելու հարմար առիթի Սպա-

սել, ապա այդ դեպքում էլ չէր կարելի հաստատապես հույս 

դնել այդ դիտավորության հաջող կա տարման ավելի ակ-

ներև ու հարմար առիթի վրա, քան այն, որ ներկա յանում 

էր հաջորդ օրը։ Համենա յն դեպս նախորդ օրը դժվար կլի-

ներ միանդամ այն ճշտորեն ու հաստատապես, նվազագույն 

ռիսկով, առանց որևէ վտանզավոր հարցուփորձի ու որո-

նումների իմանալ, որ հաշոբդ օրը, այսինչ ժամին այսինչ 

պառավը, Որի դեմ մահափորձ է պատրաստՎում, տանը 

բոլորովին մենակ կլինի։ 
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V I 

Zb տ ադայում Ռասկոլնիկովր առիթ ունեցավ մի կերպ 

իմանալու, թե քաղքենին և նրա կինը ինչու էին Լիզավետա-

յին հրավիրում իրենց մոտ։ Գործը բոլորովին սովորական 

էր և ոչ մի առանձին րան չէր պարունակում։ Եկվոր ու աղ֊ 

ըատացած մի ընտանիք վաճա՛ռում Լ«ր կանացի իրեր, 

ղղեստներ և այլն։ Քանի որ շուկայում վաճառելը ձեռնտու 

չԼբ, վաճառող կին էին փնտրում, իսկ Լիղավետան դրանով 

Լր դրա դվում, կոմիսիոն վարձա արության էր վերցնում, 

այդպիսի ղործեր էր անում և մեծ պրակտիկա ուներ, որով֊ 

Հհսէհ բոտ տղնիվ Լր և միշտ վերքին դինն էր ասում. ինչ 

ղին որ ւղ տ Հ անքեր, այն Լլ պիտի ընդունվեր։ Առհասարակ 

քիյ Լր քո h a nt մ, ա ի)ւչւդեո արդեն ասված է, հեզաբարո էո 

m երկչուււ,.. 

(I'm ոկււյնիկովը վերջին Ժամանակն երում սնահավատ էբ 

ղ ար ձեր II ն ահ ավատ ութ յան հետքերը դեռ երկա ր մնում էին 

)՚րսւ մեջ ու գրեթե անջնջելի էին։ Եվ այդ ամբողջ գործում 

)> ա հ ե ա ո միշտ էլ տ ե սնում էր որոշակի տարօրինակություն, 

իարՀր ղավ սրություն, կարծես ինչ֊ որ առանձնահատուկ ա ղ~ 

դեցությոէնների ե. զուգադիպությունների առկայություն։ Նը-

րան ծանոթ մի ուսանող, Պոկորևը, մեկնելով Խ արկ ով, խո-

աո կզության ժամանակ նրան հա զոր դել Էր պառավ Ալյոնա 

է՚վանովնայի հասցեն, որևէ իր գրավ դնելու համար, եթե 

ղա հարկավոր լիներ։ Ռա սկոլնիկովը երկար ժամանակ չէր 

դնում պառավի մոտ, որովհետև դասեր էր տալիս և մի 

կերպ ծայրը ծայրին հասցնում։ Մեկ ոլ կես ամիս առաջ 

նա հիշեց այդ հասցեն, ուներ գրավ դնելու համար պիտա-

նի երկու իրճ հոր արծաթե հին ժամացույցը և ինչ-որ երեք 

կարմիր քարերով մատանի, ոբ հրաժեշտի ժամանակ նվի֊ 

րել էր քույրը իրրե- հիշատակ։ նա որոշեց տանել մատա-

նին* գտավ պառավին, ու հենց առաջին հայացքից, դեռ 

աոանձին ոչինչ չգիտենալով նրա մասին, նրա նկատմամբ 

անհաղթ ս։հ ար ելի զզվանք զղաց, նրանից երկու «թղթե մա-

նեթանոց» վերցրեց և ճանապարհին մտավ մի վատ պան-

ղոկ։ Նա թեյ խնդրեց, նստեց ու խոր մտածմունքի մեջ ըն-

կավ։ Մի տարօրինակ միտք էր կտցահա բում նրա ուղեղը, 
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ինչպես ճուտիկը կտցահարում է ձուն, դուրս գալու համար, 

•ալ շատ, շատ էր զբաղեցնում նրան։ 

Համարյա նրա կողքին, մյուս սեղանի շուրշը ն՛ստել էին 

մի ուսանող և մի շահել սպա։ նա այդ ուսանողին բոլորովին 

չէր ճանաչում և չէր հիշումt նրանք թիԱաՐՂ էին խաղացել 

Բւ սկսել էին թեյ խմել։ Հանկարծ նա լսեց, որ ուսանողը 

ոպայի հետ խոսում է վաշխառու կնոջ, Ալլոնա Իվանովնայի, 

կոլեգիա կան քարստուղարի կնոջ մասին> ու սպային հաղոր-

դում է նրա հասցեն։ Հենց միայն դա Ռասկոլնիկովին 

արտառոց բան թվաց. նա նոր էր եկել այն տեղից, և 

4սհա այդ պառավի մասին են խոսում։ Իհարկե, դա պաաա-

հականություն է, բայց ահա նա այժմ չի կարողանում վանել 

խիստ արտասովոր մի տպավորություն, իսկ այստեղ կար-

Փես թե ինչ-որ մեկը հաճոյանում £ նրան, ուսանողը հան-

կարծ սկսում է ընկերոջը այլևայլ մանրա մասնո ւթյունն եր 

Հաղորդել այւդ ԱԱոնա Իվանովնայի մասին։ 

— Լավն է նա,— ասում է ուսանողը,— նրա մոա միշտ 

կարելի է փող ճարեր Հարուստ է ինչպես շհուդ, կարող է 

միան՛դամ ի ց հինդ հազար տալ, իսկ ռուբլիանոց գրավակա-

է[ ձի խորշում։ Մերոնցից շատերն են նրա մոտ եղել։ 

Միայն թե չավւազւսնց գղվելի է 

Ուսանողը սկսեց պատմել, թե այդ պառավը այնքան 

շար ու քմահաճ է, որ բավական է միայն մի օրով ուշ վե՛-

րադարձնել գրավականի դիմաց վերցրած փողը* իրը 

կկռրչի* Չորս անգամ պակաս է տալիս, քան արժե իբը> իսկ 

ամսական հինգ և նույնիսկ յոթ տոկոս է վերցնում և այլնt 

Ուսանողը շաղակրատեց և, բացի աքդ ամենից, հաղորդեցք 

իր պառավը ունի Լիղավետա անունով քույրէ որին նա, այդ 

կարճլիկ ու գարշելի պառավը, ամեն րոպե ծեծում է ու պա-

հում բոլորովին ստրկացրած վիճակում, ինչպես փոքրիկ 

երեխայի, մինչդեռ Լիզավետան բավականաչսսի բարձր հա-

սակ ունի... 

— Հենց ֆենոմեն է որ կա,— դոչեց ուսանողը և քբքը-

շաց։ 

նրանք սկսեցին խոսել Լիղավետայի մաս՛ին։ Ուսանողը 

նրա մասին ինչ-որ առան՛ձին Հաճույքով էր պատմում և 

շարունակ ծիծաղում էր, իսկ սպան մեծ հետաքրքրությա՛մբ 
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էր լսում և ուսանողին .խնդրում էր այդ էի զա վե տային 

ուղարկել իր մոտ, սպիտակեղենը նոբոգելոլ համար։ Ռաս-

կոլնիկովը ոլ մի րառ չասաց և մի անդամից ամեն ինլ 

իմացավ, Լիղավետան պառավի կրտսեր, խորթ (ուրիշ մո-

րից) քույրն էր և արդեն երեսունհինգ տարեկան։ նա գիշեր-

ցերեկ աշխ ատ ում էր քրոջ համար, տանը խոհարարուհու 

և լվացարարուհու գործ էր անում, ու բացի դրանից, շորեր 

Լր կարում վաճառելու համար, նույնիսկ վարձվում էր հա-

տակներ լվալու համար, ու վաստակած ամբողջ դրամը տա-

լիս էր Քրոջը։ Առանց պառավի թույլտվության չէր համար-

ձակվոքմ որևէ պատվեր կամ աշխատանք վերցներ Պառա֊ 

վր արդեն կազմեք էր իր կտակը, գա հայտնի էր Լիզավե-

տային, որին բոա կտակի մի գրոշ էք չԼր հասնում, նրան 

մն m if ու ր մ ի ա j), շ ա ր 11 ա կ ա ն ղու յբը , ա թ ո ո ն եր և ա յլն, ի սկ 

էիողհրր Հա )ւ <1 ն վ ելու Լին մի վանքի, ոբ գտնվում Էր ն... նա-

հանդս էմւ Պառավը այղ արել Էր իր հո զոլ փրկության հա-

մարւ Լիղավետան քաղքենի Էր և ոչ թե աստիճան ավո բի 

ղոէսար, նա ազշիկ Էր t չափազանց ան՚բաբեկազմ, խիստ 

բարձրահասակ Էր, երկար, մե՛ծ, ասես դուրս ընկած ոտքե-

րով* Ք՛՛շերը միշտ ծռմռված, ու իրեն մաքուր Էր պահում։ 

'1լխա։ի։բ բանը, որ զարմացնում ու ծիծաղեցնում Էր ուսա-

խաղին, դա այն Էր, որ Լիղավետան միշտ հղի Էր լինում..* 

— Րայց ղու հո ասում ես, ոբ նա այլանդակ Է,— վրա 

ր ե րեց ս պ ան ։ 

— Այո, թուխ Է, ասես շորերը փոխած զինվոր լինի, 

բայց, դիտե՞ս, ամենևին Էլ այլանդակ չէ։ Գեմքը և աչքերը 

խիստ բարի են։ Միանգամ այն բարի։ Ահա քեզ ապացույց, 

շատերին ղ ուր է զայիս։ Այնպե ս հանգիստ է, հեզաբարո, 

հլու, համաձայնող, ամեն ինչի համաձայնող։ Իսկ նրա ժպի-

տը նույնիսկ շատ հաճելի է։ 

— Ուրեմն նա քեզ էլ է դուր գալիս,— ծիծաղեց սպան։ 

— Իր տաբօբին ակութ յա մ բ։ Լա , այ թե ես քեղ ինչ կա -

էւեմ։ Ես կսպանեի և կթալանեի այգ անիծված պառավին, 

ոլ հավատացն ում եմ քեղ, որ այւդ կանեի առանց խղճի 

խայթ զգալու,— տաքացած ավելացրեց ուսանողըt 

Սպան դայւձյալ սկսե-g քրքջալ, իսկ Ռասկոլնիկովր ցընց-

վեց։ Որքա՜ն տարօրինակ Էր այդ։ 
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— Կաց, ես ուզում եմ քեզ մի լուրջ հարց տալ,— տա-

քացավ ուսանողը^ — Ես Հիմա, իհարկե, կատակեցի, բայց 

լսիր* մի կողմից՝ հիմար, անհեթեթ, չնչին, չար, հիվանդ 

մի պառավ, որը ոչ ոքի հարկավոր չէ, ընդհակառակը, բո-

լորի հս>մար վնասակար է, ինքն է{ չդիաե, թե ինչի համար 

է ապրում, ու վաղն ևեթ 1րմ!,ռնիւ Հա ոկան ո՛՛ւմ ես, հասկա-

նո ւմ ես։ 

— Լլձ'վէ հաէւկանոէմ եմ, — «/ tu ա tu ս /«/ ա նեը սսչան՝ ո ւշ ա -

դրությամբ նայելով տաքացած ընկե րոջրէ 

— Շարոէնս/կիր /"/՛/' Ujntn կողմից՝ երիտասարդ, թարմ 

ուժեր, որոնր 'է"-ււրկ են օժանդակ ութ յունից ու կորչում են 

իզուր, ու դրանք Հազարներ են, ու ամենուրեք այդպես Է։ 

Պառավի վաղերով կաբելի Է կազմակերպել ու ապահովել 

հար՛յուրավոր, հազարավոր լավ գււրծեր ու ձեռնարկումներ, 

իսկ այդ մադԼրր վտնրին են տրվելու։ Կարելի Է հար յուրն ե՛-

րին, հազարներին «ժ ան դ m կա ւ թ յան OntiO inUJl> տասնյակ 

րնսւ /.՛. ն J: ր )> եր ւիր կ //1 մn ւ ր աց՝կ ա ն n t թ՚յո t նից, քայքայումից, 

կորձ ո,Ն ։ւէմ ի էի էւ.ն tun ակաթ յունից, վեն երական հիվանդա-

նոցներից, It այդ uitf 1.նը- նրա վազերով։ Սպանիր նրան ու 

վերորո, Նրա ւի ողերը, ու դու դրանց միջոցով կարող ես 

օդտակար ւին1>լ ամբողջ մ ա րդկոլթյանը և ըհ՚դհան ուր գոր-

ծին, ի՛՛՛նչ ես կարծում, մի՞թե այդ փոքրիկ ռճիրր չի ա ր դա-

րան ա հազարավոր բարի գործերով։ Մի կյանքի վախ ար են 

հազար կյանք, փտումից ու քայքայումից փրկված։ Մեկ մահ 

և փոխարենը հարյուր կյանք, չէ՞ որ այստեղ հաշիվը պարզ 

է։ Եվ ի՞նչ արժեք ունի այդ հյուծախտավոր, հիմար ու չար 

պառավի Կձանքը* ոչ ավելի, քան ոջլի, բլոճի կյանքը, 

ասենք այդ էլ չարժե, որովհետև այդ պառավը վնասակար 

է։ Նա ուրիշի կյանքն է հոշոտում. նա չար է* նա օրերս 

կատաղությունից կձել էր Լիղավետայի մատր, քիչ էր մնա-

ցել կտրեր։ 

— Իհարկե, նա արժանի չէ ապրելոլ} PU'J3 այստեղ 

պետք է նկատի առնել բնությունը։ 

— էհ, բարե՛կամ ս, չէ՞ որ բնությունը շտկում են և նը-

րան ուղղություն են տալիս, իս\կ առանը դրան մարդիկ 

կխրվեին նախապաշարմունքների մեջ։ Առանց դրան ոչ մի 

մեծ մարդ չէր լինիt Ասում են՝ «պարտք, խիղճ», ես չեմ 
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՛ուղում որևէ բան ասել պարսէքի ու խղճի դեմ, բայց նայած 

թե մենք դրանք ինչպես ենք հասկանում։ Կաց, ես քեզ էլի 

մի Հարց կտամ, լսիթ 

— Ոչ, դո՛ւ կաց. ե՛ս քեզ հարց կտամt Լսիրt 

— Հապա'։ 

— Օ՚ոլ հիմա խոսում, ճառում ես, բայց ասա ինձ, ինքդ 

կսպանե՞ս պառավին, թե՞ ոչ։ 

— Իհարկե, ոչ։ Ես արդարության կողմն եմ*** Այստեղ 

•՝ւսնն այդ չէ*.* 

— Իսկ իմ կարծիքով, եթե դու ինքդ սիրտ չես անում, 

սւրեւքն այստեղ ոչ մի արդարություն չկա։ էհ, մի անգամ 

Լ լ խ ա ղ տ )ւրւ 

Աո։ ո կ n քն իկ n վ ր չտվւաւրոնլյ հուզված Էր։ Իհարկե, այդ 

ա մ են ր ա <11>)> ա կ a if ր ր ա կ in)t և ամենից հաճ ախ եղած երի-

»»> «/ » ար if in կ ա ), իւսոակւրւ։թյոէն)ւեր nt մտքեր Էին, ոբ նա 

* ՛ո m ա)ւղամ Լր քոել, միայն ուրիշ ձևերով և ուրիշ թեմա-

Նեբի րորշ, Ր "՚ 19 ինչո՞ւ նա այդպիսի խո սա Iկց ո ւթյ ուն և 

' " Ո ՚ ՚ ք Ի " / ' ՛)՝ աքեր լսելու առիթ ունեցավ հասոկապես այժմ, 

երբ հենց իր գլխում հ ի շ տ ա յ դ պ ի ս ի մ տ ք ե ր է ի ն պտտվում։ 

Եվ ինչո՞ւ Հատկապես այժմ, երբ ինքը սկսել Էր մտածել 

ւ՚ք ա հավի մասին, այդպիսի խոսակցություն Է լսում*** Այդ 

ւք1էէ1ք1էււքիււր։ւ,թյոլն՝ը այնուհետև միշտ նրան տարօրինակ Էր 

թվում t Այղ չնչին պ անգո կա յին խոսակցությունը նրա վրա 

ւււրաաւկար՝գ ազդեցություն ունեցավ գործի հետագա զար-

ղւոցմէռն ընթացքում, կարծես թե այստեղ իսկապես մի ինչ-

որ կանխորոշում, ցուցում կար* 

Վ Արա դաոնալ ով Ս եննայա հրապարակից, նա ընկավ 

բսիզմոցին m մի ամբողջ ժամ նստեց առանց շարժվելու t 

Ա ինչ այս, մինչ այն, օրր մթեց. նա մոմ չուներ, ասենք 

>)՝ ա քովն Էլ չէր անցնում լույս վառել։ Նա ոչ մի կերպ չէր 

կա բո ղանում հետագայում հիշել, թե արդյ՛ոք այդ ժամանակ 

մ տա ծո՞ւմ էբ որևէ բանի մասին։ Վերջապես, նա ԴԳաց 

առաջվա տենդը, սարսուռը, ու հաճույքով գլխի ընկավ, որ 

բազմոցի վրա կաբելի է և պառկել։ Շուտով պինդ, կապա-

til, քունը համակեց, ասես ճղմեց նրան։ 

Նա քնւսծ էր շատ երկար ու առանց երազ)։ երի։ Նաս-
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m աս չան եկավ մչսւս *թվա մս*dp աա-սին և հյ*մՀտ>կօ>վ հ՛ա-

զիվ արթնացրեց նրան։ թեք /M Հազ թերելւ Թեյը թաց 

դույնի էր, ու նորից Նասաասյայի թեյամանով։ 

— Այ թե քնում but հա՜-ա, այդքան Է՞Հ քնե՛լ կլինի,—-

ցասկոտ բղավեց Նա.ստասյան։ 

Ռասկոլնիկռվր գժվա րռւթյամբ քիշ բարձ յ»ա ցավ տեղից։ 

Գլուխը ցավում էր* նա ոտքի ելավ, քաչլևց իր խցիկում ու 

դարձյալ ընկավ բազմոցին։ 

քնում է, դու հիվա՞նդ ես, ինչ I, ,— րղավեց Նաս-

տաս յան։ 

Ռասկոլ հիկռվր ոչինլ չպատասխանեց։ 

֊֊ ք>եյ կա դե՚՚սւ 

— Հե աո,— ճիդ անելով ասաց Ռաւս կո լնիկովը f դարձյալ 

Փակեց աչքերը ու շո։ռ եկավ դեպի պա ար։ Նա սա ա պան 

մԻ քիլ էէ կանդնեցէ 

— Իսկապես, դուցե և հիվանդ Է,— ասաց նա, շուռ եկավ 

Ծլ դնացւ 

Ժամր երկսլսփն նա դարձյալ եկավ, սոլսլ բերեց։ Ռաս-

կոլնիկովր Էքի պառկած էր։ թ՛եյին ձեռք էլ չէր տվել։ Նաս-

տաս յան նույնիսկ նեղացավ ու սկսեց բարկությամբ հբմըշ-

տել նրան։ 

— էժ Ւ՞^ւ ես մրափեի է՛յ— բղավեց նա՝ զզվա՛նքով 

նայելով երիտասարդին։ Վերջինս վեր կացավ ու նստեց, 

բայց ոչինչ չասաց նրան ու աչքերը հառեց հատակին։ 

— Հիվա* նդ ես, թե՛* ինչ,—. Հարցրեց նաստասյան, 

ու է*?։ պատասխան չստացավ։ 

— Ղու գոնե փողոց գնայիր,— մի փոքր լռելուց հետո 

ասաց նա,— գոնե երեսիդ քամի փչեր։ Րլտելո՞լ ես, թե չէ։ 

— Հետո, գնա,— թՈԼՏ1 պատասխանեց Ռասկոլնիկովը 

ու ձեռքը թափ տվեց։ 

Նաստասյան մի քիչ էլ կանգնեց, կարեկցանքով նայեց 

նրան ու գնացt 

Ռա սկոլնիկովը մի քանի րոպե հեաո բարձրացրեց գլու-

խը և երկար նայեց թեյամանին ու սսւպին։ Հետո հաց 

վերցրեց, գդալ վերցրեց ու սւկսեց ուտել։ 

V.ubu մեքեն ա յա բար, աոանց ախորժակի նա կերավ մի 

Քէւ՛ երեք֊չորս գդալ։ Գլուխն ավելի քիչ էր ցավում։ Ռւտե-
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լուց հե՛տո հորից մեկնվեց բամոցի վրա, բայց էլ չկւսրողա-

ցավ քնել, այչ պառկած էր անշարժ, փորի վրա, երեսը բար-

ձին դրած։ նա շարունակ ան բչում էր, ու տարօրինակ էին 

այգ անուրջները* ամենից հաճախ եբևա՚կայոլմ էր, թե ինքը 

գտնվում է Աֆրիկայի ին՛չ-որ վայրում, Եգիպտոսում, ինչ-որ 

օազիսում։ Ք ա բավանյւ հանգստանում է* հանգիստ պառ-

կած են ուղտեր ր* շ ո։ րջը բոլոբպձև աճել են արմ ավենինե֊ 

ՐՐ՛ բոլորը ճաշում են։ Իսկ ինքը հա ջուր է խմում առվա-

կից, որ հոսում ու կարկաչում է հենց իր կողքին։ Ու այն-

ւղե Ա զով է, այնպե՜ս հրաշալի՛, հրաշալի՛ ու սառն է կա՛» 

պույտ ջուրը, հոսում է գույնզգույն քարերի ու հստակ, ոս-

կեցոլ»։ն ավազի վբտրւվՀանկարծ նա պարզ լսեց ժա-* 

մ tug այր ի զւսրկեր՚րւ )/«# ցնցվեց, սթափվեց, բարձրացրեց 

ԳՐ՛Ի՛Ր» քղա mill Հանից զարս նայեց, իմա ցավ մ աման ակը, 

m բո լոր սվ՛ին "*Հբի զալով, հանկարծ վեր թռավ, կարծես 

մեկը )էրան պոկեց բազմոցից։ նա ոտնաթաթերի վրա մս-

աեցէսվ ղռանը, կամացուկ բացեց այն ու սկսեց ականջ դբ-

նել, թե արդյոք ներքևից, սանդուղքից ձայներ չե՞ն լվՎոլմէ 

նրա սիրտը սարսափելի տրոփում Էրt Բայց սանդուղքի վրա 

լոության Էբ, ասես բոլորը քնած Էին,»» նրան օտարոտի k 

գաբս անալի թվաց, որ կարող Էբ երեկվանից այդպե,ս խոր 

քնել ու դեռ ոչինչ չէր արել, ոչինչ չէր պատբա ոտել*** Այն-

ինչ գուցե և ժամը վեցն էր*** Օւ քնի ե բթացման փոխարեն 

հանկարծ նա համա կվեց արտասովոր տենդային ու ինչ-որ 

շփոթմունքով լեցուն անհանգստությամբ։ Սակայն պատ֊; 

բաստվելու շատ բան չկար։ նա լարում էր բոլոր ճիգերը, ոբ-

պեսզի ամեն ինչ կշռադատեր ու ոչինչ չմոռանար* իսկ սիր-

*ոը հա տրոփ ամ էր, այնպես խփում, որ շնչառությունը 

ծանրացավ) նախ՝ հարկավոր Էր օղակ սարքել ու կպցնել 

վերարկուին. այղ մի րոպեի գործ Էր։ Նա ձեռքը տարավ 

բարձի տակ և այնտեղ դրած սպիտակեղենի միջից մի հին, 

բոլորովին քրքրված, անլվա շապիկ հանեց։ Դրա Քբջերից 

պռկեց մի քուղ՝ մի վերշոկ լայնությամբ ե ութ վեր շոկ եր~ 

կարությամբ։ Այպ. քուղը կրկնակի ծալեց, իր վրայից հանեց 

fայն, պինդ, ինչ-որ բամբակե հաստ գործվածքից կար ած 

ամառային վերարկուն (իր միակ վերնազգեստը) ու սկսեք 

քուղի երկու ծայրերը կաբել ներսի ձախ թևատակին։ Կարե-
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լիս նրա ձեռքերը դողում Էին, բայց նա այդ Հաղթահարեց, 

րլ երբ վերարկուն նորից հագավ, արտաքուստ ոչինչ չէր երե-

վում։ Ասեղն ու թելը նա վաղուց էր սրսարաստել, դրանք 

Փաթաթված էին թղթով ու գտնվում էին է/եղանի արկղում։ 

^նչ վերաբերում Է քուղին, դա հենց իր խիստ ճարպիկ հնա-

րանքն Էր, կացինը կախելու Էր այդ օղակից, Հո չէ՛՛ր կարե-

լի կսւցինր փողոցով տանեք ձեոքին րոնած։ Իսկ Լք/Լ թաք֊ 

չյը ն !, ր վ ե;; ա ր կ ո ւ ի տ ա կ, ա յն ո ւ iii մ ե ն ա քնի վ ոք ե ա ր է պահեր 

ձեոր:ւք, ի ւ/ կ դա նկատեք ի կքիներւ Իսկ հիմա, երր կպցրել է 

° ղ ' ! յ ';(' > ք՛'լւ՚/ակսւ)յ Լ կ ա ւք)ւ ի ոայրր անցկտցնքվ դրա f> եջ, ու 

կարՀնր ա il'frnjy լսո 'է, ,„,// ար Հք< ն Հանգիստ կախված կլինի 

['ե՛՛ "՛'՛ '՛ի,՛/, նԼրոք, կողմից ։ /' կ է, [J h ձե^քը դն հր վերարկուի 

կուլս. էք Հ ;ւր;;նլւ, կարող Էր րռնել նաև կացնի կոթի ծայրից, 

որպեսզի այն չճոճվեր. ու որովհետև վերարկուն շատ լայն 

Էր, իսկական պարկ, սուտի ւսրսւարուաո չէր կարող երևալ, 

որ նա դրպանի միջից ձեորով ինչ֊ որ բան է պահում։ նա 

այդ օդակր նայն iff հո ար/քեն հրկո, շաբաթ առաջ էր հնարեր 

Վ երջաց ն /. ք ո վ ա j i f , ն m մ ւ a t\ ն !>;ւր խոթեց իր «թու րք ակտ ն >) 

բազմոցի ու հատակի միջև եղած խոռոչը, բազմոցի ձախ 

անկյան մո՚.ո շոշավւեց հատակը ու հանեց արդեն վաղուց 

սքատրաստած և այնտեղ թաքցրած €[Րաւ|ակա&ր: Այդ գրա-

վականը սակայն, ամենևին էլ գրավական չէրք տյլ սոսկ կո-

կիկ ռանդած, փայտե մի փոքրիկ տախտակ, որը իր մեծու-

թյամբ ու հաստությամբ հավասար էր սովորական արծաթե 

ծխախոտատուփին։ Այդ տախտակը նա սքաս-աՀմւ՚՚մր գտել 

էր զբոսանքի ժամանակ, մի բակում։ Այստեղ կար մի շենք, 

որտեղ ինչ-որ արհեստանոց էր տեղավորված։ Այնուհետև, 

բացի տախտակից, նա օգտագործեց կոկիկ ու բարակ մի եր-

կաթե թիթեղիկ, որ հավանորեն պոկված էր ինչ-որ առար-

կայից. դա նույնպես գտել էր փողոցում, նույն օրրւ Երկաթե 

թիթեղիկը տախտակից փոքր էր։ Դրանք իրար վրա դրեց ու 

պինդ, խաչաձև կապեց թելով, հետո դրանք կանոնավոր ու 

խնամքով փաթաթեց մաքուր, սպիտակ թղթով ու նույնպես 

խաչաձև կապեց րարաքիկ քուղով, այնպես կապեց, որ ար-

Հակհյը դժվար լիներ։ Այդպիսով, պառավը առայժմ իր ուշա-

ղք}ությանր կկենտոոնացներ կապը քանդելու վրա, իսկ ին~ 

րլւ, flui/ւկոլն ', / ովր, հարմար րոպե կգտներ հարվածի հա-
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մար։ Իսկ երկաթե թիթեղիկը կավելացնեբ գրավականի քա-

շը, ու պառավը գոնե առաջին րոպեին գլխի չէր ընկնի, որ 

քերված «իրը}) փայտից կ։ Այգ ամենը առժամ պահվում էբ 

բաղմոցի տակ։ Ռասկոլնիկովր Հենց նոր էր Հանել գրավա-

կանը, երբ հանկարծ բակից լսվեց ինչ-որ մեկի բղավոցը. 

— Վաղուց ժամը յոթն է։ 

•— Վաղի՜ւց։ Աստվա՛ծ իմլ 

Նա նետվեց դեպի գուռը, ականջ գրեց, վերցրեց լւսյնեղր 

ի։ արկը և ղգոլշությամբ, էսն լսելի, կատվի պես իջավ սան-

Գ՚-՚էզբի սովորական տասներեք աստիճանն երից։ Կատարվի-

(iti Լր էսմենակարևոր զսրծբճ խոհանոցից գողանալ կացինը։ 

)>ս։ արդեն վաղուց Լր ո ր ո ՚ ք ո ր ւղետր Է կացնռվ ղոբծ տես-

՝հեր Նրա if ուս կ ՚ ՚ է ր )ււս'ւ ո րք ե ւր։ ftt) ա կ Ի։)ւ Յա/աքի զանակ, 

ք՚ՈէԱք նա Հւոքո չԼր ipmitl էրս հակի ե մանսրի:ւնղ իր ուժերի 

է՛ր ա , ա յ ո ոլ ու ա li սոսէվ Էյ ւ- եր ջ ն ա կ ա նա պես որոշեց կացն ով 

ւ սրձեր Ի ղեսր նշենք մի առանձնահատկություն այն բոլոր 

վեր-՛ \ Ս1 // ւս ն վ I՛ /»ս ն I ր ի ա ո թի վ, որ արդեն նա ր ն դան ել Էր 

այղ ւարլոէթ յամ բ։ Դրանք մի տ ա րօրինակ հատկություն ունե-

ին, որբա )ւ վերջնական Էին դաոնում, այնքան ա յլանդակ, 

էո)ւհեթեթ բնույթ Էին ս տան ում նրա աչքում։ Չնայած նրա 

Ներրին տանջալից պսւյքաբին, այդ ամբողղ Ժամանակ ն՚ս 

Itքւրեբ, ոչ մի ակնթարթ չէր կարող հավատացած լինել, թե 

իր դիտավորությունները իրաղործելի են։ 

((t եթե նույնիսկ երբևէ այնպես որս տա հեր, որ նա ամեն 

ի)ւչ մինչև վերջին կետը վերլուծած և վերջնականապես որո-

՚ւա) լիներ ո։ էլ nf մի կասկած չմնար, ապա կարծես թե հենց 

lit յ a ա ե ղ նա կ՚կււ՚ւժ արվեր ամեն ինչից, որպես անհեթեթու֊ 

I' ւ ււ, նիղ , հրե, ա վ ո ր ո ւ թ յ ՚ ՚ ւ ն ի ց ու ան կա րե յ իո ւ թ յուն ի ց ։ Բա յ յ 

• '/< բա iff)'ա թիվ չրէէծվւոծ կեւոեբ ու կասկածներ Լին մնում։ 

ւ./ !< երաբերում Է ույն իւ)։ղրին, թե որտեղից ւդեաք Է կացին 

րեր, ապա այգ մանր րանը նրան բնավ չԼր անհանգըս֊ 

ւ՛, ա լ;)! ում, որովհե is ։ և ղրանից ավելիr հեշտ րան չկար։ Բանն 

(••,'֊'/ Լ, որ Նասսւասյան հաճախ տանը չէր լինա i f , մանավանդ 

ւ րեկոնեբր գնում Լր կամ հարևանների մոտ կամ խանութ, 

խ կ ւլուռը միշտ բոլորովին բաց էր թողնում։ Տանտիրուհին 

• • "it յն դրա համար էր նրա հետ ղժտվում։ Այդպես ուրեմն, 

! ՛.՛ կւքէս Ժաման ակր, կաբելի Է ծածուկ մտնել խոհանոց ու 
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՛վերցնել կացինը, Հետո էլ, մի ժամ անց (երբ արդեն ամհն 

ինչ կվերջանա) ներս մտնել ու կացինը դնել իր տեղը։ թայց 

նաև կասկածներ էին առաջանում. ենթադրենք թե ինքը կգա 

մի ժամ անց, որ պես ղի կացինը դնի իր տեղը, բ այց չէ" որ 

նաս տա սլան կարող է վերադարձած լինել։ ԻՀարկե, պետք է 

անցնել խո Հանոցի կողքից ու սպասեի մինչև որ նա դարձյալ 

դուրս ելնիt Կարող է և mյդ <!ամունակ կացնի կարիք զգալ, 

կսկսի փնտրել, ճղճղա ի ա V ա և կ tun կա ծ կա if առնվազն կաս-

կածի առիթ։ 

ք^այց դրանր դեո մանր բաներ Լին, որոնց մասին նա չէր 

էլ սկսոէմ մտածեք m մ ամա)ւ ակ Էլ չուներ մտածելուt Հ՛ա 

մտածում Լր դյ քոա if որի մասին, իԱկ մանր բաները հետա-

ձգում Էր այնքան Ժամանակ, մինչև որ ինքը fiUiifnqt|far ամեն 
ինչում: Օայց վերջինը իադաո անիրագործելի Էր թվում։ Գո-

նե այդպես Լր թվում նրանւ Օրինակ, նա ոչ մի կերպ չէր կա-

րողանամ երեակայեի որ երբևէ կվերջացնի մտածելը, վեր 

կկենա ե ուղղակի կզնա այնտեղ.,. Նույնիսկ վերջին օրերի 

իր փա՝ձր (այսինքն այցե լությունը՝ վերջնականապես տեղը 

գննել ու դիտավորությամբ) նա կատարել էր հենց այնպես, 

ամենևին էլ ոչ լրջորեն• «Գնամ նայեմ, էլի, ի՛՛նչ հարկ կա 

երաղելու»,— մտածել էր նա ու էլ չէր համբերեի վազել էր 

ինքն իր վրա չարացած։ Այնինչ հարցի դրական լուծման 

իմաստով ամբողջ անալիզը նա կարծես թե վերջացրել էր, 

կեղծ գրույթներով ապացույցներ բերելու իր ճարպկությունը 

սրվել էր ածելու նման, և նա իր մեջ գիտակցական առար-

կություններ չէր գտնումt ^այց վերջին դեպքում նա ուղղակի 

չէր հավատում իրեն, ու պարզապես, ստրկաբար, խարխա-

փելով, կողմնակի առարկություններ էբ փնարում, կարծես թե 

որևէ մեկը ստիպում, քաշում էր նրան գեպի այդ բանըt Ւսկ 

վերջին օրը, որ այնպե՛ս անսպասելի էր վրա հասել և միան-

գամից ամեն ինչ վճռել, գրեթե բոլորովին մեխանիկորեն էր 

սւզդել նրա վրա• կարծես թե ինչ-որ մեկը վերցրել, է նրա 

ձեռքը ու նրան քաշել իր ետևից, ու ինքը նրան հետևում էր 

առանց գիմ ա գրելու, կուրորեն, անբնական ուժով, առանց 

աոաբկություններիէ Ասես հագուստի փեշը ընկել Էր մեքե՚ա 

նայի անիվի մեջ, ու իրեն սկսել Էր մեքենայի մեջ քաշեր 

Սկզբում, վաղուց ի վեր, նրան զբաղեցնում Էբ մի հարց* 
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ինչո՛՛ւ այնպես Հեշա են Հայտնաբերվում ու մերկացվում Հտ»~՝ 

ւ քարյա բոլոր ոճիրները, ու այնպեո պարզորոշ են նշփա*4 

Համարյա բոլոր ոճրագործների Հետքերը։ Նա ՀետզՀետե բազ-

մապիսի ու Հետաքրքիր եզրակացությունների Հանգեց, նրա 

կարծիքով ա մ են ա գլխավոր պատճառը ոչ այնքան ոճխր/է 

թաքցնելու նյութական անկարելիությունն է, որքան ինքը ոճ-

բազործը* ամեն մի ոճրագործ Հենց ինքը ոճրագործության 

պահին ենթարկվում է կամքին ու բանականության ինչ-որ 

անկման, դրանք փոխարինվում են մանկական արտառոց 

թեթևամտությամբ, և դա Հատկապես այն պաՀին, երբ առա«• 

վերսպես անհրաժեշտ են բանա կանությունը և զգուշությու-

նըւ Նրս։ համոզմամր դուրս Լր դալիս, որ բանականության 

էսյդ մթտղնամր ե կամքի անկամ ր Հիվ անգութ յան պես են 

համակամ մ ա րզան, աստիճանաբար զաբզանամ են և ոճի-

րբ կաա ա ր ե f ո ւդ քիչ ասաջ իրենց րաբձրադույն պահին են 

հա ոնամ. հենց ոճր ա դոբծո ւթ յան րոպեին և դրանից հետո 

էէլի որոշ Ժամանակ շարունակվում են նույն ձևով, նայած 

ս(1ք,ազործի անհատականությանը. այնուհետև անցնում են 

ա (նւզես, ինչպես անցնում Է ամեն մի հիվանդոլ թյուն։ Ար-

՛է՛՛՛՞ր հիվանդությունն Է առաջացնում բուն իսկ ոճիրը, թե'՝ 

ք՚նրր՝ ոճիրը, ըստ իր առանձնահատուկ բնության, միշտ 

կ հարակցվում Է հիվանդության պես ինչ-որ մի բանով։ 

էհս սկոլնիկովը դեռ իր մեջ ուժ չէր զգում այս հարցը լուծե-

քՈ I I 

Հանգելով այդօրինակ Հետևությունների, նա որոշեց, որ 

իր գործում անձնապես իր մեջ չեն կարող նմանօրինակ հե-

ղաշրջումներ լինել, որ իր մտածածը կատարելու ամբողջ ժա-

մ ւս ն ւս If վ ա բնթացբոէմ բանականությունը և կամքը իրենից 

ւ )ւրսէժան կմնան հենց այն ւդատճառով, որ իր մտածած գոր՜ 

•V «ոճիր չ է Մ ի կողմ ենք թողնում այն ամբողջ պրոցեսը, 

• >;>ի միջոցով նա հանզեց այդ վերջին որոշման՛ առանց ս/յգ 

}< մենք շատ ենք աոաջ անցել.Միայն կավե լացն ենք, որ 

,, a,)<)ի փաստական, զուտ նյութական դժվարությունները նրւս 

>՝"՝բամ առհասարակ առավելապեո երկրորդական դեր էին 

['•աղում։ <TԲավական է միայն դրանց հանդեպ լարել ամբողջ 

I m <}՝ր դ և ամբողջ բանականությունդ, և դրանք ժամանակին 

f ֊՛է՛՛րն Էլ կհաղթահարվեն, երբ հարկ կյինի մինչև ամենա-
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՛չնչին նրբությանը ծանոթանալ գործի բոլոր մանրամասնե-

բքւն.,,))ւ i՝">յլ/ ւրւրծը չէր սկսվում t Սա շարունակում էր ամե-

նից քիչ հավւսաալ իր ւ[հր ջնա կան վճիռն հրին, ու երբ վրա 

հասավ գործելու մամր, ամեն ինչ կատարվեց բնավ ոչ այն-

պես, ինչսքեւ/ մտածում էր ինրը, էսյլ մի տեսակ հան կարծա-

կից նու յնիսկ Համար յա անս որսսե լի։ 

Մի ամեն աչն չին հանգամանք նրան ւիակուդու առաջ 

կանգնեցրեց ղ h ;t ա if Լքի շատ, քան նա կիջներ սանդուղքիցt 

Հասնելով տան ու իր m >nt խոհանոցը, որի դուռը, ինչպես 

միշ տ, բոլոր ո վին t։in g /, ր, ն ա " ՚ չ ր ի ա տկով ղ դուշս։ թյամր հեր •/ 

նայեց, ո բոլ Լ ւ; ij հ նա չուս ոլեո տեսներ, թե Սաս տւսս յայի բա-

ցակայությամբ արդյոք այնտեղ չէ՞ ինքը՝ տանտիրուհին, 

իսկ եթե այնտեղ չէ, արդյոք լա՞վ է փակված նրա սենյակի 

դուռը, և նա հո չի" կարող այնտեղից դուրս նայել, երբ ինքը 

մտնի խոհանոց, կացինը վերցնելու։ թայց որքա՛՛ն մեծ եղավ 

իր ղարմտնքր, երբ հանկարծ տեսավ, որ Նաստասյան այ՛t 

անւրսմ ոչ մ իա զն ս,տնն է, խո Հանոց ում, ա jfk դեռ գործով 

էլ է դրէոդված. // ամրյոէ զի ց ս ոլիաա կեղեն Է հանում ու կախ 

Է տալիս էւրորա)ւներից ւ Տեսնելով նրա՛ն, նաստասյան գա-

էրսրեցրեց կախ տալը, շուռ եկավ նրա կողմը ու անընդհատ 

նայում Էր նրան, քանի դեռ նա անցնում Էր խոհանոցի կող-

քիը։ Ռասկոլնիկովը շուռ տվեց հայացքը և անցավ իբր թե 

ոչինչ չնկատելով։ $այց գործը ձախողվել Էր, կացին չկար։ 

Նա սարսափելի վհատվեց։ 

«Ախր ես ոԴ րւոեղից վերցրի,— մ տածում Էր նա՝ իջնելով 

դեպի դարպասը,— ո՞րտեղից վերցրի, թե Նաստասյան այդ 

րոպեին անպայման տանը չի լինի։ Ինչո՛՛ւ, ինչո°լ, ինչո՛՛ւ ես 

այդպես հաստատ հավատացած Էի$։ Նա ընկճված էր, նույ-

նիսկ մի տեսակ ստորացած։ Նա ուզում էր չարախնդությամբ 

ծիծաղել իր վրա*,. Նրա մեջ եռում էր թութ, գազանային 

ցասում ը։ 

նա մտազբաղ կանգ առավ դարպասի մոտ։ Նրա համար 

զզվելի էր գնալ փողոց, ձևացնելով, որ իբր թե զբոսնում է, 

տուն վերադառնալը է՛լ ավելի զզվելի էր* «Ինչպիսի՛ առիթ 

կորցրի ընդմիշտ»,— քրթմնջում էր նա1 աննպատակ կանգ-

նած դարպասի մոտ, հենց դռնապան ի մթին խցիկի դի'^աց* 

որի դուռը նույնւղես բաց էր։ Հանկարծ նա ցնցվեց։ Դռնա-
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պանի խցիկից, որ նրանից երկոլ քայլ Էր հեռու, սղ կողմից, 

Նստարանի աակից ինչ-որ րան փայլեց*,. Նա նայեց շուրջը, 

"I ՈՔ lhUiPt Քա$լելով ոտնաթաթեըի վրա, նա մոտեցավ 

ղռնապանի խցիկին, երկու աստիճան ունեցող սանդուղքով 

իշավ ներքև ոլ թույլ ձայնով կանչեց դռնապանին։ «Հենց 

այդպես Է որ կա, լա տանը չէ, սակայն երևի մոտիկ տեղում 

է, րակում, որովհետև դուռը բոլորովին բաց է»։ Ռասկոլնի-

կ ՚ ՚ վ ր շեշտակի նետվեց դեպի կացինը (դա կացին էր), Հա-

նեց նստարանի էոակից, ուր դա ընկած Էր էլա ռե լա վւա յտ ի 

երկու կտորների արանքում* Հենց այնտեղ, դեռ դուրս չե-

կած, կացինը կախ ավեց թևատակի օղակից, ձեռքերը դրեց 

t<րէղաններր ut դուրս եկավ ղ/ւն/սպսւնի խոիկիբ. ոչ ոք չնը-

կաաելր ււ // յ բեղ ս ա min'h m յի ճա ր ւղ կ ո ւ թյո էն » — տարօրի-

նակ բմՀի Հկւղհէյ if 1)1 • >1 Ml ց )՝t,ti U.fit ttfi ն ղ ա մէ:> Ն ՛՛ r ՛ - ՛ . • ՛ ւի ա էլան ց 

ի՛ր ա իա t ւ եց )ւր m ն ւ 

՛հա լ> ա ա ո ւ if !ր ւքա)պաղ է՛լ " ^ a i j i m f i , աոս՚նց շաապելո լ, 

ւ՚րւղեսսի որևէ կ r:i ո կ ւ՛» լ ի առիթ չսւար։ Նա քիչ / ր նս՛ J ում ան-

'Ijirf )է1ւրի'հ, Նայնիսկ աշխատում էբ րոԼՈրովյ.ն չնայել նը-

ր m նց դեմ բերին և որքան կարելի է աննկատելի լինել։ Այս-

տեղ նա Հիշեց իր լայնեզր գլխարկը։ «Աստված իմ, երկու օր 

ա,,1Ո9 վաղ կար, ու ես չկարողացա Հովարով գլխարկ ճա-

րել »ւ Նրա Հողուց անեծք թաւիվեց։ 

Սի քսանութից պատտՀմ ։սմ բ, մի աչքով ն ե ր ;ւ նայելով, 

նա ա ե սավ, որ այն տեղ պաաի ժամացայցը լույց է տալիս 

ր>թն in'hts ill սալ t րոպե։ Հարկավոր էբ թե շասողել և թե 

միևնույն մ ամանակ պտույտ կատարել, տանը մոտենալ 

! Mi fiynilrui կի ճանապաբՀով, մյուս կողմից,*, 

ll.ti աջ t երբ նա այդ ամենը պատկերացնում էր իր երևւս-

կ այ ու թ յան մեջ, երբեմն մտածում էր, թե շատ է վա ի։ հնա-

րս։ Օայց նա այժմ այնքան էլ չէր վախենում, նույն իսկ բո-

;ւ:1"'1ին չէր վախենումt Այդ րոպեին նրան նույնիսկ ինչ-որ 

!.n ղմնակի մտքեր էին զբաղեցնում, սակէսյն դրանք կար֊ 

i աաև էին չինում։ Անցնելով Տուսուպռվյան այգու կողքից, 

)ււս մինչև իսկ շատ զբաղվեց բարձր խփող շատրվանների 

l innuլքման և այն մտքով, որ դրանք ոբչափ լավ կթարմաց֊ 

հեին օդը բոլոր Հ բա սլա բակն երում։ Նա ՀետզՀ ետ ե Հանգեց 

ւ>՚ \ ն Համոզման, ոբ եթե ամ տոտ յին այգին տարածվեր ա մ ֊ 
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բոզջ Մարս յան հրապարակի վրա ե նույնիսկ միացվեր պա-

լա տա կան Միխայլովյան այգուն, ապա հիան՛ալի և օգտ ա֊ ՝ 

վետ րան կ[իներ քաղաքի համար։ Այստեղ նրան հանկարծ 

հետաքբքր եց այն հարցը, թե ինչու հատկապես բոլոր մեծ 

քաղաքներում մարղր ոչ թե սոսկ անհրաժեշտությունից 

դրդված, այլ մի ինչ-որ առանձին բնույթով հակված է ապ՛-

րելու և ապաստանելու քաղաքի հենց այնսլիսի մասեր՛ում, 

ուր չկան ոչ այգիներ, ոչ շատրվաններ, ուր կեղտ է, գար֊ 

շահոտութ յու.ն և ամեն տեսակ նողկանք։ Այստեղ նա հիշեց 

իր զբոսանքները Սեննա յա հրաւղա բակում և մի րոպե սթափ-

վեց։ $Այ քեղ անհեթեթությունմտածեց նա։ «Օի ավելի 

լավ է բոլորովին ոչ մի բանի մասին չմտածելն։ 

(TՀավանորեն նրանք, ում մահապատժի են տանում, մրտ֊ 

քերով կառչում են բոլոր առարկաներից, որոնք հանդիպում 

են ճանապարհ ինն, անցավ նրա մտքով, միայն թե անցավ 

կայծակի արագությամբ, նա ինքը իսկույն մարեց այդ միտ֊ 

քր**» բայց ահսւ արդեն տեղ է հասնում, ահա և տունը• 

ահա և դարոլասր։ Հանկարծ ինչ֊ոբ տեղից ժամացույցի մեկ 

զարկ լսվեց։ «Այս ի՛՛նչ է, մի՞թե ութի կեսն է, չի կարող 

պատահել, երևի այդ ժամացույցը առաջ էյ)։ 

Նրա բախտից դարպասով անցնելիս գործը դարձյալ 

հաջող գնաց։ 0՝եռ ավելին, նույնիսկ կարծես դիտմամբ, 

հենց այդ րոպեին իր առշևից անցավ ու դարպասից ներս 

մտավ խոտի մի ահագին սայլարեո, որը բոլորովին ծած֊ A 

կեց նրան, երբ ինքը անցնում էր դարպասից, ու դեռ ոայ֊ 

լաբեռը չէր մտել բակը, երբ նա վայրկենապես նետվեց աջ 

կողմը։ Այնտեղ, սայլաբեռի մյուս կողմում բղավում ու վ ի ֊ 

ճում էին ինչ-որ մարդիկ, րայց նրան ոչ ոք չնկատեց ու ոչ 

ոք չհանդիպեց։ Այդ ահագին, քառակուսաձն բակի կողմի 

շատ պատուհաններ տվյալ րոպեին բա ց էին, բայց նա 

չբարձբացրեց գլուխը* ուժ չուներ։ Պառավի բնակարանը 

տանող սանդուղքը մոտիկ էր, հենց դարպասի աջ կողմում, 

Նա արդեն սանդուղքի վրա էր*** 

Նա շունչ առավ ու ձեռքը դրեց տրոփող սրսէին, մի ան֊ 

գամ էլ շոշափեց ու շտկեց կացինը և սկսեց զգուշությամբ, 

կամացուկ բարձրանալ սանդուղքով> ամեն րոպե ականջ 

դնել։ Այդ պահին սանդուղքի վրա նույնպես ոչ ոք չհանգի-



ii{եց. բոլոր դռները փակված էին, ոչ ոք չկար։ ճիշտ է, երկ-

բորդ հարկում մի դատարկ բնակարանի դուռը բոլորովին 

ր ա ց էր, ե այնտեղ ներկարարներ էին աշխատում, բայց 

>նրանք բնակարանից դուրս չնայեցին։ Ռասկոլնիկովը մի փո~ 

քրր կանգնեց, մտածեց ու շարունակեց բարձրանալ։ «Իհար֊ 

կե, ավելի լավ կլիներ, եթե նրանք այստեղ բոլորովին չլի~ 

),եին, բայց... նրանց վերևում էվի երկու հարկ կաճ։ 

Ահա և չորրորդ հարկը, ահա և դուռը և դիմացի րնակա֊ 

րա)։ր. դա դասւարկ է։ Երրորդ հարկի այն բնակարանը, որ 

դ անվում է պառավի բնակարանի տակ, ըստ երևույթին 

>ն ո ւ յ նպ ե u դատարկ է. դոանը մեխերով կպցրած այցետոմսը 

Հանված Լ, ուրեմն բնակվողները մեկնել են... Ռասկոշնի֊ 

կովր յնյասւդաո Լր քինւոմւ Մի ակնթարթ նա մտածեց՝ «հը, 

չ ՀեաոՆա՞ւՒ՚ւ f՝*"jg նա իրեն պատասխան չ՛՛՛վեց ու սկսեց 

ւո)ւկնդրել Աքաոավի բնակարանին. մեռելային լռություն։ 

Sl.mn մի անգամ էլ ունկնդրեց սանդուղքի կողմը, լսեց հր֊ 

կար, ուշադրությամբ. . . Այնուհետև վերջին անգամ նայեց 

>"'Ր?Ր> հավաքեց ինքն իրեն, շտկվեց և մի անգամ ևս շո֊ 

շափեց օղակից կախված կացինը։ «Ես հո շատ գունատ 

յե՞մ... մտածում էր նա, հո աււանձնապես հուզված չե՞մ, 

ււչաոավր կասկածամիտ է... էլի չսպասե՞մ... մինչև որ սիր֊ 

արս հանդարտվի...» 

Ի այց սիրտը չէր հանդարտվում։ Ընդհակառակը, ասես 

1;իամ ամ ր Ա՛վելի ու ավելի ուժեղ էր տրոփում... Նա չհամ֊ 

իերեց, ձեսրր դանդաղ տարավ զանգին ու զանգահարեց։ 

Կես րոպեից հետո նորից զանգահարեց, այս անգամ ավելի 

ft $ ժե։ր 

tffi„imu,,funi), 4՝կ'»ւ Ապարդյուն զանգահարելու հարկ 

չկար, ե դա իրեն չ ( ր Լյ սազում ւ Իհարկե, պառավը տանն 

Կ՛- l""S!f նա կասկածամիտ Է, մենակ Է։ Ռասկոլնիկ-վը 

մաոամր գիտեր նրա սովորություններր... Նա մի անգամ Էլ 

ականջը ՛դինդ հպեց դռանէ Արդյո՞ք նրա զգացումներն Էին 

ալդ պես նրբացած (մի բան, որ ընդհանրապես դժվար Է 

ենթադրել), թե՞ շշուկներն Էին լավ լսվում, բայց հանկարծ 

նրա ականջին հասավ ձեռքով զգուշությամբ փակի բռնակը 

'սչավէելոլ ձայն և ասես հենց դռանը ղիպչող շբջազգեստի 

' է ՚ շ ր ՚ ՚ ն ։ Մեկը աննկատելի կանգնած Էր հենց փակի առջև, 
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ու ճիշտ այնպես, ինչպես և Ռասկոլնիկովը, ծածուկ ուն-

Կընգրում Էր նեբսից ու կարծես թե նույնպես ականջը Հպել 

Էր դռանը*** 

Ռասկոլնիկովը դիտմամբ շարժվեց ու բարձրաձայն ինչ֊ 

որ բան փնթփնթաց, որպեսզի ցույց չտար, թե թաքնվում Է* 

հետո զանզահարեց երրորդ անդամ, բայց կամացուկ, վայե-

լուչ և առանց որևէ անհամբերության։ Հետագայում վերհի-

շելով այդ, զդում էր, որ տվյալ րոպեն պարզ, պայծառ, առ-

միշտ տպավորված է իր մեջ, նա չէր կարողանում հասկա-

նալ, թե որտեղից էր այդքան խորամանկություն վերցրեք, 

մանավանդ ոբ լինում էին վայրկյաններ, երբ մթա դնում էր 

միտքը, իսկ իր մարմինը նա համարյա չէր զգում.*. Մի 

վաձրկձանից հետո նա լսեց, որ հանում են դռան փակը։ 

VII 

Դուռը, ինչսլես և նախորդ անդամ՛, բացվեց նեղ ճեղքի 

չավ։, ու երկու սուր, կասկածոտ այրեր դարձյալ մթությու-

նից նայեցին Ռասկոլնիկովին։ Այստեղ նա իրեն կորցրեց 

ու կարևոր սխալ արեց։ 

Երկյուղ կրերվ, որ պառավը կվախենա երկուստեք մե-\ 

նակ լինելուց և հույս չունենալով, որ իր տեսքը կհանգըս-

տացնի նրան, նա դուռը քաշեց իր կողմր, որպեսզի պառա-

վը չփորձեր դարձյալ այն փակել ներսիդ։ Տեսնելով այդ, 

պառավը ետ չքաշեց դուռը, բայց և ձեռքից բաց չթողեց 

փակի բռնակը, այնպես որ, քիչ մնաց Ռասկոլնիկովը դռան 

հետ մեկտեղ նրան քաշեր դեպի սանդուղքըt Տեսնելով, որ 

պառավը կանգնել է դռան մեջտեղում և չի թողնում, որ ինքը 

ներս մտնի, Ռասկոլնիկովը փորձեց հրել նրան։ Պառավը վա-

խեցած ետ ոստնեց, ուզում էր ինչ-որ բան ասել, բայց կար-

ծես թե չկարողացավ ու ակնապիշ նայում էր Ռասկոլնիկո-

ՎԻն, 

— Բարև ձեզ, Ալյոնա Իվանովնա,— ասաց նա որքան 

կարելի է հանգիստ, բայց ձայնը չհնազանդվեց նրան, խըզ֊ 

վեց ու դողաց,— ես.** մի բան եմ բերել ձեղ..է բայց ավելի 

լավ է գնանք այնտեղ, լույս տեղը...— ու թողնելով պառա-
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վին, նա ասանց Հրավերի ուղղակի անցավ սենյակ։ Պառա-

վը աճապարեց նրսւ ետևից. լեզուն բացվեց։ 

— Տեո աստված, ախր ի՞նչ եք ուզում.,* Ո՞վ եք... Ի՞նչ 

է Հարկավոր։ 

— Ներեցեք, Ալյոնա Իվանովնա... Ջեր ծանոթն եմ... 

Ռասկոլնիկովըա Հա, գրավական եմ բերել, որ առաք խոս-

տա ցել էի...— և նա գրավականը մեկնեց պառավին։ 

Պառավը հարևանցիորեն նայեց գրավականին, բայց ե. 

անմիջապես աչքերը հառեց անկոչ հյուրի ուղղակի աչքերին։ 

Նա ուշադրությամբ, բարկացկոտ ու կասկածանքով էր նա-

յում։ Անցավ մոտ մի րոպե. Ռասկոլնիկովին թվաց, թե 

նրա աչքերը նույնիսկ ծաղրանքի պես ինչ-որ մի բան են 

արտահայտում, կարծես թե նա ար։(են կռահել կ։ ամեն ինչւ 

Ռասկոլնիկովը զգում էր, որ շփոթվում է, որ Համարյա 

սարսափում է, այնքան սարսափում, որ եթե պառավը կես 

րոպեի չափ էլ նայեր այդպես, առանց մի բառ ասելու, 

ապա ինքը երևի կփախչեր աձդտեղից։ 

— Ի^նչ եք այդպես նայում, իբր թե չճանաչեցի՞ք,— 

ասաց նա հանկարծ, նույնպես բարկացկոտ։ — Եթե չեք 

ուզում վերցնել, ես կգնամ ուրիշների մոտ, ժամանակ չու-

նեմ, 

Նա չէր էլ մտածում այղ ասել, այլ հենց այնպես, դա 

ասվեց հանկարծակի, ինքնաբերաբարւ 

Պառավը ուշքի եկ՝Հտվ, իսկ հյուրի վճռական տոնը ը»տ 

երևույթին սիրտ տվեց նրան։ 

— Ախր ինչո՞ւ այդպես հանկարծ վրա տվիր> որդի,.* 

ի՛նչ րան է,— հարցրեց պառավը՝ նայելով գրավականին։ 

— Արծաթե ծիւախոտատուփ է. անցյալ անգամ ես հո 

ասել էի։ 

Պառավը մեկնեց ձեռքըt 

— Ինչո՞ւ եք այդպես գունատ, ձեռքերդ էլ դողում են։ 

Լււղացե՞լ ես, թե՞ ինչ, ոբգի։ 

— Գողացնում եմ,— բառը շեշտելով պատասխանեց 

Ռասկոլնիկովը։ — Ակամւսյից գունատ կլինես... երբ ուտե-

լիք Լկա,— ավելացրեց նա՝ Հազիվ արտասանելով բառերը։ 

Նա դարձյալ ուժասպառություն զգաց։ Բայց պատասխանը 

ճշմարտացի թվաց. պառավը վերցրեց գրավականըւ 
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— Ի՞նչ է սա,— հարցրեց նա՝ մի անդամ էլ ուշադիր 

նայելով Ռասկոլնիկովին ե ձեռքի վրա փորձելով գրավա-

կանի ծանրությունը։ 

— Լավ բան է*,, Ծխաիոտատ ուփ է... արծաթից է 

նայեցեք։ 

— Բայց կարծես թե արծաթից չլինի**, Ոնց էլ փաթա-

թե՜լ ես։ 

Աշխատելով արձակել բո։ղբ '՚ դաոնա լ ով դեսլի պա տոլ֊ 

Հանը, լո՚յսր (բոլոր սրոաահաննեբը վ։ակ էին, թեև ծանր 

Լր սենյակի օդըէղտոաւէը մի քանի վայրկյան բոլորովին 

թողեց եկվորին և շառ եկավ մյուս կողմը։ Ռասկոլնիկովր 

արձակեց վերարկուի կոճակնեբը և օղակից դուրս քաշեց 

կացինը, բայց դեռ բոլորովին չհանեց, այլ աջ ձեռքով պա֊ 

հեց վերարկուի տակ։ Նրա ձեռքերը սարսափելի թույլ Էին* 

նա զղում Էր, թե ինչպես դրանք յուրաքանչյուր ակնթարթ 

ավելի ու ավելի Էին ընդարմանում և փայտանում։ Նա վա-

խենում Էր, որ կացին ր ձեռքից բաց կթողնի ու վայր կգցի՛** 

Հանկայտծ նրա գլուխը կարծես պտ՛տվեց։ 

— Այս ի՞նչ Է վւաթաթել, Է՛,— ցասկոտ բղավեց պա֊ 

ռավբ nt շուռ եկավ նրա կողմը։ 

Էլ ոչ մի ակնթարթ չէր կաբելի կորցնել։ Ռասկոլնիկովր 

բոլորովին հանեց կացինը, թափ առավ երկու ձեռքով, հա-

մարյա կորցնելով ինքն ա զգաց ումըք ու գրեթե առանց ճիգ 

անելու, գրեթե մեքենայաբար կացնի բութ կողմով խփեց 

պառավի գլխին։ Այստեղ նրա մեջ կարծես ուժ չկար։ Բայց 

հենց որ մի անգամ խփեց կացնով, իսկույն մեջը ուժ առա-

ջացավ։ 

Պառավը, ինչպես և միշտ, առանց գլխաշորի էրյ Նրա 

խարտյաշ, ալեխառն, նոսր մաղերը, որ ըսա սովորականի 

առատորեն յուղված էին, գեղեցիկ ծամով հյուսված ու հա-

վաքված էին մի կտոր եղջյուրե սանրի տակ, որ ցցված էբ 

ծոծրակին։ Հարվածը արվեց հենց կատարին, դրան նպաս-

տեց պառավի կարճ հասակը։ Նա ճչաց, բայց շատ թույլ, 

ու հանկարծ բոլորովին պպզեց հատակին, թեև դեռ կարողա-

ցավ երկու ձեռքերը բարձրացնել դեպի գլուխը։ Մի ձեռքում 

զեռ շարունակում էր պահել ծ գրավական ըն։ Ռասկոլնիկո։Լը 

երկրորդ, երրորդ անգամ խփեց ամբողջ ուժով մեկ, ու Էլի 



կացնի բութ կողմով, ու էլի կատարին։ Պառավի արյունը 

թափվեց ինչպես ջուրը շուռ տված բաժակից, ու մարմինը 

րն կա Լ մեշբի վրաt Ռասկ ոլնիկովը ես* քսւշվեց, մի ?ւլև որ 

այն կընկներ, ու իսկույն կռացավ պառավի դեմ ր-7 վրա* 

• ք ա ււ ա վը ւ ՚ յ րղհն մեռա ծ Էր ։ Աչո եր ը չռվել Էին, կ արծե ս 

ուղում Էին դուրս ցատկել, իսկ ճակատը և ամբողջ դեմքը 

կնճռոտ վել ու ծռմռվել Էին ջղաձգությունից։ 

Ռասկոլնիկովը կացինը դրեց Հատակին, մեռածի կող֊ 

րին, ու աշխատելով չկ եղա ոտ վել Հոսող արյունով, ււ.՝ն մ ի ֊ 

ջաո/եււ ձհորր խոթեց պառավի գրպանը, Հենց այն աջ գըբ֊ 

պտնր, Ոք՚տՒղից պաոավր անցյալ անգամ Հանել Էր բանա֊ 

լիհերքո Նրա խեքքր միանգամայն տեղն Էր, միտքը չէր մը-

թագ)։ mtl, ե Գ րո Ի՛ր չԼր պատվո։ մ, բայց ձեռքերը դեռ դո-

դում Լին։ Հետո նա Հիշեց, որ ն ույն իսկ շատ ուշադիր էր, 

'Ր1"քձ/> շխաաում Լր չարյունոտվել... Նա իսկույն Հանեց 

բանալիները. դրանք բոլորը, ինչպես և նախորդ անգամ, մի 

կա պո քով Էին, պողպատե օղի վրա։ Բանալիները ձեռքին 

նա իսկույն վազեք ննջարան։ 0՝ա շատ փոքր մի սենյակ Էր՝ 

u րրապ ատ կեբն երի աՀագին տապանակով։ Մյուս պատի 

էոակ գտնվում Էր խիստ մաքուր անկողինը՝ մետաքսե կտոր-

նհրից կարված բամբակե վերմակով։ Երրորդ պատի տակ՝ 

գրված Էր կոմոդը։ Տարօրինա՜կ բան. նա Հենց նոր Էր վար-

ձում բանալիներով բաց անել կոմոդի արկղերը, Հենց նոր 

ԷՐ ԼԱել բանալիների շխկշխկոցը, երբ կարծես թե ջղերի 

ցնցում զգաց։ Նա դարձյալ Հան՛կարծ ուզեց թողնել ամեն ինչ 

ու Հեռանալ։ Բայց այդ եղավ միայն մի ա՛կնթարթ, Հ i ռա֊ 

նալր ուշ Էր։ Նա նույնիսկ ծիծաղեց իր վրա, երբ Հանկարծ 

գլխում մի այլ տագնապալից միտք ծագեքt Անս^չասելիո֊ 

բեն նրան թվաց, թե պառավը թերևս դեռ կենդանի Է և դեռ 

կարող Է ուշքի գալ։ թ՛ողնելով բանալիներն ու կռմոգը, նա 

աճապարանքով ետ դարձավ, մոտեցավ դիակին, վերցրեց 

կացինը ու մի անգամ Էլ թափ առավ պառավի վրա, բայց 

չխփեց։ Կասկած ձԿաՐէ պառավը մեռած Էր։ Կռանալով և 

դարձյալ մ ոտիկից զններվ նրան, Ռասկոլնիկովը պարզ տե-

սավ, որ ն՛րա գանգը ջարդված Է և նույնիոկ քիչ մի կողմ 

Է ծոված։ Նա փորձեց շոշափհլ մատով, բայց ձեռքը եա տա֊ 

բավ, առանց այդ Էլ մաՀը ակներև Էրւ Արյունը Հոսել և մի 
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՛ամբողջ լճակ էբ դարձել։ Հանկարծ նա պառավի վզի վրա 

նկատեց մի քուղ, քաշեց, բայց քուղը պինդ էր ու չէր կտըբ-

վում, բացի այղ, թրքվել էր արյունով։ Նա փոբձ'.ց քուղը 

քաշել ու հանել պառավի ծոցից, բայց ինչ-որ մի բան խան-

գարում, խրվեւ էբ այնտեղ։ Նա անհամբերությամբ վարձեց 

դարձյալ թափ աոնել կա ցնով, որւզեսզի վերևից խփեր և 

քուղին ե մարմնին, բայց չհամարձակվեք, ու արյունոտե-

լով ձեռքերն ու կացինը, երկու րոպե չարչարվելուց հետո 

դժվարությամբ կտրեց քուղը՝ կացինը չդիպցննելով դիակին, 

ու հանեց իէանղարող էրր՛ նա չսխալվեց, դա քսակ էբ։ 

Գուզից կ։սխ Էր տրված նոճոլ փայտից ու պղնձից շինած եր-

կու խաչ ու բացի ղրա՚նցից, Էմալե մի փոքրիկ սրբապատ-

կեր, դրա հետ մեկտեղ կախ Էր տրված զամշե մի փոքրիկ, 

կեղտոտված քսակ1 պողպատե եզրակով և օղակով։ Քսակը 

իիքը Էցվա՝& Էր* Ռասկոլնիկովր առանց նայելու այն դրեց 

գրպանը, խաչերը զցեց պառավի կրծքին, nt այս անգամ 

վերցնելով նաև կա ցին ր, կրկին նետվեց ննջարա՛ն։ 

Նա սարսափելի շտապում Էր, վերցրեց բանալիները ու 

նորից սկսեց դրանք գործի դնել։ Բայց գործը հաջող չէբ գը-

նում. բանալիները չէին մտնում փակերի մեջ։ Բանն այն 

չէր, ոբ նրա ձեռքերը խիստ գողում էին, այլ այն էր, որ նա 

հա սխալվում էր, օրինակ, տեսնում էբ, որ բանալին չի 

համապատասխանում փակին, բայց էլի փորձում էր մտցնել 

այդ փակի մեջ։ Հանկարծ նա հիշեց ու գլխի րնկավ, ոբ 

ատամնաձե լեզվակով մեծ բանալին, որը փոքր բանալինե-

րի հետ կախ է տրված օղակից, ամենևին էլ կոմոգինը չէ 

(ինչպես և նախոբղ անգամ անցել էր իր մտքով), այլ Հ*նչ-

ոբ ժնդուկի է, և զՈլցե ամեն ինչ հենց այգ սնդուկում է 

պահված։ Նա թողեց կոմոդը և իսկուչն ձեռքը տարավ մահ-

ճակալի տակ, գիտենալով, որ պառավները սովորաբար 

սնդուկները մահճակալների տակ են դնում։ ճիշտ այդպես 

էբ, այնտեղ գտնվում էր արշինից ավելի երկարությամբ, 

կորնթարդ կափարիչով մի մեծ սնգուկ, որը կարմիր սեկով 

էբ պատա՛ծ, իսկ սեկի վրայից պողպատե փոքրիկ մեխեր 

էին խփված։ Ատամնաձև բանալին հենց այդ սնդուկինն էբ 

ու բացեց այն։ Վերևից, սպիտակ սավանի տակ դրված էր 

նապաստակի մորթուց կարված մի մուշտակ, որը ծածկված 

֊ 1 0 0 ֊ 



էր կարմիր գարնիտուրով, մ ուշտակի տակ կար մետաքսե 

շրշա զգեստ, Հետո մի շալ, ու այնուհետև կարծես թե ինչ-որ 

լաթեր էին գրված։ Ամենից առաշ նա սկսեց կարմիր գաբ-

նիտուրով սրբել իր արյունոտված ձեռքերը։ (TԿարմիր է, իսկ 

կարմրի վրա արյունը ավելի աննկատելի կլինի», անցավ 

նրա մտքով, ու Հանկարծ նա ուշքի եկավ, «Տեր աստված, 

ի։ ելա զա բվո՞ւմ եմ ես, ինչ է», վւբխեցած մտածեց նա։ 

Բայց Հենց որ նա շարժեց այգ լաթերը, մուշտակի աակից 

զարս եկավ մի ոսկե ժամացույց։ Նա սկսեց տակնուվրա 

անել ամբողջ սնգուկը։ Հիրավի, լաթերի միջև խառնիխուռն 

գրված Լին ոսկե իրեր, Հավանորեն ետ չվերցրած գրավա֊ 

Կ ա նն եր՝ աւզարա նքա ններ , շղթաներ, զինգեր, քորոցներ և 

ւսյլն։ 'Ւրանզ մի մսուր "/ ա ա յ ւսնն ե ր ՛ւ վ Էր, մի մաււն Լլ կա֊ 

)ւ ւհավււր, իւ )ոսմ/""/, երկտակ վա։թաթված Էր լրագրի թըզ" 

թ՚էվ m կաՐքվւսծ Լր քուղով։ /՛նավ չհապաղելով, բաց չւսնե֊ 

րւվ կ ս։ uf ո tf) t երն ու սք ատյանները, նա սկսեց այգ իրերը 

ք ՛քնել անդրավարտիքի ու վերարկուի գրպանները. բայց նա 

շատ բան վերցնելու ժամանակ չունեցավ,,* 

Հանկարծ նա ոտնաձայն լսեց այն սենյակից, ուլւ գտնը-

վ ււմ Լր ոլ առավի դիակը։ Նա կանգ առավ ու սսկվեց մեռե-

քի նմանւ Բայց ամեն ինչ Հանդարտ Էր, ուրեմն այդ միայն 

թվացել Էր նրան։ Հանկարծ սլաբզ լսվեց թեթև ճիչ կամ կար֊ 

հես թհ ինչ֊որ մեկը կամացուկ ու կցկտուր Հառաչեց ու լ ը ֊ 

ւ ւ ՚ ՚ ց ւ Հեաո դարձյալ մեկ կամ երկու րոսլե մեռելային լռու-

թյան ւ Ռա սկոլնիկովը պպզել Էր սնդուկի մոտ և սպասում 

Լր, Հազիվ շունչ առնում, սակայն Հանկարծ վեր թռավ, 

վերցրեց կացինը ու ննջարանից դուրս վազեց։ 

Ս են րսկ ի մեջտեղում կանգնած Էր Լիղավետան, ձեռքին 

մի մեծ կաւղոց, ո։ քարացած նայում Էր սպանված քրոջը, 

դեմքը քաթանի պես սոլ ի տակ ած Լր, ու նա կարծես ուժ չու֊ 

հեր ճչալու։ Տեսնելով ննջարանից դարս վազած մարդուն, 

հա սկսեց գոզալ տերևի նման, ու. նրա ամբողջ դեմքը ջզա֊ 

ձգվեց. նա քիչ բարձրացրեց ձեռքը, բաց եց բերանը, բայց և 

այնպես չճչաց ու սկսեց Հեռանալ նրանից զանգա ղ, ընկրկե-

լով քաշվել դեպի անկյուն, սևեռուն, դիմաՀար նայելով նր-

բան, բայց դարձյալ չճչալով, ս՚սես օդը նրան չէր բավակւ::-

նւսնէււմ ճչալու Համ արt Ռասկոլնիկովր կա ցնով Հարձակվեց 

- 101 -



Նրա վրա. Լիղավետա յի շրթու նքն երբ ծռմռվեցին աչն պես 

ցավագին, ինչպես շատ փոքրիկ երեխաների շրթունքները, 

երբ նրանք սկսում են վախենալ որեԼ բանից, սևեռուն նա֊ 

յում են իրենց վախեցնող աոարկտյին ե ուղում են լաց լի-

նել։ Եվ այդ դժբախտ Լիզավետան այն բան միամիտ Էր, ըն-

կըճվաձ k աոմիշա եբկլոտած, որ նույնիսկ ձեռքն Էչ չրարձ֊ 

բա ցրեց դեմքը պաշտպաներո Համար, թեև դա առավելա-

պես ահՀբաժեյտ nt բնական շարժntմր կլիներ այդ րոպեին, 

որովհետև կա ցին բ բարձրացվել էր Հենց իր դեմքի վրա։ նա 

միայն մի քիչ բարձրացրեց իր աղատ, ձախ ձեռքը, բայց 

չՀասցրեց դեմքին, և դա դանդաղ մեկնեց առաջ, դեպի Ռաս-

կո ւնիկովը, ասես ցանկանալով ետ մղել նրան։ Հարվածը 

տրվեց ուղղակի գանգին, կացնի սուր կողմով, ու միանգա-

մից ճեղքեց ճակատի ամբողջ վերին մասը, Համարյա մինչև 

կատարը։ Լի զա վետ ան այնպես էլ փռվեց Հատակին։ Ռաս-

կոլնիկովը գրեթե բոլորովին կորցրեց իրեն, վերցրեց նրա 

կապոցը, Հետո էչ դեն գցեց ու վազեց նախասենյակ։ 

Սարսափը ավելի ու ավելի էր Համակում նրան, մանա-

վանդ այգ երկրորդ, բոլորովին անս։դասելի սպանությոմեից 

Հետու Նա աղամ Էր շատ փախչել այստեղից։ Եվ եթե այդ 

րոպեին նա ի վիճակի լիներ ճիշտ տեսնեչ ամեն ինչ ու դա-

տողություններ անել, եթե միայն կարողանար ըմբռնել իր 

դրության ամբողջ ծանրությունը, ղրա ամբողջ անՀուսալիու-

թյունր, այլանդակությունը Ա անՀեթեթսւթյունը, միաժամա-

նակ Հասկանալ, թե դեռ որքան դժվվսրություններ Է Հաղթա-

Հարեչու, գուցե և չարագործություններ կատարելու, որպես-

զի այստեղից դուրս պրծնի և տուն Հասնի, ապա շատ Հա-

վանական Է, որ նա կթողներ ամեն ինչ և անմիջապես կգը֊ 

նար իր ոճրագործությունը Հայտնելու, և այդ կաներ նույ-

նիսկ ոչ թե աՀից դրդված, այչ Հենց միայն սարսափելով և 

զզվելով այն ամենից, ինչ որ կատարել Էր։ Տուրաքանչյուր 

րոպե նրա մեջ ուժեղանում և աճում Էր այդ զզվանքըէ Այժմ 

նա ոչ մի դեպքում չէր մոտենա սնդուկին և նույնիսկ չէր 

մտնի այդ սենյակներըt 

Բայց մի ինչ-որ ցրվածություն, կարծես նույնիսկ մտա-

խոհություն էր ՀետզՀետե տիրում նրան. րոպեապես նա 

կարծես թե մոռացման մեջ էր ընկնում կամ ավելի լավ է 



ասել մոռանում էր Գէխավորը ու կառչում մանրուքներիցt • 

Սակայն մտնելով խոհանոց ու տեսնելով նստարանին դըր-

վածչ կիսով չափ ջրով լցված մի դույլ, նա գլխի ընկավ, որ 

'՛լետք Է լվանալ ձեռքերը և կացինը։ Նրա ձեռքերը արյու-

նոտ ու կպչուն Էին։ Կացնի սայրը նա ուղղակի չընկղմեց 

ջրի մեղ, վերցրեց պատուհանի գոգում, ճեղքված ափսեում 

գտնվող մի կտոր օճառը ու սկսեց հենց դույլի մեջ լվանալ 

ձեռքերը։ Վերջացնելով այդ, նա հանեց կացինը, լվաց եր-

կաթե մասը, ու երկար, երեք րոպեի չափ լվաց կոթի ար-

յունոտ տեգերը՝ դրա համար օգտագործելով նույնիսկ օճառը։ 

Այնուհետև ձեռքերն ու կացինը սրբեց խոհանոցի միջով 

անցկացրած պարանի վրա չորացող սպիտակեղենով, հետո 

կ Hfunttut Հանի մ,ալ երկար, սէշաղրսէքկամբ զննեց կացինը։ 

Հ Իա բեր չ Լ ի ն մ ն աղ ե լ , մի ա յ)ւ թե քչացնի կ ոթ ը դեռ թաց Էր։ 

Նա կացինբ ղղ ուշս։ թ յամբ կախ տվեց օղակից, վերարկուի 

ա ակից t Այնուհե տև ղննեց վերարկուն, աս դրա վաբտիքր, կո-

շիկները, որքան այդ հնարավոր Էր ազոտ լուսավ[որված խո-

հանոցում։ Առաջին հայացքից արտաքուստ կար ծ եւ։ թե ոչինչ 

չԼր երևում, միայն կոշիկների վրա արյան բծեր կային։ Նա 

չորի մի կտոր թրջեց ու դրանով սրբեց կոշիկները։ Սակայն 

նա գիտեր, որ լավ չի զննում, որ գուցե կա աչքի բնկնող մի 

բան, և ինքը այգ չի նկատում։ Նա մտախոհ կանգնեց սեն-

յակի մեջտեղում։ Տանջալից, խավար մի միտք ծագեց նրա 

գլխում. այն միտքը, թե ինքը խելագարվում Է, թե այդ րո-

պեին ոչ կարող Է դատողություն անել, ոչ Էլ իրեն պաշտ-

պանել, թե գուցե ամենևին Էչ չպետք է անել այ՛ն, ինչ որ 

հիմա անում է... <rԱստված իմ, հարկավոր է փախչել, վ։ախ֊ 

չել», փնթվքնթաց նա ու նետվեց նախասենյակ, բայց այս-

տեղ նրան այնպիսի սարսափ էր սպասում, որը նա, իհար-

կե, գեռ ոչ մի անգամ չէր զգացել։ 

Նա կանգնել էր, նայում էր ու չէր հավատում իր աչքե-

րին, դուռը, արտաքին դուռը, նախասենյակից դեպի սան-

դուղքը բացվող հենց այն դուռը, որտեղից ինքր ժամ առաջ 

զանգահարել էր ու ներս մտել, փակված չէր, նույնիսկ ձեռ-

քի ամբողջ լայնության չափ բաց էր մնացել, ոչ կողպեք, ոչ 

սողնակ, և դա ամբո՜ղջ ժամանակվա, այդ ամբո՜ղջ ժամ ա~ 

նակվա ընթացքում։ Իր ներս մտնելուց հետո պառավը գուցե 
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զգուշության համար չէր փակել աքն։ ԲայՀ, տեր աստված, 

չէ՞ որ ինքը հետո տեսավ էիզավետային։ Եվ ինչպե՛ս, ինչ-

պե՜ս ինքը կարող էր գչխի չընկնել, որ Լիզավետան հո ներս 

էր մտել որևէ տեղից։ Հո պատի միջով չէր մտել։ 

նա առաջ նետվեց ու սողնակով փակեց գուռր։ 

— Ոչ, դարձյալ բանն այդ չէ, հարկավոր է ռնսւլ, գնալ*** 

նա հանեց սողնակր, բացեց դոար և սկսեց ականջ դնել 

սանդուղքի կողմը։ 

նա երկար Ունկնդրում էր, Հեռվում, ներքևում, հավանո-

րեն դարպասի մոտ, բարձր ու ճղճղան ձայնով բղավում էին 

ինչ-որ երկու մարգ, վիճում էին ու հայհոյանք թափում։ 

է այդ*՛.»։ նա համբերությամբ սպասում էր։ Վերջա-

պես, միանգամից ձայները լռեցին, ասես խզվեցին**, վի-

ճողները հեռացան։ նա արդեն ուզում էր դուրս գալ, սա-

կայն հս/նկարծ մի հարկ ներքև շռնդալով բացվեց դեպի 

սանդուղք բացվող դոար, և ինչ-որ մեկը սկսեց իջնել ներքև՝ 

երդերվ ինչ-որ եղանակ։ ոՈնց կ աղմկո՛ւմ են դրանք բո-

չորը», անցավ նրա մտքով։ նա ղարձյաչ ծածկեց դուռը և 

սպասեց։ Վերջապես, ամեն ինչ լոեց, ոչ ոք չկար։ նա ար-

դեն իջնելու էր սանդուղքից, երբ հանկարծ էլի ինչ-որ քայ-

չձր լսվեցին։ 

Այդ քայլերը լսվեցին շատ հեռվից, դեռ սանդուղքի առա-

ջին աստիճաններից, բայց Ռասկոլնիկովը շատ լավ ու պարզ 

հիշեց դրանց հենց առաջին ձայները ու չգիտես ինչու մտա-

ծեց, որ մեկը անպայման գալիս է ա յ ս տ ե ղ , չորրորդ հարկ, 

պառավի մոտ։ Ինչո՞ւ։ Զայները առանձնահատո՞ւկ, նշա-

նակալի՞ց էին, թե՞ ինչ։ Քայլերը ծանր էին, համաչափ, ան-

շտապ։ Ահա նա արդեն անցավ առաջին Հարկը, ահա էլի 

բարձրացավ. ձայները ավելի ու ա վելի պարզ էին դաոնում։ 

էսվեց եկողի ծանր շնչարգելությունը։ Ահա &W արդեն բարձ-

րանում է երրորդ հարկը.** Այստեղ է գալիս։ Ու հանկարծ 

Ռասկոլնիկովին թվաց, թե ինքը փայտացել է, թե այդ կար-

ծես երազ է, երբ տեսնում ես, թե ահա հասնում են քո ետե-

վից, ուզում են սպանել, իսկ ինքգ կարծես կպել ես գետնին 

ու ձեռքերդ էլ չես կարողանում շարժել։ 

Ու վերջապես, երբ հյուրը արդեն սկսեց բարձրանալ չոր-

րորդ հարկը, միայն այստեղ Ռասկոլնիկովը հանկարծ ցրնց-
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վեց ամբողջ մարմնով և կարողացավ նախասենյակից արագ 

ու ճարպկորեն նետվել բնակարանը ու ծածկել դուռըւ Հ՛ետո 

վերցրեց սողնակը և կամացուկ, ան լսելի փակեց դուռը։ 

Բնազդը օգնում Էրt Վերջացնելով այդ ամենը, նա Հունչը 

պահած թաքնվեց դռան ետևում։ Անկոչ հյուրը արդեն նույն-

ւզես դռան մոտ Էր։ Նրա՛նք այժմ կա՛նգնել Էին իրար գիմաը, 

ինչպես Ժամ առաջ ինքն ու պառավը, երբ դուռը բաժանում 

Էր իրենց, իսկ ինքը ականջ Էր դնումt 

Հյուրը մի քանի անգամ ծանր շունչ առավt «Երևի հասս։ 

tn մ եծւսմ արմին Էx>, մ տածեց Ռասկոլնիկովը՝ ձեռքում սեղ֊ 

մ[ղով կացինլո Հիրավի, ասես այդ բոլորը երազ Էր։ Հյուրը 

ւ՝ հորը տարավ դանգին m սլինդ զանգահարեց։ 

Հենքլ սր ՜.ն*եց զանզի թիթեղյա ձայնը, հանկարծ Ռաս֊ 

i/ււրն իկ սվին թվաց, թե սենյակում սպանված՛ն երբ շարժվե֊ 

լինt նա մի քանի վայրկյան նույնիսկ լրջորեն ականջ դրեց։ 

Անծանոթը մի անգամ Էլ զանգահարեց, Էլի սպասեց, ու 

հանկարծ անհամբերությամբ, ամբողջ ուժով մեկ սկսեց 

քաշքշել դռան բռնակը։ Ռասկոլնիկովը սարսափ ա հար նա-

յում Էր օղակում ցատկռտող սողնակի կեռին ու բութ երկ-

յուղով սպասում Էր, որ ահա սողնակը դուրս կթռչի։ Հիրա-

վի, դա հնարավոր Էր թվում, որովհետև եկվորը խիստ ուժեղ 

էր քաշքշում դուռը։ Ռասկոլնիկովը մտածեց սողնակը պա֊ 

Հել ձեռքով, բայց ա յ ն i fu i r i j p կարող Էր գլխի ընկնել։ Նրա 

զլուխր կարծես Էլի սկսում Էր պտտվել։ «Հիմա կընկնեմ*, 

անցավ նրա մտքով, բայց անծանոթը սկսեց խոսել, ու նա 

իսկ ո ւյն " ՚ շ ք ի եկավ։ 

— • Այս ի՞նչ Է, նրանք մրափո՞ւմ են, թե՞ մեկը խեղդել 

Է նրանց, անիծվածնե-ե'ր,— ասես տակառի միջից գոռաց 

Լկվսբը։ — Էյ, Ալյսնտ Իվանովնա, պառավ վհուկ, Լիղավե-

տա Ւվանովնա, չքնաղ գեղեցկուհի, Բաց արեք, Է՛։ Փոլ, 

անիծվածնե՜ր, քնե՜լ են, ինչ Է։ 

Ու նորից, զա յրանալով, նա մի տասն անգամ ամբողջ 

tէ)ժով մեկ քաշքշեց զանգակը։ Դե, իհարկե, նա այգ տանը 

մոտիկ ծանոթ և ազդեցիկ մարդ Էր։ 

Հենց այդ րոպեին հանկարծ մ ոտիկից, սանդուղքից մա֊ 

նրր, հապճեպ Քայ[եր լսվեցին։ Մոտենում Էր Էլի ինչ-որ 

մեկը։ Ռասկոլնիկովը սկզբից այդ չէր լսել։ 

- 1 0 5 -



— ւ^Ւ՞թե ոչ ոք չկա,— Հնչեղ և Ուրախ բղավեց մոտե-

ցողը՝ Ուղղակի դիմելով առաջին այցելուին, որը դեռ Էլի 

շարունակում Էր քաշքշել զանգը։ — Բարև ձեզ, Կոխ։ 

0C ձայնից երևում Է, որ շատ շահել Է», հա՛նկարծ մտածեց 

Ռա սկոլնիկովը։ 

— Սատանան գիտե, քիչ մնաց փակը ջարդեի,— պա֊ 

տասխանհց Կոխը։ — Իսկ դուք ս՛՛րտեղից եք ինձ ճանաչում։ 

—• Այ քեզ րան, երկու օր առաջ «Գամ բրինուսումձ բի-

լիարդ խաղալիս ես երեք անդսւմ տս՚րա ձեզնից։ 

— Հըմ։ 

— Ուրեմն չկա՛՛ն դրանք։ Տարօրինակ Է։ Այ քեզ Հիմար 

բան։ Պառավբ ո՞ւր կարող Է գնալ։ Ես զործ ո^նեմ։ 

— Ես Էլ գործ ունեմ, սիրելիսt 

— Հապա իԴնչ անենք։ Ուրեմն պետք Է ետ մտնենք։ Է-

Է ֊ Հ ե ' , իսկ ես մտածում էի փող ճարել,— Գոէեց երիտա-

սարդը։ 

— ԻՀաբկե, պեսւք է ետ դաոնալֆ բայց ինչո՞ւ էր Հր ա-

վիրել։ $ աղուն ինքն էբ մամ նշանակել։ Ախր տեղս էլ Հե-

ռու էt Չեմ Հ ա սկան ում, թև ուր կարող էբ գնալt Կլոր տա-

րին տանն է նստում, թթվում, ոտքերը ցավում են, իսկ հի-

մա թրևելու է գնացել։ 

— Դռնապանին չՀարցն՚ե՞նքւ 

— Ո չ ։ 

— Ւե ուր է գնացել ու երբ է գալու։ 

— Հըմ**, գրողը տանի*** ինչ հարցնենք.** ախր նա ոչ 

մի տեղ չի գնում.**— nt Կոխը մի անգամ էլ քաշքշեց գու-

ռը։ — Ւքած, ինչ արած, պետք է գնալ։ 

— Սպասեք,— հանկարծ բղավեց երիտասարդը,— նա-

յեցեք, տեսնո՛՛ւմ եք, թե ինչպես դուռը ետ ու առաջ է շարժ-

վում, երբ քաշքշում եք։ 

— Հետո ի՞նչ։ 

— Նշանակում է դա ոչ թե բանալիով է փակված, այլ 

ներսից սողնակ է գցած։ էսո՞ւմ եք, թե սողնակը ինչպես է 

չխկչխկում ։ 

— Հհ տո ի նչ։ 

— Ախր ինչպե՛՛ս չեք հասկանում։ Ուրեմն նրանցից որևէ 

մեկը տանն է։ Եթե երկուսն էլ գնային, գրոից բանալիով 
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կփակեին ն ոչ թե ներսից կգցեին սողնակը։ Լսո՞ւմ եք, թե 

սողնակը ինչպես է չխկչխկում։ Իսկ ներսից գա գցելու հա-

մար պետք է տանը լինել, հասկանո՞ւմ եք։ Հետևաբար տա-

նը նստած են ու բաց չեն անում։ 

— Վա՚հ, իրոք որ այդպես է,— Ղո1^9 ՂաՐ^ացած Կո-

խը։ — Հապա ի՞նչ բանի են այնտեղ։ — Եվ նա սկսեց զայ-

րացած քաշքշել դուռը։ 

— Սպասեցեք, մի քաշքքեք,— դարձյալ զոչեց երիտա-

սարդը։ — Այստեղ ինչ-որ ուրիշ բան կա.*» դուք հո զան-

գահարում էիք, քաշքշում դուռը, ու չեն բաց անում* ուրեմն 

կամ երկուսն էլ ուշաթափված ձեյ կամ*** 

֊֊ Ի՞նր 

— Այ թե ինի գնանք կանչենք դռնապանին. թսզ նա 

ինբր n(tu»)fff արթնացնի։ 

Գնանբ,— երկուսն էլ շարժվեցին դեպի ներքև։ 

— Ս պասեցեք, Դո*-ք մնացեք այստեղ, իսկ ես կգնամ 

դռնապանին բերելու։ 

— Ինչո՞ւ մնամ։ 

— դիաե, ինչ կլինի։ 

— Թերևս... 

— Ախր ես պատրաստվում եմ դատական քննիչ դաոնա-

լու։ Ակներև է, ակ-նե-րև' է, որ այստեղ մի բան կա,— տա-

քացած գոչեց երիտասարդը ու վազեվազ իշավ սանդուղքից։ 

Կոխը մնաց, նորից կամացուկ զանգահարեց, ու զանգը 

հնչեց մեկ անգամ *հեսւո էլ, ասես խորհրդածելով ու զենե-

լով, սկսեց շարժել դռան բռնակը, քաշելով ու բաց թողնե-

լով այն, որպեսզի վերստին համ ոզվեր, որ դուռը միայն 

սողնակով է փակված։ Հետո մշմշալով կռացավ ու սկսեց 

նայել բանաքու անցքից. բայց դրա մ եք ներսից բանալի էր 

դրված, հետևաբար ոչինչ չէր կարելի տեսնել։ 

Ռասկոլնիկովը կանգնել էր ու պինդ բռնել կացինը։ նա 

կարծես զառանցանքի մեշ էր։ Նա պատրաստվում էր նույ-

նիսկ կովել եկվորների հետ, երբ դրանք ներս մտնեին։ Երբ 

նրանք քաշքշում էին դուռը ու պայմանավորվում դռնապա-

նին կանչելու մասին, նրա գլխում մի քանի անգամ հան-

կարծ միտք էբ ծ՛ագում միանգամից ամեն ինչ վերէացնեչ 

ու նրանց պատասխանել դռան ետևիցt Երբեմն ուզում էթ 
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Հայհոյել, ձեռ առնել նրանց, քանի դեռ դուռը չէին բայել* 

*Շուտ վերջանար, էյի՛»,—* անցավ նրա մտքովt 

— t սատանա*** 

Անցնում էր ժամանակը, մեկ, երկու րոպե, ու ոչ ոք չէր 

գալիս։ Կոխը անհանգիստ շարժումներ էր անումt 

— h—է >— ԳՐՈՂԸ աանի***— ԳոԺց նա հանկարծ ու էլ 

չհամբերելով, Հրաժարվելով դռսւն մաս Հսկելուց, նույնպես 

իջավ ներքև, շտապելով ու թփթփացնելով ոտքերը։ նրա 

քայլերր լռեցին։ 

— Տեո աստված, ի՞նչ անեմ։ 

Ռասկոլնիկովր հանեց սողնակը, մի քիչ բացեց գուռը, 

ոչինչ չկ։ քսվում, ու հանկարծ, արդեն բոոլրովին առանց 

մտածելու, if արս ելավ, որքան կարող էր պինդ ծածկեց գու-

ռը ու սկսեց իջնել սանդուղքից։ 

Նա արդեն երեք սանդուղք էր իջել, երբ հանկարծ ներ-

քեից ուժեղ աղմակ լսվեց. ո՞ւր կորչեի թագնվելու ոչ մի 

տեղ չկար՛ Նւս ետ վազեց դարձյալ դեսլի բնակարանը։ 

hj* սատանի ծնանղ, գրողի տարած, բռնիր։ 

Մեկր բղավելով դուրս պրծավ ներքևի ինչ-որ բնակա-

րանից ու սանդուղքով ոչ թե վազեց, այլ ասես ընկավ ներ-

քև՝ ամբողջ կոկորդով մեկ բղավելովJ1 

— Մի՛ս/կա, Մի՚տկա, Միտկ ա Մի՚տկա, Մի՚տկա, սա-

տանան քեզ տանի։ 

Բզավոցը վերջացավ ճղճղոցով.»* ՛Լերջին ձայները արդեն 

գրսից էին գալիս. ամեն ինչ լռեց։ Բայց հենց այգ նույն 

ակնթարթին մի քանի մարդիկ, որոնք բարձրաձայն և արագ 

էին խոսում, սկսեցին աղմկալի բարձրանալ սանդուղքով։ 

Նչտնք երեք թե չորս հոգի էին։ Ռասկոլնիկովր լսեց երի-

տասարդի ձայնը։ «Հըմ, նրանք են»։ 

Բոլորովին հուսալքվելով, նա քայլեց եկողներին ընդա-

ռաջ* ինչ լինելու է, թոզ լինի։ Եթե կանգնեցնեն, ամեն ինչ 

կորած է, եթե ոչ, նույնպես ամեն ինչ կորած է* կհիշեն։ 

Եկռղնեբր և Ռասկոլնիկովր արդեն մոտենում էին միմյանց, 

նրպնց միջև ընդամենր մի սանդուղք էր մնում, ու հանկարծ՝ 

փրկսւթյո՜ւն, նրանից մի քանի ւսստիճան հեռավորությամբ, 

աջ կողմում դատարկ և դուռր բոլորովին բաց բնակարանն 

էր, երկրորդ հարկի հենց այն բնակարանը, որ ներկում էին 
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ներկարարները, իսկ հիմա բարեբախտաբար գնացել էին* 

Երևի հենց դրանք էւ քիչ առաջ դուրս էին վազել բղավոցով* 

Հատակներր հենց նոր էին ներկված, մի սենյակի մեջտե-

ղում դրված էր մի տակառիկ ու մի խեցի՝ ներկով ու վրձի-

նով։ Ռասկոլնիկովր մի ակնթարթում ներս նետվեց բաց 

դռնից ու թաքնվեց պատի ետևում, հենց այդ ժամանակ 

եկողները արդեն կանգնած էին ստնդուղքի հարթակում։ Այ-

նուհետև շուռ եկան դեպի վեր ու, բարձր խոսելով, բարձ-

րացան չորրորդ հարկը։ Ռասկոլնիկովը հենց դրան էր սպա-

սում, նա ոտնաթ աթերի վրա դուրս եկավ Ոլ վազեց 

ներքևt 

11անդսւդբի վրա սչ ոք չկար, դարպասի մոտ՝ նույնպես։ 

արադ աՆլր։ւվ դարււրււոից, jntn եկավ ձախ կողմը ու 

բայքեց վէոդոքրւվւ 

J/iji շատ րով ՛քիս՛եր, Նա միանգամայն լավ դիտեր, որ 

այդ րոպեին նրանք պառավի բնակարանումն են, որ խիստ 

զարմացել են, տեսնելով, որ դուռը բաց Է, մինչդեռ քիչ 

առաջ փակված Էր, որ նրանք արդեն նայում են դիակներին 

և որ կանցնի ոչ ավելի քան մի րոպե, երբ նրանք գլխի 

կրնկնեն ու բոլորովին պարզ կհասկանան, որ հենց քիչ 

առաջ այնտեղ Է եղել մարդասպանը և կարողացել Է թաքնը-

վել որևէ տեղ, ձ{կել իրենց կողքից» փախչել, թերևս նաև 

գլխի կընկնեն, որ նա դատարկ բնակարանում էր, երբ իրենք 

վերև էին անցնում$ Այնինչ նա ոչ մի կերպ չէր համարձակ-

վում շատ արագացնել քայլերը, թեև մինչև մյուս փողոց 

շուռ գալը մոտ հարյուր քայ[ էր մնում։ «Արդյոք չմտնե՞լ 

որևէ դարպասից ու սպասել որևէ անծանոթ սանդուղքի վրա. 

ոչ, փորձանք կ\ինի. իսկ կացինը չգցե՞մ մի տեղ, կառք 

չվերցնե՞մ։ Փորձա՛նք է, փորձա՛նք»։ 

Վերջապես, ահա և մյուս փողոցր, նա շուռ եկավ դեպի 

այնտեղ բոլորովին կիսամեռ վիճակում, այստեղ նա արդեն 

կիսով չափ փրկված էր և հասկանում էր այդ» ավելի քիչ 

կասկածներ կլինեն, մանավանդ որ այնտեղ մարդկանց հոծ 

բազմություն էր երթևեկում, և ինքը նրանց մեջ աննկատելի 

ելիներ ինչպես ավազահատիկ։ թայց այդ բոլոր տանջանք-

ները այնքան սպառեցին նրա ուժերը, որ նա հազիվ էր քայ-

րււմ։ Քրտինքը դուրս էր տալիս կաթիլներով, ամբողջ պա-
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բանոցը թրջված էր։ «Հարբած է, Հա՜-աբղավեց ինչ-որ 

մեկը, երբ նա հասավ ջրանցք։ 

Նա ինքնամոռաց վիճակում էր. քանի դնում, վիճակը 

վատանում էր։ Սակայն նա Հիշում էր, որ երբ հասավ ջը֊ 

րանցք, հանկարծ վախեցավ. այնտեղ քիլ ւքարդ կար, և ին֊ 

քը նկատելի կլիներ, ուզում էր ետ դառնալ դեպի նրբանցpt 

Չնայելով, որ քիչ էր մնում ընկնի, այնուամենայնիվ շրջա-

պտույտ կատարեց ու տուն հասավ բոլորովին ուրիշ կողմիցt 

Գրեթե խելքամաղ վիճակում նա անցավ իր տան դար-

պասից. նա արդեն ոտք էր դնում սանդուղքին, երբ միտն 

ընկավ կացինը։ Այնինչ պետք էր կատարել խիստ կարևոր 

մի խնդիր՝ կա ցին ր դնել իր տեղը, ե որքան կարելի է ան-

նկատելի։ Իհարկե, նա արդեն անզոր էր ըմբռնելու, որ գու-

ցե ավելի լավ կլիներ ամենևին էլ կացինը չդնել իր առաջ-

վա տեղը, այլ թեկուզ հետո գցել մի որևէ ուրիշ բակ։ 

Բայց ամեն ինչ հաջող գնացt Դռնապանի սենյակի դու-

ռը ծածկված էր, բայց փակված չէր, հետևաբար ամենից 

ավելի հավանականն այն էր, որ ղռնապանը տանն է։ Բայց 

Ռասկոլնիկովր այնքան էր կորցրել որևէ բան ր/fբռնելու ունա-

կություն բ, որ ուղղակի մոտեցավ դռնապանի ս են յակին ու 

բացեց դուռը։ Եթե ղսնապանբ նրան հարցներ՝ «ինչ ես 

ուզում)), նա գուցե կացինը ուղղակի տար դռնապանինt 

Բայց վերջինս դարձյալ չկար, և Ռասկոլնիկովր կացինը դր-

բեց առաջվա տեղը, նստարանի տակ. նույնիսկ ծածկեց 

փայտի կտորով, ինչպես որ առաջ այն ծածկված էր եղել։ 

Հետո նա մինչև իր սենյակը հասնելը ոչ ոքի, ոչ մի մարդու 

չհանդիպեց, տանտիրուհու դուռը փակված էր։ Մտնելով իր 

սենյակը, նա առանց իր վրայից որևէ բան հանելու ընկավ 

բազմոցին։ Նա չքնեց, այլ միայն թմբեց։ Եթե այգ ժամա-

նակ որևէ մեկը մտներ նրա սենյակը, նա իսկույն վեր 

կթռչեր ու կճչար։ Ինչ-որ մտքերի ծվեններ ու բեկորներ էին 

վխտում նրա գլխի մեջ. բայց նա չէր կարողանում կառչել 

դբանցից ոչ մեկին, չէր կարողանում կենտրոնանալ որևէ 

մեկի վրա, չնայելով, որ դրա համար նույնիսկ ջանք էբ 

թափում,«» 



Ե Ր Կ Ր Ո Ր Դ Մ Ա Ս 

ւ 

Այդպես Նա շատ երկար պառկեց։ Երբեմն կարծես թե 

ի։ ոթՆւսնու մ կէ, ե այդ րոպեներին նկատում Էր, ո ր արդեն 

ւիււդոէէք դիշեր Է, բայց վեր կենալու մասին չէր էլ մտածում։ 

երջապես, տեսավ, որ արդեն բացվել է ցերեկվա լույսրէ 

Նա բազմոցի վրա պառկած Էր մեջքին, դեռ վւայտացած Էր 

քիչ առաջվա անզգայությունից։ Փողոցից նրան Էին հաս-

նում սարսափելի, սուր, հուսահատական ճիչեր, ասենք նա 

ամեն գիշեր Էլ ժամը երեքին իր լուսամուտի տակից այդ-

պիսի ճիչեր Էր լսում։ Հենց դրանք Էլ հիմա արթնացրին նր-

բան։ «Հըմ, ահա և հարբածները դուրս են դալֆս օղետնե-

րից»։— մտածեց նա,— «ժամը երեքն Է»,— ու հանկարծ 

վեր թռավ, ասես մեկը նրան պոկեց բազմոցից։ — «Ինչ-

պե՞ս, արդեն ժամը երեքն Է»։ Նա նստեց բազմոցին և այս-

տեղ հիշեց ամեն ինչ. հանկարծ, մեկ ակնթարթում հիշեց 

ս։մեն ինչ։ 

Առաջին ակնթարթում նա կարծում Էր, թե կխելագարվի։ 

Նա սարսափելի ցուրտ զգաց, բայց ցուրտը նաև տենդից Էր, 

որ արդեն վաղուց սկսվել Էր նրա քնած ժամանակ։ Իսկ հի-

մա հանկարծ սկսեց այնպես գոզալ, որ քիչ Էր մնում ատամ-

ները դուրս թռչեին, ու նա ցնցվում Էր ամբողջ մարմնով։ 

Նա բացեց դուռը և ականջ գրեց, տանը բոլորը քնած Էին# 

նա ապշած նայում Էր ինքն իրեն և այն ամենին, ինչ որ կար 

սենյակում, ու չէր հասկանում, թե ինչպես կարող էր երեկ, 

ներս մտնելով, ւփակել գուռը ու նետվել բազմոցի վրա՝ 

չհանելով ոչ միայն վերնազգեստը, այլև գլխարկը, որ ըն-
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կել էր գլխից "ւ գտնվում էր Հատակի վրա, բարձի մոտ։ 

Cեթե սև!- ներս մտնեբ, ի՞նչ կմտածեր. կկարծեր, A ՛ւ 

Հարբա՞ծ եմ, բայց.*,»։ Նա նետվեց գեպի սլասաւՀանըւ Ր՛.:֊ 

վականաչափ լույս էբ, ու նա Հապճեպ, ոտքից֊ գլուխ գննհյյ 

իրեն, իր ամբողջ Հագուստը, որ տեսներ, թե արդյոք չկւ՚յ՞ն 

արյան Հետքեր։ Բայց այդւղես ւլննեյ չԼր կարելի. նա ղո֊ 

զալով սկսեց Հանել ամբողջ Հազուստը ու դարձյալ զննհլ։ Նա 

շուռումոլո արեց ամեն ինչ մինչև վերջին թելը, մինչև վերջին 

լաթը, ու չվս տաՀելով իրեն, երեք անգամ կրկնեց զննությունըt 

Բայց կարծես թե չկար ոչինչ, չկար ոչ մի Հետք, բացի անդ-

րավարտիքի ծայրերին եղած Հետքից։ Դրանք պատռտվել 

ու կախվել էին ծոպերի նման, և այդ ծոպերի վրա մակարդ-

ված արյան խիտ Հետքեր էին երևում։ Նա վերցրեց ծալովի 

մեծ դանակը ու կտրեց ծոպերը։ Կարծես թե էլ ուրիշ Հետք 

չկար։ Հանկարծ նա Հիշեց, որ քսակը և այն իրերը, որոնք 

Հանել էր պառավի սնդուկից, մինչև Հիմա գտնվում են իր 

գրպաններում։ Նա մինչև այժմ չէր էլ մտածել դրանք Հանել 

և թաքցնել։ Նույնիսկ Հագուստը զննեչիս էլ չհիշեց այգ իրե-

բը։ Այդ ինչի" էր նման։ Նա անմիջապես սկսեց դրանք Հա-

նել ու շպրտել սեղանի վրա։ Բոլորը Հանեց, նույնիսկ շուռ 

տվեց գրպանները, որպեսզի Հավաստիանար, թե էլ ոչինչ 

չի մնացել, և այգ ամբողջ կույտը տարավ սենյակի մի անկ-

յունը։ Այնտեղ, Հենց անկյունում, ներքևում մի տեղ պատից 

պոկվել, պատառոտվել էբ պաստառը* նա անմիջապես սկը-

սեց իրերը խոթել այղ խոռոչը, թզթի տակ« ղռանք բոլորը 

տեղավորվեցին։ «Իրերն էլ, քսակն էչ աչքի չեն ընկնի»}— 

ուրախ մտածեց նա, վեր կացավ ու բութ նայեց անկյունին, 

է՛լ ավելի դուրս ընկած պաստառին։ Հանկարծ նա ամբողջ 

մարմնով ցնցվեց սարսափից։ «Աստված իմ, ախր ի՞նչ արե-

ցի,— Հուսալքված շշնջում էր նա,— մ ի՞ թե դրանք թաքցը-

րած են, մի՞թե այդպես են թաքցնում»։ 

ճշմարիտ է, նա Հաչվի չէր առել իրերը* նա կարծում էր, 

թե միայն փող կլինի, այս պատճառով էլ կանխապես տեղ 

չէր պատրաստել իրերի Համար։ «Բայց Հիմա, Հիմա ինչո՞ւ 

եմ ուրաի։ անում»— մտածում էր նա։ — «Մ ի՞ թե կաբելի է 

այդպես թաքցնել։ Իսկապես սր բանականությունը դավա-

ճանում է ինձ»։ Նա ուժասպառ նստեց բազմոցին, ու ի«՝-
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կույն էլի սկսվեց անտանելի դոզը։ նա մեքենայաբար քարշ 

տվեց իր կողքին, աթոռին ընկած նախկին ուսանողական 

ձմեռային վերարկուն, որ տաք էր, բայց համարյա արդեն 

բոլորովին պատառոտված, ծածկվեց դրանով, և քունն ու 

զառանցանքը դարձյալ մի անգամից ընդգրկեցին նրան։ նա 

ս նզգայացավ։ 

Բայց ընդամենը հինգ րոպե 'անց նա կրկին վեր թռավ 

։n անմիջապես, անհամբերությամբ նետվեց դեպի իր վեր-

Նւսղգեստր։ «Ես ինչպե՞ս կարող էի դարձյալ քնել, երբ ոչինչ 

լի արված, հսնց այդպես է որ կա, մինչև այժմ թևատակից 

լ եմ հանել օղակըւ Մոռացել եմ, մոռացել այդ կարևոր բա֊ 

)(ft, այդ հանցանշանր»։ նւս սլոկեց օղակը ու սկսեց արադ֊ 

արադ կարատեի խոթեք բարձի տակ դրված սպիտակեղենի 

մեքէ <t Պատառոտված կտավի կտորները ոչ մի դեպքում կաս֊ 

կւսծ չեն առաջացնի. կարծեմ այդպես Է, կարծեմ այդպես 

Է», կրկնեց նա սենյակի մեջտեղում կանգնած, ու ցավ պատ-

ճառելու չափ լարված ուշադրությամբ նորից սկսեց ղննեչ 

շուրջը, հատակը, ամեն ինչ, որ տեսնի, թե արդյոք որևէ 

բան չի՞ մոռացել։ նա հավատացած էր, որ ամեն ինչ, նույ-

նիսկ հիշողությունը, նույնիսկ սոսկ ըմբռնողությունը դավա» 

ճանում են իրեն, և դա սկսում էր անտանելի տանջել նրան» 

«Ի՞նչ է սա, մի՞թե արդեն սկսվում է իմ կործանումը, մի՞թե 

արդեն վրա է հասնում մ ւսհա պատիժ ր։ Հրմ, այդպես է որ 

կա»։ Հիրավի, ծոպերի կտորտանքները, որ նա կտրել էր 

անդրավարտիքից, այնպես էլ ընկած էին հատակին֊,, սենյա-

կի մեջտեղում, որ հենց առաջին ներս մտնողը տեսներ» 

«Ախր ի՞նչ է կատաբվում ինձ հետ», դարձյալ գլխակորույս 

դոչեց նա> 

Այստեղ նրա գլխում մի տարօրինակ միտք ծագեց, գու-

ցե և իր ամբողջ հագուստ ր արյունոտված է, գուցե արյան 

շատ բծեր կան, բայց ինքը դրանք չի տեսնում, չի նկատում $ 

որովհետե իր ըմբռնողությունը թուլացել է, ջլատվել,,, միտ-

քը մթագնել է... Հանկարծ նա հիշեց, որ քսակի վրա էլ ար-

յուն կար։ «Վա՚հ, այդպես ուրեմն, գրպանս նույնպես ար-

յունոտված կէինի, որովհետև ես այն ժամանակ թաց քսա-

կը գրպանս էի դրել»։ նա վայրկենապես շուռ տվեց գրպա-

նը, հենց այդպես էր որ կար» գրպանի աստառի վրա արյան 
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հետքեր, բծեր էին մնացել։ Ուրեմն բանականությունս դեռ 

բոլորովին չի չքացել, ուրեմն կա ըմբռնողություն և հիշո-

ղություն, եթե ինքս սթափվեցի ու գլխի ընկա, ցնծագին 

մտածեց նա, ամբողջ կրծքով մեկ խոր ե ուրախ շունչ առավ. 

սա ուղղակի տենդային թուլություն է, րոպեական զառան-

ցանք»,— և նա անղբավարտիքի ձախ զրպանից պոկեց ամ-

բողջ աստաոըէ Այղ րոպեին աբեի ճառագայթը ընկավ նրա 

ձախ կոշիկին. գուլպայի վրա, ոբ երևում Էր կոշիկի պատըռ-

ված տեղից, կարծես թե ինչ-որ նշաններ նկատվեցին։ Նա 

հանեց կոշիկը. aիրոք որ նշաններ կան, գուլպայիս ամբողջ 

ծայրը արյունոտված Է», երևի այն ժամանակ նա անզգու-

շաբար ոտքր ղրել Էբ արյան լճի մեջ... «Հիմա ի՞նչ անեմ 

սրանք, որտե՞ղ գցեմ այս գուլպան, ծոպերը, գրպանը»է 

Նա այդ ամենը վերցրեց ու կանգնեց սենյակի մեջտե-

ղում։ «Գցեմ վառարա՛՛նը. բայց ամենից առաջ վառարանը 

կնայեն։ Վառե՞մ, բայց ինչո՛՛վ վառեմ, նույնիսկ Լուցկի Էլ 

չկա։ Ոչ, ավելի Լավ Է տանից դուրս զալ և այս ամենը մի 

տեղ շպրտել։ Այո, ավելի չավ Է, զեն շպրտել», կրկնեց նա՝ 

դարձյալ նստելով բազմոցին, «և հենց այժմ, այս րոպեիս, 

անհապաղ,,.»։ Բայց ղրա փոխարեն նրա ԴԼՈւխր նորից թեք-

վեց բարձին, վերստին բռնեց նրա անտանելի դողը, նա կըր֊ 

կին իր վրա քաշեց վերարկուն։ Ու երկար, մի քանի ժամ նա 

հաճախակի մտմտում Էր, որ «լավ կլիներ այժմ, առանց այդ 

հետաձգելու, գնալ որևէ տեղ և ղբանք զեն շպրտել, որպես-

զի աչքից հեռու լինեն, դե շուտ, շուտ պետք է գնալ»։ Նա 

մի քանի անգամ պոկվեց բազմոցից, փորձեց ոտքի եյնեէ, 

բայց արղեն չկարողացավ։ Նրան վերջնականապես արթնաց-

րեց դռան ուժեղ թխկոցը։ 

— Դե, բաց արա, է՛, կենդանի* ես, թե՞ չէ։ Հա" մրա-

փում է ու մրափում,— բղավում էր Նաստասյան, բռունց-

քով ծեծում դուռը,— ամբողջ օրերով շնթռկում է շնավարի, 

հենց շուն է որ կա։ Բաց արա, էլի, ժամը տասնմեկն է։ 

— Գուցե թե տանը չի,— ասաց ինչ-որ տղամարդ։ 

«Վա՚հ, այդ դռնապանի ձայնն է Ն ա ի՞նչ է ուզում 

Ռասկոլնիկովր վեր թռավ ու նստեց բազմոցին։ Սիրտը 

այնպես խփում էր, որ նույնիսկ ցավ էր պատճառում։ 

— Հապա ո՞վ է դուռը ներսից կեռով փակել,— առար-

— 114 — 



կեց նաստասյան։ — Ի ֊ ի ՜ Հ , սկսել է փակվել։ Գողանալո՛՛ւ 

են դրանէ ինչ է։ Բա՛ց արա, անխե՛լք, արթնացի՛ր։ 

«Ի՞նչ են ուզում դրանք։ Դռնապանը ինչո՞ւ է եկել։ Ամեն 

ինչ հայտնի է։ Դի մաղրե՞մ, թե՞ բաց անեմ։ Ավելի լավ է 

բաց անեմ։ Կորա՜ ես...» 

Նա քիչ բարձրացավ տեղից, թեքվեց առաջ և հանեց 

կեռը։ 

Նրա ամբողջ սենյակը այնպիսի չափի էր, որ կարելի էր 

առանց անկոզնից վեր կենալու բանալ ղռան կեռը։ 

Հենց այդպես է որ կա. կանգնած են դռնապանն ու Նաս֊ 

տ ասլան։ 

)imttutuit/jti/h ինչ-որ տւսրօրինսւկ հայացք նետեց նրա 

վրա՛ ւՒաոկոլնիկովր կա m աղի ո։ հանդս։ դն տեսքով նայեց 

դոնտւդա)ւի)$ ւ II ա րւա մեկնեց նրան մի ղորշ, երկտակ ծալ֊ 

վաձ թաղթ, որբ կնքված Էր շշի զմուռսով։ 

— Եանս։gut դիր Է, գրասենյակից Է,— ասաց նա4 տալով 

թ ւււղթր։ 

•—• Ո՛՛բ զբասենյակից... 

— Ուրեմն կանչում են ոստիկանատուն, գրասենյակt 

Հայտնի բան Է, թե ինչ գրասենյակ Է։ 

— Ոստիկանատո՛՛ւն... Ւնչի՞ համալւ««, 

— ես ի՞նչ գիտենամ։ Որ պահանջում են, գնա։ — Դըռ֊ 

նա պանը ոլշաղբ ութ յամբ նայեց նրան, նայեց շուրջը ու շուռ 

եկավ, որ գնա։ 

— Բոլորովին հիվանդացե՞լ ես, ինչ Է,— հարցրեց Նաս֊ 

տաս յան՝ աչք չկտրելով Ռասկոլնիկովից։ Դռնապանը նույն-

պես մի րոպե ետ նայեց։— Երեկվանից տաքություն ունես,— 

ավել ացբ եց Նաստասյան։ 

Ռասկոլնիկովր չէր պատասխանում և թուղթը առանց 

բաց անելու պահել էր ձեռքինt 

— Մի' վեր կենա, — ասաց Նաստասյան1 խղճալով ու 

տեսնելով, որ նա բազմոցից իջեցնում է ոտքերր։ — Որ հի-

վանդ ես, մի գնա, ոստիկանությունը չի փախչի։ Այդ ի՞նչ է 

ձեռքիդ։ 

Ռասկոլնիկովր նայեց ներքև« նրա աջ ձեռքում գտնվում 

էին ծոպերի կտրած կտորները, գուլպան ու պո կա ծ գրպա-

նի ծվենները։ Այնպես էլ քնել էր՝ ղրանք ձեռքում պաՀած։ 



Հետո մտածելով այղ մասին, նա հիշում էր, որ տաքության 

մեջ կիսով չափ արթնանալով, այդ ամենը պինդ սեղմում էր 

ձեռքում ու այդպես էլ նորից քնում։ 

— Ի ֊ ի ՚ հ , տես թե ինչ փա լաս-֊փալուս է հավաքել ու 

քնում է դրանցով, ասես գանձ լինեն... — Ու Նաստասյան 

սկսեց ցնցվել իր հիվանդագին ջղայնոտ ծիծաղից։ Ռաս-

կոլն ի կովը այդ ամենը վայր կենա պ ես խոթեց վերարկուի 

տակ ու աչքերր հառեց Նաստասյային։ Թեե նա այդ րո-

պեին գրեթե անկարող էր միանգամայն խելացիորեն դա-

տելու, բայց զգում էր, որ երբ գան իրեն տանելու, իր հետ 

այդպես չեն վարվի։ (TՀը՛մ... ոստիկանատո՞ւն»։ 

— Գոնե թեյ խմեիր, թե ուզում ես, բերեմ. մնացել է... 

— Ոչ... ես կգնամ, ես հիմա կգնամ,— քրթմնջաց Ռաս-

կոլնիկովը ու ոտքի ելավ։ 

— Գուցե սանդուղքից է՜՛լ չկարողանաս իջնել։ 

— Կգնամ... 

— Ինչպես կագես։ 

Նաստասյան գնաց դռնապանի ետևից։ Ռասկոլնիկովյը 

իսկույն մոտեցավ լուսամատին, գուլպան ու ծոպերը զըն-

նելու։ «Բծեր կան, բայց այնքան էլ նկատելի չեն. լրիվ աղ-

տոտվել է, ջնջվեք ու խունացել։ Ով նախապես չգիտե, ոչինչ 

չի նկատի։ Ուրեմն Նաստասյան հեռվից ոչինչ չէր կարող 

նկատել, փառք աստծո»։ Ռասկոլնիկովը գոզալով բացեց 

ծանուցագիրր ու սկսեց կարդալ, երկար, երկար կարդաց և 

վերջապես հասկացավ։ Այդ մի սովորական ծանուցագիր էր 

թաղային ոստիկանատնից, պահանջվում էր այդ օրը ժամը 

տասի կեսին ներկայանալ թա դային վերակա ցուի գրասեն-

յակը, 

«ե՞րբ է այսպիսի բան եղել։ Ոստիկանության հետ ես 

ոչ մի գործ չունեմ։ Ինչո՞ւ հենց այսօր են կանչում»,— տան֊ 

՛ալից տարակուսանքով մտածում էր նա։ — «Տեր աստված, 

թող այս ամենը շուտ վերջանա»։ Նա ուզեց ծունկ չոքել ու ա֊ 

ղոթել, բայց նույնիսկ ինքն էլ ծիծաղեց, ոչ թե աղոթքի, այլ 

իր վրա։ Սկսեց արագ հագնվել, «Մի ևն ույն է, կորչելու եմ։ 

Հագնեմ գո։լպան,— հանկարծ մտածեց նա,— Է՜լ ավելի 

կճմռթվի, կփոշոտվի, ու հետ բերը կչքանան»։ Բայց հագավ 
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թե չէ, իսկույն Հանեց զզվանքով ու սարսափով։ ԼահԱց, 

ԲաՏ9 ՈՐ ոլՐԻւ ԴոլԼպա չկա» վերցրեց ու դարձյալ 

Հագավ ու դարձյալ ծիծաղեց։ «Այս ամենը պայման ական ԷՀ 

այս ամենը Հարաբերական է, այս ամենը Հենց միայն ձևեր 

են», մտածեց նա Հարևանցիորեն, լոկ միայն թռուցիկ կեր-

պով, իսկ ինքը դողում էր ամբողջ մարմնով։ «Ախր ես Հա-

գա գուլպան, բանը Հո վերջացրի նրանով, որ Հագա»։ Ծի-

ծաղը, սակայն իսկույն վ։ ոխ արին վեց Հուսալքումով։ «Ոչ, 

անզոր եմ.,*», մտածեց նա։ Ոտքերը դոզում էին։ «Վախից 

էյ), փնթփնթաց նա քթի տակ։ Տ աքությունից գլուխը պը~ 

արտվում էր nt ցավում։ «Դա խորամանկություն է* նրանք 

ուզում են խ որա ման կաթ յամբ ինձ ծուղակի մեջ գցել և 

Հանկարծ խ ոստ սվան աթ լ աններ կորզել», շարունակում էր 

քթի տակ վէնթւինթաք՝ դարս զայով սենյակից։ «Վատ Է, որ 

ես Համարյա ղւսոանցանբի մեջ եմ.** ես կարող եմ որևէ 

Հիմւսրության դուրս տալ...»։ 

Սանդուղքից իջնելիս նա Հիշեց, որ րոլոր իրերը այնպես 

էլ թողնում է պաստառի խոռոչում. «Թերևս այնտեղ առանց 

իրեն իէուղարկություն լինի», Հիշեց ու կանգ առավt Բայց 

Հանկարծ այնպիսի Հուսալքում և, եթե կարելի է այսպես 

ասել, կործանման այնպիսի ցինիզմ Համակեց նրան, որ 

նա չուզեց ետ դառնալ և շարունակեց ճանապարՀը։ 

«Միայն թե շուտ վերջանա.*,»։ 

Փողոցում դարձյալ անտանելի շոգ էր. այդ բոլոր օրե-

րին անձրևի մի կաթիլ անգամ չէր ընկնում։ Նորից փոշի, 

աղյուս և կիր, դարձյալ գարշաՀոտություն խանութներից ու 

գինետներից, դարձյալ ամեն րոպե Հանդիպում են Հարբած-

ներ, չախոն փերեզակներ և իրենց նստելատեղերում կի-

""վ չ՚"փ փռված կառապաններ։ Արևի պայծառ շողքը ընկավ 

նրա աչքերին այնոքես, որ նայեքիս աչքերը ցավում էին, ու 

գլուխն էլ բոլորովին պտտվեց, ոովորական զգացում տենդով 

ա առա պողի, որը պայծառ, արևաշող օրը Հանկարծ դուրս է 

զալիս փողոց։ 

Հասնելով մինչև երեկվա փողոցի անկյունը, նա տանջա-

լից անՀանգստությամբ նայեց դրան, ա յ ն տանը*,, ու իս-

կույն շուռ տվեց Հայացքը։ 
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*Եթե հարցնեն, ես գուցե և ասեմ»,— մտածեց նա՝ մո-

տենալով գրասենյակին։ 

Մինչև գրասենյակ քառորդ վերստ էր մնում։ Գր ասեն յա-

կը հենց նոր էր տեղափոխվել նոր բնակարան, նոր տուն, 

չորրորդ հարկը։ Ռասկոլնիկովր մի ժամանակ, բայց շատ 

վաղուց անցողակի եղել էբ առաջվա շենքում։ Մտնելով գար֊ 

պասից, նա աջ կողմում սանդուղք տեսավ, որով իջնում էր 

մի մուժիկ, ձեռքին գրքույկ, ccՈւրեմն դռնապան է, ուրեմն 

հենց այստեղ է գրասենյակըու նա սկսեց ենթադրաբար 

բարձրանալ սանդուղքով։ Նա չէր ուղում որևէ մեկին որևէ 

բան հարցնել։ 

crՆերս կմտնեմ, ծունկ կչոքեմ և ամեն ինչ կպատմեմ++*$, 

մտածեց նա՝ բարձրանալով չորրորդ հարկ։ 

Սանդուղքը նեղ էր, դիք և ամբողջովին կեղտոտւ Չորս 

հարկերում բոլոր բնակարանների բոլոր խոհանոցների դըռ-

ները այդ սանդուղքի կողմում էին և համարյա ամբողջ օրը 

բաց էին լինումւ Հենց դրանից էլ օդը սարսափելի ծանր էր։ 

Սանդուղքով բարձրանում և իջնում Էին կռնատակերին դըր֊ 

քույկներ դրած դռնապաններ, թղթատարներ ու երկու սեռի 

ղանազան մարդիկ% հաճախորդներ։ Գրասենյակի դուռը 

նույնպես բոլորովին բաց էր։ Ռասկոլնիկովր ներս մտավ ու 

կանգ առավ նախասենյակում։ Այստեղ կանգնած սպասում 

էին ինչ֊որ մուժիկներ։ Այստեղ նույնպես օդը չափազանց 

ծանր էբ ու բացի դրանից, ւէիրտ խաոնելու չափ զգացվում 

Էբ նեխած օլիֆով պատրաստած, թարմ, դեռ լավ որակ չըս-

տացած ներկի հոտը. սենյակները դրանով Էին ներկված։ Մի 

փոքր սպասելով, Ռասկոլնիկովր որոշեց անցնել առաջ, հե-

տևյալ սենյակը։ Սենյակները փոքր Էինյ ցածրիկ առաստաղ-

ներով։ Սարսափելի անհամբերությունը նրան առաջ ու առաջ 

էր մղում։ Ոչ ոք նրան չէր նկատում։ Երկրորդ սենյակում 

նստել ու գրում էին ինչ֊որ գրագիրներ, որոնք նրանից մի-

այն մի քիչ ավելի լավ էին հագնված, տեսքով ինչ-որ տար-

օրինակ մարդիկ էին։ Ռասկոլնիկովր դիմեց նրանցից մեկին* 

— Ի՞նչ ես ուղում։ 

Նա ցույց տվեց գրասենյակից ստացած ծանուցագիրը։ 

— Գուք ուսանո* ղ եք,— հարցրեց ԴԲադ(*ՐԸ՝ նայելով 
ծանուցագրին։ 
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— Այո, նախկին ուսանողt 

Գրագիրը դիտեց նրան, բայց առանց որևէ հետաքրքրու-

թյանէ Ղա խիստ գզգզված մաղերով, նայվածքի անորոշ ւսր-

տահայտությամբ մի մարդ էր։ 

crԱրանից ոչինչ չես իմանա, որովհետև սա անտարբեր 

կէինի», մտածեց Ռասկոլնիկովր։ 

— Գնացեք այնտեղ, գործավարի մոտ,— տսաց գրագի-

րը՝ մատով ցույց տալով ամենավերջին սենյակը։ 

Ռասկոլնիկսվը մտավ այդ սենյակը (որ արդեն չորրորդն 

էր), որը փոքր էր ալ լեփ-լեցուն էր մարդկանցով։ Արանք մի 

քիչ ավելի մաքուր էին հագնված, քան մյուս սենյակներում 

ղանվողները։ Այցելուների մեջ երկու կին կար։ Մեկը սգա-

շորով էր, տղըատ հագնված, նստել էր սեղանի մ nut, ղոր-

ծ ավարի դիմաց, ու նրա թելադրությամբ ինչ-որ բան էր 

գրում։ Մյուս կինը, որ շատ չաղ էբ ու աչրի ընկնող, բոսո-

րակարմիր ու բծավոր դեմքով էբ, խիստ փարթամ հագնված, 

կրծյին թեյի ափսեիկի մեծությամբ բրոշկա կպցրած, կանդ-

նել էր քիչ հեռու և ինչ-որ բանի էր սպասում։ Ռասկոլնիկս-

վը իր ծանուցյագիրը տվեց գործավարին։ Սա անցողակի 

նայեց դրան, ասաց՝ սպասեցեք, ու շարունակեց ղբաղվեէ 

սգաշոր հագած կնոջով։ 

Ռասկոլնիկովր աղատ շունչ առավ։ crՀավանորեն այն 

չէ»։ Հետզհետե նա սկսեց զվարթանալ, նա իրեն հորդորում 

էր ուշքի գալ և արիանալ։ 

«Մի որևէ հիմարություն, մի որևէ չնչին անզգուշություն, 

ու ես կարող եմ ամ բոզջովին մ ատն ել ինձ։ Հը՜մափսոս 

որ այստեղ օդ չկա», ավելացրեց նաt crՏոթ գլուխս ա-

վելի շատ է պտտվումմիտքս էի,,»։ 

Նա իր մեջ սարսափելի խառնակություն էբ զգում։ Վա-

խենում էբ, որ անկարող կլինի ինքն իրեն տիրապետել։ Նա 

աշխատում էր կառչել որևէ բանից, մտածել բոլորովին 

կողմնակի բաների մասին, բայց այդ ամենևին չէր հաջող-

վում։ Սակայն գործավարը խիստ հետաքրքրում էբ նրանֆ 

նա ուղում էբ գործավարի դեմքից որևէ բան կռահել, հաս-

կանալ նրան։ Դա շատ ջահել, մոտ քսաներկու տարեկան մի 

մարդ էբ թուխ ու աշխույժ դեմքով, որով իր տարիքից ավե-

լի մեծ էր թվումt Հագնված էր մոդայով ու պճնամոչի նը-
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ման, ծոծրակին՝ մազաբաժան։ Լավ սանրվածք էր արել և 

անուշահոտ օծանելիք քսել։ եղունգները մաքրած էր խոզա-

նակովr Սպիտակ մատների վրա կալին բազմա՛թիվ մատա-

նիներ, բաճկոնակի վրա՝ ոսկե շղթաներ։ Այստեղ գտնվող 

մի օտարերկրացու նա նույնիսկ ֆրանսերեն մի երկու խոսք 

ասաց, այն էլ միանգամայն բավարար։ 

— Լուիզա Ւվանովնա, լավ կլիներ նստեիք,— անցողա-

կի ասաց նա փարթամ հագնված, բոսորակարմիր դեմքով 

կնոջը, որը դեռ էլի կանգնած էր ու կարծես չէր համարձակ-

վում՝ առանց հրավերի նստել, թեև կողքին աթոռ էր դրված։ 

— I c h d a n k e 1 , — ասաց նա ու կամացուկ, մետաքսե 

զգեստի խշշոցով նստեց աթոռին։ Սպիտակ ժանյակներով 

զարդարված բաց֊կապույտ նրա շրջազգեստը, որ ասես օդա-

պարիկ լիներ, տարածվեց աթոռի շուրջը՝ բռնելով սենյակի 

համարյա կեսը։ Զգացվեց օծանելիքի բույրը։ Բայց տիկինը 

ակներևաբար երկչոտում էր, որ գրավում է սենյակի կեսը և 

որ իրենից օծանելիքի հոտ է փչում, թեև ժպտում էր միա-

ժամանակ թե վախկոտոէթյամբ ու թե լկտիաբար, բայց ակ-

ներև ան Հանգւ տությամբ։ 

Սգաշորով կինը, վերջապես, ավարտեց իր գործը ու վեր 

կացավ$ Հանկարծ մի վ՚ոքր ազմկսղի, միանդամայն կտրի" 

ճտբար և յուրաքանչյուր քայլափոխում մի տեսակ առանձ-

նահատուկ ձևով թոթվելով ուսերը, ներս մտավ մի սպաf 

հովարավոր և գլխարկանիշով գլխարկը գցեց սեղանին ու 

նստեց բազկաթոռին։ Տեսնելով նրան, փարթամ տիկինը ուղ-

ղակի վեր թռավ տեղից ու ա՛պա մի ինչ-որ առանձին ցըն֊ 

ծութ յամբ սկսեց ծնկածալ ողջույն տալ, բայց սպան ոչ մի 

ուշադրություն չդարձրեց նրա վրա, իսկ տիկինր այլևս չհա-

մարձակվեց նստել նրա ներկայությամբ։ Սպան պորուչիկ 

էր, թաղային վերակացուի օգնականը, դեպի երկու կողմը 

հորիզոնադիր ցցված, շիկավուն բեղերով ու չափազանց 

մանր դիմագծերով, որոնք, սակայն, բացի որոշ լկտիությու-

նից, առանձին ոչինչ չէին արտահայտում։ Նա խեթ-խեթ և 

մասամբ զայրույթով նայեց Ռասկոլնիկովին, որը չնայած 

խիստ վատ իր կոստյում ին ե իր նկատմամբ ստորացուցիչ 

՚ ենորՀակալ Լմ (ւ/Լբմ.}է 
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վերաբերմունքին, արժանս/վայել կեցվածք էր պահպանում• 

նա անզգուշաբար չափազանց երկաբ ու շիտակ նայեց պո-

րուչիկին, այնպես որ սա նույնիսկ վիրավորվեց։ 

— Դու ի՞նչ կուզեիր,— բղավեց նա՝ հավանորեն զար-

մանալով, որ այդպիսի ցնցոտիավորը չի էլ մտածում շփոթ֊ 

վել նրա կայծակնացայտ հայացքից։ 

— Կանչել են... Ծանուցագրով...— մի կերպ պատ աս֊ 

խանեց Ռասկոլնիկովրt 

— նա իրենից, ո ւ ս ա ն ո ղ ի ց , փող բռնագանձելու գործով 

է եկել,— շտապեց հայտնել գործավարը1 հայացքը կտրելով 

թղթից։ — Ահա, կարդացեք,— և նա Ռասկոլնիկովին մեկ֊ 

նեց մի տետրակ՝ ցույց տալով կարդալու տեղը։ 

«Փո՞ղ, ի՞նչ վ/ոզ»,— մտածեց Ռասկոլնիկսվը,— «Բայց 

... ուրեմն հավանորեն այն չէ»։ եվ նա ցնցվեց ուրախու-

թյունից։ Նա հանկարծակի մ եծա գույն, անասելի թեթևու-

թյուն զգաց։ Ուսից թափվեց ծանր բեռը։ 

— Իսկ դուք ո՞ր ժամին պետք է ներկայանայիք, հար֊ 

զեչի պարոն,— բղավեց պորուչիկը՝ հայտնի չէ ինչից ավելի 

«ւ ավելի վքւրավորվելով,— ձեզ գրում են իննին, իսկ հիմա 

աբղեն տասներկուերորդ ժամն է։ 

— Ծանուցագիրը ինձ բերին ընդամենը քառորդ ժամ 

առաջ,— բարձրաձայն և ուսի վբայով պատասխանեց Ռաս-

կոլնիկովը, որ նույնպես բարկացել էր հանկարծակի և իր 

համար անսպասելի կերպով և դրա մեջ նույնիսկ որոշ հա-

ճույք էբ գտնում։ — Ու ես եկա, թեև հիվանդ եմ, տենդով 

բռնված։ 

— Մի' բարեհաճեք գոռալ։ 

-— Ես չեմ գոռում, այլ շատ հանգիստ եմ խոսում, այդ 

դուք եք գոռում ինձ վրա. իսկ ես ուսանող եմ և թույլ չեմ 

տա ինձ վրա գոռալ։ 

Օգնականը այնքան կատաղեց, որ առաջին րոպեին նույ-

նիսկ ոչինչ չկարողացավ ասել, և միայն ինչ-որ շիթեր թռան 

նրա շրթունքներից։ Նա տեղից վեր թռավ։ 

— Հաճե-ցեք լռե-ե՚ր Դուք ատյանում եք։ Մի' կոո~ 

պտե-եք, պարոն։ 

— Ախր դուք էլ եք ատյանում,— Դոլեց Ռասկոլնիկովը, 

— բացի այն, ոբ գոռում եք, պապիրոս եք ծխում, հետևա֊ 
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պես մեզ բո լորիս արհամարհում եքէ— Այս ասելով, Ռասr 

կոլնիկովը անասելի հաճույք զգաց։ 

Գործավարը ժպաալով նայում Էր նրանց։ Տաքարյուն պո֊ 

քուչիկը ըստ երևույթին շփոթված Էրէ 

— Այգ ձեր գործը չէ,— ՐԴ,աւՍ*ց նա մի տեսակ անբնա-

կան սրեն բարձր,— րարեհաճեցեք պատասխան տալ, որ պա-

հանջում են ձեզնից։ 8ռւյց տվեք դրան, Ալեքսանդր Գրի-

գորևիչ։ Ձեր դեմ գանգատներ կան։ Փող չեք վճարում։ Բա֊ 

զեիս տեսեք։ 

Բայց Ռասկոլնիկովը արդեն չէր լսում և ա գահ ութ յամբ 

հափռեց թուղթը1 արագորեն փնտրելով խնդրի լուծումը։ 

Կարդաց մեկ, երկու անգամ ու չհասկացավ։ 

— Սա ի՞նչ է,— հարցրեց նա գործավարինt 

—- Դրանով ձեզնից փող են պահանջում ըստ պարտա֊ 

գրի, բռնագանձման կարգով։ Դուք պետք է կամ վճարեք, 

ավելացրած բոլոր ծախքերը, տույժերը և այլն, կամ գրա֊ 

վոր պատասխան տաք, թե երբ կարող եք վճարել, ու դրա 

հետ մեկտեղ պարտավորվեք մինչև վճարելը չհեռանալ մայ-

րաքաղաքից, չվաճառել և չթաքցնել ձեր գույքը։ Իսկ փո-

խատուն կարող է վաճառել ձեր գույքը ու ձեզ հետ վարվել 

օրենքների համաձայն։ 

— Բայց ես»»* ոչ ոքի պարտք չեմ* 

— Այդ արդեն մեր գործը չէt Իսկ մեզ մոտ ահա ստաց-

վել է բռնագանձման համար ներկայացրած, ժամկետն անց-

կացրած և օրենքով բողոքարկված հարյուր տասնհինգ ռուբ-

լու պարտագիր, որբ դուք ինր ամիս առաջ տվել եք կոլեգիա-

կան ասեսորի այրի Զարնիցինային և որը այրի Զարն ի ցինա~ 

յից վճարմամբ անցել է արքունի խորհրդական Չերարովին, 

ու մենք էլ սրանով ձեզ հրավիրում ենք պատասխան տալt 

— ^աՏՑ էէ* ttP նա իմ տանտիրուհին էt 
— Հետո իՈնչ, որ տանտիրուհին է։ 

Գործավարը նրան նայում էր ցավակցության ու միև-

նույն ժամանակ որոշ հրճվանքի, զիջողական ժպիտով, որ-

պես մի նորելուկի, որին հենց նոր են սկսում փորձեի %Հը , 

ինչպես ես հիմա քեզ զգում»,— մտքում ասում էր նա։ Բայց 

Ռասկոլնիկովը հիմա ի՞նչ, ի՞նչ գործ ուներ պարտագրիt 

տույժի հետ։ Արդյո՞ք արժեր, որ նա այժմ որևէ չափով ան-
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£ հանգստանար դրանից կամ դրա վբա անգամ որևէ ուշադրու-

թյուն դարձներ։ Նա կանգնել էր, կարդում էր, լսում, պա-

տասխանում էր, նույնիսկ ինքն էլ հարցեր էր տալիս, րայց 

այգ ամենը մեքենայաբար էր անում։ Ինքնապահպանման 

հրճվա՛նք, փրկությո՛ւն ահավոր վտանգից. ահա թե ինչն էր 

այդ րոպեին համակում նրա ամբողջ էությունը առանց կան-

խատեսման, առանց անալիզի, առանց գա՛լիք գուշակություն-

ների ու կռահումների, առանց կասկածների և առանց հար-

ցերի։ Դա լիակատար, անմիջական, զուտ անասնական բերկ-

րանքի պահ էր։ Բայց հենց այդ րոպեին գրասենյակում 

շանթ ու կայծակի պես մի րան պատահեց։ Պորուչիկը, որ 

դեռ ամբողջ հոգով ցնցված էր իր նկատմամբ եղած անհաբ-

ԳաԺց վերաբերմունքից, թունդ բորբոքվելով ու ակներևա-

բար ցանկանալով պաշտպան ել իր տ ում ած ինքնաս իրոլթյու-

նր, զայրացած հարձակվեց դժբախտ <rփարթամ տիկնոջս 

վրա, որը նրան նայում էբ միանգամայն հիմար ժպիտով 

հենց այն րոպեից սկսած, երբ նա ներս մտավ։ 

— Հր, անիծվածի մեկը,— հանկարծ բղավեց նա ամ-

ր ողջ կոկորդով Հսգաշորով կինը արդեն գնացել էր),— ան-

ցած գիշերը քեզ մոտ ի՞նչ է կատարվել, հը՞։ էլի խայտա-

ռակություն, տուրուդմբոց ես սարքում ամբողջ փողոցով 

մեկ։ էլի ծեծկռտոց ու հարբեցողություն։ Ուզում ես բա՞նտ 

ընկնել, հա՞։ Չէ՞ որ ես արդեն քեզ ասել եմ, տասն անգամ 

քեղ նախազգուշացրել եմ, որ տասնմեկերորդ անգամ չեմ 

ների։ Իսկ դու էլի, էլի չես խրատվում, ա՛յ ջադու, ա՛յ նզով-

ված* 

Ռասկոլնիկովի ձեռքից նույնիսկ ընկավ թուղթը, և նա 

ապշած նայեց փարթամ կնոջր, որին այդպես անպատկա-

ռորեն շշպռում էին. սակայն շուտով գլխի ընկավ, թե ին-

չումն էր բանը, և իսկույն այդ ամբողջ պատմությունը սկր֊ 

սեց նույնիսկ շատ դուր գալ նրան։ նա լսում էր հաճույքով, 

այնպես, որ ուզում էր նույնիսկ քրքջալ, քրքջալ, քրքջալ... 

Նրա բոլոր շզերը կարծես ցատկոտում էին։ 

— Իլյա Պետբովիչ,— հոգացողությամբ ասա՛ց գործա-

վարը, բայց առայժմ կանգ առավ, որովհետև ցասկոտտծ 

պորուչիկին անկարելի էր ղսպել այլ կերպ, քան ձեռքից 

բռնելով, մի րան, ոբ նա գիտեր սեփական փորձիցt 
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Ինչ վերաբերում է փարթամ կնոջր, ապա սկզբում նա 

ուղղակի ցնցվում էր շանթ ու կայծակից, բայց տարօրինա՜կ 

բան. որքան շա տանում և թնդանում էին հայհոյանքներր, 

այնքան նա սիրալիր տեսք էր ընդունում, այնքան հմայիչ 

էր դաոնում նրա մոլիտը, որ ուղղված էր ահարկու պորուչի-

կին։ Նա մանր֊ մանր քայլում էր ա եղում և շարունակ ձըն-

կա ծալ ողջույն էր տալիս, ան Հա մրեր ու թ յամբ սպասելով, 

որ վերջապես իրեն էլ թույլ տան խոսել, ու նրա սպասածը 

կատարվեց/ 

- Ինձ մոտ ոչ մի աղմուկ ու տուրուդմբոց չի եղել, Սի 

կապիտան,— հանկարծ րլբչացրեց նա, ասես սիսեռ էին թա-

փում. նա խոսում էր գերմաներեն թունդ ակցենտով, թե-

պետև ռուսերեն աշխույժ կոարատելով, —ու ոչ մի, ոչ մի 

շկանդալ չի եղել, իսկ նա եկավ հարբած, ու այդ բոլորը ես 

կպատմեմ, պ. կապիտեն, իսկ ես մեղավոր չեմ... Իմ պահած 

տունը կարգին է, սի կապիտեն, ու վարվեցողությունը կար֊ 

րին է, պ. կապիտեն, ու ես, միշտ, միշտ ինքս ոչ մի շկան֊. 

դալ չեմ ուզեցել։ Իսկ նա եկավ բոլորովին հարբած, հետո էլ 

դարձյալ երեք շիշ պահանջեց, հետո Լ[ բարձրացրեց ոտքը ու 

սկսեց ոտքով դաշնամուր նվազել, իսկ դա ամենևին Լավ չէ 

կարգին տան մեջ, ու նա ջարդեց դաշնամուրր, ու ես ասի, որ 

դա ամենևին, ամենևին էլ մարդավարի վարմունք չէ։ Իսկ նա 

մի շիշ վերցրեց ու սկսեց բոլորի հետևից հրել շշով։ Ես շոլ֊ 

տով կանչեցի դռնապանին, ու Կարլը եկավ, նա խփեց ու 

վնասեց Կաբլի աչքը, Հենրիետայի աչքին էլ խփեց ու վնա-

սեց, ինձ էլ հինգ անգամ ապտակ կերցրեց։ Եվ դա այնպե՜ս 

անվայել բան է կարգին տան մեջ, պ. կապիտեն, ու ես լաց 

էի լինումI Իսկ նա բաց արեց ջրանցքի կողմի լուսամուտը ու 

կանգնեց լուսամուտին ու վժվժաց խոզի ճոլտի նման, այգ էլ 

հո խայտառակություն է։ Ինչպե՞ս կարելի է լուսամ ուտից փո-

ղոցով մեկ վժվժալ ճուտի պես։ Ֆո'ւյ֊ֆո'ւյ-ֆո'ւյ։ Կարլը քա-

շեց նրա ֆրակի փեշից, որ նա ցած իջնի, ու ճիշտն ասեմ, 

պ, կապիտեն, պատռեց փեշը։ Ու հարբածը հետո գոռում-

գոչում էր, որ իրեն տասնհինգ մանեթ տուգանք վճարեն։ Ու 

ես ինքս, պ. կապիտեն, նրան հինգ մանեթ վճարեցիt Նա ան-

ազնիվ հյուր է, պ. կապիտեն, ու ամեն տեսակ շկանդալ է 

անում։ — Ես,— ասում է,— ձեզ վրա մի մեծ սատիրա կգը֊ 
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բեմ, ես կարող եմ բոլոր թերթերում ձեր դեմ ամեն աեսակ 

րան դրել* 

— Ուրեմն գրողների՞ց է։ 

— Այո, պ* կապիս/են, ե ինչպիսի" անազնիվ հյուր է, պ. 

եապիաեն, երբ մտնում է կարգին տունը*** 

— Դե, դե, բավական է։ Ես արդեն քեզ ասել եմ, ասել, 

ես հո ասել եմ քեղ**, , 

— Իլյա Պետրովիչ,— նոիից լուրջ տոնով ասաց գործա-

վարը։ Պորուչիկր արագ նայեց նրան. գործավարը թեթևակի 

գլխով արեց։ 

— ... Ուրեմն ահա քեզ իմ վերջին ասելիքր, հարգելի Լսւ-

I | | H | I I I Իվանովնա, ե սա աբզեն վերջին անդամը կլինի,— շա-

բանակեց պորաչ իկր,— եթե թեկուզ միայն մեկ անգամ Էլ 

բո կա բդին աանբ սկանդալ լինի, ապա ես քեզ արգելանոց 

կնստեցնեմ, ինչպես առվում Է բարձր ոճով։ Էսո՛՛ւմ ես։ Այդ-

սլես ուրեմն, գրականագետը, հեղինակը «կա բ գին տանըX) փե-

շի համար հինգ ռուբլի Է վերցրել։ Ա՛յ, թե ինչ մարդիկ են 

դրանք, հեղինակներր, —ու պորուչիկը արհամարհական հա-

յացք նետեց Ռասկոլնիկովի վրա։ — Երկու օր առաջ մի պան-

դոկում նույնպես նման մի պատմ ություն եղավ* այդպիսի 

մեկր ճաշեց ու չի • ուզում վճարել, «Ես,— ասում Է,— ձեր 

մասին սատիրա կգրեմ»։ Անցյալ շաբաթ շոգենավում մի ուրի-

շբ ամ են ա կեղտ ոտ խոսքեր ասաց մի պետական խորհրդակա-

նի պատվարժան ընտանիքին, նրա կնոջն ու աղջկան։ Օրերս 

մի հրուշակարանից հրելով դուրս վռնդեցին այդպիսի մեկին։ 

ԱԴա թե ինչպիսին են այդ հեղինակները, գրականագետները, 

սէսանոզները, մունետիկները,** թյո՜ւ։ Իսկ գոլ գնա, Լաւ|յւ-

| |ա Իվանովնա, ես ինքս կանցնեմ քեզ մոտ*** այն ժամանակ 

զզույշ, լսեցի՞ր, 

Լուիզա Իվանովնան շտապեց սիրալիրությամբ ծնկածսղ 

ոդջույն տալ դեպի բոլոր կողմերր ու այդ կերպ ետ-ետ գնաց 

մինչև գուռը* բայց գռան շեմքին հետույքով հրեց բարեկազմ 

մի սպայի, որր շիտակություն արտահայտող և զվարթ դեմ-

քով Էբ ու փարթամ, խիտ, րաց-շիկավուն այտամորուքով։ 

Դա ինքը Նիկոդիմ Ֆոմիչն Էր, թաղային վերակացուն։ Լուի-

զա Իվանովնան շտապեց ծնկածալ ողջույն տալ կռանալով 
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Համարյա մինչև հատակը, ու արագ, մանր քայլերով, շորո-

րալով, գրասենյակից դուրս թռավէ 

— ԷլՒ' ԴՂՐԴձոլն։ Էլի՛ Հանթ ու կայծակ, մրրի՜կ, փոթո-

րի կէ— սիրալիր ու բարեկամաբար դիմեց Նիկոդիմ Ֆոմիչը 

Իլյա Պ ետ բովի չինԷլի՜ վրդովեցին սիզտդ, Էլի զայրացար. 

գեռ սանդուղքից Էի լսումւ 

— Դե ի՞նչ արած,— շիտակ անփութությամբ (և նույնիսկ 

կարծես մի քիչ բարկացկոտ) ասաց Իլյա Պետրովիչը, ինչ-որ 

թղթերով անցավ դեպի մի այլ սեղան՝ յուրաքանչյուր քայ֊ 

լափոխում գեղեցիկ թոթվելով ուսերը, ձախ ոտքը մեկնելիս 

առաջ Էր տալիս ձախ ուսր, աջ ոտքր մեկնելիս՝ աջ ուսր։ — 

Ահա, հաճեցեք տեսնել, պարոն հեղինակը թե ուսանողը, այ-

սինքն՝ նախկին ուսանողը> փող չի վճարում, մուրհակներ Է 

տ վել, բնակարան ր չի ազատում, նրա դեմ անընդհատ գան-

գատներ են ստացվում, սակայն բարեհաճում Է դժգոհ ութ յուն 

հայտնել, որ ես իր ներկայությամբ պապիրոս ծխեցի։ Ինքը 

ստորություն Է անում, ուրիշին կպչում, ահա, հաճեցեք նա֊ 

յել դրան, ահա նա իր հիանալի տեսքով։ 

— Աղքատությունը պակասության չէ, բարեկամ ս, դե 

ինչ արած, հայտնի բան է, դյուրաբորբոք ես, վառոդ ես, չես 

կարողացել վիրավորանքը տանել։ Դաք երևի ինչ-որ պատ-

ճառով նեղացել եք նրանից ու ինքներդ էլ ձեզ չեք զսպել,— 

շարունակեց Նիկոդիմ Ֆոմիչր՝ սիրալիր դիմելով Ռասկոլնի-

կովին,—- բայց դուք իզուր եք այդպես արել, ես ձեզ կասեմ, 

որ նա մի-ան-գա֊մա՜ յն ազնիվ մարդ է, բայց վառոդ է, վա֊ 

ոոդ, տաքանում էp պայթում, այրվում ու մեղմանում, ամեն 

ինչ անցնում էք Վերջը հենց միայն ոսկի սիրտն է մնում։ Նր-

բան գնդում էլ <rպ որուչիկ֊ վա ռո դ» էին անվանում։ 

— Եվ ինչպիսի՜ գունդ էր,— բացականչեց Ւչյա Պետրո-

վիչը, խիստ գոհ լինելով, որ այդպեո հաճելի շոյեցին իրեն, 

բայց դեռ շարունակելով նեղացած լինել։ 

Ռասկոլնիկովը հանկարծ ցանկացավ նրանց բոլորին խիստ 

հաճելի որևէ բան ասել։ 

— Ներեցեք, կապիտան,— սկսեց նա բոլորովին առանց 

քաշվելու, հանկարծ դիմելով Նիկոդիմ Ֆոմիչին,— մտեք նաև 

իմ դրության մեջ..* Ես պատրաստ եմ նույնիսկ ներողություն 

խնդրելու նրանից, եթե իմ կողմից որևէ անփույթ վերաբեր-
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մանք է եղել։ Ես աղքատ ու հիվանդ ուսանող եմ՝ չքավորու-

թյունից ընկճված (նա այդպես էլ ասաց՝ «ընկճված»)։ ես 

Նախկին ուսանող եմ և հիմա չեմ կարողանում ուսում ս շ ա-

րւ՚էնակել, որովհետև ինձ պահելու հնարավորություն չունեմ* 

րայ։յ ես փող կստանամ... JV? նահանգում ես մայր ու քույր 

nt It եմ,Ինձ փող կուղարկեն ու ես... կվճարեմ ։ Իմ տ ան տ ի ֊ 

րուհին րարի կին է, բայց որովհետև ես դասեր չունեմ ե ար֊ 

դեն չորս ամիս նրան փող չեմ վճարում, այնքան է չարացել, 

որ ինձ նույնիսկ ճաշ չի ուղարկում... Ես բոլորովին չեմ հաս-

կանո»մ, թե այղ ինչ մուրհակ է։ Հիմա նա ինձնից այդ պար֊ 

աադբով փող ft պա Հան ջամ, ես որտեղի՛* ց վճարեմ, ինքներդ 

դատ եցեր,,. 

Բայց ախր ղա մեր ղործը չէ,— դարձյալ ասաց գոբ֊ 

ծ ա վա րր ւ 

- Նեոեոեռ. ներեցեք, ես ձեզ հետ միանգամայն համա՛-

ձայն եմ, բայց թույլ տվեք բացատրեմ,— նորից վրա բերեց 

/հսսկոլնիկովը՝ դիմելով ոչ թե գործավարին, այլ դարձյալ 

Նիկոգիմ Ֆոմիչին, բայց ամեն կերպ աշխատելով դիմել նաև 

Իլյա Պետրովիչին, թեև սա համառորեն ձևացնում էր, որ 

թղթերով է զբաղված և արհամարհաբար ուշադրություն չի 

դարձնում նրա վրա,— թույլ տվեք ես էլ իմ կողմից բացատ֊ 

րեմ, ոբ ես նրա մոտ ապրում եմ արդեն մոտ երեք տարի, 

՛Հենց դա վառից ժամանելուց սկսած, ու առաջ... առաջ... հա, 

ինչո՞ւ չխոստովանեմ, հենց սկզբից ես խոստում տվի, ոբ 

կամա ս)ւս$նամ նրա աղջկա հետ, խոստումս բանավոր էր, ոչ 

մի բանի չսլա րաավորեցնող... այդ աղջիկը... սակայն... ինձ 

)աւյնիսկ դար էր ղալիս... թեև ես սիրահարված չէի... մի 

խոսքով, դե ջահելություն Էր, Էլի, այսինքն՝ ուզում եմ ասել, 

որ տանտիրուհիս այն ժամանակ ինձ շատ փող Էր տրամա֊ 

որում, ու ես մասամբ շոսւյլ կյանք Էի վարում... Ես շատ 

թեթևամիտ Էի... 

— Ձեզնից ամենևին Էլ այդպիսի գաղտնիքներ չեն պա-

հանջում, հարգելի պարոն, ու ժամանակ Էլ չկա դրանք լսե-

լու,— կոպտաբար և հրճվանքով վրա բերեց Իլյա Պետրովիչր, 

բայց Ռասկոլնիկովր տաքանալով ընդհատեց նրան, թեև հան-

կարծակի զգաց, որ խոսելր չափազանց ծանր Էր իր համար* 

.— Բայց թույլ տվեք ինձ, թույլ տվեք պատմել... թե բա֊ 
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նը ինչպես է եղել.** թեև դա ավելորդ է, համաձայն եմ ձեզ 

հետ։ Մի տարի առաջ այդ աղջիկը մեռավ տիֆից, ես էլի մ ը՛-

նում էի այդ տանը։ Երթ տանտիրուհին տեղափոխվեց այժըմ-

յան րնակարանր, բարեկամաբար ասաց ինձ... որ միանգա֊ 

^այն վստահ է իմ նկատմամբ... բայց արդյոք եո չե՞մ ուզե֊ 

նա իրեն տալ հար յար քսան ռոլբլու այդ պարտա գիրր* այդ 

էր նրան տալիք իմ ամբողջ պարտքը. թույլ տվեք. նա ասացֆ 

թե հենց որ ես այդ թուղթր տամ իրեն, նա էլի ինձ փոխարի-

նաբար փող կտա, ինչքան որ ուզենամ, թե ինքը իր հերթին 

երբեք, երբեք չի օգտվի այդ թղթից, մինչև որ ես ինքս վճա-

րեմՀ նա հենց այդպես էլ ասաց... Եվ ահա այժմ, երբ ես 

դասեր չունեմ ու սոված եմ մնացել, նա գանգատ է տալիս 

այդ փոզր ինձնից բռնագանձելու համարՀիմա ես ի՞նչ 

ասեմ։ 

— ԱյԴ Բ"[ՈՐ սենտիմենտալ մ անրամ ա սնությունն երբ մեզ 

չեն վերաբերում, հարգելի պարոն,— լկտիաբար րնդհատեց 

Ւլյա Պետրովիչը,— դուք պետք է պատասխան և պարտավո-

րագիր տաք, իսկ եթե դուք բարեհաճել եք սիրահարված լի-

նել և այդ տեսակ տրագիկ պահեր ապրել, դա բոլորովին մեր 

գործը չէր։ 

— Դե լավ էլի... այդ դաժանություն է...— փնթփնթաց 

Նիկոդիմ Ֆոմիչը, նստեց սեղանի մոտ ու սկսեց նույնսլես 

թղթեր ստորագրել։ Նա իրեն մի տեսակ անհարմաբ զգաց։ 

— Դե, գրեցեք,— ասաց գործավարը Ռասկոլնիկովին։ 

— Ի^նչ գրեմ,— մի առանձին կոպտությամբ հարցրեց 

Ռասկոլնիկովը։ 

— Ես ձեզ կթելադրեմ։ 

Ռասկոլնիկովին թվաց, թե իր խոստովանությունից հե-

տո գործավարը սկսել է իր նկատմամբ անփույթ և արհա-

մարհական վերաբերմունք ցույց տալ. բայց, տարօրինակ 

բան, հանկարծ նա զգաց, որ իր համար բոլորովին միև-

նույն է, թե ով ինչ կարծիքի է իր մասին, և այդ փոփոխու֊ 

թյունր կատարվեց գրեթե մեկ ակնթարթում, մեկ րոպեում t 

Եթե նա ուզենար մի քիչ մտածել, ապա, իհարկե, կզար-

մանար, թե ինչպես կարող էր մի րոպե առաջ այդպես խո-

սել նրանց հետ և նույնիսկ հրամցնել իր զգացմունքներըt 

Եվ որտեղից է՞լ հայտնվեցին այդ զգացմունքները։ Իսկ հի֊ 
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մ ա ընդհակառակը, եթե հանկարծ սենյակը լցվեր ոչ թե 

թաղապե տներով, այլ իր ամենաառատին բարեկամներով, 

ապա այդ դեպքում էլ ինքը կարծես թե անկարող կլիներ 

նրանց որևէ մարդկային խոսք ասել, ա յնքա՚ն Հանկարծա-

կի դատարկվել էր իր սիրտը։ Տանջալից, անհուն մենու-

թյան ու խորթա ցմ ան մռայլ զգացումը հանկարծ անդրա-

դարձավ նրա հոգու և գիտակցության վրա։ Իլյա Պետրովի֊ 

չի հանդեպ իր սրտի զեղումների նվաստությունը չէր, իր 

նկատմամբ պորուչիկի ծաղրանքի նվաստությունը չէր, որ 

հանկարծ այդպես տակնուվրա արեց իր սիրտր։ 0, այժմ 

\ւա ի սպա ի անտարբեր էր դեպի հենց իր ստորություն ր, 

դեպի mjtf /՛"/"/' պատվադդսւցոլթյոէնները, պորուչիկները, 

գերման ffi Հին երբ , բոնա գանձումն երբ, գրասենյակները և 

այլն, և այլ)։ t !)թէ> իրեն այդ բազեին այրման դա տա պար-

տեին, աւզտ ույդ դե ւդբում Լլ նա ոչ մի շարժում չէր անի, 

)>ույնիսկ հազիվ թե ուշադրությամբ լսեր դատա վճիռր։ Նրա 

մ՛եջ իրեն բոլորովին անծանոթ մի ինչ-որ նոր, Հանկարծա-

1;ի ու երբեք չեղած բան էր կատարվում։ Նա չէ թե հասկա-

նում, այլ զգացողության ամբողջ ուժով զգում էր, որ ոչ 

միայն քիչ առաջվա սրտազեղություններով, այլ նույնիսկ 

1'նչով էլ որ լիներ, ինքը արդեն չէ(։ կարողանա դիմել թա-

գա՛}՝ ։սսի ոստիկանատանը գտնվող այդ մարդկանու եթե 

այնտեդ քինեին հարազատ եղբայրներ ու քույ;}եր, այլ ոչ 

թե ոստիկանս։ տան պորուչիկներ, ասրս այդ դեպքում էլ 

ինրր չՀր դիմի նրանց ու նույնիսկ կյանքի ոչ մի դեպքում 

/ "'.ք'/ բ ՚ ՚ ՚ ^ ՚ ր չէր անի, մինչև այ՛} րոպեն նա դեռ երբեք 

" ' / ' / " / A " A '"'«/՛օրինակ ու սարսավ:ե՚ի զգացում չէր ապրել։ 

!}վ որ ամԼ)»իէք տանջալին էր, դա ավելի շուտ զգացում էր, 

բան զրաա !լ։յ mffjnt )։, րան Հ ՛ս ո կ ս՛ ՚յ ո դա թ յո ւն» ան մ իջա կան 

զգացում Լր, մինչև սւյ մ մ կյանքս ոք ապրած բոլոր դդա-

g ո I մն ե ր ից ;>j if ե նա տա նջալի ն t 

Գործավաոր սկսեց նրան թե լա դրել այդպիսի ոե պ քե-

րում սովորական պատասխանի ձևը, այսինքն՝ թե չեմ կա-

րող վճարեի խոստանում եմ վճարել այսինչ ժամկետում 

(երբևէ), ք։ ս֊ոքից չեմ մեկնի, գույքս ոչ կծախեմ, ոչ էլ 

Ոէվիրեմ որևէ մեկին և այլն։ 
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— Դուք չեք կարողանում գր^Լէ ԳՐէ1Ծ ընկնում Է ձեր 

ձեռքից։ Դուք հիվա՞նդ եք,— ասաց գործավարը՝ հ ետա-

քըրքրությամ ր նայելով Ռասկոլնիկովին։ 

— Այո.** գլուխս պտտվում Է*** շարունակեցեք թե լադ՛ 

Րե,Ր 
— Վերջացա վ, ստորադրեցեքt 

Գործավարը վերցրեց թուղթը և զրաղվեց ուրիշ այցե-

լուներով։ 

Ռասկոլնիկովր վերա դարձրեց դրիչը, Բայց փոխանակ 

վեր կենալու ե գնալու, արմունկները հենեց սեղանին և 

գլուխն առավ ձեռքերի մեջ։ Ասես մեխ խփեցին նրա կա-

տարին։ Հանկարծ իր գլխում մի տարօրինակ միտք ծագեց* 

հենց այժմ վեր կենալ, մոտենալ նիկոդիմ Ֆոմիչին ու նր-

բան պատմել ամեն ինչ, որ կատարվել Էր նախորդ օրը, 

ամեն ինչ, մինչև վերջին մանրամասնությունը, այնուհե-

տև նրա հետ գնալ իր բնակարանը ե ցույց տալ անկյու-

նում, խոռոչում գտնվող իրերը։ Այդ տենչը այնքան ուժեղ 

Էր, ոբ նա արդեն տեղից վեր կացավ այն կատարելու։ 

«Չմտածե՞մ գոնե մի րոպե»,— անցավ նրա մտքով։ — 

«Ոչ, ավելի լավ Է առանց մտածելու ուսերիցս թոթափեմ 

այս ծանրությունը»։ Սակայն հ անկարծ նա կանգ առավ 

քարացածի նման* Նիկոդիմ Ֆոմիչը տաքացած խոսում Էր 

Իլյա Պ ետրովիչի հետ ու նա լսեց հետևյալ խռսքերր* 

•— Այդ անկարելի Է, երկուսին Էլ կա զա տ են ։ Նախ՝ ամեն 

ինչ հակասական Է* ինքն երգ դատեցեք, եթե դա իրենք Էին 

արել, ինչո՞ւ պետք Է կանչեին դռնապանին, իրենց մ ատն և ֊ 

լու համա՞ր, ինչ Է, թե՞ խորամանկություն բանեցնելու հա-

մար։ Ոչ, զա անմիտ խորամանկություն կլիներ։ Եվ վերջա-

պես, երկու դռնապաններր և մի կին ուսանող Պեստրյակո-

վին տեսել են հենց դարպասի մոտ, հենց այն րոպեին, երբ 

նա ներս Էր մտնում* նա եկել Էր երեք րնկեբների հետ, 

դարպասի մոտ բաժանվել Էր նրանցից և դեռ նրանց ներ-

կայությամբ դռնապանին հարցրել պառավի բնակարանր։ 

Ինչո՞ւ պետք Է այդ հարցներ, եթե այդպիսի դիտավորու-

թյամբ Էր դնւււմ։ Իսկ Կոխը նախքան պառավի մոտ գնա\ը 

կես ժամ նստել Էր ներքևում, աբծտթաջբող վարպետի մոտ, 
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և ճիշտ ութից քառորդ պակաս այնտեղից վերև էր գնւսցելէ 

Դե հիմա գլխի ընկեք... 

— Բայց ներեցեք, այդ ինչպե՞ս Էր, որ նրանք այդպիսի 

Հակասության մեջ են րնկեի իրենք են Հավատացնում, որ 

ւ՚ուոբ ծեծել են, և գա փակ Է եղել, իսկ երեք րոսլեից հե֊ 

տո, երբ եկել են դռնապանի Հետ, դուռր բաց Է եղել։ 

— Հենց այդ բանր* մարդասպանը անպայման ներսում 

Լ եղել ե սողնակով փակել Է դուռը. անշուշտ նրան այնտեղ 

կրոնեին, եթե Կոխը Հիմարություն չաներ և ինքն Էլ չգնար 

ղո նա պանին կանչել ու։ Իսկ fiUl հենց այդ պաՀին Էլ կարո-

գացեք Լ իքն ել սան ղ ոսլքուք ո։ մի կերպ ծլկել նրանց կող֊ 

բից» Կոիւր երկո* A ես քով Լ խաչակնքում * «Եթե ես այնտեղ 

մնայի , ա է՛ I», մ Լ )nu , մ ար էրս ո ւղ ա նր դուրս կթոչեր ոլ 

կէոլքնէէէք կ" ւ՚ք ու )ւ եր ի)ւ\»է Նոյ աղամ է, սուս ական մաղթանք 

tj ա ա/.էրե f է Հ ա • »;/-հ ա... 

-- Իսկ ւււէիոնսrfին ոչ ոք չի'՞ տեսելէ 

— Ախր ո՛՛նց տեսնես, Հո տուն չէ, Նոյի տապան է,— 

trutug գործավարը, որ լսում էր այղ խոսակցությունը։ 

— Գործը պարզ է, գործր պարզ է,— կտրուկ ասաց Նի֊ 

կալի մ Ֆոմիչը: 

— Ոչ, գործը այնքան էլ պարզ չէ,— վրա բերեց Իլյա 

Պ ետրովիչը։ 

Ռասկոլնիկովր վերցրեց գլխարկը և քայլեց դեպի դուռը։ 

Բայց նա դռանը չՀասավ... 

Երր նա ուշքի եկավ, տեսավ, որ նստել է աթոռին, որ 

իրեն աջ կողմից բռնել է ինչ֊ոբ մի մարդ, որ ձախ կողմից 

կանգնած է մի ուրիշ մարդ՝ դեղին ջրով լցված դեղին րա-

Ժակր ձեոքին, որ Նիկոդիմ Ֆոմիչը կանգնել է իր առաջ և 

սևեռուն նայում { իրեն. նա աթոռից վեր կացավ։ 

— Ալդ ի՞նչ է, դուք հիվա՞նդ եք,— բավական խիյտ 

հարցրեց Նիկոդիմ Ֆոմիչը։ 

— Նա ստորադրելիս հազիվ էր շարժում գրիչը,— ասաց 

գործավարը՝ նստելով իր տեղյը ու նայելով թղթերը։ 

— Վաղո՞ւց է, ոբ դուք հիվանդ եք,— իր տեղից բղավեց 

Իյյա Պետրովիչը՝ նույնպես տնտղելով թղթերը։ Նա, իհար-

կե, նույնպես զննում էր հիվանդին, երբ սա ուշաթափված 

էրք բայց իսկույն ետ քաշվեց, երբ հիվանդը ուշքի եկավ։ 
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— Երեկվանից***— փնթվւն թալով պատասխանեց Ռաս-

կոլնիկովը։ 

— Իսկ երեկ տանից դուրս եկե՞լ եք։ 

— Այո։ 

— Հիվանդ վիճակո՞ւմ։ 

— Հիվանդ վիճակում։ 

— Ո՞ր ժամինt 

— Երեկո յան ժամը ութին։ 

— Իսկ ո՞ւր եք դնացել, թայլ տվեք Հարցնել։ 

— Փողոց։ 

— Կարճ և պարզ։ 

Ռասկոլնիկովը պատասխանում Էր խիստ տոնով, կցկը֊ 

տուր, բոլորովին գունատված ինչպես կտավ, սև ու բորբոք-

ված աչքերը չկտրելով Իլյա Պետրովիչքւ հայացքից։ 

— նա հազիվ Է ոտքերի վրա կանգնում, իսկ դու• *«— 

միջամտեց նիկոդիմ Ֆոմիչը։ 

— ft էինչ,— հանգիստ պատասխանեց Իլյա Պ ետրովիչյը։ 

նիկոդիմ Ֆոմիչը ուզում Էր ինչ-որ բան ավելացնել, բայը 

լո եց՝ նայելով գործավարին, որը նույնպես աչքերը հառել 

Էր Ի(ձա Պետրովիչի վրա։ Հանկարծ բոլորը լռեցին։ Տարօրի-

նակ Լր։ 

— Դեհ, լավ,— եզրավւակեց Իլյա Պ ետրովիչը,— մենք 

ձեզ չենք պահում։ 

Ռա ոկոլնիկովը դուրս եկավ։ նա դեռ կարողանում Էր լը֊ 

ոել, թե ինչպես իր դուրս գալուց հետո հանկարծ աշխույժ 

խոսակցություն սկսվեց, որի մեջ ամենից պարզ լսվում Էր 

նիկոդիմ Ֆոմի չի տարակուսանք արտ ահա յտող ձայնը*,* 

Ռա սկոլնիկովը փողոցում բոլորովին ուշքի եկավէ 

«Խուզարկություն, խուզարկություն է այժմ խուզարկու-

թյուն» քթի *ոակ կրկնում Էր նա՝ շտապելով տեղ հասնել, 

— «քավազակներ, կասկածում են»։ Առաջվա վախը դարձյալ 

ոտից գլուխ համակեց նրան։ 
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I I 

սՀաւղա ի՞նչ կլինի, եթե արդեն խուզարկության է եղեի 

ի՛նլ կքինի, եթե նրանց տեսնեմ Հենց իմ սենյակում»։ 

է՛ այց ահա ե նրա սենյակր։ Ոչինչ ե ոչ ոք չկա* ոչ ոք 

այնաեզ չի մտել։ Նույնիսկ նաստասյան Էլ ոչ մի բանի ձեռք 

լի էսէքելւ Բայց, տե՛ր աստված, ինչպե՞ս կարող Էր ինքը այդ 

Ր"1"Ր l'l'i'1'Ր թոդնել այդ խոռոչումt 

Նո։ նեէովեց անկյունը, ձեռքր տարավ պաստառի տակ, 

սկսեց Հանել իրերը ե լցնել գրպանները։ Դրանք ընդամենը 

սէթ '»ւ»» m Լին. երկս։ վ ո ՚ ր ր ի կ տուվ։՝ գինդեբով կամ ի ն չ ֊ ո ր 

նման րա նով, ն ,„ ր,ւվ չնայեց. Հետո չորս Հատ վւոքրիկ, սե-

կե պա արոններւ II ի շղթա վւաթաթված Լր ո, զղա էլի յրազրի 

թզթհվ> է քի իհ> որ մի րան ր ՚ ՚ ո զ ր ի '/' կարծես թ'. դ՝սո-

նյ ա ն է ր . 

նա {՝ ւ ր ՚ ք ՚ ր ՛էրեց տարրեր զրորոններր, վերարկուի դըը-

պ էււ)։ներր , ինչւղես ե ան ղրա tjtu րէո ի քի աջ, չորս տ աո ոտվ ած 

ղ ր ՚ ՚ ր ՚ ւ ) ւ ր , ա չի։ աա ե րւվ, որ իրերը աննկատելի լինեն։ Իրերի 

Հեա վերցրեց նահ րսակր։ Այ ն ոլՀետև սենյակից դուրս ելավ[* 

»..ր, i,t)ii{.i.if նոէյնիսկ րոլորովին բաց թողնելով դուռը։ 

քկ։ւ ւք՝> ՛ւ ւ մ Լր արաղ ու Հաստատ քայլերով, ոլ թեև զգում 

էր, որ յ >ւրւրովին ում ասպ առ Է եղել, բայց և այնսլես գի-

աո, կքրոթ յա նբ էոեղն Լր՛ Նա վախենում Էր Հետ ասլնղումիը, 

ւիւ»իէե)ոէ,մ Լլ,է ,էր կես մամ Հետո, քառորդ ժամ Հետո թերևս 

կ Հ ր to Հ ան ղ •{ ի իրԼն '» ե ;ո ամո։ ել. Հետևաբար, ինչ կեբսլ Էլ լի-

ներ, Հարկավոր էր մ ut ման ակի).։ կորցնել Հետքերը։ Հարկա-

*ք**Ր (ւ՛ ՛է"' 7 / ' " / " է՝ե{ւևք, րան ի դեռ ղեթ մի փոքր ուժ և գեթ 

էւ/>և( tjttnu սւլսէթ ր nil Լր մնացել... ք՚սկ ո՞ւր գնալ։ 

էկդ վաղուց Լր որոսիսծ. ((Բոլորը գցել ջբանցքբ, 

><> n յ մի յ 11 tit բ Լք ր/)ւաէ սլ ր<) ա ՛/ • էլն ա ղ» ւ Նա այղւդես Է որո-

է'<( ղէ՚ո կ ի,՛երբ, ղոէւ։ա)ւղա)ւրի ifhy, այն վայրկյաններին, երբ 

՛'ի րա\;ի էսնղամ ։ի որձս։ մ Լր վեր կենալ ո։ ղ՝հալ. նա այդ 

!',ytitf Լր, «շուտ, շոէա, բոլորը դեն շւղրտեբ ? Սակայն բա-

' ՛ / ' / / tftttjui եկավ, որ դեն շպրտ է լը շատ դժվար Է։ 

էկւղեն մ nut կես ժամ, ղուցե և դրանից Էլ ավելի նա 

թ ա *ի /•• ս ո ւ tf Էր Ակա տ երին յան ջրանցքի առափնյա փողոցում 

հ մի րան ի անգամ նայոլմ Էբ վայրէջքի սանդուղքներին, ուր 
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t i p դրանյ հանդիպում էր։ Բ ա յ ց իր դիտավորությունը կա-

տարելու մասին մտածեչ անգամ չէր կարելի* կամ չասսւեր 

էին կանգնած հենց սանդուղքների մոտ և դրանց ւ[րա չվա֊ 

ցարարուհիներլւ սպիտակեղեն էին լվանում, կամ նավակ-

ներ էին ափին կապված, ու ամենուրեք պարզապես վխտում 

էին մարդիկ, ե այն էլ ասած, աոափնյա փողոցներիցէ ամեն 

կողմից մարդիկ կարող Լին տեսնել, նկատել, կասկածելի 

կթվար, որ մի մարգ դիտմամբ իք ել Է սանդուղքից, կանգ Է 

առել և ինչ-որ րան Է Դց"*մ ջուրը։ Իսկ ի՞նչ դուրս կգա, եթե 

պատյաններով իրերը ջրասույզ չլինեն ու լողան ջրի վբա։ 

Դե, իհարկե, այդպես Էլ կլինի։ Ամեն մեկն Էլ կտեսնի։ 

Առանց այդ Էլ արդեն բոլորը հանդիպելիս նայում են, հա-

յացքով զննոլմ իրեն, կարծես թե հենց միայն իր հետ գործ 

ոլնեն։ «քԻնչո՞ւ Է այդպես, կամ գուցե ի՞նձ Է այդպես թվում», 

մտածում Էր նա։ 

Վերջապես, նրա գլխում միտք ծագեց, թե արդյոք ավելի 

լավ չի՞ լինի գնալ Նեայի ավ։ը, որեէ տեղ։ Այնտեղ մարդիկ 

ավելի քիչ են, ավելի աննկատելի ու համենայն դեպս ավելի 

հարմար է և որ գլխավորն է, ինքը այս վայրերից հեռու կլի-

նի։ Եվ նա հանկարծ զարմացավ, այդ ինչպես է, որ ինքը 

ամբողջ կես ժամ թափառամ Է տխուր m անհանգիստ, այն 

Էլ վտանգավոր տեղերում, ոլ գւխի չի ընկնում, որ պետք Է 

այդպես վարվեր Եվ ինքը անխոհեմաբար ամբողջ կես ժամ 

կորցրեց հենց միայն այն պատճառով, որ քնի մեջ, զառան-

ցանքի մեջ այդպես Էր որոշել։ Նա դառնում Էր չափից դուրս 

ցրված և մոռացկոտ ու գիտեր այգ բանըէ Անպայման հար-

կավոր Էր շտապել։ 

նա Վ,*, պողոտայով գնաց դեպի նեա։ Բայց ճանապար-

հին հանկարծ նաև այսպիսի միտք հղացավ. «Ինչո՞ւ գնալ 

նևա, ինչո՛՛ւ իրերը գցել ջուրը« ավելի լավ չէ՞ գնալ շատ հե-

ռու, որևէ տեղ} թեկուզ կղզիները, ու այնտեղ, որևէ ամայի 

վայրոլմ, անտառում, թփի տակ հորել այս բոլորը ոլ թերևս 

հիշել այդ թուվւը»։ Ու թեև նա զգում էր, որ այդ րոպեին 

ի վիճակի չէ ամեն ինչ պարդ ոլ խհչամտորձն կշռադատել, 

այնուամենայնիվ այդ միտքբ նրան անսխալ թվաց։ 

Բայց կղզիները գնալն էլ նրան չէր վիճակվյսձ, այլ ուրիշ 

բան պատահեց• Վպողոտայից դուրս գւսլսվ հրապարակ, 
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նա ձախ կողմում հանկարծ տեսավ բոլորովին խուլ պատե-

ք՛ ո4. շրջապատված մի բակի մուտքը։ Աջ կողմից, հենց դա՛ր-

։դասի մուտքից դեպի բակի խորքն Էր ձգվում հարևան քա-

ռահարկ տան խուլ, չսպիտակացրած պատը։ Ջախ կողմից, 

խուլ պատին զուգահեռ և նույնպես հենց դարպասի մուա-

րից քսան քայլ երկարությամբ դեպի բակի խորքն Էր ձգվում 

մ՛ի փայտե ցանկապատ և ապա ծռվոլմ դարձյալ ձախ կող֊ 

մը։ Այդ մի խուլ ցանկապատված տեղ Էրէ ուր ինչ-որ առար-

կաներ Էին թափթփված։ Այնուհետև բակի խորքից, ցանկա-

ttjատի ետևից երևում Էր ցածլիկ, մրակալած, քարաշեն սա֊ 

Ր ՚ ՚ ՚ յ ի անկյունը. երեի դա ինչ-որ արհեստանոցի մի 

if ասն Էլս 

քԼքոաէւգ ',՝ ta'l ա), արար դտնվոքք Լր կաոեթէոզոբձակ:՚Հ§ 

1րոմ tjt in ff ա)ւ ա y »ւ րձ ա կ ան ինչ-որ ս։րհԱստանոց կսյմ նւքւ՜ւն 

մի բան. համարյա հենց դար սպասից սկսած սևին Էր տալիս 

առատ ածխ ավաչին ւ a Ահա թե որտեղ կարելի Է գցել ու հե-

ռանալ»,— հանկարծ մտածեց նա։ Բակում ոչ ոքի չնկատե-

լով, նա ղարսլասից ներս մտավ ու հենց դրա մոտ տեսավ 

ցանկապատին կ պցրած միզատար մի փողրակ (որ հաճախ 

սարքվում Է այն տներում, ուր կան շատ գործարանային 

բանվորներ, արտելականներ, կառապաններ և այլն), իսկ 

փողրակի վերևում, հենց ցանկապատի վրա կավիճով, կո֊ 

սլիտ տառասխալներով գրված Էր այսպիսի դեպքերում սո-

վորական սրախոսությունը1 <r Ասթեխ կան քնել արքելված Է» է 

Հետևաբար բանը լավ Էր հենց նրանով, որ այստեղ մտնելն 

m կանգ առնելը ամենևին կասկածելի չէր թվա։ «Բոլոր իրերն 

'./ Կէքեմ որեԼ տեղ ու հեռանամ)), մտածեց Ռասկոլնի-

կովը, 

Մի անդամ Էլ նայելով շուրջը, նա արդեն ձեռքը տարավ 

գրպանը, ու հանկարծ արտաքին պատի մոտ, դարպասի ու 

փողրակի միջև, ուր ամբողջ տարածությունը աբշինաչափ 

լայնություն ուներ, նկատեց մի մեծ, չտաշած, գուցե մոտա֊ 

վորապեսս մեկ ոլ կես փութ ծանրությամբ քար, որը կպած 

Էր հենց փողոցի քարե պատին։ Այդ պատի դբսի կողմում 

վազոցն Էր, մայթը, լսվում Էր, թե ինչպես Էին գնում ոլ գա-

լիս անցորդները, որոնք այստեղ միշտ Էչ շատ են լինում. 

բայց դարպասի ետևում նրան ոչ ոք չէր կարող տեսնել, եթե 
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միայն որևէ մեկը փողոցից ներս չմտներ, մի բան, որ միան-

գամայն Հնարավոր էր, դրա Համար էլ Հարկավոր էր շտա-

պել, 

Նա կռացավ քարի վրա, երկու ձեռքով պինդ բռնեց վերե-

վի մասիցէ Հավաքեց իր բոլոր ուժերր ե շուռ տվեց քարը։ 

Դրա տակ մի վ՚ոքբիկ փոս առաջացավ. նա անմիջապես 

սկսեց բոլոր իրերր հանել դրւ դանից ու դցել փոսը։ Քսակը 

Հրեց իրերի վրա, ու կի վւոսի մեջ աղատ տեղ մնաց։ Այն ու ֊ 

հԼտև նա կրկին բռնեց բարը, մ իանզտմ ից շառ ավեց դեպի 

առաջվա կողմը, ոլ քարը ընկավ իր նախկին տեղը, միայն 

թե առաջվանից մի քիչ ավելի բարձր էր թվում։ Ռասկոլնի-

կովը հավաքեց հողը ե ոտքով տափտափեց քարի եղրերին։ 

(!չինչ չէր նկատվում։ 

Այնուհետ և նա դարպասից դուրս եկավ ոլ քայլեց դեպի 

Հրապարակը։ Մի ակնթարթ նրան դարձյալ համակեց ուժեղ, 

Հազիվ տանելի բերկրանքը, ինչպես ժամ առաջ այդ եղել էր 

ոստիկանության գրասենյակում։ ((Հետքերը կորցված են։ Եվ 

ո՞ւմ, ո՞ւմ մտքով կարող կ անցնել իրերը փնտրել այդ քարի 

տակJ ԳուցԼ դա տան կաոացմ ան օրերից ընկած է այնտեղ, 

ու դեո այդքան ժամանակ կ կմնա։ թեկուզև գտնեն, ո՞ւմ 

մտքով կանցնի, թե այդ ես եմ արել։ Ամեն ինչ վերջացած է, 

հանցանշաններ չկանi); Եվ նա ծիծադհց։ Այո, նա Հետո Հի-

շում էր, որ Համակվեց նյարդային կամացուկ, անլսելի, եր-

կար ծիծաղով ու Հա" ծիծաղում էր, երբ անցնում էր Հրապա-

րակով։ Բայց երբ ոտք դրեց ԲոՎէԼաՐԸ t ոլՐ երկու օր 

առաջ Հանդիպել Էր այն աղջկան, նրա ծիծաղը Հանկարծ 

անցավ։ Նրա գլխում ուրիշ մտքեր ծագեցին։ Հանկարծ նրան 

թվաց, որ Հիմա իր Համար չափազանց զզվելի Է անցնել այդ 

նստարանի կողքից, որի վրա ինքը նստել ու մտածում Էր 

այն ժամանակ, աղջկա Հեռանալոլց Հետո, ու սարսափելի 

ծանր կլինի դարձյալ Հանդիպել այն երկարաբեղ քաղաքա֊ 

պաՀին, որին ինքը այն օրը քսան կոպեկ տվեց։ «Սատանան 

տանի նրան»։ 

Նա գնում Էր՝ մտացրիվ ու չարացած նայելով շուրջը։ 

Այժմ նրա բոլոր մտքերը պտտվում Էին ինչ-որ մի գւխավոր 

կետի շուրջը, և նա ինքը զգում Էր, որ գա իրոք այդպիսի 

գլխավոր կետ Է որ կտ և որ այժմ, հատկապես այժմ ինքը 
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դեմ առ դեմ մոտեցել է այդ գլխավոր կետին, ե դա երկու 

ամսից Հետո նույնիսկ առաջին անգամն է կատարվում։ 

Հ(էՀ, սատանան տանի այս ամենը», Հանկարծ մտածեց 

նա անսպառ ցասման մոլուցքում։ <rԴե որ սկսվեց, սկսվեց, 

էլի, գրողի ծոցր այդ էլ, նոր կյանքն էր Տեր աստված, ի՛նչ 

Հիմար բաԼ է գա,.. Իսկ այսօր ես որքա՛՛ն եմ ստել ու ստո-

րություն արել։ Որքա՜ն գարշելիորեն եմ քիչ առաջ քծնել ոլ 

խաղ արել վատթաբագույն Իլյա Պ ետրովիչի Հետ։ ԷՀ, սա-

կայն այդ էլ անհեթեթություն է։ Թքել եմ նրանց բոլորի վրա, 

իմ քծնելու և խաղ անելու վրա։ Բանր այդ չէ, ամենևին այդ 

չէ...)) ։ 

Հանկարծ նա կանդ աոավ. մի նորք բոլորովին անսպա-

սելի ու չավ։ սոլ անց որորդ Հարց միանդամից շվւ ոթեցր եց ո 1 

գա/։ն որ են ա՚գշեցրԼ ց նրան։ 

օնթե իսկապես այս ամբողջ գործր արված Էր գիտակ-

ցորեն և ոչ թե Հիմարաբար, եթե դու իրոք որոշակի և Հաս-

տատ նպատակ ունեիր, ապա ինչո՞ւ մինչև այժմ նույնիսկ 

չբացեցիր քսակը և չգիտես, թե ինչ Էր ընկել ձեռքդ, ինչի 

Համար Էիր տաբել բոլոր տանջանքները և գիտակցաբար 

այդպիսի ստոր, նողկալի, գարշելի բան արել։ Դու Հո այժմ 

ուզում Էիր դա, այդ քսակը ջուրը գցել բոլոր իրերով Հան-

դերձ, որոնք նույնպես դեռ չէիր տեսել.,, Այղ ինչպե՞ս Հաս-

կանալ»։ 

Այո, դա այդպես է. այդ ամենը այդպես է։ Նա, սակայն, 

առաջ էլ այդ գիտեր, ու ամենևին էլ դա նոր Հարց չէ իր Հա-

մար. m երբ գիշերով որոշել էր իրերը ջուրը գցել, որոշել 

էբ առանք որևէ տատանման և առարկության, այլ այնպես, 

ոբ կարծես թե ֊գա այդպես էլ պետք է լիներ, կարծես թե այլ 

կերպ չէր էլ կարոդ լինել... Այո, նա այդ բոլորը գիտեր և 

բոլորը Հիշում էր. ու Համարյա թե այդ որոշվել էր երեկ, 

Հենց այն րոպեին, երբ ինքը բացել էր սնդուկը և դրա մի-

ջից պատյանով իրեր էր Հանում... այդպես է, էլի... 

«քՍա նրանից է, ոբ ես խիստ Հիվանդ եմ», ի վերջո մը-

ոայլորեն եզրակացրեց նա, «ես ինքս չարչարեցի ոլ տան-

ջեցի ինձ, ոլ ինքս չգիտեմ, թե ինչ եմ անում... Երեկ էլ, եր-

կու օր առաջ էլ և այս ամբողջ ժամանակ տանջում էի ինձ*** 

Կառողջանամ և... էլ ինձ չեմ տանջի... Իսկ եթե բոլորովին էլ 
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չառողջանա՞ մ ւ Տեր աստված, որքա՛ն ձանձրացրել է ինձ 

այս ամենը,,* նա գնում էր առանց կանդ առնելու։ Նա ս ա ս -

տիկ Պլզում էր որևէ կերպ զվարճանալ, բայց չգիտեր ինչ 

անել Ա ինչ ձեռնարկել։ Համարյա յուրաքանչյուր րոպե նրան 

հետզհետե մի նոր, անհաղթահարելի զգացում էր համ ա֊ 

կում, գա մի ինչ֊ որ անվերջանա լի, գրեթե ֆիզիկական, հա-

մառ, ցասկոտ, ատ ելաթ յամ ր լեցուն զզվանք Էր դեպի այն 

ամենը, ինչ որ հանզիպում Ոլ շրջապատում Էր նրան։ Նրա 

համար գարշեք ի Էին բոլոր հանզիպոզները, Դարշելի Էին 

նրանց դեմքերը} քայլվածքը, շարժո ւմները ։ Բ՛վում Էր, որ 

նա կթքեր որևէ մեկի վրա, կկծեր, եթե մեկն ու մեկը խոսեր 

իր հետէէէ 

երբ նա հասավ Մ ա լա յա Նևայի առափնյա փողոցը, Վա֊ 

սիլևսկի կղզին, հանկարծ կանգ առավ կամուրջի մոտ։ (է:նա 

ապրում Է ահա այստեղ, այս տանըյօ,— մտածեց նաt — 

(՛Ի՞նչ Է սա, Էլի՞ ինքս եմ գնում Ռազումիխինի մոտ։ Դարձ-

J ալ կլինի նույն պատմությունը, ինչ որ եղավ այն ժամա-

նակ,*, Սակայն շատ հետաքրքիր Է՝ ի՞նքս եկա, թե՞ գնում 

Լի հենց այնէզես, ոլ այստեղ հասա։ Միևնույն Է, երկոլ օր 

առաջ,,, ես ասել Է ի ո ր ա յ ն րսւքփց հետո, մյուս օրը նրա 

մոտ կգնամ, դե ի՞նչ կա որ, կգնամ։ Մի՞թե հիմա չեմ կա֊ 

րոզ անցնել նրա մոտ. ..JJ 

Նա բարձրացավ հինգերորդ հարկբ, (but զում ի խին ի մոտ։ 

Ռազումիխինը տանն Էր, իր խցիկում, այդ րոպեին պա֊ 

րապում Էր, գրում ոլ ինքը բացեց դուռը։ Չորս ամիս Էր, որ 

նրանք չէին տեսնվել։ Ռազումիխինը նստած էր բոլորովին 

քրքրված խալաթով, բոբիկ ոտքերին մուճակներ, մազերը 

դզգղված, չսափրված ու անլվա։ Նրա դեմքը զարմանք ար-

տահայտեց։ 

— Հը, ի՞նչ կասես,— հարցրեց նա՝ ոտքից-գլուխ նա-

յելով ներս մտած ընկերոջը. հետ.ո մի փոքր լո֊եց ու թույլ 

շվացրեցt 

— այդքան վատ է քո դրությունը։ Հը՛մ, աղբերս, 

դու պճնամոլությամբ գերազանցել ես մեզ նմաններին,— 

ավելացրեց նա՝ նայելով Ռասկոլնիկովի ցնցոտիներին,— դե 

նսաիր, էլի, երեի հոգնտծ կլինես,— ու երբ Ռասկոլնիկովը 

յէն կավ թուրքական բազմոցին, որը իր բազմոցից է՛լ ավելի 
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վատ էրէ Ռազումիխինը հանկարծ նկատեց, որ իր հյուբՀ հի՛՛-

վանդ Է։ 

— Դու շատ հիվանդ ես, գիտե՛՛ս թե չէ։ — Նա սկսեց 

շոշափել Ռասկոլնիկովի զարկերակը* Ռասկոլնիկովր ետ քա֊ 

շեց իր ձեռքը։ 

— Հարկավոր չէ,— ասաց նա,— ես եկել եմ... ահա թե 

ինչ* ես դասեր բոլորովին չունեմ,y ես ուզում էի,*, ասենք 

ինձ ամենևին էլ դասեր հարկավոր չեն*** 

— գիտե՞ս ինչ, գոլ զառանցում ես,— ասաց Ռւս-

զումիխինը՝ ուշադրությամբ նայելով ընկերոջը։ 

— չեմ զառանցում***— Ռասկոլնիկովր բազմոցից 

վեր կացավ։ Գալով Ռադումիխինի մոտ, նա չէր մտածել, ոբ 

պետք Լ դեմ առ դեմ հանզիպի նրան։ Իսկ հիմա, արդեն 

վւոբաՀից խրատված, մ է ։սկն թարթ ում նա զլի՛ ի րնկավ, որ 

"'ձ'1 րո՚՚քեին ինքը առավելապես քիչ է տրամադրված թեկուզ 

ամբողջ աշխարհում դեմ առ դեմ հանդիպելու որևէ մեկի 

հետ։ Նրա մեջ թունդ առավ ամբողջ մաղձը։ Հենց որ նա մ ը ֊ 

աավ Ռաղումիխինի մոտ, քիչ մնաց խեղդվեր ինքն իր դեմ 

շարանալուց։ 

— Մնաս բարով,— հանկարծ ասաց նա ու քայլեց դեպի 

դուռը։ 

— Ո՞ւր ես գնում, կաց, դմբո։ 

— Հարկավոր չէ***— կրկնեց Ռասկոլնիկովր՝ դարձյալ 

ես։ քաշելով ձեռքը։ 

֊֊ Հապա էլ ո՞ր սատանայի համար էիր գալիս։ Գժվե՞լ 

ես, ինչ էւ Չէ՞ որ դա... Համարյա վիրավորական է* Ես չեմ 

թողնի, որ էոյղսլես գնաս։ 

'1ե ("իր՛ եկա բեղ մոտ, որովհետև քեզանից բացի 

չեմ ճանաչում ուրիշ "րևԼ մեկին, ոբը օգներ... սկսելու,.*, 

որովհետև ղու բոլորից ավելի բարի ես, այսինքն՝՝ ավելի խե֊ 

ր ՚ ք , ու կարող ևս ճիշտ զատել... ք՚սկ հիմս։ ես տեսնում եմ, 

որ ինձ ոչինչ հարկավոր չէ, լսո՞ւմ ես, բոլորովին ոչինչ.., 

հարկավոր չէ որևէ մեկի աջակցությունը և կաբեկցությու֊ 

նր... Ես ինքս... մենակ**. ԷՀ, բավական է, թողեք ինձ հան-

ււիստ ։ 

— Գե մի րոպե կաց, էլի, դանդալոշ։ Բոլորովին խելա֊ 

ղարվել ես։ Իհարկե, գա քո գործն է։ Գիտե՞ս ինչ, ես էլ դա-
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սեր չունեմ, դրանք ինձ պետք չեն* հին իրերի վաճառքի շու-

կայում գործում է գրավաճառ Խերուվիմովը, այդ էլ դասերի 

պես մի բան է։ Ես հիմա նրան հինգ դասերի հետ էլ չեմ 

փոխի, որոնք կարելի է տալ վաճառականների տներում։ Նտ 

որոշ տկսակի հրատարակություններ է գ լուխ բերում, բնա-

գիտական գրքեր է լույս ընծայում, nt դրանք շատ լավ են 

տարածվսւմ։ Հենց միայն վերնտդրերբ ինչ ասես արժենi Ղու 

միշտ պնդում էիր, թե ես հիմար եմ* հոդիս վկա, աղբեր, 

ինձնից ավելի հիմ արներ կան։ Այմմ հետամուտ է լինում 

դր m կան ուղղություններին, ինքր ոչինչ չի հասկանում, գձ 

ես էլ, իհարկե, խրախ ուսում եմ։ Ինձ մոտ ահա գերմաներեն 

տեքստով երկու մամուլից ավելի նյութ կա, որ իմ կարծիքով 

ամենատի՚մար խաբեություն է* մի խոսքով քննարկվում է 

այն հարցբ, թե կինը մա՞րդ է, թե մարդ չէ։ Դե, իհարկե,-

լրչորեն ապացուցվում է, որ մարդ է։ Խերուվիմովը գա կա-

նէ՚նց հարցի կա սլա կցությտմբ Է պատրաստում, ես թարգ-

մանում եմ* այս երկու ե կես մամուլը նա կձգի, վեց մամուլ 

կդարձնի, էլ ե ո կտնոց ճոխ վերնագիր iկհորինեն ք ո լ գրքույ-

կր հիսուն կո* լեկով վաճառքի կհանեն ր։ Կտարածվի։ Թարգ֊ 

11 անութ յա), հ։ոմար մի մամ ո։ լի դիմաց ես կստանամ վեց 

սու բլի, ուրեմն ամբոդշ թարգմանության համար տասնհին գ 

ռուբլի, ի"կ վեց tint բլի ես սկդբիւյ եմ վերցրել։ IIա կվերջաց֊ 

նենք, կսկսենք թարգմանություն ս/նել կետ ձկների մասին, 

այնուհետև ինչ֊որ ձանձրալի բամբասանքն եր ենք նշել 

C o n f e s s i o n s - / » * երկրորդ մասից, թարգմանելու ենք։ Ինչ֊որ 

մեկը Խեբավիմովին ասել Է, որ իբր թե Ռւււսսոն յուրատե-

սակ Ռտդիշչև Է։ Ես, իհարկե, }եմ հակաճառում, գրողի ծո֊ 

ցր։ Ուղո՞ւմ ես թարդմտնել «Արդյուք կինը մարդ է» նյութի 

երկրորդ մամուլը։ Եթե ուղում ես, հիմա վերցրու տեքստը, 

դրիչէ թուղթ* այդ բոլորը ձրի Է* վերցրու երեք ռուբքի, քանի 

որ ես ա ռաշին ոլ երկրորդ մամուլն երի ամբողշ թարգմ ա՝ 

ն ութ յան համ ար փողը սկղբից եմ վերցրել, ուրեմն երեք 

ռուբլին քեղ կհասնի։ Երբ սա վերջացնես, Էլի երեք ռուբլի 

կստանասյ Եվ ահա թե Էլ ինչ, խնդրեմ սա իմ կողմից որևէ 

ծառայոլթյւււն չհամարես։ Ընդհակառակը, հենց որ դու ներ/ւ 

մտար, ես արդեն հաշվի առա, թե դու ինչով կարող ես ինձ 

օգտակար [իներ ՆախՀ ես ուղղագրությունից թույլ եմ ոլ 
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երկրորդ՝ գեր մ անեբենից կա ղում եմ, այնպես որ ավելի շատ 

ինձնից եմ հորինում և միայն նրանով եմ սփոփվում, որ 

այդպես ավելի լավ է դուրս գալիս։ Ասենք, ով դիտե, գուցե 

ոչ թե լավյ այլ վատ է դուրս գալիս*«*Վ երցնո՞ւմ ես, թե՞ չէ։ 

Ռասկոլնիկովր լուռ վերցրեց հոդվածի գերմաներեն թեր-

թիկները, վերցրեց երեք ռուբլի և ոչ մի խոսք չասելով, դուրս 

ելավ։ Ռադումիխինր զարմ անթով նայեց նրա ետևից։ Բայց 

հասնելով առաջին փոԳոՅՐ f l ' H JIHIIHflJ, Ռասկոլնիկովր 

հանկարծ ետ դարձավ, նորից սանդուղքով բարձրացավ ու 

մտա,է Ռազումիխինի սենյակր, ու թե գերմաներեն թերթիկ֊ 

ներր և թե երեք ռուբլին դնելով սեղանի վրա, դարձյալ 

ա ո ա )։ ւf մ ի ր սւ ո ա ո ելա ղ ս ւ րս ե լավ։ 

եւե(յէղ թ ՚ ՚ ց ր ե ՞ լ ես, ի)ւչ Լ ,— գսոաց բոլորովին չարա֊ 

// ա r) // ու ղս յ մ ի իւ ին ր ւ — ք՚նչո ւ ես կոմեդիա իւ աղում: Նսւյ֊ 

ն ի ՚ ՚ կ ինձ էլ շ վ ՚ ք ՚ թ ե ցրիր.*. (1բ այդպես է, էլ ինչո"ւ էիր գալիս, 

u տա սւնա։ 

— Թարղմանությունն եր.է. հարկավոր չեն...— փնթփըն֊ 

թաց Ռասկոլնիկովր՝ արդեն իշնելով սանդուղքից։ 

— Հապա ի՞նչ զաՀբումար է քեղ հարկավոր,— վերևից 

բղավեց Ռազումիխինը։ Ռա սկոլնիկովը լուռ շարունակում 

Լր իշնել։ 

— Լսիր, է յ , որտե՞ղ ես ապրում։ 

Պատասխան չեղավ։ 

— Դե գնա գրողի ծոցը... 

Բայց Ռասկոլնիկովր արդեն դուրս էր գալիս փողոց։ ն ի ֊ 

կ ո լ ա և սկի կամրջի վրա մի անգամ էլ նա լիովին ուշքի եկավ 

իր համար խիստ անախորժ մի դեպքի Հետևանքով։ Մի կառ-

քի կաոապսւնբ մտրակով ւղինդ խփեց նրա մեջքին այն 

ւղասւճաոովէ ոբ նա քիչ մնաց ընկներ կառքի տակ, չնայե-

լով, որ կառապանը երեք թե չորս անգամ գոոալով ղդուշաց՛-

նում Էր նրան։ Մտրակի հարվածը այնքան չարացրեց նրան, 

որ նա ցատկելով դեպի բազբիքր (հայտնի չէ ինչու նա գնում 

Հր կամրջի մեջտեղով, ուր մարդիկ ոչ թե ոտքով, այլ կառքով 

են գնում), կատաղած կրճտացրեց ու չխկացրեց ատամները։ 

Հա սկանալի է, որ շուրջը ծիծաղ լսվեյ։ 

— Զ^րկը տեղին էր։ 

— թ՛ոկից փախածի մեկն է, էլի։ 
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— Հայտնի բան է, հարբած է ձևանում և դիտմամբ կառ-

քի տակ է խցկվում, իսկ դու արի ոլ նրա համ ար պատ աս-

րյան տուր։ 

— Դրանով են վաղ պոկում, պատվեի, դրանով են փող 

պոկոլմ*, % 

Բայց այն քւււ//[եին, երբ նա կանդն ած Լր բազրիքի մոտ և 

դեռ ապշած m զայրացած նայում Լր հեուսցող կտորի ետևից 

ե շ էի ում մեջքր, հանկարծ դդսւ/յ, որ մեկր էի ող Է դնում իր 

ձեոքի մեջ։ Ռս։ n կ ոլնիկովը նայեց, դա վաճառականի տարեց 

կին կ։ գլխադիրով և այծենու կոշիկներով, կողքին կանդն ած 

Էր կանացի դչխարկով և կանալ հովանոցով մի աղջիկ, հա-

վանորեն նրա դուստրը։ « Վ ե ր ց ր ո ւ պատվելի, ի սեր Քրիստո-

uji»։ Ռասկոլնիկովը վերցրեց, ու նրանք գնացին։ Փողը քսան 

կոպեկանոց Էր: Ռասկոլնիկովի հագուստից և տեսքից նրանք 

կարող Էին մտածել, որ նա մուրացկան Է, իրոք փողոցում 

դրոշներ հավաքող, իսկ մի ամբողջ քսան կոպեկանոց ս տ ա ֊ 

նալու հա if ար նա անշուշտ պարտական Էր մտրակի հարվա-

ծին, որը շարժել Լր նրանց գոէթր։ 

Նա քսան կուդք<կանոցր ձեոքին անցավ տասը քայլ ոլ շուռ 

եկավ դեպի Նետ, սլա լա տ ի կողմը ւ Երկինքը բոլորովին ան-

ամպ Էր, Նևայի ջուրը կապո,յտ, որ հազվտզեպ Է լինում։ Տա֊ 

ճարի գմբեթր, որը ոչ մի կետից ավելի լավ չի ուրվագծվում, 

քան ա՛յստեղից f կամրջից, մատուռից քսան քայլ հեռավորու-

թյունից նայելիս, ուղղակի շողում Էր, ու մաքուր օդի միջով 

կաբելի Էր Ալարզ տեսնել նույնիսկ նրա յուրաքանչյուր զար-

դարանքբւ Մ տրակի պատճառած ցավն անցնում Էր, ու Ռաս-

կոլնիկովբ մոռացավ հարվածբ* այժմ նրան բացառապես մի 

տագնապալից և ոչ այնքան պարզ միտք Էր զբաղեցնումէ Նա 

կանգնել Էր, ու երկար, ակնապիշ նայում Էր դեպի Հեռունե-

րը* այդ վայրը լավ ծանոթ Էր նրան։ Համալսարան գնալիս, 

մանավանդ տուն վերադառնալիս թերևս Հարյուրերորդ ան-

գամ կանգ Էր առնում հենց այստեղ, ակնապիշ դիտում Էր 

իրոք հիասքանչ այդ համապատկերը ու ամեն անգամ 

գրեթե զարմանում Էր մի անորոշ ու անլուծելի տպավորու-

թյան վրա։ Անմեկին սառնություն Էր միշտ նրա վրա փչում 

այգ հոյակապ համ ապատկերից ըստ իր զգաց մ ան, լո֊ին 

և խուլ ոգով Էր լեցուն այդ շքեզ պատկերը... Ամեն անգամ 
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նա զարմանում էր իր ստացած մռայլ ու հանելուկային տպա-

վորության վրա, ոլ ինքն իրեն չվստահելով, դրա լուծումը 

հետաձգում էր մինչև գալիք օրերը։ Այժմ նա հանկարծ, միան-

գամից վերհիշեց նախկինում իրեն զբաղեցրած հարցերն ու 

տարակուսանքները ու նրան թվաց, որ հիմա այդ հիշոզու-

թյունր անսպասելի չէր։ Նրան օտարոտի և տարծրինակ թվաց 

հենց միայն այն, որ ինքը առաջվա պես կանգ է առել նույն 

տեղում, կարծես թե իրոք երևակսյյել էր, թե կարող է միև-

նույն բանի մասին այժմ մտածել այնպես, ինչպես առաջ, ու 

հետաքրքրվել առաջվա նույնպիսի թեմաներով ու պատկերնե-

ր՛՝ '/> որոնցով հետաքրքրվում էր... օրեր առաջ։ Այդ նրան 

)ոււյնիսկ ծիծաղելի թվաց ե ցավ պատճաոելու չափ ծանբա֊ 

{քավ )/ ր ա կրծրինւ Ինչ՛ որ խորքերում, ներքեամ, ոտքերի տակ 

»ոյժմ Հազիվ նկատեքի նշմարվեցին ե այդ ամրոդջ անցյա-

լը, ե' առաջվա մտքերը, և' առաջվա խնդիրները, li առաջվա 

թե մաները և՚ առաջվա տպավորությունները 1ւ այդ ամբողջ 

Համապատկերը, և՛ նա ինքը, 1ւ ամեն, ա մեն ինչ*** Կար֊ 

ւՏ ես թե նա դեպի վեր էբ թռչում և ամեն ինչ չքանում էր իր 

"՛չքից՛՛* Ակամայից շարժելով ձեռքր, նա հանկարծ զգաց, որ 

բռունցքով սեղմել է քսան կոպեկանոցր։ Նա բացեց բոունց-

քր, աչքերբ հառեց դրամին, թափ առավ ու դա նետեց ջսւրը. 

Հեոէո շուռ եկավ ու գնաց տոլն։ Նրան թվաց, թե այդ րոպեին 

կարծես մկրատով ինքն իրեն կտրեց ամենքից և ամեն 

ինչից։ 

Նս։ իր խցիկր վերադարձավ արդեն իրիկնադեմին, ուրեմն 

մ tun ւքեց Ժամ տսէնբ չէր եղել։ Թե ինչ տեղերով և ինչպես վե֊ 

րա զարձավ, այդ բոլորովին չէր հիշում։ Հանվելով և ամբոզ-

\՝ովին ղուլար։ վ, ինրղեո ՎՈո[Րից ուժասպառ եղած ձի, նա 

որոոկեց բազմոցի ւքրա, ծածկվեց վերարկուով ե իսկույն ան֊ 

it /j այւսցավ։ 

Բոլորովին մթնել էր, երբ նա սթափվեց ղարՀ ոլրելի մի 

'՝չոցից։ Տե՛ր աստված, այդ ի՞նչ ճիչ է։ Այդպիսի անբնական 

ձայներt այդպիսի ոռնոց, ողբ, կրճտոց, ծեծ ու հայհոյանք-

)֊եո նա դեո երբեք չէր Լսել ու չէր տեսել։ Այդպիսի գազա֊ 

;.'•՛!թյուն, ւսյղպիսի կատաղություն նա չէր էլ կարոդ երևակա-

յեր Նա սարսսւփահաբ վեր կացավ ու նստեց իր անկողնու 

Վրա՝ յուրաքանչյուր ակնթարթ նվաղելով ու տանջվելով։ Տու֊ 
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բուդմբոցը} ճիչերն Ոլ հայհոյանքներր ավելի ու ավելի էին 

ուժեղանում ։ Եվ ահա մեծագույն զարմ ա)ւքով նա հանկարծ 

1"եց իր տանտիրուհու ձայնր։ Վերջինս բղավում, ճղճղում ու 

ճչում էր արագ֊արագ, բաց թողնելով առանձին բառեր, այն-

պես որ ան կարելի էր հ ա ս կա՛ն ալ, թե ինչ էր աղերսում* դե, 

իհարկե t աղերսում էր, որ իրեն չծեծեն, որովհետև նրան անո-

ղոքաբար ծեծում էին ս անդսէ դրի վրա։ Ծեծողի ձայնը ղայՎ 

րոլյթից ոլ կատաղությունից այնքան զարհուրելի Էր դարձել4 

որ արդեն միայն խո խռում Էր, բայց և այնպես ծեծողն Էլ ինչ՛«. 

որ բան Էր ասում m նույնպես արագ֊արագ, անհասկանա-

լի, շտապելսւԼ ո։ խեղդվելովt Հանկարծ Ռասկոլնիկովը զո-

ղաց տերևի նման, նա ճանաչեց այդ ձայնր. գա Իլյա Պետ֊ 

ՐոՎիչք' ձայնն Էր։ Իլյա Պետրովիչը այստեղ Է ու ծեծո՜ւմ Է 

տանտիրուհուն։ Նա տանտիրուհուն խվէում Է ոտքերով, նրա 

ԴԼ"Լխը զարկում Է սանդուղքի աստիճաններին— դա պարդ Է, 

դա ղդացվ ում Է ձայներից է ճիչերից, հարվածներից։ Ի՞նչ Է 

դա, աշխարհը հո չի" շուռ եկել։ Լսվում Էր, թե ինչպես բոլոր 

հ "՛բկերից մարդիկ հավաքվում Էին սանդուղքի վրա, լսվում 

Լին ձայ)ւ1.ր, բացականչություններ, դոփյուն, դռների թակոց 

ու շրխկոց, Վս1,ւՎզոՑ։ Ի^ղԻ" համար, ինչի՞ համար են 

ծեծում, ՛ո ւքի՞թհ այդ կարելի Է)),— կրկնում Էր Ռասկոլնի֊ 

կովը՝ լրջորեն մտածելով, թե ինքը բոլորովին խելագարվել Է։ 

"L* Ի^ՔԸ շատ պարզ Է լսում*,* հետևաբար, եթե բանր 

այդպես Է, հիմա իր մոտ Էլ կգան} (rորովհետև.** այդ ամենր 

նույն պատճառով Է.է, երեկվա դեպքի պատճառով... Տեր 

աստված))։ Նա ուզեց դուռը փակել կեռսվ, բայց ձեռքը չբարձ-

րացավ... և դա ապարդյուն կլիներ։ Վախր ս ա ռույցի պես պա-

ս՛եց նրա հոդին, խոշտանգեց նրան, քարացրեց նրան... Բայց 

ահա{ վերջապես, այդ ամբողջ աղմ ուկբ, որ ամբողջ տասը 

րոպե էր տևել, սկսեց հետղհետե հանդարտվել։ Տանտիրուհին 

ս/նքում էր ու հառաչում։ Իլյա Պ ետրովիչը դեռ էլի սպառնա֊ 

լիք ու հայհոյանք էր թափում*.* Բայց ահա, վերջապես, նա 

էլ կարծես լռեց, էլ չի լսվում նրա ձայնր, ffՄիթե գնաց. տեր 

աստված» ։ Այո, ահա դեռևս տնքալով ոլ լալովէ հեռանում Է 

նաև տանտիրուհին... ահա և շրխկալով փակվեց նրա դուռ՛։..* 

Ահա և ամբոխը ցրվում Է սանդո։ ղքից ու գնում բնակարան֊ 

ները. մարդիկ (Cախy> են քաշում, վիճում, կանչում իրար, մերթ 
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բղավում են ոլ մերթ փսփսում։ Երևի դրանք շատ են եղել 

համարյա ամբողջ տունն էր հավաքվել։ «Բայց, աստված իմ, 

մի՞թե հնարավոր է այդ ամենը։ Եվ ինչո՞ւ, ինչո՞ւ էր նա այ 

տեղ եկել»։ 

Ռասկոլնիկովր ուժասպառ րնկավ բազմոցին, բայց արդեն 

չէր կարողանում աչքերը փակեի նա մոտ կես ժամ պառկեց 

ծանր տանջվելով, անսահման սարսափի այնպիսի անտան ՚ ֊ 

լի զգացումով, որը դեռ երբեք չէր ապրել։ Հանկարծ նրա սեն-

յակը լուսավորվեց պայծառ լույսով. ներս մտավ Նաստաս-

յան, ձեռքին վառվող մոմ և մի ափսե սուպ։ Ուշադրությամբ 

նայելով նրան ու տեսնելով, որ նա քնած չէ, Նաստասյան մո-

մր դրեց սեղանին ս։ սկսեց տեղավորել իր բերած հացը, աւի֊ 

ոiԼ, զ զ ՚ ՚ ՚ ւ ր ւ 

- flf! հի երե կվա)ւից րան չ ե u կերեր Ամբողջ օրբ թրև ես 

եկել, ինրղ Կ ցնցվում ես ղողից։ 

— նասաասյա... ինչի՞ համար էին ծեծում տանտիրո ւ-

հո ւ Ն ։ 

հասա աս յան զարմանքով նայեց նրան։ 
— Ո՞վ էր ծեծում տանտիրուհուն։ 

— Հիմա... կես ժամ առաջ, Իլյա Պ ետըովիչը, վերակա֊ 

ց՚սի Օղնակւսնբ, սանդուղքի վրա*.. Ինչի՞ համար նա այդպես 

թակեց տանտիրուհուն և... ինչո՞ւ Էր եկել։ 
Նաստասյան լուռ և հոնքերը կիաած, հայացքով երկար 

ում Էր նրան։ Այդ ղննությոլնը Ռասկոլնիկովի համար 

քո ի ոտ տհաճ Էր, նույնիսկ սարսափելի։ 

՚ Նաս ասա յա, ինչո՞ւ ես լռում,— վերջապես թույլ ձայ-

նով, երկչոա/՚քով Հարցրեց Ռասկոլնիկովր։ 

— Գա արյունն Լ, ի վերջո կամացուկ և կարծես ինքն 

իր հես։ խո ill, fit վ, iif ա m <ո ՛։ j't 1.1 ն ե g Նտսւո m ս J ան ։ 

— Արյունը,ի՞նչ ար յան—աիրթնելով ո։ դեպ ի պա-

ւ։ը քաշվելով, փ նթվէնթաց Ռա ո կոլ)։ իկովը։ Նաստասյան շա-

րունակեց չուռ նայել նրան։ 

— Տանտիրուհուն ոչ որ չի ձեձ ել, — ասաց նա խիստ ոլ 

կտրոլկ ձայնով։ Ռասկոլնիկովր համարյա շնչասպառ նայում 

Լր նրան։ 

— Ես ինքս լսեցի*,. ես չէի քնել.,, նստած էի,— էլ ավելի 
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երկչոտ ասաց Ռասկոլնիկովը։ — Ես երկար լսում էի*** Եկ&է 

1ր վերակա ցոլի օգնականը,,* Բոլորը Հավաքվել էին սանդուղ-

քի վրա, եկել էին բոլոր բնակարաններից.«« 

— "Ք 1Ի եկել։ Դա արյունն է քո մեջ աղմկում$ Երբ որ 

նա ելք չի գտնում, սկսում է լերդանալ, ոլ այստեղ ինչ ասես 

որ չի երևում աչքիդ... Ուտելո՞ւ ես, թե ինչ։ 

Ռասկոլնիկովը չպատասխանեց։ Նաստասյան դեռ էլի 

կանգնած էր նրա առջև, ակնապիշ նայում էր նրան ու չէր Հե-

ռանում։ 

— Նաս տաս յա.,, ջուր բերt 

Նաստասյան իջավ ներքև ու երկու րոպե Հետո սպիտակ, 

կավե թասով ջուր բերեց, Ռասկոլնիկովը արդեն չէր Հիշում, 

թե Հետո ինչ եղավ։ Հիշում էր միայն, թե ինչպես մի կում 

սառը ջուր խմեց ու թասից ջուր թափեց կրծքին։ ԱյնուՀետև 

վրա Հասավ անղգայացումր։ 

I I I 

Ռա սկոլնիկովր, սակայն, Հիվանդության ամբողջ ընթաց-

քում ոչ թե բոլորովին կորցրել էր Հիշողությունը, այլ գտնը-

վում էր տենդային, զառանցական ոլ կիսագիտակից վիճա-

կում։ Շատ բան նա Հետո Հիշեց։ Մերթ նրան թվում էր, թե 

իր մոտ շատ մարդիկ են Հավաքվում և ուզում են իրեն վերց-

նել ու տանել ինչ-որ տեղ, շատ են իր մասին վիճոլմ ու կըռ-

վոլմ։ Մերթ Հանկարծ սենյակում ինքր մենակ է մնում, բո-

չորր գնացել են, վախենում են իրենից, ու միայն երբեմն մի 

քիչ բաց են անում դուռը, իրեն նայելու, Ապառնում են իրեն, 

իրար մեջ պայմանավորվում ինչ-որ բանի մասին, ծիծաղում 

են և իրեն ձեռ առնում։ Նա Հաճախ Հիշում էր, որ Նաստաս-

յան լինում է իր մոտ. նկատում էր նաև մի մարդու, որբ իբր 

թե իրեն լավ ծանոթ էր, բայց թե ով էր, ինքը ոչ մի կերպ 

չէր կարողանում գլխի ընկնել և դրա Համար վշտանում էր, 

նույնիսկ լաց լինում։ Մի այլ անդամ նրան թվում էր, թե ին-

քը արդեն մի ամիս պառկած է, երբեմն էլ թվում էր, թե շա-

րունակ միևնույն օրն է բնթանում։ Իսկ ա յ ն դ ե ս յ ք ր , ա յ ն դ ե պ -

քը նա բոլորովին մոռացել էր. մյուս կողմից ամեն րոպե Հի-
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շում էր, որ մոռացել է մի բան, որը չի կարելի մոռանալ* աա՚Հ 

ռապոլմ էր, տանջվում այգ հիշելուց, կատաղում կամ զար-

հուրելի ք անւո ան ելի վախ էր զգում։ Այգ ժամանակ տեղից վեր 

էր թռչում, ուզում էր փախչել, բայց միշտ որևէ մեկը ուժով 

կանգնեցնում էր նրան, և նա tդարձյալ նվաղում էր ու կորց-

նում հիշողոէթյոլնր։ Վ երջապես, նա բոլորովին սթափվեց։ 

Այղ կատարվեց առավոտյան ժամր տասին։ Առավոտ յան 

այգ ժամին, պարզ օրերին միշտ Էլ արևի մի երկար ցոլո Էր 

ընկնում սենյակի աջ պատին ու լուսավորում գռան կ ՚ ՚ ղ ^ ի 

անկյանր։ Ռասկոլնիկովի անկողնու մոտ կանգնել Էին նաս-

տասյան ու Էլի մի մարգ, որը լարված հետաքրքրությամբ նա-

յում (ր նրան «ւ բոլորովին անծանոթ Էր։ Դա կապա հագած, 

կարճլիկ մորուքով մի մարգ Լր, իր արտ արինով արտ ելակս։֊ 

նի Լր )ւմ էոնվււ(էք t Կիսաբաց գոնից նայում Էր տանտիրուհին ։ 

ւէասկոլնիկսվր մի քիչ բարձրացավ տեղից։ 

—՚ Այգ ո՞վ Է, նաստասյա,— հարցրեց նա՝ ցույց տալով 

երիտ աս ար գին։ 

֊֊ f V i զարթնեց,—֊ ասաց Նաստասյան։ 

— ՀՀարթնե ց,— կրկնեց արտելականը։ Դլխի ընկնելով, 

որ նա ուշքի Է եկել, դռնից նայող տանտիրուհին իսկույն 

ծածկեց այն ու թաքնվեց։ Նա միշտ Էլ ամաչկոտ Էր և դժվա-

րությամբ Էր տանում ավելորդ խոսակցություններն ու բա-

ցատրո։ թյուններբ. նա մոտ քառա սուն տարեկան Էր, հաստ 

"ւ չաղ, սևահոնք և սևաչ, չաղությունից ու ծուլությունից բա-

րի. նույնիսկ շատ սիրունատես Էր, ավելի ամոթխած, քան 

itf ետք Լր։ 

Դուք,,, ո՞վ եք,— վերստին հարց տվեց Ռասկոլնիկո-

Vf* էէՒ*^{ո,1 "'րաելականին։ Բայց աՏԴ րոպեին բոլորովին 

բացվեց դուոը և, բարձրահասակ լինելու պատճառով մի քիչ 

կռանալով, ներս մտավ Ռազումիխինր։ 

— Այ քեզ նավի խցիկ,— մտնելիս գոչեց նա,— առանց 

կռանալու ներս չես մտնի, բնա կարանի՜ ս մտիկt Հը , դու ուշ-

քի՞ ես եկել, աղբերացու. հենց հիմա Պ աշենկայից լսեցիէ 

— Հենց Հիմա ուշքի եկավ,— ասաց Նաոտասյան։ 

— Այո, ուշքի եկավ,— դարձյալ վրա բերեց արտելակա-

նը ու ժպտացt 
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— Իսկ գաք հրամանքներդ ո՞վ եք,— հանկարծ դիմելով 

նրան, հարցրեց Ռազումիխինը։— Ես, ահա, հաճեցեք տես-

նել, Վրազումիխինն եմ, ոչ թե Ռազումիխինը, ինչպես բոլոբբ 

հորջորջում են ինձ, այ/ Վբազումիխինր^, ու սան սզ եմ, ազնվա-

կանի որդի, իսկ սա իմ րնկերն է։ Հա՛, իսկ դո՞ւք ով եք։ 

—• Ես մե„ գրասենյակում արտելական եմ, եկել եմ վա-

ճառական Շելոսլաևի կողմից, գործով։ 

— Հաճեցեք նստել այս աթոռին։ — Ինքը Ռազումիխինը 

նստեց մյուս աթոռին, սեղանի մյուս կողմում։ — աէԼ~ 

բերացոլ, լավ ես արել, որ ուշքի ես եկել,— ասաց նա՝ դիմե-

լով Ռասկոլնիկովին ։ — Չորրորդ օրն Է, որ համարյա ոչ ու-

տում ես, ոչ խմում։ Հիրավի, թեյը գդալով Էինք տալիս։ Ես 

Զոսիմովին երկու անգամ բերի քեզ մոտ։ Հիշո՞ւմ ես !%ոսի-

մ ովին։ Ո ւշա գբ ութ յա մբ քննեց քեզ և իսկույն ասաց, որ գա 

դատարկ բան Է, երեի այնպես. Էլի, արյունը գլխին Է խփել։ 

Ինչ-որ ջղային երևույթ Է, փայաբաժինր վատ Է եղել, գարե-

ջուր և ծովաբողկ քիչ եք տվել, դրանից Էլ հիվանդություն Է 

աոաջացել, բայց, ոչինչ, կանցնի, կառողջանա։ Կեցցե' Զոսի-

մ"վր, չա վ սկսեց բուժեր Հա՛, դե ես ձեզ չեմ պահում,— դի-

մեց նա արտելականին,— կհաճե՞ք բացատրել, թե ձեզ ինչ Է 

հարկավոր։ Տես, Ռոդյա, սրանց գրասենյակից արդեն երկ-

րորդ անգամն են գալիս. միայն թե առաջին անգամ ոչ թե 

սա, այլ մի ուրիշր եկավ, ու մենք բացատրվեցինք նրա հետ։ 

Այն ո՞վ Էր, որ ձեզնից առաջ այստեղ եկավ։ 

— Պետք Է կարծել, ոբ այդ եղել Է ճիշա երեկ չէ մյոլս 

օրը։ Ալեքսեյ Սեմյոնովիչն է եղեր նույնպես մեր գրասենյա-

ԿԻՏ 
— նա հո ձեզնից ավելի բանիմաց կլինի, ի՞նչ եք կար-

ծում։ 

— Այո, նա ավելի լրջամիտ է։ 

— Գովելի է, է հ, շարունակեցեք։ 

— Աֆանասի Իվանովիչ Վախրոլշինի միջոցով, որի մա-

սին գուք կարծեմ բարեհաճել եք լսել մի քանի անգամ, ձեր 

մայրիկի խնզրանքով ոլ մեր գրասենյակի միջոցով ձեզ փող 

1 Ռազումիխինը աղավաղելով իր աղպանունը, կատակում է, ակնարկում 

Bp33yMHTb բաոը, u p նշանակում է խրատհլ, խելքի բերել (ձ. թ.Jt 
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է փոխագրվել, — ասաց արտելականը՝ ուղղակի դիմելով Ռաա* 

կոլնիկովին։ — Ալն դեպքում, եթե ձեր գիտակցությունը տեզհ 

է, ձեզ պետք է հանձնվի երեսունհինգ ռուբլի, քանի որ Աֆա-

նասի Իվան ովիչը ձեր մայրիկի խնդրանքով և առաջվա կար-

գով այդ մասին ծանուցել է Սեմյոն Սեմ յոնովիչին։ Բարե-

հաճո՞ւմ եք ճանաչել։ 

— My/r,,. հիշում եմ... Վտխրոչշինր,«.— մտազբաղ ասաց 

Ռասկոլնիկուէը։ ՜ 

— Լսո՞ւմ եք, ճանաչում է վաճառական Վ ախրուշինինք 

է{ ինչպե՞ս գիտակցությունը տեղր չէ։ Հա, ի միջի այլոց եո 

հիմա նկատում եմ, որ գաք էլ բանիմաց մարդ եք։ Խելացի 

իւււսբհրր հաճելի Լ {ոեր 

Հեն» նա, Աֆտ)ւ IIIU ի Իվանովիչր ձեր մայրիկի խընդ-

բա)ւրով օրք՚րս իր սոգ բերս ւլ՚այրի y '(իմ ել Լր Սեմյոն Սեմյո-

նսվիչին, որ ձեզ տրվի երեսունհինգ ռուբլի, մինչև որ ավելի 

լավ էւլայմաններ լինեն։ Սեր ւ!աւրիկլ։ նրա միջոցով և նույն 

կար զով ղրանից առաջ Էլի մի անգամ ձեզ փող Էր ու զար-

կել, 

— Ահա և ((լավ պայմաններ», գործը չավ գնաց։ «Ջեր 

մ տյրիկր», աձգ Լլ վատ չ/i ասված։ Հիմա դուք ի՞նչ եք կար-

ծում, սրա գիտակցությունը չի ո վին իր տե՞ղն Է, թե չէ, հը՞t 

— Դե ինչ ասեմ։ Միայն հարկավոր է, որ նա սաորագրիէ 

— Կճզի, Էլի՛։ Այղ ի՞նչ Է ձեր ձեռքին, մատյա՞ն Է, ի՞նչ 

Հ։ 

— Մ ատյան Է, ահա։ 

- Տէքեք այստեղ։ Դեհ, Ռոդյաք վեր կացէ Ես բեղ կօգ-

ն եմ ւ Վերլյրա գրիչը, ճզիր Ռասկոլնիկով ազգանունը, քանի 

որ Հիմա վւ/՚զր մ ե ւլ շատ, շատ Է Հ արկավոր։ 

— Հարկավոր չԼ, tun tug Ռասկոլն ի կովր՝ ետ մղելով 

՛լր ի չր ։ 

— Ինչպե՞ս թե հարկավոր չԼ։ 

— 9եմ ստորադրի։ 

— Այ քեզ բան, ախր ի՞նչպես կաբելի Է չստորագրել։ 

— Փողը*.* պետք չէ... 

— Փողը Աք ետք չէ՜։ էհ, բարեկամ, այդ արդեն սուտ է, 

Հ ՚ ՚ դ ի ս մկաւ Խնդրեմ չանհանգստանաք, նա հենց այնպես..« 

դուրս է տալիս։ Ասենք առողջ ժամանակ էլ երբեմն այդսլես 
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է անում,.. Դուք խելոք մարգ եք, ու մենք հարմար գործ՛ 

կբռնենք, այսինքն՝ ուղղակի սրա ձեռքից կբռնենք, և ոա 

կստորագրի։ Դեհ, սկսենք... 

— Սակայն ես մի ուրիշ անգամ էչ կգամ։ 

— Ռլ> "I* ինչո՞ւ դուք անհանգստանաքt Դուք խելոք 

մարղ եք,,. Դեհ, Ռոդյա, մի ուշացնի հյուրին,.. Տեսնո՞ւմ 

ես, սպասում է,— ո լ Ռազումիխինը Լրջորեն պատրաստվեց 

Ռասկոլնիկովի ձեռքից բռնելու ե ստորագրել տալու։ 

•— Ռոզ, ես ինքս,,,— ասաց Ռասկոլնիկովր, Վերցրեց 

ղրիչր ե ստորադրեց մ ատ բսնում։ Արտելականը հանձնեց 

փողը և գնաց։ 

— Կեցցես, իսկ հիմա, աղբերս, ուզո՞ւմ ես ուտել։ 

— Ուզում եմպատասխանեց Ռասկոլնիկովյը։ 

— Ձեզ մոտ ա: \պ կա։ 

— Եբեկվանն է,— պատասխանեց նաստասյան, որը այգ 

ամբողջ ժամանակ կանգնած էբ նրանց մոտ։ 

— Կարտոֆիլով ու բրնձի ձավարո՞վ էւ 

— Կարտոֆիլով ու բրնձի ձավարովt 

•— Գիտեմ, է ։ Բեր սուպր, թեյ էլ տուր։ 

— Կբերեմ։ 

Ռասկոլնիկովր այգ ամենին նայում էր խորին զարման-

քով ե բութ, անիմաստ վախովւ նա որոշեց էոել Ա սպասել, 

թե հետո ինչ կլինի։ «Կարծես թե ես չեմ զառանցում^,— 

մտածում էր նա։ — «Կաբծեո թե գա իրոք այգպես է**,]&։ 

Երկու րոպե հետո Նաստասյան բերեց սուպը և հայտնեց, 

թե հիմա թեյ էլ կլինի։ Սուպի հետ բերեց երկու զգալ, եր-

կու ափսե և ամբողջ համեմ ունքըՀ աղ, պղպեղ, մանանեխ՝ 

տավարի մսի համար, վաղուց էր, որ ղբանք այդպիսի կար֊ 

զով չէին մատուցվում։ Սփռոցը մաքուր էր։ 

— Նաստասյա, վատ չէր լինի, եթե Պ րասկովյա Պա վ ֊ 

լովնան մի երկու շիշ գարեջուր ցնծար։ Կխմենք, էլի։ 

— Բաժինդ շատ չի՞ լինի,—• փնթփնթա g Նաստասյան 

ու զնաց պատվերը կատարելուt 

Ռասկոլնիկովր շարունակում էր ամեն ինչ օտարոտի ու 

լա բվա ծ հայացքով դիտել։ Այգ պահին Ռազումիխինը վեր 

կացավ ու նստեց բազմոցին, նրա կողքին, արջի անճսռ֊ 
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նիությամբ, ձախ ձեռքով բարձրացրեց նրա գլուխր, թեև 

Ռասկոլնիկովր ինքն էլ կարող էր այն բարձրացնել, իսկ աջ 

ձեռքով մի գղա\լ սուպ մոտեցրեց նրա բերանին՝ մի քանի 

անդամ նախապես փչելով այն, որպեսզի Ռասկոլնիկովր 

չվառեր բերանրւ Բայց սուպը այնքան էլ տաք չէր։ Ռասկոլ-

նիկովը ազաբությամբ կուլ ավեց մի գդալ սուպբ, հետո երկ-

րորղը, երբոբզը։ Բայց մի քանի \դա՝լ սուպ կերցնելով, Ռա-

ւրոմիքսինը հանկարծ կանդ առավ և հայտարարեց, թե հե-

աաղւս կերակրման մասին պետք է խոբհբզակցել քՀոսիմովի 

Հ ե տ ւ 

հերս մտավ Նաստասյան՚ բերելով երկու շիշ գարեջուր։ 

Ռ՚եյ Լ լ fttt ուղում ։ 

Hiւլ ո։ մ ե մ ւ 

Շատ արա, թեյ Լլ բեր, Նաստասյա, սրովՀեաև թեքի 

մասին կարծես թե կաբելի Է և չխորհրզակցել։ Ահա U գա֊ 

րեջուրըւ — Ռազումիխինը վեր կացավ ու նստեց իր աթո-

սին, սուսլն ու տավարի միսը քաշեց իր կողմը ու սկսեց 

ուտել այնպիսի ախորժակով, որ կարծես թե երեք օր ոչինչ 

չէր կերել, 

— Ես, ախպեր-տղա, ամեն օր այսպես ճաշում եմ ձեզ 

մոտ,— փնթփնթաց նա, որքան այդ թույլ էր տալիս տավա-

րի մսով լիք լցված բեբանր,— և այս ամենը Պ աշենկան, քո 

տանտիրուհին է տնօրինում, սրտանց պատիվ է անում ինձt 

Ես, իհարկե, որևէ բան չեմ պահանջում, ոչ էլ բողոքում։ Ահա 

և Նաստասյան թեյ բերեց։ Ա՜յ թե ճարպիկն է, հա՜-ա։ Նաս֊ 

աենկա, գարեջուր կուզե՞ս։ 

- Ի ՚ ի ՜ հ , ա՛յդ էր պակաս։ 

— M /"'V 
— Թեյ կարելի է։ 

— Լցրու։ Կաց, ես ինքս կլցնեմ քեզ համար, սեղան նըս-

ա իր։ 

Ռազումիխինը իսկույն գործի անցավ, թեյ լցրեց, հետո 

մի ուրիշ բաժակ Էլ լցրեց, թողեց իր նախաճաշը, վեր կա-

ցավ ու դարձյալ նստեց բազմոցին։ Նա Էլի ձախ ձեռքով 

գրկեց հիվանդի գւուխը, բարձրացրեց այն ու սկսեց թեյի 

գդալով թեյ խմեցնել նրան՝ նորից անընդհատ և մի առան-

ձին եռանդով փչելով թեյը, կարծես թե փչելու հենց այդ 
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պրոցեսն էր ապաքինման ա մ են ա գլխավոր ու փրկարար մ ի ֊ 

չոցը։ Ռա ս կոլնիկովր լուռ էր ե. չէր գիմ ա գրում , թեև. իր մ եջ 

բավականաչափ ուժ էր զգում առանց որևէ կողմնակի օղ֊ 

ն ութ յան քիչ բարձրանալու և նստելու բազմոցին, ու ոչ մ ի ֊ 

այն կարող էր ձեռքերը այնքան շարժել, որ բոներ գդալը կամ 

բաժակը, այլև կարող էր գուցե և քա յլելt ft այց մ ի ինչ-որ 

տարօրինակ, Համարյա գազանային խորամ անկ ութ յամբ նա 

Հանկարծ միտք Հղացավ առժամապես թաքցնել իր ուժե-

րր, սպասել, անճարակ ձևան ալ, եթե Հարկավոր լինի, նույ-

նիսկ ցույց տալ, թե այնքան էլ Հասկացող չէ, ու միաժամա֊ 

նակ լսել ու իմանալ, թե այստեղ ինչ է կատարվում։ Ասենք 

նա չէր կարողանում ՀազթաՀարել իր զզվանքը* տասը գդալ 

թեյ կուլ տալով, նա Հանկարծ գլուխը Հանեց Ռազումիխինի 

թեի տակից, քմաՀաճորեն ետ մղեց գդալը ու նորից րն\կավ 

բարձինւ Նրա գլխի տակ Հիմա իսկական, փետուրե և մաքուր 

երեսներով բարձեր էին դրված. նա այդ էլ նկատեց և ուշա-

դրության առավ։ 

— Հարկավոր է, որ Պ ա շեն կան Հենց այսօր մեզ մորու 

մուրաբա ուղարկի, Ռոդյայի Համար խմելիք կլինի,— ասաց 

Ռազումիխինր, նստեց իր աեղը ու էլի սկսեց սուպ ուտել և 

գարեջուր խմել։ 

— Նա որտեղի՞ց մորի վերցնի,— Հարցրեց Նաստաս-

յան, որը բացած Հինդ մատների վրա պաՀել էր ափսեիկը 

և դրանից orկծովի» թեյ էր խմումt 

— Նա մորին խանութից կվերցնի, քո՛ւյրիկ։ Դիտե՞ս, 

Ռոդյա, այստեղ առանց քեզ մի ամբողջ պատմություն եղավւ 

Երբ դու այնպես սրիկայաբար փախար ինձնից ու չասացիր 

բնակարանիդ Հասցեն, ես Հանկարծ այնպես զայրացա, որ 

որոշեցի քեզ գտնել և պատժել։ Հենց նույն օրը գործի ան-

ցաt Շրջում էի ու շրջում, Հարցնում էի ու Հարցնում։ Հիմիկ-

վա քո այս բնակարանը մոռացել էի. ասենք դա երբեք էլ 

չէի Հիշել, որովհետև չգիտեի։ Հա՛, միայն թե Հիշում էի, որ 

առաջվա բնակարանդ Հինգ Անկյան մոտ էր, Խառլամովի 

տանը։ Փնտրեցի, փնտրեցի այդ Խառլամովի տունը, Հետո 

էլ պարզվեց, որ գա ոչ թե Խառլամովի, այլ թուխի տունն 

է։ Դե, մարդ երբեմն շփոթում է անունները։ Ու ես բարկա-

ցա։ Բա՛րկացա ու մյուս օրը Համենայնդեպս գնացի Հասցե-
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ների սեղան ու երևա կա յիբ, այնտեղ երկու րոպեում գտան 

քո հասցեն։ Դու այնտեղ գրանցված ես։ 

— Գրանցվա ծ եմ* 

— իհա րկե , իսկ գեներալ Կոբելևի հասցեն, երբ ես այն-

տեղ Էի, ոչ մի կերպ չէի կարողանում գտնել։ էհ, գլուխ֊ 

նեբղ ինչ ցավեցնեմ։ Հենց ոբ արշավեցի այստեղ, իսկույն 

ծանոթացա քո բոլոր, բոլոր գործերին, աղբերս, բոլորը գի֊ 

տեմ. ա՛յ, Նաստասյան էլ՛ տեսավ. Նիկոդիմ Ֆոմիչի հետ 

ծանոթացա, Իլյա Պ ետ րովիչին էլ ինձ ցույց տվին, ծանո-

թացա նաև դռնապանի հետ, պարոն Զամետովի, Ալեքսան֊ 

ղրբ Գբիգոբեիչի, այստեղի ոստիկանական գրասենյակի 

կ ործ ավարի ե, վերջապես, Պ ա շեն կայի հետ, որ արդեն մ ե~ 

ծո>ւքէոք)ւ հաջողությանն Լր. Նաստասյան գիտե այս բոլորը... 

Vաղցրացրիբ թեյս,— իարամանկ քմծիծաղով փընթ֊ 

էի ր )ւ թ ա ց հա ս ա ա սյան ւ 

— Գե, գցովի խմեք, Է՛լի, Նաստասյա Նիկիֆոբովնա։ 

— Ի ֊ ի՜ հ, դմբոյի մեկը,— հանկարծ բղավեց Նաստաս-

յան և քա'հ֊քա'հ ծիծաղեց։ — Չէ՛* որ ես Պետբովա եմ և 

ոչ թե նիկիֆոբովնա,— ավելացրեց նա, երբ դադարեցրեց 

ծիծ սպբ։ 

— Նկատի կառնենք։ Հա, ախպերս, գլուխդ շատ չտա-

նեմ. ես ուղում էի սկզբում այստեղ ամենուրեք էլեկտրա-, 

կսւն հոսանք բաց թողնել, այստեղի բոլոր նախապաշար-

մունքները արմատախիլ անելու համար, բայց Պ աշենկան 

հաղթեցւ ես ոչ մի կերպ չէի սպաս ում, որ նա այդքան... 

ղր ա վիչ կլինի... հ ր՛՝, գոլ ի՞նչ ես կարծում։ 

//՛ ա ո կ ո յ }ւի կ ս վբ լառ Լր, թեև ոչ մի րոպե Ռազում իխի-

նիլ/ չԼր կարում իր ւ սնՀանղո տացած հայացքը, ու հիմա Էլ 

հա մա fi որ ե }ւ չ ար m)/ ա կ in մ Էր նայել նրան։ 

— (!ւ ն ո t յն ի ս կ շատ գրավիչ Է,— շարունակեց Ռազու-

միխինը՝ չշփոթվելով ընկերոջ լռությունից, կարծես թե պա-

տասխան Էբ ստացել և ղրան հավանություն Էբ տալիս,— 

ամեն կողմից Էլ շատ լավն Է։ 

— Ի ֊ ի ՚ հ , փուչ կենղանի,— դարձյալ գոչեց Նաստաս-

յան, որին այղ խոսակցությունը ըստ երևույթին անասելի 

երանություն Էբ պատճառումt 
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— Վատ է, սիրելիս, որ դու Հենց "կղրից չկարողացար 

գործին ձեռնամուխ լինելt Տանտիրուհու հետ այդպես չպետք 

Էր վարվել։ Չէ՞, որ նա, այսպես ասած, րոլորովին յուրա-

տեսակ բնավորություն ունի։ Հա՛, բնավորության մասին 

հետո կխոսենք... Միայն թե, դորօրինակ, ի՞նչպես կարելի 

էր բանր այնտեղ հասցնեի որ նտ համարձակվեր քեղ ճաշ 

չուղարկեր Կամ, դորօրինակ, վ երցնենր այդ մուրհակը։ Դու 

գժվե՞ք Լիր t ինչ Է, որ մո։րհակ Լիր ստորադրում։ Կամ, զոր֊ 

օրինակ, այդ ամուսնությունը, որ ենթադրվում Լր այն ժա֊ 

սան ակ, երբ տանտիրուհու դուստրը, Նատալյա Եդորովնւսն 

rUn կենդանի Էր... tin ամեն ինչ դիտեմ։ Սակայն ես տես-

նում եմ, որ դա նրբաբնույթ հարց Է, և որ ես ավանակ եմ. 

ւ;ոլ ինձ ներիրէ Բայց, ի դեպ, խոսենք հիմարության մասին. 

դու ի՞նչ ես կարծում, Պրասկովյա Պավլովնան հո այնքան 

Լլ հիմար չէ, ինչպես այդ կաբելի է ենթադրել առաջին հա֊ 

!՝ա9Ք!'3> հՐ՞' 

— Այո... -—քրթմնջաց Ռասկոլնիկովը՝ նայելով մի կողմ, 

բայց հասկանալով, որ ավելի շահավետ է մասնակցել խո-

սակցությանը։ 

— ճիշտ է, չէ՞,— Դոչեց Ռադումիխինը՝ ըստ երևույթին 

էսրախանալով, որ իրեն պատասխանեցին,— բայց խելացի 

Էլ չէ, հը՞։ Բոլորովին, բոլորովին յուրատեսակ բնավորու-

թյուն ունի։ Ես, սիրելիս, հավատացնում եմ քեղ, որ մա-

սամբ տարակուսում եմ... Նա կլինի քառասուն տարեկան։ 

Ինքն ասում է, որ երեսունվեց է և այդ ասելու լիակատար 

իրավունք ունի։ Սակայն երդվում եմ, որ նրա մասին դա-

տում եմ ավելի շուտ վերացականորեն, ըստ մետաֆիզիկա-

յիf. այստեղ, աղբորս ասեմ, այնպիսի բարդություն է առա-

ջացել, որ գլուխ չես հանիփ ոչինչ չեմ հասկանում։ էհ, այղ 

ամենը դատարկ բան է, միայն թե նա տեսնելով, որ դու 

արդեն ուսանող չես, զրկվել ես դասերից ու կոստյումից, որ 

օրիորդի մահից հետո նա չի կարող քեզ հետ ազգակցական 

կապ պահպանել, հանկարծ վախեցել է. ու որովհետև դու 

հեռու ես քաշվել և առաջվա հարաբերությունները չես պահ-

պանել, նրա խելքին փչել է քեզ վտարել բնակարանից։ Նա 

վաղուց էր այդպես մ տա դրվել, բայց ափսոսում էր մուր֊ 

հակը։ Դու էլ հո հավատացնում էիր, թե մայրիկդ կվճարի... 
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— Դա ստորություն էր իմ կողմից*,* Մայրս ինքը քիչ է 

մնում ողորմություն խնդրի,,, ես ստում էի, որ ինձ թողնե-

ին բնակարանում և,,, կերակրեին,— պարզ ու բարձրաձայն 

ասաց Ռասկոլնիկովը* 

— Այո, ղու խելացի ես վարվել։ Միայն թե բանն այն 

է, որ եթե այստեղ պարոն Չեբարու[ը, արքունի խորհրդա-

կանը՝ այղ զործա բա ր մարդը մեջտեղ չգար, Պ ա շեն կան 

առանց նրան ոչինչ չէր անի, չէ՞ որ խիստ ամաչկոտ է. իսկ 

դսրծարար մարդը ամաչկոտ չէ ե, իհարկե, նախ և առաջ 

հարցրեց, թե արդյոք հույս կա՞ մուրհակը իրացնելու* պա-

տասխան՝ կա. որովհետև այնպիսի մայրիկ կա, որը թեկուզ 

բադցած (լ մնա, իր հարյուր քսանհինգ ռուբլի կենսաթոշա -

կից բաժին կհանի Ռոդենկային, ու այնպիսի քույրիկ կա, 

ո ր եդբ ո ր հ ա մ տ ր ս արկ ու թ քան կ դ ն ա ։ Չե բարովը հ են ց դր տ 

վրա Լ լ Հույւ։ դրեց... Հր, ի՞նչ շարժումներ ես անումւ Ես, 

աղբերս, իմացել եմ քո բոլոր գաղտնի ոնե րը. դու հո Պաշեն-

կայի հետ անկեղծ էիր լինում, երբ ազգակցական կապեր 

Լին նախատեսվում, ես քեզ սիրելուց եմ ասում այս ամե-

նը.*. բանը հենց այդպես է, որ կա* ազնիվ ու զգայուն մար֊ 

դր սրտաբացություն է ցուցաբերում, իսկ գործարար մարդը 

junttf է և ուտում1, հետո էլ կոգ կտա։ Եվ ահա տանտիրու֊ 

հիդ իբր թե ստանալով մուրհակում հիշատակված գումարը, 

մարհակր տալիս է Չեբարովին, իսկ սա առանց քաշվելու 

ս/ ահանջրւմ էր այդ մուրհակը։ Երբ ես այդ ամենը իմացա, 

էոդեցի հենց այնպես, խղճի հանգստացման համար այդ Չե֊ 

բարաքի հաիէիցր գալ, բայց այդ ժամանակ իմ և Պաշեն֊ 

կայի մի\<ե հւ ո rf երաշխ ութ ւուն առաջացավ, ու ես պատվիգե-

րի րորէրսվի}ւ վերջ տալ այդ ամենին, երաշխավորելով, որ 

tfin կվճարեսt t/n րեդ համար երաշխավորեցի, լսո՞ւմ ե:>։ 

Կւ՚ւ նչեցինր Չ եբարովին, տասր մանեթ գցեցին ք նրա ռեխր, 

ա թուղթը ետ վերցրինք, և ահա պատիվ ունեմ դա ներկււ֊ 

t ա/; ն ե՛լ ու բեղ. հիմա հավատում են ձեր խոսքին. ահա, վերց֊ 

ր },.ր. ես մի քիչ Էլ պատոել եմ ծայրից։ 

1 Լսում Լ և ուա։:ւմ. բաոեր Ի. Ա. Կռի{ովի aԿատուն և խոհարարը^ 

(ծ. թ.)։ 
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Ռազումիխինը պարտազիըը դրեց սեղանին. Ռա սկոլնի-

կովը նայեց դրան, ու ոլ մի բառ չասելով, շուռ եկավ սլա-

աի կողմըւ Ռազումիխինը նույնիսկ շփոթվեցt 

— Տե սնում եմ, բարեկամ, որ ղու Էլի քեզ հիմարության 

ես ավել,— մի րոպեից Հհ inn ասաց Ռազոլ միխինբ։ — Կար-

ծում Էի, թե քեզ կուր ախ ա ցնեմ ու կ զվարճացնեմ շատախո-

սությամբ, բ ՚ ՚ ՚ ՚ յ ց Լոոո երևույթին միայն չարացրի քեզ։ 

— 9, utn ս. ն ցւսնքի մեջ ես չԼի՞ ճա ն աչում քեղ, — Հա րցրե ց 

Ռասկոլնիկովր՝ նույնոլես մի րոսլե լ՚ւելսվ ու ՛ղու քոր չ rj արձ֊ 

նելով րնկերոջ կոզմբ։ 

— Ա յ ՚ ՚ ւ չԱ՚Ր ճանաչում և նույնիսկ կաս։աղում Էիր, ւ/ա-

նավանղ երբ մի անդամ եււ բերի $ամ ետ սվին։ 

— Զամ ետ սվի՞ն.,. գործավարի՞ն... Ինչի՞ Համար։ — 

Ռասկոլնիկովր արագ շուռ եկավ ու աչքերը Հառեց Ռազու-

միխինի վրա։ 

— Ի՞նչ ւղսւտաՀեց քեղ... Ինչո՞ւ անՀանղաոտցաբ։ Ուզեց 

ծանոթանաj րեղ Հեա. ինքբ ուզեց, ոբովՀեաև մենք քո մա-

սին շատ իւոսեցինբ... Այլաէղ ես ես Էլ ումի՞ց կարող Էի քո 

մասին այղրա)ւ բան իմանալ։ Լավ, Հիանալի մարդ Է... 

իՀտրկե, "ր՚ւշ աեսակեաից։ Հիմա ես և նա բարեկամներ 

ենբ. Համարյա ամեն օր տեսնվում ենք։ Ես Հո քաղաքի այս 

մասն եմ տեղափոխվել։ Ղու այղ դեռ չգիտե՞ս։ Հենց նոր 

եմ տեղափոիւվեր Ես ու նա մի երկու անգամ եղանք Լա վի-

զայի մոտ։ Հիշո՞ւմ ես Լավիզային, Լավիզա Իվանովնա յին։ 

— Ես զառանցանքի մեջ որևէ րա՞ն էի ասում։ 

— Այո։ Ինքդ քեղ կորցրել էիր։ 

— մասին էի զառանցում ։ 

— Այ քեւլ բան, ինչի՚ մասին էի զա ո անց ում ։ Հա յան ի 

է, թե ինչի մասին են զառանցում... ԷՀ, աղբերացու, մ ամա-

նակ չկորցնենք, Հիմա պետք է գործի անցնել։ 

Ռազումիխինը աթոռից վեր կացավ ու վերցրեց ղյխար-

կը։ 

— Ինչի՞ մասին էի զառանցում։ 

— քհե էլ ի՞նչ ես կպել։ Հո չե՞ս վախենում սբևէ դաղտ-

նիքիցէ Մի անՀանգստանա. ուշաթափվելուդ մասին ոչինչ չի 

ասվեր Շ՚ւա Էիր խոսում ինչ֊որ շնիկի, դինգերի, ինչ֊որ 

Հզթայի կների, Կբեստովսկի կղզու, ինչ֊որ ղռնապտ ::նի, Նի֊ 
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կք"1 ի'է 3}ոմիչի, Իլյա Պետրովիչի՝ վերակա ցոլի օգնականի, 

ւ)՝ասինt Բացի դրանից, բարեհաճեցիր նույնիսկ շա՛տ, շա՛տ 

հե տաքրքրվել ձեր գուլպայով։ Լա պահանջում Էիք՝ տվեք 

գուլպաները, և վերջ։ Աամեաովն ինքը բոլոր անկյուններում 

փնտրեց քո գուլպաները և օծանելիք քսած, մատանիներ 

գրած իր սեփ ական ձեռքերով այ գ անպետք բաները ձեզ 

մատուցեց։ Միայն ղրանից հետո հանգււտացաք} ու մի ամ-

բողջ օր դրանք պահեցիք ձեր,, ձեռքերում, անկարելի Էր պո-

կեր Երևի հիմա Էլ ընկած են վերմակիդ տակ։ Հետո Էլ շալ-

վարիդ ծոպերն Էիր խնդրում, այն Էլ խիստ խղճալի։ Մենք 

հարցափորձ Էինք անում, թե այղ ի՞նչ ծոպեր են, բայց չկա-

րոզացանր որԱԼ րտն Հասկանար*. Էհ, պետք Է գործի անց-

1 էեր ԱՀա րեդ երես ո էն ՝*ինդ ո։ւ։բլի. դրանից վերցնում ե։ք տա-

է՛ր ո "'/'//'՛ ի՚էկ երկու (քամից Հաշիվ կներկայտցնեմ։ Միա-

ժամանակ իմաց կտամ Աս սիմս վին, թեև ա it անց այգ Էլ նա 

ոքետբ Է վաղուց այստեղ լիներ, որովհետև ժամը տասներ-

կասն Է։ Իսկ դուք, Նաստենկա, իմ բացակայությամբ շուտ-

շուտ մտեք այստեղ, խմելու կամ ուրիշ բան բերեք) ինչ-որ 

ուզենա... Պաշենկային ես հիմա կասեմ ինչ որ հարկավոր 

Է։ Ցտեսություն։ 

— Պ աշենկա' Է անվանում, դրա ռեխին մտիկ,— նրա 

հեսէեից ասաց Նաստասյան. հետո բացեց դուռը և սկսեց 

ականջ դնել, բայց չհամբերեց ու վազեց ներքև։ Նրա համար 

շատ հետաքրքիր Էր իմանալ, թե Ռազո։ միխինը ինչի մասին 

Է խոսում տանտիրուհու հետ, առհասարակ երևում Էր, որ 

fl-ազոէմիխինր բոլորովին հրապուրել Էր նրան։ 

Հենց որ Նաս ա աս յայի ետևից դուռը ծածկվեց, հիվանդը 

իր վրայից դեն զցեց վերմակր ու գժվաձի պես վեր թռավ 

տնկոզնոէլր Այրող, ջզտձզական անհամբերությամբ նա սպա-

սում Էր, որ նրանք շատ հեռանան, ո բոլ ես գի ինքը նրանց 

բացակայությամբ գործի անցնի։ Բայց ի՞նչ զործի. նա կար-

ծես թե հիմա հակառակի պես մոռացավ ա\դ բանը։ «Տեր իմ, 

ասա ինձ միայն այսքանը, արդյոք նրանք գիտե՞ն ամեն ինչ, 

թե՞ չգիտեն։ Գուցե արդեն գիտեն, ու քանի դեռ պառկած եմ, 

հակառակն են ձևացնում, ձեռ են առնում, հետո Էլ հան-

կարծ ներս կմտնեն ու կասեն, որ ամեն ինչ վաղուց հայտ-

նի Է, և որ իրենք հենց այնպես, լռում Էին... Հիմա ի՞նչ ա -
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նեմէ Թարսի պես մոռացա, Հանկարծ մոռացա, իսկ քիչ 

առաջ Հիշում Էի***»։ 

նա կանգնել Էր սենյակի մ եջտ եղում և տանջալից ս։ ա ֊ 

րակուսանքով նայում Էր շ ՚ ՚ ւ ր ջ բ . մոտեցավ ղռանը, բացեց, 

ականջ ղրեց. բայց ղա այն չԼ, ինչ-որ ինքը կ աղեն ար անել։ 

Հանկարծ կարծես ինչ - որ բան Հիշելով, նետվեց ղ ե պ ի ա յ՝ն 

անկյունը, ուր պա սա սուի տակ խոռոչ Էր բացված, սկսեց 

Հա յա ցբով զննեչ այն, ձեոքբ տարավ խոոոչի մեջ, շոշափեց, 

բայց ղա կ այն չէր, ինչ-որ պետք էր անել։ նա մոտե^ատէ 

վառարանին, բացեց ու սկսեց շոշափել մոխիրը. անդրա-

վարտիքի ծոպերի կտորները և պատառոտած գրպանի ծվեն-

ները այնպես էլ ընկած էին, ինչպես որ ինքը դրել էբ այն 

ժամանակ, Հետևաբար ոչ ոք չէր նայել։ Այստեղ նա Հիշեց 

գուլպան, որի մասին քիչ առաջ պատմում էբ Ռազումիխի-

նը։ ճիշտ է, ս։Հա ղա բազմոցի վրա է, վերմակի տակ, 

բայց այն ժամանակներից այնքան է ճմռթվել ու կեղտոտ֊ 

վել, որ իՀարկե, թամետ ովը ոչինչ չէր կարող նկատելւ 

a Վա՚Հ, Աամե ա ովը... գրասենյակը... Ինչո՞ւ են ինձ գրա-

սենյակ կանչում, ո՞ւր է ծանուցագիրը։ *Լա'հ... ես շշկէվե-

ցի, այն ժամանակ Էին կանչում։ Ես այն ժամանակ Էլ զըն-

նում Էի գուլպան, իսկ հիմա..* Հիմա ես Հիվանդ եմ։ Ինչո՞ւ 

Էր եկել Աամետովը, ինչո՞ւ Էր նրան բերել Ռազումիխինը»...— 

ուժասպառ փնթփնթում Էր նա՝ դարձյալ նստելով բազմո-

ցին։ — <ՀԻ՞նչ Է սա, կրկին զառանցա՞նք Է, թե՞ իսկություն։ 

Կարծեմ իսկություն Է..* Հա՛, Հիշեցի, փախչել, շուտ վ։ախ-

չեի անպայման, անպայման, վւախչել, այո... բայց ո՞ւր, 

ո՞րտեղ են շորերս, կոշիկներս չկան, տարել են թաքցրել, 

Հասկանում եմ։ ԱՀա վերարկուս, չեն նկատել։ ԱՀա և փողը 

սեղանի վրա, փառք աստծո. ա Հա և մուրհակը... Ես 

կվերցնեմ փողը ե կգնամ, ուրիշ բնակարան կվարձեմ, ինձ 

չեն գտնի... Այո, Հապա հասցեների սեղա՞նըt Կգտնեն։ Ռա-

զումիխինը կգտնի։ Ավելի լավ Է բոլորովին փախչել..* հե-

ռու... Ամերիկա, ու թքել ղրանց վրա, մուրհակն Էլ կվերց-

նեմ այնտեղ պետք կգա։ Էլ ի՞նչ վերցնեմ։ Նրանք կարծում 

են, թե ես հիվանդ եմ։ Նրանք չգիտեն, ոբ ես կարող եմ քայ-

լել, հա՛-հա՛-հա՛... Ես նրանց աչքերից իմացա, ոբ նրանք 

ամեն ինչ գիտեն։ Միայն թե իջնեմ սանուղքից։ Գուցե այն-
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տեղ պահակներ, ոստ իկաննե՞ ր են կանգնած։ Այս ի՞նչ Է, 

թե՞յ։ Ահա և գարեջուր Է մնացել, կես շիշ Է, սառն Է...» 

Նա վերցրեց շիչը, որի մեջ դեռ մի ամբողջ բաժակ գա-

րեջուր Էր մնում, ու հաճույքով, մի անգամից խմեց՝ ասես 

մարելով կրծքի հուրը։ (*այց մի րոպե Էլ չէր անցել, երբ գա-

րեջուրը խփեց գլխին, իսկ մեջքով թեթև ու նույնիսկ դուրե-

կան սարսուռ անցավ։ Նա պառկեց? ու վերմակը քաշեց իր 

ւ[րա։ Նրա մտքերը, որ առանց այն էլ հիվանդագին ու ան-

կապ էին, սկսեցին ավելի ու ավելի իրար խառնվել, ու շու-

տով դուրեկան ու թեթև քունը համակեց նրան։ Նա հաճու-

թյա՛մբ գլուխը ընկղմեց բարձի մեջ, ավելի պինդ փաթաթ-

վեց վւաւիոէկ, բամբակն վերմակով, որ հիմա փոխարինում 

(ր աս աջվ ա պ ա ս։ nut սա վ ած վերարկուին, մ եղմէսկի շունչ 

աս ա վ nt իէորին, սլինէլ, բուժիչ քուն մաավւ 

Լոերւվ, որ մեկը իր մոտ Է մանում, նա արթնացավ, բա-

ցեց ա չբերը ու տեսավ Ռա դումիխինին, որը բոլորովին բա-

ւյեյ Էր դուռը և տարակուսանքով կանգնել շեմքին— չգիտեր 

ներս անցնի՞, թե՞ ոչ։ Ռասկոլնիկովր արագ վեր կացավ, 

նստեց բաղմոցին ու նայեց նրան՝ կարծես ճգնելով ինչ-որ 

բան հիշել։ 

— Հր> քնած չե՞ս, ահա և ես եկա։ Նաստասյա, կա պո-

րր բեր,— դեպի դուրս բղավեց Ռադումիխիը։ — Հիմա հա-

<'/"/ կսաանաս... 

— Ժամը քանի՞սն Է,— հարցրեց Ռասկոլնիկովր՝ անհան-

ղիստ նայելով շուրջը։ 

— Լավ ես բնել, հա ֊ա. արդեն երեկո Է, կլինի ժամի 

'/երբ՛ Ավեքի բան վեց ժամ քնել ես։ 

Տե բ ասսէված, ինչո ւ այսպես եղավ... 

֊- '/•/» ինչ կա որ, inn ողջ կլինես։ Ո՞ւր ես շտապում, տե-

ււ հւկցոէթ յա՞ն, թև՞ ինչ։ Հիմա ամբողջ ժ ամ անաէլր մեր տրա-

>՝ա tf րր։ թ յս:ն տակ Էւ հրեր ժամ Հ, որ ես քեղ էի ս սլաս ում, 

I, ni ր ւսնղաւք եկա, քնած Էիր՛ երկու անդամ գնացի ՀՀոսիմ ո֊ 

Հի մոտ, տանը չէր։ Ոչինչ, կղա,,. Իմ գործերով էլ էի զբաղ-

ւ/ում։ Ես այսօր տեղափոխվեցի, հորեղբոբս հետ բոլորովին 

աեղափոխվեցի։ Ես հիմա հորեղբայր ունեմ.,. Դեհ, գործի 

անցնենք... Ն աստեն կա, բեր կապոցը։ Հիմա մենք... հա՛, 

ի էւլպես ես քեզ զղումէ 



— ֆււ առողջ եմ, Հիվանդ չեմ,., Ռազումիխին, դու վա֊ 

ղո՞ւց ես այստեղt 

— ՝Ասացի՝ երեք ժամ սպասում եմ։ 

— Ոչ, իսկ առա՞ջ։ 

— Ի՞նչ առաջ։ 

— Երբվան ի՞ ց ես այստեղ ղալիս։ 

— Չէ որ այղ մասին ես բեղ պատմել եմ, թե՞ չես Հ ի ֊ 

շում ։ 

Ռա ս կ ո լ ն ի կ ս վ ր մարերի մեջ ընկավ։ Ժամ առաջ տեղի 

ունեցածը )/բան ւղատ կերան ում Էր ինչպես երազում t նա չէր 

կարողսւնում այդ Հիշել և Հարցականորեն նայում էր Ռա֊ 

զում ի խինին։ 

— Հը մ, մոռացել ես,— ասաց Ռազումիխինը,— դեռ ալն 

ժամանակ ինձ թվում էր, որ խելքդ տեղը չի եկել... Քնե֊ 

չոլց Հետո Հիմա լավացել ես... Հիրավի, տեսքդ բոլորովին 

լավ է։ Կեցցե ո։ Հա'՚, դործի անցնենք։ Հիմա կՀիշես։ Հիմա 

նայիր, սիրելի բարեկամ։ 

նա սկււեց րտնդել կասլոց ը, որով ըստ երևույթին շւ՝։տ 

էր Հետաքրքրվոէմ։ 

— Հավատո՞ւմ ես, Հոդիս, ես առանձնապես մտաՀոգ֊ 

ված Էի սրանով։ ՐրովՀետև Հարկավոր Է քեզ մարդ դարձ֊ 

ներ Սկսենք վերևից։ Տեսնո՞ւմ ես այս դդակը,— ասաց Ռա֊ 

զում իխ ինը՝ կապոցից Հանելով բավական լավ, բա յց միև֊ 

նույն ժամանակ շատ սովորական և Էժան, Հովարավոր մի 

գլխարկ,— թույլ տուր փորձել չավւբ։ 

— Լավ, Հետո,— քրթմնջալով Հրաժարվեց Ռասկոլնի֊\ 

կովը։ 

— Ոչ, աղբերս, Ռոդյա, մի Հակառակի, Հետո ուշ կլի~ 

նի. թե չէ ես ամբողջ գիշերը չեմ քնի, որովՀետև առանց 

չափսի, ենթադրաբար եմ գնել։ Իսկն է որ կա,— ցնծագին 

բացականչեց Ռաւլու միխինը՝ ընկերոջ գլխին փորձելով գրի 

խարկը,— իսկական չափն է։ Գլխարկը, սիրելիս, Հագուս֊ 

աի կարևոր մասն է, յուրատեսակ Հանձնարարական։ Տոլստ֊ 

յակովը, իմ ընկերը, ամեն անգամ ստիպված է լինում Հա֊ 

նել իր դդակը, մտնելով այնպիսի տեղ, ուր բոլորն էլ լ ա յ ֊ 

նեզր կամ Հովարավոր գլխարկներով են լինում։ Բոլորը 

կարծում են, թե նա այդ անում է ստրկական զգացումներից 
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դրդված, իսկ նա այդպես է անում, որովհետև ամաչում է 

թռչնաբույնի նմանվող իր գլխարկից* դե, ամաչկոտ մարդ է, 

էլի։ Հա՜, նա ստեն կա, ահա ձեզ երկու գդակ. սույն սլալ֊ 

մ երստոնը^ (նա անկյունից հանեց Ռասկոլնիկովի ճմռթված, 

կլոր, լայնեզր գլխարկը, որը հայտնի չէ ինչու պալմերստոն 

անվանեց) և սույն ոսկի գդակը,— համեմատեցեք։ Հապա, 

Ռսդյա, գնւսհատիր, ի՞նչ ես^ կար՜ծռւմ, որքա՞ն եմ վճարել։ 

Նւս ստեն կա, դու ասա,— դիմեց նա վերջինիս, տեսնելով, որ 

Ռասկոլնիկովը լռում Է։ 

— հրեի քսան կոսլեկ ես տվել,— պատասխանեց նաս֊ 

ս՛ա ոյաՆ ւ 

1*էէէւ,՚!ւ կօւդե՚կ, հիմարի մեկր,— վիրավորված բղա վեգ 

Ռ՚տգումիիէինր, հիմա րււա)։ կս։դ1-կհվ րեդ կ չեն դնի. tup-

ս it ւ ն կոպ ե կ ե մ ա վել, ա յն կ դո ր ծ ա») վա ծ լին ել ո ւ սլ ա տւ.:ւ։ ֊ 

u ւ> վ ւ \եյ ս in է, զ ւ^այման կա, սա կմաշես, եկող տարի մի 

՚ ՝J'f'2P ^ՐԻ կտան, հոդիս վկա։ Լավ, հիմա վերցնենք Ամե֊ 

ր՚՚կյան Միացյալ նահանգները, ինչպես սա անվանում Էին 

մեզ մոտ, գիմնազիայում2։ նախազգուշացնում եմ, որ ես 

հւ՚լարտանէոմ եմ այս շալվարով,— և նա Ռասկոլնիկովի առ֊ 

ջև վաեց բրդե, բարակ գործվածքից կարված մոխրագույն 

մի անդրավարտիք,— ոչ պատռված տեղ ունի, ոչ Էլ թեկուզ 

մի հատ բիծ, ե բավական տանելի Է, թեպետև հագնված. 

ւուսւդես Է նաև բս։ճկոնակր, նույն գույնին Է, ինչպես պա֊ 

հ՚/ւնջս ւմ Է մոդան։ Իսկ որ հագնված Է, դա ավելի լավ Է, 

Ի Jut բիտ խոսք, ավելի նուրբ Է և փափուկ... Գիտե՞ս, Ռոդ֊ 

ւ ւ, աշխարհ ա մ ս հաջողությունների հասնելու համար իմ 

b ործիրւվ հարկավոր Է միշտ հետևել սեզոնին* եթե հո՛ն֊ 

ւ որին ձնհրեկ րսաես, Ր,/տկումգ մի քանի ռուբլի աէէէ՚լի 

i ՚ ւղ կմՆա, նալնր ttjhtttjt Լ ււահլ նաև ռուքն գնումների նը֊ 

I, ՚;/ւ/»մամբ։ Հիմա ամաոային սեզււն Է, ես Էլ ամառային 

r^inէմներ եմ կատարեի իսկ աշնանամուտին սեզոնը առանց 

ա հ Լլ ավելի տալ? կտորեղեն կպահանջի, ուրեմն հարկ կլի֊ 

1 Պաչմհրստոն— մի տեսակ երկար վերարկու (XiX դարի աոաջին կե֊ 

է՛ի անգլիական պետական գործիչ լորդ Պաքմէրսաոնի անունով) (ծ. թ.)։ 
2 Այսին րն՝ գիմնազիայի աշակերտները UITaHKI (շաբԼար) բառի 

/'•է՚՚րհն կատակաբար գործ Էին ածում UJTaTbl (նահանգներ) բառը ե շալ֊ 

Հարը անվանում Էին AMepHKaHCKKC Coê HHeHHblC UITaTbl (Ամերիկյան 

Աի'"92ա1 նահանգներ) (ծ. թ.)։ 
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նի սրանք դեն գցեի», մանավանդ որ այս ամենը այն ժա-

մանակ պիտանի չի լինի. եթե ոչ Հագնողի շռայլության, 

ապա խիստ քրքրվածության պատճառովt ԴեՀ, դնաՀատիր, 

քո կարծիքով որքա՞ն արժե. երկու ռուբլի քսանՀինգ կոպեկ։ 

^tztp* Դարձյա1 նույն պայմանով է* սա կմաշես, եկող տա-

րի մի ուրիշը ձրի կվերցնես։ Ֆեդյաևի խանութում այլ կերպ 

չեն վաճառում, մի անդամ վճարել ես, և դա ամբողջ կյան-

քում գ բավական է, ոբովՀետև մի ուրիշ անդամ ինքղ էլ չես 

գնա։ Հիմա վերցնենք կոշիկները, ո՞նց են, ճիշտ է, Հագնը-

ված են, բայց երկու ամիս կդիմանան, ոբովՀետև արտա-

սաՀմ անում են կարված, արտասաՀմանյան ապրանքից են, 

անգլիական դեսպանության քարտուղարը անցյալ շաբաթ ծա -

խել էր Հին շորերի շուկայում, ընդամենը վեց օր էր Հագել, 

ԲաՏՑ Փ"ԴՐ նրան շատ էբ Հարկավոր։ Գինը մեկ ռուբլի Հի-
սուն կոսլեկ է։ Հաջո՞ղ է։ 

— Գուցե ոտք երին Հարմար չեն,— ասաց ՛Նաստասյան։ 

— Հարմար չե ն։ Հասրս սա ի՞նչ է,— Ռազումիխինը 

դրպանից Հանեց Ռասկոլնիկովի Հին, կոշտ ացած} ծակծըկ-

ված կոշիկը, որ ամբողջովին պատած էր չորացած ցեխով, 

— ես սա Հետս էի տարել, սրանով էլ որոշեցին իս կական 

չափը։ Այս ամբողջ գորձը զդուշութ յամբ էր կատարվում։ 

Սսյ իտակեզենի մասին ես ու տանտիրուՀին Համաձայնու-

թյան եկանք։ ԱՀա երեք շասլիկ, կտավից են, բայց մոդա-

յական երեսով... Այսպես ուրեմն t ութսուն կոպեկ գլխարկը, 

երկու ռուբլի քսանՀինգ կոսլեկ մյուս Հորերը, ընդամենը 

երեք ռուբլի Հինգ կոպեկ, մեկ ռուբլի Հիսուն կոպեկ կոշիկ-

ները, ոբովՀետև շա՛տ լավն են* ընդամենը չորս ռուբլի Հի-

սունՀինգ կոպեկ, Հինգ ռուբլի էլ ամբողջ սպիտակեղենը, 

բոլոր շապիկները մեկտեղ գնաՀատեցինք* ընդամենը ճիշտ 

ինը ռուբլի ՀիսունՀինգ կոպեկ։ Մանրը, քառասունհինգ կո-

պեկը պղնձե Հինգ կոպեկանոցներով է, աՀա, Հաճեցեք ըն-

դունել։ Այսպիսով, Ռոդյա, դու ամբողջովին ապաՀովված 

ես Հագուստով, ոբովՀետև իմ կարծիքով քո վերարկուն ոչ 

միայն զեռ կարող է ծառայել, այլև նույնիսկ առանձնապես 

վայելուչ տեսք ունի, աՀա թե ինչ է նշանակում Շարմերի 

մոտ պատվիրել. գուլպաների ու մնացած թաների մասին 

ինքդ կՀոզաս. մեզ մոտ մնում է քսանՀինգ ռուբլի. իսկ Պա-
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շենկայի ու բնակարանավարձի մասին մի անհանգստանա* 

ես խոսել եմ* անսահման վարկ է ԲաՑ անում։ Իսկ հիմ.՚ս 

թույլ տուր փոխել սպիտակեղենդ, թե չէ, գիտե՞ս, հիվան-

դությունը այժմ հենց 1աս{իկիցդ է որ կա*,* 

•— թող, չեմ ուղում,— հրաժարվեց Ռա սկոլնիկովը, որ 

ղղվանքով էր լսում Ռ աղում ի խին է լարված ու աշխույժ պատ-

մությունը հագուստ դնելու մասին**, 

— Ա յ ղ անկարելի է, եղբայր* հապա ինչո՞ւ էի ես կո-

շիկներ մաշում,— պնդում էր Ռազումիխինը։ — Նաստաս-

յա, մի ամաչեր, օղնեցեբ, այ, այդպես— ու չնայելով Ռաս֊ 

կ՛՛քնի կով ի ղ իմա ՛լրության, Ռազումիխինը այնուամենայնիվ 

վււէիէեց )ij»m u >1քի tn ա կ ե ղեն ր ։ fl'ut սկս լն ի կ ո վր րնկավ բարձին 

է) ւ հր կա ր 14 / ե nt մի բա H jimiutjt 

՛՛ f')> չ յ՛ա )t ե՛կ ի)ւձ ։լւր! ացնոէմո, մա աւու մ Լր նա ւ — Այ գ 

ր ՚ ՚ ր ՚ ր ր ի նչ էի ողով Է գնված,— հարցրեց նսւ վերջապեո, 

՝>'• • ւյ ելս վ >ւլ ա ստին t 

— Ւնչ վաղո՛՞վ, ա յ Ք^ղ բա՜ն, քո սեփական փողով։ 

Ս r 'ձրիկգ Է ուղարկել, Վախբուշինի կողմից Է, այսօր արտե-

լականը բերեց„ այդ Է՞լ ես մոռացել։ 

— Հիմա հիշում ե մ ե ր կ ա ր ու մռայլ մտածմունքից 

հետո ասաց Ռասկոլնիկովր։ Ռազումիխինը հոնքերը կիտե-

լով, անհանգիստ նայում Էբ նրան։ 

Դուռը բացվեց, ներս մտավ բարձրահասակ ու պնդա-

կազմ մի մարդ, որբ իր տեսքով կարծես թե արդեն մի քիչ 

ծանոթ Էր Ռասկոլնիկովին։ 

— Զռսի՚մով, վերջապե՛ս,— ուրախ գոչեց Ռազումի-

խինը։ 

IV 

Զոսիմովը բարձրահասակ և չաղ մարգ Էբ, ուռած, դըժ-

գույն ու դալուկ, կոկիկ սավւբված դեմքով, բաց֊շիկավոսե, 

կոշտ մ աղերով, ակնոցով* ճարպակալելուց ուռած մատին մի 

մեծ ոսկե մատանի Էր դրելt նա կլիներ մոտ քսանյոթ տա-

րեկան։ Հագել Էր լայն, շքեղ, թեթէւ վերարկու, ամառային 

սպիտակ անղրավաբտիք, և առհասարակ ամբողջ հագուստը 

լայն Էր, պճնագեղ ու նոր կար ած* վերնաշապիկը բոլորռ-
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\՝ին մաքուր էր, ժամացույցի շղթան՝ մեծ և հաստ։ նրա 

շ սրժուձևը դանդաղ էր, կարծես ալարկոտ ու միևնույն ժա-

ս՛ան ակ վարժ ու անփույթ. ամեն րոպե նկատվում Էր հա-

վակնոտությունը, որը, սակայն, նա թաքցնում Էր խնամքով։ 

նրան ճանաչողները բոլորն Էլ դտնում Էին, որ նա ծանր 

մարդ Է, բայց ասում Էխն, որ դիտե իր զոբծլո 

— Ես երկու անդամ եկա քեղ մոտ... ՏԼսնս՞ւմ ես} ուշ-

քի Է եկել,— ասաց Ռադամիի/ինը։ 

— Տեսնում եմ, տեսնում եմ* հը, այ J մ մենք ինչպե՞ս 

ենք մեղ զգում,— դիմեց Աո սի մովը Ռասկոլնիկովին՝ ուշա-

դրությամբ նայելով նրան ու նստելով նրա կողքին, բազմո-

ցին, ոտների կողմը, ուր և մեկնվեց, որքան այդ հնարա-

վոր Էր։ 

— Շարունակ մռայլ տրամադրության մեջ Է,— ասաց 

Ռազումիխինը,— հիմա փոխեցինք սպիտակեղենը, քիչ մը-

նաց լաց լիներ։ 

— Հասկանալի կարելի կր սպիտաեեղենր հետո վա-

խել, եթե ինքը չկէ ցանկսւնոէմ... Օրակաղարկը հիանալի Է։ 

Գլուխդ Էլի մի քիչ gu/վոէմ Է, հա՞։ 

— Ես առողջ եմ, ես բոլորովին ասռղջ եմկտրուկ և 

ջղայնոտ ասաց Ռասկոլնիկովը՝ հանկարծակի մի քիչ բարձ-

րանալով տեղից ու փայլեցնելով աչքերը։ Սակայն անմի-

ջապես կրկին ընկավ բարձին ու դարձավ պատի կողմըւ 

Զոսիմովը ակնապիշ հետամտում Էր նրան։ 

— Շատ լավ Է... ամեն ինչ կարգին Է,— ալարկոտ ասաց 

նա։ — Որևէ բան կերե՞լ է։ 

նրան պատ ասխանեցին և հարցրին, թե ինչ կարելի է 

տալ։ 

— Ամեն ինչ կաբելի է տալ... Սուպ, թեյ... իհարկե, 

սունկ և վարունգ չտալ, տավարի միս— նույնպես, ձ . . » էլ 

ի՞նչ ասել կուզի... — Զոսիմովը և Ռազումիխինը իրար նա-

յեցին։ — Դեղ֊մեղ բոլորովին չտալ. վաղը ես կնայեմ*** 

կարելի էր և այսօր... ը-ըմ, այո... 

— ՎաԳԸ երեկոյան ես սրան զբոսանքի եմ տանում,— 

հայտարարեց Ռազումիխինը,— կգնանք Ցուսուպովի այգին, 

հետո էլ «Պալե-դը֊Կըիստաթ։ 
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— Վազը ես նրան չէի անհանգստացնի, սակայն... մի 

1'Ււ*** 1աէ1> հետո կտեսնենք։ 

*— Ափսոս, ես հենց այսօր նոր բնակարան տեղափոխ֊ 

մ հլու առթիվ քեֆ եմ կազմակերպում, այստեղից երկու քայլ 

Լ. սա է՛լ լիներ, էլի՛։ Թեկուզ պառկեր բազմոցին, միաՀն թե 

մեր մեջ լիներ։ Դու հո կգա՞ս,— դիմեց Ռազումիխինը Զ ո ֊ 

ւ:իմովին,— տես, չմոռանաս, խոստացել ես։ 

— Թերևս, միայն թե քիչ՛' ուշ։ Ի՞նչ ես պատրաստել։ 

•— Կյքէնի թեյ, օղի, տառեխ։ Կմատուցեն կարկանդակ, 

մերոնք են հավաքվելու։ 

— քկոինբն՚ ովքե՞ր։ 

Բոլորն կ այստեղացի են, նոր if ա բղիկ, բացի միայն 

Հոր եղբորից n, ղե նա Լյ նոր մարւլ Լ, միայն երեկ է մամա֊ 

)if>l Պ ե m երրւո րղ, ինչ-որ ղսլսՏեր ու)ւի. հին՚ք սւսւրին մի mill֊ 

;(՚ ill if են ի Iff !, !•:)/ ի,ւ r/; 

֊ - //",/ է, 

— Ամրւպշ կյս՚նբում գավառական փոստապետ է եղել..« 

ԼՀնււաթ ոշակ է ստանում, վաթսունհինգ տարեկան է, էհ, 

չարժե խոսել... Սակայն ես սիրում եմ նրան։ Կգա Պորֆիրի 

Պետրովիչը, հետաքննական գործերի այստեղի պրիստավ 

Լ... իրավաղետ։ Դու հո ճանաչում ես... 

— Նա է՞լ քո ինչ֊որ ազգականն է։ 

— Շատ հեռավոր» իսկ դու ինչո՞ւ ես նոթերդ կիտում. 

մի անգամ գժտվել եք, դրա համար չե՞ս գաt 

— Թքել եմ նրա վրա... 

— Ավելի լավ։ Հա՛, կլինեն ուսանողներ, մի ուսուցիչ, 

մի աստիճանավոր, մի երաժիշտ, մի սպա, Զամետովր... 

— Ասա, խնդրեմ, մի ինչ֊որ Հէամետովի հետ ի՞նչ աոըն֊ 

չ՚յլթյուն կարող եք ունենալ ղու կամ նա,— ՀԼոսիմովը գրլ-

('ով ցույց տվեց Ռասկոլնիկովին։ 

— Ախ, այգ փնթփնթաննե՜րը։ Իբր թե սկզբունքներ են... 

I• դու հենց միայն սկզբունքներին ես կառչում, ասես զսպա-

ն-jtկների վրա ես նստած. իր կամքով շոսւ գալ չի համար-

Հղկվում. իսկ իմ կարծիքով նա լավ մարդ Է,— ահա ե 

ււկղբունքը, ու ես այլ բան չեմ Էլ ուզում գիտենալ։ քէամե֊ 

ւաւվը հրաշալի մարգ Է։ 

— Եվ շահվում Է անմաքուր ճանապարհով։ 
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— ՀաՀ՚ւիէ թքած Դրա վրա։ Ի՞նչ անենք, որ այգ 

կերպ Է շահվում,—֊ հանկարծ բղավեց Ռադում ի խինը՝ մի 

տեսակ անբնականորեն ջղայնացած,— մի՞թե ես գովաբա-

նել եմ այն, որ նա անմաքուր ճանապարհով Է շահվում։ Ես 

ասել եմ, որ նա յուրատեսակ լավ մարդ Է։ Իսկ եթե ուղիղն 

ասենք, բոլոր տեսակետներից դատենք, մի՞թե շատ են չավ 

մարդիկ։ Ես հավատացնում եմ, որ ինձ կտան բոլորովին 

չնչին զին, ընդամենը մի հատ եփած սոխ, այն Էլ եթե քեղ 

Էլ հետս տան**, 

— ԱյԴ ՔԻէ Է՛ քէ՚Ղ համար երկուսն Էլ կտամ... 

— Իսկ ես քեղ հտմար միայն մեկը կտամ։ Էլի՛ սրախս֊ 

սիր։ Ջամետովը դեռ երեխա Է, ես դեռ նրա մազերից կքաշ֊ 

քըշեմ, նրան պետք Է գրավել ե. ոչ թե վանել։ Հանելով 

չես ուղղի մարդուն, առավել ևս երեխային։ Երեխայի նկատ-

մամբ կրկնակի զգուշություն Է հարկավոր։ Էհ, դուք, առա-

ջադեմ բթամիտներ, ոչնչից ոչինչ չեք հասկանում։ Մարդուն 

չեք հարդում, ձեզ եք վիրավորում... Եթե ուզ/ււմ ես իմա-

նալ, իմ ե նրա համար թերևս ընդհանուր մի դոբծ Է բացվել։ 

— Ցան կալի Է իմանար 

— Էլի ներկա գործի, սւյսինբն՝ ներկարարի գործն Է... 

Մենք նրան կա։րւէաենք։ Ասենք, հիմա ււչ մի վտանգ Էլ չկա։ 

Գործը հիմա բոլորովին, բոլորովին ւ՚լարղ Է։ Մենք միայն 

ընթացք կտանք։ 

՝— ԱյԴ Ի՞^՚՚Լ ներկարար Է։ 

— Ինչպե՛՛ս, մի՞թե ես չեմ պատմել։ Ո՞չ։ Հա, կարծեմ 

էս քեզ միայն սկիզբն եմ պատ if հր*, գործը վերա բերում Է 

պառավի, գրավականով փող տվողի, աստիճանավորի այրի 

կնոջ սպանության... այս գործին խառն Է նաև ներկա բարը, 

— Այղ սպանության մասին ես քեզնից առաջ եմ լսել 

ռւ նույնիսկ հետաքրքրվում եմ այդ գործով,** մասամբ*** 

մի առիթովդ* լրագրերում Էլ եմ կարդացել* և ահա„, 

— Լիզավետային Էչ են սպանել,— հանկարծ բերանից 

թււցրեց նաստասյան՝ դիմելով Ռասկոլնիկովին։ Նա ամբողջ 

ժամ անակ մնացել Էր սենյակում, կուչ Էր եկել ղռան մ ոտ 

քլ լսում Էր։ 

— Լիզավե տայի՞ն,— հազիվ լսելի ձայնով քրթմնջաց 

Ռասկոլն ի կովը։ 

— 166 -



— Հա, Լիզավե տայինք առուտուր անող կնոջը, թե* չես 

ճանաչում ։ Նա ղալիս էր այստեղ, ներքևի հարկը; Կարկա-

տել էր քո շապիկը։ 

Ռասկոլնիկովը շուռ եկավ դեպի պատը, որի կեղտ ու"., 

՛քեղին պաստառը նախշած էր ճերմակ ծաղիկներ ով։ Նա 

ընտրեց մի անճոռնի, ինչ-որ կինամոնագույն գծիկներ ունե-

ցող սպիտակ ծաղիկ ու սկսեց նԳսյել, թե դա քանի թերթիկ 

ունի, թերթիկների վրա ինչպիսի խազեր և որքան գծիկներ 

կան։ Նա զգում էր, որ իր ձեռքերն ու ոտքերը թուչացել, 

>՛՛ ս ես վւայտացել են, բայց և չէր փորձում շարժվել և հււ՚-

if աոորեն )ււււյում Լր ծ՚ոդքլինէ 

Իսկ ի )ւ* a.՛ n'li; a / f f յ ու )t ո ւ 'fa ի ներկալ ։տրր այդ գործի 

՝,ե m , /՛)»; որ մի ա ան\ին ա b j t i>t վա կա ն m թյ >ոմր րնդհտտեց 

՝ a n ի մ n ՚1ր էւ ա Կ ա m ս յ ա ւի շ ա ղա /՛ ր ՝ո m ut)t րր։ կաստաս յ։սն հւ:-

՝՚"ւնեց ու jitl.tji 

— Նրան Էլ են ս ոչ անող համարում,— տաքացած պա-

ա ա սխանե ց Ռաղում ի խինը։ 

— Հան ցան շանն ե՞ ր կան, ի՞նչ Է։ 

— Որտեղի՞ց։ Ասենք հանշանշանի հիման վրա են մ ե ֊ 

ղադրում, բայց այդ հանցանշանը հան ցան շան չէ, ահա թե 

ինչ է պահանջվում ապացուցել։ Սա նույնն է, ինչ-որ եղել 

է այդ... ը ֊ ը . . . Կոխի ու Պ եստրյակովի նկատմամբ, որոնց 

կասկածի տակ էին առել ոլ սկզբում ձերբակալել։ Թյո՛ւ, 

ինչպիսի* հիմարությամբ է դա արվում, նույնիսկ կողմնա-

կի մարվն էլ է զզվում։ Պեստրյակովը գուցե այսօր անցնի 

ինձ i/ntfr... Ի դեպ, Ռոդյա, դու այգ բանը արդեն գիտես, 

դա պատահել է մինչև քո հիվանդությունը, հենց այն օրվա 

նախօրյակին, երբ գրասենյակում այդ մասին պատմել էին, 

և դու ուշաթափվել էիր*** 

Զոսիմովը հետաքրքրությամբ նայեց Ռասկոլնիկովին. ԱՀ։ 

չէր շարժվում։ 

— Գիտե՞ս ինչ, Ռաղում ի խին, նայում եմ քեզ ու մտա-

ծում, թե դու որքան շատ ես գլխացավանք սիրում,— ասաց 

Զոսիմովը։ 

— Թող այդպես լինի, բայց և այնպես մենք ներկարա-

րին կազատենք,— բղավեց Ռազումիխինը՝ բռունցքը խմ։ե-

լով սեղանին։ — Գիտե՞ս, թե այստեղ ինչն է ամենից ըա-
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վալին* Բանը այն չէ, որ նրանք ստում են. ստելը միշտ էլ 

կաըելի է ներել. ստելը վտանգավոր չէ, որովհետև դեպի 

ճշմարտությունն է տանում։ Ոչ, ցավալին այն է, որ ստում 

են ու հավատում իրենց ստինt Ես հարգում եմ Պոլւֆիրիին, 

բայց,., ախր ի՞նչն է հենց սկգբից նրանց խելքից հանել, 

Դ"լոՐ փակ էր եղել, իսկ երր եկան կոնապանի մոտ, բաց 

էր. ուրեմն Կոխն ու Պեսարյակովն են սս-ան՛ել. ահա նրանց 

տրամ աբանութ յուն ը 

— ^Ւ աաքանա. նրանց հենց այնսլես էին բռնեի հո 

չէ՞ր կարելի,., Ի միշի այլոց, ես հանդիպում էի այդ Կոխին, 

բանից դուրս եկավ, ոբ նա պառավից ժամկետանց իրեր էբ 

գնում, հա՞։ 

— Այո, ինչ-որ մի սրիկա է։ նա մուրհակներ էլ է գնում։ 

Գործ անող է։ էհ, թոզ գնա գրողի ծոցլս ^աւյկօքնւ^՚ւմ Սս 

դու, թե ես ինչի դեմ եմ զայրանամ, էր անց գռեհիկ, փտած, 

քարացած հնամոլության դեմ եմ զայրանում... Այստեղ 

կարելի Է մի գործում մի ամբողջ նոր ուղի հայտնագոբձ ել։ 

Հենց միայն հոգեբանական տվյալներով կաբելի Է ցույց 

տալ, թե ինչպես պետք Է գտ՛նել իսկական հետքը։ Ասում ենճ 

KՄենք փաստեր ունենք»։ Բայց չէ՞ որ փաստերը բավական 

չեն. գործի կեսը առնվազն այն է, թե ինչպես ես կարողա-

նում վարվել փաստերի հետ։ 

— Ւսկ ղու փաստերի հետ կա բոզանո՞ւմ ես վարվել։ 

•— Ախր հո չի՞ կաբելի լռել, երբ զգում ես, պարզ զգում 

ես, որ կարող էիր օգնել գործին, եթե,.* է1"..,. Ղու մանրա-

մասն գիտե՞ս այդ գործը։ 

•— Սպասում եմ տվյալներ ներկա բարի մասինt 

— Հա՛, ղե (սիր այս պատմությունը• սպանությունից 

հետո ճիշտ երրորդ օրվա առավոտն էր, նրանք դեռ գլուխ 

էին ցավեցնում Կոխի ու Պեստբյակովի հետ, թեև սրանցից 

ամեն մեկը ապացուցել էր իր յուրաքանչյուր քայլը, ակ-

ներևությունը աչք է ծակում։ Հենց այդ ժամանակ հանկարծ 

բոլորովին անսպասելի մի փաստ է հայտնվում։ Մի ոմն 

գյուղացի Դուշկին, հենց այն տան դիմաց գտնվող օղետան 

տերը, գնում է ոստիկանության գրասենյակ, բերում ոսկե 

զինգերով մի զարդեղենի տոլփ ու ահա թե ինչ է պատմում, 

ճԵրկու օր ւսոաջ, երեկոյան, մոտավորապես ժամր ութից 
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քիչ անց (ուշադրության առ օրը և ժամը) ինձ մոտ եկավ 

ներկարար բանվոր Միկոչայր, որը մինչ այյլ ցերեկով Էր՛ 

գալիս ինձ մոտ* նա բերեք ո՚յկձ ական՜ջօդէրով ո ւ թանկա-

գին քւ£.րէքո/վ iii]ii տուփը ու երկու ռուբլի խնդրեց, ասելով, 

որ սրանք թողնում Է ինձ մոտ իբրե գրավական։ Ես Հարցրի՝ 

ո՛րտեղից ես վերցրել. ասաց, որ մայթի վրա Է գտել։ Այդ 

մասին ես նրան Էլ ոչինչ չհարցրի (սա Ղուշկինն Է ասում), 

այլ նրան տվի մի թղթե մանեթանոց (այսինքն մի ոռլքզի), 

որովՀետև մտածում Էի, որ եթե ինձ մոտ չթողնի* ուրՒւՒ 

՛Հոտ կտանի, մեկ Է, խմելու կտա, ավելի Լավ Է սա ինձ մոտ 

մ՛աս, ղրանից Հո վնաս չե՞մ քաՀի* Իսկ որ տերը դուրս 

»••« կամ քարեր ա ա րած վ են, ես կներ կայացնեմ** t Ղե, իՀար֊ 

Կ՛՛* 'In. յկինր '{(խից ղարս Լ տաքիս, շնավարի ստում Է, ես 

ւ.ւկհա*,ււմ եմ '"(ղ 'I'nt շ կինին, )>ւս ինքը ղրավական վեբց-

>< >ւ ղ Լ, թաքցնոէմ Է ղալա ցածը ու. Լրեււուն ռուբլի արժողու-

թ լամ ր իրը Միկոլայից ամեն եին Էլ <rներկայացնելուJB Հա ֊ 

մար չի վերցրել։ Ուղղակի վախենալուց Է գրասենյակ գնա-

ցել։ Հա՛, գրողի ծոցը, լսիր, Ղուշկինը շարունակում Է. *Այդ 

գյուղացուն, Միկոլայ Դեմենտևին, փոքր ուց եմ ճանաչում, 

մեր նաՀանգից Է, ԶաՐայսԿ11 գավառից, մենք ինքներս Հո 

/հ յա ղան ի նաՀանգից ենք։ Իսկ Միկոլայը թեև Հարբեցող 

չէ, բայց խմում է, ու մեզ Հայտնի էբ, որ նա Հենց այգ 

ոանն է աշխատում, ներկում Միտրիի Հետ, իսկ նա ու Միտ-

րին մի տեղից են։ Ու ստանալով մանեթանոցը, նա իսկույն 

մանրեց, մի անգամից երկու թաս արաղ խմեց, վերցրեց 

մանրը ու գնաց, իսկ Միտրիին ես այդ պաՀին նրա Հետ 

չտեսա։ Մյուս օրը մենք լսեցինք, որ Ալյոնա Իվանովնա յին 

ու նրա քույր Լիզավեաա Իվանովնա յին սպանել են կացնով, 

մենք նրանց ճանաչում էինք, ու ես այստեղ կասկած տարա 

ւսկանջօզերի մասին, քանի ոբ մեզ Հայտնի էր, որ Հանդո։ց-

յալ պառավը գրավականով փող էր տալիս։ Ես գնացի նչւ֊ 

րանց ապրած տունը, կամացուկ բարձրացա ու նախ և առս՚ջ 

Հարցրի՝ այստե՞ղ է Միկոլայը։ Միտրեյը ասավ, թե Միկո-

լայը քեֆ է արել, տուն է եկել լուսաբացին, հարբած, տա)*ը 

մնացել է մոտ տասը րոպե ու էլի գնացել է, իսկ Միտբեչը 

Հետո նրան չի տեսել ու աշխատանքը մենակ է վերջացնում։ 

Իսկ նրանք աշխատում էին սպանվածների բնակարանի յ 
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ներքև, երկրորդ Հարկում։ Լսելով այդ բոլորը, մենք այդ 

մոյւքանպկ ոչ ոքի ոչինչ չՀայտնեցինք (սա Դուշկինն Է ա՛-

սում ), իսկ սպանության մ&սին ինչ որ կարող Էինք իմա֊ 

ցանք ու Էլի նույն կասկածանքով տուն վերադաբձ^նօէ իսկ 

այսօր առավոտյան, մամը ութին (այսինքն* սսլանության եր֊ 

բորդ օրը, հասկանո՞ւմ ես) մեկ Էլ տեսնեմ ինձ մոտ Է գալիս 

Միկոլայը, խմած, բայց այնքան Էլ Հարբած չէք կարող է խոսք 

Հասկանալ։ նստեց նստարանին, լռում է։ Այդ պաՀին, բացի 

նրանից, օղետանը կար ընդամենը մեկ կողմնակի մարդ, մի 

ծանոթ մարդ էլ քնել էր նստարանի վրա, այնտեղ էին և մեր 

երկու տղաներըt — Տեսե՞լ ես Միտրեին,— հարցնում եմ ես։ 

— Ոչ,— ասում է>— չեմ տեսել։ — Ու այստեղ չե՞ս եղել։ — 

Երկու օր չեմ եղել,— ասում է նաt — Իսկ այս գիշեր որտե՞ղ 

ես եղել։ — Պեսկիում— ասում է,— կոլոմնացինեբի մոտ։ — 

Իսկ այն օրը որտեղի՞ց էիր վերցրել ականջօղերը,— ասում 

եմ ես։ — Մայթի վրա եմ գտել,— ու նա այդ այնպես է ա֊ 

սում, որ կարծես թե դա վատ բան է, ու չի նայում։ — Լսե՞լ 

ես, թե այն երեկո, այն մամին ինչ է պատահել ձեր ներկած 

բնակարանի վերևում,— հարցնում եմ ես։ — Ոչ,— ասում Է, 

— չեմ լսել,— իսկ ինձ լսում Է աչքերը չռած ու Հանկարծ 

սվէբթնում, կավճի դույն առնում։ Ես սա պատմում եմ, նա֊ 

յում նրան, իսկ նա վերցնում Է գլխարկը, վեր Է կենում։ Ուղե֊ 

ցի բռնել նրան• «Կաց, Միկոլայ,— ասում եմ,— արաղ կխը֊ 

մե՚՚ս»։ Ու աչքով եմ անում տղային, որ դուռը պահի, ու դուրս 

եմ գալիս վաճառասեղանի Հետևից. Միկոլայը փախչում Է 

ինձնից, վաղում փողոց, հետո Էլ մյուս փողոցը. ու Էլ չտե-

սա նրան։ Այստեղ իմ կասկածները արդարացան, քանի որ 

մեղավորը հենց նա Է որ Jկա*.*» 

— Անշուշտ...— ասաց ՀԷոսիմովյըէ 

— Կաց, լսիր վերջը։ Հասկանալի Է, որ սկսեցին արագ 

ւինտրել Միկոլային. Դուշկինին բռնեցին ու նրա մոտ խու-

զարկություն կատարեցին, Միտրեին նույնպես. կոլոմնացի-

ներին Էլ մի լավ թափ տվին. միայն երրորդ օրը հանկարծ 

բերում են հենց Միկոլային• նրան բռնել Էին JV? ուղեկալի մոտ, 

իջևանում։ նա մտել Էբ այնտեղ, հանել վզի արծաթե խաչը ու 

դրա փոխարեն մի բաժակ օղի խնդրել։ Տվեցին։ Քիչ Հետո մի 

կին գնում է գոմ ու պատի անցքից տեսնում Է, որ նա սարա-
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է ում գոտին կապել Է գերանին, կախաղան սարքել* բարձրսք-

նում Է գերանի կտորի վրա և ուղում Է օղակը վիգր գցեի կի-

նը լեղապատառ ճչաց, հավաքվեցին մարդիկ։ «Այ թե դու ինչ 

տեսակ մարդ ես»։ — «Ինձ տարեք,— ասում Է,— այսինչ ոս-

տիկանատունը, կխոստովանեմ մեղքս»։ Նրան պատշաճ օն֊ 

յորներոէթ ներկայացրին այստեղի ոստիկանատունը։ Էհ, ով 

ես, ինչ ես, քանի տարեկան ես և այլն, և այլն* «Քսաներ-

կու!),— ասում Է նա։ Հարց* փԵրբ դու և Միտրեյը աշխատում 

էիք, այսինչ Ժամին սանդուղքով բարձրացող որևէ մեկին 

չտեսա՞ք))։ Պատասխան, «Հայտնի բան է, գուցե և ինչ-որ 

մարղիկ էին անցնում, բայց մենք չնկատեցինք»։ «Իսկ որևէ 

ձայն կաւէ էսղմոէկ կամ ուրիշ բան չլսեցի՞ք»։ — <rԱռանձին 

"չինչ չր՚եցի)։քո։— «Իսկ ւսյն օրը քեզ, Միկորսյ, հայտնի՞ Էր, 

որ այսինչ այրի կնոջբ U նրա քրոջը այսինչ օրը և ժամին 

։;ււլունել են ու կողոսլտելճ։ — «Ամենևին ոչինչ Հայւոնի չէր։ 

երբորդ օրը օղետանը Աֆանասի Պավլովիչից լսեցի))։ — «Իսկ 

ղինդերը ո՞րտեղից վերցրիր)!)։ — «Մայթի վրա գտա»,— «Ին-

չ:ւ' ւ մյուս օրը Միտրիի հետ աշխատանքի չգնացիրձ։— «Որով-

հետև քեֆ էի անում»։ — «Ո՞րտեղ էիր քեֆ անում))։ — ((Այս-

ինչ ու այնինչ տեղը»։ — «Ինչո՞ւ փախար Դուշկինից»։ — 

«Ինչո՛ւ, որովհետև շատ վախեցա»։ — ^Ինչի՞ց վախեցար))։ 

— «Դատից ու պատժվելուց»։ — «Ի՞նչպես կարող էիր վախե-

նալ, եթե դու քեզ ոչ մի բանի համար մեղավոր չես զգումձ* <. 

ԷՀ, հավատո՞ւմ ես, թե՞ չես հավատում, Հէոսիմով, այսպիսի 

հ'"Րց էր տրվել, ու տառացիորեն այսպիսի աբտահայտա֊ 

թյսւններով, ես Հաստատ գիտեմ, ինձ ճիշտ են Հաղոբգեր Ի՞նչ 

կասես. Հը՞։ 

— 0, ոչ, այնուամենայնիվ Հանցանշաններ կան։ 

— Ես Հիմա Հանցանշանների մասին չեմ խոսում, ես խո-

սում եմ նրանց տված Հարցի և այն մասին, թե նրանք ինչ-

պես են Հասկանում իրենց դերը։ ԷՀ, գլուխը քարը.** Հը՛մ, 

նրան Հուպ տվին, Հուպ տվին, ն եղեցին ու նեղեցին, և նա 

աՀա թե ինչ խոստովանեց* ((Ոչ թե մայթի վրա, այլ բնակա-

րանում եմ զտել, որի Հատակին ես ու Միտրեյը ներկ էինբ 

քսում»։ — <rԱյգ ի՞նչպես եղսոի։ — «Հենց այնպես, ես ու 

Միտբին ամբողջ շբը, մինչև ժամի ութը ներկում էինք ու 

1 Մեծարանքով (ֆրանսt bonnejl՝^» 
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պատրաստվում էինք գնալ, իսկ Միտրեյը վերցրեց վյրձինը ու 

երեսիս ներկ քսեց, ներկոտեց երեսս ու փախավ, իսկ ես ըն-

կա նրա հետևից։ Վազում եմ նրա հետևից ու լեղապատառ 

բղավում։ Երբ որ սանդուղքից իջնում և մոտենում էի դար-

պասին, թափով զարկվեցի դռնապանին և պարոններին, իսկ 

թե նրա հետ քանի պարսն կար, միտս չէ, իսկ դռն ասլանը 

դրա համար ինձ հայհոյեց, մյուս դոնւ՚էսրսՆը նույնպես հա՛յ-

հոյեց, դռնապանի կնիկը դուրս եկավ, նա Էլ մեղ հայհոյեց, 

մի պարոն Էլ կնոջ հետ մտնում Էր դար "լոսից, նա Էչ մեւլ 

հ ո: յհո յեո, r.-ավ հե տ և ե ս ո ւ Մ ի տ կ ւ:; ն խ ան rj n inn ւ մ Լ ինք նր tu Նց 

անցնելուն, ես քաշել Էի Միտ կայի մաղերից, նրան գետին Էի 

՚ ; ՚ ; ե լ ու դն nil ում Էի, Մ ի ական Էլ իմ տա կից քաշում Էր մ աղե֊ 

բիցս ու ինձ դնքսում, ու մենք այդ անում Էինք ոչ թե չարու-

(կամբ, այլ սիրով, խաղ Էինք անում։ Հետո Էլ Միտ կան դուրս 

սլրծավ ու փախավ փողոց, ու ես Էլի ընկա նրա հետևից, բայց 

չհասա ու մենակ վերադարձա բնակարանը, որովհետև հար֊ 

կ՛ով որ Էր հավաքել իրերըt Սկսեցի հավաքել ու ս at ասում եմ 

Միտրեին, գուցե թե գար։ Դեպի հաշտը տանող գոտն մոտ, 

սլատի ետևում, անկյունի կողմում ոտքս դիպավ սաւվէին։ 

Մտիկ եմ անում, ընկած Է տուփը, թղթով փաթաթված։ Ես 

թուղթը հանեցի, փոքրիկ կեռիկներ եմ տեսնում, կեռիկներն 

Էլ հանեցի, և ահա ականջօղեր տուփի մեջ«.*» 

— Դռան ետևո՞ւմ, դռան ետևո՞ւմ Էր ընկած, գռան ետե֊ 

վոռլմ,— հանկարծ բղավեց Ռասկոլնիկովը՝ պղտոր, վախե֊ 

ցս,ծ աչքերը հառելով Ռազումիխինին, ու հենվելով ձեռքին/ 

ղ։::նդաղորեն քիչ բարձրացավ բազմոցից» 

— Այոէէէ ի՞նչ կա որ, ի՞նչ պատահեց քեզ, ինչո՞ւ այդ-

պես եղարt — Ռազումիխինը նույնպես քիչ բարձրացավ տե«• 

դԻՁ՚ 

— Ռչինչ.**— հազիվ լսելի պատասխանեց ՌասկոլնիկովըՀ 

դւ՛ րձյալ րնկնելով բարձին և դարձյալ շուռ գալով դեպի պա-

տը։ Բոլորն Էլ մի քիչ լռեցին։ 

— Երևի ննջել Էր, քնաթաթախ Էր,— վերջապես ասաց 

Ռազումիխինը4 հարցականորեն նայելով Զոսիմովին* սա գըլ֊ 

խով թեթև բացասական նշան արեց։ 

— Դե շարունակիր, հետո ի՞նչ եղավ,՛—՛ ասաց Զոսիմովըt 

— Ի՞նչ պիտի լիներ որt Հենց որ նա տեսավ դինգերը, 
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մոռացավ բնակարանն էլ, Միտկային էի իսկույն վերցրեց 

գլխարկը ե վազեց Դուշկինի մոտ, ու ինչպես հայտնի է, նր-

բանից մի ռուբլի ստացավ, խաբեց նրան, ասելով, թե մայթի 

վրա է գտել, և իսկույն սկսեց խմել։ Իսկ սպանութլան մասին 

պնգում է առա չվանը՝ «Ամենևին ոչինչ չգիտեմ, միայն երրորդ 

օրն եմ լսեր։ — «Իսկ ինչո՞ւ մինչև այժմ չէիր ներկայանում»։ 

ք<Վախենում էի»։ — «Ինչո՞ւ էիր ուզում կախվել»։ — «Մ տած֊ 

մ ունքից»։ — «Ի՞նչ մտածմունքից»։ — «Որ կդատեն ու կպատ-

մեն»։ — Ահա և ամբողջ պատմությունը։ Հիմա ի՞նչ ես կար-

գում, նրանք այստեղից ի՞նչ եզրակացրին։ 

— էլ ի՞նչ կս՚րելի է կարծել, հետքը գտնված է, թեև ոչ 

այնքան Հաջող, բայց ղանված է։ Դա փաստ է։ Հո չի՞ կարեյի 

աղս։ տ թողնել քո ն երկ արարին t 
Աիւր ն բ tu )։ ք Հի մ ա ն.'/ ր կ ա ր ա բին ս ւ ղ ղ ։ս կ ի ս պ ա ն ո ղ ե ն 

՛Համարում։ Նրանք ղրանում չեն Էլ կասկածում.., 

— ճիշւ չես ասում, Է՛, տաքանում ես։ Հապա դինգե՞րը։ 
(Վառավի սնդուկում եղած դինգերը այն օրը և այն ժամին 

ղտնվում Էին Նիկոլայի մոտ. համաձայնիր, որ դրանք որևէ 

կերպ պետք է որ ընկնեին նրա ձեռքը։ Այդպիսի հետաքննու-

թյան դեպքում դա քիչ բան չէ։ 

— Ինչպե՞ս են ընկել, ի՞նչպես են ընկել,— բղավեց Ռա-

զումիխինը,— և մի՞թե դու, բժիշկ, դու, որ ամենից առաջ 

։՛լարտավոր ես ուսումնասիրել մարդուն և առիթ ունես ամեն 

մեկից ավելի շուտ ուսումնասիրել մարդկային բնավորությու-

նը,— մի՞թե այդ բոլոր տվյալներից դու չես տեսնում, թե ինչ 

բնավորություն ունի այգ Նիկոլայը։ Մի՞թե մի անգամից չես 

ւ ։եսնում, որ հարցաքննությունների ժամանակ նրա տված բո-

լոր ցուցմունքները սրբազան ճշմարտություն են։ ծինգերը 

ճիշտ այնպես են ընկել նրա ձեռքը, ինչպես որ նա ասել Է։ 

Ոտքը դրել Է տուփին և ղա վերցրել։ 

— Սրբազան ճշմարտությո՜ւն։ Այնուամենայնիվ ինքը Հո 

խոստովանե՞լ Է, որ առաջին անգամ սուտ Է ասել։ 

— ՀԱՒՐ ինձ։ Ուշադրությամբ լսիր• դռնապանը, Կոխը, 

Պ ես տր յա կովը, մյուս դռնապանը, առաջին դռնապանի կինը, 

այդ Ժամին դռնապանի սենյակում նստած մեշչանուՀին և ար-

բունի խորհրդական Կրյուկովը, որ հենց այդ րոպեին իջել Էբ 

կաոքից և մի կնոջ հետ դարպասից ներս Էր մտնում՝ այգ բո-
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Լորը, ութ թե տասը վկաները, միաձայն ասում են, որ նի1լո-

1ա1Ը գետնել էր Դմիտրիին, ընկել նրա վրա և դնքսում էր նը֊ 

բան, իսկ Դմիտրին բռնել էբ նրա մազերից ու նույնպես գընք֊ 

սում էրt Նրանք ընկել են ճանապարհի վրա ու խափանում են 

անցումը, նրանց նախատում են ամեն կողմից, իսկ նրանբ 
(rինչպես փոքր երեխաներ» (տառացիորեն վկաների ար տա֊ 

հայտությունը) ընկել են իրար վրա, ճվճվում են, կովում ու 

քրքջում, երկուսն էլ քրքջում են ասես իրար հետ մրցելով, 

դեմքերին ամենածիծաղելի ա րտա հ ա յտութ յուն տէսլով, ու երե-

խաների պես իրար ետևից վազում են փողոցt Լսեցի՞ր։ Հիմա 

խստորեն նկատի առ. վերևում դիակները դեռ տաք են, լսո՞ւմ 

ես, տաք են, այդպիսի վիճակում են դրանց գտել։ Եթե Նիկո-

լայն ու Դմիտրին են սպանել, կամ միայն Նիկոլայն Է սպա-

նել, ու կոտրելով թալանել են սն դուկն երը կամ որևէ կերպ 

մասնակցել կողոպուտին, ապա թույլ տուր քեզ միայն մի բան 

հարցնեմ. արդյո՞ք ա յղսլիսի հոգեկան տրամադրությունդ, 

այսինքն՝ ճվճվոցները, քրթիջըէ դարպասի մոտ եղած երեխա֊ 

յական աուրոլդմբոցը սազական Է կացիններին, արյանը, 

եղեռնագործ ի խ որամ անկութ յանը, զգուշությանը, կողոպու-

տին։ Սպանությունից հետո ընդամենը մի հինգ կամ տաս րո-

պե Է անցել,— բանից այդպես Է դուրս գալիս,— դիակները 

դեռ տաք են, ու հանկարծ թողնելով և՚ դիակները, եւ բաց 

բնակարանը, ու գիտենալով, որ այդ րոպեին մարդիկ են ան-

ցել այդտեղ, ու դեն գցելով թալանած գույքը, փոքր երեխա-

ների պես ընկել են ճանապարհին, քրքջում են, ընդհանուր 

ուշադրություն գրավում, և այս ամենին տասը միաձայն վկա-

ներ կան։ 

— Իհարկե, տարօրինակ Է. հասկանալի Է, որ դա հնարա-
վոր բան չէ, բաjg*tt 

— Ոչ, եղբայր, էլ ի՞նչ ptujg: Եթե նույն օրը և ժամին Նի-

կոլայի ձեռքն ընկած գինդերը իրոք նրա դեմ ուղղված կարե-

վոր փաստ են հանդիսանում, որը, սակայն, ուղղակի բա-

ցատրվում է նրա ցուցմունքներով, հետևաբար դեռ վ ի ճ ե լ ի է, 

ապա պետք է նաև նկատի առնել արդարացուցիչ փաստերը, 

մանավանդ որ դրանք անՏերքելի փաստեր են։ Իսկ դու ի՞նչ 

ես կարծում, ըստ մեր իրավաբանության բնույթի այդպիսի 

փաստը, որ հիմնված է միայն հոգեբանական անկաբելիու-
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թյան, միայն հոգեկան տրամադրության վրա, արդյո՞ք նրանք 

կընդունեն կամ ղն ղուն ակ են ընդունելու իբրև այնպիսի փաւէՓչ 

որը անհերքելի է և բացասում է բոլոր մեղադրական ու յէր^Հ 

դեն փաստերը, ինչպիսին էլ որ դրանք լինեն։ Ոչ, չեն ընդու-

նի, ոչ մի կերպ չեն ընդունի, որովհետև,-֊ասում են նրանք,— 

ւոուփը գտնված է, և այդ մարդը ուզում Էր խեղդվել, «Այդ չէր 

լինի, եթե նա իրեն մեղավոր չզգւճր»։ Ահա հիմնական հար-

ցը, ահա թե ինչու եմ ես տաքանում։ Հասկացիր։ 

— Ես հո տեսնում եմ, որ դու տաքանում ես։ Կաց, մո-

ոացա հարցնել՝ ինչո՞վ Է ապացուցված, որ դինգերով տուփը 

իսկապես պառավի սնդուկից Է է 

- ՛Իա էսպտցու ցված Է,— հոնք երբ կի տելով ու կարծես 

ղմկաւք պատասխանեց 1Ւա ղ։ո մի խին ր ւ — Կոխբ ճանաչել Էր 

իրր և մ minimi gnt (ղ արեք այն գրավ ղնոզին, իսկ սա հաստա-

*"ել Լր, որ ղա իրևնն Է։ 

— Հր՚մւ Հիմա Էլի մի հաբցէ արդյոք որևէ մեկը նիկոլա-

յին չի՞ տեսել այն ժամանակ, երբ Կոխը և Պևստբյակովը 

բարձրացել էին սանդուղքով, և արդյոք չի՞ կարելի դա ապա-

ցուցել որևէ բանով։ 

— Հենց բանն էլ այդ է, որ ոչ ոք չի տեսել,— սրտնեղե-

լալ պատւսսխանեց Ռազումիխինըհենց այդ էլ վատ է, 

նույնիսկ Կոխն ու Պեստրյակովն էլ վերև անցնելիս չեն նկա-

տել Նիկոլային ու Միտկային, թեև նրանց վկայությունը հիմա 

այնքան էլ մեծ նշանակություն չէր ունենա։ Ասում են՝ «Տե-

սւււնք, որ բնակարանը բաց էբ, որ այնտեղ երևի մարդիկ էին 

աշխատում, բայց անցնելիս ուշադրություն չդարձրինք և 

ստույգ չենք հիշում, թե այգ րոպեին այնտեղ աշխատողներ 

կայի՞ն, թե՞ չէ»։ 

— Հը՛մ։ Ուրեմն կ ա ընդամենը միայն մի արդարացում, 

որ դնքսում էին իրար ու քրքջում։ Ասենք թե դա ուժեղ ապա֊ 

0ոլՏՅ Հ* Րա1ց*** @՝ոլԱ աուր այժմ հարցնել դու ինքդ ի՞նչպես 

կբացատրես ամբողջ փաստը։ Ինչո՞վ կբացատրես դինգերի 

գտնելը, եթե իրոք նա դրանք այնպես է գտել, ինչպես ինքն է 

ասում ։ 

— Ինչով կբացատրե՞մ։ Այստեղ ի՞նչ կա բացատրելու. 

բանը պարզ է։ Գոնե պարզ է և ապացուցված է այն ճանա-

պաբհը, որով պետք է տանել գործը, և հենց տու՚փն է այդ 
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ապացուցել։ Իսկական մարդասպանը վայր էր գցել այդ դին-

գերը։ Երբ Կոխը և Պեստրյաէլովը ^եծըւմ էին դուռը, մար-

դասպանը վերևամ էր, ս րսից փակել էր գուռը։ Կոխը հիմա-

րություն արեց, ներքև գնաց» այստեղ մարդասպանը դուրս 

թռավ ու նույնպես ներքև վաղեց, որովհետև նրա համար ուրիշ 

ելք չկար։ Սանդուղքից իջնելիս նա Կոխից, Պ եստբ յւսկովից ու 

դռնապանից թաքնվեց դատարկ բնակարանում, և հենց այն 

րոպեին, երբ Դմիտրին ու Նիկոլայը այնտեղից դուրս էին վա-

զել, թ արն վեց դռան ետևում, երբ դռնապանը, Կոխն ու Պես:ո-

րյակովր վերև էին անցնում, սպասեց, մինչև որ քայլերը լռե-

ցին, ու հանգիստ իջավ ներքև ճիշտ այն րոպեին, երբ Դմիտ-

րին ու նիկոլայը վազեցին փողոց, ու բոլորն էլ ցրվել էին, 

դարպասի մոտ ոչ ոք չէր մնացել։ Գուցե և տեսել էին մար-

դասպանին, բայց ուշադրություն չէին դարձրել* ո՞վ ասես, որ 

չէր անցնում։ Մարդասպանը դռան ետևում եղած պահին գըր-

պանիյ ւյյԼլ էր տափը և այդ չէր նկատել, որովհետև գլուխը 

խառն էր։ Իսկ տուվյր պարզ ապացուցում էր, որ նա հենց 

այնտեղ էր կանգնած եղել։ Ահա թե ինչումն է բանը։ 

— Զարմանալի է։ Չէ՛, եղբայր, դա զարմանալի է։ Ամե-

նից զարմանալին այդ է։ 

— Ինչո՞ւ, ախր ինչո՞ւ։ 

— Որովհետև ամեն ինչ խիստ հաջող է գնացել... և կա-

տարվել... ասես թատրոնում լիներ։ 

— է-է֊հե',— բացականչեց Ռազումիխինը, բայց այդ րո-

պեին դուռը բացվեց ու ներս մտավ մի նոր անձնավորություն, 

որը ներկա գտնվողներից ոչ մեկի հետ ծանոթ չէր։ 

V 

Այդ մի պարոն էր արդեն երիտասարդության տարիներն 

ապրած, խստաբարո, հոյակազմ, զգուշություն և դժգոհություն 

արտա հայտող դեմքով։ նա կանգ առավ դռան մոտ, անգոհ-

չթաքցրած զարմանքով նայեց շուրջը ու կարծես հայացքով 

հարցնում էր՝ <rԱյս ո՞ւր ընկա ես}>։ Անվստահորեն և նույ-

նիսկ որոշ շինծու վախով, համարյա վիրավորվածությամբ 

դիտում էլ։ նա Ռասկոլնիկովի նեղ ու ցածրիկ «նավասենյա-

կը»։ Հետո՝ նույն զարմանքով նա աչքերը դարձրեց և հառեց 
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(Իա սկք լսի կովի վրա, որը հագնված չէր, գզգզված մազերով, 

անլվա, պառկել էր իր փոքրիկ ու կեղտոտ բազմոցի վրա, ու 

նույնպես անշարժ նայում էր նրան։ Այնուհետև եկվորը նույն 

ղանդաղկոտութ յամ բ սկսեց հայացքով զննել Ռազումիխինի 

գիսախռիվ, չսափրված ու չսանրված կերպարանքը, Ռազու* 

միխինն էլ իր հերթին հանգգնարար-հարցականորեն նայում 

էր ուղիղ նրա աչքերին, առանց պեղից շարժվելու։ Լարված 

լռությունը տևեց մի րոպե, tft վերջապես, ինչպես և պետք էր 

սպասել, տեղի ունեցավ դեկորացիայի մի փոքրիկ փոփոխու-

թյուն։ Երևի որոշ, աչք ծակող տվյալներից գլխի ընկնելով, որ 

այստեղ, այս ((նավասենյակումJ» չափազանց խիստ կեցված-

քով ոչնչից ոչինչ չես կարող անել, ներս մտած պարոնը մի 

փոքր մեղմ ացավ ա ղի ւքելով թու՚իւեւվին ե շեշտելով իր խոս-

քերի յոէրոէքանչյոէր վանկը, քա ղաքավաբոէթ յամ բ, թեւղետև 

ոչ աո ա ն ը խ ս ւո ութ յ ա ն հաբցր ե ց, 

— Դո՞ւք եք Ռողիոն Ռոմանիչ Ռասկոլնիկովր, պարոն 

ուսանողը կամ նախկին ուսանողը։ 

Զոսիմովը դանդաղ շարժվեց, և գուցե պատասխաներ, եթե 

նրան իսկույն չկանխեր Ռազումիխինը, որին բնավ չէին դիմել» 

— Հրե՛ն նա պառկած է բազմոցի վրա։ Իսկ դուք ի՞նչ էիք 

ուզում։ 

Այդ սանձարձակ «իսկ դուք ինչ էիք ուզումո-ը ուղղակի 

խփեց խստաբարո պարոնի քթին* քիչ մնաց նա շուռ գար դե-

պի Ռազումիխինը, բայց այնուամենայնիվ կարողացավ այս-

տեզ իրեն զսպել ու անմիջապես վերստին դիմեց ք(ոսիմովին* 

— Ահա Ռասկոլնիկովր,— ծամծմեց Զոսիմովյյ՝ գլխով 

ցույց տալով հիվանդին, հետո էլ հորանջեց1 չափից դուբո 

շատ բաց անելով բերանը և երկար պահելով այդ վիճակոլմէ 

Այնուհետև ձեռքը դանդաղ տարավ բաճկոնակի գրպանը, հա-

նեց ահագին, կորնթարդ, ոսկե փակ ժամացույցը, բացեց, նա-, 

յեց և նույնպես դանդաղ ու ծուլորեն դրեց տեղը։ 

Ինքը՝ Ռ ասկոէնիկովը, շարունակ լուռ պառկած Էր մեջքի 

վրա ու համառորեն, թեպետև առանց որևէ մտքի, նայում Էք 

եկվորինt Նրա դեմքը, որ հիմա շուռ էր եկել պաստառի 

աաքրքիր ծաղկից, չափազանց գունատ էր և արտասովոր տա» 

ռապանք էր արտահայտում, կարծես նա հենց քիչ առաջ տան՛Հ 

ջալից վիրահատության էր ենթարկվել կամ նրան հենց նոբ 
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էին ազասւել խոշտանգումից։ Բայց եկվոր պարոնը Հետզհետե 

ավելի ու ավելի գրավեց նրա ուշադրությունը, նրա մեջ տա-

րակուսանք, Հետո անվստաՀություն և նույնիսկ կարծես թե 

վախ առաջացրեց։ Իսկ երբ Զոսիմովը ցույց տվեց նրան ու 

ասաց՝ cԱՀա Ռասկոլնիկովըx>, նա Հանկարծ արագ բարձրա-

ցավ տեղից, ասես վեր ցատկեց, նստեց անկողնու վրա ու 

Համարյա ցասկոտ, բայց կցկտուր ե թույլ ձայնով ասաց* 

— Այո, ես եմ Ռասկոլնիկովը, դուք ի՞նչ եք ուզում* 

Հյուրը ուշադրությամբ նայեց նրան և ազդու տոնով պա-

տասխանեց* 

— Պյոտր Պետրովիչ Լուժին։ Ես լիաՀույս եմ, որ իմ անու-

նը ձեզ այնքան Էլ անՀայտ չէ։ 

Բայց Ռասկոլնիկովը, որ մի ինչ-որ ուրիշ բան էր սպա-

սում, բութ և մտազբաղ նայեց նրան և ոչինչ չպատասխանեց, 

կարծես թե Պյոտր Պետրովիչի անունը ուղղակի առաջին ան-

դամն էր լսումt 

— Ինչսլե՜ս, մի՞թե դուք մինչև այժմ ոչ մի լուր չեք ստա-

ցել,— մի փոքր տհաճությամբ հարցրեց Պյոտր Պ ետրովիչը։ 

Ի պատասխան Ռասկոլնիկովը դանդաղ ընկավ բարձին, 

ձեռքերը դրեց դլխի տակ ու սկսեց նայել առաստաղին։ Լու-

ժինի դեմքին թախիծ երևաց։ Զոսիմովը և Ռազումիխինը սկը-

սեցին էլ ավելի մեծ հետաքբքրությամբ նայել նրան, և նա ի 

վերջո նկատելիորեն շփոթվեց։ 

— Ես ենթադրում և Հուսով էի,— ծամծմեց նա,— որ ավե-

լի քան տասն օր, նույն իսկ համարյա երկու շաբաթ առաջ 

ուղարկված նամակը.... 

— Լսեք, ինչո՞ւ եք դո ան մոտ կանգնել,— նրան ընդհա-

տեց Ռազումիխինը,— եթե որևէ ասելիք ունեք, նստեցեք, թե 

չէ այդտեղ ձեր և նաստասյայի տեղը անՀարմար է, նեղ էէ 

Սաստասյա, անցիր մի կողմ, ճամփա տուր։ Անցեք այստեղ, 

ահա ձեզ աթոռ։ Ղե, մի կերպ անցեք։ 

նա իր աթոռը սեղանից ետ քաշեց, մի քիչ աեղ բացեց սե-

ղանի և իր ծնկների արանքում և մի փոքր լարված վիճակում 

սպասում Էր, որ հյուրը «անցնի» այդ խոռոչը։ Այնպիսի րոպե 

Էր ընտրված, որ ոչ մի կերպ չէր կարելի Հրաժարվել, ու եկ-

վորը Հապճեպորեն, սայթաքելով, անցավ նեղ տա րածոլթյոլ-
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նից։ Հասնելով աթոռին, նա նստեք ու կասկածանքով նայեց 

(հազում իխինին։ 

— Դուք այնուամենայնիվ մի շփոթվեք,— բերանից թ"-$ը~ 

րեց Ռազումիխինը,— Հինգերորդ օրն Է, որ Ռոդյան Հիվանգ 

Է ու երեք օր զառանցում Էր, իսկ Հիմա ուշքի Է եկել և նույ֊ 

նիսկ կերել ախորժակով։ ԱՀա սա նրա բժիշկն Է, քիչ առաջ 

զննեց նրան, իսկ ես Ռոդյայի ընկերն եմ, նույնպես նախկին 

ուսանող, ու Հիմա նրանով եմ զբաղված* ուրիշ բան չկարծեք 

ու մի քաշվեք, այլ շարունակեցեք ասել ինչ որ ուզում եք։ 

— Շնորհակալ եմ ձեզնից։ Սակայն իմ ներկայությամբ և 

խոսակցությամբ ես արդյոք չե՞մ անհանգստացնի Հիվանդին, 

֊ - դիմեց Պյոտր Պ եուրովիլր քՀոսիմուքին։ 

- / / • « ի )ւ ա յնիօ կ կարոդ եք դվաբճտցնեի— ծամծմեց 

թաէէ»ւիմւէվր ու Լլի Հորանջե g ւ 

— 0, )ոս աոդԼ)է ւքաղա ց, առավոտից լավ վիճակում Է,— 

շարունակեց Ռազումիխինը, որի հանդգնությունը այնպիսի 

անկեղծ սրտաբացության բնույթ Էր կրում, որ Պյոտր Պե տ րո~ 

վիլը մի փոքր մտածեց ու սկսեց քաջալերվել թերևս մասամբ 

այն պատճառով, որ այդ քրջոտն ու լկտին իրեն ուսանող Էր 

անվանել։ 

— Ձեր մայրիկը.**— սկսեց Լուժինը։ 

— Հըմբարձրաձայն ասաց Ռազումիխինը։ 

Լուժինը հարցականորեն նայեց նրան։ 

— Ոչինչ, ես Հենց այնպես* շարունակեցեք***. 

Լուժինը թոթվեց ուսերըէ 

—... Ձեր մայրիկը, երբ ես դեռ նրանց մոտ Էի, սկսեց 

ձեզ նամակ գրելէ Ժամանելով այստեղ, ես դիտմամբ բաց 

թողքւ մի քանի օր և չէի գալիս ձեզ մոտ, որպեսզի լիովին 

Հավատացած լինեի, որ դուք իմացել եք ամեն ինչ. բայց Հի-

մա, արքան էլ զարմանալի է*** 

— Գիտեմ, գիտեմ,— առավելապես չհանղուբժող վրդով՛*, 

մունքի արտահայտությամբ Հանկարծ վրա բերեց ՌասկոլնիՀ 

կովը։ — Այդ Դ Ո * Լ Ք եք փեսացուն։ Դե գիտեմ, էլի... բավա-

կան է*** 

Պ յոտր Պ ետրովիչը թունդ վիրավորվեց, բա յց լռեց։ Նա 

խիստ շտապում էր գլխի ընկնել, թե այղ ամենը ինչ է նշա 

նակում։ Լռությունը մոտ մի րոպե տևեց։ 



Այնինչ (հաս կոյն իկովը, որ պատասխանելիս մի փոքր շուռ 

էր եկել նրա կողմը, հանկարծ նորից սկսեց նրան զննել հա֊ 

Հասքով ու մի ինչ֊որ առանձին հետաքրքրությամբ, կարծես 

թե քիչ առաջ չէր կարողացել ամբողջովին զննել նրան, կամ 

կարծես թե Պյոտր Պետբովիչի մեջ ինչ֊որ մի նոր բան կար, որ 

զարմացրել էր նրան* Ռասկոլնիկովր դրա համար նույնիսկ 

հատուկ մի քիչ բարձրացավ բարձիցւ Հիրավի, Պյոտր Պետ֊ 

րովիչի ընդհանուր տեսքում կարծես ապշեցուցիչ էր ինչ֊որ 

մի առանձնահատկություն, այն է՝ ինչ֊որ մի բան, որը ար֊ 

դտրացնում էր այժմ նրան անպատկառորեն տրված «փեսա֊ 

ցու» անունը։ Նախ՝ երևում էր, և նույնիսկ խիստ նկատելի 

էր, որ Պյոտր Պետբովիչը եռանդով շտապել էր օգտագործել 

մայրաքաղաքում գտնվելու մի քանի օրերը, որպեսզի մինչև 

հարսնացուի ժամանումը կարողանար զուգվել֊զարդարվել, 

սակայն դա միանգամ այն անմեղ բան էր և թույլատրելի։ Դե֊ 

պի լավագույնը իր հաճելի փոփոխության նույնիսկ սեփա-

կան, գուցե և նույնիսկ չափազանց ինքնագոհ սեվւական գի-

տակցությունը այդպիսի դեսլքում կարող էր ներվել, քանի որ 

Պյոտր Պետրովիչը փեսացու դառնալու ճանապարհին էր գտնը֊ 

վումէ Նրա ամբողջ հագուստը հենց նոր Էր դերձակից վերց֊ 

ված, ու ամեն ինչ լավ Էր, բացի միայն այն, որ ամեն ինչ 

չափազանց նոր Էր ե չափազանց պարզ Էր ցույց տալիս որո֊ 

շակի նպատակը։ Նույնիսկ պճնամոլական, բոլորովին նոր, 

կլոր ու լայնեզր գլխարկը վկայում Էր այգ նպատակը. Պյոտր 

Պետրովիչը ինչ֊որ մի առանձին պատկառանքով Էր դրա հետ 

վարվում և մեծ զգուշությամբ Էբ պահում իր ձեռքերում։ Նույ֊ 

նիսկ գեղեցիկ, յասամանագույն, իսկական ժուվենևյան ձեռ֊ 

հոցներն Էլ Էին նույնը վկայում, թեկուզ հենց միայն նրանով, 

որ դրանք չէին հագնում, այլ միայն պահում էին ձեռքերին, 

շքեղության համար։ Իսկ Պյոտր Պետբովիչի հագուստի մեջ 

գերակշռում էին երիտասարդական, բաց գույները։ Նա հագել 

էր բաց֊ գարշնա գույն երանգի ամառային գեղեցիկ պիջակ, բաց 

գույնի թեթև անդրավարտիք, նույնպիսի բաճկոնակ, հենց նոր 

գնված նուրբ սպիտակեղեն, կապել վարդագույն զոլերով բ ո ֊ 

լորովին թեթև փողկապ, և ոբ ամենից լավ էր, այդ ամենը 

նույնիսկ սագում էր Պյոտր Պետրովիչին։ Նրա դեմքը, որ 

միւսնղամայս թարմ էր և նույնիսկ գեղեցիկ, առանց այն էլ 



ավելի երիտասարդական էր թվում, քան այդ թույլ կտար իր 

քառասունհինգ տարեկան հասակը։ Թուխ այտամորուքը եր-

կու կոդմիւյ հաճելի ստվերում էր այն, ասես երկու կոտլետ 

լիներ, ու խիստ գեղեցիկ խտանում էր մաքուր սափրած, պըլ֊ 

ujըլան կզակի մոտ։ Նույնիսկ մազերը, որոնք, սակայն, մի-

այն մի քիչ ալեխառն էին, սափրիչի ձեռքով սանրած ու գանգ-

րացրած, դրանով որևէ ծիծաղելի կամ որևէ հիմար տեսք չէին 

տալիս նրան, որպիսին սովորաբար միշտ լինում է մազերի 

դանդրացմտն դեպքում, որովհետև դեմքը անխուսափելիորեն 

նմանվում է պսակի գնացող գերմանացու դեմքին։ Իսկ եթե 

րավտկտն դեզեցիկ սւ սլատկառելի այգ դեմքին իրոք որևէ 

ա)։հաճելի ո ւ ւիւ։)։սդ լոսն կար, ասլտ դա արդեն Ուրիշ պատ֊ 

ճաոնորից Լր աւէարսնամւ է).ոտ)ւց քաշվելու դիտելով սի Լու-

մլ.)։իՆէ 1Իւււէէքրէլ)էիկույր թանոտ ժ որսաց, նորից րնկէով լ՛ար ձին * 

ու չ tif y n է՚հակեց )ւ։;ւ{1,լ ti-ti//, nut ա դի in 

(*ա;ց սլա բոն Լա J ինը ւ՚րա ա բլնդվեց, ու թվում Է, որ որո-

շիդ tut: thuմապես չնկատել այդ բոլոր տարօրինակություննե-

րը, 

— Շատ և շատ եմ ցավում, որ ձեզ գտնում եմ այդպիսի 

վիճակում,— ասաց նա՝ դժվարությամբ ընդհատելով լռու-

թյունը։ — Եթե գիտենայի, որ դուք անառողջ եք, ավելի շուտ 

կգայիէ Բայց, գիտե՞ք, շատ հոգսեր կան... Այն Էլ ասած, իմ 

փաստաբանական զբաղմունքի գծով խիստ կարևոր գործ ու-

նեմ սենատում։ Էլ չեմ հիշատակում այն հոգսերը, որոնց մա-

սին դուք Էլ կկռահեք։ Ժամ առ ժամ սպասում եմ ձերոնց, այ-

սինքն՝ ձեր մայրիկին ու քույրիկին... 

Ռասկոլնիկովը շարժվեց և ուզում Էր ինչ-որ բան ասել• 

նրա դեմքը մի քիչ հուզմունք արտահայտեց։ Պյոտր Պ ետրո-

վիչը մի փոքր լռեց, սպասեց, բայց որովհետև ոչ մի պատաս-

խան չեղավ, ուստի և շարունակեց* 

—... Ժամ առ ժամ սպասում եմ։ Առայժմ բնակարան եմ 

ճարել նրանց Համար... 

— Ո՞րտեղ,— թույլ Հարցրեց Ռասկոլնիկովը։ 

— Այստեղից շատ մոտիկ Է, Բակալեևի տանը... 

— Դա Վոգնեսենսկում Է,— ընդհատեց Ռազումիխինը,— 

տան երկու Հարկը Հյուրանոց Է. վաճառական ձուշինն Է պա-

Հում* ես այնտեղ եղել եմ։ 
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— Այո, հյուրանոց է*** 

— Սարսափելի վատ, այն էլ կասկածելի տեղ է, կեղտ, 

գարշահոտություն, այնպիսի բաներ են պատահել որ, գրողը 

տանի, ով ասես, որ չի ապրում այնտեղ... Ես ինքս էլ եմ այն-

տեղ մտել մի խայտառակ առիթով։ Ասենք, էժան է։ 

— Ես, իհարկե, չէի կարող այգքան տեղեկություններ հա-

վաքել, որովհետև ինքս այստեղ նոր մարդ եմ,— փափկանկա-

տությամբ առարկեց Պյոտր Պետրովիչը,— Բաձց> ասենք, շատ 

և շատ մաքուր երկու սենյակ է, ու քանի որ խիստ կարճ ժա-

մանակով է վարձված... Ես գտել եմ արդեն իսկական, այ-

սինքն՝ մեր ապագա բնակարանը,— դիմեց նա Ռասկոլնիկո-

վին,— ու հիմա այն կարգի են բերում։ Առայժմ ես էլ եմ նեղ-

վում համարներում, այստեղից մոտիկ է, տիկ. էիպպևեխղելի 

մոտ, իմ մի երիտասարդ բարեկամի, Անդրեյ Սեմյոնիչ Լե-

բեգյա անի կովի բնակարանում, նա է ինձ ցույց տվել Բակա-

լեեի տունը... 

— Լեբեգյատնիկո՞վ,— դանդաղ հարցրեց Ռասկոլնիկովրճ 

ասես ինչ֊որ բան հիշելով։ 

— Այո, Անդրեյ Սեմյոնիչ Լեբեգյատնիկով, մինիստրու-

թյան ծառայող է։ Բարեհաճո՛*ւմ եք ճանաչել։ 

— Հ ա . . . ոչ,*.— պատասխանեց Ռասկոլնիկովր։ 

— Ներեցեք, ձեբ հարցից ինձ թվաց, թե ճանաչում եք։ Ես 

մի Ժամանակ նրա խնամակալն էի... շատ համակրելի երի-

տասարդ է... ու հետևում է նոր մ աքերին*** Ես էլ ուրախու-

թյամբ եմ հանդիպում երիտասարդների հետ* նրան ցից իմա-

նում ես, թե ինչ նորություն կա։ — Պյոտր Պետրովփչյը հու-

սադրված նայեց բոլորին։ 

| — Այգ ի՞նչ տեսակետից։ 

— Ամհնալուբշ, այսպես ասած՝ հենց գործի բուն իսկ էու-

թյան տեսակետից,— վրա բերեց Պյոտր Պետրովիչը՝ ասես 

ուրախանալով, որ իրեն հարց տվին։ — Ես, գիտե՞ք, արդեն 

տասը տարի չէի եկել Պետերբուբգ։ Այդ բոլոր մեր նոբություն-

ները, բարենորոգումները, գաղափարները հասան նաև մեզ, 

գավառները. բ այց ամեն ինչ ավելի պարզ տեսնելու համար 

պետք է Պետեբբուրգում լինել։ Q-ըմ, ես կարծում եմ, որ շատ 

բան նկատելու և իմանալու համար պետք է հետամուտ լինել 
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մեր երիտասարդ սերունդներին։ Ու խոստովանում եմ՝ ուրա-

խացա,*. 
— Ինչո՞վ։ 

— Ձեր հարցը բազմակողմանի է։ Կարող եմ սխալվեի 

բայց ինձ թվում է, ոբ գտնում եմ ավելի պայծառ հայացք, 

այսպես ւսսած^ Ա՛վելի շատ քննադատություն, ավելի շատ 

գործիմացություն։ •* 

— Այդ ճիշտ է,— կմկմաց Զոսիմովը։ Հ ՚ 

— Ստում ես դու, գործիմացություն չկա,— կպավ Ռազու-

միխինր։ — Գործիմացությունը դժվարությամբ է ձեռք բեր-

վում, երկնբից ձրի չի իջնում։ Արդեն համարյա երկու հար~ 

jtttft ա արի է, որ մենբ եա ենբ վարժվել ամեն տեսակ գործե-

րից» զուզա ։իա բներն i>i)t/nijtn տարածվում են,— դիմեց նտ 

Պ քէւար Պեարւէվիլի)/, /""/'/'/'/' ցան կաթ յան էլ կա, թեսլեահ 

մ անկակա)ւ է . )ւա յնիոկ m զն վ it t թյուն էլ կգտնվի, թե պետ և ան-

թիվ-անհամ ար սրիկաներ են հայտնվել, իսկ գոբծիմ ացու-

թյուն այնուամենայնիվ չկա։ Գործիմացությունը մի կողմ է 

մնում ։ 

— Չեմ համաձայնի ձեզ հետ,— նկատելի հաճույքով ա-

ոարկեց Պյոտր Պ ետրովիչը,-— իհարկե, կան հրապուրումներֆ 

անճշտություններ, բայց պետք է և ներողամիտ լինել. հրա-

պուրումները ցույց են տալիս գործի կպչելու եռանդ և այն 

անկանոն արտաքին իրադրությունը, որի մեջ գտնվում է գոր-

ծըt Իսկ եթե քիչ բան է արված, ուրեմն քիչ ժամանակ է եղեր 

Սիջոցների մասին չեմ էլ խոսում։ Իմ անձնական հայացքով, 

եթե ուզում եք, նույնիսկ որոշ բան է արված. տարածված են 

նոր, օգտակար մտքեր, առաջվա ցնորական ու ռոմանային 

երկերի փոխարեն տարածված են մի քանի նոր, օգտակար եր-

կեր, գրականությունը ավելի հասուն երանգ է ընդունում. վնա-

սակար շատ նախապաշարումներ ծաղրված ու արմատախիլ 

են արված... Մի խոսքով, մենք մեզ անդարձ կտրել ենք անց-

յալից* f*uk դա Ւ^ Կար^!1քոՎ արդեն գործ է*** 

— էաՎ է սեբտել, խելք է ցույց տալիս,— հանկարծ վրա 
բերեց Ռասկոլնիկովր։ 

— Ի-ի՞նչ,— 11Աե[ով հարցրեց Պյոտր Պետրովիչը, բայց 

պատասխան չստացավ։ 
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— Այդ ամենը արդարացի Է,— շտապեց ավելացնել Զո-

սիմովըt 

— ճիշտ չե՞մ ասում ք— շարունակեց Պյոտր Պ ետրովիչը՝ 

հաճելի նայելով Զ"1ւիմովին։ Այնուհետև դիմեց Ռազումիխի֊ 

նին, բայց արդեն որոշ Հրճվանքի ու գերազանցության տոնով 

^ ՔԻէ մնաց, որ ավելացներ «երիտասալպ» բ&ռը,~֊ ինքներդ 

Համաձայներ, որ էլա բար դա վազում, կամ ինչպես Հիմա ա-

ես՝ առաջադիմություն, թեկուզ և Հանուն գիտության և 

տնտեսական ճշմարտության 

— ԸնգՀանուր խոսքեր են։ 

— Ոչ, ընգՀանուը խոսքեր չեն։ Եթե ինձ, օրինակ, մինչև 

այժմ ասել են՝ «սիրիր»,9ու ես սիրել եմ, ապա դրանից ի՞նչ 

Է դուրս եկել,— թերևս ավելորդ շտապողականությամբ շա-

րունակեց Պյոտր Պ ետրովիչը,— դուրս Է եկել այն, որ ես կի-

սում Էի իմ կապան, կեսը տալիս Էի մերձավորիս, ու մենք 

երկուսս Էլ կիսով չափ մերկ Էինք մնում։ Ռուսական առածն 

ասում Է՝ «Միանգամից կընկնես մի քանի նապաստակի եաե-

վից ու ոչ մեկին Էլ չես Հասնի»։ Իսկ գիտությունը ասում Է՝ 

ամենից աոաջ սիրիր միայն քեզ, որովՀետև աշխարհում ամեն 

ինչ անձնական շահի վրա Է Հիմնված։ Թե որ միայն ինքդ քեզ 

սիրես, գործդ Էլ կդզես ինչպես Հարկն Է, կապադ Էլ չի կիսվի* 

Իսկ տնտեսական ճշմարտությունն ավելացնում Է, որ Հասա-

րակության մեջ որքան շատ լինեն կարգավորված մասնավոր 

գործերը և, այսպես ասած, ամբողջական կապաները, այն-

քան նրա համ ար շատ կլինեն Հաստատուն Հիմքերը և նրանում 

այնքան շատ կկարգավորվի ընդՀանուր գործը։ Հետևաբար 

վաստակելով միայն և բացառապես ինձ Համար, ես Հենց 

դրանով վաստակում եմ ասես թե բոլորի Համար և գործը 

այնպես եմ տանում, որ մերձավորը պատռված կապայից մի 

փոքր ավելի շատ բան ստանա, այն Էլ ոչ թե մասնավոր, 

եզակի առատաձեռնություննեբից, այլ ՀամընգՀանուր բար-

գավաճման Հետևանքով։ Սա պարզ միտք Է, բայց դժբախտա-

բար չափազանց երկար ժամանակ չի մտնում գլուխների մեջ, 

սքողված Է խանդավառությամբ ու երազկոտությամբ, մինչ-

դեռ կարծես թե գլխի ընկնելու Համար այնքան Էլ մտքի սրու-

թյուն չի պաՀանջվում... 

— Ներեցեք, ես նույնպես սրամիտ չեմ,— կտրուկ ընդ-
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հատեց Ռազումիխինը,— ուստի և վերջ տանք։ Ես հո որոշ 

նպատակով սկսեցի խոսել, թե չէ այդ ամբողջ շաղակրա-

տանք-ինքնասփոփումը, այդ բոլոր անլռելի, անընդհատ ընդ-

հանուր խոսքերը և միշտ ու միշտ միևնույն բանը երեք տա-

բում այնքան են ինձ զզվեցրել, որ հոդիս վկա կարմրում եմ, 

երբ ոչ միայն ես, այլ ուրիշներն էլ են իմ ներկայությամբ 

այդ մասին խոսում։ Հասկանալի որ դուք շտապեցիք ցույց 

տալ ձեր դիտելիքները, դա 'շատ ներելի է, ԱԼ ես չեմ պարսա-

վում։ Ես հիմա միայն ուզում էի իմանալ, թե ո՞վ եք դուք, 

որովհետև, գիտե՞ք, վերջին ժամանակներս աՀլև&* յչ զբազՀ 

մանքի տեր այնքան մարդիկ էն կա/դել այդ ընդհանուր գոր-

ձից k էւ՚ենց 7ա^ի համար այնքան են ազճատել իրենց շոշա-

փած բոլոր խնդիրները, u/i ու դդակի փչացրել են ամբողջ գոր-

ծրւ է ՛ ! , բավական է։ 

— Հաբդելի պտրռն,— էլի սկւ՚!-ց պ* Լուժինը՝ սեթևեթելով 

թունդ արժանապատվությամբ,— հո չե՞ք ուզում այդպես ա-

ոանց քաշվելու ասել, որ ես էի**, 

— 0, ի՛նչ եք ասում, ի՜նչ եք ասում*** Մի՞թե ես կարող 

էի.** չավ, բավական կտրուկ վըա բերեց Ռազումիխինը 

և իսկույն զարձավ դեպի Զոսիմովը՝ շարունակելու նախորդ 

խոսակցությունը։ 

Պյոտր Պետրովիչը այնքան խելոք եղավ, որ հավատաց 

բացատրությանը։ Սակայն նա որոշեց երկու րոպե հետո գնալt 

— Հուսով եմ,— դիմեց նա Ռասկոլնիկովին,— որ այժմ 

սկսված մեր ծանոթությունը ձեր առողջանալուց հետո և ձեզ 

հայտնի հանգամանքների նկատառումով է՛լ ավելի կամրա-

պնդվի*** Առանձնապես առողջություն եմ ցանկանում ձեզ*** 

Ռասկոլնիկովը նույնիսկ գլուխն էլ չդարձրեց նրա կողմըւ 

Պյոտր Պետրովիչը վեր կացավ աթոռից։ 

— Սպանողը անպայման գրավադիրներից մեկն է,— կըտ-) 

բուկ ասաց Զոսիմովը։ 

— Անպայման,— համաձայնեց Ռազումիխինը։ — Պոր-

ֆիբին իր մտքերը չի հայտնում, բայց և այնպես հարցաքըն-

նում է գրավ գնողներին*** 

— Գրավադիրների՞ն է հարցաքննում,— բարձրաձայն 

հարցրեց Ռասկոլնիկովը։ 

— Այո, ի՞նչ կա որ։ 
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_ Ոչինչ, 

— նա դրանք ո՞րտեղից է դանում,— հարցրեց քէոսիմովյը։ 

՛<— Ոմանց Կոխն Է մատնացույց արել, ոմանց անունները 

գրված են եղել իրերը փաթաթած թՂpերի վրա, ոմանք Էլ 

լսելուն պես իրենք են ներկա լացել... 

— Հըմ, մարդասպանը երևի ճաբսլիկ ու վարձված Է եղել։ 

Ինչպիսի՜ համարձակություն, ինչս\իսի' վճռականություն։ 

— Հենց րանն Էլ այն Է, որ այդպես չէ,— ընդհատեց Ռա֊ 

ղումիխինը։ — Հենց այղ է, որ մոլորեցնում է ձեզ բոլոբիգ։ 

Իսկ նս անում եմ՝ ոչ ճարպիկ է եղեի ոչ էլ փորձված, ու հա֊ 

վանորեն այդ նրա առաջին Հանցավոր քւ^յլն է եղել։ Ենթա֊ 

դրիրt թե սպանողը ճարպիկ սրիկա է և հաշվով £ էլանտևյբել 

այդ ամենը, ու անհավանական բան դուրս կգա։ Ապա ենթա֊ 

ԴՐՔ՚Ր՛ ՈՐ նա անփորձ է եղել, ու դուրս կգա, որ միայն պա֊ 

տահականությունն է նրան փրկել փորձանքից, իսկ պատա֊ 

հականով) յո։նբ ի՞նչ ասես, որ չի անում։ Ախր նա թերևս խո֊ 

չրնդոանևրն կ չԼր նախատեսել։ Իսկ ի՞նչսլես է գործում. 

վերցնում է տասը, քսան ռուբլի արժողությամբ իրեր, լցնում 

դբւղս/նները, խառնշտորում է կնկա սնդուկը, լաթերը, ի ՚ - ՚ կ 

կոմոդում, վերին արկղում, զաբդատուփում, բացի արժեքա֊ 

վոր տոմսերից, հազար հինդ հարյուր ռուբլի փող է գտնվել։ 

Կողոպտել է՛լ չի կարողացել, այլ միայն կարողացել է սպա֊ 

ներ Առաջին հանցավոր քայլն է, ասում եմ քեղ, առաջին 

քայլը, ու կորցրել է գլուխը, և ոչ թե հաշվարկման, այլ պա֊ 

տահականութ յան շնորհիվ է դուրս պրծել։ 

— Ըստ երևույթին դուք խոսում եք աստիճանավորի պա֊ 

ոտվ կնոջ սպանության մասին, որ կատարվել է վերջերս,— 

դիմելով $ոսիմովին, միջամտեց Պյոտր Պետրովիչը, ոբ կանգ֊ 

նել էբ գլխարկը ձեռքին ու հագել ձեռնոցները, բայց գնալուց 

առաջ ուզում էր էլի մի քանի խելամիտ խոսք ասելt Երևում 

էր, որ նա ուզում էր իր համար շահեկան տպավորություն 

թողնել, ու սնափառությունը հաղթահարեց բանականությանբ։ 

— Այո։ Դուք լսե՞լ եք։ 

— Իհարկե, հարևան տանն է եղել։ 

— Մանրամասն գիտե՞ք։ 

— Չեմ կարող ասել, բայց այնուհանդերձ ինձ հետաքըո-

քորում է մի ուրիշ հանգամանք, այսպես ասած* մի ամբողջ 
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հարց։ էլ չեմ խոսում այն մասին, որ վերջին հինգ տարում 

ստորին դասակարգի մեջ շատացել են հանցագործություննե-

րը» չեմ խոսում ամենուրեք անընդհատ տեղի ունեցող կողո-

պուտների ու հրդեհների մասին* ինձ համար ամենից տարօ-

րինակն այն է, որ հանցագործությունները նույն կերպ և 

այսպես ասած՝ զուգահեռաբար, շատանում են նաև բարձր 

դասակարգերում։ Մի տեղ, մեծ ճյսնապաբհի վրա նախկին 

ո-սանողը վ:ոստն է կողոպտեէ՝. մի տեղ իրենց հասարակական 

դիրքով առաջավոր մարդիկ կեղծ թղթադրամներ են շինում. 

այնտեղ, Մոսկվայւոմ, վերջին վախառության ոլ վիճակախաղի 

տոմսերը կեղծ ողն երի մի ամբողջ խումբ կ բռնվում, ու գլխա-' 

վոր մասնակիցներից մեկը ընղհանուր պատմության դաստ~ 

ի» ոո Լ. if ի տեղ, տրսւ աս ահմ ա)ււ>էմ դրամական և հանելուկա-

յին սրււաճսւոով ադււ/)ոոմ են մեր բարէւ՚էոդաբին,,. Ու եէ'>ե 

Հիմա ույդ tj աշխ աո ու պառավը ս^լանված Է գրավադիրներից 

մեկի ձեռքով, ասրս ուրեմն սա Էլ ավելի բէորձր դասակարգի ^ 

մս՚րդ Է եղել, որովհետև մուժիկները ոսկե իրեր գրավ չեն 

դնում. ինչո՞վ բացատրել մեր հասարակության քաղաքակըբթ-

ված մասի այդ սանձարձակությունը։ 

~ Տն աեոսէկան փոփոխություններ շաա են եղել**,— ար-

ձագանքեց Զոսիմովը։ 

— Ինչով բացատրե՞լ- մեջ մտավ Ռազումիխինը։— Կա-

բելի Էր բացատրել հենց չափից դուրս արմատացած անգոր֊ 

ծ իմացությամբ։ 

— Այսինքն ի՞նչպես է 

— Այ թե Մոսկվայում ձեր դասախոսը ինչ Էր պատաս-

խանել այն հարցին, թե ինչու Էր ինքը կեղծում տոմսերը. «Բո-

լորը հարստանում են այլևայլ միջոցներով, ես Էլ ուզեցի շուտ 

հարստանալ»։ նրա խոսքերը ճշտությամբ չեմ հիշում, բայց 

միտքն այն Է, որ ուզում Էր հարստանալ ձրիաբար, շուտով, 

առանց տքնության։ Սովորել են ամեն ինչ պատրաստ ընդ։։:֊ 

նել, ուրիշի հաշվին ապրել, ծամվածը ուտել։ Հնչեց վեհ ժա-

մը, ու ամեն տեսակ մտքի ու բարքի տեր մարդիկ հայտնը-

վեցին,.* 

— Հապա բարոյականությո՞ւնը և, այսպես ասած, կանոն֊ 
նե՞րը„* 

— Ախր ինչո՞ւ եք դես ու դեն ընկնում,— անսպասելի մ ի ֊ ) 
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ջամտեց Ռասկոլնիկովր։ — Դա հենց ձեր թեորիային Է հա-

մապատասխանում։ 

— Ի՞նչպես թե իմ թեորիային։ 

— Ինչ որ դուք քիչ առաջ քարոզում Էիք, դրանից հետե֊ 

վություն արեք, ու դուրս կգա, որ կարելի Է կոտորել մարդ-

կանց... 

— Ինչոլե՞ս թե,— ՛դեր Լումինը։ 

— Ո՛չ, այուդեո չէէ,— ասաց թ,ոոիմովը։ 

Ռասկոլնիկոմր nյ սա կո՛ծ Էլ: ղալկաղեմ, նրսւ վերին շրթուն-

քը ցնցվում Էր, it Նա ղմ ՚\արսւթ յամ բ Էր շնչում: 

— Ամեն բ/։;նի համար չափ կա,— գոռոզաբար շարունա-

կեց Էուժինր,— տնտեսական իդեան դեռ սպանության հրա-

վեր չէ, ու եթե միայն ենթադրենք. 

— Իսկ ճի՞շտ է սՏրդյոք, որ դուք,— հանկարծ Ռասկոլնի-

կովր նրան նորից ընղհատեց բարկությունից գողացող ձայ~ 

նով, որի մեջ վիրավորանքի ինչ-որ բերկրանք էր զգացվում, 

— ՃՒ*2էո է* ՈՐ ԴՈ1Ք հենց այն մամին, երբ ձեր հա րսնա ցուից 

հս՚մաձտյնոէթյուԼ ստացաք, ասացիք նրան, որ նրա աղքատ 

լինելը,,, առավելապես nt բախալի Է ձեզ համար,,, որովհետև 

ավելի ձեոնէոոլ Է աղքատ կին առնել, հետո նրա վրա իշխե-

լու համար,,, ու երեսովը տալու, որ ղո։ք նրան բարերարու-

թյուն եք արել... 

— Հարգելի պարոն,—ցասկոտ ու ջղայնացած բղավեց բո-

լորովին կաբմրատակած ե շփոթված Լուժինը,— հարգելի u j f j -

րոն... աղավաղում եք ասածս։ ներեցեք ինձ, բայց ես սլետք Է 

ձեղ հայտնեմէ ոբ ձեղ հասած, ավելի լավ Է ասել ձեզ հասցը-

րս՚ծ լուրերի մեջ առողջ հիմքի նշույլ անդամ չկա, ու ես... 

զլի՚ի եմ ընկնում, թե ով... մի խոսքով..* այն կարճամիտը... 

մի խոսքով, ձեր մայրիկը... առանց այդ Էլ ինձ թվում Էր, որ 

նա մի փոքր խանդավառ ու ռոմանտիկ մ աքերով Է տարվում է 

թեն, ասենք, զուրկ չէ շատ և շատ գերազանց հատկաթյուն-

նեբից... Բայց ես այնուամենայնիվ հազարավոր վերստերով 

հե::ու էի այն ենթադրությունից, թե նա կարող էր երևակա-

յությամբ աղճատված այդպիսի ձևով հասկանալ ու ներկա-

յ՚֊>:ցնել ղործր... Ու վերջապես... վերջապես... 

— Գիտե՞ք ինչ,— գոռաց Ռասկոլնիկովր, քիչ բաբձբա-
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ցավ բարձից և սուր, առկայծող հայացքով սևեռուն նայեց 

Լուժինին,— գիտե՞ք ինչ։ 

__ ի՞նչ, _ Լուժինը կանգ առավ և սպասեց վիրավորված 

ու ցասկոտ տեսքով։ Մի քանի վայրկյան լռություն տիրեց։ 

— Ահա թե ինչ. եթե գաք մի անգամ էլ... համարձակվեք 

թեկուզ մի խոսք ասել... մորս մասին... ապա ես ձեզ սան 

կ՚ււղքից ներքև կգլորեմ։ յ 

— Ի՞նչ պատահեց քեզ,— գոչեց Ռազումիխինը։ 

— Հը՛մ, ահա թե ի ֊ ի ն չ ։ — Լուժինը գունատվեց ու կծեց 

շրթունքը։ — Լսեցեք ինձ, պարոն,— սկսեց նա բառերը չեչ-

էոելով, նա ամեն կերպ զսպում Էր իրեն, բայց և շնչասպառ 

Լր լինսէմ, )ւերս մա)ւերււն ։գես ես իսկույն զգացի ձեր հա~ 

կակրան լ,ր, բայց դիտմամբ մնար ի ալսսէեզ, որպեսզի ավելի 

չոէտ լ՚ա)է իմ ան ա քի ւ tin շատ րան կարսզ Էի ներել ձեզ, հի֊ 

է/ա)ւ1{ին ut ագ զ ականին, բայց հիմսւ... երբեք... 

— Ես հիւէանգ չեմ,— բղավեց Ռասկոլնիկովր։ 

•— Ավելի վատ։ ! 

— Դե, գնացեք գրողի ծոցը։ 

Բայց Լուժինն արդեն ինքն Էր հեռանում առանց խուէքը^ 

վերջացնելու, նորից անցնելով սեղանի ու աթոռի արանքից« 

Ռա զումիէխ ինն այս անգամ վեր կացավ նրան ճանապարհ տաՎ 

լու համար։ Լոլժինը դուրս ելավ առանց որևէ մեկին նայելու 

և նույնիսկ գլխով անելու Աոսիմովին, որը նրան վաղուց նը~, 

շան էր անում, որ նա հիվանդին հանգիստ թողնի։ Դռնի0 

անցնելիս Լուժինը կռացավ, զգուշության համար գլխարկը 

բարձրացրեց մինչև ուսը։ Նույնիսկ կռանալու ձևն էլ կարծեa 

ցույց էբ տալիս, որ նա հեռանում է սարսափելի վիրավորդ 

ված։ 

— Մի՞թե կաբելի է, մի՞թե կաբելի է այդպես վարվել,— 

գլուխն օրորելով ասաց շփոթված Ռազումիխինը։ 

— Թողեք ինձ, թողեք ինձ բոլորդ էլ,— մոլեգնաբար բզաՎ 

վեց Ռասկոլնիկովր։ — Հեռացեք վերջապես, բավական ք 

տանջեք ինձ։ Ես ձեզնից չեմ վախենում։ Ես հիմա ոչ ոքիցՀ 

"I ոՔԻց Ժմ վախենում։ Հեռացեք ինձնից, ես ուզում եմ մէ~ 

նա՚կ լինել, մենա՛կ, մենա՛կ, մենա՛կ։ 

— Գն անք,— ասաց Աոսիմովը Ռազումիխինին։ 

— ես ասում) մի՞թե կարելի է սրան այսպես թողնելI, 
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— Գնանք,— վճռաբար կրկնեց Աո սիմովր և դուրս ելավ։ 

Ռազումիխինը մի փոքր մտածեց ե աճտսլարեց նրան հաս-

նելու։ 

— Եթե մնայինք, ավելի վատ բան կաբոզ էր լինել,— ար-

դեն սան դո ւզքի վր ա ասաց Աս սի մ ս վը t — 9 ի կարելի ջ ղ ա յ -

նացնել.., 

—— Ի՛՛նչ պատահեց նրան։ ՚ 

— Եթե մի որեէ նսլասաւսվսր շարժ տոիթ լիներ, նա բրեն 

ավելի լավ կղղար t ՜թիչ առաջ վատ չէր նրա վիճակը.** Գի֊ 

տե՞ս, նրա մտքում մի ինչ֊որ բան կա, ինչ֊որ ծածուկ, ճըն-

շ՚ւզ բան,.է անշուշտ այդպես է. ես դրանից շատ եմ վախե-

նում։ 

— Գուցե այդ պարոնը, Պյոտր Պետբովիչն է պատճառըt 

Խոսակցությունից երեում է, որ նա ամուսնանում է Ռոդյայի 

քրոջ հետ, որ Ռոդյան հիվանդությունից առաջ այդ մասին 

նամակ էր ստացել... 

— Այո. սու սա/նան հիմա բերեց նրւսն. նա դուչյե և վւչաը֊ 

բեց ամբողջ գործր։ Իսկ զու նկատեցի՞ր, որ նա անտարբեր 

է ամեն ինչի նկատմամբ, լռության է տալիս ամեն ինչ, բա֊ 

ցի մի բանից, որը վրդովում էր նրան, դա սպանությունն է... 

— Այո, այո,— վրտ բերեց Ռազումիխինը,— շատ լավ 

նկատեցի. հետաքրքրվում է, վախենում։ Հենց հիվանդանալու 

օրը նրան վախեցրել էին ոստիկանության գրասենյակում, վ ե ֊ 

րակացուի մոտ* ուշաթափվել էր։ 

— ԳՈԼ այդ մանրամասն ինձ պատմիր երեկոյան, իսկ ես 

հե աո քեզ որոշ բան կասեմ։ նա շատ է հետաքրքրում ինձ։ 

Լես ժամից հետո կայցելեմ նրան... Ասենք, բորբոքում չի 

լինի... 

— Են որհակալություն քեզ։ Իսկ ես այդ ժամանակ կըս-

պասեմ Պ աշենկայի մոտ ե կհետամտեմ նաստասյա յի մ ի ֊ 

ջոցով... 

Մնալով մենակ, Ռասկոլնիկովը անհամ բեր ու տխուր 

նայեց նաստասյա յինէ ԲաՏՁ վերջինս դեռ հապաղում էր, 

չէր հեռանում։ 

— Հիմա թեյ կխմե՞ս,— հարցրեց նա։ 

— Հետո, ես ուզում եմ քնել, թող ինձ... 

նա ջղաձգաբար շուռ եկավ դեպի պատը։ նաստասյան 

գնացt 
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Բայց հենց ոբ նա դուրս ելավ, Ռասկոլնիկովր վեր կա֊ 

ցավ, կեռով վւակեց դուռը, արձակեց ժամ առաջ Ռազումի֊ 

խինի բերած և նրա ձեռքով նորից կապած Հագուստի կա֊ 

պոցը ե սկսեց Հագնվել։ Տաբօրինա կ բան« կարծես թե նա 

Հանկարծ բոլորովին Հանգստացավ, չկար Վերջին ամբողջ 
y 

ժամ անակվա ընթացքում եղած ծանր ղառանցանքը, խու֊ 

ճասլային վախը։ Այդ մի ինչ֊որ տարօրինակ, Հանկարծակի 

Հանղստացման առաջին րոպեն էր։ Նրա շարժումները ճշգը֊ 

բիտ հ սրսրղ էին, դրանք Հաստատուն մտաղբություն էին 

ա ր ա ա '»'>՛» t ա it,tf t ոԼենց այսօր, Հենց այսօր,,.»,— Քpի աակ 

էի )ւթւի Նթււ ւ է Լր )ւա< էհս կ այն նէՈ Հասկանում Լր, ոբ դեռ 

թ ս։ կ Լ, •՛ ե 'ւէւղեկան ա մե ՛հ m nt </ ե ղ լարվածությունը, որ 

ան քքսրրու թյ՜ոն ու (լա յան մտադրության Էր Հասնում, նրան 

աժ ե ին քնա վստ աՀութ յուն Էբ տալիս, ասենք, նա Հուսով 

Լր, որ փողոցում չի ընկնիt Հագնելով բոլոր նոր շորերը, 

նայեց սեղանին դրված դրամին, մի փոքր մտածեց ու դրեց 

որ՛դանը։ Ղրամը քսանՀին գ ռուբլի Էբ։ Վերցրեց նաև պղնձե 

Հինգ կոպեկանոցները, Հագուստ գնելու Համար Ռազումի-

խինի ծախսած տասը ռուբլոլ մանրը։ Հետո կամացուկ Հա֊ 

նեց ղռան կեռը, դուրս եկավ սենյակից, իջավ սանդուղքով 

ու խոհանոցի բոլորովին բաց դռնից ներս նայեց, Ն ա ս տ ա ւ ֊ 

յան կանգնել Էբ մեջքը նրա կողմը, ու կռանալով, փչում Էր 

սւանտիրուՀոլ ինքնաեռի կրակը։ Նա ոչինչ չլսեց։ Եվ ո" վ 

կարող Էբ ենթադրել, որ ինքը տանից կգնա։ Մի րոպե Հետո 

նա արդեն փողոցում Էր։ 

ժ՛ամը ութն Էր, արևը մայր Էբ մտնում։ Օդը Դարձյալ 

ծանր Էր, բայց նա ագաՀությամբ շնչում Էր այդ գաբշււ՛֊ 

հոտ, փոշոտ, քաղաքի վարակված օդը։ 9՝լուխը սկսեց մի 

փոքր պտտվեր Հանկարծ մի ինչ֊որ օտարոտի եռանդ փայ֊ 

լեց նրա բորբոքված աչքերում ե նիհարած, դեզնադալուկ 

դեմքին։ Նա չգիտեր ե չէր էլ մտածում, թե ո։.բ պիտի գնա, 

միայն գիտեր, «ոբ այդ ամենը պետք է վերջացնել հենց 

այսօր, միանգամից, անմիջապես, ոբ ինքը այլ կերպ չփ վե֊ 

բադառնա տուն, ոբովՀետև չի ո ւ զ ո ւ մ սւյդպնււ ա պ ր ե լ » : Ի՞նչ֊ 

պես վերջացնել, ինչո՞վ վերջացնել, այդ մասին նա պատ֊ 
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կերա ց ում անգամ չուներ և չէր էչ ուզում մտածել։ Նա վա-

նում էր միտքը, միտքը տանջում էր նրան։ Նա միայն զգում 

էր ե գիտեր, որ հարկավոր է այսպես թե այնպես փոխել 

ամեն ինչ, «թեկուզ ինչ կերպ էլ լինի)), կրկնում էր նա ւքո֊ 

լեգին, հաստատուն ին քն ա վս տ ա հ ո ւ թ յա մ ր ու վճռական ու֊ 

թյամբ 

Հին սովորաթյամր, իր աոաջվա զբոսանքների սովորա֊ 

կան ճանապարհով նա գնաց ուզիզ դեպի Սեննա յա հրա֊ 

պ տրակը։ Դեռ այնտեղ չհասած, փողոցում, կաթի իա;ն ութ ի 

tun?և տեսավ մի երիտւսսարզ, սետմազ երգեհոնահարհ, 

փոքրիկ երգեհոնով խիստ հուզիչ մի ռոմանս էր նվագումt 

Նա նվագակցում էր իր առջև, մայթի վրա կանգնած մի աղ֊ 

ջրկա, որը մոտ տասնհինգ տարեկւսն էր, հագնված էր ինչ֊ 

պես ազնվական աղջիկ, լալն շրջազգեստով էր, թիկնոցով, 

ձեոնոցներով ու ծղոտե գլխարկով, որը վաո֊կա րմ իր փե֊ 

տուրով էր ղարղարված* այղ ամենը հին էր ու մաշվածt 

Աղջիկը երգում էր փողոցային, ճռճռան, բայց բավական 

հաճելի ե ում եղ ձայնով, սպասելով, որ խանութից մի երկու 

կոոլեկ տանւ Ռասկոլնիկովը կանգ առավ երկոլ֊երեք ուն֊ 

կրնղիրների կողքին, լսեց, հանեց մի հինգկոպեկանոց ու 

գրեց աղջկա ձեռքի մեջ։ Վերջինս հ անկարծ երգը ընգհատեց 

առավել հուզիչ ու բարձր նոտայի վրա, ասես կտրեց այն, 

կտրուկ ասաց ե րգեհոն ահ արին՝ «հերիք է», ու երկուսն էլ 

հեռացան դեպի հետևյալ խանութը։ 

— Ղոլք սիրո՞ւմ եք փողոցային երգեցողությունը,— 

հանկարծ դիմեց Ռասկոլնիկովը արդեն տարեց մի անց որ֊ 

դի, որ կանգնել էր իր կողբին և թափառաշրջիկի տեսք 

ուներ1 Սա նայեց նրան ու զարմացավ։ — Ես սիրում եմ,— 

շարունակեց Ռասկոլնիկովը, այն էլ այնպիսի տեսքով, որ 

կարծես թե ամենևին էլ փողոցային երգեցողության մասին 

չէր խոսում,— ես սիրում եմ, երբ երգեհոնի նվագակցու֊ 

թյամբ երգում են աշնանային ցուրտ, խավար ու խոնավ, 

անւգայման խոնավ երեկոյին, երբ բոլոր անցորդների դեմ֊ 

քերը դալկականաչ ու հիվանդոտ են լինում. կամ, որ ավելի 

լավ է, երբ թաց ձյուն է իջնում ուղղակի գլխավերևիցդ, 

աոանզ քամու, գիտե՞ք այգ, իսկ ձյան միջից գազով լա պ֊ 

տեբներն են փայլում... 
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— Չգիտեմ*». Ներեցեք**.— փնթփնթ\աց պարոնը՝ վա֊ 

խենսւլով թե հարցից և թե Ռասկոլնիկովի տարօրինակ տես-

քից, ու անցավ փողոցի մյուս կողմը։ 

Ռասկոլնիկովը ա ռաշ դնաց ու հասավ Ս հննա յա հրա-

պարակի այն անկյունը, ուր առևտուր էին արել այն քաղքե-

•նին դւ կինը, որոնք այն ժամ անակ խոսում էին Լիզավե տա-

յի հետ. բայց հիմա նրանք չկային։ Գտնելով այգ տեղը, նա 

կանգ առավ, նայեց շուրջը M դիմեց կարմիր վերնաշապկով 

մի երիտասարդի, որը կանգնել էր ալյուրի խանութի դռան 

առջև։ 

— Այստեղ մի մարդ կնոջ հետ, իր կնոջ հետ առևտուր 

Հ անում, հտ՞ւ 

— Ռվ ա it in/, որ առհաուր լի անում,— պատասխանեց 

եքւիտ ասարւքր՝ Հայացրու/ ւլո n սդ ււ։բար, ոտից ֊ զ լո։ խ չաւիելսվ 

{! ւս1ր։լ)վ;կովինէ 

— Ի՞նչ Է նրա անունը։ 

— Ինչ որ տվել են մ կրտելու ժամ անակ։ 

— Դու հո Զարայսկից չե՞ս} ո՛՛ր նահանգից եսt 

Տղան նորից նայեց Ռասկոլնիկովին։ 

— Մեր ապրած տեղը ոչ թե նահանգ Է, ձերդ պայծառա-

փայլություն, այլ գավառ Է, իսկ շրջագայողը եղբայրս Է եղել, 

իսկ ես նստել եմ տանը ու չգիտեմ.»* Էհ, մեծահոգաբար նե-

րեցեք, ձերդ պայծառափայլություն։ 

— Վերևում ճաշարա՞ն Է։ 

— Պանդոկ Է, բիլյարդ Էլ կա, լավ, լավ փերիներ Էլ կգտնը-

վեն։ 

Ռասկոլնիկովը անցավ հրապարակով։ Այնտեղ, անկյու-

նում մարդկանց հոծ բազմություն Էր հավաքվել, բոլորը մու-

ժիկներ Էին։ նա մտավ բազմության մեջ1 նայելով նրանց դեմ-

քերին։ Չդիտես ինչու նա ուղում Էր խոսել բոլորի հետ։ թայց 

մուժիկները ուշադրություն չէին դարձնում նրա վրա, տեղ-

տեղ խմբվում, բարձրաձայն խոսում էին։ Ռասկոլնիկովը մի 

քիչ կանգնեց, մտածեց ու մայթով գնաց աջ կողմը, դեպի Վ.«« 

պողոտան։ Անցնելով հրապարակը, նա մտավ մի նրբանցք»** 

Նա առաջ էլ հաճախ անցնում էր այդ կարճ նրբանցքով, 

որը ծնկաձև թեքվում էր ու հրապարակից ձգվում դեպի Սադո-

վայա փողոցը։ Վերջին ժամանակներում, երբ ձանձրանում էր» 
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նույնիսկ պսւ հան շ էր զգում թրևելու այգ բոլոր վայրերում $ 

«որպեսզի է՛լ ավելի ձանձրանար1>։ Իսկ հիմա այնտեղ գնաց 

ւսոանց որևէ բանի մասին մտածելու։ Այստեղ կա մի մեծ 

տուն ք որը ամ բողջովին զբաղեցրած է օզե կ ր պ ա կն ե ր ո վ և 

ուտել-խմելու այլ ձեռնարկություններով, դրան ցից ամե՛ն րո-

պե դուրս էին գալիս կանայք, որոնք հագնված էին այնպես,՝ 

ինչպես հագնվում են crմոտիկ տեղ գնալիս}), գլխաբաց ու մ ի ֊ 

այն շբջաւլզե սաներ ով։ Նրանք խմբվում էին երկու-երեք տեղ,՝ 

մայթի վրա, գլխավորապես սսւորին հարկերի մուտքի առջև, 

որտեղից երկու աստիճանով կարելի էր իջնել խիստ զվարճա-

ցուցիչ այլևայլ ձեռնարկություններ։ Մի զվարճատեղից ամ-

րողջ փողոցով մեկ թփթփոց ու աղմուկ էր լսվում, հնչում էր 

կիթառը, երգում էին, ու այնտեղ շատ ուրախ էր։ Մուտքի առ-

ջև կանանց մի մեծ խումբ էր հավաքվել. ոմանք նստել էին 

աստիճաններին, ոմանք՝ մայթին, ոմանք էլ կանգնած զրու-

ցում էին։ Մոտիկում, փողոցում, բարձրաձայն հայհոյանք 

թափելով, սլապիրոսը բերանին թրևում էր մի հարբած զին-

վոր ու կարծես ուզում էր մտնել մի որևէ տեղ, բայց ըստ 

երևույթին մոռացել էր, թե ուր պետք է մտնի։ Երկու քրջոտ 

մարդ հայհոյում էին իրար, ու փողոցի մեջտեղում մի թունգ 

հարբած մարդ էր փռվել։ Ռասկոլնիկովր կանգ առավ կանանց 

մեծ խմբի մոտ։ Նրանք խոսում էին խռպոտ ձայներով. բ ո ֊ 

լորն էլ չթե շրջազգեստներով էին, այծենու ոտնամաններով 

ու գլխաբաց։ Ոմանք քառասուն տարեկանից ավելի էին, կա-

յին և տասնյոթ տարեկաններ, համ ար յա բոլորի աչքատակերը 

կապտած էին։ 

Չգիտես ինչու Ռասկոլնիկովին հետաքրքրում էր այնտե-

ղից, ներքևից լսվող երգեցողությանը, այդ ամբողջ թփթփոցն 

ու աղմուկըԱյնտեղ, քրքիջի ու ճղճղոցի, աշխույժ երգի 

բարալիկ ֆալցետի ներքո, կիթառի նվագով կատաղի պարում 

էր ինչ-որ մեկը, երգ ու նվագի տակտով կրունկները խփում 

հատակին։ Ռասկոլնիկովր մուտքի առջև կռացած, ուշադրու-

թյամբ, մռայլադեմ ու մտազբաղ լսում էր և մայթից հետ ա-

քըրքրությամր նայում դեպի նախասենյակը։ 

Դուն իմ սրտի ճարն ու դեզը, 

Ւնձ մի իփի իզուր աեզըէ 
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Գեղգեղում էր երգչի բարալիկ ձայնը։ Ռասկոլնիկովր շատ էր 

ուզում Լսեի թե ինչ են երգում, ասես հենց այդ էբ ամբողջ 

գործը։ 

«Ներս չմտնե՞մ»,— մտածեց նա։ — «Հոհոում են, հար-

բած են։ Դե, ինչ կա որ, չխմե՞մ ու հարբեմ))։ 

— Նե րս չե՞ք մտնի, սիրելի պարոն,— բավական հնչեղ 

ու դեռ այնքան էլ չխռպված ձայնյյվ հարցրեց կանանցից մե-

կը։ Նա շահել էր և նույնիսկ զզվելի չէր,— միակը ամբոզչ 

խմբից։ 

— Ի՛նչ սիրունիկն եք,— պատասխանեց Ռասկոլնիկովյը1 

տեղից քիչ բարձրանալով ու նայելով նրան։ 

Աինր մպտաց. հաճոյախոսությունը նրան խիստ դուր եկավr 

— Դուք ել շատ սիրունիկն եք,— ասաց նա։ 

— Ինչքա՛ն լղար եք,— հաստ ձայնով ասաց մի ուրիշ 

կին,— հիվանդանոցի՞ց եք դուրս եկել, ինչ է։ 

֊ Ոնո որ գեներալի աղջիկներ լինեն, իսկ քթներ կճատ 

են,— հանկարծ նրան ընդհատեց մոտ եկած մի մուժիկ, որը 

խմած էր, չկոճկած կապայով ու խորամանկ-ծիծաղկոտ դեմ-

քովt — Ա՛յ քեզ ուրախությո՛ւն։ 

— Դե որ եկել ես, ներս մտիր։ 

— Կմտնեմ, անուշիկս։ 

Եվ նա թավալագլոր իջավ ներքև։ 

Ռասկոլնիկովր շարժվեց առար 

— Լսեք, պարոն,— նրա ետևից բղավեց աղջիկը։ 

— Ո չ է։ 

ԱդւԻԿր ւփ"թվեց* 
— Ես, հաճելի պարոն, միշտ էլ ուրախությամբ ժամանակ 

կանցկացնեմ ձեզ հետ, բայց հիմա մի տեսակ քաշվում եմ 

ձեզնից։ Դուրեկա՛ն կավալեր, ինձ վեց կոպեկ նվիրեցեք խմե-

լու համար։ 

Ռասկոլնիկովր հանեց ինչ որ ձեոքն ընկավ* երեք հատ 

հինգկոպեկանոցt 

— Ա՛խ, որքա՛՛ն բարի պարոն եք։ 
•— Անունդ ի՞նչ է։ 

— Հարցրեք Դուկլիդային։ 

— Չեղավ, այդ ի՛նչ բան է,— հանկարծ մեջ մսոսվ կա-

նանցից մեկըՀ գլուխն Ծրորելով Դուկլիդա յի կողմը։— Ես 
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ղգիտեմ էլ, թե ոնց կարելի է այդպես փող խնդրել։ Ես դր**ք 

տեղը լինեի, կամաչեի, գետինը կմտնեի։ 

Ռասկոլնիկովը հետաքրքրությամբ նայեց խոսողին։ Այդ 

մի պեպենոտ, մոտ երեսուն տարեկան կին էր՝ ամբո ղջո վին 

կապտաբծերով պատած դեմքով, վերին ուսած շրթունքով։ Նա 

Հանգիստ և լրջորեն էր խոսամ ու դատում։ 

Հ Արդյոք ո՞րտեղ,— մտածեց /Ւասկոլնիկովը՝ շարունակե-

լով գնալ,— արդյոք ո՞րտեղ եմ կարդացել, թե ինչպես մահ-] 

վան դատասրսբտված մի մարդ մահից մի ժամ առաջ ասում 

կամ մտսւծում է, որ եթե իրեն վիճակվեր ապրել մի որևէ 

բարձունքի, ժայռի վրա, այնպիսի նեղ տեղում, ուր կարելի 

լիներ միայն ոտքերը տեղավորել, իսկ շոլրջը Լիներ անդունդդ 

օվկիանոս, հավերժական խավար, հավերժական առանձնու-

թյուն և հավերժական փոթորիկ, ու այդպես ինքը մի արշին 

տարածության վրա կանգնած մնար ամբողշ կյանքումդ հա-

գար տարի, հավիտենապես, ապա ավելի լավ էր այդպես ապ-

րել, քան այժմ մեռնել։ Միայն թե ապրել, ապրել ու ապրել։ 

Ինչ կերպ էլ որ (ինի, ա ոլրել... Ինչպիսի՜ ճշմարտություն, 

տե՛՛ր աստված, ինլոլիսի՜ ճշմարտություն։ Ստոր է մ արդը*,* 

եվ ստոր է նա, ով նրան դրա համար ստոր է անվանում»,— 

մի րոսլե անց ավ ելա ցրեց Ռասկոլնիկովը t 

Նա անցավ մյուս փողոցը։ «Պահ, «թյուրեղապակյա պա-

լատը»։ Վերջերս Ռաղում ի խինը խոսում էր a Բյուրեղապակյա 

պալատի» մասին։ Հա՛, ը ֊ ը , ես ի՞նչ էի ուղում անել. կար-

գալ... Զոսիմովն ասում էր, որ լրագրերում է կարդացել***» 

— Լրագրեր կա՞ն,— հարցրեց նա՝ մտնելով բավական 

ընդարձակ և նույնիսկ մաքուր այդ պանդոկային ձեռնարկու-

թյունը՝ բաղկացած մի քանի սենյակներից, որոնք, սակայն, 

համարյա դատարկ էին։ Երկու-երեք հաճախորդ թեյ էին խը-

մում, հեռու մի սեն յակում էլ նստած էին չորս մարդ, շամ-

ռլայն էին խմում։ Ռասկոլնիկովին թվաց, թե նրանց մեջ գտնը-

վում է Զամետովը։ Սակայն հեռվից անկարելի էր պարզ տես-

նել։ 

(էէհ, թեկուղև նա լինի»,— մտածեց Ռասկոլնիկովը։ 

— Օղի կհրամայե՞ք,— հարցրեց սպասավորը։ 

— Ք ՚ ե յ մատուցիր։ Բեր ինձ թերթեր, հները, վերջին հինդ 

օրվա, իսկ ես քեզ օղեդրամ կտամ։ 
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— Լսում եմ։ Ահա այսօրվա թերթերը։ Օղի է՞լ եք հրա֊ 

մայում։ 

ձին լրագրերն ու թեյը մատուցվեցին։ Ռասկոլնիկովր նըս-

տեց ու սկսեց նայել լրագրերը* «Իղլեր—* Ւզլեր— Ացտեկ-

ներ— Ացտեկներ— Ւզլեր Բաըտոլա— Մասսիմո— Ացտեկ-

ներ*— Իզլեր.** թյու, գրողը տանի* ահա և նշումներ— կինը 

գլորվեց սանդուղքից— մի քաղքկնի մահացավ օղուց— հրդեհ 

Պե սկի ում— հրդեհ Պ ետ երգուրդ յան կողմում— էլի հրդեհ Պե-

տերբուրգյան կողմում*— էլի հրդեհ Պ ետ երբուրգյան կողմում 

— Իզլեր— Ւզլեր— Ւղժր— Ւվժր— Մասսիմո*** Հը՛մ, 

ահա.**)) 

Վերջապես, նա ղտավ այն, ինչ որ փնտրում էր, ու սկսեց 

կարդալ, տողերը ղա/սկոաոէմ Էին նրա աչքերում, սակայն նա 

մինչև վերջ կարդ tug ամբողջ «յուրը» ու սկսեց հետևյալ Հա֊ 

մ արն և ր ում ագահությամբ վւնարել հետ աղա Հավելումները։ 

Բ՚երթերը շուռումուռ անելիս նրա ձեռքերը դողում Էին ջղա-

ձգական անՀամբերությունից։ Հանկարծ ինչ-որ մեկը նստեց 

նրա կողքին, նրա սեղանի մոտ։ Ռասկոլնիկովր նայեց* Զա-

մետովն Էր, հենց այն Աամետովը, նույն տեսքով, մատանի-

ներով, ոսկե շղթաներով, սև, գանգուր և օծված մազերի բա-

ժուկով, պճնամոլական բաճկոնակով, մի քիչ մաշված սեր-

թուկով և չլվացած շապկով։ նա ուրախ Էր, դոնե շատ ուրախ 

և բարեսիրտ Էր ժպտում։ նրա թուխ դեմքը մի փոքր կ արմը֊ 

րել Էր շամպայն խմելուց։ 

— Ինչպեո ս, դուք այէւտե*'ղ,— հարցրեց նա տարակուսան-

քով և այնպիսի տոնով, որ կարծես թե իր ամբողջ կյանքում 

ծանոթ Էր Ռասկոլնիկովի հետ,— իսկ դեռ երեկ Ռազումիխի-

նը ինձ ասել Էր, որ դուք ուշագնաց վիճակում եք։ Ա՛յ քեզ 

տարօրինակ բան։ Ես հո եղել եմ ձեզ մոտ*** 

Ռասկոլնիկովր գիտեր, որ նա կմոտենա։ Լրագրերը մի 

կողմ դրեց և դարձավ դեպի Աամետովը։ նրա շրթունքները 

քմծիծաղ Էին տալիս, և այդ քմծիծաղը ինչ֊որ մի նոր, ջղայ-

նոտ անհամբերություն Էր արտահայտում։ 

— Ես գիտեմ, որ դուք եկել Էիք,— պատասխանեց նա,— 

լսել Էի։ Գուլպան Էիք փնտրում*** Գիտե՞ք, Ռազումիխինը 

հիացած Է ձեզնով, ասում Է, որ դուք նրա հետ Լավիզա Իվա-

նովնա յի մոտ Էիք գնացել, որի մասին դուք այն օրը հոգում 
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էիք, աչքով անում պորուչիկ Պոբոխին (վառոդ), իսկ նա չէր 

հասկանում, հիշո՞ւմ եք* ախր, ի՞նչ կար չհասկանալու։ բանը 

պարզ էր * * * չէ՞։ 

— Ot ինչպիսի կռվարար է նա* 

— Պորո՞խը։ 

— Ոչ| ձեր ընկերը, Ռազումիխինը*** 

— Լա՜վ եք ապրում, հա՜ ֊ա, պարոն համետով* առանց 

մաքսի մուտք ունեք րոլոր ւսմենահաճելի տեղերը։ Այն ո՞վ 

էր հիմա ձեզ շամպայնով ողողում։ 

— Դե մենք,*, խմում էինք էյի՛*,, Ի՛նչ ողողել։ 

— Հը՛մ, հոնորարը զալիս է, ամեն թանից օգտվում եք,— 

Ռասկոլնիկովը ծիծաղեց։ — ^էինի Լավ տղա, ոչինչ,— ավե-

լացրեց նա՝ տփտփացնելով Զամետովի ուսին,— ես հո սա 

ասում եմ ոչ թե չարասրտությամբ, *այլ սիրով, խաղ անե-

լով», ինչպես ասել էր ձեր այն աշխատողը, Միտ կա չին դընք-, 

սողը, երբ հարցաքննվել էր պառավի սպանության գործով» 

— Իսկ դուք այդ ո՞րտեղից գիտեք։ 

— Ես գուցե ավելի շատ բան գիտեմ, քան դուք։ 

— Դուք ինչ-որ խիստ տարօրինակ եք երևում*** Անշուշտ 

գեո շատ հիվանդ եքւ Իզուր եք զոլբս եկելւ 

— Ես ձեզ տարօրինա՞կ եմ թվում։ 

— Այո։ Այդ ի՞նչ է, թերթե՞ր եք կարգում։ 

— Թերթեր, 

— Շատ են գրում հրդեհների մասին։ 

— ՚ Ոչ, ես հրդեհների մասին չեմ կարդում։ — Այստեղ 

Ռասկոլնիկովը խորհրդավոր նայեց ՀԼամետովին. հեգնոտ 

ժպիտը դարձյալ ծռմոեց նրա շրթունքները։ — Ոչ, ես հրդեհ-

ների մասին չեմ կարդում,— շարունակեց նա4 աչքով անելով 

Զամետովինւ — Հապա, խոստովանեցեք, հաճելի երիտասարդ, 

որ դուք շատ եք ուզում գիտենալ, թե ես ինչի մասին էի կար-

գում ։ 

— Ամենևին էլ չեմ ուզում* ես հենց այնպես հարցրի։ Մի՞-

թե չի կարելի հարցնել։ Ի՞նչ եք այդպես շարունակ.** 

— ԼԱեք, դուք կրթված, գրական մարդ եք, չէ՞։ 

— Ես գիմնազիայի վեցերորդ դասարանից եմ գոլրս 

եկել,— մի տեսակ արժանապատվությամբ պատասխանեց 

Զամետովը։ 
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— Վեցերորդի՞ց։ Ախ դո՛ւ, ծիտիկս։ Հըմ, մազաբաժանով 

եսք մատանիներով. հարուստ մարդ ես, Էլի։ Փո՚ւ, ինչ հաճելի 

տղա ես։ — Այստեղ Ռասկոլնիկովր ջղային ծիծաղ թափեց 

Հենց Զամետովի դեմքին։ Վերջինս ետ քաշվեց ու ոչ թե վի-

րավորվեց, այլ խիստ զարմացավ։ 

— Փո՛ւ, որքան տարօրինակ եք,— շատ լուրջ կրկնեց Զ ա ֊ 

մետովը։ — Ինձ թվում Է, որ դուք Էլի զառանցում եք։ 

— Զառանցո՞ւմ եմ* սւյ/ում ճս, ծիտիկս*** Ուրեմն ես տա-

րօրինա՞կ եմ։ Իսկ ձեզ համար հետաքրքի՞ր եմ, հը՞, հետա֊ 

քրրքԻ՞Ր ԵՄ։ 

— Հետաքրքիր ես։ 

— Ուրեմն ասե՞մ, թե ինչի մասին Էի կարդում, ինչ Էի 

փնտրումt Ա՛յ թե քանի թերթ եմ պահանջել։ Կասկածելի Է, 
չէ"• 

— Ղե, ասացէք։ 

— Ականջներդ որիր։ 

— Ւնչի՞ համար։ 

— Հետո կասեմ, թե ինչի համար, իսկ հիմա, սիրելիդ իմ, 

հայտարարում եմ ձեզ*.* ոչ, ավելի լավ Է ասել «խոստովա֊ 

նում եմ»*** ոչ, այդ Էլ չեղավ* Հ(ցուցմունք եմ տալիս, իսկ 

դուք դրի եք առնում», ա՛յ թե ինչ։ Ուրեմն ցուցմունք եմ տա֊ 

լիս, որ կարդում, հետաքրքրվումՓնտրում ֊դանում Էի*** — 

Ռասկոլնիկովր կկոցեց աչքերը ե մի փոքր սպասեց։ — Հենց 

նրա համար մտա այստեղ, որպեսզի լուրեր կարդայի աստի-

ճանավորի պառավ կնոջ սպանության մասին,— ի վերջո 

ասաց նա համարյա շշնջալով, դեմքը բոլորովին մոտեցնելով 

Զամետովի դեմքին։ Զամետովը ուղղակի սևեռուն նայում Էր 

նրան առանց շարժվելու և առանց դեմքը հեռացնելու նրա 

դեմքից։ Հետո թէամետովին ամենից տարօրինակ թվաց այն, 

որ լռությունը տևեց ուղիղ մի րոպե, և ուղիղ մի րոպե նրանք 

այդպես իրար Էին նայում։ 

— Հետո ի՞նչ, ոբ կարդում Էիք,— հանկարծ գոչեց նա 

տարակուսանքով և անհամբերությամբt — Այդ իմ ի՞նչ գործն 

Է, ի՞նչ կա դրա մեջ։ 

— Գա հենց այն պառավն Է,— շարունակեց Ռասկոլնի-

կովր նույն շշնջյունով և Զամետովի բացականչությունից 

չշարժվելով,— հենց այն պառավն Է, որի մասին պատմում 
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էին գրասենյակում, հիշո՞ւմ եք, իսկ ես ուշաթափ վեցի։ Հիմա 

դրանից ի՞նչ եք հասկանում։ 

— Ախր ինչո՞ւմն է բանը, ի՛՛նչ պետք է «հասկանար,—• 

համարյա անհանգստանալով ասաց Զամետովը։ 

Ռասկոլնիկովի անշարժ և լուռ գեմքր մի ակնթաբթում 

կերպարանափոիւվեց, և նա հանկարծ սկսեց ջղայնորեն քըր֊ 

ՔԷ՚ջալ ինչպես քիչ աոաջ, կարծես թե բոլորովին անղոր Էր 

իրեն զսպելոէ։ Ռւ մի ակնթարթում ղգացմ ան արտասովոր 

պարզությամբ նա վերհիշեց այն վայրկյանները, երբ ինքը 

Կ "՛Սինը ձեոքի)։ կանգնեք Էր գռան ետևում, սողնակը ցատկո 

ոում Էր, Կոխը և Պեսաբյակովը ղբսից հայհոյում ու թակում 

Էին ղուոը, իսկ ինքը հանկարծ ուզեց գոռալ նրանց վրա, հայ-՚_ 

հո լանք թափել, լեզու ցույց տալ, ձեռ առնել նրանց, ծի ծա-

ղել. քրքջալ, քրքջալ, քրքջալ։ 

'-— Դուք կամ խելագար եք, կամ,,*— ասաց Զամետովը ու 

լռեց, ասես հանկարծ ապշեց իր գլխում անակնկալ ծագած 

մտքից, 

— Կա՞մ։ կամ ի՞նչ։ Դե ի՞նչ։ Դե ասացեք։ 

— ^հւ՚նի — բարկացկոտ պատասխանեց Զամետովը,—* 

այգ ամենր գատտբկ բան Լ։ 

Երկուսն կ լռեցին, Հանկարծակի, արտառոց քրքիջից հե-

տո Ռասկոչնիկովբ իսկույն տխրեց և մտած մանքի մեջ ըն-

կավ։ Ն/ս արմունկները գրեց սեղանին և գլուխը հենեց ձեռ-

քերին։ Կարծես նա բոլորովին մոռացավ Զտմետովին։ Լռու-

թյունը բավական երկար տևեց։ 

— Ինչո՞ւ թեյը չեք խմում, կսւսոի,— ասաց Զամետովըt 

— ^ Ը> Ի՞նչ, թե՞յը... հա',— Ռասկոլնիկովը մի կում թեյ 

խմեց, մի կտոր հաց տարավ բերանը ու հանկարծ, նայելով 

Զամետովին, կարծես ամեն ինչ վերհիշեր սթափվեց* նրա 

ղեմքը նույն րոպեին նախորդ հեգնական արտահայտությունը 

ստացավ։ Նա շարունակեց խմել թեյը։ 

— Հիմա շատացել են այդ խարդախությունները,— ասաց 

Զամետովը։ —Դեռ վերջերս ես « Մ ո ս կ ո վ ս կ ի յ ե վ ե դ ո ւ ք ո ս է ո ի ո ւ մ » 

կարդացի, որ Մոսկվայում դրամանենգների մի ամբողջ խումբ 

են բռնել։ Մի ամբողջ ընկերություն Է եղել։ Կեղծում Էին թըղ-

թազրամները։ 
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— 0, այդ վաղուց է եղել, ես գեո մի ամիս առաջ եւկ^կար-

դա ցել,— Հանգիստ պատասխանեց Ռասկոլնիկսվը։ — Ուրեմն 

ձեր կարծիքով նրանք խարդախնե՛՛ր են,— քմծիծաղով ավե-

լ՛սցրեց նա։ 

— Էլ ի՞նչպես խարդախներ չեն։ 

— նրա՞նք։ նրանք երեխաներ են, ըլանթեկների և ոչ թե 

խարդախներ։ Այդ տեսակ նպատակի Համ ար Հիսունի չափ 

մարդիկ Էին միացել։ Մի՞թե մյյդ Հնարավոր Է։ Այստեղ երեք 

Հողին Էլ շատ են, այն Էլ եթե մեկը մյուսին ավելի շատ վըս-

տահի, քան ինքն իրեն։ Թե չէ բավական է, որ մեկը Հարբած 

վիճակում բերանից խոսք թոցնի, ու ամեն ինչ կորած է։ Բլան-

բեկնեբ են։ Անհո։ սալի մարդիկ են վարձում, բանկերում թըղ-

թաղբամներր մանրելոլ Համար• ախր ի՛՛նչպես կարելի է Հա-

վա աուլ աս աջին Հանղիսլաձ մ արդս էն։ ենթադրենք, թե բլ ան-

բեկն երի միջոցով Էլ գործը Հաջողվեց, ենթադրենք, թե յու-

րաքանչյուրը մեկ միլիոն փող խփեց, իսկ Հետո ի՞նչ կլինի 

նրա ամբողջ կյանքում։ Ամբողջ կյանքում մեկը մյուսից Է 

կախված։ Ավելի լավ Է խեղդվել։ Նրանք կեղծ փողը փոխել-

մտնրել Էլ չէին կարողանում։ Սկսում է դրանցից մեկը, բան-

կում մանրում է փողը, ստանում է Հինգ Հազար, ու ձեռքերը 

դողում են։ Չորս Հազարը Հաշվում է, իսկ Հինգերորգը ընդու-

նում է առանց Հաշվելու, Հավատալով, որպեսզի հենց միայն 

փողը գրպանը դնի ու շուտ փախչի։ Ու դրանով կասկած է 

առաջացնում։ Ամեն ինչ կործանվում է մեկ Հիմարի սլատճա-

ոով։ Մի՞թե այդ հնարավոր է։ 

— Ձեռքերի դո՞ղը, այո, դա հնարավոր է,— վրա բերեց 

Զամետովը։ Այո, ես միանգամայն հավատացած եմ, որ դա 

հնարավոր է։ Հեշտ չէ դիմանալ։ 

— Մի՛՛թե։ 

՚ — ՒԱկ դուք կդիմանա՞ք, Հա՞։ Ոչ, ես չէի դիմանա։ Հար-

յոշր ոուրլի վարձատրության համար այդպիսի քա՞յլ անել։ 

Կեղծ թղթադրամով գնալ,— ո՞ւր,— բանկ իր ական դրասեն-

յա՞կը, ուր փորձված են դրանում։ Ոչ, ես կշփոթվեի։ Իսկ դուք 

չե՞ք շփոթվի։ 

1 Համրակներ, անփորձներ (ֆրանս. bIanC֊beC^< 
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Ռասկոլնիկովը հանկարծ խիստ ուզեց դարձյալ «լեզու 

ցույց տալ»։ Րոպե առ րոպե նրա մեջքով սարսուռ Էր անցնումt 

— Ես այդպես չէի անի,— սկսեց նա հեռվից։ — Ահա թե 

ես ինչպես կմանրեի, կհաշվեի առաջին հազարը, այնպես, 

բոլոր ծայրերից, զննելով յուրաքանչյուր թղթադրամը, ու 

կսկսեի հաշվել հետևյալ հազարը, կհաշվեի կեսը, կհանեի մի 

որևէ Հիսուն ռուբլիանոց* կնայեի լույսի տակ, շուռ կտայի ու 

էլի կնայեի լույսի տակ, արդյոք կեղծ չէ"։ aԵս վախենում եմ, 

— կասեի,— օրերս իմ մի աղդականուհին այս կերպ քսան-

Հինդ ռուբլի կորցրեց}),— ու այստեղ մի այդպիսի դեպո 

կպատմեի։ Ու Հենց որ սկսեի երբորդ Հազարը Հաշվել, կասեի՝ 

ներողություն, կարծես երկրորդ Հազարի յոթ Հարյուրը սխալ 

եմ Հաշվել, կասկածում եմ* կթողնեի երրորդ Հազարը ու էլի 

կՀաշվեի երկրորդը, ու ամբողջ Հինգ Հազարը, այդպես կհաշ-

վեի։ Ու երբ վերջացնեի, Հինգերորդ ու երկրորդ Հազարից 

կհանեի մեկական թղթադրամ, էլի կնայեի լույսի տակ, ու 

էլի կա սկածելով կասեի՝ ffխնդրում եմ փոխեք»,— ու գրա-

սենյակի ծաոայոդին Համրերությունիյ կհանեի, այնպես որ 

նա չէր է{ գիտենա, թե ինչպես ազատվի ինձնից։ Վերջապես, 

ամեն ինչ կվերջացնեի, կդնայի, դուռը կբանայի, բայց ոի 

ներեցեք, նորից ետ կդաոնա յի որեէ բանի մասին հարցնելու, 

որևէ բացատրություն ստանալու* ահա թե ես ինչ կանեի։ 

— Փո՚ւ, ինչ սարսափելի բաներ եք ասում, — ծիծաղելով ա-

սաց Զամետովը։ — Դրանք բոլորը լոկ խոսքեր են, իսկ իրա-

կանում անշուշտ կսայթաքեիք։ Ես ձեզ պետք է ասեմ, որ իմ 

կարծիքով ոչ միայն ես և դուք, այլ փորձված, հանդուգն 

մարդն էլ չի կարող իր նկատմամբ երաշխավորված լինել։ էլ 

ինչո՞ւ Հեռու գնանք, ահա մի օրինակ« մեր թաղամասում 

սպանեցին պառավին։ Կարծես թե սպանողը հանդուգն մարդ 

է, օրը ցերեկով իրեն այդպիսի վտանգի է ենթարկել, միայն 

Հրաշքով է փրկվել, բայց արի ու տես, որ ձեռքերը գողացել 

են* չկարողացավ կոզոպտել* չդիմացավ. դա գործից է երև-

վում*** 

Ռասկոլնիկովը կարծես վիրավորվեց։ 

— Գործի՜ց է երևում։ Դե Հիմա բռնեցեք նրան,— գոչեց 

նա՝ չարախնդությամբ գրդռելով Զամետովին։ 

— Ւնչ կա որ, կբռնեն։ 
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— Ռ՞՚Խեր) դո՞ւք, դո ւք կբռնեք։ Հալումաշ կլինեք։ Ձեզ 

Համար ա՛յ թե ինչն է դփավորը* այդ մարդր արդյոք փող 

ծախսո՞ւմ է, թե՞ ոչ։ Փող չի ունեցել ու հանկարծ սկսում է 

փող ծախսել, էլ ինչպե՞ս նա չէ հանցավորը։ Այստեղ երեխան 

Լչ կխարի ձեզ, եթե ուզենա։ 

— Հենց րանն էլ այդ է, որ նրանք բոլորը այդպես են ա֊ 

նում,— պատասխանեց Աամեպովըսպանում են խորա-

մանկորեն, իրենց կյանքը վտանգի են ենթարկում, հետո էլ 

իսկույն բռնվում են գինետնում։ Հենց փողը ծախսելու վրա 

են բոնվում։ Բոլորը հո ձեզ նման խորամանկներ չեն։ Դուք, 

իՀարկե, գինետուն չէիք գնա։ 

/հոսկոլհիկիվբ կիաեց Հոն թեր ր ե խորազնին նայեց Զա~ 

մեսւ սվիհ / 

— Դուք բաս եբեույթին շատ եք հետաքրքրվում դրանով 

ե ուղում եք իմանալ, թե ես ի՛նչպես կվարվեի նաև այս դեպ-

քում,— հարցրեց գժգոհությամբ։ 

— Կուզենայի,— կտրուկ և լուրջ պատասխանեց Զ"}մե-

աովը։ նա սկսել էր չափազանց լուրջ խոսել ու նայել Ռաս-

կոլնիկովին։ 

— Շա՞տ կուզենայիք։ 

— Շատ։ 

— Լավ։ Ահա թե ես ինչպես ԿվաբՎ^Ւ*— ասաց Ռասկոլ-

նիկովր, դարձյալ դեմքը հանկարծ մոտեցրեց Զամետովի դեմ-

յփն, դարձյալ ակնապիշ նայեց նրան ու Z2plwln4. Հաբունա-

կեց,— ահա թե ես ինչ կանեի. կվերցնեի փողը և իրերը, ու 

հեռանալով այնտեղից, ոչ մի տեղ չմտնելով, կգնայի որևէ 

խուլ վայր, ուր միայն ցանկապատեր են և համարյտ ոչ ոք 

չկա, մի որևէ բանջարանոց կամ նման մի վայր։ Դեռ առա-

ջուց ես այնտեղ կնշեի որևէ անկյունում, ցանկապատի մ ոտ 

բնկած, ասեմ թե մեկ կամ մեկուկես փութ ծանրությամբ մի 

որեէ քար, որը գուցե տան կառուցման °րերից է այնտեղ 

ղտնվում. կբարձրացնեի այգ քարը, որի տակ փոս կլիներ, ու 

բոլոր իրերն ու փոգյը կգնեի այգ փոսի մեջ, քարը կգնեի իր 

տեղը, այնպես ինչպես առաջ ընկած էր այն, ոտքով հուպ 

կտայի ու կհեռանայիւ Ու մի տարի, երկու տտրի չէի վերցնիԷ 

երեք տարի էլ չէի վերցնի։ Դե թոզ փնտրեինt էլ ո՞նց կգըտՎ 

նեին։ 
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— Դուք խ ելա դար եք,— չգիտես ինչու ասաց Զամետովը 

նույնպես համ ար յա Հաջալով, ու չգիտես ինչու հանկարծ Ռաս-

կոլնիկովից ետ քաշվեց։ Ռասկոլնիկովի Ա՛չքերը փայլեցին• 

նա սարսափելի գունատվեց* նրա վերին շրթունքը դողաց ու 

սկսեց ցնցվել։ նա որքան կտրեք ի Լր թեքվեց դեպի Զամետո-

վը ու սկսեց առանց որ եկ րան ասելու շարժել շրթունքները. 

այդպես շարունակվեց մոտ կես րոււլե, նա գիտեր, թե ինչ Էր 

ա)։ում, րայց չԼր կարս գտնում դս սլվել։ Սարսափելի խոսքը, 

ինլպես այն ժամանակ գոտն սուլ>ւսկը, այնպես Էլ ցատկոՎ 

տամ Լր իր շոէրթերի վրա* ահա, ահա կթոցն ի այն, քիչ Է մը-

)/ ում, ք իչ Է մն ո ւ մ ն ա ա սի տ յդ յոոսքը։ 

— Իսկ ի՞նչ կլինի, եթե ե՜ս եմ սպանել պառավին ու Լի-

զավեաային,— ասաց նա հանկարծ և ուշքի եկավ։ 

Զամետովը օտարոտի նայեց նրան ու գունատվեց սփռոցի 

նման։ նրա դեմքը ծամածռվեց ժպիտից։ 

— Մի՞թե այդ հնարավոր Է,— հազիվ լսելի ասաց նա։ 

Ռտսկէէլնիկովր ցասկոտ նէսյհց նրան։ 

— lit ո ո տ ո վ ա ն ե g եք, որ հավատացիք, այո՞, այնպես 

— Ռնտվ ոչ։ Հիմա ավելի, րէսն երրևէ, չեմ հավատում,— 

հաոլճեսլ ոլատս։սխտնեց թէտմ ետովբ։ 

— Վերջապես, Ր")։վեցիր։ Ծիտիկը րռնվեց։ Ուրեմն առաջ 

հավատամ Լիք, եթե հիմա «ավելի, քան երրևէ, չեք հավա-

տում»։ 

— Դե բոլորովին ոչ, էլի,— բացականչեց ըստ երևույթին 

շվւոթված Զամետովը։ — Դուք ինձ հենց նրա համար վա-

խեցրիք, ոլոգ ես զի նման եդրակացությա՞ն հանգեիք։ 

— Ուրեմն չե՞ք հ ավատում, իսկ իմ բացակայությամբ, 

ինչի՞ մասին սկսեցիք խոսել, երբ այն ժամանակ ես դուրս 

եկա գրասենյակից։ Ուշաթափությունից հետո պորուչիկ Պո-

ըոխը ինչո՞ւ էր ինձ հարցաքննում։ է ՜ յ , դու,— կանչեց նա 

սպասավորինՀ վեր կենալով Ու վերցնելով գլխարկը,— որ-

քա՞ն պիտի վճարեմ։ 

— Ընդամենը երեսուն կոպեկ,— մոտեցավ ու պատասխա-

նեց սպասավորը։ 

— Ահա քեզ և քսան կոպեկ արաղի փող։ Տես ինչքան փող 

կա,— թղթադրամներ բռնած իր դողդոջ ձեռքը նա մեկնեց 
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քէամ ետովին Է՛լ տասնոցներ, Է՛լ Հնգանոցներ, քսանհինգ 

ռուբլիt Ո՞րտեղից Է սա։ Ո՞րտեղից Է նոր հագուստս։ Հո գի֊ 

տե՞քէ որ մի կոպեկ Էլ չկարէ Երևի տանտիրուհուս արդեն 

հարցաքննել եքէփ* Էհ, բավական Է, A s s e z C a i i S e ' 1 * ցտեսու֊ 

թյուն*** ցանկամ ձեզ հաճելի ժամանց*** 

Նա դուրս ելավ ամ բոզջովին գոզալով ինչ֊որ օտարոտի, 

հիստերիկ զգացումից, որի մեջ ի միջի այլոց մասամբ ան-

հանդուրժելի վայելք կար։ Նյս մռայլ Էր, սարսափելի հոգնած։ 

Նրա դեմքը ծռմռված Էր, կարծես ինչ֊որ նոպայից հետո։ նրա 

Հողնածությունը արագորեն սաստկանում Էր։ Առաջին ցնցու-

մի, աոաջին ջղայնացուցիչ զգացումից հետո նրա ուժերը 

ԳՐգովում, հորդում Էին հանկարծ, ու նույն արագությամբ թու-

լանում Լին այն չավավ, որով թարսնում Էր ղղացոէմը։ 

Իսկ թամեաովր մ)ւարէվ մենակ, նստել կւ նռ/ (ն տեղում 

ու մսոոծ ամ Էր։ Ռւսսկոլնիկոէք ը պաս։ աՀա բայ։ ւսակնսէվբա Էր 

արել սպանության ւլերաբերյալ նրա բոլոր մտքերը ու վերջ֊ 

)i ական ա պես ապացուցել նրա կարծիքը։ 

«Իլյա Պետրովիչը ապուշ Է»,— վերջնականապես որոշեց 

Զամետովը։ 

Հենց որ Ռասկոլնիկովր բացեց ԴՐսի դուռը, Հանկարծ 

մուտքի սանդուղքի վրա հանդիպեց ներս մտնող Ռազումի-

խինին։ Երկուսն Էլ նույնիսկ մի քայլ Հեռավորությամբ միմ-

յանց չտեսան, այնպես որ քիչ մնաց բախվեին նրանց գլուխ-

ները։ Մի քանի վայրկյան նրանք Հայացքով չափում Էին 

միմյանց։ Ռազումիխինը բոլոբու[ին ապշեց, ու Հանկարծ 

բարկությունը, թունդ բարկությունը աՀեղորեն շողաց նրա 

աչքերում։ 

— Ահա թե որտեղ ես դու,— բղավեց նա ամբողջ կոկոր-

դով մեկ։ — Անկողնուց ես փախել։ Ւսկ ես այնտեղ քեզ 

նույնիսկ բազմոցի տակ Էի փնտրում, ձեղնահարկ Էլ բարձ-

րացանք։ ՛Քիչ մնաց քո պատճառով խփեի նաս տ ասյային««« 

Ւսկ դու այ թե որտեղ ես։ Ռոդյա, այդ ի՞նչ Է նշանակում։ 

Ասա ամբողջ ճշմարաությոէնը, խոստովանիր, լսո՞ւմ ես։ 

— Այն Է նշանակում, որ դուք բո լորդ մեռցնելու չափ 

1 Բավական Է շաղակրատել (ֆրանս.ի 
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1ձանձրացրել եք ինձ, ու ես ուզում եմ մենակ լինել,— հա^Վ 

% զիստ պատասխանեց Ռասկոլնիկովըւ 

— Մենա՜կ լինել, երբ դեռ չես կարող քայլել, երբ դեռ 

դեմքդ գունատ է կտավի նման, ու շնչասպառ ես լինումt Հի~ 

մար... Ի՞նչ էիր անում յուրե ղապակ յա պալատում», ան-

միջապես խոստովան իր։ 

— Թող,— ասաց Ռասկոլնիկովը և աղեց անցնել նրա կող-

քիցէ Այգ արղեն իսպառ զայրացրեց Ռազումիխինին. սա պինդ 

բռնեց Ռասկոլնիկովի ուսից։ 

— Թողնե՞մ։ Դու Համարձակվում ես «թո՞ղ)} ասեր Գի-

տե՞ս թե Հիմա ես քեզ ինչ կանեմ։ Կկապեմ, թևի տակ կառ-

նեմ, կտանեմ տուն ու փակի տակ կպաՀեմէ 

— Լ"ԻՐ* Ռազումիխին,— կամացուկ և ըստ երևույթին 

բոլորովին Հանգիստ ասաց Ռասկոլնիկովը,— Մի՞թե դու չես 

տեսնում, որ ես չեմ ուզում քո բարերարությունները։ Ախր 

ի՞նչ սովորություն Է դա, բարերարություն անել այն մարդ-

կանց, որոնք... թքում են դրա վրա, վերջապես, նրանց, որոնց 

Համար դա անտանելի Էւ Ինչի՞ Համար դու ինձ փնտրեցիր ու 

գտար Հիվանդությանս սկզբում t Գուցե ես շատ կուզենայի 

մեռնել։ Մի՞թե ես այսօր բավականաչափ ցույց չավի քեզ> որ 

դու ինձ տանջում ես, որ դու ինձ... ձանձրացրել ես։ Հիրավի, 

այդ ի՞նչ Հակում է՝ տանջել մարդկանցt Հավատացնում եմ 

քեզ, որ այդ ամենը շատ է խանգարում իմ առողջացմանը, 

որովՀետև անընդՀատ ջղայնացնում է ինձ։ Ի սեր աստծո, 

Հեռացիր ինձնից։ Ու վերջապես, դու ի՞նչ իրավունք ունես ինձ 

զոռով պաՀելու։ Եվ մի՞թե դու չես տեսնում, որ ես Հիմա խո-

սում եմ միանգամ ա յն զգաստ վիճակում։ Վերջապես, էլ ի՞նչ 

աղաչանք-պաղատանք թափեմ, ի՞նչպես սովորեցնեմ քեզ, որ 

ղու չընկնես իմ ետևից և ինձ բարերարություն չանեսt Թող 

ես ապերախտ լինեմ, թող ես ստոր լինեմ, միայն թե Հեռա-

ցեք դուք բոլորգ, ի սեր աստծո. Հեռացե՛ք, Հեռացե՛ք, Հեռա-

ցե՛ք։ 

Նա սկսել էր Հանգիստ խոսեի նախապես ուրախանալով, 

որ կարող է թափել իր մեջ կուտակված ամբողջ թույնըj բայց 

խոսքը վերջացրեց կատաղելով ու շնչասպառ լինելով, ինչպես 

ftp վարվել էր էուժինի Հետ։ 
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Ռազումիխինը մի քիչ սպասեց, մտածեց ու բաց թողեց 

նրա թևը։ 

— Դե ուրեմն գնա գրողի ծոցը,— ասաց նա կամացուկ 

և համարյա մտազբաղ։ — — հանկարծակի գոռաց նա, 

երբ Ռասկոլնիկովր շարժվել էր տեգից,— 1սիր ինծ։ Հայտա-

րարում եմ քեզ, որ դուք բոլորգ առանց բացառության պոռո-

տախոսներ ու սնապարծներյեք։ ճեռ մեջ տանջանք է առա-

ջանում, և դուք այն կրում եք ինչպես հավը՝ հավկիթը*** Նույ-

նիսկ այստեղ էլ ուրիշ հեղինակներից եք խոսք գողանում։ 

Զեր մեջ ինքնուրույն կյանքի նշույլ անգամ չկա։ Դուք կետա-

ճարպ ա յին Ք"ուքից եք կերտված, իսկ արյան փոխարեն ձեր 

մեջ շիճուկ է հոսում։ Ես ձեզնից ոչ մեկին չեմ հավատում։ 

On լոր հան գամ ան քներս էմ ձեր աոաջին գործն այն Է, ոբ մի 

կերպ չնմանվեք մարդուն։ Սպասիր,— կբկնաւղատկվաձ կա-

տաղությամբ բղավեց Ռազումիխինը, նկատ ելով, որ Ռասկոլ-

նիկովը դարձյալ փորձում Է հեռանալ, լսիր մինչև վերջ։ Դի-

տե՞ս, նոր բնակարան տեղափոխվելու առթիվ այսօր ինձ մոտ 

մարդիկ խնջույքի են հավաքվում, գուցե h արդեն եկել են, 

ես այնտեղ թողի հորեղրորս, ոբ ընդունի մարդկանց, ու վա-

զեցի այստեղ։ Դե ուրեմն եթե դու հիմար չչինեիր, գռեհիկ 

հիմար, հիմարի գլուխ, օտար լեզվից թարգմանություն չլի-

նեիր,,. Տեսնո՞ւմ ես, Ռոդյա, ես խոստովանում եմ, դու խելոք 

տղա ես, բայց և հիմար ես* դե ուրեմն, եթե դու հիմար չլի-

նեիր, ավելի լավ կլիներ այսօր երեկոյան գայիր ինձ մոտ, 

կնստեինք, Էլի, փոխանակ իզուր տեղը դրսում կոշիկ մաշե-

լու։ Դե որ տանից դուրս ես եկել, Էլ ի՞նչ պիտի անես։ Տան-

տերերը փափուկ բազկաթոռ ունեն, ես կվերցնեի քեզ հա-

մար,,. Կլինի թեյ, ընկերական խումբ*** Կարող եմ քեզ պառ-

կեցնել թախտին, միայն թե մեր մեջ լինես, թեկուզև ՛պառ-

կած*** Զոսիմովն Էլ Է գալու։ Գուցե կմտնե՞ս ինձ մոտ։ 

- Ոլ,^ 

—՚ Ստու-ո՚՚ւմ ես,— անհամբեր բղավեց Ռազումիխինը,— 

դու ի՞նչ գիտես որ, դու չես կարող քեզ համար պատասխան 

նաս։ու լինել։ Ու այգ կողմից ոչինչ Էլ չես հասկանում*** Ես 

հազար անգամ ճիշտ այսպես կռվել եմ մարդկանց Հետ, ու Էլի 

ետ եմ մ անել*** Ամոթ ես զգում ու Էլի երեսդ դարձնում դեպի 

մարգը։ Դե ուրեմն հիշիր՝ Պոչինկովի տունը, երբորդ հարկ*էէ 
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— Ախր դուք, պարոն Ռազումիխին, բարերարություն անե-Վ 

լու հաճույքով տ արված լ թերևս որևէ մեկին ստիպեք խփել 

ճեղ։ 

— Ո՞ւմ։ Ի՞նձ։ Այդպիսի ր ան նույնիսկ միայն երևակայոՎ 

ղի քիթը կջարդեմ։ Պ ո չին կովի տունը, Jfi 47, աստիճանավոր 

Բարուշկին ի րնակ ա ր ա հը *. • 

— Չեմ դա, Ռաղումիխինւ — Ռասկոլնիկովը շուռ եկավ 

ու հեոտցավ ։ 

— Կրսսլ եմ դալիս, որ կղաս,— նրա ետևից Գ՛դեց Ռա 

զումիիւիհը։ — Այ լա ։դ ես դու,*. ա յլսսդես քեզ չեմ Էլ ուղում 

ճանաչեր Սւդտսիր, Է՛յ, ՀԷամ ետ ովը այնտե՞ղ Է։ 

— Այնտեղ Է։ 

— Տեսա՞րt 

— Տեսա։ 

— հոսեցի՞ր։ 

— Խոսեցիt 

— ք՚նէի" մասին։ Գե րսվ, }քվիքհ չես ուզում, մի ասա։, 

Պոչինկ ով ի տուն, 47, Բտբոէշկինի բնակարանը, հիշիր* 

Ռասկոլնիզովբ հասավ Աազովայա և շուռ եկավ մի այլ 

վէողոց։ Ռազումիխինը մտազբաղ նայում Էր նրա ետևիցt Վեր«• 

բսպես, ձեոք քաշեց նրանից, մտավ պան դո կ, բայց կանգ 

առավ սանդուղքի մեջտեղում։ 

Հարողը տանի»,— համարյա լսելի ձայնով ասաց նա,— 

Cխելոք Է խոսում, բայց կարծես թե.«» Ախր ես Էլ հիմար եմ* 

մի՞թե խելագարվածները խելոք չեն խոսում։ Իսկ ,9։ոսիմովըչ 

ինչպես ինձ թվաց, հենց դրանից Է վախենում»է — Ռազումի-

խինը ւ Տատը խվէեց ճակատին։ — (.(Լավ, իսկ եթե*** հիմա ի՞նչ-

iij/iu կարելի Է նրան մենակ թողներ հանկարծ ու ջուրն ընկ-

նի, խեղղվի*** Ա՛խ, ես սխալվեցի, չի կարելի մենակ թողնել»է 

Եվ նա ետ դարձավ, վազեց Ռասկոլնիկովի ետևից, բայց 

վերջինս արդեն Լքացել Էր։ Ռազումիխինը թքեց ու արադ քայ-

լերով վերադարձավ <rԲյուրեղապակյա պալատը», որպեսզի 

շուտ հարցուվէորձ աներ Զամետովին։ 

Ռասկոլնիկովը հասավ M կամուրջը, կանգնեց դրա մեջ-

տեղում, բազրիքի մոտ, արմունկները հենեց բազրիքին ու 

սկսեց դիտել հեոուն։ Բաժանվելով Ռազումիխինից, նա այն-

քան թուլացավ, որ հազիվ հասավ այստեղ։ նա ուզեց որևէ 



տեղ, դրսռւմ նստել կամ պառկեր Զրի վրա կռացած, նա մե<4 

քենայաբար գիտում էր վերջալույսի վերջին վարդագույն ցոլ-

քը, թանձրացող մթնաշաղում շարեշար տների ուրվագծերըՀ 

ձաիափնլա մի տան ձեղնահարկի հեռավոր, փոքրիկ պատու-

հանը, որ հրաբոսոր առկայծում էր մի ակնթարթ իր վրա ըն-

կած արևի վերջին ճառագայթից, ջրանցքի մթին տվող ջուրըփ 

ու կարծես թե ուշադրությամբ էր նայում այդ ջրին։ Վերջա-

պես, նրա աչքերում սկսեին պտույտ գալ ինչ-որ կարմիր 

կլորակներ, տները երերացինք անցորդները, առափնյա փո-

ղոցները, կառքերը, այգ ամենը սկսեց պտտվել ու պար գս<լ 

նրա շուրջը։ Հանկարծ նա ցնցվեց, մի օտարոտի և այլանդակ 

տեսիլք թերես նրան վ՚րկեց նոր ուշաթափությունից։ Նա զգաց, 

ո ր ա ջ կ ո ղ մ ի g ինչ. ո ր // ե կ ր կ ա ն ղ առու if իր կողքին* նա ն it։ յ ե յ 

ու տեսւսւյ մի կնոջ, որբ բարձրահասակ էբ, ՛ յ յի՛ աշսրո <j, ւ ( ֊ 

ղին, երկարավուն, հյուծված դեմքով և կարմրավուն, ւիոս լ ն~ 

կա ծ աչքերով; Կինը ուղղակի նայում էր նրան, բայց ակներև 

էր, ոբ ոչինչ չէր տեսնում և նրան չէր ճանաչում։ Հանկարծ 

կինը աջ ձեռքով կռթնեց բազրիքին, բարձրացրեց աջ ոտքը և 

անցկացրեց բազրիքի ՎրաէԻց> հետո էլ բարձրացրեց ձախ 

ոտքը ու նետվեց չբանցքը։ Կեղտոտ ջուրը ճեղքվեց, մի 

ակնթարթում կլանեց զոհին, բայց մի րոպե հետո ջրահեղձը 

ելավ ջրի երեսը ու դանդաղ սահեց հոսանքի ուղղությամբ, 

գլուխն ու ոտքերը ջրի մեջ, մեջքը վերևից, յուբկան պոկ եկած 

ու բարձի պես ուռճացած։ 

— Խեղդվեց, խեղդվեց,— բղավում էին տասնյակ ձայներ• 

վազեվազ մարդիկ էին գալիս, առափնյա երկու փողոցները 

լցվում էին դիտողներով, կամրջի վրա, Ռասկոլնիկովի շուրջը 

մարդիկ հավաքվեցին՝ վրա տալով ու ետևից նրան սեղմելով 

բազրիքին։ 

— Վայ, վայ, ախր դա մեր Աֆրոսինյուշկան է , ֊ ~ ինչ որ 

մոտիկ տեղից լսվեց կանացի լացակումած մի ճիչ։ — Ա՛յ 

մարդիկ, փրկեցեք, վա՛յ, քոռանամ ես, հանեցեք ջրից՛ 

— Մակո՛ւյկ վերցրեք, մակո՛ւյկ,— բղավում էին բազմու-

թյան մեջ։ 

Բայց արդեն մակույկ հարկավոր չէր. մի քաղաքապահ 

սանդուղքով վազեվազ իջավ ջրի ափը, հանեց վե-

րարկուն և կոշիկները ու նետվեց ջուրը* գործը շատ չէր. հո-
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աանքը ջրահեղձին տանում էր վայրէջքի սանդուղքից երկու 

քայլ հեռավորությամբ/ քաղաքապահը աջ ձեռքով բռնեց նրա 

Հագուստից, ձախով իր ընկերոջ մեկնած ձողից, ու ջրահեղձը 

իսկույն հանվեց ջրից* Նրան պառկեցրին սանդուղքի դրանք։-

mh սալերինt Նա շուտով ուշքի եկավ, քիչ բարձրացավ, նըս-

mbg ու սկսեց փռշտալ ե փնչալ, անհեթեթորեն քամել թրջված 

ՀագուոտըI Նա ոչինչ չէր ասում։ 

— Մեռնելու չավւ խմում էր, ա՛չ մարդիկ, մեռնելու չա՚փ,՜ 

— արդեն Աֆրոսինյուշկայի մոտ ճղճղում էր նույն կանացի 

Լայնը,— մի անգամ էլ փորձել էր կախվել, պարանը վզից 

Հանեցին* Ես գնացել էի խանութ, աղջկաս թողել սրա մոտ, 

9բ մտիկ անի; և ահա պատահեց փորձանքըt Քաղաքից է,՝ 

տեղացի, իրար կողքի ենք ապրում, հրե՛ն, ծայրից երկրորդ 

տունը, այնտեղ ենք ապրում*,, 

Մարգիկ ցրվում էին, ոստիկանները դեռ զբաղված էին 

Հրահեղձով. մեկը ինչ-որ րան ասաց ոստիկանատան մասին... 

Ռասկոլնիկովր ամեն ինլին նայում էր անտարբերության ու 

աաոնաորտհէթյան տարօրինակ զգացումով։ Նա զզվեց։ «Ոչ,՝ 

Նողկալի Է... ջուրը... չաբժե, քթի տակ փնթփնթում Էր նա։ 

^ifol ձի աՎ^1աԱրեց նա, բան դուրս չի դա։ Հը՛մ, ոս-

տիկանատունը.., Իսկ ինչո՞ւ Զամետովը ոստիկանատանը չէ* 

ոստիկանատունը ժամը տասին բաց է*.*», նա շուռ եկավ բաղ-

րՒքից ու նայեց շուրջը։ 

*Դե ինչ կա որ, թող այդպես լինի», վճռականապես ասաց 

%ա, հեռացավ կամրջից ու գնաց դեպի այն կողմը, ուր դտնը-

վում էր ոստիկանատան գրասենյակը։ Նրա սիրտը դատարկ 

էր և խուլ։ Ն։ս չէր ուղում մտածել։ Նույնիսկ թախիծն էլ էր 

անցել, ոչ մի հետք չէր մնացել ՛ժամ առաջ եղած էներգիայից, 

երբ նա տանից գուրս եկավ, «որպեսզի ամեն ինչ վերջաց-

ներ»։ Այդ էներգիայի փոխարեն նրա մեջ լիակատար անտար-

բերություն էր առաջացել։ 

«Ի նչ արած, այդ էլ ելք է> մտածում էր նա ու կամացուկ, 

ալարկոտ քայլում ջրանցքի ափով։ Այնուամենայնիվ վերջ 

կտամ, որովհետև այդպես եմ ուզում... Սակայն արդյո՞ք այգ 

է ելքը։ էհ, միևնույն է, քեզ բաժին կընկնի մի արշին տարա֊. 

ծություն, հա՚-հա'։ Սակայն ինչպիսի" վերջ* մի՞թե արդեն 

վերջն է։ Ասե՞մ նրանց, թե՞ չասեմ։ է-է... գրողը տանի։ ԼոգՎ 
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նաձ եմ, շուտ պառկեմ կամ նստեմ որևէ աեզ։ Ամենից ամոՎ 

թալին այն է, որ շատ հիմար բան է սաt էհ, թքած դրա վրա։ 

^Ն^իսի" հիմարություններ են գլխումս ծագում***» 

Հարկավոր էր գրասենյակ գնալ ուղիղ ճանապարհով ու 

երկրորդ խաչաձևող փողոցով դեպի ձախ դառնալ* այնտեղից 

բոլորովին մոտիկ էր գրասենյակըւ Բայց հասնելով առաջին 

խաչաձևող փողոցը, նա կանգ առավ, մ տածեց, դարձավ դե-

պի նրբանցք ու գնաց շուբքանակի ճանապարհովդ անցնելով 

երկու փողոց* գուցե առանց որևէ նպատակիդ գուցեև գեթ մի 

րոպե էլ քարշ տալու և ժամանակ շահելու համար։ Նա քայ-

լում էր և նայում գետնին։ Հանկարծ կարծես մեկը ինչ-որ բան 

շշնջաց նրա ականջին։ Նա բարձրացրեց գլուխը և տեսավ, որ 

կանգնած է ա յ ն տան մոտ, հենց դարպասի մոտ։ Ա յ ն երեկո-

յից հետո նա այստեղ չէր եղել և այդ տան կոդքից էէբ անցեր 

նա զգաց անհաղթահարելի և անբացատրելի մի ցանկու-

թյուն՝ մտնել այդ տունըt Անցավ դարպասից, մտավ աջ կող-

մի դռնից ու սկսեց ծանոթ սանդուղքով բարձրանալ չորրորդ 

հարկ։ Նեղ և դիք սանդուղքի վրա շատ մութն էր։ Նա կանգ 

էր առնում յուրաքանչյուր հարթակում և հետաքրքրությամբ 

նայում շուրջը։ Առաջին հարկի հարթակում տեսավ, որ բոլո-

րովին հանված էր պատուհանի շրջանակը• «Այն ժամանակ 

այդպես չէրմտածեց նաt Ահա և երկրորդ հարկի այն բնա-

կարանը, որտեղ աշխատել էին նիկոլայը և Միտկան* frՓակ-

ված է* դուռը նոր է ներկված, ուրեմն վարձով է տրվում»։ Ահա 

և երբորդ հարկը•«, չորրորդը*** «Հենց սա է»։ Տարակուսանքը 

համակեց նրան* այդ բնակարանի դուռը բոլորովին բաց էր, 

այնտեղ մարդիկ կային, ձայներ էին լսվում« նա այդ ոչ մի 

կերպ չէր սպասում։ Մի փոքր տատանվելով, նա բարձրացավ 

սանդուղքի վերջին աստիճաններով ու մտավ բնակարանը։ 

Այստեղ նույնպես վերանորոգում էր կատարվում* աշխա-

տողներ կային• դա կարծես զարմացրեց նրան։ Չգիտես ինչու 

նրան թվացել էր, որ ամեն ինչ կգտնի ճիշտ այնպես, ինչպես 

որ թողել էր այն ժամանակ, գուցե նույնիսկ դիակներն էլ 

նույն տեղերում, հատակի վրա լինեին։ Իսկ հիմա՝ մերկ պա-

տեր, ոչ մի կահույք* մի տեսակ տարօրինակ էր։ Նա անցավ 

դեպի պատուհանը ու նստեց գոգին։ 

Ընդամենը կար երկու աշխատող, երկուսն էլ ջահել աղա-. 
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ներ, մեկը Հասակով ավելի մեծ, մյուսը նրանից շատ փոքր։ 

Առաջվա դե ղին, քրքրված ու մաշված սլաս տառն երի փոխա-

րեն նրանք նոր, սպիտակ ու բաց-կապայտ ծաղիկներով նախ-

շած պաստառներ էին փակցնում։ Չդիտես ինչու այդ բոլորո-

վին դուր չեկավ Ռասկոլնիկովին, նա թշնամանքով էր նայում 

այդ նոր պաստառներին, կարծես ափսոսում էր, որ ամեն 

ինչ այդւդհս վւոխել Լ ի ն ւ 

Աշխ ատ ողն երբ բոտ երևույթին տուն ղնալուց ուշացել էին 

և Հիմա արադ֊ արադ կոլոլում էին պաստառները ու պատ-

րաստվում էին տուն դնտլւ Ռասկոլնիկովի Հայտնվելը Հա-

մարյա չդրավեց նրանց ուշադրությունը։ Նրանք խոսում էին 

ինչ֊որ բանի մասին։ Ռասկոլնիկովը ձեռքերը խաչաձև ծալեց 

կրծքի վրա ու սկսեց ականջ դնել։ 

— Նա, այն աղջիկը, առավոտը վաղ, շատ վաղ, զուգված֊ 

դարդարված, գալիս է ինձ մոտ,— ասում էբ ավագը կրտսե-

րինւ — «էլ ի՞նչ ես իմ առջև կոտրատվում, էլ ի՞նչ ես ջաբդ 

ու կտոր լինում— ասում եմ նրան։— <rՈւզում եմ սրանից 

Հետո միշտ էլ բոլորովին կախված լինել քո կամքից, Տիտ 

Վասիլիչ»,— ասա մ է նա։ Հը՛մ, այ թե ինչ։ Ու այնպե՛՛ս է 

զուգված ֊զարդարված* ժուռնալ է, Հենց ժուռնալ է որ կա։ 

— ժո ւոնալը ի՞նչ է, սալեր,— Հարցրեց ջաՀելը։ Ակն երե֊ 

վարար նա շատ բան էր սովորում «ապոբից»։ 

— Ժուռնալը, աղբորս ասեմ, դա գրքի պես բան է, մեջը 

լավ, լավ պատկերներ են լինում, այստեղի դերձակները ամեն 

շաբաթ օր փոստով ստանում են արտասաՀմանից, դրա մեջ 

նկարված է լինում, թե ով ինչ տեսակ շոր է Հագնում, այսին֊ 

քրն՝ թե տղամարդկանց և թե կանանց սեռը։ Ուրեմն նկար-

ներ են, էլի՛* Տղամարդկանց սեռը ավելի շատ վրայի շորե-

րով է նկարվում, իսկ կանանց բաժանմունքում, աղբորս ասեմ, 

այնպիսի բաներ են լինում, որ եթե այդ բոլորն էլ ինձ տաս, 

էւԻ քիւ ԿԺնԻ։ 

— ԷՀ, ի՞նչ ասես, որ էս Պիտերում չկա,— գոչեց կրտսե-

րը,— Հորիցս ու մորիցս բացի ամեն բան կա։ 

—- Դրանից բացի, աղբորս ասեմ, ամեն բան էլ կա,— 

խրատականորեն եզրափակեց ավազը։ 

Ռասկոլնիկովը վեր կացավ ու գնաց մյուս սենյակը, ար 

առաջ գտնվում էին սնգուկը, անկողինը և կոմողը* սենյակը 

- 2 1 2 -



առանց կահույքի նրան խիստ փոքր թվաց։ Պ աստառները 

Նույնն էին, մի անկյունում, պաստառի վրա պարզ նշմարվում 

էր այն տեղը, ուր առաջ գտնվում էր սրբապատկերների տ ւ՛. ֊ 

պան ակը։ Ռասկոլնիկովր նայեց ու վերադարձավ դեպի պա-

տուհանը։ Ավագ աշխատողը աչքի տա կով նայում էր նը-

րանէ 

—: Դուք ի՞նչ կուզեք,— հարցրեց նա հանկարծ f դիմելով 

Ռասկոլնիկովին։ s 

Պատասխանելու փոխարեն Ռասկոլնիկովր վեր կաքավ, 

ս նցավ նախասենյակ, քաշեց զանգակի չարը։ Նույն զանգակն 

էր; նույն թիթեղա յին հնչյունը։ Նա զանգահարեց երկրորդ» 

երրորդ անդամ. նա ականջ էբ դնում ու վերհիշում անցածը։ 

Նա ավելի ու ավելի է/լս/բզ ե որոշակիորեն էր վերհիշում ա-

ռաջվա իր տանջալից, սարսաէիելի ղղացումր, նա ցնցվում 

Էր ղա)է if ակի յուրաքանչյուր Հնչյունից և ղա հետզհետե ավելի 

դուրեկան Էբ դառնում նրա համար։ 

— Ախր ի՞նչ ես ուզում, Է՛, ո՞վ ես,— ՐԳավ^9 աշխատո-

ղը՝ դուրս գալով նախասենյակ։ Ռասկոլնիկովր դարձյալ ներս 

մտավ դռնից։ 

— Ուղում եմ բնակարան վարձել, նայում եմ,— ասաց նա։ 

— Տունը գիշերով չեն վարձում, և հետո, դուք պետք Է 

դռնապանին բերեք ձեզ հետ։ 

— Հատակը լվացել են, ներկելո՞ւ են, արյուն չկա՞,— 

ասաց Ռասկոլնիկովր։ 

— Ի՞նչ արյուն։ 

— Հո սպանել Էին պառավին ու նրա քրոջը։ Այստեղ ար-

յան մի ամբողջ լճակ կար։ 

— Ախր ի՞նչ մարդ ես, Է՛,— անհանգստացած գոչեց աշ-

խատողը։ 

_ Ե՞ս։ 

— Այո։ 

— Ուզում ես իմանա՞ լ, հա՞*«* գնանք ոստիկանատուն/ 

այնտեղ կասեմ։ 

Աշխատողը տարակուսանքով նայեց նրան։ 

— Գնալու ժամ անակն Է, ուշացանք։ Գնանք, Ալյոշկաէ 

Դուռը պետք Է փակել,— ասաց ավագ աշխատողը։ 

—. Հա , գնանք,— անտարբեր պատասխանեց Ռասկոլնի 



կովը, առաջ անցավ, դանդաղ իջավ սանդուղքից։ — է յ , գըՈՎ 

հապան,— բղավեց նա՝ մոտենալով դարպասին։ 

Տան արտաքին մուտքում կանդնել էին և անցորդներին էին 

%արւմ մի քանի մարդիկ՝ երկու դռնապանները, մի կին, խա-_ 

լաթ հագած մի քաղքենի ու էլի մի֊երկու <քարդ։ Ռասկոլնի֊ 

Հովը ուղղակի մոտեցավ նրանցt 

— Ի՞նչ կուզեիք,— հարցրեց դռնապաններից մեկըi 

— Ոստիկանատուն գնացե՞լ եսt 

— Հիչ առաջ եղել եմւ Դուք ի՞նչ կուզեք։ 

— Այնտեղ նստա՞ծ են։ 

— .Նստած են ւ 

— Օգնականն է՞լ է այնտեղ։ 

— էնտեղ էր1 Ի՞նչ կա որ։ 

Ռասկոլնիկովը չպատասխանեց ու մտազբաղ կանգնեց 

նրա կողքին։ 

— Եկել էր բնակարանը նայելու,— մոտեցավ ու ասաց 

ավագ աշխատողըւ 

| — Ո՞ր բն ակ արանը։ 

* —• Որտեղ որ. աշխատում ենք։ ffԻնչո՞ւ,— ասում է,՛— լվա 

քել են արյունը։ Այստեղ,— ասում է,— սպանություն է եղելդ 

իսկ ես եկել եմ վարձելու))։ Սկսեց քաշքշել զանգակը, քիչ մը-

նաց կտրեր։ Գնան ք ոստիկանատուն,— ասում է,— այնտեղ 

ամեն բան կասեմ։ Կպչում էր, էլի՛։ 

Դռնապանը տարակուսանքով ու մռայլված նայում էր 

Ռասկոլնիկովին։ 

— Դո ւք ո՞վ եք,— բարկացկոտ հարցրեց նա։ 

— Ես Ռոդիոն Ռոմանիչ Ռասկոլնիկովն եմ, նախկին ուսա-

նող, ապրում եմ Շիլի տանը, այստեղից քիչ հեռու փողոցում, 

M 14 բնակարանում։ Հարցրու դռնապանին*** ինձ ճանաչում 

է։ — Ռ ասկոլնիկովը այս ամենն ասում էր մի տեսակ ծուլո-

րեն ու մտազբաղ, առանց չուռ գալու, ակնապիշ նայելով դե-

՛պի մթնած փողոցըt 

— Ինչո՞ւ էիք եկել այդ բնակարանը։ 

—- Նայելու։ 

— Ի^նչը նայելուt 

— Կուզեիր մարդկանց ոստիկանատո՞ւն տանել,— հան-

կարծ միջամտեց քաղքենին ու լռեց։ 
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Ռասկոլնիկովր ուսի վբայով աչքերը շլեց նրա վբա, ուշա* 

դրությամբ նայեց և նույնպես ծուլորեն ու կամացուկ ասաց» 

— Գնանք: 

•— Չասացիոր ուզում է այնտեղ տանել,— վրա բերեց 

աշխուժացած քաղքենին։ — Ինչո՞ւ է խոսել այն դեպքի մա-

սին, մտքում ի՞նչ կա, հը'*։ 

— Կարծես թե հարբած չէ, պմա ով գիտի ով է,— փընթ-

փընթաց աշխատողը։ * 

— Ախր ձեզ ի՞նչ է պետք, է՞, ինչ ես կպել,— դարձյտԼ 

բղավեց դռանապանը, որ սկսում էր լրջորեն բարկանար 

— Հքք* վախեցա՛՛ր ոստիկանատուն գնալուց,— հեգնան-

քով նրան ասաց Ռասկոքնիկովըէ 

—-> Ւ՞եչ վախենալ, ինչս՞։ ես կպել։ 

— Թոկից փախածի մեկն Է,— ասաց կինըt 

— Էլ ի՞նչ եք դրա հետ խոսում,— գոչեց մյսւս դոն ասլա-

նը, հաղթահասակ մի մուժիէլ չկոճկած կապայով, գոտու տակ 

բանալիներ դրած։ — Կորի գնաճիշտ որ թոկից փախածի 

մեկն Է*** Կորի գն ա ։ 

Ու բռնելով Ռասկոլնիկովի ուսից, նրան շպրտեց փողոց։ 

Վերջինս քիչ մնաք գլխկոնծի տար, բայց չընկավ, շտկվեց, 

լուռ նայեց բոլոր դիտողներին ու հեռացավt 

— tt'j քեզ տարօրինակ մարդ,— ասաց աշխատողը* 

— Հիմա մարդիկ տարօրինակ են դարձելվրա բերեց 

կինը, 

— Կարելի Էր ոստիկանատուն տանել,— ավելացրեց քաղ֊ 

քենին։ 

— Կարիք չկար նրա հետ գլուխ դնել,— ասաց հաղթան-

դամ դռնապանը։ — Հենց թոկից փախած է որ կաt Ինքն Է 

այդ ուզում, հայտնի բան է, թե որ կպար, էլ պոկ չես գա.„ 

Գիտենք, էլի։ 

«Գնա՞մ ոստիկանատուն, թե՞ չգնամ»,— մտածում էր Ռաս-

կոլեիկովը փողոցների խաչմերուկում կանգ առած ու նայելով 

2ՈլՐ2Ը> կարծես սպասելով ինչ-որ մեկի վերջին խոսքին։ Բայց 

ոչ մի տեղից ոչ մի արձագանք* ամեն ինչ խուլ էբ ե լուռ ինչ-

պես այն քարերը, որոնց վբա՛յով քայլում էբ ինքը• ամեն ինչ 

մեռած էր նրա համար, միայն նրա համար,** Հանկարծ հեռ-

վում, իրենից մոտ երկու հարյուր քայլ հեռավորությամբ, փո-
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ղոցի ծայրում, թանձրացած խավարում նա նշմարեց ինչ-որ 

ամրոխ, լսեց խոսակցություն, բղավոցներ*** Ամբոխի մեջ մի 

կառք էր կանգնած*** Փողոցի մեջտեղից լայս երևաց։ %Այդ 

ի՞նչ էat Ռասկոլնիկովը դարձավ աջ և քայլեց ղեպի ամբո-

խը։ Նա ասես կառչում էր ամեն ինչից, ու մտածելով այդ մա-

սին, սառն քմծիծաղ տվեց, որովհետև Հավանորեն որոշել էր 

ոստիկանատուն գնալ ե Հաստատ դիտեր, որ այժմ ամեն ինչ 

կվերջանա։ չ 

VII 

Փողոցի մեջտեղում կանգնած էր պճնագեղ, ազնվականա-

կան մի կառք, որին երկու տաքարյուն, մոխրագույն ձի էր 

լծված* ուղևորներ էկային, ու ինքը կառապանը իջել էր իր 

նստելատեղից և կանգնել կառքի մոտ։ Երկու մարգ բռնել էին 

ձիերի սանձերիցւ Շուրջը բազմաթիվ մարզիկ էին խռնվում, 

բոլորի առջև ոստիկաններ էին կանգնած։ Նրանցից մեկի ձեռ-

քին կար վաոած լապտեր, նա կռանալով լուսավորում էր սա-

լարկի վրա, Հենց անիվների կողքին ընկած ինչ-որ մի բան։ 

Բոլորը խոսում էին, բղավում, ախ ու վախ անում* կառապա-

նը ապշած էր թվում ու երբեմն կրկնում էր, 

— Ինչպիսի" փորձանք, տեր աստված, ինչպիսի՜ վար-

ձանք։ 

Ռասկոլնիկովը անցավ ամբոխի միջից, որքան այդ Հնա-

րավոր էր, ու, վերջապես, տեսավ այդ ամբողջ իրարանցման 

պատճառը Հանդիսացող ու Հետաքրքրության առարկան։ Գետ֊ 

նին ընկած էր Հենց նոր՝ ձիերի տակ ճզմված, անշարժ մի 

մարդ, ըստ երևույթին խիստ վատ Հագնված, սակայն «ազնը-

վա կան ական}) Հագուստով, ամբողջովին արյունոտված։ Դեմ-

ՔԻ&» ԳԼՒԻց արյուն էր Հոսում. դեմքը ամբողջովին ջարդոտ-

ված էրֆ քերթված, ջնջխվածt Երևում էր, ոք ճզմումը խիստ 

չուրջ բնույթ էր կրում։ 

— J ինձ,— Հեծկլտում էր կառապանը,— ախր ի՛նչ 

անեի, թե որ արագ քշեի կամ սրա վբեն չբղավեի, ուրիշ բան 

է, բայց Հո կամացուկ, առանց վռազելու էի զնում։ Բոլորն էլ 

տեսան* թե որ մարդիկ սուտ են ասում, ես էլ սուտ եմ ասում։ 

Հարբածի աչքը քոռ է լինում, Հայտնի բան է*** Մեկ էլ տես-
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նեմ, անցնում է փողոցը, օրորվում է, քիչ է մնում ընկնիՀ 

Բղավեցի մի անգամ, հետո երկրորգ, երրորդ անգամ, քաշեցիր 

ձիերիս սանձը* իսկ սա ուղղակի ընկավ դրանց ոտքերի տակ։ 

Չգիտեմ դիտմամբ արեց, թե շատ էր հարբած*** Ձիերս մատ֊ 

դաշ են, վախեցող, չափ տվին, սա ճչաց, նրանք ավելի խըրտ-: 

նեցին*** և ահա փորձանքը։ 

— Հենց այդպես է որ կա,— ամբոխի միջից վկայեց ինէՀ 

որ մեկը։ ՝* 

— Նա բղավեց, այդ ճիշտ է, երեք անգամ բղավեց,—Հ 

ասաց մի ուրիշ մարդ։ , 

— Ուղիղ երեք անգամ, բոլորն էլ լսեցին,— գոչեց երՎ 

բորդը։ 

Կաոտպանբ, սակայն, այնքան էլ տխուր և վախեցած չէրէ 

Երեում կւ, ոբ կւսոյդ։ ււրս ակ անում Է հաբս։ սա ե նշանս։ if որ 

մարդու, որը ինչ֊որ տեղ դբսէն Է սպասում։ Նկատի ունենա֊ 

չով այս վերջին հանգամանքը, ոստիկանները, իհարկե, քիչ 

չէին անհանգստանում, որպեսզի մի կերպ կարգավորեին գոր-, 

ծը։ Հարկավոր էր ջնջխվածին տանել քաղաքամաս ե հիվանդ 

դանոց։ Ոչ ոք չգիտեր նրա անունը։ 

Այնինչ Ռասկոլնիկովր առաջ անցավ ու էլ ավելի մոտիկից 

նայեց։ Հանկարծ լապտերիկը պարզ լուսավորեց դժբախտի 

դեմքը* Ռասկոլնիկովր ճանաչեց նրան։ 

— Ես սրան ճանաչում եմ, ճանաչում եմ,— գոչեց նա բ ո ֊ 

լորովին առաջ անցնելով,— սա պաշտոնաթող աստիճանա-

վոր է, տիտուլյար խորհրդական Մ աբմ ելա գովը։ Ապրում է 

այստեղ, մոտիկ, Կոզելի տանը*** Բժիշկ կանչեցեք, շուտ, ես 

կվճարեմ։ — Նա գրպանից փող հանեց և ցույց տվեց ոստի-

կաններից մեկին։ Նա խիստ հուզված էր։ 

Ոստիկանները գոհ էին, որ իմացան, թե ով է վնասվածը։ 

Ռասկոլնիկովր ասաց նաև իր անունը, տվեց իր հասցեն և 

ամեն կերպ նրանց համոզում էր, որ անզգայացած Մարմելա-

դովին շուտ տանեն նրա բնակարանը, կարծես խնդիրը վերա-

բերում էր իր հարազատ հորը։ 

— Այստեղ մոտիկ է, երեք տուն պետք £ անցնել,— հա-

մոզում էբ նա,— Կոզելի, հարուստ գերմանացու տունն է*** 

երեում է, որ սա հարբած տուն էր գնում։ Ես սրան ճանաչում 

եմ.** հարբեցող է*** Այնտեղ իր ընտանիքն է, կինը, երեխա-
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ները, մի աղջիկ ունի։ Ավելի լավ է տանել ոչ թե Հիվանդա-

նոց, այլ իր բնակարանը, Հենց աչդ տանը բժիշկ Էլ կա* Եո 

կվճարեմէ կվճարեմ*** չէ* որ յուրայինները կխնամեն, Հենց 

այժմ կօգնեն, թե չէ մինչև Հիվանդանոց Հասցնես, կմեռ-

նի**. 

Ռասկոլնիկովը նույնիսկ կարողացավ աննկատելիորեն 

փող գնել մի ոստիկանի ձեոքի մեջ, առաջարկը, սակայն, օրի-

նավոր էր և ընդունեք ի, Համենա յն դեպս այդ կերպ կարելի էր \ 

արագացնել օգնությունը։ Տուժածին վերցրին ու տարան* օգ-

նողներ դտնվեցին։ Մինչև Կոգելի տունը մի երեսուն քայլ 

կլիներ, Ռասկոլնիկովը դնում Էր ետևից, ղգուշությա մբ բռնել 

Էր վնասվածի գլուխը և ցուչց տալիս ճանապարՀը։ 

— Անցեք այստեղ, այստեղ։ Սանդուղքով բարձրացնելիս 

գլուխը պետք Է վերևից լինի* շուռ տվեք*,* այ, այդպես։ Ես 

կվճարեմ, ես շնորՀակալ կլինեմ,— քրթմնջում Էր նա։ 

Կ ատերին ա Իվանովնան ինչպես միշտ, Հենց որ աղատ րո-

պե Էր ունենում, սկսում Էր ետ ու առաջ քայլել իր փոքրիկ 

սենյակում, պատուՀանից մինչև վառարանը, ձեռքերը կըրծ-

քին էղինդ, խաչաձև գրած, ինքն իր Հետ խոսելով ու Հազա-

լով։ Վերջին ժամանակներում նա սկսել Էր ավելի Հաճախ և 

երկար խոսել իր ավագ աղջկա, տասնամյա Պոլենկայի Հետէ 

որը թեև դեռ շատ բան չէր Հասկանում, բայց շատ լավ էր 

գլխի ընկել, որ ինքը Հարկավոր է մորը, դրա Համար էլ միշտ 

նրան Հետամտում էր իր մեծ, խելացի աչքերով և ամեն կերպ 

աշխատում էր ամեն ինչ Հասկացող երևալt Այս անգամ Պո֊ 

լեն կան Հանում էր ամբողջ օրը Հիվանդ փոքրիկ եղբոր շորե-

րը, որ նրան քնացներ։ Սպասելով որ փոխեն իր շապիկը, որը 

հենց դիշերը պետք է լվացվեր, տղան աթոռին նստել էր լուռ, 

ղեմքի լուրջ արտաՀայտությամբ, ուղիղ և անշարժ, իրար 

պինդ սեղմած, դեպի առաջ մեկնած տոտիկներով, կրունկնե-

րը միացրած, իսկ թաթերը իրարից բաժան։ Նա լսում էր, թե 

մայրիկը ինչ էր ասում քույրիկին, շրթունքները իրաբ էր սեղ-

մել, աչիկները չռել և չէր շարժվում, ճիշտ այնպես, ինչպես որ 

պետք է նստեն բոլոր խելոք տղաները, երբ նրանց շորերը 

Հանում են ու նրանց քուն գնում։ Նրանից էլ փոքր մի աղջիկ, 

բոլորովին ցնցոտիապատ, կանդնել էր շիրմայի մոտ և իր 

Հերթին էր սպասում։ Սենյակի դուռը բացված էր, որպեսզի 
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գեթ որևէ չափով պաշտպանվեին մյուս սենյակներից եկող} 

ծխախոտի ծխի քուլաներից, որոնք ամեն րոպե երկար ու 

տանջալից հազացնում էին խեղճ, թոքախտավոր կնոջը։ Կա֊ 

տ երինա Իվանովնան այդ շաբաթվա ընթացքում կարծես 

թե է՛լ ավելի էր նիհարել, և առաջվանից ավելի վառ գույն 

էին առել այտերի կարմիր բծերը։ 

— Ղու չես հավատա, ղու եբևակայել անգամ չես կարող, 

Պոլենկա, թե մենք որքան ույքախ ու փարթամ էինք ապրում 

հայրիկիս տանը, և թե ինչպես հարբեցողը կործանեց ինձ և 

կկործանի ձեզ բոլոբիգ,— ասում էր նա՝ Քայ[ելով սենյա-

կում։ — Հայրիկս քաղաքացիական գնդապետ էր և արգեն 

համարյա ն ա հա ն դա պետ. քիչ էր մնացել, որ նա նահանդա֊ 

պետ դաոնար, այնպես որ, բո՛լորը դալիս էին նրա մոտ և 

ասում էին. aՄենք ձեզ, Իվան Մ իխա յլիչ, ար զեն ա յնպես 

էլ մեր նահանգապ ետն ենք համարում»։ Երբ ես.,, քխա'-

քխա',,, երբ ես... քխա'-քխա' ֊քխա', + , օ, անիծված կյանք,—. 

ճչաց նա խորխերով ու կրծքից բռնած,— երբ ես... ախ, երբ 

վերջին պարահանդեսումազնվականների պարագլխի տա-

նը... ինձ տեսավ իշխանուհի Բեզզեմելնայան (որը հետո 

ինձ օրհնեց, երբ ես ամուսնանում Էի քո Հայրիկի հետ, Պոլ-

յաJ, ապա իսկույն հարցրեց, «Արդյոք սա այն Հաճելի աղ-

ջիկը չէ*, որ շալով պարում էբ, շրջանավարտներից էր,,* 

(Պատռվածքը պետք է կաբել, վերցնեիր ասեղը ու հիմա 

կտրեիր, ինչպես որ ես քեզ սովորեցրել եմ, թե չէ վաղը... 

քխա',;* վաղը,,, քխտ՚-քխա'-քխա'ավելի շատ կպատռվի, 

— ուժ անելով գոչեց Կա տ երինա Իվանովնան)**, Այն ժա-

մանակ Պետերբուրգից Հենց նոր էբ եկել կամեր-յունկեր իշ-

խան Շչեդոյլսկոյը**, ինձ Հետ մազուրկա պարեց ու ասաց, 

որ մյուս օրը կգա առաջարկություն անելու, բայց ես քաղա-

քավարի արտաՀայտություննեբով շնորհակալություն հայտ-

նեցի և ասացի, որ իմ սիրտը վաղուց ուրիշին է պատկա-

նում։ Այդ ուրիշը քո հայրն էր, Պոլյա, Հայրիկս սարսափելի 

բարկանում էր*** Հա', ջուրը պատրա՞ստ է* բեր շապիկը* 

իսկ գուլպանե՞րը...— Լի դա,— դիմեց նա փոքրիկ աղջկան, 

— դու այս գիշեր մի կերպ առանց շապիկի քնիր... գուլպա-

ներդ դիբ սրանց կողքին,*, մեկտեղ կլվանամ... Ինչո՛՛ւ այդ 

քրջոտը. Հարբեցողը չի գալիս, շապիկը մաշել, բոլորովին 
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պաւոաււոս՚քել է, փալաս դարձրել*.* Բոլորլյ մեկտեղ կլվանա-

յի, որ իրար հետևից երկու դիշեր չտանջվեի։ Տեր աստված 

*,* քխա'-քխա'֊քխա' ֊քխա' *.* օֆ, դարձյալ... Այղ ի՞նչ է,— 

ճչաց Կատերինա Իվանովնան՝ նայելով նախասենյակում 

խռնվող ամբոխին և այն մարդկանց, որոնք ինչ-որ բեռով 

մտնում էին իր սենյակը։ — Այղ ի՞նչ է, այդ ի՞նչ են բե-

րում* տեր տ ստված։ 

— Ո՞րտեղ պառկեցնենք,— ՀՈէՐ2Ր նայելով հարցրեց ոս-

տի կան լ։, երբ ներս բերին արյունոտված և անզգայացած 

Մ արմ ելա զովին։ 

— Բազմոցի վրա, պառկեցրեք ուղղակի բազմոցի վրա, 

գլուխը այս կողմը,— 9ՈԼՏ9 Էր տաէԻս Ռասկոլնիկովր։ 

— Փողոցում կառքի տակ Էր ընկել, հարբած Էր,— նա-

խասենյակից ասաց մեկը։ 

Կատերինա Իվանովնան կանղնել Էր բոլորովին գունատ-

ված և դժվարս։ թ յամ ր Էր շնչում։ Երեխաները սարսափեցին։ 

Փոքրիկ Լիղոչկան ճչաց, նետվեց դեպի Պ ոլենկան, գրկեց 

նրան ա սկսեց ցնցվել լացից/ 

Պ ա սկեցնելով Մարմելադս վին, Ռասկոլնիկովր մոտեցավ 

Կա տ ե ր ի ն ա Իվա ն ովնա *ին. 

— /' սեր աստծո, հանգստացեք, մի վախենաք,— հասլ֊ 

ճե ւղ որ են ասաց նա,— փողոցն անցնելիս կառքի տակ Է ըն-

կել, մի անհանգստանաք, ուշքի կգա, ես եմ ասել, որ այս-

տեղ բերեն.** Ես ձեզ մոտ եղել եմ, հիշո՞ւմ եք.** Նա ուշքի 

կգա, ես կվճարեմ։ 

— Ա՞յգ Էիր ուզում,— հուսաբեկ ճչաց Կատերինա Իվա-

նովնան ու նետվեց ղեպի ամ ուսին ը։ 

Ռ աս կոլն իկովը շուտով նկատեց, որ նա այն կանանցից 

չէ, որւ։նք նման դեպքերում իսկույն ուշաթափվում են։ Դըժ-

բախտի գլխի տակ անմիջապես բարձ դրվեց, որի մասին 

դեռ ոչ ոք չէր մտածել* Կատերինա Իվանովնան սկսեց հա-

նել նրա հագուստը, զննել նրան, այս ու այն կողմ ընկնել 

առանց իրեն կորցնելու։ Ինքնամոռացության մեջ նա կծում 

ԷՐ Իր դողդոջ շրթունքները, խեղդում ճիչերը, որոնք պատ-

րաստ էին դուրս թռչել իր կրծքից։ 

Ռասկոլնիկովր ներկաներից մեկին համոզեց գնալ բժշկին 

- 2 2 0 -



կանչելու։ Ինչպես պարզվեց, բժիշկը մոտակա տանն էր 

ապրում ։ 

— Ես մարդ ուղարկեցի բժշկին կանչելու,— ասաց նա 

Կատերինա Իվանովնային,— մի անհանգստանաք, ես կվը֊ 

ճարեմ։ Ջուր կա***** բերեք անձեռոցիկ, երեսսրբիչ, որևէ 

բան, շո՛ւտ* դեռ հայտնի էլ չէ, թե նա ինչպես է վիրավոր-

ված*** նա վիրավորված է և ոչ թե սպանված, հա վատացած 

եղեքէէԳ Տեսնենք ինչ կասի բժիշկը։ 

Կատերինա Իվանովնան վազեց պատուհանի կողմը« այն-

տեղ, անկյունում, խ արխ ուլ աթոռի վբա ջրով լեցուն լագան 

էր գրված* ջուրը պատրաստված էր գիշերը երեխաների և 

ամուսնու սպիտակեղենը լվալու համ ար։ Կ ատ երինա 

Իվանովնան /վացքր տ նամ էր գիշերով, իր սե վւ ա կ ա ն ձեռ-

քերով, առնվտդն շաբաթը երկու անդամ, երբեմն Լ լ ավելի 

հաճախ, որովհետև բանր այնտեղ էր հասել, որ վաքսն որդ 

սպիտակեղեն համարյա արդեն բոլորովին չկար, ըն տանի-

քի յուրաքանչյուր անդամը միայն մի ձեռք սպիտակեղեն 

ուներ, իսկ Կ ատ երինա Իվանովնան չէր կարող հան դուրժել 

անմաքրություն, չէր կարող տանը կեղտոտություն տեսնել, 

այլ ավելի լավ էր համարում ուժից վեր աշխատանք կատա-

րել, տանջվել գիշերները, բոլորի քնած ժամանակ, որպեսզի 

կարողանար մինչև առավոտ թաց սպիտ ա կեղեն ը չորացնել 

սեն յակով մեկ կապած պարանի վրա և հագցնել բոլորին։ 

նա վերցրեց լագանը, որպեսզի տար Ռասկոլնիկովին, բայց 

քիչ մնաց իր բեռով վայր ընկներ։ Իսկ Ռասկոլնիկովը ար֊ 

զեն երեսսրբիչ գտավ, թրջեց ջրով ու սկսեց սրբել Մարմե-

լագովի արյունաշազախ դեմքը։ Կատերինա Իվանովնան 

կանգնել էր ցավագին շունչ առնելով ու ձեռքերով կուրծքը 

բռնած։ նրան էլ օգնություն էր հարկավոր։ Ռասկոլնիկովը 

սկսեց հասկանալ, որ ինքը թերևս վատ էր վարվել, որ մարդ-

կանց համոզել էր տուժածին այստեղ բերել։ Քաղաքապահը 

նույնպես տարակուսանքի մեջ էր։ 

— ՊոԼյա,— գոչեց Կատերինա Իվանովնան,— թռիր Սոն-

յայի մոտ, շուտt Եթե տանը Աինի, մյուսներին ասա, որ 

հայրիկը կառքի տակ է ընկել և թող նա վերադառնալուն պես 

իսկույն գա այստեղ,,, Դե շուտ, Պոլյա։ Առ գլխաշորը, գցիր 

վրադ։ 
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— Ինչքան սունչ կա վազիր,— աթոռի վրայից հանկարծ 

բղավեց տղան, և այդ ասելով, դարձյալ շարունակեց լուռ, 

անշարժ նստած մնալ՝ աչքերը չռելովք կրունկները միացրած 

ձ թաթերը իրարից բաժան։ 

Մինչ այս, մինչ այն, սենյակը այնքան Լցվեց մարդկան-

ցով, որ խնձոր գցեիր, հատակին չէր ընկնիէ Ոստիկանները 

գնացին, բացի մեկիցդ որը առայժմ մնում Էր ե աշխատում 

Էբ դուրս քշել սանդուզքից իջած ե դարձյալ սանդուղքով 

բարձրացող մարդկանց։ Այնինչ ներքին սենյակներից վրա 

տվին տիկին Լիպպեեխզելի համարյա բոլոր կենվորներր, 

որոնք սկզբում միայն դռան մոտ Էին խմբվում, բայց հետո 

բոլորը ներխուժեցին սենյակ։ Կատերինա Իվանովնան զայ-

րացավ. 

— Հանգիստ մեռնել Էլ չեն թողնում,— բզավեց նա ամ-

բողջ ամբոխի վրա,— ձեզ համար ներկայացո՞ւմ Է սա, ինչ 

Է։ Պապիրոսներն Էլ բերանն երի՜՛ն» քխա'-քխա'-քխա'։ Էլ ո՛՛վ 

կա, որ գլխարկով ներս մտնի... Հրե՛ն մեկն Էլ գլխարկով 

Է... Հեռացեք, գոնե դիակի հանդեպ հարգանք ունեցեք։ 

Հազը խեզզում Էր նրան, բայց սաստումը Օգնեց։ Ակ-

ներև Էր, որ կենվորները նույնիսկ վախենում Էին Կատերինա 

Իվանովնայից, նրանք մեկը մյուսի ետևից դեպի գուռը դար-

ձան գոհության այն տարօրինակ ներքին զգացումով, որ 

միշտ նկատվում Է նույնիսկ ամենամոտիկ մարդկանց մեջ, 

երբ հանկարծակի դժբախտություն Է պատահում նրանց 

մերձավորին։ Այգ զգացումից զերծ չէ ոչ մի մարգ, առանց 

բացառության, չնայած ցավակցության և կարեկցության 

նույնիսկ ամ են ա անկեղծ զգացումին։ 

Դռան ետևից լսվեցին ձայներ հիվանդանոցի և այն մա-

սին , որ այստեղ չպետք է իզուր տեղը անհանգստություն 

պատճա ռել։ 

— Չպետք է մեռնի,— բղավեց Կատերինա Իվանովնան 

ու նետվեց դուռը բանալու, որպեսզի նրանց վրա բարկու-

թյան մի ամբողջ տարափ թափեր, բայց դռան շեմքին հան-

դիպեց հենց տիկին Լիպպեվեխզելին, որը նոր էր լսել դըժ-

բախտության մասին և եկել էր կարգապահությանը հըս-

կելու։ նա չափազանց կռվարար ու անկարգ մի գերմա-

նուհի էրt 
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— Ախ, աստված իմ,— ասաց նա ձեռքերն իրար զար֊ 

կեչով և ռուսերեն կոարատելովէ— ձեր ամուսինը հարբած Է 

եզել, ձիու ոտքերի տակ ընկել։ Հիվանդանոց տարեք, ես 

տ ան տիրուհին եմ։ 

—. Ամա լյա Լյուդվիգովնա, խնդրում եմ ձեզ հիշեք, ինչ 

ո ր ասում եք,— մեծամտաբար պատասխանեց Կատերինա 

Իվանռվնան (տանտիրուհու հետ քւա միշտ մ ե ծա մ տ ութ յան 

տոնով Էր խոսում, որպեսզի՛ վերջինս <rգիտենար իր տեղը» 

և նույնիսկ հիմ ա Էլ չէր կա բոզանում հրաժարվել այդ բա-

վականութ յունից),— Ամալյա Լյուդվիգովնա 

— Քանի՜ անգամ եմ ես ձեզ ասել, որ դուք չհամար-

ձակվեք ինձ Ամալյա Լյուդվիգովնա ասել. ես Ամայլ 

Իվան եմ։ 

— Դուք ոչ թե Ամայլ֊Իվան, այլ Ամալյա Լյա գվիգէէվնա 

եք, ու քանի որ ես ձեր ստոր շողոքորթներից չեմ, ինչպիսին 

պարոն Լեբ եզյատն իկովն է, որը հիմա ծիծաղում է գոտն 

ետևում (գռան ետևից իրոք որ լսվեց ծիծաղ և <rէլի իրար 

կպանx> բացականչությունըուստի եո միշտ էլ ձեզ անվա-

նելու եմ Ամալյա Լյուդվիգովնա, թեև բոլորովին չեմ կարո-

ղանում հասկանալ, թե ինչու այդ անունը ձեզ դուր չի գա-

լիս։ Ղուք ինքներդ եք տեսնում, թե ինչ է պատահել Սեմյոն 

Զախարովիչին* նա մեռնում է։ Խնդրում եմ ձեզ իսկույն փա-

կել այգ դուռը և այստեղ ոչ ոքի ներս չթողնել։ Թողեք, որ 

մարդը հանգիստ մեռնիt Այլապես, հավատացնում եմ ձեզ, 

որ հենց վաղը ձեր վարմունքը հայտնի կէինի դեներալ-նա-

հանգապետին։ Իշխանը ճանաչում էր ինձ, երբ ես զեռ փոք-

րիկ աղջիկ էի, ու շատ լավ է հիշում Սեմյոն Զախարովիչին, 

որին շատ անգամ բարերարություն է արել։ Բոլորին հայտ-

նի է, որ Սեմյոն Զախարովփչը շատ բարեկամներ և հովա-

նավորներ ուներ, որոնց նա ինքը թողեց ազնիվ հպարտու-

թյունից դրդված, զգալով իր չարաբաստիկ թերությունը, բայց 

հիմա (նա մատնացույց արեց Ռասկոլնիկովին) մեզ օգնում 

է մի մեծահոգի երիտասարդ, որը միջոցներ և կապեր ունի 

և որին Սեմյոն Զախարովիչը դեռ մանկությունից էր ճանա% 

չում, և հավատացած եղեք, Ամալյա Լյուդվիգովնա«*» Vj 

Այս ամենը ասվեց արտաքո կարգի շուտասելուկով, հՏվ 

տըղհետե ավելի արագ, բայց հազը մի անգամից բնգհայոեյ 
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Կատերինա իվանովնա յի պերճախոսությունը։ Այդ րոպհի1ձ 

մհւնողը ուշքի եկավ ու տնքաց, Կատերինա Իվանովնան' 

հապճեպ մոտեցավ նրան։ Վիրավորը բացեց աչքերը, ու դեռ 
Ո1 ՈՔՒ չճանաչելով և ոչինչ չհասկանալով, սկսեց նայել իբ 

մոտ կանդն ած Ռասկոլնիկո վին ւ Նա ծանր, խոր և դանդաղ 

էր շնչում, շրթունբների ծայրերին արյուն երևաց, ճակա-

տին քրտինք դուրս ավելր Չճանաչելով Ռասկոլնիկովին, նա 

Սկսեց անհանէլիստ նայել շուրջը՛ Կատերինա Իվանովնան 

ախ ուր, բայց խոաւսրարո հայացքր չէր կտրում նրանից ու 

ա չ Ր երից արց ո / նք ն և ր Է ի ն հ mint մ։ 

֊- Աստված իմ, ամբողջ կուրծքը ճզմված Է, որքա՜նը 

էւր/՚ա ն արյան)— հուսաբեկ ասաց նա։ — Հարկավոր Է հա-

նել ամբողջ վերն ահա զուս տը։ Մի քիչ շուռ եկ, Սեմյոն Զա-

խարովիչ, եթե կարող ես,— ասաց նա վիրավորին։ 

Մարմելաղովը ճանաչեց նրան։ 

— Քահանա կանչեք,— մրմնջաց նա խռպոտ ձայնով։ 

Կատերինա Իվանովնան մոտեցավ սրստուհանին, ճա֊ 

կսւսւը հևնեց շրջանակին և սրաամ որմ ոք ղոչեց. 

— Ա՛խ, անիծ վա' ծ կյանք։ 

— Քահանա, ՚—րոպեական լռությունից հետո դարձյալ 

սւ էւաց մ ե ո ն ո ղը ։ 

— Գնացել են կանչելու,— նրա վրա բղավեց Կատերինա 

Իվանովնան. վիրավորը ԷԱեց բղավոցը ու Լռեց։ Երկչոտ, 

թախծալի հայացքով նա փնտրում էր կնոջը„ վերջինս դար-

ձյալ մոտեցավ ու կանզնեց նրա կողքին։ Վիրավորը մի փոքր 

հանգստացավ, բայց այղ երկար չտևեց։ Շուտով նա նկա-

տեց փոքրիկ Լի ղո չկա յին (իր սիրելիին), որը ասես նոպա-

յով բռնված, գողում էր անկյունում և իր զարմացած, ման-

կականորեն֊ սևեռուն աչքերով նայում էր նրան։ 

— £»». ը՚",— է1իրաէ1որը անհանգստությամբ, հայաց-

քով ցույց Էր տալիս նրան։ Ուզում Էբ ինչ-որ բան ասել։ 

— Ի՞նչ ես ուզում,— Գոչ^Ց Կատերինա Իվանովնանւ 

— Բոբիկ Է, բոբիկ Է,— քրթմնջում Էր Մարմելադովը ու 

կիսախելագար աչքերով ցույց Էր տալիս աղջկա բոբիկ ոտ-

քերը։ 

— Լոի֊իր,— ջղայնացած բղավեց Կատերինա Իվանով-

նան,— ինքդ գիտես, թե ինչու Է բոբիկ։ 
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— Փառք աստծո, Բժիշկը եկավ,— բացա կանչեց ուրա-

խացած Ռասկոլնիկովը։ 

ներս մտավ բժիշկը։ վայելչատես մի ծերունի, գերմա֊ 

նացիէ ու անվստահ նայեց շուրջը* մոտեցավ վիրավորին, 

ստոլղեց երակա զարկը, ուշա դր ութ յա մ ր շոշափեց գլուխը, 

Կատերինա Իվանովնայի օգնությամբ արձակեց ամբոզջո֊ 

վին արյունոտված շապկի էլոճակները և բացեց վիրավորի 

կուրծքը։ Ամբողջ կուրծքը ջնջխված Էր, ճմլված ու քերծվածէ 

աջ կողմի մի քանի կողոսկրները կոտրված Էին։ Ձախ կող֊ 

մ ում, հենց սրտի վրա կար մի չարագուշակ, մ եծ, գեղնա֊ 

վու)։-սե բիծ,— ձիու սմբակի դաժան հարվածի հետքը։ Բը֊ 

ժիյկր կիւոեց հոն բեր րւ Ս a ա իկանր նրան սլատմ եց, որ ճզմր֊ 

վածյ t ր)էկեյ Էր անիվի մեջ, որր նրան էզաւոելով, երեսան 

քայքի լ ա վէ րարշ Լր ա վել վ> ողոց՚՚վ* 

՚ վսւրմանալի Է, որ նա ուշքի Է եկելէ— կամացուկ 

շշնջաց բժիշկը Ռասկոլնիկովի ականջին։ 

— Ի՞նչ կասեք դուք,— հարցրեց Ռասկոլնիկովը։ 
— Հիմա կմեռնի։ 

— Մի՞թե ոչ մի հույս։ 

— Բոլորովին* րոպեներն Է ապրումԱյն Էլ 

•ասած, գլո*֊խը խիստ վտանգավոր Է վիրավորվել. էէ Հը՛մ* 

Թերևս կարելի Է արյուն առնել... բայցէէէ գա անօգուտ կլի-

՛նի։ Հինգ կամ տասը րոպեից անպայման կմեռնիt 

՝ — Դե ուրեմն ավելի լավ Է արյուն առեք։ 

— ԹերևսՍակայն ես ձեզ նախազգուշացնում եմ, որ 

դա բոլորովին անօգուտ կլինի։ 

Այգ ժամ անակ Էլի Քայէեր լսվեցին, նախասենյակում 

ամբոխը ճանապարհ բացեց, ու շեմքում հայտնվեց քահա-

նան1 հաղորդության պարագաներով, աչեհեր մի ծերուկ։ 

Դեռ փողոցից նրան ուղեկցում էր մի ոստիկան ւ Բժիշկը իս-

կույն իր տեղը զիջեց քահանային և նրա հետ նշանակալից 

հայացք փոխանակեց։ Ռասկոլնիկովը բժշկին խնդրեց գոնե 

մի քիչ սպասել։ Բժիշկը թոթվեց ուսերը ու սպասեց։ 

Բոլորը ետ քաշվեցին։ Խոստովանությունը շատ կարճ 

տևեց։ Մեռնողը հազիվ թե որևէ բան սլարզ հասկանար, կա֊ 

րող էր միայն կցկտուր, անորոշ ձայներ հանել։ Կատերինա 

Իվանովնան վերցրեց Լի զոչկային, աթոռից էլ տղային, ու 
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անցնելով վառարանի կողմը, անկյունը, ծունկ չոքեց, հրե" 

խաներին էլ իր առջև ծունկ չոքեցրեց* Աղջիկը հա' ղողում 

էր* տզան մերկ ծնկներին կռթնած, համ ա չափ բարձրացնում 

էր թաթիկը, խաչակնքում լրիվ չափով ու կռանում, ճակաաը 

դիպցնում հատակին, որ ըստ երևույթին նրան մի առան-

ձին հաճույք էր պատճառում ւ Կատերինա Իվանովնան կծում 

էր շրթունքները և զսպում արցունքները, նա էլ էր աղոթում, 

երբեմն շտկում երեխայի շապիկը> ու աղոթեչով, առանց 

տեղից վեր կենալու կարողացավ կոմոդից վերցնել գըչ֊ 

խաշորը ու գցել աղջկա բոլորովին մերկացած ուսերին։ Այգ 

պահին կենվորները նորից սկսեցին բանալ դեպի ներքին 

սենյակները տանող դուռը։ նախասենյակում ավելի ու ավե-

լի էին խռնվում դիտողները, բոլոր կենվորները, որոնք, սա-

կայն, սենյակի շեմքից նեբս չէին անցնում։ Ամբողջ ^տեսա-

րանը միայն մոմի մնացորդով էր լուսավորվում։ 

Այդ րոպեին նախասենյակից, ամբոխի միջից աբագ ան-

ցավ Պ ոլենկան, որ գնացել էր քրոջը կանչելու։ Հապճեպ 

վազքից հազիվ շունչ առնելովt նա նեբս մտավ, հանեց գըլ-

խտշորր, աչ բեր ով փնտրեց ու ղւոավ մորը, մոտեցավ նրան 

ու ասաց. «Գալիս է, փողոցում հանդիպեցի^։ Մայրը նրան 

ծունկ չոքեցրեց իր կողքին։ Ամբոխի միջից լուռ ու երկչոտ 

անցավ Աւէնյան, ու տարօրինակ էր նրա հանկարծակի հայտ֊ 

նրվելը այդ սենյակում, աղքատության, ցնցոտիների, մահ-

վան ու հուսալքման վայրում։ նա էլ ցնցոտիներով էր* նրա 

հագուստը գրոշանոց էր, բայց նախշված էր փողոցային 

ձևով, իր առանձնահատուկ աշխարհում ընդունված ճաշա-

կով ու կանոններով, բացահայտ ու արատավոր նպատակով։ 

Սոնյան կանգ առավ նախասենյակում, հենց շեմքի մոտ, 

բայց շեմքից նեբս չանցավ ու նայում էբ շփոթված, ասես 

ոչինչ չգիտակցելով, մոռանալով որ ինքը չորրորդ ձեռքե-

րից վերագնված, մետաքսե, այստեղ անվայելուչ, երկար 

ու ծիծաղելի պոչով, գույնզգույն շորով է, ամբողջ դուռը 

ծածկած անծայրածիր կբինոլիով, բաց գույնի կոշիկներով, 

գիշերը ավելորդ օմբրելկով*, որ նա վերցրել էր իր հետ, 

1 Հ ո վ ա ն ո ց ո վ ( ֆ ր ա ն ս . o m b i e l l e ) r 
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ծղոտե կլոր, ծիծաղելի գլխարկով, որին վառ կարմիրդ փայլ-

փըլուն փետուր էր կպցրած* Տղա լա կան որ են թեք գրած այգ 

գլխարկի տա կից նայում էր նիհար, գունատ ու վախեցած 

ղեմքը՝ բաց բերանով ու սարսափից անշարժացած աչքերով։ 

Սոնյան կարճահասակ էր, մոտ տասնութ տարեկան, նիհար, 

բայց բավական սիրունիկ ու շիկահեր էր, գեղեցիկ ու կա-

պույտ ալքերով։ Նա ակնապիշ նայում էր անկոդնին, քա-

հանային, նա նույնպես շնչասպառ էբ լինում արագ քայլե-

լուցt Վերջապես, ամբոխի մեջ սկսված փսփսոցը ու մի քա-

նի բառեր հավանորեն հասան նրա ականջին։ Նա կիտեց 

հոնքերր, շեմքից մի քայլ ներս անցավ ու կանգնեց սենյա-

կում, բայց դարձյալ հենց գռան մոտ։ 

հոստովանոէթլոէնը և հազորգոէթյոէնը վերջացան։ Կա-

տերինա Իվանովնան նորից մոտեցավ ամուսնու անկողնինւ 

•Քահանան ետ քաշվեց և նախքան գնալը փորձեց բարի երթի 

և սփոփանքի երկու խոսք ասել Կատերինա Իվանովնային։ 

— Հապա ի՞նչ անեմ սրանց,— կտրուկ և ջղաքնոա ընդ-

հատեց նրան Կատերինա Իվանովնան՝ ցույց տալով փոքրիկ-

ներինt 

— Աստված ողորմած Է* հույս դրեք ամենաբարձրյալի 

օգնության վրա,— ասաց քահանան։ 

Ա-ա՚խ, ողորմած Էէ բայց ոչ մեզ համար։ 

—• Մեղք մի' գործեքi մի' գործեք/ տիկինt— գլուխն օրո-

րելով ասաց քահանան։ 

— Իսկ սա մեղք չի'* գործել,— գոչեց Կատերինա Իվա-

նովնան՝ ցույց աալով մեռնողին։ 

— Գույք ե նրանք, ո՛վքեր այս դժբախտության ակամա 

պատճառ են եզել, կհամաձայնեն ձեզ վարձատրել գոնե 

եկամուտների կորստի չափով*,* 

— Գութ ինձ չեք հասկանում,— ձեռքը թափ տալով ու 

ջղայնացած գոչեց Կատերինա Իվանովնան,— ինչի՞ համար 

պիտի վարձատրեն։ Չէ՞ որ նա հարբած վիճակում կառքի 

տակ է ընկել։ Ի՞նչ եկամուտներ։ Նրանից ոչ թե եկամուտ, 

այլ միայն տանջանք կար։ Նա, հարբեցողը, ամեն ինչ խմե-

լու էր տալիս։ Մեզնից գողանում, գինետուն էր տանում, 

սրանց և իմ կյանքը գինետանը մաշեց։ Փա՛ռք աստծու, որ 

մեռնում է։ Վնասը քիչ կլինի։ 
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— Հոգեվարքի ժամին հարկավոր է ներել, իսկ այգ խոս-

քերով մեղք եք գործում, տիկին, այդպիսի զգացումները 

մեծ մեղք են։ 

Կատերինա Իվանովնան վիրավորով զրազվւսծ, նրան 

ք ո ւ ր էր տալիս, սրբում էբ զլխի քրտինքն ու արյունը, շըտ-

կում բարձերը և խոսում քահանա յի հետ, զբաղվելիս երբեմն 

չուռ էր գալիս նրա կողմը։ Իսկ այժմ նա գրեթե կատաղե-

լով, հանկարծ հարձակվեց քահանայի վրա։ 

— էհ, տեր-հայր, դրանք հենց միայն խոսքեր են։ նե-

բե լ։ Թե որ կառքի տակ չընկներ, այսօր կգար հարբած, 

միակ շապիկը մաշված ու ինքն էլ քրջոտ, կփռվեր շնթռկե-

լու, իսկ ես մինչև լուսաբաց ձեռքերս պիտի չհանեի ջրից, 

նրա ու երեխաների թերմաշ շորերը լվանայի, հետո էլ կախ 

տայի պատուհանի ետևը սւ չորացնեի, լույսը բացվելուն 

պես նստեի կարկատելու, ահա թե ինչպիսի գիշեր էի անց-

կացնում... Ուրեմն էլ ինչո՞ւ խոսել ներման մասին, քիչ չեմ 

ներել։ 

Ուժգին, սարսափելի հազը ընդհատեց Կատերինա Իվա-

նովնա յի խոսքերը։ Նա խորխեց թաշկինակի մեջ ե դա ցույց 

տվեց քահանային՝ մյուս ձեռքը դնելով ցավող կրծքին* 

Թաշկինկէկը ամբողջովին արյու՛նոտվել Էր... 

Քահանան գլուխը կախեց և ոչինչ չասաց։ 

Մարմելադովը վերջին հոգեվարքի մեջ Էր։ Նա աչքերը 

չէր կտրում նորից իր վրա կռացած Կատերինա Իվանո վնա-

յի դեմքից։ Շարունակ ուզում էր նրան ինչ֊որ բան ասեի 

նա այդ փորձեց, դժվարությա՛մբ շարժեց լեզուն և անորոշ 

բառեր կմկմաց։ Կատերինա Իվանովնան հասկացավ, որ նա 

աղում է իրենից ներում խնդրել, ու իսկույն հրամայողա-

բաբ բղավեց նրա վրա։ 

•— էոիր, հարկավոր չէ«.* գիտեմ, թե ինչ ես ուզում ասել 

...— Ու վիրավորը սսկվեց« հենց այդ րոպեին նրա թափա-

ռող հայացքը ընկավ դռան վքաչ և նա տեսավ ՍոնյաՎ 

էԻն... 

Մինչև այժմ նրան չէր նկատել* Սոնյան կանվնած էր 

անկյունում, ստվերի մեջt 

— է դա, ոով է գա,— հանկարծ խռպոտ, խեղդվող 
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ձայնով ասաց Մարմելադովը, խիստ անհանգստացած, ալ-

քերով սարսափահա ր ցույց տալով դուռը, որի մոտ կանգ-

նած էր Սոնյանչ ու ճիգ անելով բարձրանալ տեղից։ 

— Պառկի"ր, պառկի֊ի' րէ— Գ"Լ^ց Կատերինա Իվանով-

նան։ 

Ռայց Մարմելադովը գերբնական ճիգ թափելով, կարո-

ղացավ բարձրանալ ե հենվել ձեռքին։ Մի քանի վայրկյան 

նա օտարոտի ե անշարժ հայացքով նայում Էր աղջկա՛ն, կար-

ծես չճանաչելով նրան։ Մարմելադովը նրան դեռ ոչ մի ան-

գամ չէր տեսել այդպիսի հագուստով։ Հանկարծ նա ճանա-

չեց աղջկան, ստորացրած, կործանված, զուգված և ամաչող 

իր աղջկա՛ն, որ հեզությսւմբ աղա սու մ էր իր հերթին, որ-

պեսզի հրաժեշտ տար մեռնող հորրւ Մ արմ ելա զովի դեմքին 

զարհուրելի տ անջանք պ ա ա կեր ւս ՛յա վ։ 

— Սոնյա, աղջիկս, ներիր,— Գոչեց նա և ուզեց ձեռքը 

մեկնել ղեպի Սոնյան, բայց կորցնելով հենարանը, պոկ եկավ 

ու բազմոցից ընկավ հատակին, երեսի վրա. մարդիկ նետվե-

ցին նրան բարձրացնելու, պառկեցրին, բայց նա արդեն մեռ-

նում էր։ Սոնյան թույլ ճչաց, մոտ վազեց, գրկեց նրան և այդ-

պես էլ քարացավ նրան գրկած։ Հայրը մեռավ նրա գրկում։ 

— Հասավ իր ուզածին,— Գ"չեց Կատերինա Իվանովնան՝ 

տեսնելով ամուսնու դիակը։ — Հիմա ես ի՞նչ անեմ, ինչո՞վ 

թ աղե մ նրան։ Իսկ սրանց, սրանց վաղը ինչո՞վ, ինչո՞վ կե-

րակրեմ։ 

Ռասկոլնիկովր մոտեցավ Կատերինա Իվանովնա յին։ 

— Կատերինա Իվանովնա,— ասաց նա,— անցյալ շաբաթ 

ձեր հանղուցյալ ամուսինը ինձ պատմեց իր ամբողջ կյանքը ե 

բոլոր հանգամանքները... Հավատացած եղեք, որ նա խորին 

Հարգանյլով էր խոսում ձեր մասին։ Այդ երեկոյից, երբ ես 

իմացա, թե նա ինչպես էր նվիրված ձեզ բորբիդ և ինչպես էր 

հարգում ու սիրում մանավանդ ձեզ, Կատերինա Իվանովնա, 

չնա յա ծ իր ողբալի, արատավոր սովորության, ա յդ երեկոյից 

մենք բարեկամներ դարձանք... Հիմա ինձ թույլ տվեք... օժան-

դակել,», որպես պարտքի հատուցում իմ հանգուցյալ բարեկա-

մին։ Ահա, վերցրեք, կարծեմ քսան ռուբլի է, ու եթե սա ձեզ 

օգնություն կլինի, ապա... ես... մի խոսքով, ես կգամ, ես ան-

ւղայման կգամ... ես գուցե հենց վազը գամ... բարով մնաք։ 
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Եվ նա արագ դուրս ելավ սենյակից, ամբոխի միջով հապ-

[ ճեպ անցավ գեպի սանդուղքը, բայց այդ պահին հանկարծ 

հանդիպեց նիկոդիմ Ֆոմիշին, որը իմ աք ել էր դժբախտության 

Լուրը ու եկել էր անձամբ կարգագրություններ անելուi Ոստի-

կանության գրասենյակում պատահած դեպքից հետո նրանք 

չէին աեսնվեչ, gայց Նիկոդիմ Ֆոմիչը վայրկենապես ճանաչեց 

Ռ՛ասկոլնիկովին ։ 

— Օք այդ դո՞ւք եք,— հարցրեք նա։ 

— Մեռավհ— պատասխանեք Ռասկոլնիկովը։ — Բժիշկ էլ 

եկավ, քահանա էյ, ամեն ինչ կարգին է։ Մի' անհանգստացրեք 

խեղճ կնոջը, նա առանց այն էլ թոքախտավոր է։ Քաջալերե-

ցեք նրանյ ինչով ոբ կարող եք,** Դուք հո բարի մարգ եք, ես 

գիտեմ*»,— հեգնոտ ավելացրեց նա՝ ուղիղ նայելով Նիկոդիմ 

Ֆոմիչի աչքերին։ 

— ^յԴ ինչպես դուք, այնուամենայնիվ, արյունոտվեցիք, 

— ասաց Նիկոդիմ Ֆոմիչը՝ լա՛պտերի լույսի տակ նկատելով 

արյան մի քանի թարմ բծեր Ռասկոլնիկովի բաճկոնակի վրա։ 

— Այո, ար յան ո տվել եմ,,, ամ բողջովին ար յունոտվել,— 

ինչ֊որ մի աոանձին տեսքով ասաց Ռասկոլնիկովը, հետո 

ժպտաց, գլխով արեց ու սանդուղքով ներքև գնաց։ 

Նա իջնում էբ կամացուկ, առանց ղաապելուէ ամբողջ մ ար֊ 

մընի գողով ե. առանց այդ գիտակցելու, վերահաս լիարյուն 

ու հզոր կյանքի մի նոր, անսահման զգացումով համակված։ 

Այդ զգացումը կարող էր նմանվել մահվան պատժի դատա-

պարտված մարդու զգացումինf այն մարդուլ որին հանկարծ 

անսպա սելի ներումն են հայտարարում։ Սանդուղքի կեսին 

նրա ետևից հասավ տուն վերադարձող քահանանt Ռասկոլնի֊ 

կո։[ը առանց որևէ բան ասելու ճանապարհ տվեց նրանՀ ու 

երկուսն էյ լռությամբ գլուխ տվին միմյանց։ Սանդուղքի վեր-

ջին աստիճաններից իջնելիս Ռասկոլնիկովը հանկարծ իր ետ ե ֊ 

վից հապճեպ քայլեր լսեց։ Մեկը հասնում էր նրա ետեիք։ Դա 

Պ ո լեն կան էբ, որը վաղում էր նրա ետևից ու կանչում1 ffէսե-

ցեք, լսեցեք»։ 

Ռասկոլնիկովը ետ նայեց։ Պ ո լեն կան վազեվազ իջավ վեր-

ջին սանդուղքից ու կանգ առավ ուղիղ նրա առջև, մի աստի-

ճան նրանից վերև։ Բակից ազոտ լ՛ույս էբ թափանցումt Ռաս-

Կոէնիկովը նայեց աղջկա լդարիկ, բայց հաճելի դեմքին։ Ազ-
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ջէկը ժպտում էր և ուրախ, մանկական Հայացքով նայում նր-

բան։ նա եկել էր հանձնարարությամբ, որը ը*տ երևույթին 

հենց իրեն շատ էր դուր գալի»։ 

— Լսեք, ի՛՛նչպես է ձեր անունը... ն հետոճ դուք ո՞րտեղ 

եք ապրում,— հարցրեց նա հապճեպորեն, խեղդվող ձայնով։ 

Ռասկոլնիկովը ձեռքերը դրեց նրա ուսերին ե ինչ-որ քրն-

ծութ յամբ նայեց նրան* Ինքն էլ չգիտեր, թե ինչու էբ այդպես 

հաճույքով նայում։ 

— Ո՞վ ուղարկեց ձեզ։ 

— Ինձ ուղարկեք Սոնյա քույրիկ»,— պատասխանեք աղ-

ջիկը և է՛լ ավեչի ուրախ ժպտաց։ 

— Ես այդպես էլ գիտեի, որ ձեզ Աոնյա քույրիկն է ու դար-

— At.l մայրիկո է՛լ է ուղարկեր երբ Աոնյա քույրիկը 

nt զարկելու էր, մ այրիկս մոտեցավ ու ասաց. (էՇուտ վազիր, 

Պոլենկա»։ 

— Դուք սիրո՞ւմ եք Աոնյա քույրիկին։ 

— Եօ նրան բոլորից ավելի եմ սիրում,— ինչ-որ մի 

առանձին հաստատակամությամբ ասաց Պո լեն կան սւ հան-

կարծ ավելի լրքբեն ժպտաք։ 

— Իսկ ինձ սիրելո՞ւ եքt 

Պատասխանի փոխարեն աղջիկը նրան մոտեցրեց իր փոք-

րիկ դեմքը k փափլիկ շուրթերր, որոնք պարզամտորեն մեկնը-

վեցին նրան համբուրելու։ Հանկարծ լուցկու պես բարալիկ 

ձեռքերը պինդ ղրկեցին Ռաոկոլնիկովին, փոքրիկ գլուխը թեք-

վեց վեբշինիո ուսին, ու աղջիկը կամացուկ լացեց՝ դեմքն 

ավելի պինգ սեղմելով նբան։ 

— Հայրիկիս եմ ափսոսում,— մի րոպե հետո ասաց նաճ 

բարձրացնելով լացակումած դեմքը ու սրբելռվ արցունքները, 

— Հիմա շուտ-շուտ այդ աեոակ դժբախտություններ են պա-

տահում,— ավելացրեց նա անսպասելի, այն առանձնահա-

տուկ լուրջ աեսքով, ոթ սովորաբար ընդունում են երեխանե-

րը, երբ հանկարծ ուզում են cմեծերի» պես խոսել։ 

— Հայրիկդ ոիրո՞ւմ էր ձեղ։ 

— նա Լի դո չկա յին ավելի շատ էր սիրում, քան մեզ բ ո ֊ 

լորիս,— շարունակեց աղջիկը խիսա լրջորեն ե առանց ժըպ֊ 

տալու, արգեն բոլորովին այնպես, ինչպես խոսում են մեծե-
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րը,— սիրում էր, որովհետև Լի դո չկան փոքրիկ է, որովհետև 

հիվանդ է, ու նրան միշտ նվեր էր բերում, իսկ մեզ նա կար-

դալ էր սովորեցնում, ինձ էլ քերականություն և կրոն էր սո-

վորեցնում,— լրջադեմ ավելացրեց Պոլենկան,— իսկ մայրի֊ 

կը ոչինչ չէր ասում, միայն թե մենք դիտեինք, որ նա այդ 

սիրում է, հայրիկն Լլ դիտեր, իսկ մայրիկը ուզում էր ինձ 

ֆրանսերեն սովորեցնեի որովհետև ժամանակն էք որ ես կըը-

թություն ստանամf 

— Իսկ զուք աղոթել դիտե՞ք։ 

— 0, ինչպես չէ, վաղուց դիտեմ, քանի որ արդեն մեծացել 

եմ, աղոթում եմ մտքումս, իսկ Կոլյան ու Լիդոչկան մայրիկի 

հետ բարձրաձայն են աղոթում, նախ՝ «Աստվածածինն» են 

ասում, հետո էլի մի աղոթք՝ «աստված, ներիր և օրհնիր Սոն-

յա քույրիկին», հետո էլ «աստված, ներիր և օրհնիր մեր մյուս 

հայրիկինՀ, որովհետև մեր մեծ հայրիկը արդեն մեռել է, իսկ 

սա մեր մյուս հայրիկն է, ու մենք նրա համար էլ ենք աղո-

թումէ 

— Պոլելկա, իմ անունր Ռոդյոն Է. երբևէ ինձ համար էլ 

աղոթեք, ասեք՝ օներիր խեղճ Ռոդյոնին է բ , ուրիշ ոչինչ։ 

~ Իմ ամբողջ ապադա կյանքում կաղոթեմ ձեզ համար,— 

յերմտզին ասաց աղջիկը ու հանկարծ էլի ծիծաղեց, նետվեց 

դեպի Ռասկոլնիկովը ու դարձյալ պինդ ղրկեց նրան։ 

Ռասկոլնիկովը կրկին նրան ասաց իր անունը, տվեց իր 

հասցեն ու խոստացավ հենց մյուս օրը անսլայման դալ։ Աղ-

ջիկը հեոացավնրանով միանգամայն հիացած։ ժամր տասնը-

մեկն Լը, երբ Ռա սկոլնիկովը դուրս եկավ փողոց։ Հինգ րոպե 

հետո նա կանգնած էր կամրջի վրա, հենց այնտեղ, որտեղ 

այն կինր բնկել էր ջրանցքը։ 

orԲավական է,— վճռականորեն ու ցնծագին ասաց նա,—՚ 

կորչեն միրաժները, կորչեն շինծու վախերը, կորչեն մտա-

պատկերները... Կեցցե կյանքը... Մի՞թե ես հիմա չէի ապ-

րում։ Իմ կյանքը դեռ չի մեռել զառամ պառավի հետ մեկ-

աեդ։ Երկնային արքայություն նրան, ու բավական է, մոքիր> 

ժամանակն է, որ ինձ հանգիստ թողնես։ Հիմա բանականու-

թյան ու (ույսի և... կամքի, ուժի թագավորությունն է... ու 

տեսնենք հիմա, չափվենք հիմա», մեծամտորեն ավելացրեց 

նա՝ կարծես դիմելով ինչ֊որ մութ ուժի և դրան կանչելով 
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մարտիt «Ես հո համաձայնում Էի ապրել մի արշին տարածու-

Pյան վրա»։ 

<(**• Ես խիստ թույլ եմ հիմա, բայց*** կարծես հիվանդու-

թյունս իսպառ անցել Է։ Երբ այսօր դուրս եկա, գիտեի, որ 

կանցնի։ Հա՛, Պոչինկովի տունը, բոլորովին մոտիկ Է։ Անպայ-

ման կգնամ Ռազումիխինի մոտ, թեկուզև հեռու լինի... Թող 

գրազը տանի*** թոզ նա ծիծաղի ինձ վրա, թոզ, ոչինչ,.* ուժ Է 

հարկավոր, ուժ* առանց ուժի ոչինչ չես կարող անել, իսկ ուժը 

պետք Է ուժով ձեռք բերել, ահա սա Է, որ ոմանք չդիտեն)), 

հպարտությամբ ու ինքնավստահ ավելացրեց նա, ու ոտքերը 

հազիվ քարշ տալով, հեռացավ կամրջից։ Յուրաքանչյուր րո-

ոլև նրա մեջ սաստկանում Էին հպաբտությունբ և ինքնավըս֊ 

սւահությսւ)։բ. ւսբղևն հևա և (այ բազեին նա ։սյլ մարդ Էբ զառ֊ 

նո ւմ, քան ն ա՛խ բնթ ս։ց բազեին։ Ս ա կա յն ի՝՝նչ մի ս։ս անձին 

բան պատահեց, ոբ այդպես հ եղա շրջեց նրան, նա ինքն Էլ 

չգիտեր, նրան, ինչպես ծղոտին ձեռք գցողին, հանկարծ 

թվաց, որ ինքն Էլ կարող Է ապրել, որ դեռ կյանք կա, ոբ իր 

կյանքը չի մեռել «զառամ պառավի հետ մեկտեղ»։ Գուցե նա 

ի/իսա շտապեց այդպիսի եզրակացության հանգել, բայց նա 

այդ մասին չէր էլ մտածում։ 

«Հըմ, խնդրեցի աղոթել խեղճ Ռոդյոնի համար, անցավ 

հանկարծ նրա մտքով, դե այդ արվեց... հենց այնպես, էլի 

ավելացրեց նա ու ինքն իսկույն ծիծաղեց իր երեխայական 

վարմունքի վրա։ նա գտնվում էր գերազանց հողեվիճակում։ 

նա հիշողությամբ գտավ Ռազումիխինի բնակարանը։ Պո-

չինկովի տանը արդեն ճանաչում էին նոր կենվորին, ու ղըռ-

նաորսնբ նրան իսկույն ցույց տվեց ճանապաբհր։ Արդեն սան-

գ ՛ալրի կեսից կաբելի էբ լսել մեծ հավաքույթի աղմուկը և 

աշիէույժ խոս ակցությսւնը։ Բնակարանի դուռը բոլորովին բաց 

Լր* բղավոցներ ու վեճեր էին լսվում։ Ռազումիխինի սենյակը 

բավական մեծ էր, այնտեղ տասնհինգ մարգ էբ հավաքվել։ 

lbnքսկոլնիկովը կանգ առավ նախասենյակում։ Այստեղ, միջ-

նոբմի ետևում տանտիրոջ երկու սպասուհիները զբաղված էին 

երկու մեծ ինքնաեռներով, ՀՀերով, ափսեներով ու սկուտեղ-

հերով, որոնց մեջ տանտիրոջ խոհանոցից բերված կար կան֊ 

գակ և այլ ուտելիք էր դարսված։ Ռասկոլնիկովր պատվիրեց 

կ՚սնչել Ռազումիխինին։ Վերջի)։ ս ուրախացած դուրս եկավ 
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a հնչակից։ Առաջին Հայացքից էլ նկատելի էր, որ նա չափա֊ 

զանց շատ է խմել ու թեև նա երբեք չէր կարողանում հար֊ 

բելու չափ խմել, այնուամենայնիվ այս անգամ գինովության 

ինչ֊որ նշաններ էին երևում։ 

*— Լսիր,— հապճեպ աոաց Ռասկոլնիկովը,*— եկել եմ մի-

այն ասելու, որ դու գրագը տարար և որ իսկապես ոչ ոք չգի֊ 

աե, թե իրեն ինչ կարող է պատահել։ ներս մտնել ես չեմ կա֊ 

բոզ, այնքան թույլ եմ, որ հիմա վայր կընկնեմ։ Դե ուրեմն 

րարև ու ցտեսություն։ Վաղր եկ ինձ մոտ*** 

— Գիտե՞ս ինչ, ես քեզ կուղեկցեմ տուն։ Երր գու ինքգ ես 

ասում, որ թույլ ես, ուրեմն**, 

— Հապա հ յուրե՞ րը։ Ո՞վ է այն գանգրահերը, նա, որ հի֊ 

մա այստեղ նայեց։ 

— Այն մե՞կըt Չգիտեմ։ Երևի հոբեղբոբս ծանոթն է, գուցե 

և ուրիշն է... Հորեղրայրո կմնա նրանց հեա* նա հիանալի 

մարդ է, ափսոս, որ դու հիմա չես կարող նրա հետ ծանոթա֊ 

նար Սակայն նրանց բոլորի հերն էլ անիծած։ Նրանք հիմա 

ինձ հետ գքուխ չունեն, ես էլ կուզեի թարմանալ, և դուլ աղ-

բերս, լավ ժամանակին եկար* էլի երկու րոպե, ու ես այնտեղ 

տուրուգմրոց կսարքեի, հոգիս վկա։ Հենց մի գլուխ անհեթե-

թություններ են դուրս տալիս։ Դու չես կարող պատկերացնել, 

թե մարդը որչափ կարող է սաեր մոգոնել։ Ասենք, ի՞նչպես 

կարելի է չպատկերացնել։ Մի՞թե մենք ինքներս չենք ստում։ 

Եվ թող ստեն* սակայն հետո էլ չեն ստի,,. Մի րոպե նստիր, 

ես բերեմ Զոսիմովփն։ 

Զոսիմովը նույնիսկ մի ինչ֊որ ագահությամբ նետվեց դե-

պի Ռասկոլնիկովը, նրա մեջ մի առանձին հետաքրքրության 

էր նկատվում, նրա դեմքը իսկույն պայծառացավ։ 

— Անհապաղ քնել,—֊ որոշեց նա՝ հնարավորին չափ գըն֊ 

նել ով հիվանդինիսկ քնելուց առաջ մի բան ընդունել։ Կըն֊ 

գսւնե՞ք։ Ես դեռ վաղուց եմ պատրաստել.»* այս դեղափոշին։ 

— Թեկուզ երկուսը,— պատասխանեց Ռասկոլնիկովը։ 

Նա տեղնուտեղը կուլ տվեց դեղափոշին։ 

— Դա շատ լավ է, որ դու ինքդ նրան կտանես,— ասաց 

Զոսիմովը Ռադում ի խինին։ — Թե վաղը ինչ կլինի, կտեսնենք, 

իսկ այսօր բանը նույնիսկ շատ լավ է, զգալի փոփոխություն 

է կատարվել։ Քանի ապրես, այնքան շատ բան կսովորես,,. 



— Գիտե՞ս Զոոիմովը ինչ ասաց ականջիս, երբ մենք 

դուրս էինք դա լի սէ— բերանից անտեղի թռցրեք Ռազումիխի-

նը, հենք որ երկուսով դուրս եկան փողոց։ — Ես քեզ ամեն 

ինչ շիտակ կասեմ, քանի ոբ նրանք հիմարներ են։ Զոսիմովը 

ինձ պատվյիրեց ճանապարհին շատախոսել քեզ հեա ու քեզ 

էչ շատ խոսեցնել, ու հետո աչդ մասին իրեն պատմել, որով-

հետև նա կարծում է*** որ դուՀ** խելագար ես կամ խելագար-

վելու ես։ Պատկերացրու ալդ բանը։ նախ՝ դու նրանից եռակի 

չափով խելաքի ես, երկրորդ եթե դու քնդված չես, թքիր նրա 

գլխում ծագած անհեթեթության վրա, ու երրորդ այգ մսա-

գունդը և իր մասնագիտությամբ խիրուրգը հիմա ցնորվել է 

հոգեկան հիվանդություններով զբաղվելուց, իսկ քո նկատ-

մամբ նրան վերջնականապես այդպիսի մտայնության է հաս• 

ցրրել այսօրվա քո խոսակցությունը Զամետովի հետ։ , 

— Զամետովը ամեն ինչ պատմե՞լ է քեզ։ ^ 

— Ամեն ինչ, և շատ լավ է արել։ Ես հիմա հասկացել եմ 

ամբողջ խոր գաղտնիքը, Աամետովն էլ է հասկացելQ-ը-ը, 

մի խոսքով, Ռոգյա*** բանն այն է, որ*** Ես հիմա մի քիչ 

հարբած եմ**, Բայց այգ ոչինչ**, բանն այն է, ոբ այգ միտ-

քը*** հասկանո՞ւմ ես, իրոք հղացել են նրանք*** հասկանո՞ւմ 

ես։ Այսինքն՝ նրանքիք ոչ ոք չի համարձակվել այգ միտքը 

արտահայտել, որովհետև գա ամենաանհեթեթ վայրահաչու-

թյուն է, մանավանդ երբ այն ներկարարին բռնեցին, այդ 

ամենը հօդս ցնդեց և առմիշտ մարեց։ Բայց ինչո՞ւ նրանք, 

հիմարները այդպես էին մտածում։ Ես այն պահին մի քիչ 

դնքսեցի յՀամետովին, խոսքը մեր մեջ մնա, աղբերս, խնդրսւմ 

եմ գաղտնի պահես ինչ որ գիտես* ես նկատեցի, որ նա փափ-

կանկատ է* գա էավիզայի մոտ եղավ, բայց այսօր, այսօր 

ամեն ինչ պարզվեց։ Գլիւավորը այգ Իլյա Պետրովիչի վերա-

բերմունքն է։ նտ այն ժամանակ օգտագործեց քո ուշաթա-

փությունը գրասենյակում, բայց հետո ամաչեց դրանից* ես 

հո գիտեմ*** 

Ռասկոլնիկովը ագահությամբ լսում էր։ Ռազումիխինը 

հարբած վիճակում բերանից գաղտնիքներ էր թռցնում։ 

— Ես այն ժամանակ ուշաթափվեցի, որովհետև գրասեն-

յակում օդը ծանր էբ և յուղաներկի հոտ էր դալիս,— ասաց 

Ռասկոլնիկովը։ 
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— Դեռ բացատրում է՜լ է։ Բանը միայն ներկը չէ* բորբո-

քումը դեռ մի ամիս առաջ էր սկսվել. այդ է ասում %ոսիմո֊ 

վը։ Հա՛, դու չես կարող պատկերացնել, թե հիմա ինչպես է 

ընկճված այն տղան։ «Ես այդ մարդու ճկույթն էլ չարժեմ»,— 

ասում է նա։ Այսինքն թե քո ճկույթբt Եբբեմն նա բարի զգաց-

մունքներ է ունենում։ Բայց դասը, « Բ յուըեղսալակյա պալա-

տում» այսօր նրա ստացած դասը գերազանց կատարելություն 

է։ Դու հո սկզբում վախեցրել էիր նրան, ջղաձգության հաս֊ 

ՔԸրել, դու Նրան համարյա ստիպել էիր դարձյալ համոզվել, 

որ այդ ամենը այլանդակ անհեթեթություն է, հետո էչ նրան 

լեզու էիր ցույց տվել, այսինքն թե, առ քեզ, ա՞յդ էր ուզա֊ 

ծըգյ>։ Հիանալի է, այժմ նա ճզմված է, ոչնչացված, Վարպետ 

ես դու, հոդիս վկա, այդպես էլ պետք է վարվել նրանց հետ։ 

Ափսոս որ ես այնտեղ չէիէ Հիմա նա շատ Էր սպասում քեղ։ 

Պորիֆիբին նույնպես ցանկանում Է ծանոթանալ քեզ հետ... 

— Հբ'մ.,* արդեն նա Է՛՛լ Է այդ ուզում... իսկ ինչո՞ւ են 

ինձ խելազար համարեր 

— Այսինքն՝ ոչ թե խելագար։ Հա՛, ես գլխիցս շատ րան 

դուրս տվի... գիտե՞ս, նա զարմացել Էր, որ քեզ միայն այն 

դեպքն Է հետաքբքբում*** Հիմա պարզ Է, թե ինչու Է հետաքըր-

քըրում, գիտենալով բոլոր հանգամանքները... այն ժամանակ 

այգ բանը քեզ որքա՜ն ջղայնացրեց հիվանդության հետ մեկ-

տեղ**» Ես, սիրելիս, մի քիչ հարբած եմ, Էհ, սատանան նրան 

գիտե, նա ինչ֊որ մտքեր ունի*** Ես քեզ ասում եմ՝ ցնդվել Է 

հոգեկան հիվանդություններով զբաղվելուց։ Իսկ դու թքիր դրա 

վրա... 

Մի բոէղեի չափ երկուսն Էլ լուռ Էին։ 

— 1Ա1'Ր> Ռազումիխին,— ասաց Ռասկոլնիկովր,— ես ու-

զում եմ քեզ ա՛յ թե ինչ հայտնել* քիչ առաջ մի մ եռելի տանն 

Էի, մեռել Է մի աստիճանավոր... ես այնտեղ տվեցի իմ րո-

յււր փոզեբըէէէ ո լ բացի այգ, ինձ համբուրեց մի Էակ, որը 

նույնպես*.* եթե ես որևէ մեկին սպանած լինեի*** մի խոսքով, 

ես այնտեղ մի ուրիշ էակ էլ տեսա... գլխարկբ ալ կարմիր 

փետուրովՍակայն ես անտեղի դուրս եմ տալիս, ես շատ 

թույլ եմ, վերցրու թևս... ահա և տուն հասանք.** 

— Ի նչ ոլատահեց քեզ, ի՞նչ,— հարցնում էր անհանգըս-, 

տացած Ռւսղումիխինը։ 
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— Գլուխս մի քիչ պտտվում է, միայն թե բանը այգ ՜չէք 

բանն այն է, որ ես այնպե՜ս տխուր եմ, այնպե՜ս տխուր**• 

Հիրավի, ասես կին լինեմ... նայիր, այն ի՞նչ է, նայի՛ր, նա-

Ժ՚Ր' 

— Ի՞նչ է որ։ 

— Մի՞թե չես տեսնում• իմ սենյակում լույս կա, տես, 

ճե՛ղքից է երևում*** ^ 

նրանք արդեն կանգնած էին վերջին սանդուղքի առջև, 

տանտիրուհու դռան կողքին, և իսկապես, ներքևից նկատվում 

էր, որ Ռասկոլնիկովի խցիկում լույս կար։ 

— Տարօրինակ է։ Գուցե այնտեղ նաստասյան է,— ասաց 

Ռազումիխինը: 

— Այս ժամին նա երբեք ինձ մոտ լի լինում, նա վաղուց 

քնած է, ասենք... Ինձ համար միևնույն էւ 8տե սաթյան / 

— Ի՞նչ ես ասում, ես կգամ քեզ հետ, միասին ներս 

կմտնենք։ 

— Գիտեմ, որ միասին կմտնենք, բայց եո ուզում եմ այս-

տեղ սեղմել ձեռքդ և քեզ հրաժեշտ տալ։ Գեհ, տուր ձեռքդ, 

ցտեսութ յունէ 

— Ի՞նչ պատահեց քեզ, Ռոդյա։ 

— Լավ, գնանք. գոլ վկա կլինես... 

նրանք սկսեցին բարձրանալ սանգուզքով, ու Ռազումիխի-

նը մտածեց, որ Զոսիմովը գուցե իրավացի Է։ «Ախ, ես իմ 

շատախոսությամբ փչացրի սրա տրամադրությունը»,— քթի 

տակ փնթփնթաց նա։ Մոտենալով դռանը, հանկարծ նրանք 

սեն յակից ձայներ լսեցին։ 

— Ախր սա ի^նչ բան Է.— գոչեց Ռազումիխինը։ 

Ռասկոլնիկովն առաջինը ձեռքը տարավ դռանը ու բոլորո-

վին բացեց այն, բացեց և շեմքի վրա քարացած կանգ առավt 

Մ այրը և քույրը նստել Էին բազմոցի վրա և արդեն մեկ 

ե կես ժամ սպասում Էին։ Ինչո՞ւ նա ամենից քիչ Էր սպասում 

նրանց և ամենից քիչ Էր մտածում նրանց մասին, չէ՞ որ նույ-

նիսկ այդ օրն Էլ կրկին լուր Էր ստացել, որ նրանք մեկնել են, 

դալիս են, հիմա կժամանեն։ Այդ ամբողջ մեկ և կես ժամվա 

ընթացքում նրանք իրար առաջ կտրելով հարցուփորձ Լին 

է էնւոմ նաստասյային, որը հիմա Էլ կանգնած Էր նրանց առջև 
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ու արդեն պատմել էր ամբոզջ գաղտնիքը։ Նրանք ՛Լախից 

խելքամաղ եղան, երբ լսեցին, որ Ռոգյան «այսօր փախել է», 

Հիվանդ է, ու ինչպես երևաց պատմածից, անպայման զառան-

ցանքի մեջ է։ orՏեր աստված, ի՞նչ է պատահել նրան»։ Մայրն 

ու քույրը Լալիս էիե> երկուսն էլ դառնապես տանջվեցին 

սպասման այդ մեկ ե կես ժամվա ընթացքում։ 

Տեսնելով Ռասկոլնիկովին, նրանք ցնծագին, ուրախ ճիչ 

արձակեցին։ Երկուսն էլ նետվեցին դեպի ՌասկոլնիկովրJ Բայց 

նա կանդնել էր մեռածի նման* անտանելի, հանկարծակի գի-

տակցությունը կայծակի պես խփել էր նրան ւ Ջեռքերը չէին 

բարձրանում, չէին կարող բարձրանալ նրանց գրկելու համար։ 

Մ այրն ու քույրը նրան սեղմում էին իրենց գրկում, համբու-

րում էին նրան, ծիծաղում, լաց չինում*** Նա մի քայլ արեց, 

օրորվեց և ուշաթափված փռվեց հատակին* 

Տագնապ, սարսափի ճիչեր, Հառաչանքներ*** Շեմքին կանգ֊ 

նած Ռազումիխինը ներս նետվեց,՝ իր հուժկու ձեռքերով վերց-

րեց Հիվանդին ու մի ակնթարթում պառկեցրեց բազմոցի վրաt 

՚ — Ոչինչ, ոչինչ,— դիմեց նա մորն ու քրոջը,— սա ուշա-

թափություն է, դատարկ րան է։ -Քիչ առաջ բժիշկը ասաց, որ 

նրա դրությունը շատ լավ է, որ նա բոլորովին առողջ է։ Զուր 
բերեք։ Հըմ, ահա և նա ուշքի է գալիս, ահա և թացեց աչքե-
բը*** 

Ու վերցնելով Գունեչկայի թևը, այնպես, որ քիչ մնաց 

դուրս գցեր, Ռազումիխինը նրան կռացրեց նայելու, թե ինչՎ 

պես հիվանդը «բաց է անում աչքերըJD* Թե' մայրը և թե' քույ-

րը խանդաղատանքով ու գոհությամբ էին նայում Ռազումի-

խինին, ինչպես նախախնամության* նրանք արդեն Նաստաս-

յա յից լսել էին, թե հիվանդության ամբողջ ընթացքում իրենց 

Ռոդյա յի համար ինչ էր եղել այգ <rաշխույժ երիտասարդը», 

ինչպես նույն երեկոյան Դունյայի Հետ ունեցած մտերմական 

խոսակցության ժամանակ Ռաղումիխինին անվանել էր ինքըք 

Պույլխերիա Ալեքսանգրովնա Ռասկոլնիկովան։ 



Ե Ր Ր Ո Ր Դ Մ Ա Ս 

I 

Ռասկոլնիկովը ելավ ու նստեց բազմոցին։ 

Նա թույլ ձեռքով նշան արեց Ռազումիխինին, որ վերջինս 

դադարեցնի մորը և քրոջը ուղղված անկապ ու ջերմ ագին ոփո~ 

փանքների ողջ հեղեղը, վերցրեց նրանց երկուսի ձեռքերը ու 

երկու րոպեի չափ լուռ նայում էր մերթ մեկին ու մերթ մյոլ-

ոին* Մայրը վախեցավ նրա նայվածքից1 Այգ նայվածքը տան-

ջանքի չափ ուժեղ զգացմունք էր արտահայտում, բայց մ ի և ֊ 

նույն ժամանակ դրա մեջ ինչ-որ անշարժհ նույնիսկ կարծես 

թե խելահեղ րան կարէ Պոլյէխերիա Ալեքսանդրովնան լացեց։ 

Ավգոտյա Ռոմ անովնան գունատ Էր* նրա ձեռքը գողում Էր եղ-

բոր ձեռքի մեջ։ 

— Գնացեք տուն*,* նրա հետ,— կցկտուր ձայնով ասաց 

Ռասկոլնիկովը՝ ցույց տալով Ռազումիխինինէ— մինչև վաղը* 

ամեն ինչ վաղըՎաղո՞ւց եք ժամանել։ 

— Երեկոյան, Ռոդյա,— պատասխանեց Պույլխերիա ԱլեքՎ 

սանդրովնան,— գնացքը շատ ուշացավ։ Բայց, Ռոգյա, ես հի-

մա ոչ մի դեպքում չեմ հեռանա քեզնից։ Ես կգիշերեմ այս-

տեղ, քեզ մոտ*** 

— Մի՛ տանջեք ինձ,— ասաց Ռասկոլնիկովը՝ ջղայնացած 

թափ տալով ձեռքը։ 

— Ես կմնամ իր մոտ,— գոչեց Ռազումիխինը,— ոԼ մի 

րոպե չեմ թողնի նրան, մերոնք բոլորն Էլ թող գնան գրողի 

ծոցբ, թող ինչ ուզում են անենէ Այնտեղ, իմ սենյակում 

հորեղբայրս պրեզիդենտ Էէ 



— Ես ինչո՞վ, ինչո՞վ շնորհակալ լինեմ ձեզնից,— ասաց 

Պ ույլխերիա Ալեքսանդրովնան՝ նորից սեղմելով Ռագուս իխի-

նի ձեռքը, բայց Ռասկոլնիկովր դարձյալ ընդհատեց նրան։ 

— Ես չեմ կարող սա տանել, չեմ կարող,— ջղայնացած 

կրկնում էր նա,— մի տան շեք, բավական է, գնացեք,** Չեմ 

կարող**. 

— Գնանք, մայրիկ, ղսնե մի րոպե սենյակից դուրս ել-

նենք,— շշնջաց վախեցած ՛հուն յան,— երևում է, որ մենք նե-

ղում ենք նրան։ 

— Մի՛՛թե երեք տարվա անջատումից հետո ես չեմ կա-

րող մի լավ նայել նրան,— լալով ասաց Պույլխերիա Ալեք-

սանդրովնան։ 

— Ս պասեցեք,— դիմեց Ռասկոլնիկովր նրանց,— դուք 

հա՚ ընդհատում եք, իսկ իմ մտքերը իրար են խառնվում... 

Լուժինին տեսե՞լ եք։ 

— Ոչ, Ռոդյա, բայց նա արդեն գիտե, որ մենք ժամանել 

ենք/ Մենբ լսեցինք, Ռոդյա, որ Պյոտր Պետրովիչը այնքան 

բարի է եղեի որ այսօր այցելել է քեզ,— մի փոքր երկչոտ 

պատասխանեց Պ ույլխերիա Ալեքսանդրովնան։ 

— Այո... այնքան բարի՜ է եղել... Դունյա, ես էուժինին 

ասացի t րբ իրեն կղլորեմ սանդուղքից, և ուղարկեցի գրողի 

ծսցը... 

— Ռոդյա, ինչե՞ր ես ասում, այդ ինչպե՞ս կարելի է,—* 

փորձեց առաբկել վախեցած Պ ույլխերիա Ալեքսանդրովնանլ 

բայց լռեց ու նայեց Դունյային։ 

Ավզոայա Ռոմանովնան ակնապիշ նայում էր եղբորը ե 

սպասում, թե էլ ինչ է լինելու։ Երկուսն էլ վեճի մասին իմաr 

ցել էին Նաստասյայից, որքան որ սա կարող էբ այն հասկա-

նալ ու հաղորդել, ու նեղվում էին տարակուսանքից ու սպա-

սումից։ 

— Դունյա,— ճիգ անելով ասաց Ռասկոլնիկովրես այղ 

ամուսնությունը չեմ ցանկանում, դրա համար էլ դու պետք է 

հենց վաղը առաջին իսկ խոսքից մեըժես Լուժինինք որպեսզի 

նրա հոտը կարվի* 

— Աստվա՛ծ իմ, — ճչաց Պ ույլխերիա Ալեքսանդրովնան f 

֊ Եղբա՛յրս, մտածիր, թե ինչ ես ասում, — տաքացած 

փորձեց առարկել Ավդոտյա Ռոմանովնան, բայց իսկույն 
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զսպվեց։ — Գուցե դու հիմա տկար ես,— հեզությամբ ասաց 

նա։ 

— Զառանցո՞ւմ եմ։ Ոչ,** Դու ինձ հ ա մ ա ր ես ամուսնա 

նում էուժինի հետ։ Իսկ ես զոհաբերություն չեմ ընդունում t, 

Ուստի և մինչև վազը մերժման նամակ դրիր՛*• Առավոտյան 

տուր ինձ կարդալու, և վերջ։ 

— Ես չեմ կարող այղ պխել,— գոչեց վիրավորված աղՎ 

ջիկը։ — Ի՞նչ իրավունք ունեմ։ 

— Դունեչկայ ղու է՛լ տաքարյուն ես, վերջ տուր, վաղը*** 

Մի՞թե դու չես տեսնում***— ասաց սարսափահար մայրը1 

նետվելով դեպի Դունյան։ — Ախ, ավելի լավ է գնանք։ 

— Զա u անցում է,— Գ՚Ղ^ց զինով ցած Ռազումիխինը,—*. 

թե չԼ ո՛նց կհամարձակվեր։ Վազը այգ ամբողջ հիմարություն 

Նը գլխից գսւրս կթռչի... Իսկ այսօր նա իրոք վռնդեց Պյոտր 

Պետրովիչին։ Հենց այդպես էլ եղավ։ Իսկ Պյոտր Պ ետրովիչը 

բարկացավ*,, ճառաբանեց այստեղ, իր դիտելիքները ցույց 

տվեց, հետո էլ պոչը քաշեց ու գնաց*** 

— Ուրեմն դա ճի՞շտ էչ— ԳոԼ^9 Պույլխեբիա Ալեքսանդր 

րովնան։ 

— Ցտեսություն մինչև վաղը, եղբայրս,— կարեկցաբար 

ասաց Դունյան,— գնանք, մայրիկ**. Ցտեսություն, Ռոգյա։ 

— Լսո՞ւմ ես, քույր,— նրանց ետևից ասաց Ռասկոլնիկո-

վը՝ հավաքելով վերջին ճիգերը,— ես չեմ զառանցում* այգ 

ամուսնությունը ստորություն է։ Թող ես ստոր լինեմ, բայց 

դու չպետք է համաձայնես*** կամ ես, կամ նա*** Իսկ ես թե-

կուզև ստոր եմ, բայց այդպիսի քրոջը քույր չեմ համարի» 

Կամ ես, կամ Լուժինը։ Գնացեք*** 

— Գժվե՞լ ես, ինչ է, բռնակալ,— գռռաց Ռազումիխինը, 

բայց Ռասկոլնիկովը արդեն չէր պատասխանում, գուցե և ուժ 

չուներ պատասխանելու։ Բոլորովին ուժասպառ նա 'պառկեց 

բազմոցին ու դեմքը դարձրեց դեպի ՛պատը։ Ավգոտյա Ռոմա-

Նովնան հետաքրքրությամբ նայեց Ռազումիխինին, նրա սե 

աչքերը շողացին* Ռազումիխինը նույնիսկ ցնցվեց այդ հա-

յացքից։ Պույլխեբիա Ալեքսանդբովնան կանգնել էր ապ-

շած։ 

— Ես ոչ մի կերպ չեմ կարող գնալ,— գրեթե հուսաբեկ 
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շշնջաց նա Ռազսւմիխինի ականջին չ— ես կմնամ այստեղ, 

որևէ մի տեղ*** ուղեկցեք Դուն յային։ 

— Դրանով ամբողջ գործը կփլաքնհք,— սրտնեղելով փըս-

փըսաք Ռազումիխինը,— դուրս դնանք գոնե միջանցք, նաս-

տաս լա, լույս վառիր։ Երդվում եմ ձեղ, որ մամ առաջ քիչ 

մնաց խփեր մեղ, ինձ ե բժշկին,— շարունակեք նա արդեն 

սանդուղքի վրաւ — Հասկանո՞ւմ եք, հենց բժշկին։ Ու բմիշկը 

զիջեց, որպեսդի նրան չջղայնացներ, ու գնաց, իսկ ես ներքե* 

վում մնացի հսկելու, Ռսդյան հագնվեց ու ծլկեց։ Եթե ջղայ-

նացնեք, հիմա էլ, գիշերով կծլկի ու իրեն մի որևէ վնաս 

կհասցնի*** 

— Ա՛խ, ինչե՛ր եք ասում։ 

— Ավդոտյա Ռոմանովնան jjt կարող հյուրանոցում մնալ 

մենակ, առանք ձեզ։ Մտածեցեք, թե որտեղ եք գտնվում։ Այդ 

անիրավը, Պյոտր Պետրովիչը, մի՞թե չէր կարող ձեզ համար 

ավելի լավ բնակարան գտնել*** Սակայն գիտե՞ք, ես մի քիչ 

հարբած եմ, այս պատճառով էլ*** վատ խոսք ասացի* ուշա-

դրություն մի դարձնեք**. 

— Ես կգնամ այստեղի տանտիրուհու մոտ,— պնդում էր 

Պուլլխերիա Ալեքսանդրովնան,— ես նրան կաղաչեմ, որ ինձ 

PL Ռունյ ային մի անկյուն տա այո գիշերն անցկացնելու հա-

մար* Ես ՛չեմ կարող Ռոդյային այդպես թողնել, չե՛մ կարող* 

նրանք կանգնել էին սանդուղքի հարթակում, հենց տան-

տիրուհու դռան առաջ։ նաստասյան սանդուղքի վերջին աստի-

ճանից լուօավորում էր հարթակը։ Ռազումիխինը արտասովոր 

Հուզված էր։ Դեռ կես մամ առաջ, Ռասկոլնիկովին տուն ուզհկ-

քելով, նա թեպետև տեղի-անտեղի շատախոսում էր, ինքն էլ 

այդ գիտակցելով, բայց միանգամայն զվարթ էր և համարյա 

թարմացած, չնայելով, որ այդ երեկո սարսափելի քա-

նակությամբ օղի էր կոնծելւ Իոկ հիմա նա նույնիսկ մի 

ինչ-որ հրճվալից վիճակում էր գտնվում, ու միևնույն ժա-

մանակ կարծես թե իր խմած ամբողջ օղին միանգամից 

k կրկնակի ուժով խփեչ էր գլխին։ նա կանգնել էր այդ եր-

կու կնոջ հետ, բռնել նրանց ձեռքերը, համոզում էր նրանց 

ե զարմանալի անկեղծությամբ փաստարկներ բերում, ու 

հավանորեն դրանք մեծապես համոզիչ դարձնելու համար, 

իր յուրաքանչյուր խոսքի վրա պինդ, շատ պինդ, ցավեցr 



նելու չափ սեղմում էր նրանց ձեռքերը ու կարծես աչքե-

րով լափում էր Ավգոտյա Ռոմանովնային, բնավ չքաշվե-

լով դրանից։ նրանք ցավից երբեմն իրենց ձեռքերը ետ 

էին քաշում Ռազումիխինի ահագին, ոսկրոտ ձեռքից, բայց 

նա ոչ միայն չէր նկատում, թե ինչումն է բանը, այլև ա֊ 

վելի պինդ էր նրանց քաշում իր կողմը։ Եթե նրանք իրենց 

ծառայություն մատուցելու համար այժմ Ռազումի խինին 

հրամայեին գլխիվայր նեթքև նետվել սանդուղքից, ապա 

նա, անկասկած, առանց առարկելու կկատարեր այգ բա-

նը։ Պ ույլխերիա Ալեքսանդրովնան, որ տագնապալից ան-

հանգստությամբ էր մտածում իր Ռոդյա յի մասին, թեև 

զգում էր, որ այդ երիտասարդը խիստ տարօրինակ է և 

չափից դուրս ցավեցնելով է սեղմում իր ձեռքը, բայց 

որովհետև նա իր համար նախախնամ nt թյուն էր, nt ստի և 

ինքը, Պ ույլխերիա Ալեքսանդրովնան, չէր ուզում նկատել 

այդ բոլոր տարօրինակ մանրամասնությունները։ Չնայած 

նույնպիսի անհանգստության, Ավգոտյա Ռոմ անովնան 

թեպեաև երկչոտ բնավորություն չոմէեբ, բ այց զարման-

քով և գրեթե նույնիսկ վախով Էր տեսնում իր եղբոր ըն-

կերոջ օտարոտի, ճառագայթող հայացքները, և միայն 

անսահման վստահությունը, որ առաջացել Էր այդ տար-

օրինակ մարդու մասին նաստասյա յի պատմածներից, նր-

բան ստիպում Էր չփախչել Ռազումի խինից և հետը չտա-

նել մորըt Ավգոտյա Ռոմանովնան նաև հասկանում Էր, որ 

հիմա ինքը թերևս անկարող Է փախչել Ռազումիխինիցէ 

Սակայն մի տասը րոպե հետո նա բավական հանգստա-

ցավ» Ռազումիխինը ինչպես Էլ որ տրամադրված լիներ, 

րոպեապես ամբողջովին արտահայտվելու հատկություն ու-

ներ, այնպես, ոբ բոլորն Էլ շատ շուտով իմանում Էին, թե ում 

հետ գործ ունեն։ 

՝—• Չի կարելի գնալ տանտիրուհու մոտ, դա սարսա-

փելի անհեթեթություն Է,— գոչեց նա՝ համոզելով Պ ույԼ-

խերիա Ալեքոանգբովնային։ — Դուք թեպետև մայր եքէ 

բայց եթե մնաք, Ռոդյա յին կատաղության կհասցնեք, ե 

այգ դեպքում սատանան գիտե, թե ինչ կլինի։ Լսեք, ահա 

թե ես ինչ կանեմ. հիմա նաստասյան կնստի նրա մոտ, 

իսկ ես ձեզ երկուսիդ տՓւն կտանեմ, որովհետև դուք ա-



՛էլան ց ուղեկցողի չպետք է գնաք փողոցներով* մեղ մ ոտ, 

Պևտերբուրգում, այգ կողմից*** Հա՛, չավ, թքած դրա վրա... 

Հետո էլ ես իսկույն կվազեմ այստեղ, ու ազնիվ խոսք, 

քմյռորգ ժամից լուր կբերեմ, թե ի՞նչպես է նա, քնա՞ծ է, 

թե չէ, և այլն։ Հետո, լսեցեք, հետո կթռչեմ իմ բնակարա-

նը, այնտեղ ես հյուրեր ունեմ, բոլորն էր հարբած են, հա', 

կվերցնեմ թ,ոսիմ ովին, նրան բուժող բժշկին, որ հիմա 

գտնվում է իմ բնակարանում, հարբած չէ* նա երբեք հար-

բած չի լինում, նրան կտանեմ Ռոդյա յի մոտ, հետո էլ ան-

միջապես ձեզ մոտ կգամ, ուրեմն մեկ ժամում դուք Ռոգ-

յայի մասին երկու լուր կստանաք, ու բժշկից է[) հասկա-

նո՞ւմ եք, հենց բժշկից էլ լուր կստանաք* գա արդեն այն 

չէ, ինչ որ ինձնից ստանալիք լուրը։ Թե որ բանը վատ լի-

նի, երգվում եմ, ես ինքս ձեղ այստեղ կբերեմ, իսկ եթե 

լավ լինի, կպառկեք քնելու։ Իսկ ես ամբողջ գիշերը կանք-

կացնեմ այստեղ, հաշտում, նա չի էլ լսի* քէոսիմ ովին էլ 

կպատվիրեմ գիշերել տանտիրուհու մոտ, ոբ նա ձեռքի 

տակ լինիւ Հիմա Ռոդյա յի համար ի՞նչն է լավ, դո՞ւք, թե՞ 

բժիշկը, Բժիշկը Հո ավելի օգտակար է, օգտակար է։ 0՝եհք 

ո։րեմն պետք է տուն գնալ, իսկ տ անտի բուհ ու մոտ չի կա-

բելի գնալ* ինձ կարելի կ. իսկ ձեզ չի կարելի* չի թողնի, 

Որովհետև.*. որովհետև հիմար է։ նսւ ինձ կխանդի Ավ-

գոտյա Ռոմանովնային, եթե ուզում եք քոքանալ, նույնիսկ 

ձեզ..* Ավգոտյա Ռոմ անովնա յին անսլա յմ ան կխանդի*** 

Նա բոլորովին, բոլորովին տարօրինակ բնավորություն 

ունի։ Ասենք, ես էք եմ հիմար... էհ, թքած գրա վրա։ Գը-

նսւնքւ Հավատս՞։մ եք ինձ, հավատո՞ւմ եք, թե՞ չէ։ 

— Գնանք, մայրիկ,— ասաց Ավգոտյա Ռոմ անովնան յ 

•— նա անշուշտ կանի այն, ինչ որ խոստանում է։ Նա ար-

դեն վերակենդանացրել է եղբորս, իսկ եթե ճիշտ է, որ 

բժիշկը կհամաձայնի այստեղ գիշերել, ուրեմն դրանից 

լավ ի նչ կարող է լինել։ 

— Այյ դուք*** դուք*** դուք ինձ հասկանում եք, ոբով-

Հետև Գո*ք հրեշտակ եք,— հիացած գոչեց Ռազումի• 

խինր։ 

— Գն տնք, Նաստասյա, թոիր վերև ու նստիր Ռոդյայի 

մոտ, լ ո ւ յ ՚ ՚ ր վառած պահիր« ե& քառորդ ժամից կգամ*** 
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Պույլխեբիա Ալեքսանգբովնան թեև վերջնականապես> 

չհամոզվեց, բայց և էլ չէր ընդդիմանում։ Ռազումիխինը 

նրանց երկուսին էլ թևանցուկ արեց ու սանդուղքով ներքև 

տարավ։ Սակայն նա է՛լ էր անհանգստացնում Պույլխեբիա 

Ալեքսանդր ովնային։ «Թեև սա ճարպիկ ու բարի է, բայց 

արդյո՞ք կկարողանա կատարել իր խոստումը։ Տարօրինակ 

տեսք ունի*,.» վ 

— Լը մ, հասկանում եմք^ դուք մտածում եք, որ ես այս-

ւզիսի վատ տեսքով եմ,— նրա մտքերը ընդհատեց Ռա֊ 

զումիխինը։ նա չափազանց լայն֊լայն էբ քայլում մայ-

թով, այնպես որ մայրն ու աղջիկը հազիվ էին կարողա-

նում նրա հետ համաքայլ գնալ, և նա այգ չէր նկա-, 

տումւ 

— Անհ եթեթությ ս" ւն, այսինքն.,, ես, տխմարս, հարբած 

եմ, սակայն բանը այգ չէ, գինուց չէ, որ ես հարբած եմւ 

$եզ տեսա թե չէ, գլուխս պտտվեց*,* Սակայն թքած ինձ 

վրա։ Ուշադրություն մի դարձնեք* ես ստում եմ, ես ձեզ 

արժանի չեմ*,* Ես ձեզ ամենևին արժանի չեմ,,. Ձեզ ճա֊ 

նապարհելուց հետո հենց այստեղ քթանցքից երկու տա-

կառ ջուր կլցնեմ գլխիս, պրծավ֊գնաց,,, 0, եթե դուք գի-

տենայիք, թե ես ձեզ երկուսիդ էլ ինչպես եմ սիրում,,. Մի* 

ծիծաղեք և մի' բարկանաք,** բոլորի վրա բարկացեք, իսկ 

ինձ վրա մի'՚ բարկանաք։ Ես Ռոգյայի բարեկամն եմ, հետե-

վաբար նաև ձեր բարեկամն եմ։ Ես այդպես եմ ուղում... Ես 

այգ նախազգում էի*** անցյալ տարվանից, այդպիսի մի 

վայրկյան եղավ*** Ասենք ամենևին էլ չէի նախազգում, քա-

նի որ դուք կարծես թե երկնքից ընկաք։ Ես գուցե ամբողջ 

գիշեր չքնեմ.,. Այգ Զոսիմովը վերջերս վախենում էր, որ 

Ռոդյան կխելագարվի... Ահա թե ինչու չի կարելի նրան 

ջղայնացնել... 

— Ինչե ր եք ասում,— ճչաց մայրր։ 

— Մի՞թե բժիշկր ինքն էր այգ ասում,— վախեցած հար֊ 

ցըրեց Ավդոտյա Ռոմանովնան։ 

— Ասում էր, բայց բանը այդպես չէ, բոլորովին այդպես 

չէ։ նա գեղ էլ տվեց, դեղափոշի, ես տեսա, իսկ դուք հենց 

այգ ժամանակ էլ եկաք,,* Ավելի լավ կլիներ, որ դուք վաղը 

ժամանեիք։ Լավ է, որ մենք գնացինք։ Իսկ մի ժամ հետա 
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Զոսիմովը ինքը ձեզ կզեկուցի պմեն ինչի մասին։ նա հար-

բա ծ չէ։ Ես էլ Հարբած չեմ լինի... Իսկ ինչո՛ւ եմ այսպհո 

խմած, որովհետև անիծվածները ինձ ստիպեցին վեճի րռնը* 

վել։ ծ if երդվել էի վեճի չբռնվել**. Հա' անհեթեթություններ 

են ասում։ Քիչ մնաց տուրուդմբոց սարքեի։ Ես այնտեղ թո-

ղել եմ հորեզբորս իբրև նախազահ,., Կհավատա՞ք արդյոք, 

լիակատար դիմազրկություն են պահանջում և դրա մեջ հա-

ճույք են գտնում, ասում են% մարդը չպետք է ուրույն դեմք 

ունենա, ինքն իրեն չպետք է նմանվի։ նրանք դա ամենա-

բարձր առաջադիմությունն են համարում։ Գոնե իրենց խել-

քով ստեին, թե չէ,,, 

— Լսեք,— երկչոտ ընդհատեց Պույլխեբիա Ալեքսանդր 

րովնան, բայց դա միայն է՛լ ավելի տաքացրեց Ռաղում ի-

խինին։ 

— Դուք ի՞նչ եք կարծում,— գոչեք Ռազումիխինը՝ է՛լ 

ավելի բարձրացնելով ձայնը,— գաք կարծում եք, թե ես 

հակառա՞կ եմ նրանց ստելուն։ Դատարկ բան։ Ես սիրում եմt 

երբ ստում են։ Ստախոսությունը միակ մարդկային արտո-

նությունն է բոլոր օրգանիզմների հանդեպ։ Թե որ սաեքիրէ 

ճշմարտության կհասնես։ Ես մարգ եմ հենց նրա համար, ոբ 

ստում եմ։ Առանց նախապես տասնչորս անգամ, գուցե կ. 

հարյուր տասնչորս անգամ ստելու ոչ մի ճշմարտության չենք 

հասել, իսկ գա յուրատեսակ պատվավոր բան է* Հա՛, իսկ 

մենք չենք էչ կարողանում մեր խելքով ստել։ Դու ստիր, բայց 

քս խելքով ստիր, և այս դեպքում ես քեզ կհամբուրեմ| Չէ* 

ոբ համարյա ավելի լավ է յուրովի ստել, քան աւբիշի խելքով 

ճշմարտությունն ասել* առաջին դեպքում դու մարգ ես, իսկ 

երկրորդ դեպքում հենց միայն թռչուն։ ճշմարտությունը չի 

փախչի, իսկ կյանքը կարող է տուժել* այդպիսի օրինա՛կներ 

եղել են։ Ի՞նչ ենք մենք հիմաt Մենք բո լորս, առանց բացա֊՝ 

ռութ յան, գիտության, զարգացման, մտածողության, գյու-

սւերի, իդեալների, ցանկությունների, Լիբերալիզմի, բանա-

կանության, փորձի և ամեն, ամեն, ամեն, ամեն ինչի նկատ-

մամբ դեռ գիմնազիայի առաջին նախապատրաստական դա-

սարանում ենք նստած։ Ուրիշի խելք բանեցնելը դուր է եկել, 

at մենք դա սովորություն ենք դարձրել։ Այդպես չէ՞, ճիշտ 
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չե՞մ ասում,— բղավում էր Ռազումիխինը՝ ցնցելով ու սեղ-

մելով մոր ե աղջկա ձեռքերը,— այդպես չէ՛։ 

— Of աստված իմ, ես չգիտեմ,— ասաց խեղճ Պույլխե-

րիա Ալեքսանդրովնան։ 

— Այդպես է, այդպես*** թեև ես այնքան Էլ համաձայն 

չեմ ձեզ հեա,*— լրջորեն վրա բերեց Ավդոայա Ռոմ անովնան 

և ճչաց, որովհետև Ռազումիխինը այս անգամ Է՛՛լ ավելի 

պինդ ոեզմեց ե խիստ ցավեցրեց նրա ձեռքըէ 

— Այդպե՞ս Է, դուք ասում եք այդպե՞ս Է։ Դե ուրեմն 

որանից հեաո դուք*** դուք*,*— հիացած գոչեց Ռազումիխի-

նը,— դուք բարության, մաքրության, բանականության և*** 

կատարելության աղբյուր եքt Տվեք ձեր ձեոքը, տվեք*** դուք 

Էլ տվեք ձեր ձեռքը, ես ուզում եմ հիմա այստեղ ծնկաչոք 

համբուրել ձեր ձեռքերը։ 

Եվ նա ծունկ չոքեց մայթի վրա, որով այս անգամ բարե-

բախտաբար ոչ ոք չէր անցնում։ 

•— Վեբշ տվեք, խնդրում եմ ձեզ, ի՞նչ եք անում,— բղա֊ 

վեց ծայրահեղորեն անհանգստացած Պույլխերիա Ալեքսանդ-

րովնան։ 

— Վեր կացեք, վեր կացեք,— ծիծաղում և նույնպես ան-
հանգստանում էր Դունյան։ 

— ^Ւ դեպքում, մինչև ոբ կտաք ձեր ձեռքերը։ Ա՛յ, 

այդպես, պրծավ գնաց, վեր կացա, գնանք։ Ես խղճուկ դմբո 

եմ, ես արժանի չեմ ձեզ ու հարբած եմ*** Ես արժանի չեմ 

ձեո սիրելու, բայց ձեր առաջ ծունկ չոքելը յուրաքանչյուր 

մեկի պարտականությունն է, եթե նա իսկապես անասուն չէ$ 

Եո էլ հո ծունկ չոքեցի*** Ահա և ձեր հյուրանոցը, ու Ռոգյո-

նը իրավացի է հենց միայն նրանով, ոբ վերջերս վռնդեց ձեր 

Պյոտր Պեարովիչին։ Ախր նա ի՞նչպես համարձակվեց ձեզ 

տեղավորել այսպիսի հյուրանոցում։ Դա խայտառակություն 

է։ Գիտե՞ք արդյոք, թե ովքեր են այստեղ գալիս։ Չէ՞ որ դուք 

հարսնացու եք։ Դուք հարսնացո՞ւ եք, հա"։ Դե ուրեմն եո 

ձեզ կասեմ, որ այգ դեպքում ձեթ փեսացուն ստոր մարգ էէ 

— Լսեք, պարոն Ռազումիխին, դուք ձեզ»**— ասաց Պույլ-

խերիա Ալեքսանդրովնան։ 

— Այո, այո, դուք իրավացի եք, եո ինձ կորցրել եմֆ 



ամոթ ինձ,— սթափվեց Ռազումիխինը,— բայց*** բայց*** 

դուք չպետք է ինձ վրա բարկանաք, ոբ ես այսպես եմ խո-

սում* Որովհետև ես այգ ասում եմ անկեղծորեն և ոչ թե նրա 

համար, որ*** հըմ*** դա ստորություն կլիներ* մի խոսքով, 

ոչ նրա համար, որ ես ձեզ*** Հըմ*** դե, թոզ այդպես էլ լի-

նի, հարկավոր չէ, չեմ ասի, թե ինչի համար, չեմ համար-

ձակվում*** ժամ առաջ, եըբ Լուժինը ներս մտավ, մենք բո-

լորս հասկացանք, որ այդ մարդը մեր հասարակությունից 

չէ։ Եվ գա ոչ թե այն պատճառով, որ սափրիչի մոտ գանգ-

րացրել էր մազերը, որ նա փորձում էր խելք ցույց տալ, այլ 

այն պատճառով, որ նա լրտես է ե սպեկուլյանտ, որ նա 

շհուդ է և խեղկատակ, և դա աչքի է ընկնում* Դուք կարծում 

եք, թե նա խելացի" է։ Ոչ, նա հիմար է, հիմար* Մի՞թե նա 

սազում է ձեզ։ 0, աստված իմ* Գիտե՞ք ինչ, տիրուհիներ,— 

Ռազումիխինը հանկարծ կանգ առավ, երբ նրանք արդեն 

բարձրանում էին հյուրանոցի սանդուղքով,— այնտեղ, իմ 

րնակարանում թեև ր ոլորը հարբած են, բայց բոլորն էլ ազ-

նիվ են, ոt թեև մենք ստում ենք, թեև ես էլ եմ ստում, բայց 

վերչբ կհ առնենք ճշմարտության, որս վհ ետև ազնիվ ճանա-

պարհով ենք գնամ, իսկ Պյոտր Պետրովիչը*** ազնիվ ճա-

նապարհով չի Հնում։ Ես թեև նրանց թունդ հայհոյեցի, բայց 

բոլորին էլ հարդում եմ* նույնիսկ Աամեաովին էլ թեև չեմ 

հարգում, բայց սիրում եմ, որովհետև լակոտ է։ Նույնիսկ այն 

անասունին, Զոսիմովին էլ եմ սիրում, որովհետև ազնիվ է 

և գործին հմուտ.*. Սակայն բավական է, ամեն ինչ ասված 

է ու ներվածt Ներվա՞ծ է, այդպե՞ս է, դեհ գնանք։ Այս մի-

ջանցքը ծանոթ է ինձ, այստեղ եղել եմ* երրորդ համարում 

մի անգամ սկանդալ եղավ*.* Հա՛, դուք ո՞րտեղ եք տեղա-

վորվել, ո՞ր համարում։ Ութերո՞րդ։ Լավ։ Գիշերը փակեցեք 

դուռը, ոչ ոքի ներս մի թողնեք։ Քառորդ ժամից Լուր կբերեմ, 

կես ժամից էլ Զոսիմովի հետ կգամ, այ, կտեսնեք։ Ցե, 

գնացի։ 

— Աստված իմ, Դունեչկա, ի՞նչ է լինելուասաց Պույլ-

խերիա Ալեքսանդրովնան՝ սրտահույզ ու երկչոտ դիմելով 

աղջկան/ 
— Լան ղ ստացեք, մայրիկպատասխանեց Դոլնյան 

— 248 -



հանելով գլխարկն ու թիկնոցը,— աստված ինքն է այգ պա* 

րոնին ուղարկել մեզ, թեև նա եկել է ինչ-որ խրախճանքիցդ 

Հավատացնում եմ ձեզ, որ կարելի է նրա վրա հույս դնել։ 

Եվ այն ամենը, ինչ որ նա արդեն արել է եղբորս հա• 

մ ար,է, 

— Ախ, Դունեչկա, աստված գիտե, կգա, թե ոչ։ Եվ ինչՎ 

պե՛՛ս ես սիրտ արեցի թողնել Ռոգյային*** բոլորովին, բոլո* 

բովին չէի կարծում, թե նրան կգտնեմ այդպիսի վիճակումւ 

Որքա՜ն դաժան էր նա, ասես մեր հարազատը չլիներ*,, 

Մ որ աչքերում արցունքներ երևացին։ 

— Ոչ, այդպես չէ, մայրիկ։ Դուք լավ չնայեցիք, դուք 

հա' չալիս էիք։ Նա խիստ վշտացած է ծանր հիվանդությու-

նից, ահա և այս բոլորի պա աճա որ t 

— Ախ, այգ հի վա ն դա թյու ն ր։ Ի՞նչ Լ լին ելա, ի՞նչ է լի-

նելու։ Ինչպե՜ս էր նա քեզ հետ խոսում, Դունյա,— ասաց 

մայրը, երկչոտ նայեց աղջկա աչքերին, որպեսզի կարդար 

նրա մտքերը, ու արդեն կիսով չափ սփոփվեց, որ Դունյան 

պաշտպանում է Ռոգյային, հետևաբար ներել է եղբորը։ — 

Ես հավատացած եմ, որ նա վաղր խելքի կգա,— ավելացրեց 

մայրը՝ աղջկանից մինչև վերջ խոսք քաշելու համար։ 

— Իսկ ես այնպես եմ հավատացած, որ նա վաղը նույն-

պես կխոսի*** այգ մասին,— կտրուկ ասաց Ավգոտյա Ռո-

մանովնան, և իհարկե գա խորամանկություն էր, որովհետև 

այստեղ կար մի մոմենտ, որի մասին Պույլխերիա Ալեք-

սանգրովնան հիմա խիստ վախենում էր խոսել։ Դունյան մո-

տեցավ ու համբուրեց մորը։ Սա էլ պինդ, լուռ գրկեց նրան։ 

Այնուհետև նստեց՝ անհանգստությամբ սպասելով Ռազումի-

խինի վերադարձին ու սկսեց երկչոտ հետամտել աղջկան, 

որը ձեռքերը կրծքին խաչած, նույնպես սպասողական վիճա-

կում, իր մտքերով տարված, սկսեց ետ ու առաջ քայլել սեն-

յակում։ Ավդոտյա Ռոմանովնան սովորություն ուներ այդ-

պես մտազբաղ քայլել անկյունից անկյուն, ու մայրը միօտ 

էլ մի տեսակ վախենում էր այդ պահին խանգարել նրա մը-

տորմունքը։ 

Ռազումիխինը, իհարկե, ծիծաղելի էր հարբած վիճակում 

Ավգոտյա Ռոմանովնայի նկատմամբ հանկաբծակի բռնկված 
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՛իր կրքովէ սակայն նայելով Ավգոտյա Ռոմանովնային, մա֊ 

հավանգ հիմա, երբ նա ձեռքերը կրծքին խաչած, տխուր ու 

մտազբաղ քայլում Էր սենյակում է շատերը գուցե ներեին 

Ռազումիխինին, Էլ չխոսենք վերջինիս տարօրինակ վիճակի 

մասինt Ավղոտյա Ռոմանովնան բավականաչափ սիրուն Էր, 

բարձրահասակ, զարմանալի գեղակազմ, ուժեղ, ինքնավըս-

տահ, որ արտահայտվում Էր նրա յուրաքանչյուր շարժմամբ 

ե որբ, սակայն, բնավ չէր նսեմացնում նրա շարժումների 

մեղմությունն ու նրբագեղությունը։ Դեմքով նա նման էր եղ-

Ր"ՐԸ> բայց կարելի էր նրան նույնիսկ գեղեցկուհի անվանել։ 

Նրա մազերը մ ուգ-շեկլիկ էին, մի քիչ ավելի բաք գույնի, 

քան եղբոր մազերը, աչքերը գրեթե ոև էին, ճառագայթսզ, 

հպարտ և միևնույն Ժամանակ երբեմն, որոշ պահերի, ար-

տասովոր բարի։ նա գունատ էր, բայց ոչ հիվանդագին գու-

նատ. նրա դեմքը փայլում էր թարմությամբ և առողջու-

թյամբ։ Բերանը մի քիչ փոքր էր, իսկ թարմ ու ալ կարմիր 

ստորին շբթունքր կզակի հետ մեկտեղ մի քիչ դուրս էր ց ր ց -

ված, այդ գեղեցիկ դեմքի միակ անկանոնությունը, որը, 

սակայն, առանձնահատուկ բնորոշություն և, ի միջի այլոք, 

կարծես գոռոզություն էր արտահայտում։ նրա դեմքի ար-

տահայտությունը միշտ ավելի լուրջ էր և խոհուն, քան ու-

րախ, դրա փոխարեն ինչպե՛՛ս էր սագում ժպիտը այգ դեմ-

քին, ինչպե՛՛ս էբ նրան սազում ուրախ, երիտասարդական, 

անկեղծ ծիծաղը։ Հասկանալի է, որ տաքարյուն, սրտաբաց, 

պարզամիտ, ազնիվ, դյուցազնաբար ուժեղ և հարբած Ռա-

զումիխինը, որ երբեք այդպիսի բան չէր տեսել, առաջին 

իսկ հայացքից կորցրեց գլուխը։ Ավելացնենք նաև, ոբ նա 

պատահաբար ա ոիթ ունեցավ առաջին անգամ Դուն յային 

տեսնելու այն հիանալի պահին, երբ Դունյան համակված էր 

եղբորը տեսնելու բերկրանքով և վերջինիս նկատմամբ տա-

ծած սիրով։ Ռազումիխինը հետո տեսավ, թե ինչպես Դոմէ-

յայի ստորին շրթունքը ցնցվեց զայրույթից, իբրև պատաս-

խան եղբոր հանդուգն ու ապերախտորեն դաժան հրաման-

ներին, տեսավ, ու անկարող եղավ չհրապուրվել։ 

Ռազումիխինը, սակայն, ճշմարտությունն ասաց, երբ 

ժամ առաջ սանդուղքի վրա հարբած վիճակում բերանից 
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թռցրեց, թե Ռասկոլնիկովի տարօրինակ տանտիրուհին, 

Պրասկովյա Պավլովնան իրեն, Ռազումիխինին կ/սանղի ոչ 

միայն Ավգոտյա Ռոմանովնային, այլև անշուշտ հենց Պ ույլ-

խերիա Ալեքսանգբովնա յին։ Չնա յելով, որ Պ ույլխերիա Ալեք-

սանդրովնան արդեն քառասուներեք տարեկան էր, նրա դեմ-

քը դեռ պահպանել էր իը առաջվա գեղեցկության մնացորդ-

ները, ու բացի դրանից, նա իր տարիքից շատ ավելի փոքր 

էր թվում, որ համարյա միշտ^հատուկ է այն կանանց, որոնք 

մինչև պառավելը պահպանում են ոգու պայծառությունը, 

տպավորությունների թարմությունը և սրտի ազնիվ, անա-

ղարտ ջերմությունը։ Փակագծերի մեջ ասենք, որ այգ ամենը 

պահպանելը նույնիսկ պաոավ հասակում էլ գեղեցկությունը 

չկորցնելու միակ միջոցն է։ Նրա մազերը արդեն սկսել էին 

սպիտակել և նոսրանալ, աչքերի շարջը վաղուց փոքրիկ, 

ճառագայթաձև կնճիռներ էին երևացել, այտերը փոս էին 

ընկել ու թառամել հոգսից և վշտից, և այնուամենայնիվ այգ 

դեմքը գեղեցիկ էր։ Գա Գունեչկայի դիմանկարն էր, եթե 

վերջինս նկարվեր քսան տարուց հետո, և բացի դբանիցլ 

Պ ույլխերիա Ալե քսանգրովնայի ստորին շրթունքը այնպես 

դուրս ընկած չէր, ինչպես Գունեչկայինը։ Պ ույլխերիա Ալեք-

սանդրովնան զգայուն էր, բայց ոչ քաղցր-մեղցրության չափ, 

երկչոտ էր ու զիջող, բայց մինչև որոշ աստիճան, նա կա-

րող էր շատ բան զիջել, շատ բաների համաձայնել, եթե նույ-

նիսկ դա հակասեր իր համոզմունքին, սակայն միշտ էլ նրա 

մեջ ազնվության, սկզբունքների և ծայրահեղ համոզմունք-

ների այնպիսի գիծ էբ լինում, որից այն կողմ նա ոչ մի դեպ-

քում չէր կարող անցնել։ 

Ռազումիխինի գնալուց ուղիղ քսան րոպե անց լսվեց 

գռան երկու կամացուկ, բայց հապճեպ թակոց* նա վերա-

դարձավ։ ! 

— ներս չեմ գա, ժամանակ չունեմ,— հապճեպ ասաց 

նա՝ երբ գուռը բացեցին,— շատ խոր, հրաշալի, հանգիստ 

քնած է, աստված տա, որ տասը ժամ քնի։ նաստասյան նրա 

մոտ է, պատվիրեցի չհեռանալ մինչև իմ դալը։ Հիմա կբե-

րեմ թէսսիմովին, նա ձեզ կզեկուցի, իսկ հետո դուք էլ պառ-

կեք քնելու« տեսնում եմ, որ չափից դուրս հոգնած եք։ 

- 251 -



Ու Ռազումիխինը վազեվազ գնաք միջանցքով։ 

— Ինչպիսի՜ ճարպիկ և*** նվիրված երիտասարդ է,— 

բա ցա կանչեց չափազանց ուրախացած Պույլխեբիա Ալեք-

սանդր ո վն ան։ 

— Կարծես թե շատ լավ անձնավորություն է,— մի փոքր 

շիկնելով պատասխանեց Ավզստյա Ռոմանովնան ու դարձ-

յալ սկսեց սենյակով մեկ ետ ու առաջ քայլել։ 

Համարյա մի ժամ հետո միջանցքից քայլեր լսվեցին ու 

դուռը ուրիշ կերպ ծեծվեց։ Մայրն ու աղջիկը սպասում էինճ 

այս անգամ միանգամայն հավատալով Ռազոլմիխինի խոս-

տումին. և իսկապես, նա բերեց Աոսիմովյին։ Զոսիմովը ան-

միջապես համաձայնել էր թողնել խնջույքը և այցելել Ռաս-

կոլնիկովին, բայց կանանց մոտ եկել էր դժկամորեն և մեծ 

կասկածամտությամբ, չվստահելով հարբած Ռազումիխինին։ 

Սակայն նրա ինքնասիրությունր իսկույն հանգստացավ և 

նույնիսկ շոյվեց, նա հասկացավ, որ իսկապես իրեն սպա-

սում էին որպես գուշակի։ Նա նստեց ուղիղ տասր րոպե և 

կարողս։ ցավ միանգամայն սփովէել ու հանգստացնել Պույլ-

խեբիա Ալ ե ր it ա ն դրո վն ա յի ն ։ Նա խոսում էր արտասովոր կա-

րեկցությամբ, բայց ։լ it ւ աղ և մի տեսակ լրջորեն, ճիշտ այն-

պես, ինչսլես քսանյոթ տարեկան այդ Բժիշկը կխոսեր կա-

րևոր կոնսուլտացիա յի ժամանակ, ու ոչ մի բանով չշեղվեց 

տվյալ խնգրից ե մոր ու աղջկա հետ ավելի if ոտիկ ու մաս-

նավոր հա րաբերւո թյուններ սկսելու ամենաչնչին ցանկու-

թյուն անգամ չցուցաբերեց։ Դեռ ներս մտնելիս նկատելով 

Ավգոտյա Ռոմանովնայի կուրացուցիչ գեղեցկությունը, Զո-

սիմովը աշիւատեց ա jg հլության ամբողջ ժամանակվա ըն-

թացքում բոլորովին չնայել նրան, ու միայն Պույլխեբիա 

Ալեքոանդբովնայի հետ էր խոսում։ Այս ամենր նրան ար-

տակարգ ներքին բավարարություն էր պատճառում։ Հիվան-

դի մասին նա ասաց, որ նրա դրությունը այդ պահին միան-

գամայն բավարար է։ Ըստ իր դիտողությունների, բացի նրա 

կյանքս։,? վերջին ամիսներին եղած նյութական վատ պայ-

մաններից, հիվանդությունը ունի նաև բարոյական որոշ 

պատճաոներ, «այսպես ասած՝ բազմաթիվ, բարդ, բարոյա-

կան և նյութական ազդեցությունների, հուզումների, վախի, 
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հոգսերի, որոշ գաղափարների, և այլ երևույթների հետևանք 

է.*.»։ Անցողակի նկատելով, որ Ավգոտյա Ռոմ անովնան սկսել 

է առանձնապես ուշագիր լսել, 9,ոսիմովը մի քիչ ավելի երկար 

խոսեց այգ թեմայի շուրջ։ Իսկ Պ ույլխերիա Ալեքսանդրովնայի 

այն հուզումնալի ու երկչոտ հարցին, թե այգ ի՞նչ կասկածներ 

կան «իբր թե խելագարվելու մասին», $ոսիմովը հանգիստ 

ու անկեղծ քմծիծաղով պատասխանեց, որ իր խոսքերը խիստ 

չափազանցված են, որ, իհարկե, հիվանդի մեջ նկատելի է 

ինչ-որ մի գաղտնի միտք, մենամոլության ինչ-որ նշան, որ 

ինքը ՏՀոսիմովը հիմա առանձնապես հետամտում է բուժա-

գիտության չափազանց հետաքրքիր այդ բաժնին, բայց չէ՛* 

որ պետք է հիշել, որ համարյա մինչե այսօր հիվանդը զա-

ռանցանքի մեջ է եղել, և... ե, իհարկե, հա բա դա տների ժա-

մանումր նրան կամ բապնդի, կսփոփի ու փրկարար ազդե-

ցություն կունենա, ձեթե միայն կարելի լինի խուսափել նոր, 

առանձնահատուկ հուզումներից», լուրջ տոնով ավելացրեց 

Զոսիմովը։ Այնուհետև վեր կացավ, քաղաքավարությամբ ու 

սիրալիր գլուխ տվեց՝ լսելով Ավգոտյա Ռոմանովնայի օրհ-

նանքները, շնորհակալության ջերմ խոսքերը, աղերսանք-

ները, ու սեղմելով անսպասելիորեն նույնիսկ իրեն մեկնված 

նրա ձեռքը, գուրս ելավ՝ չափազանց գոհ իր այցելությունից 

ե, առավել ևս՝ ինքն իրենից։ 

— Վաղը կխոսենք, հենց հիմա անպայման պառկեցեք 

քնելու,— ասաց Ռազումիխինը՝ գնալով Աոսիմովի հետ։ — 

Վաղը որքան կարելի է շուտ ես կգամ ձեզ մոտ և լուր կբե-

րեմ։ 

— Սակայն ինչպիսի" չքնաղագեղ աղջիկ է այդ Ավգոտ-

յա Ռոմանովնան,— համարյա շրթունքները լիզելով, ասաց 

Զոսիմովը, երբ երկուսով դուրս ելան փողոց։ 

— Չքնաղագե՞ղ է, դու ասացիր չքնաղագե՞ղ է,— գոռաց 

Ռազումիխինը ու հանկարծ հարձակվեց {էոսիմովի վրա, 

բռնեց նրա կոկորդից։ — Եթե դու երբևէ համա րձակվես..* 

Հասկանո՞ւմ ես, հասկանո՞ւմ ես,— բղավում էր նա4 օձի-

քից բռնած ցնցելով նրան ու սեղմելով պատին,— լսե-

ՏՒ՞Ր* 
>— Թող է, հարբած սատանա,— պաշտպանվում էր Աո-
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սիմովը, ու հետո, երբ ազատվեց Ռազումիխինի ձեռքերից, 

ակնապիշ նայեց վերջինիս և հանկարծ փառ֊փառ ծիծաղեց։ 

Ռազումիխինը ձեռքերը կախած կանզնել էր նրա առաջ, մ ը ֊ 

ռայլ ու լուրջ մտքերով տարված։ 

— Իհարկե, ես ավանակ եմ,— ասաց նա ամպի պես 

մռայլ դեմքով,—- բայց չէ" Որ... զոլ նույնպես ավանակ ես։ 

— 0, ոչ, սիրելիս, բնավ այդպես չէt Ես հիմարություն֊ 

նեռ չեմ եբադում։ 

Նրանք լուռ քայլեցին ու երբ մոտեցան Ռասկոլնիկովի 

բնակարանին, խիստ մտահոգված Ռազումիխինը ընդհատեց 

լռությունը։ 

— ՀսՒր>՝— ասաց նա ս ի մ ո վ ի ն - դու լավ աղա ես, 

բայց դու, բացի քո բոլոր վատ հատկություններից, նաև 

անառակի մեկն ես, այն էլ կեղտոտ անառակներից մեկը, 

ես այգ գիտեմ։ Դու ջղայնոտ, թույլ և անպետք ես, գոլ ճար֊ 

պակալել ես և ոչ մի բանից չես կարող հրաժարվել, իսկ դա 

ես կեղտ եմ անվանում, որովհետև ուղղակի կեղտ ութ յան է 

հասցնում։ Դո։ այնքան ես քեզ [րջացրել, որ, ճիշտն ասած, 

ես բոլորովին չեմ հասկանում, թե ինչպես ես կարողանում 

այդ բոլորով հանզեբձ լավ nt նույն իսկ անձնուրաց բժիշկ 

լինել։ Փետրաներքնակի վրա՛ Է քնում (բժիշկ Է, հա"֊հա)է 

իսկ գիշերները վեր Է կենում հիվանդին օդնության հասնե-

լու։ Մի երեք տարի հետո դու այլևս վեր չես կենա հիվան-

դին այցելելու համար»,» Այ թե ինչ, սատանա, բանը այգ 

չէ, դու այսօր կգիշերես տանտիրուհու բնակարանում (նրան 

գոռով համոզեցի), իսկ ես խոհանոցում. ահա ձեզ հեշտու-

թյամբ ծանոթանալու առիթ։ Միայն թե ուրիշ բան մտքովդ 

չանցնիt Այստեղ գբա նշույլն անգամ չկա 

•— Մտքովս ամենևին էլ այդ չի անցնումt 

— Նա, սիրելիս, ամոթխած է, լռակյաց, քաշվող, մոլի 

ողջախոհ, nt այգ բոլորով հանդերձ հա ախ ու վախ է անում, 

հալվում մոմի պես, ուղղակի հալվում։ Աղատիր ինձ նրա-

նից, ի սեր աշխարհիս բոլոր սատանաների։ Շատ սիրու-

նիկն է,,» Կհատուցեմ, գլխովս կհատուցեմt 

Զոսիմովը է՛լ ավելի փառ֊փառ ծիծաղեց։ 

— Դուրս ես տալիս, էլի՛։ Նա ինչի՞ս է պետք։ 
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— Հավատացնում եմ, գլխացավանքը քիչ կլինի, որևէ 

բան դուրս աուր, ինչ որ ուզենաս, միայն թե նստիր կող-

քին ու խոսիր։ Դու հո բմիշկ ես, սկսիր բուժել որևէ բանից։ 

Երդվում եմ, որ չես զղջա։ նրա տանը դաշնամուր կա* գոլ 

հո գիտես, ես մի քիչ ծնգծնգացնում եմ* մի եբգ գիտեմ, իս-

կական ռուսական երգ, էԱզի արցսւնք եմ թափում$**, նա 

չավ երգեր է սիրում* հա՛, բանը ՜նրգից էլ սկսվեք* գոլ հո 

դաշնամուր նվաղելու մեջ վիրտուոզ ես, վարպես ես, Ռոլ-

բինշտեյն ես*** Հա վատացնում եմ, որ չես զղջա։ 

— Դու նրան ոբևէ խո՛ստո՞ւմ ես տվել, ինչ էւ Ստորա-

գրությո՞ւն ես ավել։ Գուքե խոստացել ես ամուսնանալ, 

հա՞**» 

— ոչ, այդպիսի բան չկաւ նա ամենևին էլ այդ տե՛-

սակ կին չէ* Չե բարովը փորձեց կապվել... 

— Դե ուրեմն թող նրան* 

— ձի Կարելի թողնել։ 

— Ինչո՛ւ չի կտրելիք 

— Այո> չի կաբելիլ սլբծավ-գնացլ խրվել ևմչ բարե-

կամս։ 

— Հլ ինչո՞ւ էիր նրան հրապուրում։ 

— Ես ամենևին էլ չէի հրապուրում, գուցե նույնիսկ ին-

քըս եմ հրապուրված իմ հիմարության պատճաէւով, իսկ նրա 

համար բոլորովին միևնույն Է՝ ես լինեմ թե ղու, միայն թե 

որևէ մեկը նստի կողքին և զբաղեցնի նրան։ Գիտե՞ս ինչ, 

աղբերացու... ը-ը... ո՞նց ասեմ. հա՛, դու մաթեմատիկա 

լավ գիտես ու հիմա էլ զբաղվում ես, դա հայտնի է ինձ*»* 

սկսիր նրա հետ ինտեգրալ հաշիվ անցնել, հոգիս վկա չեմ 

կատակում, լուրջ եմ ասում, նրա համար բոլո՛րովին միև-

նույն է* նա կնայի քեզ և ախ ու վախ կանի* և այդպես մի 

ամբողջ տարի։ Ի միջի այլոք ես շատ երկար, երկու օր ան-

ընդհատ նրա հետ խոսում էի պարոնների պրուսական ա-

պաբանքնեբի մասին (որովհետև էլ ուրիշ ի՞նչ բաների մա-

սին կաբելի է նրա հետ խոսել), հենք միայն հոգոց էբ հա-

նում և վիճում։ Սիրո մասին չխոսես, ջղաձգության չափ 

ամաչկոտ է, բայց և այնպես ցույք տսւր, թե չես կաբոզ նրա-

նից հեռանալ ե ուրիշ ոչինչ։ նրա մոտ հարմարավետ է* ոնց 
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որ քո տանը լինես* կարդա, նստիր, պառկիր, գրիր*** Նույ-

նիսկ կարելի է համբուրել զգուշությամբ*** 

— Ախր նա իմ ինչի՞ն է պետք\ 

— Է՛Հ, ոչ մի կերպ չեմ կարողանում դա քեզ բացատրել* 

Գիտե՞ս, դուք երկ ուսդ մ իւսնղամ այն Հաբ մ ար եք մ իմ յանցւ 

Ես աՈաջ էյ այս կապակցությամբ քո մասին էի մտածում*** 

$է" որ վերջբ ifitt այդ ես անելս։ ւ Վաղ թե ուշ, մի՞թե գա 

մ ի են այն չէ բեղ համարք Այստեղ, բարեկամս, խնդիրը վե-

րա բեր ու if Լ փափլիկ փետրաներքնակին և ոչ միայն դրան։ 

Այւ/տեղ Հրապուրիչ բան կա. այստեղ վերջին կայանն Էէ խա-

բիսխը) խաղաղ հանգրվանը, երկրի պորտը, աշխարհիս եռա-

ձկնային հիմքը, բիշիների, յուղալի կարկանդակների, իրիկ-

նային ինքնաեռի, մեղմ թառանչների և տաք կոֆտաների, 

փափլիկ պառկելատեղերի Էսենցիան, և ահա դու կարծես մե-

ռար, բայց միևնույն ժամանակ նաև կենդանի ես՝ միանգա-

մից երկու օգուտ։ Էհ, աղբերս, բավական դուրս տվի, քնե-

լու ժամանակն Է։ Լսիր, գիշերը ես երբեմն արթնանում եմ* 

կգնամ հիվանդին նայելու։ Ոչինչ, դատարկ բան Է, ամեն ինչ 

լավ Է։ Գո։ Էլ սւոանձնապես մի անհանգստանա, եթե ուզե-

նաս, մի անգամ կ դու գնա նայելու։ Հենց որ մի բան նկա-

տես, օրինակ՝ զա սան ցանք կամ տաքություն, կամ որևէ 

ուրիշ բան, ինձ արթնացրու։ Սակայն այղ չի լինի*** ^ 

— II ^ 

Մյուս օրը ժամը ութին Ռազումիխինը արթնացավ մտա 

հոդված և լրջախոհ վիճակում։ Այդ առավոտ հանկարծ նրա 

մեջ բազմաթիվ նոր և չնախատեսված տարակուսանքներ 

առաջացան։ Առաջ նա չէր էլ երևակայում, որ երբևէ այդպիսթ 

վիճակում կարթնանա։ Մինչև վերջին մանրամասնություն 

ները նա Հիշում էր ամենը, ինչ ոբ եղել էր նախորդ օրը, ու 

հասկանում էր, որ իր հետ ինչ-որ արտասովոր բան է կա-՝, 

տարվել, որ ինքը ստացել է մինչև այժմ իրեն իսպառ ան-

հայտ մի տպավորություն, որը նման չէ առաջվա բոլոր 

տպավորություններին։ Միևնույն ժամանակ նա պարզ գի-

տա կցում էր, որ իր գլխում բռնկված երազանքը բոլորովին 
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անիրագործելի է, այն աստիճան անիրագործելի, որ ինքը 

նույնիսկ ամաչեց դրանից և շուտով անցավ մյոլս, ավելի 

կենսական հոգսերին ու տարա կուսանքն երին, որոնր նրան 

ժառանգություն էին մնացել «երիցս անիծված նախ որ գ օ ր ֊ 

վանից»։ 

Ամենասարսափելին, որ վերհիշում էր նա, գա այն էր, 

որ ինքը երեկ «ստոր ե գարշելի էրձ ոչ միայն նրանով, որ 

հարբած էր, այլ նրանով, որ <չգտվճլով աղջկա գրությունից, 

հիմաո ու հապճեպ խ անդից գրգված, նրա ներկայությամբ 

հայհոյում էր նրա փեսացուին, չգիտենալով ոչ միայն նը֊ 

րանց փոխադարձ հա րաբերությունն երբ, այլև կարգին չճա֊ 

նաչելով այգ մ արդուն։ Եվ ինքը ի՞նչ իրավունք ուներ այգ֊ 

պես հապճեսլ և աոանց մտածելու դատողություններ անել 

նրա մաս ի ն և ո՞վ Լր ի ր ե ն խնդրեի որ դ ա տ ա վո ր [ի ն ի ւ Մ ի՞ ֊ 

թե այդւդիոի "՛ղջիկը* ինչսլիսին Ավգոայւս Ռոման ո վնւսն է, 

կարող է վաղի համար հանձնվել անարժան մարդուն ւ Ռւրե֊ 

մըն այդ մարդն էլ արժանիքներ ունի։ Հյուրանո՞ցր։ Ախր 

նա ի՞նչ իմանար, որ այդ տեսակ հյուրանոց է։ Չէ" որ նա 

բնակաբան է պատրաստումԹյո՛ւ, ինչպիսի՜ ստորություն 

է այս ամենըt Եվ ի՞նչ արդարացում է դա, որ ինքը հարբած 

էրւ Հիմար պատրվակ, որ իրեն է՛լ ավելի է ստորացնումt 

Գինու մեջ ճշմարտություն կա, և ահա այգ ճշմարտությունը 

ամբողջովին արտահայտվեց, «այսինքն՝ արտահայտեց իբ 

նախանձոտ, կոպիտ սրտի ամբողջ կեղտը»։ Եվ մի՞թե իրեն, 

Ռազումիխինին, գեթ որևէ չափով թույլատրելի է այդպիսի 

երազանք։ Ռ՞վ է ինքը այդպիսի աղջկա համեմատությամբ, 

ինքը, երեկվա հարբած խելառը և պարծենկոտը։ «Մի՞թե 

հնարավոր է այդպիսի ցինիկ և ծիծաղելի համ եմ ատ ութ յու֊ 

նը»։ Ռազումիխինը թունդ կարմրեց այդ մտքից ու հան-

կարծ հակառակի պես հենց այգ ակնթարթում պարզ վեբհի-

շնց> թե ինչպես երեկ սանդուղքի վրա նրանց ասել էր, ոբ 

տանտիրուհին իրեն կխանդի Ավգոտյա Ռոմանո վնային.,, 

այդ արդեն անտանելի էր։ Նա բռունցքով ուժգնությամբ խը-

փեց խոհանոցի վառարանին, վնասեց ձեռքը և դուրս գցեք 

աղյուսներից մեկը։ 

«Իհարկե, մի րոպե անց ինքնաստորացման ինչ֊որ զգա-

ցումով փնթփնթում էր նա քթի տակ, իհարկե^ ոլ հիլ!ա, ՈՀ 
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կ երբևէ հնարավոր չէ քավել ու արդարացնել այգ բոլոր 

գարշելիությունները... հետևաբար կարիք էչ չկա մտածել 

այգ մասին, այսուի ձ պետք Է ներկայանամ լուռ և... կատա-

րեմ պարտականություններ*/... նույնպես լուռ '&«.» ներողու-

թյուն չխնդրեմ, ոչինչ չասեմ ե... և իհարկե, հիմա ամեն ինչ 

կորած Էտ։ 

Այնո* ամենայնիվ հագնվելիս նտ սովորականից ավելի 

մանրակրկիտորեն գննեց իր կոստյում ր։ Ուրիշ կոստյում 

չուներ, իսկ եթե ունենար Էլ, գուցե ե չհագներ, <rդիտմամբ 

չէի Հագնի»։ Բայց, համենա յն դեպս, չի Iկարելի ցինիկ լի-

նեի կեդտոտ nt փնթի մնալ. նա իրավունք չունի վիրավոյւե֊ 

լու ուրիշների զգացմունքները, մանավանդ որ նրանք, այդ 

ուրիշները իր կարիքն են զգում և իրենք են նրան իրենց մոտ 

կանչում։ նա խոզանակով մանրակրկիտորեն մաքրեց հա-

գուստը։ Սպիտակեղենը միշտ էլ հսէնգոլր՚ժելի էր լինում* այգ 

կողմից նա առանձնապես մաքրասեր էբ։ 

Այգ աոավոտ նա խնամքով լվացվեց։ նաստասյայից օ-

ճաո վերցնելով, չվաց մագեբր, պարանոցը և մանավանդ 

ձեռքերը։ Իսկ երբ հարց ծագեց՝ արդյո՞ք պետք է սափրվել, 

թե՞ ոչ (Պբասկովյա Պավլովնայի մոտ կային հիանալի ածե-

լիներ, որոնք մնացել Լին հանգուցյալ պարոն Աարնիցինի 

մահից հետո), ապա այգ հարցը իսկույն լռւծվեց բացասա-

կան իմաստով. «Թոզ մորուբս այսպես էլ մնա, թե չէ կմ ը-

տածեն, ոբ սափրվել եմ... զուր գալու համար։ Ոչ մի դեպ-

քում չեմ սափրվի»։ 

«Եվ... որ գլխավորն է, ես այնպե՜ս կոպիտ եմ, կեղտոտ, 

վարվեցողությունս պանդոկային է և.** և ասենք թե ես գի-

տեմ, որ ինբս էլ հո մի քիչ կարգին մարդ եմ... Բաձ£ այս-

տեղ ի՞նչ կա հպարտանալու, որ կարգին մարգ եմ։ Ամեն 

մեկը պետք է կարգին մարդ [ինի, ու դեռ դրանից էլ ավելի, 

ե... ե այնուամենայնիվ (ես այդ հիշում եմ) ես էլ այնպիսի 

բաներ եմ արել, որոնք թեպետև անպատվաբեր չեն, բայց և 

այնպես... Հապա ինչպիսի" մտածմունքներով եմ տարվել. 

Հը՛մ... և այս ամենը արի ու համեմ ատիր Ավգոտյա Ռոմ ա-

նովնայի հետ։ էհ, գրողը տանի, թոզ այդպես լինիt Հենց 

դիտմամբ կլինեմ այսպես կեղտոտ, պանդոկային, ԱԼ թքած 

ամեն բանի վրա1 է՛լ յսվեչի այսպես կլինեմ...» 



Ռազում Էխ ինը այսպիսի մ հնախոսություններով Էր տար-

ված, երբ ներս մտավ Զոսիմովը, որը գիշերել Էր Պրասկով-

յա Պավլովնայի բնակարանում, դահլիճում։ 

նա տուն Էր գնալու ե մինչ այդ շտապեք նայել հիվւոն -

գին։ Ռազումիխինը նրան աս աք, որ հիվանդը ա բջա մ կան 

պես քնած Է։ Զոսիմովը կար գա գրեք չարթն աքն ել, մինչե որ 

հիվանդը ինքը արթնանա։ Խոստաթավ գալ տասնմեկին։ 

— Եթե միայն նա տանը՜^լինի,— ավելացրեք Զոսիմովը։ 

— Փո՚ւ, գրողը տանի,, իմ հիվանդը ինձ չի ենթարկվում, գե 

արի ու ր ուժ իր։ Չգիտես, սա" Է գնալու նրանք մո», թե" 

նրանք են այստեղ գալու* 

— Ես կարծաւմ եմ, աբ նրանք, իհարկե, կխոսեն իրենք 

ընտանեկան գործերի մասին,— պատասխանեք Ռազումի-

խինը՝ հասկանալով հարցի նպատակը։ Ես կգնամ։ Հաս կա-

նալի Է, որ դու, որպես բժիշկ, ավելի շատ իրավունքներ ու-

նես, քան թե ես։ 

— Ես հո խոստովան ահա յր չե՞մ, կգամ ու կգնամ, ա֊ 

ոանց այգ Էլ շատ գործեր կան։ 

— Ինձ մի բան Է անհանգստացնում,— նոթերը կիաե-

լով ընդհատեց Ռազումիխինը,— երեկ ես նրա հետ տուն 

Հաչու ժամանակ ճանապարհին զանազան հիմարություններ 

դուրս տվի,** այլ ե այլ բաներ,,* Ի միչի այլոց ասացի, որ 

դու վախենում ես, թե իբր նա,*, հակված Է խելագարու-

թյան*,* 

— Գոլ կանանց մոտ Էլ երեկ այդպիսի բան դուրս 

տվիր։ 

— Գիտեմ, ոբ դա հիմարություն Էր, ուզում ես խփիր։ 

Ի այց ասա, արդյո՞ք այդ մասին դու մի որևէ հաստ՛ատուն 

միտք ես ունեցել։ 

— Ասում եմ՝ գա անհեթեթություն է, ի՞նչ հաստատուն 

միտք։ Դու ինքդ էիբ նրան նկարագրում իբրե մենամոլի, երբ 

ինձ նրա ւTurn էիր բերում... Հըմ, մենք ինքներս երեկ կրակի 

վրա լուդ լցրինք, այսինքն՝ գոլ այդպես վարվեցիր ներկա-

րարի մասին քո պատմածներով*** էա՜վ խոսակքություն է, 

երբ գուցե նա ինքը գբաԱից է խելքը թռցրեղ։ եթե ես 

սաույգ գիտենայի, թե այն ժամանակ ինչ էբ կատարվել ոս-

տիկանության դրա ո են յակում ե ինչպես մի ոմն սրիկա այդ 
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կասկածանքով վիրավոր ել էր նրան... Հը՛մ... Երեկ այդպի-

սի խոսակցություն թույլ չէի տա։ Ախր, այդ մենամոլները 

էաթիլը օվկիանոս են դարձնում, չեղած բաներ են մոդոնում 

... Որքան ես Հիշում եմ, երեկ Զամեաովի պատմածից ինձ 

Համար պարզվեց գործի կեսը։ Եվ ի՞նչ։ Ես մի դեպք գիտեմ, 

իե ինչպես քառասուն ամ յա մի հիպոխոնդրիկ, անկարող լի-

նելով տանել ութ տարեկան մի տզայի ամենօրյա ծաղրանք-

ները սեղանի շուբջր, մ "բթեց նրան։ Ւսկ այստեղ, ամբող֊ 

ջովին ցնցոտիապատի մեկը, թաղամասի չկաի ՀԱկիէԸւ 

սկսված Հիվանդությունը և այդպիսի կասկածա՛նք։ Ջղա-

գրգիռ հիպոխոնդրիկի մա սին։ Կատաղի, բացառիկ սնավտա-

ռությամբ Հանդե՛րձ։ Գուցե և Հենց այստեղ է Հիվանդու-

թյան ամբողջ մեկնակետը։ ԷՀ, գրողը տանի... Ի միջի այ-

լոց այդ Զամետովը իրոք Հաճեչի տղա է, միայն թե... Հը՛մ... 

երեկ իզուր պատմեց այդ ամենը։ Սարսափելի շատախոս է։ 

— Ո՞ւմ է պատմել որ։ Ւնձ ու քեզ։ 

— նաև Պորֆիրի ի hi 

֊- Հե ա ո ի՞նչ, որ նրան էլ է պատմել։ 

— Հա՛, ղո։ որևէ աղղևց ու թյուն Ունե՛՛ս նրանց՝ մոր ե 

բրոջ վրա։ Այսօր պեաք է ղղ*"յշ վարվել Հ իվա՛ն ղի Հետ։ 

— նրանք իրար հետ համաձայնության կղան,— դժկամ 

պ ա տ ա սի։ ան եց Ռադս։ մ իխ ի նր։ 

— Ինչո՞ւ է Ռոդյան այդսլես հարձա կվում Լուժինի վրա։ 

Լուժինը հո փողով մարզ է, աղջկա համար էլ կարծես թե 

զզվելի չէ... ու չէ՞ որ նրանք ոչինչ չունեն։ 

— էլ ի՞նչ ես խոսք դուրս քաշում,— ջղայնացած գոչեց 

Ռազումիխինը,— ես ի՛՛նչ իմանամ, ունեն, թե չունեն։ Ինքդ 

Հարցրու, գուցե և իմանաս,*. 

— Փու, դու երբեմն ինչքա՜ն հիմար ես լինում։ Երեկվա 

հարբածությունդ դեռ չի անցել... Ցտեսություն. քո Պրաս-

կովյա Պավլովնային իմ կողմից շնորհակալություն հայտ-

նիր գիշերելու համար։ Փակվեց իր սենյակում, դռան ետևից 

էլ չպատասխանեց իմ բարևին, ժամը յոթին էր վեր կացել, 

նրա Համար խոՀանոցից, միջանցքով ինքնաեռ տարան... 

Ես չարժանացա նրա երեսը տեսնելուն... 

Ժամը ուղիղ իննին Ռազումիխինը մտավ Բակալեևի Հյու-

րանոցր։ Մայր ու աղջիկ վաղուց Հիստերիկ անՀամբերու-
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թյամբ սպասում էին նրան։ Նրանք վեր էին կացել ժամր յո-

թից կամ նույնիսկ ավելի վաղ։ Ռազումիխինը ներս մտավ 

գիշերվա պես մթնած դեմքով, անհարմար գլուխ ավեց, որի 

համար իսկույն բարկացավ, իհարկե, ինքն իր վրա։ Ասես 

Գլուխը տեղը չէր։ Պ ույլխերիա Ալեքսանդրովնան անմիջա-

պես նետվեց նրա կողմը, վերցրեց նրա ձեռքերբ և քիչ մը-

նտց դրանք համբուրեր։ Ռազու միխինր երկչոտ նայեց Ավ-

գոտ յա Ռոմանովնային* pn^JS վերջինիս գոռոզ դեմքին էլ 

այգ րոպեին երախտագիտության ու բարեկամության այն-

պիսի արտահայտություն կար, այնպիսի լիակա տա ր և Ռա-

զու միխինի համար անսպասելի հարգանք էր նկատվում 

(հեգնական հայացքների և ակամա, վատ թաքցրած արհա-

մարհանքի փոխարեն), որ նտ իրեն ավելի լավ կզգար, եթե 

իրեն նախ տտին բով ըն դան եին, թե չէ նա իրեն խիսս/ ան֊ 

հ արմ ա ր զ դ ա g t Put ր h բա fn in ա ր ա ր խ ո սա կց ութ յան հա մ ա ր 

սլա տր աստի թեմա կար, և նա իսկույն ևեթ կաոչեց այգ թե-

մայից։ 

Լսելով, որ «դեռ . չի արթնացել, բայց ամեն ինչ հիանալի 

է», Պ ույլխե րիա Ալեքս անդր ո վնան հայտարարեց, որ դա 

շատ լավ է, որ «իրեն խիստ, շատ խիստ հարկավոր է նա-

խապես խոսել նրա մասին»։ Հետևեց թեյի հարցր և այն 

միասին խմելու հրավերը, նրանք դեռ թեյ չէին խմել սպա-

սելով Ռազումիխինին։ Ավգոտյա Ռոմանովնան զանգահա-

րեց, հայտնվեց կեղտոտ, ցնցոտիավոր սպասավորը, ու նը-

րան հրամայվեց թեյ բերել, որը, վերջապես, մատուցվեց, 

բայց այնպիսի կեղտոտ պարագաներով և այնպես անվա-

յելուչ, որ կանայք ամաչեցին։ Ռազումիխինը փորձեց տա-

քացած վատաբանել հյուրանոցը, բայց, հիշելով Լուժինին, 

Լռեց, շփոթվեց ու խիստ ուրախացավ, երբ Պույլխեբիա 

Ալեքսանդրովնան, վերջապես, սկսեց անընդհատ իրար ետե-

վից հարցեր տալt 

Պատասխանելով հարցերին, Ռազումիխինը խոսեց երեք 

քառորդ ժամ։ Նրան շարունակ ընդհատում և նորանոր հար-

ցեր էին տալիս։ Նա կարողացավ հաղորգել Ռոդյոն Ռոմա-

նովիչի կյանքի վերջին տարվա իր գիտեցած բոլոր գլխավոր 

ոլ կարևոր փ աստերը վերջում հանգամանորեն պատմելով 

նրա հիվանդության մասին։ Սակայն նա շատ բան բաց թո-



ղեց, ինչ որ անտեղի էր Համարում* ի միջի այլոց ոչինչ չա՛ք 

սաց ոստիկանության գրասենյակում տեղի ունեցած դեպքի 

և դրա բոլոր հետևանքների մասինւ նրա պատմածը ադա֊ 

հությամբ էին լսում, բայց երբ նա մտածում էր, որ արդեն 

վերջացրել է ու բավաբարել իր ունկնդիրներին, բանից դուրո 

եկավ, որ նրանց համար ինքը կարծես ղեո չի էլ սկսել իր 

պատմությունըւ 

— Ասացեք, ասացեք ինձ, ի՞նչ է ձեր կարծիքը*** ա՛խ, 

ներեցեք, ես մինչև հիմա դեո չդիտեմ ձեր անունը,— հապ֊ 

էեպորե՚ն վրա Էր տալիս Պույլխեբիա Ալեքսան դրովնան։ 

֊ Դմի արի Պրոկոֆիչ։ 

— Հա՛, Դմիտրի Պրոկոֆիչ, ես շատ, շատ կուզենայի 

իմանալ... թե առհասարակ.** նա այժմ ինչպես Է նայում 

իրերին, այսինքն, հասկացեք ինձ, ինչպես ասեմ ձեզ, ա յ ֊ 

սինքն՝ ավելի լավ Է ասել, թե նա ինչ Է սիրում և ինչ չի 

սիրումւ Արդյո՞ք նա միշտ այդպես ջղայնոտ Է։ Ի՞նչ ցան֊ 

կություններ ունի և, այսպես ասած, ինչպիսի՞ երազանքնե֊ 

ր ով Է տարվում, ասեք, եթե կարելի Է։ Հիմա հատկապես 

ի՞նչն Է առանձնահատուկ ազդեցություն թողնում նրա վրա։ 

Մի խոսքով, ես կցանկանայի 

— Ա՛խ, մայրիկ, ինչպե՜ս կարելի Է միանդամից պա-

տասխանել այղ բոլոր հարցերին,— միջամտեց Դունյան։ 

— Ա՛խ, աստված իմ, ես բոլորովին չէի սպասում, որ 

նրան կհանդիպեմ այդպիսի վիճակում, Դմիտրի Պրոկոֆիչ։ 

— Այդ միանգամայն բնական է,— պատասխանեց Դմիտ-

րի Պրոկոֆիչը։— Ես մայր չունեմ, հորեղբայրս ամեն տա-

բի գալիս է այստեղ և համարյա ամեն անգամ ինձ չի ճա-

նաչում նույնիսկ իմ արտաքինից, իսկ նա խելոք մարգ է. 

ձեր անջատման երեք տարում շատ ջուր է հոսել։ Էհ, ի*նչ 

ասեմ ձեզ* մեկ և կես տարի է, որ ես ճանաչում եմ Ռոգյո֊ 

նին, մռայլ է, նոթոտ, գոռոզ ու հպարտ. վերջին ժամ տնակ-

ներս կասկածամիտ է ու մելամաղձոտ (գուցե առաջ էլ այդ-

պես է եղել)։ Մեծահոգի է և բարի։ Չի սիրում իր զգաց-

մունքները արտահայտել և ավելի շուտ դաժանություն կա-

նի, քան բաց կանի սիրտը։ Սակայն երբեմն ամենևին էլ 

մելամաղձոտ չի լինում, այլ անմարդկայնությա՛ն չափ սառ-

նություն և անզզայություն է ցուցաբերում, իրավ, կաբծձո 



նրա մեջ երկու հակադիր բնավոր ութսուններ են հեր թավ։ ոխ" 

վում։ Երբեմն խիստ սակավախոս Է* չարուն ա կ ժամանակ 

չունի, շարունակ իբր թե խանգարում են նրան, իսկ 

ինքը պառկում Է, ոչի^Լ չի անում։ Ծաղրասեր չէ, ե գա 

ոչ այն պատճառով, որ պակասում է սրամտությունը, այչ 

այն պատճառով, որ. կարծես ժամանակ չունի այդպիսի դա-

տարկ բաների համար։ Ինչ որ ազբւմ են, մինչև վերջը չի 

լսումt Երբեմն չի հետաքրքրվում այն ամենով, ինչով բոլորը 

հետաքրքրվում են տվյալ րոպեին։ Իրեն շատ բարձր է գնա-

հատում ու կարծես թե դրա համար որոշ իրավունք ունիէ 

Էհ, Էլ ի՞նչ ասեմ... Ինձ թվում Է, որ ձեր գալուստը նրա 

Վրա փրկարար ազդեցություն կունենա։ 

— Ա՛խ, տա" աստված,— Գ ՚ ՚ չ ե ց Պ ույլխերիա Ալեքսանղ-

րովնան, որին տ անջամ Էր Ռաղո։միխինի կարծիքը նրա 

/հողյայի մասին։ 

Ռազումիխինը, վերջապես, ավելի զվարթ նայեք Ավգոտ-

յա Ռոմանովնային։ Խոսակցության ժամանակ նա աղջկան 

նայում Էր հաճախ, բայց անցողակի, միայն մի ա կնթա րթ, 

ու իսկույն շուռ Էր տալիս հայացքը։ Ավգոտյա Ռոմ անովնան 

մերթ նստում Էր սեղանի մոտ և ուշադրությամբ ունկնդրում, 

մերթ նորից վեր Էբ կենում և սկսում Էր ըստ իր սովորու-

թյան քայլել անկյունից անկյուն, ձեռքերը խաչաձև կրծքին 

ծալած, շրթունքները սեղմած, երբեմն հարց Էր տալիս ա-

ռանց քայլերը ընդհատելու, մտազբաղ։ Նա Է՛լ սովորություն 

ուներ մինչև վերջը չլսել, ինչ որ ասում Էին։ Նա հագել Էր 

բարակ գործվածքից կար ած ինչ-որ մուգ շբջազգե սա, պա-

րանոցին սպիտակ, թափանցիկ շարֆ Էր կապել։ Ռազումի-

ի՚ինը ըստ շատ նշանների նկատեց, որ մայրն ու ադջիկը 

չափազանց աղքատ են ապրում։ Եթե Ավգոտյա Ռոմանով-

նան հագնված լիներ թագուհու պես, Ռազումիխինը երևի 

նրանից բնավ չվախենար. իսկ հիմա թերևս այն պատճա֊ 

ւ։ով, որ աղջիկը աղքատիկ հագուստով Էր, և նա, Ռազումի-

խինը, նկատել Էր աղքատության այդ բոլոր նշանները, նրա 

սիրտը երկյուղ զգաց, և նա սկսեց վախենալ իր յուրաքան-

չյուր խոսքի, յուրաքանչյուր շարժման համար, մի բան, որը, 

իհարկե, ճնշող Էր առանց այն Էլ ինքն իրեն չվստահող մար-

դու Համար։ 
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— ԴոՀք* շատ*հետաքրքիր բաներ ասացիք եղբորս բնա֊ 

վորության մասին և... անաչառ կերպով ասացիք։ Այղ լավ 

է, ես կարծում էի, որ դուք պատկառանքով եք վերաբերվում 

Նրան,— ժպտալով ասաց Ավդոտյա Ռոմանովնան։ — թ՚ր^ 

ւ[ում է, որ ճիշտ է նաև այն, որ նրա կողքին պետք է կին 

լինի,— մտազբաղ ավելացրեց նա։ 

— Ես այզ չասացի, սակայն դուք զուցե և ղրանում էլ 

իրավացի եք, միայն թե.., 

— Ի՞նչ։ 

— Չէ՞ որ նա ոչ ոքի չի սիրում, գուցե և երբեք չսիրի) — 

կտրուկ ասաց Ռա զումի[սինր։ 

— Այսինքն1 ընդունակ չէ՞ սիրելուt 

— Գիտե՞ք, Ավգոտյա Ռոմանովնա, դուք խիստ նման 

եք ձեր եղբորը, նույնիսկ ամեն ինչով,— հանկարծ իր հա-

մար էլ անսպասելի կերպով բերնից թռցրեց Ռազումիխինը, 

բայց հիշելով այն, ինչ որ քիչ առաջ ասել էր նրա եղբոր մա-

սին, թանդ- կարմրեց ե խիսս/ շփոթվեց։ նայելով նրան, Ավ֊ 

ղոտյսւ Ռոմ ան։։ վնան չէր կարող չծիծաղել։ 

— Ռոդյայի վերաբերյալ դուք երկուսդ էլ կարող եք 

սխալվել,— վրա բերեց մի փոքր վիրավորված Պույլխեբիա 

Ալեքսանդրս վնան։ — Ես նրա այժմյան վիճակի մասին 

չեմ խոսում, Դունեչկա։ Ինչ որ գրում է Պյոտր Պետրովիչը 

իր նամակում... և ինչ որ ես ու դու ենթադրում էինք, գուցե 

և ճիշտ չէ, բայց դուք չեք կարող եբևակայել, Դմիտրի Պրո-

կոֆիչ, թե որքան նա ֆանտաստիկ է և, ի՞նչպես ասեմ, քը-

մահաճ է։ Ես երբեք չէի կարողանում վստահել նրա բնավո-

րությանը, նույնիսկ երբ նա դեռ տասնհինգ տարեկան էր։ 

Ես հավատացած եմ, որ հիմա էլ նա հանկարծ իրեն մի որևէ 

այնպիսի բան կանի, որը երբեք և ոչ մի մարդու մտքովն 

էլ չի անցնի... Հեռու չգնանք, արդյոք հայտնի՞ է ձեզ, թե 

ինչպես նա մեկ ու կես տարի առաշ ինձ ապշեցրեց, հուզեց 

և համարյա բոլորովին ուժասպառ արեց, երբ խելքին փչել 

էր ամուսնանալ ա յ ն , , , ֊ ը ֊ ը . * ֆ ո՞նց է անունը,,, այն Զարնի֊ 

ցինայի, իր տանտիրուհու աղջկա հետ։ 

— Դուք որևէ մանրամասն բան գիտե՞ք այգ պատմու-

թյան մասին,— հարցրեց Ավդոտ յա Ռոմանայնան։ 



— Դուք կարծում, եք այն ժամանակ նրան կկասեցնեի՞ն 

իմ արցունքները, իմ խնդրանքները, իմ հիվանդությունը, 

գուցե և վշաից իմ մեռնելը, մեր աղքատությունը,— ւոաքա֊ 

ցած շարունակեց Պ ույլխերիա Ալեքսանդրովնան։ — Հան-

գիստ կերպով կհաղթահարեր բոլոր խոչընգոտները։ Եվ մի՛՛-

թե նաէ մի՛՛թե նա մեղ չի սիրում։ 

— նա ինձ երբեք և ոչինչ չի աջել այդ պատմության մա-

սին,— ԳԴոլյշ պատասխանեց Ռազումիխինըբայց եո 

որոշ բան լսել եմ հենց տիկին Զարնիցինայից, որը նույն-

սլես յուրատեսակ սակավախոս Է, ու ինչ որ լսել եմ,, թերևս 

մի քիչ նույնիսկ տարօրինակ Է... 

— Ւսկ ի՞նչ, ի՞նչ եք /սել,— միանգամից հարցրին մայրն 

ու աղջիկըէ 

—~ Սակայն այնքան Էլ մի աոանձին բան չկա» Ես միայն 

իմացել եմ, որ այդ ամուսնությունը այնքան Էլ տիկին Զաբ-

նիցինայի սրտովը չէր, թեև արդեն կարգավորված էր ե 

չկայացավ միայն հաբսնացուի մահվան պատճառով... բացի 

դրանից, ասում են, որ հարսնացուն նույնիսկ սիրուն էլ չէր, 

ասում են, ոբ նույնիսկ տգեղ էր*** հիվանդոտ և... տարօրի-

նակ... Սակայն կար՛ծես թե որոշ արժանիքներ ուներ։ Ան-

պայման պետք է ինչ-որ արժանիքներ լինեին* այլապես 

ոչինչ չի կարելի հասկանալ**. 9կար նաև ոչ մի օժիտ, ասենք 

Ռոդյան հույս էլ չէր գնի օժիտի վրա... Առհասարակ դժվար 

է դատել այդպիսի գործի մասին։ 

— Ե-ս հա,վատացած եմ, որ՛ աղջիկը արժանավոր է եղել, 

— կարճ ասաց Ավգոտյա Ռոմ անովնան։ 

— Աստվա՛ծ նեբե ինձ, այն ժամանակ նրա մահը ինձ 

ուրախացրեց, թեև չգի տեմ, թե նրա՛նցից որն էր մյուսին 

կործանելու, տղա՞ ն աղջկան, թե" աղջիկը տղային, — եզրա֊ 

փակեց Պ ույլխերիա Ալեքսանդրովնան։ Այնուհետև կրկին 

սկսեց զգուշությամբ, ընդմիջումներով հարցեր ասդ Ռոդյա-

յի և էուժինի միջև նախորդ օրը եղած վեճի մասին, ան-

ընդհատ նայելով Դսւն յային, որ ակն երևա լ՛ար հաճելի չէր 

վերջինիս։ Այդ միջադեպը ըստ երևույթին առավեչապես, 

j ախ Լցնելու և հուզելու չափ անհանգստացնում էր նբան։ 

Ռազումիխինը նորից մանրամասն պատմեց ամեն ինչ, բայց 

այս անգամ ավելացրեց նաև իր եզրակացությունը. նա ուզ-
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զակի մ եղա գրեց Ռասկոլնիկովին, գիսւավորյալ կերպով 

Պյոտր Պ ետրովիչին վիրավորելու համար՝ այս անգամ դա 

շատ քիչ արդարացնելով Ռասկոլնիկովի հիվանդությամբ։ 

— Նա դեռ մինչե հիվանդությունն էր այդպես մտադրվել, 

— ավելացրեց Ռազումիխինըւ 

— Ես էլ եմ այդպես կարծում,— տխրադեմ ասաց Պույլ֊ 

խերիա Ալեքսանգրովնանք Ռայց նա խիստ զարմացավ, որ 

Ռազումիխինը Պյոտր Պետրովիչի մասին այս անգամ այդ-

պես զգույշ և նույնիսկ կարծես թե հարգանքով արտահայտ-

վեց։ Ավդոտյա Ռոմանովնան նույնպես զարմացավ։ 

֊ Ահ ա թե գուք ինչ կարծիքի եք Պյոտր Պետրովիչի մա-

սին,— չկարողացավ չասել Պ ույլխերիա Ալեք սան զրո վնան։ 

— Տեր գստեր ապագա ամուսնու մ ասին ես չեմ կարող 

ուրիշ կարծիք ունենալ,— կտրուկ և ջերմորեն պատասխա-

նեց Ռազումիխինը,— և սա ասում եմ ոչ թե դոեհիկ քաղա-

քավարությունից գրգված, այլ որովհետև*** որովհետև*,* 

նկատի անեմ թեկուզ միայն տյն, որ Ավգոտյա Ռոմանով-

նան ինքր իր կամքով Է րնտրել այդ մարդուն։ Իոկ եթե ես 

երեկ վատաբանում Էի Լուժինին, այգ նրանից Էր, ոբ ես 

երեկ այլանդակ հարբած Էի, և.,* խելքս գլխիս չէր* այո, 

խելքս թոել էր, գլուխս իր տեղը չէր, բոլորովին գժվել էի*** 

nt այսօր ամաչում եմ դրանից...— Ռազումիխինը կարմրեց 

ու լռեց։ Ավգոտյա Ռոմանովնան շիկնեց, բայց չընդհատեց 

լռությունը։ Նա ոչ մի բառ չէր ասել այն րոպեից, երբ խոսք 

եղավ Լուժինի մասին։ 

Այնինչ Պ ույլխերիա Ալեքսան գրովնան ըստ երևույթին 

սիրտ չէր անում խոսել առանց նրա աջակցության։ Վերջա-

պես, կմ կմ ալով ու անընդհատ նայելով աղջկան, նա հայ-

տարարեց, որ իրեն մի ինչ-որ հանգամանք է խիստ մտա-

հոգում ։ 

— Գիտե՞ք ինչ, Դմիարի Պրոկոֆիչ,— ասաց նա, 

ե* ձեզ հետ միանգամայն անկեղծ կլինեմt Ի՞նչ կասես, Դու-
ն եչկա։ 

— Իհարկե, այդպես էլ հարկավոր է, մայրիկ,— հավա-

նություն տվեց Ավդսայա Ռոմանովնան։ 

— Ահա թե ինչ է թանը,— հապճեպ շարունակեց մայրը, 

եաոծեա ն բա ուոից մի ծանբ բեո վերցրին՝ թույլ տալով հտ~ 
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զոր դել իր վիշտը։ — Այսօր, շատ վազ, մենք Պյոտր Պետ֊ 

ՐոՎՒւԻՅ նամակ ստացանք, իբրև պատասխան մեր ժ՛ամ ա-

ն 1լու վերաբերյալ երեկվա մեր ծանուցման* Գիտե՞ք, նա 

խոստացել էր մեզ դիմավորել հենց կայարանում։ Մեզ դի֊ 

մավորելու համար նրա փոխարեն կայարան էր ուղարկվել 

մի ինչ-որ սպա սա վոր, որը մեզ պետք է բերեր այս հյոլբա-

1'"ցԸէ ք>սԿ Պյոտր Պետրովիչը հրամայել էր հաղոբդել, որ 

ինքը այստեղ, մեզ մոտ կգա^այսօբ առավոտյան* Դրա փո-

խարեն այսօր առավոտյան նրանից ստացվեց ահա այս նա-

մակը.,. Ավելի լավ էճ սա դուք ինքներդ կարդացեք, այստեղ 

կսւ մի հարց, որը ինձ շատ է անհանգստացնումԴՈԼՔ Հի՛-

մա կիմանաք, թե այգ ինչ հարց է, և,,. կասեք մեզ ձեր ան-

կե ղծ կարծիքը, Դմիտբի Պրոկոֆիչ։ Դուք Բոլէւրից ավելի լավ 

զիտեք Ռոզյայի ր)ւ ա վո ր ո ւ թ յո ւն ր ե Ր" լորից ավելի լավ կա֊ 

/ ոզ եք իէՈրՀսէրղ տար Նախազգուշացնում եմ ձեզ, որ ՛հո։֊ 

Նեչկան արդեն մի անգամից որոշել Է ամեն ինչ, բայց ես, 

ես դեռ չդիտեմ ինչպես վարվել և... ձեզ Էի սպա սում* 

Ռազումիխինը Բացեց նախորդ օրը գրված նամակը ե 

Լարդաց հետևյալը, 

«Հարգելի տիկին Պ ույլխերիա Ալեքսանգրովնա, պատիվ 

ունեմ ձեզ հայտնելու, որ անսպասելիորեն առաջացած խո-

չընդոտների պատճառով չկարողացա ձեզ դիմավորել կայա-

րանում, այդ նպատակով այնտեղ ուղարկելով բավականս։֊ 

բովյ ճարպիկ մի մարդու։ Զեզ հետ տեսնվելու պատվից 

ինձ զրկում եմ նաև վաղը առավոտյան, սենատում անհե-

աաձգելի գործեր ունենալու պատճառով և չուզենալով խան-

էյարել ձեր ազգակցական տեսակցությանը ձեր որդու հետ ե 

Րէ/դոայա Ռոմ անովնա յի տեսակցությանը իր եղբոր հետt 

'Նս տիվ կունենամ ձեզ այցելել և ձեզ ոզջունել ձեր բնակա-

րանում ոչ այլ կերպ, քան վաղը երեկոյան ուղիղ ժամր 

ութին, ըստ որում համ արձակվում եմ ավելացնել իմ կտրուկ 

ե սրան ավելացնում եմ՝ թախանձագին խնդրանքը, որ մեր 

րնգհանուր տեսակցության ժամանակ Ռոգյոն Ռոմանովիչը 

Ներկա չլինի, որովհետև երեկ, երբ ես այցելեցի նբանլ հիվան-

դին , նա անօրինակ և անքաղաքավարի կերպով վիրավորեց ինձ 

ե բացի դրանից, ես պետք Է անձամբ ձեզ հետ անհրաժեշտ 
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k Հանգամանալից խոսակցություն ունենամ ձեզ հայտնի 

խնգրի շուրջ, ՈՐԻ վերաբերյալ ցանկանում եմ իմանալ ձեր 

սեփական մեկնաբանությունը։ Ընղսմին, պատիվ ունեմ 

նախապես հայտնելու, որ եթե խնգրանքիս հակառակ հան֊ 

դիպեմ Ռոգյոն Ռոմանովիչին, ապա ստիսլված պիտի լինեմ 

անհապաղ հեռանալ, և այգ դեպքում ինքներդ մեղադրեք 

ձեզ։ Գրում եմ այն ենթադրությամբ, որ Ռոգյոն Ռոմանովփ-

չը, որը իմ այց հլության ժ ամ անակ խիստ հիվանդ էր թվում, 

երկու ժամ հետո հանկարծ առողջացա վ, հետևաբար դուրս 

գալով տանից, կարող է և ձեզ մոտ գալ։ Դրանում համոզ-

վել եմ անձամբ, կառքի տակ ընկած և դրանից մեռած մի 

հարբեցողի բնակարանում, որի աղջկան, վատ վաբքի տեր 

աղջկան, թաղման պատրվակով, նա երեկ տվեց մոտ քսան֊ 

հինգ ռուբլի, մի բա՛ն, որ խիստ զարմացրեց ինձ, քանի որ 

գիտեի, թե դուք ինչպիսի դժվարություններով էիք հավաքել 

Ա՛յդ զում արը։ Հն դսմին հավաստում եմ ա ռանձին հարգանքս 

մեծարգո Ավգոտյա Ռոմանովնային, խնդրում եմ ընդունել 

իմ հա րզ ալից նվիրվածության զգացմունքները։ 

Սեր խոնարհ ծառա՝ 

Պ. Լաժին»: 

— Լիմա ես ի՞նչ անեմ, Դմիարի Պրոկոֆիչ,—- համար֊ 

յա լալով ասաց Պ ույլխերիա Ալեքոան գրովնան։ — Ի՞նչպես 

առաջաբկեմ Ռոգյային, որ չզա։ Երեկ նա համառորեն պա֊ 

հանջում էր ձեռք քաշել Պյոտր Պետրովիչից, իսկ հիմա պատ-

վիրում են չընդունել նրան։ Նա հո դիտմամբ կգա, երբ իմա-

նա այս բոլորը, և այգ դեպքում ի՞նչ կլինի... 

— Վարվեցեք այնպես, ինչպես որոշել է Ավգոտյա Ռո-

մանովնան,— անմիջապես և հանգիստ պատասխանեց Ռա-

զումիխինը։ 

— Ա՛խ, աստված իմ, նա ասում է..« աստված գիտե, թե 

նա ինչ է ասում և ինձ չի բացատրում նպատակը։ Նա ասում 

է, որ ավելի լավ կլինի, այսինքն՝ ոչ թե ավելի լավ կլինի, 

այլ մի ինչ֊որ բանի համար իբր թե անպայման հարկավոր 

է, որ Ռոգյան էլ դիտմամբ գա այսօր ժամը ութին, և նրանք 

անպայման հանդիպեն... Իսկ ես չէի էլ ուզում նամակը 

ցույց տալ նրանK ուզում էի ձեր միջոցով, խոբամանկու-



թ յամ բ մի կերպ այնպես անել, որ նա չգա... որովհետև նա 

այնպե՛՛ս ջղայնոտ է,** Ես ոչինչ էլ չեմ հասկանում, թե այգ 

ինչ հարբեցող է մեռել և այգ ինչ աղջիկ է, և Ռոգյան ինչ֊ 

պես կարող էր այգ աղջկան տալ ԲՈԼՐ՚Ր փ^Ր^Ւ^ փողերը»** 

որոնք... 

— Որոնք այնքա՛ն թանկ էին նստել ձեր վրա, մայրիկ, 

— ավելացրեց Ավգոտյա Ռոմանովնան։ 

— Երեկ նա ինքն իրեն կորցրել էր,— մտազբաղ ասաց 

Ռազումիխինը։ — Գիտե՞ք, թե նա երեկ ինչեր արեց պան֊ 

դոկում, թեպետև խելացի էր վարվում*,* Հը՛մ, մի ինչ֊որ 

մեռելի և ինչ֊որ աղջկա մասին նա իրոք խոսում էր երեկ, 

երբ մենք տուն էինք գնում, բայց ես ոչինչ չհասկացա..* 

Ասենք ես ինքս էլ երեկ... 

— Մա յ ր ի կ , ա վե լի լա վ է մ ե ն յ> զ )ւ ա նր ն ր ա մ ո ա , հավա-

սէսւցնում եմ ձեզ, այնտեղ իսկույն կսւեսնենք, թե ինչ պետք 

է անել։ Արդեն ժաման ակն է, տեր աստված, ժամը տասնը֊ 

մեկն է,— Գոչեց Ավգոտյա Ռոմանո վնան՝ նայելով իր հի ա֊ 

նալի, ոսկե, էմալով ժամացույցին, որ վենետիկյան բաբա֊ 

լիկ շղթայով կախված էր վզից ե բնավ չէր համապատաս֊ 

խանում իր հագուստին։ «Փեսացուի նվերն էճ— մտածեց 

Ռազումիխինը։ 

— Ախ, ժամանակն է*** ժամանակն է, Դունեչկա,— ան֊ 

հան զստացավ Պոլյլխերիա Ալեքսանդրովնան,— նա կ կ ար֊ 

ծ ի թե մենք երեկվանից բարկացած ենք իր վրա և դրա հա֊ 

մալյ էլ այսքան երկար ժամանակ չենք դնում։ Ա՛խ, աստ֊ 

վա'ծ իմ։ 

Այս ասելով, նա հապճեպորեն հագնում էր թիկնոցը և 

րնում գլխարկը։ Դունեչկան նույնպես հագնվեց։ նրա ձեռ֊ 

նոցնեըը ոչ միայն հնամաշ, այլե նույնիսկ պատառոտված 

Լին։ Ռազումիխինը այդ նկատեց, այնինչ հագուստի այդ 

ակնբախ աղքատությունը նույնիսկ մի ինչ֊որ առանձին ար֊ 

11 տնիքի տեսք էր տալիս մ որն ու աղջկան, մի բան, որ հա֊ 

աուկ է այն մարդկանց, ովքեր կարոզան ում են աղքատ, 

Ր՚՚Աց վայելուչ հագնվել։ Ռազումիխինը խորին հարգանքով 

ht նայում Դունեչկային և հպարտանում էր, որ ուղեկցելու 

նրան։ «Այն թագուհին, որը բանտում իր դողպանեբն էր 

կ "րկատում, իհարկե, այդ րոպեին իսկական թագուհու և 
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նույնիսկ է՛լ ավելի պատշաճավոր տեսք ուներ, քան ամ ե ֊ 

նաճոխ Հանդեսների և արարողությունն երի ժամանակ», 

մտածում էր Ռազումիխինրւ 

— Աստված իմ,— գոչեց Պոլյլխերիա Աչեքսանդրովնան, 

— մի՞թե մտքովս կանցներ, որ պիտի վախենամ որդուս, իմ 

սիրելի, սիրելի Ռոդյայի Հետ տեսնվելուց, ինչպես որ վա-

խենում եմ Հիմա... Ես վախենում եմ, Դմիտրի Պրոկոֆիչ,— 

ավելացրեց նա՝ երկչոտ նայելով Ռա դու միխինին t 

— Մի վախենաք, մայրիկ,— ասաց Դունյան՝ Հւսմբուրե-

էով մորը,— ավելի լավ է Հավատացեք նրան։ Ես Հավա-

տում եմւ 

— Ախ, աստված իմ, հս էլ եմ Հավատում, իսկ գիշերը 

բոլորովին չքնեցի,-գոչեց խեղճ կինը։ 

Նրանք դուրս եկան Հ լա րանոցի gt 

— Գիտե՞ս, Դոէնեչկա, Հենց որ առավոտյան դեմ ես մի 

fkl քնեցի, Հանկարծ երազոէմս տեսա Հանգուցյալ Մարֆա 

Պ եսէրովնային... ամ բողջսվին ճերմակ Հագուստով... մոտե-

ցավ ինձ, վերցրեց ձեոբս, օրորեց զէախը, նայեց այնպեսէ 

այնպես խիսսյ, ասես պարսավում Էր ինձէ.. Մի՞թե ոա վատ 

նչան չէ։ Ախ, աստված իմ, դուք, Դմիտրի Պ րոկոֆիչ, դեռ 

շ դ ի տ եք, Մ ա ր ֆ ա Պ ե տ ր ո վն ա ն մ եռել Է։ 

— ԼԳԻտեմ, ի՞նչ Մարֆա Պետրովնա։ 

— ՀանկարծամաՀ Է եղել, և երեակայեցեք... 

— Հետո, մ այրիկ ւ— միջամտեց Դան յան,— չէ՞ որ նա 

չգիտե, թե ով է Մարֆա Պ ետրովնան։ 

— Ախ, չգիտեք, իսկ ես կարծում էի, թե արդեն ամեն 

ինչ Հայտնի է ձեզ։ Դուք ինձ ներեցեք, Դմիտրի Պրոկոֆիչ, 

այս օրերին ուղղակի խելքս գլխիս չէ։ Իրավ, եո ձեզ մի տե-

սակ նախախնամություն եմ Համարում մեզ Համար, դրա 

Համար էլ այսպես Համողված էի, թե արդեն ամեն ինչ 

Հայտնի է ձեզt Եո ձեզ իմ Հաբազաա որդին եմ Համարում... 

Մի բարկանաք, որ այսպես եմ խոսում։ Ա՛խ, աստվա՛ծ իմ, 

այդ ի՞նչ է պատաՀել ձեր աջ ձեռքին, վնաս ե՞լ եք։ 

— ttjii, վնասել եմփնթփնթաց երջանկացած Ռազու-

միխինը։ 

— Ես երբեմն չափից դուրս Հուզված եմ խոսում, այն-

պես որ Դունյան ուղղում է ինձ... բայց, աստված իմ, Ռոդ-



յան ինչպիսի՜ խցիկում է ապրում։ Տեսնեո արթնացե՞լ է, 

թե՞ ոչ։ Եվ այգ կինը, նրա տանտիրուհին, դա սենյա՛՛կ է 

համարում։ Լսեք, դուք ասում եք, որ Ռոգյան չի սիրում 

սիրտը բաք անել, այնպես որ գուցե ես նրան ձանձրացնե՛՛մ 

իմ*** արցունքներովեԱրդյոք դուք, Դմիտրի Պ րոկոֆիչ, ինձ 

չե՞ք սովորեցնի, թե ինչպես վարվեմ նրա հետ։ Գիտե՞ք, ես 

ինձ բոլորովին կորցրած եմ քայլոաՏ։ 

— Դուք նրան շատ հւմբցուփորձ մի անեք որևէ բանի 

մասին, եթե տեսնեք, որ նա կնճռոտում է դեմքը, մանա-

վանդ իր առողջության մասին շատ մի հարցնեք. չի սիրում։ 

— Ա՛խ, Դմիտրի Պրոկոֆիչ, որքա՜ն ծանր է մայր լինե-

լը։ Բայց ահա և այգ սանդուղքըորքա՜ն սարսավւելի սան֊ 

դուդբ էւ 

— - Մ այրիկ, դուք նույնիսկ դունատ եք, հանգստացեք, 

աղավնյակս,— ասաց Դունյան՝ փարվելով մորը,— նա պեաք 

է դեռ բախտավոր լինի, որ տեսնում է ձեզ, իսկ դուք այգ֊ 

պ ես տանջվում եք,— ավելա ցրեց Դունյան, նրա աչքերը շո֊ 

զացին։ 

— Սպասեց եք, ես առաջուց իմ ա՚նամ, թե արդյոք արթ֊ 

նա ցե՞լ է նա։ 

Մ այր ու աղջիկ դանդաղաքայլ գնացին սանղուղքով աոսձջ 

անցած Ռազումիխինի ետևից, ու երբ հասան չորրորդ հարկ, 

տանտիրուհու դռանը, նկատեցին, որ տանտիրուհու գուռը 

բացված է մի փոքրիկ ճեղքի չափ ու երկու աշխույժ, սև 

աչքեր մթությունից նայում են նրանց երկուսին։ Իսկ երբ 

տանտիրուհու և մոր ու աղջկա հայացքները իրար հանդի-

պեցին, գուռը հանկարծ փակվեց, այն էլ այնպիսի շրխկո֊ 

ցով, որ քիչ մնաց Պ ույլխերիա Ալեքսանդրովնան ճչար վա֊ 

ՒԻց՚ 

ա 

— Առողջ է, առողջ է,— ուրախ բացականչությամբ դի֊ 

մավոբեց Զոսիմովը ներս մտնողներին։ Արդեն մոտ տասը 

րոպե էր, որ նա եկել էբ ու նստել բազմոցին, երեկվա տեղը։ 

Ռասկոլնիկովր նստել էր նրա դիմաց, անկյունում, բոլոբո-

- 2 7 1 -



վին հագնված և նույնիսկ խնամքով լվացված ու սանրված, 

մի բան, որ արգեն վաղուց չէր արեչ։ Սենյա՛կը միանգամից 

լցվեց, Բայց նաստասյան այնուամենայնիվ կարողացավ 

ներս անցնել ա յց ելուն երի ետևից ու լսել խոսակցու-

թյունը։ 

Իսկապես, Ռասկոլնիկովր Համարյա առողջ էր, մանա-

վանդ նախորդ օրվա Համեմատությամբ, միայն թե խիստ 

գունատ էր, մտացրիվ ու նոթոտ։ Արտաքուստ նա կարծես 

նման լիներ վիրավոր մարդու կամ այնպիսի մեկին, որբ մի 

որևէ ուժեղ ֆիզիկական ցավ է զգում, նա կիտել էր Հոնքե-

րը, սեղմել շրթունքները, հայացքը բորբոքվա՛ծ էր։ նա խո-

սում էր քիչ և դժկամորեն, ասես ուժ գործագրելով կամ կա-

տարելով ինչ֊որ պարտականություն, ու նրա շարժումները 

երբեմն ինչ֊որ անհանգստություն էին արտահայտում։ 

Եթե նրա ձեռքր կապված լիներ վիրակապով կամ որևէ 

մասւր՝ դիպակե կտորով, նա բոլորովին նման կլիներ այն 

մարդուն, որի մատր, օրինակ, թարախակալել է և շատ .է 

ցավում կամ վիրավորված է ձեռքր, կամ որևէ այդպիսի մի 

բան։ 

Սակայն այդ դալուկ և մռայլ դեմքն էլ ասես լուսավոր-

վեց մի ակնթարթ, երբ ներս մտան մայրն ու քույրր* այնու-

ամենայնիվ առաջվա թախծոտ ցրվածության փոխարեն գա 

կարծես միայն ավելի խոր տանջանք ավելացրեց այդ դեմքի 

արտահայտ ությանր։ Լույսը շուտով մարեց, իսկ տանջանքր 

մնաց, ու Զոսիմովր, որ բուժման գործը հենց նոր սկսած 

բձշկի երիտասարդական ամբողջ եռան գով Հետամտում և 

ուսումնասիրում էր իր Հիվանդին, Հարազատների գալուց 

հետո ուրախության փոխարեն նրա մեջ նկատեց֊ մի տեսակ 

ծանր, թաքցրած վճռականություն* մի երկու ժամ հանգուր֊ 

ժել խոշտանգումը, որից անկարելի էր խուսափել։ Զոսիմո-

վը հետո տեսնում էր, թե ինչպես սկսված խոսակցության 

Համարյա յուրաքանչյուր բառը ասես շոշավաւմ և բորբոքում 

էր իր Հիվանդի որևէ վերքը* բայց միևնույն ժամանակ նա 

մասամբ զարմանում էր, թե երեկվա մենամոլը ինչպես էր 

կարողանում այսօր տիրապետել ինքն իրեն և թաքցնել իր 

զգացմունքները, մինչդեռ նախորդ օրը ամենաշնչին խոսքից 

անգամ կատաղության էր Հասնումt 



— Այո, հ՛իմա ես ինքս եմ տեսնում, որ համ ար յա առողջ 

•եմ,—֊ ասաց Ռասկոլնիկսվը՝ սիրալիր Համբուրելով մորն nc 

քրոջը, որով բուռն ուրախություն պատճառեց Պ ույլխերիա 

Ալեքսանդրովնային,— և արդեն ե ր ե կ վ ա պ ե ս չեմ ասում 

սա,— ավելացրեց նա՝ դիմելով Ռազումիխինին ու բաբե֊ 

կամարար սեղմելով նրա ձեռքը։ 

— Այսօր ես նույնիսկ զարմացա նրա վրա,— ասաց 

սիմովը, այցելուների գալուց շատ ուրախացած, որովհետև 

տասը րոպեում արդեն կորցրել Էր իր հիվանդի հետ ունե֊ 

ց-ած խոսակցության թելը։— Եթե դործը այսպես գնա, մի 

եբեք֊չորս օր հետո նա Բ"լորովին այնպես կլինի, ինչպես 

առաջ, այսինքն՝ ինչպես եղել Է մեկ կամ երկու,,. կամ թերևս 

երեք ամիս առաջt Այղ հո վաղուց Է ր սկսվել և նախապատ-

րաոտվել... այնպես չէ՛՝ւ Հիմա խոստովանեցեք, որ գուցե 

ինքներդ եք մեղավոր եղել,— զդՈԼ]2 ժպիտով ավելացրեց 

նա՝ ասես դեռ էլի վախենալով որևէ կերպ ջղայնացնել Ռաս-

կոլնիկովին։ 

— Գուցե և այդպես է,— սառը պատասխանեց Ռասկոլ-

նիկովը։ 

-T— Ես սա ասում եմ այն մտքով, որ ձեր կատարյալ ա-

ռոդյա ցումը հիմա գլխավորապես միայն ձեզնից է կախված, 

— շարունակեց $ոսիմովը։— Այժմ, երբ արդեն կարելի է 

խոսել ձեզ հետ, ես կուզենայի ձեզ ներշնչել, որ անհրաժեշտ 

է վերացնել սկզբնական, այսպես ասած1 արմատական պատ-

ճառները, որոնցից առաջացել է ձեր հիվանդոտ վիճակրէ և 

այգ դեպքում բոլորովին կբուժվեք, թե չէ բանը նույնիսկ 

ավելի վատ կլինի։ Այդ սկզբնական պատճառները ես չգի-

տեմ, բայց դրանք պետք է ոբ ձեզ հայտնի լինեն։ Գուք խե-

լացի մարդ եք և, իհարկե, ինքներդ ձեզ հետամուտ եք եղել։ 

Ինձ թվում է, որ ձեր հիվանդությունը մասամբ սկիզբ է առել 

համալսարանից ձեր դուրս գալու ժամանակ։ Գոլք չպետք է 

մնաք առանց զբաղմունքների։ Ինձ թվում է, որ աշխատան-

քը և հաստատապես որոշած նպատակը կարող էին ձեզ շատ 

օգնել։ 

— Այո, այո, դուք մ ի անգամ այն իրավացի եք,.* շուտով 

ես համալսարան կմտնեմ և այն ժամանակ.,* ամեն ինչ հա-

ջող կգնա,** 
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Զոսիմովը ք որ սկսել էր խելացի խորհ ուրդն եր տալ մա-

սամբ կանանց վրա տպավորություն թողնելու համար, իհար-

կե, մի վաքր շփոթվեց, երբ վերջացնելով խոսքը ե նայելով 

իր հիվԽնդին, նրա դեմքին թունդ հեգնանք նկատեց։ Սա-

Հայն դա լոկ մի ակնթարթ տևեց։ Պույլխեբիա Ալեքսանդ-

լովնան իսկույն նրան շնորհակալություն հայտնեց, առանձ-

նապես անցած է/՚շերր հյուրանոցում իրենց այցելելու հա-

մար։ 

— Ինչպե՜ս, նա գիշերն Է՞լ Է եղել ձեզ մոտ,— կարծես 

անհան զստ անալով հարցրեց Ռասկոլնիկովը։— Ուրեմն ճա-

նապարհից հետո դուք չե՞ք քնել։ 

— Ախ, Ռոդյա, այդ միայն մ ինչն մամը երկուսն Էր։ Ես 

ու Դունյան տանն Էլ երկուսից շուտ չէինք պառկում քնելու։ 

— Ես նույնպես չգիտեմ ինչով շնորհակալ լինեմ նրա-

նից,— շարունակեց Ռասկոլնիկովը՝ հանկարծ մռայլվելով 

ու կիտելով հոնքերը/ — Մի կողմ թողնելով փողի հարցը, ես 

չգիտեմ, թե ինչով (ւմ արժանացել ձեր ասանձնահատուկ 

ուշադրության,— դիմեց նա Զոսիմովին,— դուք ներեցեք, որ 

ես այգ հիշատակեցի։ Ուղղակի չեմ հասկանումZr,.. ե դա 

նոքյնիսկ ծանր է ինձ համար, որովհետև անհասկանալի է, 

ես սա անկեղծորեն եմ ասում ւ 

— Դուք մի հուզվեք,— բռնազբոսիկ ծիծաղեց Զոսիմո-

վը,— ենթաղրեցեք, որ դուք իմ առաջին հիվանդն եք, իսկ 

ինձ պես բժիշկները, որոնք հենց նոր են պրակտիկա սկսում, 

սիրում են իրենց առաջին հիվանդներին, ինչպես իրենց երե-

խաներին, ոմանք էլ համարյա սիրահարվում են նրանց։ Իսկ 

ես չէ՞ որ շատ հիվանդներ չունեմ։ 

— Ես չեմ էլ խոսում սրա մասինավելացրեց Ռաս-

կոլնիկովը՝ ցույց տալով Ռազումիխինին,— սա էլ, բացի 

վիրավորանքներից ու գլխացավանքներից, ուրիշ ոչինչ չի 

տեսել ինձանից։ 

— է ՜ , ստում է։ Դու այսօր կարեկցության զգացումո՛վ ես 

համակված, ինչ է,— գոչեց Ռազումիխինը։ 

Եթե նա ավելի խորաթափանց լիներ, կտեսներ, Որ այս-

տեղ կարեկցության զգացում բոլորովին չկար, այլ կար նույ-

նիսկ դրան հակառակ ինչ-որ մի բան։ Ավգոտյա Ռոմանով* 
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նան այդ նկատեց։ Նա ուշադիր և անհանգիստ հետամտում 

էր եղբորը։ 

— Իսկ ձեր մասին, մայրիկս, ես չեմ էչ համարձակվում 

խոսել,-r շարունակեց Ռասկոլնիկովր, ասես դա առավոտից 

սերտած դաս լիներ,֊— եո միայն այսօր կարողացա շատ թե 

քիչ գլխի ընկնել, թե ինչպես էիք երեկ դուք այստեղ հալու-

մաշ լինում՝ սպասելով իմ վերադարձինt— Այս ասելով, 

նա հանկարծ ժպտաց ե ձեՀքը լուռ մեկնեց քրոջը։ Այս ան-

գամ նրա ժպիտը իսպառ անկեղծ զգացմունք արտահայտեցt 

Դունյան անմիջապես վերցրեց և ջերմորեն սեղմեց իրեն մեկ-

նըված ձեռքը, ուրախացավ և շնորհակալ եղավ։ Նախորդ օր-

վա գժտությունից հետո աոաջին անդամն էր, որ Ռոդյան դի-

մում էր քրոջրt Եղբոր ե քրոջ վերջնականապես և առանց 

երկար խոսեր։։ Հաշտվելը ցնծո։ թ յան ու երշան կությ։սն լույս 

վառեց մոր դեմքին։ 

— Ա՛յ, հենց դրա համար էլ ես սիրում եմ Ռո դյային,— 

շշնջաց ամեն ինչ չափազանցնող Ռազումիխինբ՝ արագ շուռ 

գալով աթոռի վրա։— Նա զուրկ չէ այգպիսի հակումնե-

րԻՅ~՝ 

«Որքա՜ն լավ է նա վարվում,— մտածում էբ մայրը,— 

ինչպիսի՛ ազնիվ պոռթկումներ ունի և ինչպե՜ս իր ե քրոջ 

միջև երեկ եղած թյուրիմացությանը խոհեմաբար և հեշտու-

թյամբ վերջ տվեց հենց միայն նրանով, որ հիմա ձեռք մեկ-

նեց ու լավ նայեց նրան... Եվ ինչպիսի՜ գեղեցիկ աչքեր ունի, 

և որքա՛ն գեղեցիկ է ամբողջ դեմքը։ Նա իր արտաքինով 

նույնիսկ Դունեչկայից Էլ չավն է... Բա1ց։ աստված իմ, այգ 

ի՞նչ կոստյում է, որքա՜ն նա վատ է հագնվածt Աֆանասի 

Իվանովիչի խանութի ցրիչ Վասյան նրանից ավելի լավ է 

հագնված*** 0, որքա՛ն կուզենա յի մոտենալ, գրկել նրան և... 

լաց լինել, բայց վախենում եմ, վախենում եմ... Ինչպիսի՚ն 

է նա, տեր աստված... ահա և փաղաքշանքով է խոսում, բայց 

վախենում եմ, ախր ինչի՞ց եմ վախենում...» 

— Ախ, Ռոգյա, գոլ չես հավատա, թե երեկ ես ու Դուն-

յան որքան... դժբախտ էինք,— հանկարծ ասաց նա՝ չտտ-

պելով պատասխանել որդու դիտողությանը։— Հիմա, երբ 

արդեն ամեն ինչ անցել է ու վերջացել, և մենք բոլորս էլ եբ-
- 2 7 5 -



if անիկ ենք, կարելի է ամեն ինչ պատմ ել։ Երևա կա յիր, հա-

մարյա թե վա դոնից իջնելուն պես վաղում ենք այստեղ, որ 

քեզ ղրկենք, իսկ այն կինը, Հա՛, նա այստեղ է, բարև, նաս֊ 

տաս յա*,* նա հանկարծ ասում է մեղ, որ դու հիվանդ ես 

հարբեցողի տենդով և քիչ առաջ զաոանցանքի մեջ, ծածուկ 

փախել ես բժշկից, տանից, զնացել ես, և քեզ ման են գալիս։ 

Դու չես հավատա, թե մեղ հետ ինչ էր կատարվումt Ես հիշե-

ցի, թե ինչպիսի ողբերգական մահով մեռավ պորուչիկ Պո-

տան չի կովը, մեր ծանոթը, հորդ ընկերը։ քՒու նրան չես հիշամ, 

Ռոգյա։ նա էլ հիվանդ էր հարբեցողի տենդով, նույնպես տա-

նք ց դուրս փախավ և բակում բնկավ ջրհորի մեջ, միայն 

մյուս օրը կարողացան այնտեղից հանել։ Իսկ մենք, իհար՛-

կե, բանը է՛լ ավելի չափազանցրինք։ Ուզում էինք վազել, 

գտնել Պյոտր Պետրովիչին, որ գոնե նրա օգնությամբ*է* 

որովհետև մենք մենակ էինք, բոլորովին մենակ,— ծոր տվեց 

մայրը ցավա գին ձայնով և հանկա րծ բոլորովին շշկլվեց, հի-

շելով, որ Պյոտր Պետրովիչի մասին խոսելր դեռ բավական 

է*տան գավոբ Է, չնայելով, որ «բոլորը Էլի մ իան դամ այն եր-

ջանիկ են»։ 

— Այո, այոէէ. ալդ Ր"1որր իհարկե... ցավալի Է,**— 

պատասխանեց Ա՛տ ոկոլն իկովբ վւնթվէնթալով և այնպիսի 

քրված ու անուշադիր տեսքով, որ ՚հունեչկան զարմացած նա-

յեք նրան։ 

— ըմ,,, Էլ ի՞նչ Էի ուղում ասել,— շարունակեք Ռաս-

կոլնիկովը՝ լարելով հիշողությունը,— հա՛, խնդրում եմ քեզ, 

մայրիկ, և քեզ Էլ, Դոլնեչկա, չկարծեք, թե ես այսօր չէի 

ուզում առաջինը գալ ձեզ մոտ և սպասում էի, որ դուք առա֊ 

ջինր անցնեք ինձ մոտ։ 

— Ի՛նչ ես ասում, Ռոդյա,— գոչեց նույնպես զարմացած 

Պ ույլխերիա Ալեքսանգրովնան։ 

«նա մեզ ՚ ըստ պարտականությա՞ն է պատասխանում, 

ի՞նչ է,— մտածեց Դունեչկան}— թե հաշտվում է, թե ներո-

ղություն է խնզրում, կարծես ծես է կատարում կամ դասն է 

սերտել»։ 

— Ես հենց նոր արթնացա և ուզում էի դալ, բայց կոստ-

յումս պատրաստ ՝ չլինելու պատ՛ճառով ուշացա* մ ո ռա ցել էի 
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երեկ նրաննաստասյային ասել*** որ մաքրեր արյունը«•< 

Միայն այժմ կարողացա Հագնվել։ 

— Արյո՛՛ւնը, ի՞նչ արյուն,— անհանգստացավ Պ ույլխե-

րիա Ալեքսանդրովնան։ 

— Ոչինչ, մի անհանգստանաք։ Այգ արյունը նրանից Լրա 

որ երեկ, երբ ես մի քիչ զառանցելով թրևում էի, շփվեցի 

կառքի տակ ընկած մի մարդու**^ մի աստիճանավորի հետ 

— կառանցո՞ւմ էիր* թմէյց չէ՞ որ գու ամեն ինչ հիշում 

եո,՛— ընգհատեց Ռազումիխինը* 

—• Այդ ճշմարիտ է,— նրան մի ինչ-որ առանձին հոգա-

տարությամբ պատասխանեց Ռասկոլնիկովր,— հիշում եմ 

ամեն ինչ, նույնիսկ ամենաչնչին մանրամասնություններրէ 

բա յց ախր ինչո՛ւ Լի այդ ա նամ, զնո լմ այն տեգ, այլևայլ 

բաներ ա սու if— չեմ Էլ կարսղ զա լավ բացատրել։ 

•— Շատ հայտնի երևույթ Է,— մեջ մտավ թ,ոսիմովբ,—• 

գործը երբեմն կատարվում Է վարպետորեն, հմտությամբ, 

իսկ արարքների կառավարումը, արարքների սկիզբբ խան-

դարված Է և զանազան հիվանդագին տպավորություններից Է 

կախված։ Երազի Է նմանվում։ 

«Գուցե և դա Ր"վ Է։ "Ր նա ինձ համարյա խելագարի 

տեղ Է դնում»,— մտածեց Ռասկոլնիկովր։ 

— ք^այց չէ՞ որ առողջներն էլ են լինում այդպիսի վիճա-

կում,— ասաց Ռունեչկան՝ անհանգիստ նայելով £ո սիմ ո վին« 

— Բավական ճիշտ դիտողություն է,— պատասխանեց 

քէոսիմ ովը,— ս,յդ իմաստով մ ենք բո լորս իսկապես շատ 

հաճախ հա մ ար յա խելա գա բված ենք լինում, միայն ալն 

փոքրիկ տարբերությամբ, որ «հիվանդները» մեզնից մի քիչ 

ավելի են խելագարված լինում, դրա համար էլ այստեղ ան-

հրաժեշտ է իմանալ այգ տարբերությունը* Ւսկ հարմոնիկ 

մարդ գրեթե բոլորովին չկա, սա ճշմաբիտ է* տասնյակնե-

րից, գուցե և հարյուր-հազարավորնեբից եզակի թվով են 

այդպիսիներբ լինում, այն էլ բավականին թույլ նմուշներ, 

Լսելով «խելագարված» բառը, որ անզգուշությամբ բե-

րանից թռցրեց իր սիրած թեմայի մասին շաղակրատող Զո~ 

սիմովը, բոլորը կնճռոտվեցին։ Ռասկոլնիկովր ասես ուշա-

դրություն չդարձնելով, նստել էբ մտազբաղ, տարօրինակ 
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ժպիտը դալուկ շոլրթեբին։ Նա շարունակում էր ինչ֊ որ բան 

կշռադատել։ 

— Հ » ' , ի՛՛նչ եղավ կառքի տակ ընկածը, ես քեզ ընդհա-

տեցի,— Հապճեպ գոչեց Ռազումիխինը։ 

—• Ինչ եղա՞վ,— կարծես քնից զարթնեց Ռասկոլնիկովը, 

— ը... ը,,, ես արյունոտվեցի, երբ օգնում էի նրան տուն 

տանելու.,* հա՛, մայրիկ, երեկ ես մի աններելի րան արեցի. 

ուղղակի խելքս գլխիս չէրt Ամբողջ փողը, որ դուք ուղարկել 

էիք ինձ, ես երեկ տվի... նրա կնոջը... թաղման համար։ Հի-

մա մնացել են՝ այրին, թոքախտավոր, ողորմ ելի մի կին... 

երեք փոքրիկ, սովալլուկ որբեր... տունը դատարկ է մ ի 
աԴէՒհ էլ կա,.* Գուցե դուք ինքներդ Էլ փող տալիք, եթե նը-

բանց տեսնեիք... Սակայն ես խոստովանում եմ, ոբ այգ 

անելու ոչ մի իրավունք չունեի, մանավանդ որ գիտեի, թե 

դուք ինչպես Էիք ճարել այգ փողը։ Օգնելու համար պետք Է 

նախ՝ այդպիսի իրավունք ունենալ, թե չէ՝ "CreveZ chiens, 

si vous n'etes pas contents"1 Ռասկոլնիկովը ՔՐՔէա9։— 
Այդպես չէ՞, Դունյա։ 

— Ռլ, այդպես չէ,— կտրուկ պատասխանեց Գոլն յան։ 

Պահ, ուրեմն դո՞ւ էլ.*, ինչ-որ դիտավորություններ 

ունես... — փնթփնթաց Ռասկոլնիկովը, և համարյա աաե-

լությամբ ու հեգնաբար ժպտալով, նայեց քրոջը1— Ես պետք 

Է ալդ կշռադատեի... Էհ, գովելի Է. քեզ համար գա ավելի 

լավ Է.,, կհասնես այնպիսի սահմանի, որը չես անցնի, գըժ-

բախտ կլինես, իսկ եթե անցար, գուցե Է՛լ ավելի դժբախտ 

կլինես... Սակայն այս բոլորը դատարկ բան Է,— ջղայնոտ 

ավելացրեց նա՝ սրտնեղելով իր ակամա շաղակրատանքից* 

Ես ուզում Էի միայն ասել, որ ձեզնից ներողություն եմ 

խնդրում, մայրիկ,— խիստ ու կտրական տոնով եզրափա-

կից Ռասկոլնիկովը։ 

— Դե լավ, Էլի՛, Ռոգյա, ես հավատացած եմ, ոբ այն 

ամենը, ինչ որ դու անում ես, հիանալի Է,— ասաց ուրախա-

ցած մայրը։ 
— Հավատացած մի' լինեք,— պատասխանեց Ռոգյան՝ 

՚ Խեղդվեցեք, շներ, եթե ձեզ վատ եք զզււսէ Հֆրանս.)։ 
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ժպիտից ծռմռելով բերանը։ Տիրեց լ ռ ո ւ թ յ ո Ի ն չ ֊ ո ր լար-

վա Հով} չուն կար ալդ ամբողջ խոսակցության, լռության, 

հաշտվելու k ներման մեջ, ու բոլորը այդ զգում էին։ 

«Նրանց իրոթ վախենում են ինձնից— մ տածում 

Ռասկոլնիկովը՝ աչքի տա կով նայելով մորն ու քրոջը։ Եվ 

իսկապես, Պ ույլխերիա Ալեքսանդր» վնան որքան շաա էր 

լռում, այնքան շատ էր երկչոտոկք։ 

«Ես հո նրանց սիրում Հի, երբ հեռու էին», անցավ Ռաս-

կոլնիկովի մտքով։ 

— Գիտե՞ս, Ռ՚ոդյա, Մարֆա Պետրովնան մեռավ,— հան-

կարծ հայտարարեց Պույլխերիա Ալեքսանգրովնան։ 

— Այդ ո՞ր Մարֆա Պետրովնան էէ 

— Ա՛խ, աստված իմ, Մարֆա Պետրովնան, Սվիդրիգայ-

լովնան։ Ախր ես քեղ նրա մասին շատ բան Էի գրեր 

— Հ ա ՜ - ա - ա , այո, հիշում եմ... Ռւրեմն մեռա՞վ։ Ա՛խ, 

իսկապե՞ս,— հանկարծ սթափվեց Ռասկոլնիկովը՝ ասես քբ-

նից արթնանալով։— Մի՞թե մեռավ։ Ինչի՞ց։ 

— Երևակայիր, հանկարծամահ եղավ,— Վրա բերեց 

Պույլխերիա Ալե քո անդր ովնան՝ քաջալերվելով որդու հետա-

քըրքրությոմէիէք,— և հենց այն ժամանակ, նույնիսկ հենց 

այն օրը, երբ ես քեզ նամակ ուղարկեցի։ Երևակա յիր, նրա 

մահվան պատճառը կարծեմ այդ զարհուրելի մարդն Էր։ 

Ասում են, որ սարսափելի ծեծել Էր նրանt 

— Մի՞թե նրանք այդպես Էին ապրում,— հարցրեց Ռաս-

կոլնիկովը՝ դիմելով քրոջը։ 

— (Tչ, նույնիսկ ընդհակառակը։ Նրա նկատմամբ ամու-

սինը շաա համբերատար Էր, նույնիսկ քաղաքավարի։ Ամ-

բողջ յոթ տարում, շատ դեպքերում նույնիսկ չափազանց 

ներողամիտ Էբ լինում կնոջ բնավորության հանդեպ«.« Սա-

կայն հանկարծ կորցրեց համբերոլթյալնը։ 

— Ռւրեմն նա ամենեին Էլ այդքան սարսափելի չէ, եթե 

համբերել է յոթ տարի։ Դու երևի նրան արդարացնո՞ւմ ես, 

Դունեչկա։ 

— նա զարհուրելի մարդ է։ Ավելի զարհուրելի 

բան եո չեմ էլ կարող պատկերացնել,— համարյա ցնցվելով 
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պատասխանեց Դունյան, կիտեց հոնքերը և մտածմունքի 

մեջ ընկավ։ 

֊— Նրանց մոտ դա պատահեց առավոտյան,֊— շտապ Լ ֊ 

չով, խդսքը շարունակեց Պույլխերիա Ալեքսանդրովնան։ — 

Հետո Մարֆա Պետրովնան իսկույն հրամայեց ձիերը լծել, 

որպեսզի ճաշից հետո անմիջապես մեկներ քաղաք, որով-

հետև նա միշտ այդպիսի դեպքերում քաղաք էր դնում, ա՛-

սում են, որ մեծ ախորժակով էր ճաշում 

— է)եծ ուտելուց հետո՛*։ 

— ... Ասենք նա միշտ էլ այղպիսի սովորություն ուներ, 

ու հենց որ ճաշեց, իսկույն գնաց լողարան, որպեսզի ճա-

նապարհից չուշտն ար։ Գիտե՞ս, նա ինչ֊որ բուժվում էր լո-

ղանալով. նրանց մոտ սառն աղբյուր կա, և նա ամեն օր կա-

նոնավոր կերպով լողանում էր այդ աղբյուրում, այս անգամ 

հենց որ ջուրը մտավ, հանկարծ կաթվածահար Հզավ։ 

Դե, իհարկե,— ասաց կոսիմովյ։։ 

— Ամուսինը խի՛՛ստ էր ծեծել։ 

— Այղ հո միևնույն է,— ասաց Դոլնյան։ 

— Հր՛ մ։ Ա ա կա յն, մայրիկ, ի՞նչ կարիք կա պատմել այդ-

պիսի ան՛» h թևթ ութ յան մասին,— հանկարծ ջղայնությամբ 

ու ան ղզոէշա բա ր ասաց Ռա սկոլնիկովր։ 

— Ախ, սիրելիս, ես չգիտեի ինչի մասին խոսեի,— պա-

տասխանեց Պ ույլխերիա Ալեքսանդրովնան։ 

— Այղ ի՞նչ Է, դուք բոլորդ վախենո՞ւմ եք ինձնից,— 

սառը ժպտաց Ռասկոլնիկովը։ 

— Դա իրոք ճշմարիտ Է,— վրա բերեց Դոլնյան՝ ուղիղ և 

խստորեն նայելով եղբորը։— Մայրիկը սանդուղքով բարձ-

րանալիս նույնիսկ խաչակնքում Էր վախից։ 

Ռասկոլնիկովի դեմքը ծոմովեց ասես ջղաձգությունիցէ 

— Ախ, ի՞նչ ես ասում, Դոլնյա։ Չբարկանա'ս, Ռոդյա 

Ինչո՞ւ ես այդ ասում, Դունյա,— շփոթվելով ասաց Պ ույլխե-

րիա Ալեքսանդրովնան։— Այդ ճիշտ Է, որ երբ մենք գալիս 

Էինք Պե տերբոլրգ, ամբողջ ճանապարհին, վա դոնում ես 

երազում Էի, թե մենք ինչպես կտեսնվենք, ինչպես ամեն ինչ 

կհաղորդենք միմյանց... Ու այնպես երջանիկ Էի, որ ճա-

նապարհն Էլ չէի տեսնում։ Եվ ի՞նչ, ես հիմա էլ երջանիկ եմ 
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,.՝. /՛՜զուր ես այդ ասում, ՛հոլն յա ։ Ես երջանիկ եմ Հենց մի-

այն նրանով, որ քեզ տեսնում եմ, Ռոդյա*** 

— Լավ, մայրիկս...— շփ"թվելով փնթփնթա ց Ռասկոլ-

ն իկովը՝ նայելով մորը ե սեղմելով նրա ձեռքը,— մենք դեռ 

ժամանակ կունենանք բավականաչափ զրուցելու։ 

Այդ ասելով, նա Հանկարծ շփոթվեց և զունատվեց* դարձ-

յալ վերջին ժամերին ապրած զալքՀոլրելի մի զղաց ում նրա 

Հոգին Համ ակեց մեռյալ սա ռն ութ յամ բ* դարձյալ նրա Հա-

մար Հանկարծ բոլորովին պարզ ու Հասկանալի դարձավ, որ 

Հիմա ինքը սարսափելի սուտ Է ասել, որ իրեն ՛ոչ միայն երբ-

ևէ չի վիճակվի բավականաչափ զրուցելու ճար ունենալ, այլև 

երբեք, ոչ ոքի Հետ ոչ մի բանի մասին չպեաք է խոսիտ Այգ 

տանջալից մտքի սող ա վ ո ր ո ւ թ յո ւն բ այնքան ո։մեղ Լր, որ նա 

մի ակն թ ա րթ Համարյա բոլորովին ուշքբ կորցրեց, վեր կա-

ցավ ու ոչ ոքի չնայելով, վարձեց դուրս գալ սենյակից։ 

— Ի՞նչ ես անում,— գոչեց Ռազումիխինը՝ բռնելով նրա 

թևից, 

Ռասկոլնիկովյը դարձյալ նստեց ու սկսեց լուռ դիտել Հըր~ 

ջապատը, բոլորը տարակուսանքով նայում էին նրան։ 

— Հը', ինչո՞ւ բոլորդ այդպես տխուր եք,— Հանկարծ 

բոլորովին անսպասելի գոչեց նա,— մի որևէ բան ասեք, Հո 

սուսուփուս չե՞նք նստելու։ Դեհ, խոսեք, էլի, սկսենք զրու-

ցել*** Հավաքվել ենք ու լռում ենք*** Դեհ, մի որևԼ բան ա ֊ 

սացեք։ 

— Փաաք աստծո, իսկ ես կարծում էի, թե երեկվա պես 

նրան ինչ֊որ բան է պատահում,-— խաչակնքելով ասաց 

Պ ույլխերիա Ալեքսանդրովնան։ -

— Ի՛՛նչ եղավ քեզ, Ռոդյա,— անվստահ Հարցրեց Ավ-

գոտյա Ռոմանովնան։ 

— ^ւինչ, այնպես, էլի, մի բան Հիշեցի,— պատասխա-

նեց Ռասկոլնիկովր և Հանկարծ ծիծաղեց։ 

— ԷՀ, թե որ մի բան է, գա լավ է, թե չէ ես մ տածեցի, 

որ***— փնթփնթաց Զոսիմովը՝ վեր կենալով Րազմ ոցից։— 

Ես պետք է գնամ* գուցե էլի գամ*** եթե տանը լինի*** 

Նա գԼՈէխ տվեց ու գնաց։ 
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— Ի՚նլ հիանալի մարգ է,— ասաց Պույլխերիա Ալեք-

սանդր ովնան։ 

— Այո, հիանալի, հրաշալի, կրթված, խելացի մարդ է*** 

— հանկարծ խոսեց Ռասկոլնիկովը ինչ-որ անակնկալ շու-

տասելուկով ու մինչև այժմ չտեսնված ինչ-որ աշխուժու-

թյամբ,— չեմ հիշում, թե առաջ, մինչև հիվանդանալս նրան 

սրաեղ էի հանդիպել*** Կարծեմ մի տեղ հանդիպել եմ*** Սա 

էլ լավ մարդ է,— գլխով ցույց տվեց նա Ռազումիխինին,— 

քեզ դուր գալի՞ս է, Դունյա,— հարցրեց նա քրոջը և հայտնի 

չէ ինչու հանկարծ ծիծաղեցt 

— Շա՛տ,— պատասխան ե g Դունյան։ 

— Փ ո ՚ լ , ի՛նչ կոպիտն ես,— ասաց խիստ շփոթված ու 

կարմրած Ռազումիխինը և աթոռից վեր կացավ։ Պույլխե-

րիա Ալեքսանդր ովնան մի քիչ ժպտաց, իսկ Ռասկոլնիկովը 

բարձրաձայն քրքջաց։ 

— Ո՞ւր ես գնում։ 

֊— Ես էլ*** գործ ունեմ։ 

— Ոչ մի գործ էլ չունես, կաց։ Զոսիմովը գնաց, դու էլ 

հետևում ես նրան։ Մի գնա... ժամը քանի՞սն է, տասներկու-

սը կլինի՞I Ի՛նչ սիրունիկ Ժամացույց ունես, Դունյա։ էլ ին-

չու դուք նորից լոեցիք։ Հենց միայն ես եմ խոսում*** 

— Սա Մարֆա Պետրովնայի նվերն է,— պատասխանեք 

Դունյան։ 

— Եվ շատ թանկ է,— ավելացրեց Պ ույլխերիա Ալեք-

սանդրովնան։ 

— Որքան էլ մեծ է, համարյա կանացի չէt 

— Ես այսպիսի Ժամացույց եմ սիրում,— ասաց Գսւն-

յան։ 

firՈւրեմն փեսացուի նվերը չէ»,— մաածեք Ռազումիխի-

նը k չգիտես ինչու ուրախացավ։ 

— Իսկ ես կարծում էի, թե դա փեսացուի նվերն է,— 

ասաց Ռասկոլնիկովը։ 

— Ոչ, նա դեռ ոչինչ լի նվիբել Դունեչկային։ 

— Հա, հիշո՞ւմ եք, մայրիկ, ես սիրահարված էի և ու-

զում էի ամուսնանալ,— հանկարծակի ասաց Ռասկոլնիկո-
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վըճ նայելով մորը, որ ապշեց որդու անսպասելի հայտարա-

րությունից և խոսելաձևից։ 

— Ախ, հա, սիրելիս։— Պ ույլխերիա Ալեքսանդրովնան 

հայացքներ փոխանակեց Գունեչկայի և Ռազումիխինի հետt 

— Հը՛մ, այո, դե ի՞նչ պատմեմ ձեզ, նույնիսկ լավ չե մ 

հիշում։ նա հիվանդ աղջիկ էր,— շարունակեց Ռասկոլնիկս-

վը1 կարծես հանկարծ, վերստին մտածմունքի մեջ ընկած ոլ 

կիտելով հոնքերը,— բոլորովին տկար էր* սիրում էր աղ-

քատներին ողորմ ություն տալ, երազում էր վանք մտնել, ու 

մի անդամ, այդ ասելով ինձ, բուռ֊բուռ արցունք թափեց* 

այո, այո... հիշում եմ... պարզ հիշում եմ։ Տգեղ էբ... Ուղ-

ղակի չգիտեմ, թե ինչի համար գրավվեցի նրանով, գուցե 

այն պատճառով, որ միշտ հիվանդ էբ... եթե նաև կ աղ կամ 

թե կա զիկ լիներ, ես թերևս էյ ավելի սիրեի նրան... (Ռաս-

կոլնիկովր մտախոհ ժպտացի Այնպես էլի, դա մի ինչ-որ 

գա բնանա յին զառանցանք էր*** 

— Ոչ, այգ միայն գարնանա յին զառանցանք չէր,— սգե-

վոբությամբ ասաց Գունեչկան։ 

Ռասկոլնիկովր ուշադիր ու լաբված նայեց քրոջը* լավ 

չլսեց և նույնիսկ չհասկացա վ նրա խոսքերը։ Հեաս խորա-

պես մտազբաղ վեր կացավ, մոտեցավ մորը, համբուրեց նր-

բան, վերադարձավ իր տեղը ու նստեց։ 

— Գ Ո Լ նրան հիմա էլ ես սիրում,— ասաց սրտահույզ 

Պ ույլխերիա Ալեքսանդրովնան։ 

— նրա՞ն, հիմա՞։ Ախ, հա'*** դուք նրա մասին եք խո-

սում։ Ոչ, այգ ամենը այժմ կարծես հանդերձյալ աշխար-

հոլմն է*** և այնքան էլ վաղուց է եղել։ Ու շուրջդ ամեն 

ինչ կարծես ոչ թե այստեղ, այլ մի սւրիշ տեղ է կատար-

վում։ 

Ռասկոլնիկովր ուշադրությամբ նայեց նրանց։ 

— Ահա և ձեզ էլ*** Կարծես հազար վերստ հեռավորու-

թյունից եմ նայում*** էհ, սատանան գիտե, թե մենք ինչու 

ենք այգ մասին խոսում։ Ինչի՞ համար է հարց սլ փորձը,—> 

սրտնեղելով ավելացրեց նա և լոեց? կծոտեց եղունգը ու նո-

րից մտածմունքի մեջ ընկավ։ 

— Որքա՛ն վատ բնակարան ունես, Ռոգյաչ կարծես գա-
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դաղ լինի,— հանկարծ ասաց Պ ույլխերիա ԱլեքսանդրովնանՀ 

ընդհատելով ծանր լռոկթյունը,— ես հավատացած եմ, որ 

դու մասամբ բնակարանիդ պատճառով ես այդպես մելա-

մաղձոտ դարձելt 

— Բնակարա՞նս...— մտացրիվ պատասխանեց Ռասկոլ-

նիկովը։— Այո, բնակարանս ղրան շատ բաներով Է նպաս-

տել*.* Ես այղ մասին Էլ եմ մտածել... Սակայն երանի թե 

դուք ղի տ են ա յիր, մա յրիկ, թե հիմ ա ինչպիսի աա րօրինակ 

միտք արտահա յաեցիք,— ավելացրեց նա հանկարծ ե ան-

հարմար քմծիծաղ տվեց։ 

Էլի մի քանի րոպե, և այդ մարդիկ, երեք տարվա անջա-

տումից հետո հանդիպած այդ հարազատները, խոսակցու-

թյան այղ ազգակցական տոնը, գեթ որևէ բանի մասին խո-

սելու լիակատար անկարելիությամբ հանդերձ՝ ի վերջո նրա 

համար իսպառ անտանելի կդաոնային։ Սակայն կար անհե-

տաձգելի մի խնգիր, որը այսպես թե այնպես հարկավոր էբ 

չուծել այգ օրր,— նա այգպես էլ որոշել էր զեռ ժամեր ա-

ասջ, երր արթնացել էր։ Հիմա այգ գործբ, որպես ելք, ուրա-

խացրեց նրանt 

— Այ թե ինչ, Դունյա,— լրջորեն ու սառնությամբ ասաց 

նա,— ես, իհարկե, երեկվա վարմունքիս համար քեզնից նե-

րոզությէււն եմ խնդրում, բայց պարտք եմ համարում դարձ-

յալ քեզ հիշեցնել, որ իմ գլխավոր մտադրությունից չեմ շեղ-

վում։ Կամ ես կամ Լուժինը։ թ՛ող ես ստոր լինեմ, բայց գսւ 

պետք է նրանից ձեռք քաշես։ Ես, կամ նաt Ւսկ եթե գոլ 

ամուսնանաս Լուժինի հետ, ես քեզ այլևս իմ քույրը չեմ հա-

մարի։ 

— Ռոգյա, Ռոգյա, ախր այդ բոլորը նույնն է, ինչ որ 

երեկ եղավ,— վշտալի բացականչեց Պ ույլխերիա Ալեքսանդ-

բովնանինչո՞ւ դու քեզ շարունակ ստոր ես անվանում, 

ես այդ չեմ կարող տանել։ Երեկ էլ այդպես եղավ*** 

— Եղբայրս,— կտրուկ և նույնպես սառն պատասխանեց 

Դունյանա]Դ ր"1որի մեջ քո կողմից սխալ կա։ թանն այն 

է, որ դու կարծեմ ենթադրում ես, թե ես ինչ-որ մեկին և 

ինչ-որ մեկի համար զոհաբերում եմ ինձ։ Դա ամենևին այդ-

պես չէ։ Ես ամուսնանում եմ հենց ինձ համար, որովհետև 



ծանր է հենց իմ վիճ ակը, ապա և,_ իհարկե, ուրախ կլինեմք 

եթե հաջողվի օգաակար լինել հարազատներիս, բայց տվյալ 

դեպքում դա իմ գլխավոր ցանկությունը չէ... 

VՍտում է,— մտածում էր (հա սկոլնիկովը՝ բարկոլթյոլ-

նից կծոտելով եղունգները,— հպարտ է, չի ուզում խոս-

տովանել, որ ուղում է բարերարություն անել... Գոոոզու-

թյո՜ւն։ 0, ստոր բնավորություն ունեցողներ։ նրանք սիրում 

են ճիշտ այնպես, ինչպես եռատում են.., 0, ինչպես եմ ես• •« 

ատում նրանց բոլորինէ 

— Մի խոսքով, ես ամուսնանում եմ Պյոտր Պ ետրովիչի 

հետ,— շարունակեց Դունեչկան,— որովհետև փոքրագույն 

չարիքն եմ ընտրում։ Ես մտադիր եմ ազնվությամբ կատա-

րել այն ամենր, ինչ որ նա սպասում է ինձնից, հես։ և արար 

նրան չեմ խաբում.., Ինչո՞ւ դու հիմա այղւղես մ պա ա ցիր։ 

Դունյան շիկնեց և նրա աչքերում բարկություն նշմար-

վեց։ 

— Ամեն ինչ կկատարե՞ս,— թունավոր քմծիծաղով հար* 

ցըրեց եղբայրը։ 

— Մինչև որոշ սահման։ Պյոտր Պ ետրովիչի թե շարժու-

ձևը և թե հարսնախոսության ձևը անմիջապես ինձ ցույց 

տվին, թե նրան ինչ է հարկավոր։ Իհարկե, նա իրեն գուցե 

և շատ բարձր է գնահատում, բայց ես հուսով եմ, որ ինձ էլ 

է գնահատում... Ի՞նչ ես էլի ծիծաղում։ 

— Իսկ դու ինչո՞ւ ես էլի կարմրում։ Գոլ ստում ես, քույր, 

դու դիտմամբ ստում ես, հենց միայն կանացի կամակորու-

թյունից դրդված ես ստում, որպեսզի իմ առջև քո ասածին 

մնաս։ Գոլ չես կարող հարգել Լուժինին. ես տեսել եմ նրան 

ու խոսել նրա հետ։ Ուրեմն գոլ ծախվում ես փողով, ուրեմն, 

համենա յն դեպս, ստոր ես վարվում, ու ես ուրախ եմ, որ 

դու գոնե կարողանում ես կարմրել։ 

— ճիշտ չէ, չեմ ստումԳոչեց Գոլն ե չկան՝ բոլորովին 

կորցնելով ինքնատիրապետումը,֊— ես նրա հետ չեմ ամուս-

նանա, եթե համոզված չլինեմ, որ նա գնահատում է ինձ, ոլ 

ես թանկ եմ նրա համար. ես նրա հետ չեմ ամուսնանա, եթե 

Հաստատ համոզված չլինեմ, որ ինքս կարող եմ հարգել 

նրան։ թարերախտաբար ես կարող եմ գբանում համոզվել 
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հաստատապես և հենք այսօր։ Իսկ այսպիսի ամուսնությու-

նը ստորություն չէ, դու սխալվում hut Իսկ եթե դու իրավա-

ՏՒ էլ լինեիր, եթե ես իրոք ստորություն անեի, մի՞թե քո 

կոդ միք դա անգթտթյուն չէ ինձ հետ այդպես խոսեչը։ Ին-

չո՞ւ ես դու ինձնից հերոսություն պահանջում, որը դուքե ե 

քո մեջ էլ չկաt Դա բռնակալություն է, գա բռնություն է* եթե 

ես որևէ մեկին կործանեմ, այդ մեկը հենք ես ինքս կլինեմ... 

Ես դեռ ոչ ոքի չեմ մորթել.,, Ի՞նչ ես այդպես ինձ նայում։ 

Ինչո՞ւ այդպես գունատվեցիր, Ռոգյա, ի՞նչ պատահեք քեզ, 

Ռոգյա, սիրելիս... 

— Տեր աստված, ուշաթափության հասքթեք,— բղավեք 

Պույլխերիա Ալեքսանդրռվնանէ 

— ^l* "I*** Դաաս*րկ թան Է... ռչինէ... գլուխս մի քիչ պը-

տըտվեց։ Ամենևին ուշաթափութլուն չէ... թողեք այգ ուշա-

թափությունները*^ Հը՛մ։ Այո... Ես ի՞նչ էի ուզում աո ել. 

հա՛, դու ի՞նչ կերպ պիտի հենց այսօր համոզվես, որ կարող 

ես հարգել նրան և որ նա... կգնահատի թե ինչ, ինչպես դու 

ասացիրւ Դու կարծեմ ասացիր, որ դա այսօր կլինի, թե՞ ես 

սխալ լսեցիt 

— Մալրիկ, Պյոտր Պետրովիչի նամակը քույք տվեք եղ-

բորս,— ասաց Դոլնեչկան։ 

Պույլխերիա Ալեքսանդր ովնան նամակը դողդոջ ձեռքե-. 

բով տվեց որդուն։ Վերջինս մեծ հետաքրքրությամբ վերցրեք 

նամակը։ Բայց նախքան բաց անելը նա հանկարծ ինչ-որ 

զարմանքով նայեց Դունեչկային։ 

— Տարօրինակ է,— ասաց նա դանդաղ, ասես հանկարծ 

ապշելով նոր մտքիք,— ախր ես ինչո՞ւ եմ գլուխ ցավեք-

նում։ Ինչի՞ համար է այս ամբողջ ճչոցը* Ամուսնաքիբ ում 

հետ կուզես։ 

Նա կարծես ինքն իր հետ էր խոսում, բայք իր ասածը 

լսվեք, և նա շփոթվածի պես մի պահ նայում էր քրոջը։ 

Վերջապես, նա բաքձք նամակը՛՝ դեռ էլի պահպանելով 

ինչ-որ տարօրինակ զարմանք արտահայտող իր տեսքը* հե-

տո սկսեց դանդաղ և ուշադիր կարդալ և երկու անգամ կար-

դաք։ Պույլխերիա Ալեքսանդրովնան խիստ անհանգիստ էր. 

բոլորն էլ ինչ-որ մի աոանձին բան էին սպասում։ 
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— ինձ զարմացնում է,— մի քիչ մտածելուց հետս 

ասաց Ռաոկոյնիկովյէ՝ նամակը հանձնելով մորը և չդիմելով 

ներկաներից որևէ մեկին,— նա հո գործեր Է անում, փաս-

աաբան Է, խոսելն կ նույնիսկ մի տեսակ,,, յուրօրինակ Է k 

անգրագետ Է գրում։ 

թողորը շարժվեցին, բոլորովին ալդ չէին սպասում* 

— Նրանք բոլորն էլ այ՛դպեսՀ են գրում,— շեշտեց Ռա֊ 

զոլմ իխինը* / 

— Դու կարդացե՞լ եո։ ,4 

— Այո* 

— Մենք նրան ցույց ենք տվել, Ռոդյա, մենք,,* առավո-

տը խորհրդակցել ենք,— շփոթվելով ասաց Պ ույլխերիա 

Ալեքսանդրովնան։ 

— Սա գտաավորի ոճ է,— նրան րնդհս։տեց Ռազումի֊ 

խինը,— զա տտվո բների ք^դթերը մինչև այժմ այդպես են 

գրվում ։ 

— Դատավորի՞ ։ Այո, հենց դատավորի, գործնական 

գրությ՛ուն է... Այնքան էլ անգրագետ չի գրված, սակայն 

այնքան էլ գրական չէ. գործնական է։ 

— Պյոտր Պետրովիչը չի էլ թաքցնում, որ կոպեկներով է 

ուսում առել, ե նույնիսկ պարծենում է, ոբ ինքն է իր հա-

մար ճանապարհ հարթել,— ասաց Ավգոտյա Ռոմանովնան՝ 

մի քիչ նեղացած լինելով եղբոր նոր խոսելաձևից։ 

— էհ, եթե պարծենում է, ուրեմն պարծենալու բան կա, 

ես չեմ հակաճառում* Դու, քույրս, կարձեմ վիրավորվեցիր, 

որ ես ամբողշ նամ ակից այսպիսի անպատշաճ եզբակացու-

թյան հանգեցի, ու կարծում ես, թե ես դիտմամբ խոսեցի 

այդ դատարկ բաների մասին, որպեսզի սրտնեղելուց քեզ 

տհաճություն պատճառեի։ Ընդհակառակը, ոճի առթիվ գըլ֊ 

խումս մի դիտողություն ծագեց, որը ամենևին էլ ավելորդ 

չէ ներկա դեպքում։ Նամակում ասված է՝ «ինքներդ ձեզ մե-

ղադրեքմ ի արտահա յտություն, որ խիստ նշանակալից է 

It պարզ, ու բացի դրանից, կա սպառնալիք, որ եթե ես գամ, 

Նա իսկույն կհեռանա։ Հեռանալու այգ սպառնալիքը ցույց 

է տալիս, որ նա կարող է սպաոնալ երկուսիդ էլ թողնել, եթե 

չհնազանդվեք նրան, ու թողնել այժմ, երբ ձեզ արդեն Պե֊ 
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տերբուրգ է կանչել։ էհ, դու ի՞նչ ես կարծում, արդյո՞ք կա-

րելի է Լոլժինի ալդ արտահայտությունից վիրավորվել ճիշտ 

այնպես, ինչպես այն դեպքում, եթե այդպիսի բան գրեր սա 

(նա ցույց տվեց Ռազումիխինին), կամ Զոսիմովր, կամ մեզ֊, 

նից որևէ մեկը։ 

— ft ֊ո՛չ,— աշխուժանալով պատասխանեց Գունեչկան, 

— ես լավ եմ հասկացել, որ զա խիստ պարզամտորեն է 

դրված, թերևս այն սլատճառով, որ նա գրելու վարպետ չէ**» 

Դու այգ լավ ես կշռազատել, եղբայրսt Ես նույնիսկ չէի սպա՛* 

սում*** 

֊— Սա զատավորի գրելաձև է, այլ կերպ չէր կարելի գրել, 

ու գուրս է եկել ավելի կոպիտ, քան գուցե նա կուզենար։ Ի 

միջի այլոց, ես պետք է քեզ մի քիչ հիասթափեցնեմ* այս 

նամակում կա ևս մի արտահայտություն, բավական ստոր 

զրպարտություն իմ հասցեին։ Երեկ ես փողը տվել եմ թոքախ-

տավոր ու վշտահար այրի կնոջը, ոչ թե trթաղման պատրվակ 

կով», այլ ուղղակի թաղման համար, և ոչ թե աղջկան,—՚ 

Gվատ վտրքի տեր աղջկան»,— ինչպես գրում է նա, այլ հենց 

այրի կնոջբ (այգ աղջկան երեկ ես կյանքումս առաջին անգամ 

տեսաJt Այգ բոլորի մեջ եո տեսնում եմ ակնբախ մի ցան-

կություն, ինձ վարկաբեկել ու կռվեցնել ձեզ հետ։ Դա արտա-

հայտված է դարձյալ ըստ դատավորի մտայնոլթյան, այսինքն* 

նպատակի խիստ ակներև գրսեորմամբ և շատ պարզամիտ 

հապճեպությամբ։ Նա խելացի մարգ է, բայց խելացի վարվե-

լու համար միայն խելքը քիչ է։ Այս բոլորը պատկերում է 

այդ մարգուն ձ... չեմ կարծում, թե նա լավ գնահատի քեզ։ 

Այս ամենը քեզ ասում եմ որպես խրատ, որովհետև անկեղ-

ծորեն քեղ բարիք եմ ցանկանում... 

Դունեչկան չպւստասխանեց* նա վճիռ էբ ընդունել օր առաջ 

և միայն երե կոյին էր սպասում* 

— Դե. ուրեմն գոլ ի՞նչ ես որոշում, Ռոդյա,— հարցրեց 

Պ ույլխերիա Ալեքսանգրովնան, որը առաջվանից ավելի էր 

անհանգստացել Ռասկոլնիկովի խոսելու հ անկարծ ակի, նոր, 

գ ո ր ծ ն ա կ ա ն տոնից։ 

— Այսինքն՝ ի՞նչ պետք է «որոշեմ»։ 

— Պյոտր Պ ետրովիչը գրում է, որ դու երեկոյան մեզ մոտ 
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չլինես, է՛ր ինքը կհեռանա*** եթե դու գաս։ Ուրեմն ի՞նչ, 

կգա՞ս t 

— Դա, իհ աըկե, ոչ թե ես եմ որոշելու, այլ նախ և առաջ 

դուք, եթե Պյոտր Պ ետրովիչի այգ պահանջը չի վիրավորում 

ձեզ, երկրորդ, որոշելու Է Դունյան, եթե նա Էլ չի վիրավոր-

վում ։ Ես կվարվեմ այնպես, ինչպես դուք ցանկանաք,— սա-

ռը տոնով ավելացրեց Ռա՝սկոլնիկովլո 

— Դունեչկան արդեն որոշխլ Է մեր անելիքը, ու ես միան-

գամայն համաձայն եմ նրա հետ,— շտապեց հայտնել Պ ույլ-

խերիա Ալեքս ան գր ովնան ։ 

— Ես որոշել եմ խնդրել քեզ, Ռոդյա, թ ա խանձւս գի ն խընգ-

րել, որ անպայման ներկա քինես այդ աեսակքքութ յսւնլ։,— 

tnutug Դո էն յան,— կգա 

— ' / զ tu J ւ 

— ես ձեքլ Է լ եմ խն գրում մամը ութի)ւ էին ել մեգ մււա,— 

դիմեց Դունյան Ռազումիխինին,— մայրիկ, ես նրան էլ եմ 

՛Հրավիրում ։ 

— Շատ լավ ես անում, Դունեչկա։ էհ, ինչսլես որ դուք 

որոշեցիք, այնպես էլ թոդ լինի,— ասաց Պ ույլխերիա Ալեք-

սանդրովնան։— Ինձ համար դա լավ է* չեմ սիրում կեզծել 

ա ստել, ավելի լավ է ասենք ամբողջ ճշմաբտ ոսթյ ոլնո... Հ՚ք-

մ ա կուզես բարկացիր, կուզես մի բարկացիր, Պյոտր Պետ [if։-

IV 

Այդ րոպեին դուռը կամաց բացվեց ու ներս մտավ մի աղ֊ 

ջի կ՝ երկչոտ նայելով շուրջը։ Բոլորը զարմանքով ու հեաա-

րրրքրությամբ նայեցին նրան։ Ռասկոլնիկովր առաջին հա-

յ։,յ9բֆք չճանաչեց նրան։ Դա Սոֆյա Սեմյոնովնա Մարմելա֊ 

ղովան էր։ Ռասկոլնիկովր նախորդ օրը նրան տեսել էր առաջին 

անգամ, բայց այնպիսի մաման ակ, այնպիսի պայմաններում 

ե այնպիսի հագուստով, որ նրա հիշողության մեջ ուրիշ անձ֊ 

ն ա վոր ութ յան կերպարն էր տպավորվել։ Այժմ գա համեստ և 

հույնիս կ աղքատ հագնված մի աղջիկ էր, դեռ շատ ջահել, 

ամ ար յա փոքրիկ աղջկա նման, համ եսւո և վա յելուչ շար֊ 

մ»\ձեով, պայծառ, բայց կարծես մի փոքր վախեցած դեմքով։ 

I*) Մ. Դոաւաևսկի-



նա հագել էբ շատ հասարակ տնային շրշա զգեստ, առաջվա 

ձևի հին գլխաբկ գրել. միայն թե ինչպես նախորդ օրը, ձեռ-

քին հովանոց կար։ Երբ տեսավ, որ սենյակը լեցուն է մարդ-

կանցով, չէ թե շփոթվեց, այլ բոլորովին կորցրեց իրեն, երկ֊ 

չոտեց ինչպես փոքրիկ երեխա, և նույնիսկ փորձեց եա դաո-

նալ։ ^ 

— Ախ... այգ դո՞ւք եք..*— չափազանց զարմանալով 

ասաց Ռասկոլնիկովը ու հանկարծ ինքն էլ շփոթվեց։ 

նա իսկույն մտածեց, որ մայրը և քույրը Լումինի նամա-

կից որոշ բան գիտեն <rվատ վարքի տեր» ինչ-որ աղջկա մա-

սին։ Քիչ առաջ նա բողոքում էր Լուժինի զրպարտության գեմ 

և ասում, nji այղ աղջկան առաջին անգամ էր տեսել, ու հան-

կարծ վերջինս ինքն է հայտնվում։ Հիշեց նաև, ոբ բոլորովին 

չէր բողոքել (Հվատ վարքի տեր» արտահայտության դեմ։ Այս 

ամենը անորոշ կերպով ու վայրկենապես անցավ նրա մըտ-

քով։ Բայց ուշադիր նայելով, նա հանկարծ տեսավ, որ այդ 

նվաստացած էակը արդեն այնքան է նվաստացվել, որ հան-

կարծ խղճաց նրան։ Իսկ երբ աղջիկը վախից փորձեց դուբս 

փախչեի նրա՝ Ռասկոլնիկովի մեջ կարծես մի ինչ-որ բան 

տաւկնուվրա եղավւ 

— Ես ձեզ բոլորովին չէի սպասում,— հապճեպ ւսսաց նա՝ 

հս; (ացքով կանգնեցնելով աղջկան։— Խնդրեմ նստեք։ Դուք 

երևի Կատերինա Իվանովնայի կողմից եք եկելւ ներեցեք, այդ-

տեղ չէ, ա յ, այստեղ նստեցեք... 

Երբ Սոնյան ներս մտավ, Ռազումիխինը, որ նստած էբ 

Ռասկոլնիկովի երեք աթոռներից մեկին, հենց դռան կողքին, 

վեր կացավ, որ ճանապարհ տար նրան։ Ռասկոլնիկովը սկըզ-

բում աղջկան ցույց տվեց բազմոցի ծայրը, ուր քիչ առաջ նըս-

տել էր Զոսիմովը, բայց հիշելով, որ այգ բազմոցը շ ա տ մ ո -

տ ի կ մարդու տեղ է և ինքը քնում է դրա վրա, շտապեց աղջը-

կան ցույց տալ Ռազումիխինի աթոռը։ 

— Իսկ դու նստիր այստեղ,— ասաց նա Ռազումիխինին 

և նրան նստեցրեց բազմոցի ծայրին, Զոսիմովի տեղը։ 

Սոնյան նստեց համարյա գոզալով վախից ու երկչոտ նա-

յեց կանանց։ Երևում էր, որ նա ինքն էլ չէր հասկանում, թե 

ինչպես կարող էր նստել նրանց կողքին։ Ըմբռնելով այդ, նա 
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այնքան վախեցավ, որ հանկարծ նորից վեր կացավ և բոլո-

բովին շփոթված դիմեց Ռասկոլնիկովին* 

— Ես,,» ևս,,* եկա մի րոպեով, ներեցեք, ոբ ձեզ անհան-

գըստացըի,— կմ կմ ալով ասաց նա։— Ես եկել եմ Կատերի֊ 

նա Իվանովնայի կողմից, ուրիշ մեկը չկար, որ նա ուղարկեր**, 

Կատերինա Իվանովնան հրամայեց շատ խնդրել ձեզ, ոբ վա-

ղը առավոտյան,** պատարագից հԽէո լինեք հուղարկավոր-

ման վայրում*** Միտրոֆանևյճն գերեզմանոցում, հետո Էլ մեղ 

մոտ,*, նրա մոտ,,* անուշ անելու*** նրան պատիվ անելու*** 

Նա պատվիբեց խնդրել ձեզ։ 

Սոնյան կմկմաց ու լռեց։ 

— ԿաշխաՎոեմ անպայման,.* սէնպայմտն գալ, — պատաս-

խանեց Ռասկոլնիկովը* նա Էլ վեր կացավ՝ նույնպես կմկմ;:տ-

լով սւ չվերչացնելով խոսքը**,—> Բա1'ի եղեք, նսաեցեք,— 

հանկարծ ասաց նա,— ես պետք Է խոսեմ ձեզ հետ։ Խնդրում 

եմ, գուք գուցե շտապում եք, շնորհ արեք, ինձ երկու րոպե 

նվիրեք*** 

Եվ նա աթոռը հրամցրեց աղջկան։ Սոնյան դարձյալ նստեց 

ու Էլի երկչոտ, շփոթված, հապճեպ նայեց կանանց և հան-

կարծ կախեց գլուխը։ 

Ռա սկոլնիկովի գունատ դեմքը շիկնեց* նա կարծես ցնցվեց 

ամբողջ մարմնով* աչքերը ճառագայթեցին։ 

— Մ այրիկ,— ասաց նա կտրուկ և անհողդողդ,— նա Սոֆ-

յա Ս եմ յոնովնա Մ արմելադովնան Է, հենց այն դժբախտ պա-

րոն Մարմելադովի դուստրը, ոբ երեկ իմ աչքերի առաջ կառ-

քի տակ ընկավ և որի մասին ես արդեն ասել եմ ձեզ*** 

Պույլխեբիա Ալեքսանդր ովնան նայեց Սոն յային k մի քիչ 

կկոցեց աչքերը։ Չնայելով Ռոդյայի համառ ու սաստող հա-

յացքի հանդեպ իր շփոթմունքին, նա ոչ մի կերպ չկա բո զա-

ցավ հրաժարվել այդ հաճույքից։ Դոէնեչկան լբջախոհ, ակ-

նապիշ նայում Էբ խեղճ աղջկա հենց երեսին ու տարակուսան-

քով զննում նրանէ Լսելով Ռասկոլնիկովի խոսքերը, Սոնյան 

բարձրացրեց գլուխըբայց տռաջվանից Է՛լ ավելի շփոթվեցt 

— Ես ուզում Էի ձեզ հարցնել, թե այսօր ձեզ մոտ ինչ 

եղավ,— դիմեց նրան Ռասկոլնիկովը,— հո ձեզ չանհանգըս-

էոացրին, օրինակ, ոստիկանության կողմից։ 

— Ռչ, ամեն ինչ անցավ*,* Չէ* որ բոլորովին պարզ է, թե 
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ինչից է եղել մահը* չանհանգստացրին* միայն թե տնվորներն 

են բարկանում։ 

— Ինչո՞ւ։ 

— Որ դիակը երկար է մնում տանը*** հիմ ա հո շոդ է, 

տոթ**, այնպես որ, այսօր, երեկոյան ժամերգության պահին 

կտանեն գերեզմանոց, մինչև վաղը կմնա մատուռում։ Կատե-

րինա Իվանովնան սկզբում այդ չէր ուղում, իսկ Հիմա ինքն էլ 

Հ տեսնում, որ չի կարելի տանը թողնել*** 

— Ուրեմն այսօ՞ր։ 

— Նա ձեղ խնդրում է պատիվ անել մեզ, վաղը գալ եկե-

զեցի, Հուղարկավորման, հետո էլ գալ իր մոտ, ՀոգեՀացի։ 

— Նա հոգեհա՞ց է պատրաստումt 

— Այո, ուտելիք* նա պատվիբեց խորին շնորհակալու-

թյուն հայտնել ձեզ, որ դուք երեկ օգնեցիք մեզ,** առանց ձեզ 

թաղման ոչ մի միջոց չէր լինի։— Աղջկա թե շրթունքները և 

թե կզակը Հանկարծ ցնցվեցին, բայց նա սրտապնդվեց ու 

պահեց իրեն՝ դարձյալ խոնարհելով գլուխը ու նայելով հա-

տակին ւ 

Խո սակ gut թ յա)։ ժամանակ Ռասկո լնիկսվյը աչքերով զննում 

էր նրան։ Աղջկա վ ՚ ՚ ՚ բ ր ի կ ղեմբբ նիհաբ էր, բոլորովին նիՀար 

ու գունատ, բավական անկանոն և մի տեսակ սուր գծերով, 

սուր, փոքրիկ քթով և սուր կզակով։ Չէր կաբելի նրան սիրու-

նատես անվանել, բայց դրա փոխարեն երկնագույն աչքերը 

այնքա ն պայծառ էին, ու երբ դրանք աշխուժանում էին, 

դեմքը այնքան բարություն U պարզամտություն էր արտաՀայ-

տում, որ նա ակամայից ուշադրություն էբ գրավում։ թացի 

դրանից, նրա դեմքին և նրա ամբողջ կերպարանքում կար 

առանձնահատուկ, բնորոշ մի գիծ* չնայած իբ տասնութամյա 

հասակին, նա թվում էր համարյա դեռ փոքրիկ աղջիկ, իբ 

տարիքից շատ ավելի փոքր, գրեթե բոլորովին երեխա, և գա 

երբեմն նույնիսկ ծիծաղելի կերպով էր արտահայտվում նրա 

որոշ շարժումներում։ 

— &այց մի՞թե Կատերինա Իվանովնան կարող էր բավա-

րարվել այդքան քիչ միջոցներով, նույնիսկ ուտելիք էլ պատ-

րաստել,— Հարցրեց Ռասկոլնիկովր՝ Համառորեն շարունակե-

լով խոսակցությունը։ 

— Լինելու է Հասարակ դագաղ*** ու ամեն ինչ էլ Հասա-: 
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բակ, այնպես որ թանկ չի նստի**» Ես ու Կատերինա Իվանով-

նան հաշիվ արեցինք, այնպես որ հոգեհացի համար էլ փող 

կմնա*** Կատերինա Իվանովնան շատ է ուզում, որ այդպես 

չինի։ Այլ կերպ չի կարելի*** դա սփոփանք է նրա համար*** 

նա այդպես է, դուք հո գիտեք*** 

— Հասկանում եմ, հասկանում եմ*** դե իհարկե*** Հր՛, 

ի՞նչ եք գիտում սենյակս* մ ա յբիկսվ ա սում է, որ սա դագաղի 

է նման։ Տ 

— Երեկ դուք ձեզ մոտ եղած ամբողջ փողը տվիք մեզ 

ինչ-որ ուժեղ և արա՛գ շշնջոցով հանկարծ պատասխանեց Սո-

նեչկան ու դարձյալ բոլորովին խոնարհեց գլուխը։ նրա շըր-

թունքները և կզակը դարձյալ ցնցվեցին։ Ռասկոլնիկովի աղ-

քատիկ ապրելավայրը արդեն վազաց էր ապշեցրել նրան, և 

հիմա այդ ի։ սորերը հան կար ծ">կի > ինքն արերս/բար թսան նրա 

բերանից։ Տիրեց լռություն։ Դունեչկայի աչքերբ մի տեսակ 

պայծառացան, իսկ Պ ույլխերիա Ալեքսանդրս վնան նույնիսկ 

սիրալիրությամբ նայեց Սոնյային։ 

— Ռոգյա,— վեր կենալով ասաց նա,— մենք, իհարկեյ 

միասին կճաշենք։ Դունեչկա, գնանք*** Իսկ դու, Ռոգյա, գնա-

յիր մի քիչ զբոսնելու, հետո Էլ հանգստանայիր ու շուտ գա-

յիր մեզ մոտ*** Թե չէ մենք քեզ հոգնեցրինք, ես վախենում 

եմ*** 

•— Այո, այո, կգամ,— արագ վեր կենալով պատասխանեց 

Ռասկոլնիկովը...— Ի միջի այլոք ես գործ ունեմ*** 

— Մի՞թե դուք միասին չեք ճաշելուդոչեց Ռա զում ի ֊ 

խինը՝ զարմացած նայելով Ռասկոլնիկովին,— դու ի՞նչ ես 

մտածում։ 

— Այո, այո, կգամ իհարկե, իհարկե*** Իսկ դու կաց մի 

րոպե։ Սա այժմ հո ձեզ հարկավոր չէ՞, մայրիկ, կամ գուցե 

ես սրան խլո՞ւմ եմ ձեզնիցt 

— 0, ոչ, ոչ։ Իսկ դուք, Դմիտրի Պրոկոֆիչ, բարի եղեք, 

եկեք ճաշելու։ 

— Խնդրում եմ եկեք,— ասաց Դունյան։ 

Ռազոլմիխինր գլուխ տվեց և թոլնդ կարմրեցt Մի ակնթարթ 

բոլորն էլ հանկարծ ինչ-որ տարօրինակ անհարմարություն 

զգացին։ 

— Մնաս բարով, Ռոգյա, այսինքն ցտեսություն* չեմ սի֊ 
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բում cr մնաս բարով» ասել։ Մնաս բարով, Նաստասյա*** ախ, 

էլի «մնաս բարով» ասացի**, 

Պ ույլխերիա Ալեքսանդրովնան ուզում էր Սոնյային էլ գը֊ 

լուխ տալ, բայց ինչ-որ չհաջողվեց, ու շտապելով, սենյակից 

դուրս ելավ։ 

Ւսկ Ավգոտյա Ռոմ անովնան կարծես հերթի էր սպասում, 

ու հետևելով մորը և անցնելով Սոնյայի կողքից, ուշադրու-

թյամբ, քաղաքավարի ու լիովին զլոլխ տվեց նրան։ Սոնեչ-

Jկան շվաթվեց, գլուխ տվեց մի տեսակ աճապարանքով և վա~ 

խեցած, ու նրա դեմքին նույնիսկ ինչ֊որ հիվանդագին զգա֊ 

ցում անդրադարձավ, կարծես թե Ավգոտյա Ռոմանովնայի 

քաղաքավարությունը և ուշադրությունը ծանր ու տանջող էին 

իր համար։ 

•— Դո՚ւնյա, բարով գնաս,— արգեն սրահում գոչեց Ռաս֊ 

կոլնիկովը,— դե, տո՛ւր ձեռքդ։ 

•— Ախր ես ձեռք տվի, մոռացա՞ր,— պատասխանեց Դուն-

յան՝ սիրալիր ու անհարմար շուռ զալով նրա կողմը։ 

— 1՝նչ կա որ, էլի ձեռք տուր։ 

Եվ նա ամուր սեղմեց քրոջ մ ատն երբ։ Գունեչկան ժպտաց, 

շիկնեց, հապճեպ ետ քաշեց ձեռքը ու գնաց մոր ետևից* 

հայտնի չէ ինչու, նա էլ իրեն երջանիկ զգաց։ 

— ԱՀա և լավ է ամեն ինչ,— ասաց Ռասկոլնիկովր Սոն-

յային՝ վերադառնալով իր խուցը և ուշադիր նայելով նրան,— 

ողորմի մեռելնեբի հոգուն, իսկ կենդանի մարդիկ դեռ պետք 

է ապրեն, այնսլես չէ՛*, հո այդպե՛՛ս է։ 

Սոնյան նույնիսկ զարմանքով էր նայում հանկարծակի 

պայծառացած նրա դեմքին. Ռասկոլնիկովր մի քանի ակըն-

թաբթ աչքերով լուռ ե ուշադիր զննում էր նրան։ Նա այդ բո* 

պեին հանկարծ վերհիշեց այն ամենը, ինչ որ Սոնյայի մասին 

պատմել էր վերջինիս մեռած հայրը։ 

— Տեր աստված,— փողոց դուրս գալուց հետո իսկույն 

սկսեց խոսել Պ ույլխերիա Ալեքսանդրովնան,— Դունեչկա, հի֊ 

մա ես ինքս էլ կարծես ուրախ եմ, որ գնացինք այնտեղից* 

քիրտս թեթևացավt Մի՛՛թե երեկ վագոնում մտքովս կանցներ, 

որ նույնիսկ դրա համար էլ պիտի ուրախանամ։ 
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»— Դարձյալ սկսում եմ ձեզ, մայրիկ, որ նա դձո շատ հի-

վանդ է։ Մի՞թե դուք չեք տեսնում. գուցե մեր կաբոաջւ քաշե-

լուց է տկարացել։ Հարկավոր է ներողամիտ չինել, կարելի է 

շատ, շատ թան ներել»•• 

— իսկ դու ներողամիտ չէիր,— տաքացած ու խանդոտ 

վրա բերեց Պ ույլխերիա Ալեքսանդրովնան։— Գիտե՞ս, Գուն-

յա, եո նայում էի երկուսիդ խ, դոէ իսկ ե իսկ նման ես նր-

բան, ե սչ այնքան դեմքով, որքան հոգով. երկուսդ Էլ մելա-

մաղձոտ եք, երկուսդ Կ նոթոտ ու տաքարյուն, երկուսդ Էլ գո֊ 

ոող ու մեծահոգի,** Չի կարոդ պատահել, ոբ նա եսամոլ լի-

նի, այնպես չէ՞, Դան ե չկա*,. Հենց ոբ մտածում եմ, թե այսօր 

երեկոյան մեզ մոա ինչ է Լինելու, սիրտս նվաղում էr 

— Մի' անհանգստանաք, մայրիկ, կլինի այն, ինչ որ պետք 

է լինի, 

— Դունեչկա, հապա մտածիր, թե մենք հիմա ինչ դրnt-

թյան մեջ ենք, ի՞նչ կլինի, եթե Պյոտր Պետրովիչը մեզնից 

ձեռք քաշի,— Հանկարծ անզգուշաբար ասաց խեղճ Պույլխե-

բիա Ալեքսանդրովնան։ 

— Դրանից հետո նա ինչի՞ է պետք,— կտրուկ և արհա-

մարհանքով պատասխանեց Դունյան։ 

— Մենք լավ արեցինք, որ եկանք,— վրա բերեց Պույլ-

խեբիա Ալեքսանդրովնան՝ ընդհատելով աղջկան,— Ռոդյան 

շտապում էր գործով ինչ-որ տեղ գնալ. թող ման գա, գոնե 

մաքուր օդ շնչի... Նրա սենյակում սարսափելի տոթ է... Իսկ 

այստեղ ո՞րտեղից մաքուր օդ գտնես, այստեղ փողոցներում 

էլ այնպե,ս է, ինչպես օդանցք չունեցող սենյակներում։ Տեր 

առաված, այս ի%չ քաղաք Կաց, ճամփա տուր, թե չէ 

կճղմեն, այդ ի՞նչ են տանում. հա՛, դաշնամուր է, տես, է՛, 

ոնց են հրմշտում իրար... Ես շատ եմ վախենում նաև այն 

աղջկանից... 

— Ո՞բ աղջկանից, մայրիկ։ 

— Սոֆյա Սեմ յոնովնայից, որ Ռոդյա յի մոտ եկավt 

— Ինչո՞ւ ես վախենում։ 

— Նախազգացումս այդպես է, Դունյա։ էհ, հավատո՞ւմ 

ես, հենց որ նա ներս մտավ, ես այդ նույն րոպեին մտածեցին 

"Բ Դ1Ւա*1ոՐ Բա^Ը այոտեղ է որ կա*.Հ 

— Ռէ մի գլխավոր բան,— սրտնեղելով գոչեց Դունյանt 
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•— թողեք ձեր սղդ նախազգացումները, մայրիկ։ Ռոգյան մի-

այն երեկվանից է ծանոթ նրա հեւս, ու երր աղջիկը ներս մը-

տավ, Ռոգյան չճանաչեց նրսւնt 

— Այ, կտեսնես... նա շւիոթեցնում կ ինձ, կտեսնես, թե 

ինչ կլինի* ես խիստ վախեցա, նայում է ինձ, նայում է, ե ինչ 

տեսակ աչքե՛ր ունի, ես հազիվ էի աթոռին նստած մնում, հի-

շո՞ւմ ես, երր Ռոգյան հայտնեց, թե ով է նւս։ Ես զարմանում 

եմ* Պյոտր Պետրովիչր այդպիսի բաներ է դրում այդ աղջկա 

մասին, իսկ Ռոգյան նրան ծանոթացնում է մեգ հետ, այն էլ 

քեզ հե տ։ Ուրեմն այդ աղջիկը թանկ է նրա համար։ 

— Շատ էլ գրում է, մեր մասին էլ խոսում և գրում էին, 

մոռացե՞լ եք, ինչ է* ես հավատացած եմ, որ նա*** հիանալի 

աԴ1ՒԿ է> k ա1Դ Բ"Լ"ՐԸ անհեթեթություն է։ 
— Աստված տա այդպես լինի։ 

— Իսկ Պյոտր Պետրովիչը անպետք զրպարտիչ է,— հան-

կարծ կտրուկ դողեց Դունեչկան։ 

Պույլխերիա Ալեք սան զրո վնան ուղղակի կուչ եկավ։ Խո-

սակցություն ր րնդհատվեցւ 

— Ահա թե ինչ, ահս։ թե ես ինչ գործ ունեմ քեզ հետ,** — 

ասաց Ռասկոլնիկովը՝ Ռազումիխինին տանելով դեպի պա-

տուհանը։ 

— Ուրեմն ես կասեմ Կատերինա Իվանովնային, որ դուք 

կգաք...— ասաց Սոնյան ե գլուխ տվեց, ոբոլեսզի գնար։ 

— Հիմա, Սոֆյա Սեմյոնովնա, մենք գաղտնիքներ չու-

նենք, դուք չեք խանգարում,,. Ես կուզենայի ձեզ էլի մի եր-

կու խոսք ասել*** Ահա թե ինչ,— առանց խոսքը վերջացնե-

լու նորից նա դիմեց Ռազումիխինին,— դու հո ճանաչում ես 

այն,*, ինչպես է անունը**, հա՛, Պորֆիրի Պետրովիչին։ 

— Ինչպե՛ս չէ, ազգական է։ Ի՞նչ կա որ,— ինչ-որ լար-

ված հետաքրքրությամբ ավելացրեց Ռազումիխինը։ 

— Կարծեմ նա քննում է,„ այն սպանության գործը,** 

այնպես չէ՞,,, երեկ դուք խոսում էիք այգ մասին։ 

— Այո... ի՞նչ կա որ։— Ռազումիխինը հանկարծ չռեց 

ա չբերը։ 

— Նա հարցաքննում էր գրավ դնողներին, իսկ այնտեղ ես 

էլ գբավ դրած իրեր ունձմ, այնպես, էլի, հասարակ բաներ 
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են.— քրոջս մատա՛նին, ո,ր նա նվիբել էր ինձ իբրե հիշատակ, 

երբ ես մեկնում էի Պ ետերբոլբդ, ու հոբս արծաթե մամա՛ 

ցույցը։ Դբանք արժեն ընդամենը հինգ-վեց ռուբլի, բայց ինձ 

համար թանկ են, հիշատակ են։ Հիմա ես ի՞նչ անեմ։ Չեմ 

ուզում, որ այդ իրերը կորչեն, մանավանդ ժամացույցը։ Քիչ 

առաջ վախենում էի, որ մայրս ինձ կհարցնի ժամը, երբ խո-

սեցինք Դունեչկայի ժամացույցի մչսսին։ Միակ իրն է, որ հո-

րիցս մնացել է ինձ։ Մայրս^լսարսափի, եթե դա կորչիt Գե , 

կանայք են, էլի՛։ Ի՞նչ կարելի է անել, սովորեցրու։ Գիտեմ, 

ոբ պետք է դիմել քաղաքամաս։ Ավելի լավ չէ՞ դիմել հենց 

Պոբֆիրիին, հը"։ Գոլ ի՛՛նչ ես կարծում։ Գործը ավելի շուտ 

գլուխ կգա։ Ա՛յ, կտեսնես, դեռ մինչև ճաշ մայրիկս կհարցնի 

ժամացույցի մասին։ 

— Պետք է դիմել ոչ թե քաղաքամաս, ։սյլ անպայման 

Պոբֆիրիին,— ինչ-որ մի անսովոր հուզմունքով գոչեց Ռա-

դում ի խինը։— էհ, որքա՜ն ուրախ եմt Գե գնանք հենց հիմա, 

բոլորովին մոտիկ է, հավանորեն կգտնենք նրան։ 

— Այո*** գնանք,•• 

— Նա մեծ, մեծ, մեծ ուրախությամբ կծանոթանա քեզ 

հե։ո։ Հաճախ ես նրան շատ բաներ եմ ասել քո մ ասին,** Երեկ 

Էլ եմ ասեր Գնանք*** Ուրեմն դու ճանաչո՞ւմ Էիր պառավին։ 

Հը՛մ*** Հիանալի Է այդ բոլորը*** Հա'*** Սոֆյա Իվ[անովնան*** 

— Սոֆյա Սեմ յոնովնա,— ուղղեց Ռւսսկոլնիկովը։ — 

Սո՛ֆյա Սեմ յոնովնա, սա իմ ընկերն Է, Ռազումիխինը, լավ 

մարդ Է*** 

— Եթե դուք հիմա պեաք Է գնաք***— խոսքը չվերջացրեց 

Սոնյան, բոլորովին Էլ չնայեց Ռազումիխինին և ղրանից ավե-

լի ևս շփոթվեց։ 

— Դե գնանք,— ասաց Ռասկոլնիկովյ։,— ես հենց այս»ր 

կանցնեմ ձեզ մոտ, Սոֆյա Սեմ յոնովնա, ասացեք, ո՞րտեղ 

եք ապրում։ 

Ռա սկոլնիկովը չէ' թե իրեն կորցնում էր, այչ հենց այն-

պես, կարծես թե շտապում էր և խուսափում աղջկա հայացք--

ներից։ Սոնյան շիկնելով տվեց իր հասցեն։ Բոլորը միասին 

դուրս եկան։ 

— Put դուռը չե՛՛ս փակում,— Հաբցրեց Ռազումիխինը1 

իջնելով նրանց ետևից։ 
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—֊ Երբեք**, Ի միջի ա ԱՈ Iff ահա աբդեն երկու տարի է, ոբ 

ուղում եմ կողպեք դնել ու չի հաջողվում,— անփույթ ավե-

լացրեց Ռասկոլնիկովըt— Բախտավոր են այն մարդիկ, որոնք 

փակելու ոչինչ չանեն,— ծիծաղելով դիմեց նա Սոնյային։ 

Նրանք կանդ առան դարպասի մոտ։ 

— Դուք ա՞ջ կողմն եք գնալու, Սոֆյա Սեմյոնովնա։ Հա՛, 

դուք ի՞նչպես գտաք ինձ,— հարցրեց Ռասկոլնիկովը՝ կարծես 

ցանկանալով ինչ-որ բոլորովին այլ բան ասել աղջկանt Նա 

շարունակ ուղում էր նայել Սոնյայի մեղմ, պայծառ աչքերին 

և գա այնքան էլ չէր հաջողվում... 

— Չէ՞ որ դուք երեկ ձեր հասցեն ասել էիք Պռլեչկային։ 

— Պոլյայի՞ն։ Ախ, հա'... Պոլեչկային* Այն... փոքրիկ աղ֊ 

ջրկան... Նա ձեր քո՞ւյրն է։ Ուրեմն ես հասցես նրա՞ն եմ 

ավել։ 

— Մի՞թե մոռացել եք։ 

— Ոչ... հիշում եմ**, 

— Ես ձեր մասին առաջ հանգուցյալից էլ եմ լսել... Միայն 

թե այն ժամանակ չգիտեի ձեր ազգանունը, նա ինքն էլ Լգի֊ 

տեր*** երեկ իմացա ձեր ազգանունը, իսկ այսօր եկա, հարց֊ 

րի* ո՞րտեղ է ապրում պարոն Ռասկոլնիկովը... Չգիտեի, որ 

դուք էլ անվորի բնակարանում եք ապրում... Ցտեսություն... 

Ես Կատերինա Իվանովնա յին կասեմ, ։ւբ գոգ կգաք... 

Սոնյան շատ ուրախ էր, որ վերջապես հեռացավ* գնաց 

գլխիկոր՛ շտապելով, որպեսզի մի կերպ շուտ չքանա նրանց 
ա1$իտ> որպեսզի մի կերպ անցնի այգ քսան քայլըv մինչև աջ 

կողմը դարձող փողոցը և վերջապես մենակ մնա, ու այնու֊ 

հետև քայլելով, շտապելով, ոչ ոքի չնայելով, ոչինչ չնկատե֊ 

լով, մտածի, հիշի ու կշռադատի յուրաքանչյուր ասված խոս֊ 

քը, յուրաքանչյուր հանգամանքըt Մի ամբողջ անհայտ ու Հ 

անորոշ աշխարհ բացվեց նրա հոգու մեջ։ Նա հանկարծ հիշեց, 

որ Ռասկոլնիկովը ինքն էր ուղում նրա մոտ անցնել այդ օրը, 

գուցե և առավոտյան, գուցե ե այդ ժամին։ 

— Միայն թե ոչ այսօր, խնդրում եմ, ոչ այսոր,— ՔՐ^ըն֊ 

չոսէ Էր նա սրտի նվաղումով, կարծես որևէ մեկին խնդրելով, 

ինչպես վախեցած երեխա։— Տե՛ր աստված, ինձ մո՛տ**, այն 

սենյակը... նա ամեն ինչ կտեսնի... 0, տեր աստված։ 

Եվ նա, իհարկե, այդ րոպեին չէր կարող նկատել իրեն 



անծանոթ մի պարոնի, որը համառորեն հետևում և կրնկակոխ 

ուղեկցում էր իրեն։ Պարոնը նըան ուղեկցում էր հենք դար-

պասից դսլրս գալու պահից, Այն րոպեին, երր երեքն ԷԼ Ռա-

զումիխինը, Ռասկոլնիկովր ե Սոնյան, կանգ առան մայթի 

վրա, մի երկու խոսք ասելու, այդ պարոնը անցնելովնրանց 

կողքից* հանկարծ կարծես ցնցվեց՝ անսպասելիորեն, ւղատա֊ 

հարար լսելով Սոնքայի հետևյալ խոսքերը՝ «հարցրի՝ ո՞րտեղ 

է ապրում պարոն Ռասկոլնիկթվը»։ Պարոնը արագ, բայց ուշա-

դիր դիտեց երեքին էլ, մանավանդ Ռասկոլնիկովին, որին դի-

մում էբ Սոնյան* հետո նայեց տանը և դա նկատի առավ։ 

Այդ բոլորը նա արեց մի ակնթարթում, քայլելիս, ու աշխա-

տելով աննկատելի լինել, անցավ առաջ, դանդաղեցրեց քայլե-

րը, կարծես ինչ-որ բան էր սպասում ւ Նա հետամտում էր Սոն-

յային, նա տեսավ, ոբ նրանք միմյանց հրաժեշտ էին տալիս, 

և Սոնյան հիմա գնալու է ինչ֊որ տեղ, երևի իր բնակա-

րանը։ 

«Ռրտե՞ղ կլինի նրա բնակարանը։ Ինչ-որ մի տեղ տեսել 

եմ այդ դեմքը,— մտածում էբ պարոնը՝ վերհիշելով Սոնյայի 

դեմքը***— հարկավոր է իմանալX)։ 

Հասնելով փողոցի անկյունը, նա անցավ դրա մյուս կող-

մը, շուռ եկավ ու տեսավ, որ Սոնյան արդեն գալիս է իր եաե-

վից, նույն ճանապարհով, ու ոչինչ չի նկատում։ Հասնելով 

փողոցի անկյունը, նա էլ դարձավ գեպի մյուս փողոցը։ Պա-

րոնը մյուս մայթից հետամտում էր նրան, աչքը չէր կտրում 

նրանից* գնալով մի հիսուն քայլ, նա անցավ այն կողմը, որով 

դնում էր Սոնյան, հասավ նրան ու քայլեց նրա ետևից, հինգ 

քայլ հեռավորությամբ։ 

Նա մոտ հիսուն տարեկան մարդ էր, միջահասակից բարձր, 

չաղ, լայն ու բարակ ուսերով, ոբ նրան մի փոքր կորացած 

տեսք էբ տալիս։ Հագնված էր շքեղ ու վայելուչ և հոյակազմ 

բարինի տեսք ուներ։ Ձեռքին կար գեղեցիկ ձեռնափայտ, որով 

յուրաքանչյուր քայլն անելիս թխկացնում էր մայթին, ձեռքե-

րին էլ բոլորո։[ին նոր ձեռնոցներ կային* Նրա լայն, այտոսկ-

րոտ դեմքը բավական հաճելի Էր, ու դեմքի գույնը թարմ Էր, 

պետերբուրգյան գույն չէր։ Նրա մազերը, որ դեռ շատ խիտ 

էին, բոլորովին բաց֊խարտյաշ էին և մի քիչ ալեխառն, իսկ 

լայն, խիտ մորուքը, որ բահի ձև ուներ, ավելի բաց գույնի 
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էբ, քան գլխի մազերը։ Ալքերը կապույտ-երկն տգույն էին, 

սառն, ուշադիր և խոհուն նայված՛քով. շրթունքները ալ կաբ-

միր էին։ Ընդհանրապես նա հիանալի պահպանված մարգ էր 

և իր տարիքիԱ շատ ավելի փոքր էր թվում։ 

Երբ Սոնյան հասավ ջրանցքը, նրանք արդեն մայթի վրա 

իրար կոդքի էինf Դիտելով նրւսն, պարոնը կարողացավ նկա-

տել, որ նա մտտզրաղ է ու մտացրիվt Հասնելով իր տունը, 

Սոնյան շաս եկավ դեսչի դարպասը, սլարոնը ասես մի քիչ 

զարմ անալով, հեսւևեց նրան։ Սոնյան մտավ բակ, դարձավ 

աջ, անկյու)ւը, ուր գտնէէում Էր նրա րնակարանր տանող սան-

դուղքը։ «Վահ»,— փնթփնթաց անծանոթ բարին ր և սկսեց 

նրա ետևից բարձրանալ սանդուղքով։ Սոնյան միայն այստեղ 

նկատեց նրան։ Նա բարձրացավ երրորդ հարկ, անցավ մ ի ֊ 

ջանցք և զանգահարեց 9 ֊ ր դ համարը, որի դռան վրա կավճով 

դրված Էր՝ դեոձակ Կաս]եւ՝նսւումովք «Վահ», դարձյալ ասաց 

անծանո\թը՝ դարմանալով տարօրինակ զուգադիպությունից, ու 

դանգահարեց կոդքի 8 ֊ բ դ համարը։ Երկու դռների միջև տա-

րածություն ր մոտ վեց քտյլ Էր։ 

— Դար հասլերնսաէմովի մո՞տ եք ապրում,— նայելով 

Սոնյային ու ծիծադերւվ, հարցրեց պարոնբ։— Երեկ նա վե-

րտ կար ում կ> իմ բաճկոն ակր։ Ես կ այստեղ եմ ապրում, ձեր 

կողքին, մադամ Ռեսս լիի։ ի, Հերար։ո դա Կաոլովնայի մոտ։ 

Ա յ քեզ անսպասելի բան։ 

Սոնյան ուշադրությամբ նայեց նրան։ 

— Հարևաններ ենք,— շարունակեց պարոնը մի ինչ֊որ 

ակնբախ ուրախությամբ։— Երրորդ օրն Է միայն, որ ես 

գտնվում եմ քաղաքում։ Էհ, առայժմ ցտեսություն։ 

Սոնյան չէզատասխանեց. դուռը բացին ու ներս մտավ։ Նա 

ամաչում Էր ինչ֊որ մի բանից և կարծես երկչոտում... 

Ռազումիխինը Պոբֆիրիի մոտ գնալու ճանապարհին գտնը* 

վում Էր առանձնապես հուզված վիճակում։ 

— Սա հիանալի Է, աղբերացու,— մի քանի անդամ կըրկ-

նում Էր նա,— ՈԼ ես ուրախ եմ, ուրախ։ 

«Ախր ինչո՞վ ես ուրախ»,— մտածում Էր Ռասկոլնիկովըէ 

— Ես հո չգիտեի, որ դու Էլ Էիր իրեր դրավ. դնում պառա-
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վի մոտ t Եվ* t. ե*** ՎաՂո՞ւց Է այդ եղել, այո ինքն՝ դու ե՞րբ 

ես եղել նյէա մ nut։ 

«Այ քեզ պարզամիտ հիմար»։ 

— Ե՞րբ***— Ռասկոլնիկովր մի քիչ կանդ առավ՝ լարելով 

հիշողությունը,— կարծեմ նրա մահից երեք օր առաջ եմ եղեր 

^ աձԼո&> աձ*}մ հո չեմ գնում իրերս ետ վերցնելու,— 

ավելացրեց նա իրերի վերաբերյալ ինչ֊որ հապճեպ և առանձ-

նահատուկ հոդատւսրությամքք, —չէ՞ որ ինձ մոտ ընդամենը 

մեկ ռուբլի արծաթադրամ կա.** երեկվա այն անիծված զա~ 

ասն ցանքի պատճառով*** 

Նա առանձնապես շեշաեց «զառանցանք» բառը։ 

Այո, այո, այո,— հայտնի չէ ինչի համար արաղ֊արագ 

«այո» ասաց Ռազումիխինը,— հապա ինչո՛՛ւ ղու այն մամա֊ 

նակ.*. մասամբ հազվում Լիր... գիտե՞ս, ղու զառանցանքի 

մեջ էլ ինչ֊որ մատանիներ ու շղթաներ էիր հիշատակում*** 

Այո, այո... Դա պարզ է, հիմա ամեն ինչ պարզ էt 

«Հը՛մ, ահա թե նրանց մեջ ինչպես է տարածվել այդ միտ֊ 

քը։ Այս մարգը ինձ հւ*.մար խաչվելու կգնա, բ այց շատ ուրախ 

կ, որ ա մ ե ն ինչ պ ս ա կ վ ե լ է , քանի ոբ ես զառանցանքի մեջ 

մատանիների մասին էի խոսում։ Ա՛յ թե սրանք բոլորը ինչ 

մտքի են հանգել***»։ 

Մենք նրան ա ան ր կգտնե՞նք,— /*արցր^ց Ռասկոլնի֊ 

կովը։ 

— Կգտնենք, կգտնենք,— հապճեպ վրա բերեց Ռազումի֊ 

ի/ինը։— Նա հիանալի երիտասարդ է, այ, կտեսնեսt Մի քիչ 

անճոռնի է, այսինքն՝ նա նրբակիրթ մարդ է, ես ուրիշ առու֊ 

մով եմ անճոռնի անվանում։ Խելացի է, խելացի, նույնիսկ 

շատ խելոք է, միայն թե մտքերի կերտվածքը յուրահատուկ 

է*** Կասկածամիտ է, հոռետես, ցինիկ*** Սիրում է խաբել, 

այսինքն* ոչ թե խաբել, այլ հիմարացնել*** փողով շահվելու 

հին մեթոդն է կիրառում*** Իսկ գործը գիտե, գիտե... Անցյալ 

տարի նա սպանության մի գործ պարզեց, որի համարյա բո՛-

լոր հետքերը կորած էին։ Շատ, շատ, շատ է ցանկանում քեզ 

հետ ծանոթանալ։ 

—•֊ Ինչո՞ւ է այդքան շատ ցանկանում» 

— Այսինքն*** դիտե՞ս, վերջին ժամանակներում, երբ դու 

հիվանդացար, ես հաճախ առիթ Էի ունենում նրա հետ երկար 



խոսել քո մասին*** նա լսում էր*** ու երր իմացավ, որ դու 

նյութական պատճառով չես կարողանում ավարտել իրավա-

բանական դասընթացը, ասաց՝ շատ ցավալի է։ Ես էլ պատշաճ 

եզրակացություն արեցի*** այսինքն ոչ թե միայն այդ մասին, 

այլ այս ամբողջ պատմության վերաբերյալ* երեկ Զամետովն 

ԷՐ ԳԼՒՒտ դուրս տալիս.** Լա', (հողյա, երեկ, երբ ես ու ղու 

տուն էինք ղնոլմ, ես հարբած վիճակում ինչ-որ բաներ էի 

ասում*** Վախենսւմ եմ, որ ղու չափազանցնես այդ ամե-

նը։ 

— Այսինքն ի՞նչ, որ ինձ խելագա՞ր են համարումt էհ, 

գուցե և դա ճշմարիտ է։ 

Ռասկոլնիկովը քւսՀ-քահ ծիծաղեց։ 

— Այո, այս.** թյո՜ւ, այսինքն ոչ*** Ինչ որ ես ասում էի 

(նաև ուրիշ բաների մասին), բոլորը անհեթեթություն էր, 

հարբածությունից էր։ 

— էլ ի՞նչ ես մեղա գալիս։ 0, որքան ձանձրացրել է ինձ 

այդ ամենը,— սասաիկ ջղայնացած զոչեց Ռասկոլնիկովը։ 

Սակայն նա մասամբ կեղծում էր։ 

— Գիտեմ, գիտեմ, հասկանում եմ։ Հավատացած եղիր, 

որ հասկանում եմւ Այդ մասին նույնիսկ խոսելն էլ ամոթ էt 

— Եթե աէ!ոթ Է, ուրեմն մի խոսիր։ 

Երկուսն Էլ լռեցին։ Ռազումիխինը ավելի քան ցնծության 

մեջ Էր, ու Ռասկոլնիկովը նողկանքով Էր այդ զգումt նրան 

անհանգստացնում Էր նաև այն, ինչ որ Ռազումիխինը հիմա 

ասել Էր Պորֆիրիի մասին։ 

(Xնա Էլ պետք Է աղքատ Ղազարոս ձևանա, — գունատվե-

լով ու սրտատրոփ մտածում Էր Ռասկոլնիկովը,— անպայման 

պետք Է ձևանա։ Այլ կերպ չի կարող լինել։ Ռլրիշ բան չի լի-

նի։ Ռչ, անշուշտ կեղծելու Է*** Էհ, տեսնենք հիմա*** ինչ կլի-

նի*** Լա՞վ Է, թե՞ լավ չէ, որ ես գնում եմ նրա մոտ։ Սիրտս 

խփում է, այ թե ինչն է վատ**.»։ 

— Այս գորշ տանն է,— ասաց Ռազումիխինը։ 

(էԱմենից կարևորն այն է, թե արդյոք Պորֆիրին գիտե , 

թե՞ չդիտե, որ ես երեկ եղել եմ այն վհուկ պառավի բնակա-

րանում*** ու հարցրել արյան մասին։ Հարկավոր է վայրկե-

նապես, առաջին իսկ պահից այդ իմանալ* հենց Որ ներս մըա-
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նեմ, դեմքից կիմանամ. այլա֊պես*•** թեկուզ կկորչեմ, բ այց 

կիմանամJit 

— Գիտե՞ս ինչ,— հանկարծ խորամանկ ժպիտով դիմեց 

նա Ռաղումիխինին,— ես այսօր նկատեցի, որ դու առավոտից 

արտասովոր չափով հուզված but ճշմարի՞տ է։ 

— Ի՞նչ հուզմունք։ Ամենևին էլ հուզված չեմ,— նեղացավ 

Ռազումիխինը։ յ. 

— Ռչ, բարեկամ, այդ նկատելի է։ Աթոռին այնպես էիր 

նստած, ինչպես երբեք չես նստում, տեղավորվել էիր աթոռի 

ծայրին, ու շարունակ ջղաձգաբար ցնցվում էիր։ Առանց որևէ 

առիթի վեր էին թռչում։ Մերթ բարկացած էիր լինում, մերթ 

էլ երեսդ շաքարի պես քաղցր արտահայտություն էր սաս։֊ 

նում։ նույնիսկ կարմրում էիր* առանձնապես թունդ կարմրե֊ 

ցիր* երբ քեղ ճաշի հրավիրեցին։ 

— ^Ն ՈՆ ԴՈԼ ստոլմ ես**, Ախր ինչե՞ր ես ասում։ 

— էլ ի՞նչ ես աշակերտի նման պատեպատ ընկնումt Փո 

գրողը տանի, էլի կարմրեց։ 

— @այց Ւ՜նչ խոզն ես* 

— Ինչո՞ւ ես շփո՛թվում, Ռոմեո։ Ապա սիր, այսօր ես մի 

տեղ կպատմեմ այս բոլորը, ք ա ՚ հ ֊ ք ա ՚ հ ֊ ք ա ' հ։ Այ թե ինչպես 

կծիծաղեցնեմ մայրիկին*** նաև մյուսներին... 

— Լսիր, լսիր$ լսիր* չէ՝* որ դա ւուրջ բան է*** Ի՞նչեր ես 

մ ո դոնում, գրողը տանի,— Ռազումիխինը բոլորովին շշմեց, 

սարսռեց սարսափից։ ֊— Ի^*նչ ես պատմելու նրանց։ Ես, աղ֊ 

բեբացությո՛ւ» խոզի մեկը։ 

— Ուղղակի գարնանային վարդի պես ես կարմրում, օ", 

եթե գիտենայիր, թե գա որքա՛՛ն է քեզ սազում* հենց Ռոմեո 

ես որ կաս։ Ոնց է՜լ լվացվել ես այսօր, մաքրել եղունգներդ, 

հը՞է Ե՞ րր Է այդպես եղել։ Հոգիս վկա պոմադ Էլ ես քսել, 

խոստովան իր ։ 

— Խոզ։ 

Ռասկոլնիկովր այնքան ծիծաղեց, որ թվում Էր, թե այլևս 

անկարող Է իրեն զսպել, այդպես Էլ նրանք ծիծաղով մտան 

Պորֆիրի Պ ետրովիչի բնակարանը։ Ռոսկոլնիկովին հենց այդ 

Էր հարկավոր. սենյակներից կաբելի Էր լսել, որ նրանք ծի-

ծաղով են ներս մտել ու դեռ քրքջում են նախասենյակում։ 
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— Այստեղ ոչ մի խոսք, այլապես ես քո..* գլուխը կջար-

դեմ,— կատաղությամբ շշնջաք Ռազումիխինը՝ ցնցելով Ռաս-

կոլնիկովի ուսը։ 

V 

Ռա սկոլնիկովը ս։րզեն մտնում Էր սենյակները։ նա այն-

պիսի տեսքով կր։ որ կարծես ամբողջ ուժով մեկ աշխատում 

Էր մի կերււլ ղսպել ծիծաղը։ Սրա ետևից, ցասկոտ գեմքր բո-

լորովին բարձր պահած, ամաչելով, ալ վարգի պես շառա դու -

նած, երկար ու անճոռնի հասակով մեկ ներս մտավ Ռազու-

միխինը։ նրա գեմքը և ամբողջ կերպարանքը այդ րոպեին 

իսկապես որ ծիծաղելի Էին և արդարացնում Էին Ռասկոլնի-

կովի ծիծաղը։ Ռասկոլնիկովը, դեռ չծանոթացած, գլուխ տր-

վեց սենյակի մեջտեղում կանգնած և հարցականորեն նրանց 

նայող տանտիրոջբ, ձեռքը մեկնեց ու սեղմեց նրա ձեռքը՝ 

դեռևս նկա տելի, լարված ճիգ թափելով, որպեսզի զսպեր իր 

քրքիջը և գոնե երկու֊ երեք բառով հայտներ իր ով [ինելը։ 

Ռայց հենց որ նա լուրջ տեսք ընդունեց և ինչ-որ բան փընթ-

փընթտց, կարծես ակամայից դարձյալ նայեց Ռազումիխի-

նին ու այլես չկարողացավ գսոլվԱլ. ճնշած ծիծաղը ժայթքեց 

նույնքան անզսպելիորեն, որքան nn/եղ թավավ զսպվում Էր 

մինչև հիմա։ Արտասովոր զայրացկոտությունը, որով Ռա-

զումիխինը ընդունում Էր այգ «մտերմական» ծիծաղը, ամե-

նաանկեղծ զվարճության և որ գլխավորն Է, բնականության 

երանգ Էր տալիս այդ ամբողջ տեսարանին։ Ռազումիխինը 

հակաոակի պես այդ ամենը Է՛լ ավելի զվարճալի դարձրեց։ 

— Թյու, սատանա,— մռնչաց նա ձեռքը թափ տալով ու 

խփելով փոքրիկ, կլոր սեղանին, որի վրա թեյի դատարկ 

բաժակ Էր դրված։ Այդ ամենր շրխկոցով ընկավ հատակին։ 

— Ինչո՛՛ւ աթոռները ջարդել, պարոններ, չէ* որ գա վնաս 

է հասցնում պետությանը,— ուրախ բացականչեց Պորֆիրի 

Պ ետբովիչր։ 

Տե սարանր հետևյալ պատկերն էր ներկայացնում. Ռաս-

կոլնիկովը իր ձեռքը տանտիրոջ ձեռքից դեռ ետ չտարած, 

շարունակում էր ծիծաղել, բայց գիտենալով չափը, սպասում 

էր այդ ամենը շուտով և բնականորեն վերջացնելու պահինւ 
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(հազում ի (սինը, որ վերջնականապես շփոթվել էր սեղանի 

ընկնելուց և բաժակը ջարդվելուց, մռայլ նայեց դրա կտոր-

ներին, թքեց և կտրուկ շոլռ եկավ պատուհանի կողմը, որ-

տեղ և կանգնեց մեջքը դեպի ներկաները, խիստ մռայլված, 

նայելով պատուհանից դուրս ե ոչինչ չտեսնելով։ Պորֆիրի 

Պետրովիչը ծիծաղում էր ու ցանկանում էր ծիծաղել, բայց 

ակներև էր, որ նրան բացատրություններ էին հարկավոր։ Մի 

անկյունում, աթոռի վրա նսճքել էր Զամետովը։ Երբ հյուրերը 

ներս մտան, նա վեր կացավ ու կանգնեց սպասողական վի-

ճակում, բայց տարակուսանքով և նույնիսկ կարծես կասկա-

ծոտ էր դիտում ամբողջ տեսարանը, իսկ Ռասկոլնիկովին 

նույնիսկ ինչ-որ շփոթմունքով էբ նայում։ $ամետովի անւս-

կընկալ ներկայությունը անախորժ զտսրմանք պասւճաոեց 

Ռասկոլնիկովին։ 

(էԱյդ դեռ պետք է կշռադատել»,— մտածեց նա։ 

—• ներեցեք խնդրեմ,— խիստ շփոթվելով ասաց նա,— 

Ռա սկոլն իկո վ։ 

— Ինչ եք ասո ւմ, շատ հաճելի է, դուք էլ այնպես հա-

ճելի ներս մտաք.,* Ի՛՛նչ է, նա բարևել է՞լ չի ուզում,— Պոր-

ֆիրի Պետրովիչը գլխով ցույց տվեց Ռազումիխինին։ 

—• Աստված վկա չգիտեմ, թե նա ինչո՞ւ է այդպես բար-

կացել ինձ վրա։ ճանապարհին ես միայն ասացի, որ նա 

Ռոմեո յին է նման... և ապացուցեցի, ու կարծեմ էլ ուրիշ, 

ոչինչ չեղավ։ 

— Խո՛զ,—՛ առանց շուռ դալոլ ասաց Ռազումիխինը։ 

—. նշանակում է շատ լուրջ պատճառներ է ունեցել, որ 

այդպես բարկացել է հենց միայն մի խոսքի համար,— ծի-

ծաղեց Պորֆիրին։ 

— Գիտենք, էլի, դու քննիչ ես,,, էհ, գրողը տանի ձեզ 

թոլորիդ էի— ասաց Ռազումիխինը ու հանկարծ ինքն էլ ծի-

ծաղեց, ժպտադեմ մոտեցավ Պորֆիրի Պ ե տրովիչին, կարծեա 
ոչինչ չէր պատահել։ 

— Վե՛րջ, բոլորը հիմարներ են, անցնենք գործի, սաէ 

ընկերս, Ռոդյոն Ռոմանովիչ Ռասկոլնիկովր, նախ՝ ?աա է 

լսել քո մասին և ցանկացել է ծանոթանալ, երկրորդ, քեզ հեա 

մի փոքրիկ գործ ունի։ Վա՚հ, Զամետո՛վը։ Ո՞նց է, որ jpr* 
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այստեղ էս։ Մի՞թե դուք ծանոթ եք, վաղո՞ւց եք հանդի-

պում։ 

«Ա՛յդ Էր պակաս»մտածեց Ռասկոլնիկովը։ 

Զամետովը կարծես շփոթվեց, բայց ոչ այնքան նկա-

տելի։ 

— Երեկ հենց քեղ մոտ ծանոթացանք,— անփույթ ասաց 

նա։ 

—• Ուրեմն աստված փրկել Էր գլխացավանքից, անցյալ 

շաբաթ շատ Էբ խնգրում ինձ, որ մի կերպ ծանոթացնեի քեղ 

հետ, Պորֆիրի, իսկ դուք առանց ինձ Էլ գտել եք իրար*** 

Ո՞րտեղ Է ծխախոտգ։ 

Պորֆիրի Պ ետրովիչը տնային հագուստով Էբ, խալաթով, 

բավական մաքուր սպիտակեղենով ու ծոմոված տուֆլինե-

րով։ նա մոտ երեսունհինգ տարեկան Էր, միջահասակից ցա-

ծըր, չաղ ե նույնիսկ մի քիչ հաստափոր, մաքուր սափրված, 

առանց բեղերի և այտամորուքի, մեծ ու կլոր գլխի մազերը 

բոլորովին խուզած, ծոծրակի կողմում գլուխը մի տեսակ 

կորնթարգ-կլորավուն ձև ուներ* նրա թմփլիկ, կլոր և մի քիչ 

կարճաքիթ գեմքը հիվանդագին, մ ուգ֊ դեղնավուն գույն ու-

ներ, բայց բավական զվարթ Էր և նույնիսկ հեգնանք Էր ար-

տահայտում։ Այն նույնիսկ բարի կթվար, եթե դրան, չխան-

գարեր ինչ-որ տամուկ, ջբջրոտ փայԼ ունեցող աչքերի 

արտահայտությունը, որոնք սքողված Էին գրեթե սպիտակ, ա-

սես մեկին նշան անող արտևանունքներով։ Այդ աչքերի նայ-

վածքը ինչ-որ տարօրինակությամբ չէր ներդաշնակվում նույ-

նիսկ մի տեսակ կանացիություն ունեցող ամբողջ կերպա-

րանքի հետ և դրան շատ ավելի լուրջ տեսք էր տալիս, քան 

կարելի էր սպասել աոաջին հայացքից։ 

Պ որֆիրի Պ ետրովիչը հենց որ լսեց, որ 'հ}ոլրը իր հետ 

«գործ» ունի, իսկույն նրան խնդրեց նստել բազմոցին, ինքը՝ 

նստեց նրա մստ և աչքերը հառեց նրան, անմիջապես սպա-

սելով գործը շարադրելուն, այն լարված և խիստ ուշադրու-

թյամբ, որը հենց սկզբից նույնիսկ ճնշում է ու շփոթեցնում 

ձեզ, մանավանդ եթե ծանոթ չեք գործը լսողի հետ ե մանա-

վանդ եթե ձեր պատմածը հենց ձեր կարծիքով բնավ համե-

մատական չէ ձեզ ցույց տրվող, արտասովոր կերպով նշա-

նակալից ուշադրության հետ։ Բայց Ռասկոլնիկովը կարճ Ա 
֊ ա -



կապակցված խոսքերով պարզ ու որոշակի բացատրեց իր 

գործը և ինքն իրենից այնքան գոհ մնաց, որ նույնիսկ կա-

րողացավ բավական լավ զննել Պ ոբֆիբիինէ Պ որֆիրի Պ ետ֊ 

րովիչը նույնպես ամբողջ ժամ ան ակ վա ընթացքում ոչ մի 

անգամ աչք չկտրեց նրանից։ Ռազումիխինը նստելով նրանց 

դիմաց, նույն սեղանի մոտ, հետաքրքրությամբ և ան համբե֊ 

բութ յա մբ հետևում Էբ գործի շաջագբանքին, ամ են րոպե 

նայում մերթ մեկին ու մեբթ՚ՀՏ յուսին, որ արդեն մի քիչ անց-

նում Էբ չափից։ 

«Հիմար»,— մտքում նրան նախատեց Ռասկոլնիկովյըէ 

— Ռուք պետք Է գիմում տաք ոստիկանությանը,— միան-

գամայն լուրջ տեսքով պատասխանեց Պորֆիրին,— ւզետք Է 

հայտնեք, ոբ տեղեկանալով այսինչ դեպքի, այսինքն՝ այգ 

սպանություն մասին, դուք ձեր հերթին խնղբում եք ծանու-

ցել գործը քննող քննիչին, որ այսինչ իրերը ձեզ են պատ-

կանում, և դուք ցան կան ում եք դրանք ետ գնել.„ կամ թև 

չէ*** ասենք, ձեզ կգրեն։ 

— Հենց բանն էլ այն է, որ ես այժմ փողի նեղություն 

եմ քաշում,,.— ասաց Ռասկոլնիկովր՝ աշխատելով որքան 

կաբելի է շփոթված երևալ,— և նույնիսկ այդ չնչին գումարն 

էլ չեմ կարող վճարել... Ես, դիտե՞ք, հիմա կցանկանայի մի-

այն հայտնել, որ դրանք իմ իբերն են, ու երբ փող լինի, 

կվերցնեմ... 

— Այգ միևնույն է,— պատասխանեց Պորֆիրի Պետրո-

վ ի չ ը ՝ սառնությամբ լսելով ֆինանսների վերաբերյալ բա-

ցատրությունը,— սակայն, եթե ուզենաք, կարող եք գրել 

ուղղակի ինձ, նույն իմաստով, այսինքն1 թե տեղեկանալով 

այսինչ բանի մասին և հայտարարելով, որ այսինչ իրերը 

իմն են, խնդրում եմ... 

— Կարելի՞ է հասարակ թղթի վրա գրեի— շտապեց ընդ-

հատել Ռասկոլնիկովյը, որին դարձյալ հետաքբքրում էր դոր-' 

ծի ֆինանսական մասըt 

— 0, ամենահասարակ թղթի վրա,— ու հանկարծ Պոր-

ֆիրի Պ ետրովիչը ակներև հեգնանքով նայեց Ռասկոլնիկո-

վին, կկոցեց աչքերը ու կարծես նրան աչքով արեք։ Սակայն 

գուցե դա այդպես թվաց Ռասկոլնիկովին, որովհետև միայն 
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մի ակնթարթ տևեց։ Գոնե ինչ- որ այդպիսի մի բան կար։ 

Ռա սկոլնիկովր կերդվեր, որ Պորֆիրին նրան աչքով արեց, 

սատանան գիտե թե ինչի համար։ 

ՀէԳիտե»,— կայծակնաթափ անցավ սրա մտքով։ 

— ներեցեք, որ անհանդստացրի այսպիսի դատարկ բա-

ներով,— մի քիչ շվէոթված շարունակեց նա,— իմ իրերը ըն-

դամենր հինդ ռուբլի արմեն, բայց ինձ համար առտնձնա-

պես թանկ են իրրե հիշատակ այն մարդկանցից, որոնցից 

մնացել են, ու խոստովանում եմ, հենց որ իմացա այդ դեպ-

քի մասին, խիստ վախեցա 

— Հենց բանն Էլ այդ Է, որ դու երեկ ցնցվեցիր, երբ ես 

Զոսիմովին ասացի, որ Պորֆիրին հարցաքննում Է դրավ 

դնողներին,— ակներև դիտավորությամբ միջամտեց Ռազու-

միխինը։ 

Այդ արդեն անտանելի Էր։ Ռասկոլնիկովը դա չհանդուր-

ժեց և կատաղություն ու զայրույթ արտահայտող իր սև աչ-

քերը հառեց նրա վրա։ 

— Ղու, բարեկամ, երեի ինձ ձեռ ես առնում, հա՞,— դի-

մեց նա Ռազամիխինին՝ ճարպկությամբ ջղայնացած ձևա-

նալով։— Ես հ at մ տ ձայն եմ, որ զուցե չափից դուրս մտա-

հոդվում եմ քո աչքում չնչին wjդ իրերով. բայց հո չի՞ կա-

րելի դրա համար ինձ եսսէմոլ ու աւրոհ համարեր իմ աչքում 
l՝'J Դ երկու չնչին իր երր կարող են ամենևին Էլ անպետք չլի-

նել։ Ես քեզ արդեն ասել եմ, որ այդ արծաթե ժամացույցը, 

որը դրոշի արմեք ունի, միակ իրն Է, որ մնացել Է իմ հորից՛է 

Ծիծաղիր ինձ վրա, բայց ինձ մոտ մայրս Է եկել,— Ռասկոլ-

նիկովը հան կա րծ դարձավ դեպի Պ որֆիրինու եթե նա 

իմանա,— նա Էլի դիմեց Ռազում ի խինին՝ առանձնապես 

աշխատելով, որ ձայնը դոզա,— եթե իմանա, որ ժամացույ-

ցը կորել Է, երդվում եմ, որ շատ կվշտանա։ Գե', կանայք 

են, Էլի։ 

— Բնավ ոչ, ես ամենևին Էլ այդ չէի ուղում ասել, ընդ-

հակառակը,— ԳոԼեց նեղացած Ռազումիխինը։ 

«Լա՞վ էր արդյոք։ Բնակա՞ն էր։ Հո չչափազանցրի՞,— 

վախվխելով մտածում էբ Ռասկոլնիկովը։— Ինչո՞ւ ասացի՝ 

ակտնայք են, էլիյ)։ 
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— Ձեր մա՞յրն է եկել,— ինչ-որ բանի համար հարցրեց 

Պորֆիրի Պե՛տրովիչը։ 

— Այ «* 
— Ե՞րբ։ 

t — Երեկ երեկոյան։ 

Պորֆիրին մի փ«քր լո֊եց, ասես ինչ-որ մտքով էր զբաղ-

վածt ± 

— Ձեր իրերը ոչ մի էքճպքում չէին կարող կորչել,— 

հանգիստ, սա՚ոը տոնով շարունակեց նա։— Ես այստեղ 

վաղուց էի ձեզ սպասում։ 

Եվ նա նույնպիսի հանգստությամբ ու քաղաքավարու-

թյամբ մոխրամանը հրամցրեց Ռտզսւմիխինին, որը պապի-

րոսի մոխիրբ անիէնա թավ։ ում Էր գորգի վրա։ (հասկս յն իկո-

վը ցնցվեգ, բայց Պորֆիրին կարծես թե չէր Լլ նայում նրան, 

գեռ էլի մտահոգված էր Ռազումիխինի պապիրոսով։ 

— Ի-իռնչ, սպասոՐւմ էիր, մի՞թե դու գիտեիր, որ սա էչ 

էր ա յ ն տ ե ղ էրերը ԳՐաՎ գնում,-— գոչեց Ռազումիխինր։ 

Պորֆիրի Պետրովիչը ուղղակի դիմեց Ռ?ասկոլնիկովին։ 

—• Ձեր Տրկոլ իրերը, մատանին ե ժամացույցը ա յ ն պ ա -

ււավ]) տանը մի թղթով. Էին փաթաթված, իսկ թղթի վրա 

մատիտով պարզ գրված Էբ ձեր անունը, ինչպես ե ամսաթի-

վը, երբ նա դրանք ստացել Էր ձեզնից... 

— Որքան դուք ընդունակ եք, գիտող,— անհարմար քըմ-

ծիծաղ տվեց Ռասկոլնիկովր՝ առանձնապես աշխատելով ու-

ղիղ նայել Պորֆիբիի աչքերին. բայց չկարողացավ դիմանալ 

ու հանկարծ ավելացրեց* 

— Ես այդ ասացի, որովհետև գրավ դնողները հավանո-

րեն շատ են եղեի** այնպես որ ձեզ համար դժվար կլինեմ 

նրանց բոլորին հիշել,., իսկ դուք, ընդհակառակը, այդպես 

պարզ հիշում եք նրանց բոլորին, և*** և.** 

<rՀիմարություն Է, անտեղի Է, ինչո՞ւ ես այդ ավելացրի»t 

— Հիմա արդեն համարյա բոլոր գրավադիրները հայտ-

նի են, այնպես որ միայն դուք չէիք բարեհաճել ինձ մոտ 

գալ,-֊-• հազիվ նկատելի հեգնանքով պատասխանեց Պորֆի-

րին։ 

— Ես այնքան էլ առողշ չէի։ f 
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— Այդ մասին էլ էի լսել։ նույնիսկ լսել էի, որ դուք ի ն չ ֊ 

որ պատճառով խիստ հուզված եք եղել։ Դուք հիմա էլ կար-

ծես գունատ եք։ 

— Ամենևին էլ գունատ չեմ*., ընդհակառակը, բոլորովին 

առողջ եմ,—- կոպիտ ու բարկացկոտ ասաց Ռա սկոլնիկովը՝ 

հանկարծ փոխելով տոնըt նրա բարկությունը սաստկանում 

էր, և նա չէր կարողանում այն զսպել։ (XԲարկացած վիճա-

կում բերանիցս խոսք կթոցնեմ, անցավ նրա մտքով։ Ինչո՞ւ 

են սրանք ինձ տանջում...»։ 

— Այնքան էլ առողջ չես,— վրա բերեց Ռազումիխինը։ 

—֊ Այ թե ինչ անհեթեթ բան ասացիր։ Մինչև երեկ զառան-

ցում էիր համ ար յա ուշագնաց վիճակում,,* Հավատո՞ւմ ես, 

Պորֆիրի, հազիվ էր ոտքի վրա կանգնում, բայց հենց ոբ ես 

ու Զոսիմովը գնացինք, հագնվեց, ծածուկ դուրս եկավ տա-

նից ու թրևեց համարյա մինչև կեսգիշեր, և պետք է քեզ 

ասեմ, որ բոլորովին զառանցանքի մեջ էր, կարո՞ղ ես այդ 

երևակայել։ Ուշագրավ երևույթ։ 

— Մի՞թե րոլոավին զառանցանքի մեջ էր։ Ա՛յ քեզ բան, 
— մի տեսակ կանացի շարժում ով գլուխն օրորեց Պորֆի-

րին։ 

— Դատարկ բան է, մի հավատաք, ասենք դուք հո ա֊ 

ոանց այն էլ չեք հավատում,— է՛լ ավելի չարացած վրա բե-

րեց Ռասկոլնիկովը։ Բայց Պ որֆիրի Պետրովիչը կարծես թե 

չլսեց այդ տարօրինակ խոսքերը։ 

— Դու ի՞նչպես կարող էիր դոլրս գալ, եթե չէիր զառան-

ցում,— հանկարծ տաքացավ Ռազումիխինը։— Ինչո՞ւ դուրս 

եկար, ինչի՞ համար.,. Եվ ինչո՞ւ ծածուկ։ Մի՞թե խելքդ տեղն 

էբ։ Հիմա, երբ ամբողջ վտանգը անցել է, ես այդ պարզ եմ 

ասում քեզ։ 

— Երեկ նրանք շատ ձանձրացրին ինձ,— հանկարծ դի-

մեց Ռա՛սկոլնիկովը Պոբֆիրիին, լկտի ու գրգռիչ քմծիծաղ 

տալով,— սւ ես նրանցից փախա, գնացի բնակարան վար-

ձելու, որ էլ ինձ չդանեն, հևաս էլ շատ փող վերցրի։ Ա'յ, պա-

րոն Զամետովը տեսավ փողը։ Ի՞նչ կասեք, պարոն Զա մ ե ֊ 

տով։ Երեկ խելքս աե՞ղն էր, թե՞ զառանցում էի, հապա՛, 

լուծեք վեճբ։ 

թ՚վսւմ էր, որ նա այգ րոպեին տեղնուտեղը կխեղդեր Զա-
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if h ma վին t Վերջինս շարունակ նայում Էր նրան ու լոոլմ, ե. 

դա դուր չէր գալիս Ռաոկոլեիկովինւ 

—- Իմ կարծիքով դուք միանգամայն խելամտորեն ե նույ-

նիսկ խորամանկաբար էիք խոսում, միայն թե չափազանց 

ջղայնոտ էիք,— սառր պատասխանեց Զամետովը։ 

— Իսկ այսօր նիկոդիմ Ֆոմիչը ինձ ասաց, որ երեկ, 

արդեն ուշ մամին, ձեզ հանդիպել Հր կառքի տակ ընկած մի 

աստիճանավորի բնակարանում...—. միջամտեց Պորֆիրի 

Պետրովիչը։ 

— Այ, վերցնենք թեկուզ այդ աստիճանավորի բնակա-

րանում գտնվելը,— *վրա բերեց Ռազումիխինը,— մ ի ՞ թ ե 

այնտեղ խելքդ գ լ խ ի դ էր* Վերջին փողերդ ավիբ այրիացած 

կնոջը, թաղման համար։ Ուզեցիր օգնել, թող տայիր տասնը֊ 

հինգ, քսան ռուբլի, գոնե քեզ թողնեիր մի երեք ռուբլի, իսկ 

դու ունեցածդ ամբողջ քսանհինգ ռուբլին տվիբ նրան։ 

— Գուցե ես մի տեղ գանձ էի գտել, դու այգ չգիտեսt 

Դրա համար էլ երեկ այդպես առատաձեռն էի*** Այ, պարոն 

Զամետովը գիտեt որ եո գանձ էի գտել*** Դուք խնդրեմ նե-

րեցեք, որ մենք ահա կես ժամ ձեղ անհանգստացնում ենք 

այսպիսի դատարկ բաներով,— դողդոջ շրթունքներով դիմեք 

Ռասկոլնիկովր Պորֆիրիինէ— Հո ձանձրացրինք, այնպես 

չէ՞՛ 

— Ւ*նչ եք ասում, ընդհակառակը, ընդ-հա-կա֊սա կըւ 

0, եթե գիտենայիք, թե որքան եք ինձ հետաքրքրում։ Ուշա-

գլ*ավ է թե նայել և թե լսել*** ու ես, խոստովանում եմ, շաա 

ուրախ եմ, որ դուք, վերջապես, բարեհաճեցիք շնորհ 

անել... 

— Գոնե թեյ տուր, է՛, կոկորդս չորացավ,— գոչեց Ռա-

զումիխինը։ 

— Հիանալի՚ միտքt Գուցե թո լորդ էլ խմեքt Իսկ դու չե՞ս 

ուզում թեյից առաջ**, ավելի էական բանt 

— Կոբի-գնա։ 

Պորֆիրի Պետրովիչը դուրս եկավ թեյ պատվիրելու։ 

Ռտսկոլնիկովի գլխում մրրկի նման պատվում էին մըտ-

քեոը։ 

<rԳլխավորն այն է, որ նույնիսկ չեն էլ թաքցնում իրենք 

մտածածը, չեն էլ ուղում քաշվելt Եթե դու ինձ թոլորովիքւ ֊ ա -



չես ճանաչում, այդ ի՞նչպես է, որ նիկոդիմ Ֆոմիչի հետ իմ 

մասին էիր խոսում, Հր՞։ Ուրեմն չեն էլ ուզում թաքցնեի որ 

Հետամտում են ինձ շների ոՀմակի պես։ Հը՛մ, այդպես բա֊ 

ցեիբաց թքում են սֆաթիդ, դողում էր նա կատաղությունից։ 

Դեհ, ուղղակի խփեցեք ե ոչ թե խաղ արեք ինչպես կատուն 

մկան Հետt Չէ՞ որ դա անքաղաքավարությսւն է, Պորֆիրի 

Պետրովիչ, չէ՞ որ ես դուցե այդ թույլ չեմ աա... Վեր կկե-

նամ ու բոլորիդ երեսին կշպրտեմ ամբողջ ճշմարտությունը, 

ու կտեսնեք, թե որքան եմ ձեզ արհամարհում...— Ռասկոլ֊ 

նիկովը դժվարությամբ շունչ առավ։ Գուցե այդ միայն 

թվո՞ւմ է ինձ, դուցե դա պատրա՞նք է4ռւ ես բոլորովին սխալ-

վո՞ւմ եմ, անփորձությանս պատճառով չարանո՞ւմ, չե՞մ դի-

մանում ստոր դերիս։ Գուցե նրանք չունե՞ն որևէ դիտավո-

րություն։ նրանց բոլոր խոսքերը սովորական են, բայց դը-

բանց մեջ ինչ֊որ բան կա... Այդ ամենը միշտ էլ կարելի է 

ասել, բայց այստեղ ինչ-որ բան կա։ Ինչո՞ւ Պորֆիրին ուղ-

ղակի ասաց1 «այն պառավի տանը»։ Ինչո՞ւ Զամետովյը ավե֊ 

լացրեց, թե ես ի ւորտմսւնկարար էի խոսում։ Ինչո՞ւ նրանք 

այզպիսի տոնով են խոսամ։ Այոայդպիսի տոնով»•» Ռա֊ 

զոէմիխինր նստած Էր այստեղ, ինչո՞ւ նա կասկածանք չի 

արտահայտում։ Այդ անմեղ ապուշը երբեք և ոչ մի կաս֊ 

կտծանք չի արտահայտում։ Դարձյալ տենդ... Քիչ առաջ 

Պորֆիրին ինձ աչքո՞վ արեց, թե ոչ։ Դատարկ բան Է* ինչի* 

համար պիտի աչքով աներ։ Ուզում են դրդռե՞լ ջղերս, ինչ Է, 

թե՞ ինձ ձեռ առնել։ Կամ այս բոլորը պատրանք Է, կամ գ ի -

տ ե ն . . . նույնիսկ Զամետովն Էլ հանդուգն Արդյո՞ք Հան-

դուգն Է Զամետովը։ Գիշերվա ընթացքում Զամետովը կշռա-

դատել Է ամեն ինչյ Ես հո նախազգում Էի, որ կշռադատելու 

Էր։ նա այստեղ մոտիկ մարդ Է, բայց իբր թե առաջին ան-

գամն Է։ Պորֆիրին նրան հյուր Էլ չի Համարում, նստում Է 

մեջքը նրա կողմը ղարձրած։ Խոսքները մեկ են արել, ան-

պայման ի մ ն կ ա տ մ ա մ բ խոսքները մեկ են արել։ Մինչև 

մեր գալը անպայման խոսել են իմ մասին,.. Արդյոք որևէ 

բան գիտե՞ն այն բնակարանը իմ գնալու մասին։ ԷՀ, թոզ 

սա շուտ վերջանա... երբ ես ասացի, թե երեկ գնացել էի 

բնակարան վարձելու, Պ որֆիրին ուշադրություն չդարձրեց, 
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ոչինչ չասաց*** Ես լավ արեցի, որ մեջտեղ բերի բնւսկարա-

նլս** Հետո պետք կգա,** Իբր թե զառանցում էի*** Ք ա ՚ հ ֊ 

ք ա ՚ հ ֊ ք ա ՚ հ ։ Պ որֆիրին դիտե այն ամենը, ինչ որ եղել է երեկ 

երեկոյան։ Մորս ժամանելու մասին բան չգիտեր*** Վհուկ 

պառավը մատիտով ամսաթիվն էլ էր գրել*** Սխալվում եք, 

չեմ հանձնվի։ Չէ" որ փաստեր չկան, կա միայն պատրանք։ 

Հապա', փաստեր բերեք։ Բնակարանն էլ փաստ չէ, այլ զա-

ռանցանք է* ես գիտեմ, թե ինչ կասեմ նրանց*** Արդյոք բան 

գիտե՞ն բնակարանի մասին։ Մինչև չիմանամ, չեմ գնա։ 

Ինչո՞ւ եկա։ Հիմա ես վրդովվում եմ, թերևս գա փաստ է։ 

Թյո՛ւ, որքան ջղայնոտ եմ։ Գուցե և դա լավ է, որ հիվանդի 

գերում եմ*** Պ որֆիրին տնտղում է ինձ։ Շշկլեցնելու է։ Ին-

չո՞ւ եկա։ 

Այս ամենը կայծակի արագությամբ անցավ Ռասկոլնի-

կովի մտքով։ 

Պորֆիրի Պետրովիչը իսկույն վերադարձավ։ նա հան-

կարծ ուրախ տեսք ընդունեց։ 

— Երեկվանից գլուխս տրաքվում է*** ամբողջ մարմինս 

մի տեսակ թոգացել — ծիծաղելով, բոլորովին ուրիշ տո-

նով դիմեց նա Ռազումիխինին։ 

— Ի՛նչ է, հետաքրքի՞ր էր։ Երեկ ես հեռացա, երբ ա մ ե-

նահետաքրքիբ կետն էր քննարկվում։ Ո՞վ հաղթեց։ 

— Դե իհարկե, ոչ ոք։ Հավիտենական հարցեր էին շո-

շափում, ճախրում էին օդում։ 

— Պատկերացնո՞ւմ ես, Ռոդյա, թե երեկ հավաքվածները 

ինչի մասին էին խոսում* արդյոք ոճիր կա" թե չկա* ի՛նչ 

ասես որ դուրս չէին տալիս։ 

— Զարմանալու ի՞նչ կա, սովորական սոցիալական հարց 

է,— մտացրիվ պատասխանեց Ռասկոլնիկովը։ 

— Հարցը այդպես չէր ձևակերպված,— վրա բերեց Պոր-

ֆիրին։ 

— Այո, ճշմարիտ է,— իսկույն համաձայնեց Ռազումի-

խինը՝ ըսա իր սովորության աճապարելով ու տաքանալով։ 

— Տեսնո՞ւմ ես, Ռողիոն* լսիր և ասա քո կարծիքը։ Ես այդ 

ուզում եմ։ Ես երեկ նրանց հետ կաշվից էի դուրս դալիս ու 

քեզ էի սպասում* ես նրանց ասում էի, որ դու կգաս*** Վեճը 
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սկսվեց սոցիալիստների հայացքից* հայտնի է այդ հայաց-

քը, ոճիրը բողոք է սոցիալական կաոուցվածքի աննորմա-

լության դեմ, պրծավ-գնաց, էլ ուրիշ ոչինչ, էլ ուրիշ ոչ մի 

պատճառ, ոչինչ*** 

— Այ, ստեց,— գոչեց Պորֆիրի Պետրովիչը։ նայելով 

Ռազումիխինին, նա բավական աշխուժանում էր և ամեն րո-

պե ծիծաղում, որով էլ ավելի էր բորբոքում նրան։ 

Ուրիշ ոչ մի պատճառ, չեմ ստում...— տաքացած 

ընդհատեց նրան Ռադումի խինը։— Ես քեզ ցույց կտամ նը-

րանց գրքերը. նրանք գտնում են, որ <rմիջավայրն է պատ-

ճառը», և ուրիշ ոչինչt Ա ի բվա ծ ֆրազ էէ Այստեղից ուղղակի 

հետևում Է, որ եթե հասարակությունը նորմալ կառուցվի, 

ապա միանգամից կչքանան բոլոր ոճիրները, քանի որ բողո-

քելու կարիք չի լինի, և բոլորը մի ակնթարթում արդարներ 

կդառնան։ Բնականությունը հաշվի չի առնվում, բնականու-

թյունը արտաքսվում Է, բնականությանը տեղ չի տրվում։ նը-

բանց ասելով, ոչ թե մ ա րդկոլթյունր մինչև վերջ զարգանալով 

պատմական, կ ե ն դ ա ն ի ճանապարհով, ի վերջո ինքնին կդաո-

նա նորմալ հասարակություն, այլ ընդհակառակը, սոցիալա-

կան սիստեմը, ծագելով որևէ մաթեմատիկական մտքից, ան-

միջապես կկազմակերպի ամբողջ մարդկությանը ու մի ակըն-

թարթում նրան արդար ու անմեղ կդարձնի, և դա կկատարվի 

ամեն մի կենդանի պրոցեսից առաջ, առանց -որևէ պատմա-

կան ու կենդանի ճանապարհ անցնելու։ Հենց դրանից է, որ 

նրանք այդպես բնազդորեն չեն սիրում պատմությունը* <rդրա 

մեջ միայն այլանդակություններ և հիմարություններ կան» ու 

ամեն ինչ միայն հիմարությունով է բացատրվում։ Դրանից է, 

որ այնպես էլ չեն սիրում կյանքի կ ե ն դ ա ն ի պրոցեսը* կ ե ն դ ա -

ն ի ն ո գ ի հարկավոր չէ* կենդանի հոգին կյանք կպահանջի, 

կենդանի հոգին չի հնազանդվի մեխանիկային, կենդանի հո-

գին կասկածելի է, կենդանի հոդին հետադիմական է։ Իսկ 

այսաեղ թեպետև մեռելոտիի հոտ է փչում, կարելի է կաու-

չուկից կերտել, բայց կենդանի չէ, կամազուրկ է, ստրկական 

էէ չի ըմբոստանաt Եվ ի վերջո դուրս Է գալիս, որ ամեն ինչ 

հանգեցրել են հենց միայն ֆալանստերի (կոմունայի՝ ֆալան-

գի բն ա կա շենքի) աղյուսները շարելուն և միջանցքների ու 



ii են յակքների դասավորությանը։ Ֆա լան ստերը հո պատրաստ 

է, բայց դրա համար ձեր նատուրան դեռ պատրաստ չէ, կյանք 

է ուզում, կենսական պրոցեսը դեռ չի ավարտել, գերեզմանոց 

տանելը վազ է։ Միայն տրամաբանությամբ չի կարելի նա֊ 

տուբայի վըայից ցատկել։ Տրամաբանությունը նախագուշա՛-

կում է երեք դեպք, իսկ դրանք միէիոն են։ Զատե՛՛լ ամբողշ 

միլիոնը և ամեն ինչ հենց միայն կամֆորտի հարցին հանգեց-

նել։ Ահա քեզ խնդրի ամենահեշտ լուծումը։ Միանգամայն 

պարզ է և մտածել էլ պետք չէ։ Գլխավորն այն է, որ հարկա-

վոր չէ մտածել։ Ամբողշ կենսական գաղտնիքը երկու տպա-

գրական թերթում է տեղավորվում։ 

— tt'j թե ինչպես է լեզու թափում, թմբկահարում, հար-

կավոր է բռնել ձեռքերը,— ծիծաղում էր Պորֆիրին,— ա յ ղ ֊ 

պես էր ճառում նաև երեկ երեկոյան, իր սենյակում, և դեռ 

նախապես փունշ էլ խմեցրեց, կարո՞ղ եք պատկերացնել։ ()չ, 

բարեկամ, դու ստում ես* «մ իջավայրը» ոճիրի հարցում շատ 

բան է նշանակում* ես սա հաստատապես եմ քեզ ասում։ 

— Ին քս էլ գիտեմ այգ նշանակությունը, բայց զու այ թե 

ինչ ասա* քառասուն տարեկանը պատվազուրկ է անում տաս֊ 

նամ յա աղջկան, ուրեմն միջավա՞յրն է նրան մզում դեպի այդ 

բանը, ինչ է։ 

— Ինչ կա որ, իսկապես ասած, թերևս միջավայրն է մը-

զում,— զարմանալի ծանրակշռությամբ պատասխանեց Պոր-

ֆիրին,— աղջկա դեմ կատարած ոճիրը նույն իսկ իրավամբ 

կարելի է «միջավայրով» բացատրել։ 

Ռաղումիխինր քիչ մնաց կատաղեր։ 

— Հա, էլի։ Այգ միևնույն է, եթե ես քեզ ասեմ՝ արտևա-

նունքներդ սպիտակ են հենց միայն այն պատճառով, որ Եվան 

Մեծի զանգակատունը երեսունհինգ սաժեն բարձրություն 

ունի։ Ուզո՞ւմ ես հիմա ես քեզ շւփ b r b u հ ա ն ե մ , մերկացնեմ, 

այն էլ պարզ, ճշգրիտ, պրոգրեսիվ կերպով, նույնիսկ լիբե-

րալ երանգավորումով։ Գա հանձն եմ առնում։ Ուզո՞ւմ ես, 

գրազ եմ գալիս։ 

— Համաձայն եմ։ Հապա՛, լսենք, թե ինչպես է մերկաց-

նում։ 

Ախր շարունակ կեղծում է, գրողը տանի,— բղավեց 
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Ռազումիխինը, վեր թռավ ոլ թափահարեց ձեռքը։-֊ Մի՞թե 

արժե քեզ հետ խոսել։ Ախը նա այդ ամենը դիտմամբ է ա՛-

նում, դու նրան դեռ չես ճանաչում, Ռոդիոն։ Երեկ էլ նրանց 

կողմը անցավ հենց մ իա յն բոլորին հիմարացնելու համար։ 

Եվ ինչե՜ր էր ասում երեկ, տե՛ր աստված։ նրանք Էլ ուրախա-

նում էին դրա համար... Երկու շաբաթը մի անդամ վախում է 

միտքըt Անցյալ տարի չդիտես ինչու մեզ հավատացրեց, թե 

միանձն է դառնալու։ Երկու ամիս այդպես էբ ասում։ Վերջերս 

խելքին վդեց մեզ հավատացնել, թե ամուսնանում է, թե ար-

դեն ամեն ինչ պատրաստ է պսակի համար։ նույնիսկ նոր հա-

դուստ կարել տվեց։ Մենք սկսեցինք շնորհավորել։ Բայց նույ-

նիսկ հարսնացու էլ չկար. դա միայն սլատրանք էր։ 

— Ատում ես։ Ես դրանից առաջ էի հագուստ պատվիբեր 

Հենց նոր հագուստ ի առթիվ էլ մտքովս անցավ ձեզ բ ոլորիդ 

մի քիչ խաբել։ 

— Իսկաոլե" ս դուք այդպես ձևացող եք,—> անփույթ հար֊ 

ցըբեց Ռ աո կոլն իկովը։ 

-— Իսկ դուք այդպես չէի՞ք կարծում։ Ապասեցեք, ես ձեղ 

էլ կխաբեմ, քա' հ-քա՚հ֊քա' հ։ Ռչ, գիտե՞ք, ես ձեզ կասեմ ամ-

բողջ ճշմարտությունը։ Այդ բոլոր հարցերի, ոճիրների, միջա-

*1այրՒ1 աղջիկների կապակցությամբ հիմա ես վերհիշեցի ձեր 

մի հոդվածը, որը, սակայն, միշտ էլ հետաքբքրում էր ինձ« 

հոդվածի վերնադիրն էր «Ոճիրի մա սին,,,», թե ինչ^ մոռացել 

եմ, չեմ հիշում։ Երկու ամիս առաջ բաիւտ ունեցա կարդալու 

Պեւփոդիշես1յւս}ա րնր-ում։ 

— Իմ հոդվա՞ծը։ « Պ Լ ր ի ա յ ի չ ե ս կ ա յ ս ւ Ր հ չ * - ո ւ մ , — զար-

մանքով հարցրեց Ռասկոլնիկու[ը,— կես տաբի առաջ, երբ 

համալսարանից դուրս եկա, իսկապես մի հոդված գրեցի մի 

գրքի առթիվ, թաւց այն ժամանակ տարա ոչ թե «Պեւփոդ|ւ— 

չեսկայսւ այլ «եժե&եդել&այսւ ւ*եշ» թերթին։ 

— Բայց տպվել էր «Պերիոդիչեսկայա»֊ում։ 

«Եժեն եղելն ա յա բ ե ր ֊ ը դադարեցրեց իր գոյությունը, այս 

պատճառով էլ չտպվեցին,,, 

— Այդ ճիշտ է, բայց դադարեցնելով իբ , գոյությունը, 

«Եժենեդելնայա րեչճ-ը միացավ «Պեբիոդիչեսկայա րեչձ֊ին, 
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այս պատճառով էլ ձեր հոդվածը երկու ամիս առաջ տպվել 

է « Պ Լ ր ի ո դ ի չ ե ս կ ա յ ա r հ ր ՜ ո ւ մ ։ Դուք այդ չգիտեի՞ք։ 

Ռասկոլնիկովը իրոք ոչինչ չգիտերt ՜^հհհՃհ՛ 

— Գիտե՞ք ինչ, դուք կարող եք հոդվածի համար նրան-

ցից փող պահանջել։ Այ թե ինչ տեսակ բնավորություն ու-

նեք, այնքան մեկուսացած եք ապրում, որ չգիտեք անմիջա-

կանորեն ձեզ վերաբերող բաները։յԱյգ հո վւաստ է։ 

— Կեցցես, Ռոգյա։ Ես էլ չդիտեի,— դոչեց Ռազումիխի-

նը։— Հենց այսօր վազ կտամ ընթերցարան ու կխնդրեմ 

ա,յգ համարը։ Երկու ամիս առա՞ջ։ Ռ՞ր օբր։ Միևնույն է, 

կգտնեմ։ Ա՛յ քեզ լավ բա՜ն։ Գոնե ասեի՛ր, էլի՛։ 

— Դուք ո՞րտեղից իմացաք, որ հողվածը իմն է, չէ՞ որ 

մի տառով էր ստորա գրված։ 

— Պատահմամբ իմացա, այն էլ օրերս։ Խմբագիրը ա-

սաց. ծանոթ է,,, Խիստ հետաքրքրվեցի։ 

— Հիշում եմ, հոդվածում ես քննարկում էի ոճրագործի 

հոգեբանական վիճակը ոճիր կատարելու ամբողջ ընթաց-

քում։ 

— Այո, ու պնդում եք, ոբ ոճրագործության կատարման 

ակտը միշտ ուղեկցվում է հիվանդությամբ։ Շատ, շատ օրի-

գինալ է, բայց»,» իսկապես ասած, ինձ հետաքրքրեց ձեր հոդ-

վածի ոչ թե թյդ մասը, այլ հոդվածի վերջում արտահայտ-

ված միտքը, որը դուք, ցավոք, շոշափում եք հարևանցիորեն, 

ոչ պարզ,». Մի խոսքով, եթե կհիշեք, որոշ ակնարկ է ար-

վում, որ իբր թե աշխարհում գոյություն ունեն այնպիսի որոշ 

անձնավորություններ, որոնք կարող են ամեն տեսակ ան-

կարգություններ և ոճրագործություններ կատարել,,, այ-

սինքն՝ ոչ թե կարող են, այլ դրա համար չի ա կատար իրա-

վունք ունեն, և իբր թե նրանց համար օրենք էլ գոյություն 

չունի։ 

Ռասկոլնիկովը քմծիծաղ տվեց իր գաղափարի կոպիտ ու 

դիտավորյալ աղավաղման վրա։ 

— Ինչպե՛՛ս։ Այգ ի՞նչ է։ Ոճրագործության իրավո՞ւնքի 

^աՏ9 երևի ոչ այն պատճառով, որ <rմիջավայրն է ստի-] 

պոլմ— նույնիսկ ինչ-որ վախով ասաց Ռազումիխինը։ 

— Ռչ, ոչ, ամենևին էլ ո՛չ այղ պատճառովպաաասՎ 



խանէ։ց Պորֆիրին։— Ամբողջ բանն այն Է, որ նրա հոդվա-

ծում բոլոր մարդիկ ինչ-որ «սովորականների» և «արտասո-

վորների» են բաժանվում։ Սովորականները պետք Է ապրեն 

հնազանդության վիճակում և իրավունք չունեն զանցառել 

օրենքը, որովհետև նրանք սովորական մարդիկ են։ Իսկ ա ր <•՛ 

տաոովորները իրավունք ունեն ամեն տեսակ ոճիրներ կա-

տարել ե ամեն կերպ զանցառել օրենքը, որովհետև նրանք 

արտա սովոր մարդիկ են։ Կարծեմ դուք այսպիսի միտք եո 

արտահայտում, այնպես չէ", եթե միայն չեմ սխալվում։ 

— Այդ ի՞նչպես կարող է լինել, անկարելի է տ ա ր ա -

կուսանքով քրթմնջում էր Ռազումիխինը։ 

Ռասկոլնիկովր դարձյալ քմծիծաղ տվեց* նա իսկույն 

հասկացավ, թե ինչումն է բանը, և իրեն դեպի ուր են մղում* 

նա հիշում էր իր հոդվածբ։ Ռրոշեց ըստ արժանվույն պա-

տասխան տալ։ 

— Իմ հոդվածում գրեթե այդպիսի բան չկա,— անփույթ 

ոլ համեստորեն սկսեց նալ— Սակայն խոստովանում եմ, 

որ դուք համարյա ճիշտ շարադրեցիք այն, եթե ուզում եք, 

նույնիսկ բոլորովին ճիշտ.** (նրա համար կարծես հաճելի 

էր համաձայնել, որ դա բոլորովին ճիշտ էր)։ Տարբերությու-

նը միայն այն է, որ ես բոլորովին չեմ պնդում, թե արտա-

սովոր մարդիկ անպայման պետք է միշտ և ամեն տեսակ 

անկարգություններ անեն և պարտավոր են այդ անել, ինչ-

պես դուք եք ասում։ Ինձ նույնիսկ թվում է, որ մամուլում 

այդպիսի հոդված չէին էլ զետեզի։ Ես պարզաւզես ակն ար֊ 

կել եմ, որ <rարտասովոր» մարգը իրավունք ունի*** այսինքն* 

ոչ թե պաշտոնական, այլ անձնապես իրավունք ունի իր խըղ-

ճին թույլ տալ անտեսելու որոշ արգելքներ, միայն այն դեպ֊ 

քում, եթե իր գաղափարի կատարումը (որ գուցե երբեմն 

փրկարար է ամբողջ մարդկության համար), այդ է պահան- j 

ջօւմ։ Դուք բարեհաճում եք ասել, թե իմ հոդվածը պարզ չէւ 

Ես պատրաստ եմ այն պարզաբանել, որքան այդ հնարավոր 

էէ Ես գուցե չեմ սխալվի, ենթադրելով, ոբ դուք Էլ կարծեմ 

հենց այդ եք ուզում* հաճեցեք լսել։ Իմ կարծիքով եթե Կեպ- յ 

լերի և Նյուտոնի հայտնագործությունները որևէ կոմբինա֊ Հ 

ցիան երի հետևանքով ոչ մի կերպ չկարողանային մարդկանց Հ 
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հայտնի դառնալ այլ կերպ, քան այդ հայտնադործություն-

ները խանգարող կամ խոչընդոտող մեկ, տասը, հարյուր ե 

ավելի շատ մարդկանց կյանքի զոհաբերությամբ, ապա Նյու-

տոնը իրավունք կունենար և նույնիսկ պարտավոր կլիներ... 

մ ե ջ ա ե ւ լ ի ց վ ե ր ա ց ն ե լ այգ տասը կամ հարյուր մարդուն, որ-

պեսզի իր հայտնագործությունները հայտնի դարձներ ամ-

բողջ մարդկության։ Սակայն սրանից բնավ չի հետևում, թե 

Նյուտոնը իրավունք կունենար ում ասես սպանել կամ ամեն 

օր շուկայում գողություն անել։ Այնուհետև, ինչպես հիշում 

եմ, ես իմ հոդվածում արծարծում էի այն միտքը, որ բոլո-

րր... օրինակ, թեկուզ օրենսդիրները և մարդկության բախ-

տը տնօրինողները, սկսած ամենահին դեմքերից և վերջաց-

րած էիկուրգներով, Սոլոններով, Մահմեդներով, Նապոլեոն-

ներով և այլն՝ բոլորը, աոանց բացառության, ոճրագործներ 

էին թեկուղ հենց նրանով, որ տալով նոր օրենք, այդ կերսլ 

խախտում էին հնադարյան, հասարակության կողմից սըր-

բությամբ պահպան վող և հայրերից մնա ցած օրենքը, k ի՛-

հարկե չէին խորշում արյուն թափելուց, եթե միայն արյունը 

(երբեմն բոլորովին անմեղ և հին օրենքի համար խիզախու-

թյամբ թափվող) կարող էր նրանց օգներ Նույնիսկ ուշա-

գրավ է, որ այգ բարերարները և մարդկության բախտը տնօ-

րինողները առանձնա՛պես սարսափելի արյուն թափողներ 

էին։ Մի խոոքով, ես հետևեցնում եմ, որ բոլորն էլ, ոչ մի-

այն մեծերը, այլև որոշ չափով աչքի ընկնող մարդիկ, այ-

սինքն1 որևէ նոր բան ասելու մի քիչ ընդունակները ըստ 

իրենց բնության պետք է որ անպայման ոճրագործներ լի-

նեն, իհարկե, շատ կամ քիչ չափով։ Այլապես նրանց հա-

մար դժվար է աչքի ընկնել, իսկ նրանք դարձյալ ըստ իրենց 

բնության, իհարկե, չեն կարող համաձայնել անհայտ մնալ, 

ու իմ կարծիքով նույն իսկ պարտավոր էլ են չհամաձայնել։ 

Մի խոսքով, դուք տեսնում եք, որ մինչև այժմ այստեղ ա-

ռանձնապես ոչ մի նոր բան չկա։ Սա հազար անգամ տպվել 

է ու կարդացվել։ Ինչ վերաբերում է իմ կողմից մարդկանց 

սովորականների և արտասովորների բաժանելուն, ապա ես 

համաձա յն եմ, ոբ գա մ ի փոքր կամայական է, բայց ես 

հո չեմ էլ պնդում ճշգրիտ թվերի վրա։ Ես միայն իմ գչխա-
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վոր մտքին եմ հավատում։ Դա այն է, որ ըստ բնության 

օրենքի, մարդիկ առհասարակ երկու կարգի են բաժանվում* 

ստորին (սովորական) մարդիկ, այսինքն, այսպես ասած, 

այն նյութը, որը ծառայում է միայն իր նմանների ծնունդ 

առնելու համար, ու իսկն ասած, մարդիկ, այսինքն՝ իրենց 

միաջավայրում finr [imuf ասելու ձիրք կամ տաղանդ ունե-

ցողներ։ Հասկանալի է, որ այստեղ սաորաբաժանումներր 

անվերջ են, բայց երկու կա բ գե ր ի տարբերիչ գծերը բավա-

կան ցայտուն են։ Առաջին կարգը, այսինքն նյութը, ընդհան-

րապես ասած, իր բնությամբ պահպանողական է, այս կար-

գի մարդիկ բարեպատշաճ են, ապրում են հլու-հնազանդ և 

սիրում են հնազանդ լինել։ Ւմ կարծիքով նրանք պարտավոր 

էլ են հնազանդ լինել, որովհետև այդ է նրանց դերը և այս-

տեղ նրանց հա՛մար բնավ որևէ ստորացուցիչ բան չկա։ Երկ-

Ր Ո Ր Դ Հ Ա Ր Գ Ի մարդիկ բոլորն ԷԼ զանցառում են օրենքը, նր-

րանք խորտակում են հինը կամ դրան հակամետ են, նայած 

իրենց ընդունակություններին։ Հասկանալի է, որ այս մարդ-

կանց հանցագործությունները հարաբերական են և բազմա-

տեսակ* մեծ մասամբ նրանք խիստ բազմապիսի հայտարա-

րս ւթյուննե րով պահանջում են ներկայի խորտակում հանուն 

լավագույնի։ Բայց եթե նրանց հարկավոր է իրենց գաղա-

փարի իրագործման համար թույլ տալ սպանություն, արյու-

նահեղություն, ապա իմ կա րծիքով նրանք կա բոզ են ներ-

քուստ, ըստ իրենց խղճի, իրենց թույլ տալ աբյունահեղու-

թյուն, սակայն ն այ ա ծ գաղափարին ևդբա չափին* սա նկատի 

ունեցեք։ Ես իմ հոդվածում միայն այս իմաստով եմ խո-

սում ոճբա գործ ութ յան նկատմամբ նրանց իրավունքի մա-

սին։ (Գուք հիշեցեք, ոբ մեր վեճը իրավաբանական հարցից 

սկսվեցի Սակայն շատ անհանգստանալու հարկ չկա* մաս-

սան համ ար յա երբեք չի ճանաչում նրանց այդ իրավունքը, 

նրանց մահապատժի է ենթարկում, կախում (շատ թե քիչ 

չափով) և դրանով միանգամայն արդաբացիորեն կատարում 

է իր պահպանողական դերը, սակայն հետևյալ սերունդների 

օրով այդ նույն մասսան մահապատժի ենթարկվածներին 

մեծարում է ու երկրպագում (շատ թե քիչ չափով)։ Առաջին 

կարգը միշտ ներկայի տերն է, երկրորդ կարգը՝ ապագայի 
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տերը։ Առաջինները պահպանում են աշխարհը և քանակով 

բա զմ ապա ակում այն. երկրորդները առաջ են մղում աշխ ար-

հը և տանում դեպի նպատակը։ Երկուսն էլ գոյություն ունե-

նալու բոլորովին միատեսակ իրավունք ունեն։ Մի խոսքով, 

բոլորն էլ հավասարազոր իրավունք ունեն, և ViVe la glieiTe 

e t e r n e l l e 1 , իհարկե մինչև նոր Եբուսազեմ։ 

— Ուրեմն դուք այնուամենայնիվ հավատո՞ւմ եք նոր 

Երուսաղեմին։ ^ 

— Լա վատում եմ,— կտրուկ պատասխանեց Ռասկոլնի-

կովը, այս ասելիս և իր երկար ճառի ընթացքում նայում էր 

հատակին, գորգի վրա իր ընտրած կետին։ 

— Աստծուն է՞լ եք հավատա մt ներեցեք, որ այսպես 

հետաքրքրվու if եմւ 

— Հավատում եմ,— կրկնեց Ռասկոլնիկովը1 բա րձրաց-

նելով գլուխը և նայելով Պորֆիրիին։ 

-— Աղքատ Ղազաբո սի հարությանն է՞լ եք հավա-

տում ։ 

— Հա, հավատում եմ։ Ձեր ինչի՞ն է պետք այգ ա-

մենը։ 

— Տառացիորե՞ն եք հավատումt 

—- Տառացիորեն։ 

— Ահա թե ի՜նչ.., այնպես, Էլի հետաքրքրվեցի։ ներե-

ցեք։ Բայց թույլ տվեք, անդրադառնում եմ քիչ առաջ ձեր 

ասածներին, նրանց հո միշտ չե՛՛ն մահապատժի ենթարկում• 

ոմանք ընդհակառակը. 

— Հաղթանակս՞ ։ մ են կենդան ութ յան մ ամանակ։ 0, ի-

հարկե, ոմանք կենդանության ժամանակ Էլ են դրան հաս-

նում, և այդ դեպքում... 

— Իրե՞նք են սկսում մահապատիժ տալ։ 

— Եթե այդ հարկավոր Է, ու գիտե՞ք, մեծ մասամբ այգ-

պես Է լինում։ Առհասարակ ձեր դիտողությունը սրամիտ Է։ 

— էն որհակալ եմ։ Բայց այ թե ինչ ասացեք, այդ ար-

տասովորներին ինչո՞վ կարելի Է տարբերել սովորականնե-

րից։ Ծնվելի՞ս են այդպիսի նշաններ ունենում, թե ինչ։ Ես 

՚ Կեցցե մշտնջենական պատերազմը (ֆրանս.)է 
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սա ասում եմ այն իմ աստսվ, որ այստեղ ավելի շատ 

մաբտություն, այսպես ասած, ավելի շատ արտաքին որոշա-

կիություն Է Հարկավոր. ներեցեք գործնական և բարեմիտ 

մարգու իմ բնական անհանգստությունը, բայց արդյոք չի՞ 

կ°*րելի այստեղ, օրինակ, աոանձին հա դուս տ սահ մ անել, 

կրել որևէ բան, դրոշմներ, թե ինչ... որովհե տև, գիտե՞ք, 

եթե խաոնաշփոթություն առաջանա և մի կարգից որևէ մեկր 

երևակայի, թե ինքը մյուս կարգին է պատկանում, ու սկսի 

<rվերացնել բոլոր արգելքները}), ինչպես դուք միանգամայն 

հաջող արտահա յա վեց իք, ապա ի՞նչ հետևանք կստացվի... 

•— 0, դա շատ հաճախ է լինում։ Ձեր այդ դիտողությունը 

նույնիսկ ավելի սրամիտ է, քան նախորդ դիտողությունը։ 

— Շնորհակալ եմ... 

— $ արժե, բա յց նկատի առեք, ոբ սխալը հնարավոր է 

միայն առաջին կարգի, այսինքն՝ «սովորական» մարդկանց 

կողմից (ինչպես ես գուցե շատ անհաջող անվանեցի նրանց)։ 

Չնայած հնազանդվելու նրանց բնածին հակումին, բնության 

ինչ-որ խաղի հետևանքով, որը հատուկ է նույն իսկ կովին, 

նրանցից շատ շատերը նույնիսկ սիրում են իրենց եբևակա-

յել առաջավոր մարզիկ, «հինը խորտակողներ)), ու «նոր 

խոսք» ասելու փորձ անել, այն էլ միանգամայն անկեղծո-

րեն։ Իրա կան ում նրանք միևնույն մամանակ նորերին շատ 

հաճախ չեն նկատում և նույնիսկ արհամարհում են որպես 

հետամնաց և ստորացուցիչ կերպով մտածող մարդկանց։ 

Բայց, իմ կարծիքով, այստեղ մեծ վտանգ չի կարող լինել, և 

դուք, իրավ, չպետք է անհանգստանաք, որովհետև նրանք 

երբեք հեռու չեն գնում։ Իսկ եթե հեռու գնան, իհարկե, կա-

րելի է երբեմն նրանց ձազկել, որպեսզի նրանց հիշեցնել 

իրենց տեղը, ուրիշ ոչինչ. այստեղ նույն իսկ կատարածու էլ 

հարկավոր չէ. նրանք իրենք կձաղկեն իրենց, որովհետև 

խիստ բարեբարո մարդիկ են* ոմանք միմյանց այդպիսի ծա-

ռայություն են մատուցում, ոմանք էլ սեփական ձեռքերով 

իրենք են իրենց ձազկում... ընդսմին զանազան բացահայա 

ապաշխարանքների են դիմում* գեղեցիկ ու խրատական բան 

է դուրս գալիս. մի խոսքով, դուք չպետք է անհանգսաանաք*** 

Այդպիսի օրենք կա։ 

— էհ, գոնե այդ կողմից դուք ինձ մի քիչ հանգըս-
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տացրիք* բայց ահա դարձյալ մի հարց. ասացեք խնդրեմ, 

արդյոք շա՞ա են այդպիսի մարդիկ, այդ օւարաասովորնh ֊ 

րը», որոնք ուրիշներին մորթելու իրավունք ունենt Ես, իհար-

կե, պատրաստ եմ խոնարհվելու, բայց համաձայնեցեք, ա֊ 

հավոր բան Է, եթե դրանք խիստ շատ են, այնպես չէ՞։ 

—»•' 0, դրանից էլ մի անհանգստանաք,— նույն տոնով 

շարունակեց Ռասկոլնիկովը։—- Ընդհանրապես նոր մտքի 

մարդիկ, գրեթե որևէ նա՝ բան ասելու թեկուզ մի քիչ ընդու-

նակները չափազանց քիչ, նույնիսկ տարօրինակության չափ 

քիչ են ծնվսւմ։ Պարզ է միայն մի բան. մարդկանց և այգ 

բ*լոր կարգերի ու ստորաբաժանումների ծնունդը պետք է 

որ հաստատ ու ճշգրիտ որոշված լինի բնության որևէ օրեն՛-

քով* Հասկանալի է, որ այգ օրենքը հիմա անհայտ է, բայց 

ես հա վատում եմ որ գա գոյություն ունի և հետագայում 

կարող է հայտնի դաոնալ։ Մարդկանց հսկայական մասսան, 

նյութը, հենց միայն նրա համար գոյություն ունի աշխաո֊ 

հում, որպեսզի վերջապես, ինչ֊որ ճիգով, մինչև այժմ խոր֊ 

հըրդավոր ինչ֊որ պրոցեսով, սերունդների ու ցեղերի որևէ 

խաչասերման միջոցով, լարելով ուժերը, աշխարհ բերի գեթ 

հազարից մեկին, գեթ որևէ չափով ինքնուրույն մարդուն։ 

էլ ավելի լայն ինքնուրույնությամբ է ծնվում գուցե տասը 

հազարից մեկը (ես սա ասում եմ իբրև օրինակ, պարզության 

համար)։ էլ ավելի լայն ինքնուրույնությամբ՝ հարյուր հա֊ 

զարից մեկը։ Հանճարեղ մարդիկ միլիոններից մեկն են լ ի ֊ 

նում, իսկ մեծ հանճարները, մարդկությանը կատարելագոր֊ 

ծողները թերևս ծնվում են աշխարհից բազմահազար միլիոն֊ 

ներով մարդկանց անցնելուց հետո։ Մի խոսքով, ես չեմ նա֊ 

յել այն թորանոթը, որի մեջ կատարվում է այդ ամենը։ 

Բայց որոշակի օրենք անպայման կա և պետք է էին ի. այս֊ 

տեղ պատահականություն չի կարող լինել։ 

— Դե՛, երկուսդ էլ կատակո՞ւմ եք, ինչ է,— ի վերջո դո֊ 

չեց Ռազումիխինը։— Ի՞նչ եք իրար գլուխ տանում։ նստել 

են ու ձեո են առնում միմյանց։ Դու այգ բոլորը լո՞ւրջ ես 

ասում, Ռոդյա։ 

Ռասկոլնիկովը բարձրացրեց իր դալուկ և համար յա տը֊ 

խ ուր դեմքը և նրան ոչինչ չպատասխանեց։ Ռազումիխինին 
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տարօրինակ թվաց, որ այդ մեղմ ու տրտում դեմքի հանդեպ 

առկա է Պորֆիէրիի չթաքցրած, սևեոոլն, դրգռող և ա ն ք ա ղ ա -

ք ա վ ա ր ի խայթողոլթյունը։ 

— Էհ, սիրելիս, եթե իրոք դա չուրջ Է, ապա... Դու, ի-

հարկե, իրավացի ես, ասելով, որ դա ն սրություն չէ և նման 

է այն ամենին, ինչ որ մենք հազար անդամ կարդացել ենք 

ե լսեի բայց ինչ որ իրոք օ ր ի գ ի ն ա լ է այդ ամենի մեջ և իրոք 

միայն քեղ է պատկանում, ի սարսափ իմ, այն է, որ խ ղ ճ ո վ 

արյուն թափել ես թույլ տալիս, այն էլ նույնիսկ այդպիսի 

ֆանատիկոսությամբ... ներիր ինձ։ Ուրեմն ալդ է քո հոդ-

վածի գլխավոր միտքը։ Խ ղ ն ո վ արյուն թափելու այդ թույլ-

տվությունը.., իմ կարծիքով ավելի սարսափելի է, քան ար-

յուն թափելու պաշտոնական, օրինական թույլտվու-

թյունը.** 

— Միանգամայն ճիշտ է, ավելի սարսափելի,— ասաց 

Պորֆիրին, 

— Ոչ, Ռոդյտ, դու մ ո չորվել ես։ Այստեղ սխալ կա։ Ես 

կկարդամ... Դու մոլորվել ես։ Դոլ չես կարող այդպես մտա-

ծել... Կկարդա»!։ 

— Հոդվածում չկա այդ ամենը, կան միայն ակնարկ-

ներ,— ասաց Ռասկոլնիկովը։ 

— Այդպես, այդպես,— վ ո ա բերեց անհանգիստ նստած 

Պ որֆիրին,— հիմա ինձ համար գրեթե պարզ է, թե դուք ինչ-

պես եք բարեհաճում նայել հանցագործությանը, բտյց... նե-

րեցեք իմ պնդերեսությունը (շատ եմ անհանգստացնում ձեզ, 

անհարմար եմ զգում ինձ), գիտե՞ք, քիչ առաջ դուք ինձ հան-

գըստացրիք երկու կարգերի իրար խառնվելու դեպքերի նը-

կատմամբ, բայց... ինձ ոարձյալ զանազան գործնական 

հարցերն են անհանգստացնում։ Ասենք թե մի որևէ մարգ, 

որևէ երիտասարդ կերևա կա յի, թե ինքր էիկուրգ է կամ Մահ-

մեգ... իհարկե, ապա գա, ու կսկսի վերացնել դրան խանգա-

րող բոլոր արգելքներր... Սասի՝ հարկավոր է երկար ճանա-

պարհորդություն կատարել, իսկ դրա համար փող է հար-

կավոր.ու կսկսի փող ճարել ճանապարհորդության հա֊ 

մարէէէ գիտե՞ք։ 

Անկյունում նստած Զամետովր հանկարծ փռթկացրեցէ 

Ռասկոլնիկովր նույնիսկ չնայեց նրան։ 
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— Ես պետք է Համաձայնևմ, որ այդպիսի դեպքեր իրոք 

վինում են,— Հանգիստ պատասխանեց նա։— Այդ կերպ ծու-

ղա՛կ են ընկնում Հիմարներն ու սնափառները, մանավանդ 

երիտասարդությունը։ 

— Այդպես է, այո։ Հապա ո՞նց կւք՚նի բանը։ 

— Նույնպես էլ կլինի,— քմծիծաղեց Ռասկոլն իկովը,— 

դրա Համար ես չեմ մեղավորբ։ Այդպես է ու միշտ էլ այդ֊ 

պես կլինի։ Այ, սա (նա գլխմվ ցույց ավեց Ռազումիխինին) 

Հիմա ասում էր, ոբ ես սպանություն եմ թույլ տալիս։ Գե 

ի՞նչ կա որ։ Հասարակությունը Հո միանգամայն ապաՀով֊ 

ված է աքսորներով, բանտերով, դատական քննիչներով, տա-

ժանակիր աշխ ատ ան քներով, էլ ինչո՞ւ անհանգստանալ։ 'lit 

փնտրեցեք գողինէէփ 

— Լավ, իսկ եթե գտնե՞նք։ 

— &՝ող պատժվի։ 

•— Գուք տրամաբանորեն եք խոսում։ Լա՛վ, իսկ նրա 

խղճի նկատմամբ ի՞նչ կասեք։ 

— Պ՚ոլք ի՞նչ գործ ունեք նրա խղճի Հետ։ 

— Այնպես, էլի, մարդասիրության նկատառումով։ 

—- Ով խիղճ ունի, կտուժի, երբ կգիտակցի սխալը։ Հենց 
այդ էլ կլինի նրա պատիժը, բացի տաժանակիր աշխատանք֊ 

ներից։ 

— Իսկ իրոք Հանճարեղ մարդիկ, նրանք, որոնց իրա-

վունք է տված սպանելու, նրանք բոլորովի՛՛ն չպիտի տուժեն, 

նույնիսկ արյուն թափելու Համար է՞լ չպիտի պատժվեն,— 

Հոնքերը կիտած Հարցրեց Ռազումիխինը։ 

— ինչո՞ւ ասել չ պ ի տ ի պ ա տ ժ վ ե ն » Այստեղ ոչ թույլտվու֊ 

թյուն կա, ոչ էչ արգելք։ թոզ տանջվի, եթե խղճում է զոՀին 

... Տանջանքն ու ցավյը միշտ էլ պարտադիր են լայն գիտակ-

ցության և խոր սրտի Համար։ Ինձ թվում է, որ իրոք մեծ 

մարդիկ աշխարՀում պետք է մեծ տխբությհւն զգան,— ավե֊ 

լացրեց Ռասկոլնիկովյը մտածմունքի մեջ ընկած, նույնիսկ 

խոսակցությանը անՀաբիր տոնով։ 

Նա բարձրացրեց գլուխը, մտածկոտ նայեց բոլորին, ժըպ-

տաց ու վերցրեց գլխարկը։ Նա շատ ավելի Հանգիստ էր, 

քան մինչև այստեղ մտնելը, ու զգում էր այգ բանը։ Բոլորը 

վեր կացան։ 



— էհ, ուղում եք նախատեք ինձ, ուղում եք բարկացեքչ 

բայց ես չեմ կարող համբերել,— ասաց Պոբֆիբի Պետրովի-

չը,— թույլ ավել} էլի մի հարց (ես ձեզ շատ եմ անհանգըո֊ 

տա քնում)։ Ուզում էի մի փոքրիկ իդեա շոշափել հենց մի-

այն դա չմոռանալու համար... 

— Լավ, ասացեք ձեր իդեան։— Ռասկոլնիկովր լուրջ ոլ 

դալկադեմ կանգ նել էր Պորֆիբիի առաջ, սպասողական վի-

ճակում։ « 

— Հա'.,, ուղղակի չգիտեմ, թե ինչպես ավելի հաջող 

արտահայտվեմ,այդ իդեան խիստ ուշագրավ է... հոգեբա-

նական է... Երբ դուք գրում էիք ձեր հոդվածը, չէր կարող 

պատահել, որ ինքներդ ձեզ գոնե աննշան չափով չհամա-

րեիք նույնպես <rարտասովոր» ե «նոր խոսք» ասող մարգ, 

այսինքն՝ ձեր հոդվածի իմաստով, ք ա ' հ - ք ա ' հ ֊ ք ա ' Ա յ դ -

պե՛՛ս է։ 

— Շատ հավանական է,— արհամարհանքով պատաս-

խանեց Ռասկոլնիկովը։ Ռա զու միխինը շարժում արեց։ 

— Եթե այդպես է, մի՞թե դուք ինքներդ կորոշեիք ինչ-որ 

կենսական ձախորդությունների և նեղությունների պատճա-

ռով կամ ամբողջ մարդկությանը որևէ կերպ օժանդակելու 

համար զանցառել արգելքը... օրինակ, սպանել ե կողոպ֊ 

տել,,, 

Ու Պորֆիրին Ռասկոլնիկովին հանկարծ էլի նշան արեց 

ձախ աչքով և ծիծաղեց, ճիշտ այնպես, ինչպես քիչ ա-

ռաջ։ 

— Եթե ես զանցառեի արգելքը, իհարկե, ձեզ չէի ասի,— 

գբղռիչ, զոռող քամահրանքով պատասխանեց Ռասկոլ-

նիկովյը։ 

— Ոչ, սրանով ես հետաքրքրվում եմ հենց այնպես, իսկն 

ասածՀ ձեր հոդվածը ըմբռնելու համար, միայն դրական տե-

սակետից.0* 

«Օֆ, որքան դա պարզորոշ է ու լկտի», նողկանքով մտա֊ 

Հեց Ռասկոլնիկսվը։ 

— &ույլ տվեք հայտնել ձեզ, որ ես ինձ չեմ համարում 

Մահմեգ կամ նապոլեոն... ոչ էլ նման անձանցից որևէ մե-

կը, հետնաբար, չլինելով այդպիսի մարգ, չեմ կտրող ձեզ 



բավարար րացատրություն տալ, թե ինչպես կվարվեի,— 

սառը պատաոխ ան ե ց նա։ 

— Դե լավ, է լի t հիմա մեզնում, Ռուսաստան ում, ով ա՛-

սես, որ իրեն նապոլեոն չի համարում,— սարսափելի ան-

պարկեշտությամբ հանկարծ ասաց Պ որֆիրին։ նույնիսկ նրա 

ձայնի ելևէջներում Էլ այս անգամ ինչ-որ պարզ pr*ii 

կար։ ^ * 

— ԱրԴձ՚՚՞Ք մի "բե-Է ապագա նապոլեոն չէր, որ անցյալ 

շաբաթ կացնով չնշխեց մեր Ալյոնա Իվանովնային,— հան-

կարծ բերանից թոցրեց անկյունում նստած Զամետովը։ 

Ռասկոլնիկովը լուռ էր և ակնապիշ, սևեռուն նայում էր 

Պորֆիրիին։ Ռազումիխինը մռայլվել էր, կիտել հոնքերը։ 

նրան արդեն առաջ էլ կարծես ինչ֊որ կասկած էր տանջում։ 

նա բարկացկոտ նայեց շ"ւրջը* Անցավ մոսւյլ լռության մի 

րոպե։ Ռասկոլնիկովը շուռ եկավ, որ գնար։ 

— Դուք արդեն գնո՛ւմ եք,— փաղաքուշ ասաց Պորֆի֊ 

րին՝ չափազանց սիրալիր մեկնելով ձեռքը։—Շատ, շատ ուրախ 

եմ, որ ծանոթացանք։ Իսկ ձեր խնգրանքի կատարման մա֊ 

սին չկասկածեք։ Գրեցեք այնպես, ինչպես որ ես ձեզ ասա-

ցի։ Ամենից լավ է մոտ օրերս... թեկուզ հենց վաղը ինքներդ 

անցեք այնտեղ... ինձ մոտ։ Ես այնտեղ կլինեմ երևի ժամը 

տասնմեկին։ Ամեն ինչ կհաջողացնենք... Կխոսենք... Դուք, 

որպես ա յ ն տ ե ղ վերջին անգամ եղածներից մեկը, գուցե կա-

րողանայիք մեզ որևէ բան ասել,— բարեսիրտ տեսքով ավե-

լացրեց Պորֆիրին։ 

— Դուք ուզում եք ինձ պաշտոնապես, բոլոր կանոնների 

համաձայն հարցաքննությա՞ն ենթարկել,— խիստ տոնով 

հարցրեց Ռասկոլնիկովը։ 

Ինչո՞ւ, առայժմ դա բնավ չի պահանջվում։ Դուք ինձ 

սխալ հասկացաք։ Ես, դիտե՞ք, առիթը բաց չեմ թողնում 

/հ... արդեն խոսել եմ բոլոր գրավադիրների հետ... ոմանցից 

ցուցմունքներ եմ վերցրել... Դուք վերջիններից եք... Հա՛, 

միտս եկավ,— դ»չեց Պորֆիրին՝ հանկարծ ինչ-որ առիթով 

ուրախացած,— հիշեցի***— շուռ եկավ նա դեպի Ռազումի-

խինը,— դու այն ժամանակ շատ էիր խոսում Նիկոլայի մա-

սին.*,— Պորֆիրին դարձավ դեպի Ռասկոլնիկովը,— ես ինքս 

կ գիտեմ, ինքս Էլ գիտեմ, որ այդ տզան անմեղ Է, բայց ի՛նչ 
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արած. Հարկ եղավ Միտկային էլ անՀան գստացնեի,, այ թե 

ինչումն է բանը, գործի ամբողջ էությունը, այն ժամանակ 

սանդուղքով բարձրանալիս... ներեցեք, դուք ժամը ութի՞ն 

էիք այնտեղ գնաքելէ 

—- Ութին,— պատասխանեց Ռա սկոլնիկովը՝՝ նույն վայր-

կյանին անհաճելիորհն ղ ղալով, ոբ կարող էր այդ չասել։ 

— Այգւղես, ժամբ ութին սան դոլղքով բարձրանալիս գո-

նե դուք երկրորղ Հարկում, բաց բնակարանում չտեսա՞ք եր-

կու աշխատողներին կամ գոնե նրանցից մեկին։ Հիշո՞ւմ եք։ 

Նրանք ներկում էին Հատակր, չնկատեցի՞ք, սա շատ, շատ 

կարևոր է նրանց Համար։ 

— Ներկարարների՞ն։ Ոչ, չեմ տեսել...— դանդաղ և կար-

ծես Հուշերը քրքրելով պատասխանեց Ռասկոլնիկովըճ նույն 

ակնթարթում լարվելով իր ամբողջ էությամբ և ճիգ թափե-

լով որքան կարելի է շուտ կռահել, թե իբ դեմ ինչ ծուղակ է 

պատրաստվում և չլինի՞ թե ինքը որևէ բան աչքաթո ղ անի։ 

— ^Ի տեսել, այղոլիսի բաց բնակարան էլ չեմ նկա-

տեի.. Իսկ չք՚րրքւրդ Հարկում (նա արդեն Հասկացել էբ ծու-

ղակը և ցնծության մեջ էր), Հիշում եմ, մի աստիճանավոր 

տեղավւոխվում էր իր բնակարանից, որը գտնվում էր Ալյո-

նա Իվանովնայի բնակարանի դիմաց,,, Հիշում եմ... Ես այդ 

պարղ Հիշում եմ,,, զինվորները ինչ-որ բազմոց էին տա-

նում և ինձ սեղմեցին պատին... Իսկ ներկարարներ կային, 

թե ոչ, այգ չեմ Հիշում,,, Կարծեմ բաց բնակարան էլ ոչ մի 

Հարկում չկար։ Այո, չկար,,, 

— Ղու ինչ ես անում, է',— Հանկարծ գոռաց Ռազումի-

խինը՝ կարծես ուշքի գալով ու գլխի ընկնելով,— ներկարար-

ները աշխատել են Հենց սպանության օրը, իսկ Աա երեք օր 

առաջ է այնտեղ եղել, ինչե՞ր ես Հարցնում։ 

— Թյո՛ւ, շփոթվեցի,— Պորֆիրին մատր խփեց ճակա-

տինt— Գրողը տանի, այդ գործից ես խելքս եմ թռցնում,— 

կարծես նույնիսկ նհբողոլթյուն խնդրելով, դիմեց նա Ռաս-

կոլնիկովին,— մեզ Համար խիստ կարևոր է իմանալ, թե 

որևէ մեկր նրանց չի՞ տեսել դատարկ բնակարանում, ժամբ 

ութին, իսկ Հիմա ես կարծում էի, թե դուք էլ կկարողանա֊ 

յիք մի բան ասել,,, բոլորովին շփոթվեցի։ 
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— Ուրեմն պետք է ավելի ուշադիր չինել,— մռայլ պա-

տասխանեք Ռազումիխինը։ 

Վերջին խոսքերը ասվեցին նախասենյակում։ Պորֆիրի 

Պ ետրովիչը նրանց շատ սիրալիր ուղեկցեց մինչև դուռը։ Եր-

կուսն էլ մռայլադեմ ու նոթոտ դուրս եկան փողոց և մի քա-

նի քայլ ոչ մի բառ չասացին։ Ռասկոլնիկովը խոր շունչ ա-

ոամ... * 

VI 

—... Չեմ հավատում, չեմ կարող հավատալ,— կրկնում 

էր շփոթված Ռազոսէիխինր* ամեն կերւդ աշխատելով հերքել 

Ռասկոլնիկովի վւա ս տա ր կն ե րլո Նրանք արդեն մոտենում 

Էին Բակալեևի հյուրանոցին, որտեղ Պ ույլխերիա Ալեքսան դ-

րովնան և Դունյան վաղուց Էին նրանց սպասում։ Ռազումի-

խինը ճանապարհին տաքացած խոսելիս ամեն րոպե կանդ 

Էր առնում՝ շփոթված և հուզված հենց միայն նրանով, որ 

նրանք առաջին անգամ պարզ խոսեցին այդ քանի մասին։ 

— Մի հավատաէ— սառն ու անփույթ քմծիծաղով պա-

տասխանեց Ռա՛սկոլնիկովը,— դու ըստ քո սովորության, 

ոչինչ չէիր նկատում, իսկ ես կշռադատում էի յուրաքանչյուր 

բառը։ 

— Դու կասկածամիտ ես, դրա համար էլ կշռադատում 

էիր... Հըմ... իսկապես, ես համ աձայն եմ, ^ որֆիրիի խոսե-

լաձևը բավական տարօրինակ էր, իրեն առանձնապես տար-

օրինակ էր պահում այգ սրիկա Զամետովըփէէ Դու իրավացի 

ես, նրա մ տքում ինչ֊որ բան կար, բայց ինչո՞ւ Էր այդպես, 

ինչո՞ւ։ 

— Գիշեր վա ընթացքում փոխել Էր միտքը։ 

— Ընդհակառակը, ընդհակառակը։ Եթե նրանք այդպիսի 

անհեթեթ միտք ունենային, ամեն կերպ կաշխատեին թաք֊ 

ցընել այն, թաքցնել իրենց դիտավորությունները, որպեսզի 

հետո բռնեն... Իսկ հիմա գա լկտիություն և անզգուշու-

թյուն Է։ 

— Եթե նրանք ունենային փաստեր, այսինքնճ իսկական 
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փաստեր կամ գեթ որևէ չափով Հիմնավորված կասկածներ, 

ապա իրոք կաշխատեին թաքցնել խազը, հույս ունենալով, որ 

է՛լ ավելի կշահեն (ասենք, վաղուց խուզարկություն կկա-

տարեին)։ Բայց նրանք փաոտ չունենՀ՚ոչ մի փաստ, բոԼՈրը 

պատրանք է, բոլորը կասկածի վրա է հիմնված, սոսկ թռու-

՜ցիկ իդեա է, դրա համար էլ նրանք աշխատում են լկտիու-

թյամբ շահել։ Գուցե Պորֆիրին ինքն էլ չարացավ, որ փաս-

տեր չկան, սրտնեղելուց տրաքվեց։ Գուցե և որևէ դիտավո-

րություն ունի... Նա կարծես թե խելացի մարդ է.*, Գուցե 

ուղում էր ինձ վախեցնել, որ գիտե.** Այստեղ, սիրելիս, յու-

րահատուկ հոգեբանություն կա... Ասենք, գարշելի է այգ 

ամենը բացատրելը։ Թո՛ղ։ 

— Եվ վիրավորական է, վիրավորական է, ես քեզ հաս-

կանում եմ... Բայց*** քանի որ մենք հիմա արդեն պարզ խո-

սեցինք (իսկ գա հիանալի է, որ վերջապես, պարզ խոսե-

ցինք, եո ուրախ եմ), ուստի ես հիմա ուղղակի խոստովա-

նում եմ քեզ, որ գա, այգ միտքը նրանց մոտ ես նկատել եմ 

վաղուց, այս ամբողշ ժամանա կվա ընթացքում, իհարկե, 

այն եղել է միայն աննշան չավւով, անկայուն ձևով, բայց 

ինչո՞ւ է եղել, թեկուզ և անկայուն ձևով։ Ւ՚նչպես են նրանք 

համ արձակվում ։ Ո՞րտեղ, ո՞րտեղ են թաքնված դրա ար-

մատները։ 0, եթե դու գիտենայիր, թե ես ինչպե՛՛ս էի կա-

տաղում ։ Եվ ի՞նչպես չկատաղես, չքավոր մի ուսանող, որը 

հյուծված է աղքատությունից ու սևամաղձությունից. տառա-

պելու է դաժան, զառանցագին հիվանդությամբ, որը գուցե 

արդեն սկսվել է (նկատի առ)* կասկածամիտ է, ինքնասեր, 

դիտե իր արժանիքը ե վեց ամիս ոչ ոքի չի տեսել իր խցի-

կում. ցնցոտիով ե առանց ներբանների կոշիկներով կանգ-

նած է ինչ-որ թաղապետերի առաք և նրանց կոզմից անար-

գանքի է ենթարկվում * անսպասելի պարտք-ժամկետանց 

մուրհակ արքունի խորհրդական Չեբարովի մոտ, նեխած 

ներկ (ոստիկանատան նոր ներկած պատերի* ԾԹ), երեսուն 

օէստիճան շոգ ըստ Ռեոմյուրի, ծանր օդ, բազմաթիվ մար-

դիկ, խոսակցություն պառավի սպանության մասին, որի մաո 

ինքը եղել է նախորդ օրը, ՝Ji այդ ամենով հանդերձ՝ ոովալ-

յուկ վիճակ* էլ ի՞նչպես այսպես չուշաթափվես։ Մի՞թե սա 

կասկածելու հիմք Հ տալիս* Գր"զը աանի, ես հասկանում 
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եմ՛, ոբ սա վրդովեցուցիչ է, բայց եթե ես քո տեգը Ա՛նեի 

Ռադյա> կծհխծաղեի բոլորի աչքի առաջ, կամ որ ավելի չավ է, 

կթքձի բոլորի երեսին֊, այն էլ առատորեն, ու մի երկու տաս-

նյակ ապտակ կհասցնեի ում Հարկն է, ինչպես և միշտ դը֊ 

րանք պետք է տալ,. ոլ դրանով էլ գործը կվերջացնեի։ ft՝ը֊ 

Ք^է^ԺբՎՒր* ամոթ Է։ 

«Այնուամենայնիվ նա այգ Ասվ շարադրեցի,— մ տածեր 

Ռասկոլնիկովյը t 

— Թքի"ր* իսկ վաղը դարձյալ Հարցաքննություն կլինի, 

— դառնությամբ ասաց ն ա մ ի ՞ թ ե ես պետք Է նրանց բա ֊ 

ցատրություն տամ։ Ինձ այն Էլ Է վրդովում, որ երեկ պան֊ 

դոկում ավելորդ բաներ ասացի Զամեաովին։ 

— Գրողը տանի, ինքս կգնամ Պորֆիրիի մոտ։ նրան մի 

լավ Հուպ կտամ ա զ գ ա կ ց ա կ ա ն ե ղ ա ն ա կ ո վ , թոդ ամեն ինչ 

ասի մինչև մանրամասնությունները։ Զամետովին՚ նո։յն-

պես 

*Վերջապես, գչխի ընֆսվշ, մտածեց Ռասկոլնիկովյը։. 

— Գաք,— գոչեց Ռազումիխինը՝ Հանկարծ բռնելով նրա 

ուսից,— կաց, գոլ. սխալվել ես, ևս մտածեցի, որ սխալվել 

ես* գոլ ասում ես, որ ներկարարների վերաբերյալ Հարցը 

նենգարար Է տրված. այստեղ նենգությունից ի՞նչ պիտի 

դուրս գա։ Հա սկա ցիր, եթեա^դ բ ա ն ը դու անեիր, մի՞թե կա՛ 

րող Էիր բերանիցդ թռցնել, թե տեսել ես բնակարանը ներ-

կելը*„ ու ներկարարներին։ ԸնդՀակաոակը, կասեիր, թե ո֊ 

չինչ չես տեսել, եթե նույնիսկ տեսել Էիր։ Ռ՞վ Է իր դեմ 

ցուցմունք տալիս։ 

— Եթե ես ա յ ղ բ ա ն ը արած լինեի, անպայման կասեի, 

սբ տեսել եմ ներկարարներին և բնակաբանր,— դժկամորեն 

և նկատելի զզվանքով շարունակեց պատասխանել Ռասկոլ֊ 

նիկովը։ 

— Ախր ինչո՞ւ ինքդ քո գեմ խոսես։ 

— ՌբովՀետե միայն մուժիկներր կամ բոլորովին ան-

փորձ մարդիկ են Հարցաքննությունների ժամանակ ամեն 

ինչ ուղղա՛կի թաքցնում։ Իսկ եթե մարգը մի քիչ զարգացած 

Է ու փորձառու, աշխատում Է ըստ Հնարավորության խոս-

տովանեէ pnjnp առերևույթ և անՀերքելի փաստերի միայն 

- m 



թե դրանք յուրովի է պատճառաբանում, իր առանձնահատուկ 

ե անսպասելի գիծ՝ն է անցկացնում, որով փաստերին բոլո-

րովին ուրիշ նշանակություն է տալիս և ուրիշ կերպ է դրանք 

լուսաբանում ։ Պ որֆիրին հուսով էր, թե ես անպայման այդ-

պես կպատասխանեմ և անպայման կասեմ այն, ինչ որ տե-

սել եմ և այդ կերպ կպարզվի ճշմարտությունը, ու իմ բա-

ցւստրությանը որևէ բան կավելացնեմ... 

— Ախր նա քեզ իսկույն կասեր, որ սպանությունից եբՎ 

կոլ օր առաշ ներկարարները այնտեղ չէին կարող լինել ձ 

ուրեմն դու այնտեղ եղե՜լ ես հենց սպանության օրը, ժամը 

աթինt Հեշտությամբ կշշկլեցն եր քեզ։ 

— նա կարծում Էր, թե ես չեմ կարողանա գլխի ընկնել 

ե կշտապեմ ճիշտ պատասխաններ տալ ու կմոռանամ, որ 

ներկարարները չէին կարող երկու օր առաշ այնտեղ լինել* 

— Ի՞նչպես կարելի էր այդ մոռանալ։ 

Շատ հեշտ։ Խորամանկ մարդիկ էլ հենց այդպիսի 

դատարկ բաներից են շփոթվում։ Որքան խորամանկ է մար-

դը, այնքան քիչ է կասկածում, որ իրեն հեշտությամբ կշփո-

թեցնեն; Ամենախորամանկ մարդուն էլ հենց աննշան փաս-

տերով պետք է շփոթեցնել։ Պ որֆիրին ամենևին էլ այնպես 

հիմար չէ, ինչպես դու ես կարծում,,. 

— Որ այդպես է, նա սրիկա է։ 

Ռա սկոլնիկովը չէր կարող չծիծաղել։ Բայց նույն րոպեին 

նրան տարօրինակ թվացին իր աշխուժացումն ու տրամա-

դիր լինելը, որով նա տվեց վերջին բացատրությունը, մինչ-

դեռ ամբողջ նախընթաց խոսակցությանը նա մասնակցում 

էր մռայլ գարշանքով, դժկամորեն, հենց միայն լուռ չմնա-

լու համար։ 

((Որոշ հարցեր հաճույքով եմ շոշափում», մտածեց նաէ 

Բայց համարյա նույն րոպեին նա ինչ֊որ անհանգստու-

թյուն զգաց, կարծես անակնկալ ոլ տագնապալից մի միտք 

շփոթեցրեց նրան։ Անհանգստությունը սաստկանում Էր։ նր-

բանը արդեն հասան մինչև Բակալեևի հյուրանոցի մուտքըէ 

— Գնա մենակ, ես հիմա կգամ,— հանկարծ ասաց Ռաս-

կոլնիկովը։ 

— Ո՞ւր ես դնում, մենք հո տեղ հասանք' 



— Գործ ունեմք գործԿգամ կես մամից**. Ասա նր-

բան g։ 

— Քո կամքն է, բայց ես կգամ քեզ հետ։ 

~~ Ւ՞նչ է} գո՞լ էլ ես ուզում ինձ տանջել,— բղավեց 

Ռասկոլնիկովր այնպիսի գառն ջղայնությամբ, աչքերի այն֊ 

պիսի տխրագին արտահայտությամբ, որ Ռազումիխինի թե-

վերը թուլացան։ Մի քանի ւ^այրէքյան նա կանգնած էր մուտ֊ 

քի սանդուղքին և մռայլ նայում էր, թե Ռասկոլն իկովր ինչ֊ 

լզես էր արագ քայլում իր ապրած փողոցի ուղղությամբt 

Վերջապես, սեղմելով ատամները և բռունցքները, երգվելով, 

որ հենց այգ օրը Պ որֆիրիից կքամի բոլոր գաղտ նիքներբ, 

ինչպես քամում են կի տ բոն ի հյութը, բարձրացավ վերե% հան֊ 

գըստ ացն ելու ի ր ե ն ց երկ տ ր բա ց տ կա J f ւ թ j'i/ն ից ա ր ւլ Լ ն ա ն ֊ 

հա նգսսոսց ա ձ Պ ոլյլխ ե րի տ Ալե ք սանդր ո վն ա յի ն ։ 

Երբ Ռասկոլնիկովը հասավ իր ապրած տւսնը, նրա քուն-

քերը քրտնել էին, և նա ծանր էր շնչում։ նա հապճեպ բարձ֊ 

բացավ սանդուղքով, մտավ իր չփակած բնակարանր և իս-

կույն կեռով փակեց դուռը։ Այնուհետև վախով ու խելահե֊ 

ղությամբ նետվեց դեպի անկյունը, դեպի պաստառի այն 

ճեղքվածքը, որտեղ առաջ գտնվում էին կողոպտած իրերը, 

ձեռքը խոթեց ճեղքվածքի մեջ ու մի քանի րոպե մանրակըր-

կիտորեն խառնշտորեց այն1 շոշափելով բոլոր ծակուծուկե-

րը ու պաստառի բոլոր ծալքերը։ Ոչինչ չգտնելով, վեր կա-

ցավ ու խոր շունչ առավւ Քիչ առաջ, երբ մոտեցել էին Բա֊ 

կալեևի հ յուրտն ո ցին, նա հանկարծ երևակա յել էր, որ մի 

որևէ իր, որևէ շղթա, ճարմանդ կամ նույնիսկ թուղթը, որով 

վւաթաթված էին դրանք և որի վրա պառավի ձեռքով նշում-

ներ էին արված, կարող էր մնացած էինել որևէ խոռոչում, 

հետո հանկարծ գտնվել և անսպասելի ու բա ցահա յտ հա ն ֊ 

ց ան շան դառնալ։ 

նա կանգնել էր ասես մ տա զբաղ, ու տարօրինակ, թույլ, 

համարյա անիմաստ ժպիտը դոզում էր նրա շուրթերին։ Վեր֊ 

ջապես, նա վերցրեց գլխարկր և կամացուկ դուրս ելավ սեն֊ 

յակից։ նրա մտքերը խռնվում էին։ Մ տա խոհ իջավ մինչև 

դարպասը։ 

— Ահա և նա ինքը,— լսվեց մի բարձր ձայն։ Ռասկոլ-

նիկովը բարձրացրեց գլուխը։ 
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Դռնապանը կանգնած էը իր խցիկի դուսն առջև ու նրան 

մատնացույց էը անում մի ինչ֊որ ցածրահասակ մարդու, 

որը տեսքով քաղքենու էր նմանվում, Հագած էր խալաթի 

պես մի բանt բաճկոնակ, ու Հեռվից կնոջ էր նմանվում։ *?եզ-

տոտ, Հովարավոր գլխարկով ծածկված գլուխը կախված էր, 

k նա ասես ամբողջովին կորացած լիներ։ ՆիՀաբ, կնճռոտ 

դեմքը ցույց էր տալիս, որ նա Հիսունից անց է. փոքրիկ* ու-

ռած աչքերի նայվածքը մռայլ էր, խստաբարո, ու անբավա-

կանություն էր արտաՀայտում։ 

— Ինչո՞լմն է բանը,— Հարցրեց Ռա սկոլնիկովը՝ մոտե-

նալով դռնապանին։ 

•Քաղքենին խեթ֊խեթ նայեց ու երկար, սևեռուն, ուշադիր 

ղննեց նրան. Հետո դանդաղ շուռ եկավ ու ոչ մի բառ չասե** 

լով, տան դարպասից դուրս ելավ փողոցt 

— Ախր ինչո՞ւմն է բանը,— բղավեց Ռասկոլնիկովր։ 

— Նա ձեր անունը տվեց և Հարցրեց, թե այստե՞ղ եք 

ապրում, ո՞ւմ մոտ։ Հիմա դուք իջաք, ես ձեղ ցույց տվի նր-

բան, իսկ նա գն՚սց։ Այ քեղ բա՜՛ն։ 

Դռնապանը նույնպես մի քիչ տարակուսանքի մեջ էր, ու 

էլի մի փոքր մտածելով, շուռ եկավ ու մտավ իր խցիկը։ 

Ռասկոլնիկովր աճապարեց քաղքենու ետևից և իսկույն 

տեսավ, որ նա դարձյալ դանդաղ, Համաչափ քայլերով գը-

նում է փողոցի մյուս կողմով, աչքերը գետնին Հառած, ու 

կարծես ինչ֊որ բան է կշռադատում։ Ռասկոլնիկսվը շուտով 

Հասավ նրան, բ այց մի քանի րոպե նրա ետևից էր գնում. 

վերջապես, կողքից մոտեցավ ու նայեց նրա դեմքինt Քաղ֊ 

քենին իսկույն նկատեց նրան, արագ ղննեց, ապա էլի սկսեց 

նայել գետնին, ու այսպես նրանք գնում էին կողք-կողքի, 

առանց մի բառ ասելու։ 

— Դուք ինձ Հարցրե՞լ էիք*** դռնապանից,— վերջապես 

ասաց Ռասկոլնիկովր, բայց ինչ-որ շատ ցածր ձայնով։ 

Քաղքենին ոչ մի պատասխան չտվեց և նույնիսկ չնայեց 

նրան։ էլի մի փոքր լուռ էինt 

— Ի՛նչ է... գալիս եք, Հարցնում*** ու լռում եք*** ախր 

ինչո՞լմն է բանը։— Ռասկոլնիկովի ձայնը խզվում էր ու 

բառերը կարծես չէին ուզում պարզ արտասանվեր 
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Քազքենին այս անգամ բարձրացրեք գլուխը և չարագու֊ 

շակ, մռայլ հայացքով նայեց Ռասկոլնիկովին։ 

— Մ արդա սպա՛ն,— ասաց նա հանկա բծ ցածր, բայց 

պաբղ ու կտրուկ ձայնով,,, 

Ռա սկոլնիկովը քա յլու մ էբ նրա կողքից։ Նրա ոտքերը 

հանկարծ սարսափելի թուլացան, մեշքը սարսռեց, մի ակըն֊ 

թարթ սիբտը կարծես նվաղեց, Հետո հանկաբծ սկսեց խփել, 

ասես պոկվեց ու ընկավ կեոից։ Այսպես նրանք անցան հաբ֊ 

յույ1 քայլ, իրաբ կողքի ե դարձյալ բոլորովին լուռ։ 

Քազքենին չէր նայում նրան։ 

— Սա ի՞նչ բան է ի ՞ ն չ , , * ո՞վ է մարդասպանը,— հա֊ 

ղիվ լԱելի փնթվյնթաց ՌասկոլնիկոէԼը։ 

— Դո՛ւ ես մարգասպանը,— կ ավելի կտրուկ և ազդու 

տոնով ու ատելությամբ լեցուն ինչ-որ հրճվանքի ժպիտով 

ասաց քազքենին ու դարձյալ ուղիղ նայեց Ռասկոլնիկովի 

դալուկ դեմքին և խամրած աչքերին։ Այդ պահին երկուսն Էլ 

մոտեցան փողոցների խաչմերուկին։ Քազքենին դարձավ 

դեպի ձախ կողմի փողոցը ու գնաց առանց ետ նայելու։ Ռաս֊ 

կոլնիկովը կանգ առավ ու երկար նայեց նրա ետևից։ նա 

տեսավ, թե ինչպես քազքենին մի հիսուն քայլ անցնելով, 

շուռ եկավ ու նայեց իրեն, իսկ ինքը դեռ անշարժ կանգնած 

Էր նույն տեղում։ Ռասկոլնիկովին թվաց, թե նա այս անգամ 

Էլ իրեն նայեց սառն, ատելությամբ լեցուն և հրճվալից ժպի֊ 

տով, թեե հնարավոր չէր դա պարզ տեսնել։ 

Ռասկոլնիկովր կամացուկ, թուլացած քաԱեըով, դոզդոշ 

ծնկներով և կարծես սարսափելի մրսած ետ դարձավ ու գը֊ 

նաց իբ խցիկը։ Նա հանեց գլխարկը, գբեց՜սեղանին ու տասը 

րոպե անշարժ կանգնեց դրա կողքին։ Այնուհետև ուժասպառ 

րնկավ բազմոցին ու հիվանդագին ինքնազգացմամբ, թույլ 

տնքալով մեկնվեց դրա վրա։ Աչքերը փակված էին։ Այդպես 

նա պառկեց մոտ կես ժամ։ 

Նա ոչ մի բանի մասին չէր մտածում։ Այնպես, կային 

ինչ֊որ մտքեր կամ մտքերի բեկորներ, խառնիխուռն ու ան֊ 

կապ պատկերացումներ, այնպիսի մարդկանց դեմքեր,, ո ֊ 

րոնց նա տեսել էր դեռ մանկության գրերում կամ սբնէ »եզ 

հանդիպել միայն մեկ անգամ և որոնց նա եբբիք չէր Հիշել* 

Հ.*, եկեղեցու զանգակատունը* մի պանդոկի թիէիարդՀ k 
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ինչ-որ սպա դրա կողքին* սիգարների հոտ ծխախոտի ինչ-

որ խանութում, ներքնահարկում օղետուն. սև, բոլորովին 

խավարա պատ սանդուղք՝ կեղտաջրերով ամբողջովին ողող-

ված ու ձվի կեղևներով պատած, զանգերի կիրակնօրյա ղո-

ղանջ ինչ֊որ տեղից... Առարկաները հերթափոխվում ՈԼ պր-

տըտվում էին մրրկի նման։ Մի քանիսը նրան նույնիսկ դուր 

էին գալիս, և նա կառչում էր դրանցից, բայց դրանք աղո-

տանում էին և առհասարակ ներքուստ ինչ֊որ մի բան էր 

ճնշում նրան, բայց թույլ չափով։ Երբեմն նա իրեն նույնիսկ 

լավ էր զղում... թեթև դողը չէր անցնում և գա նո՛ւյնպես հա-

մարյա հաճելի էր թվում։ 

նա լսեց Ռաղում ի խին ի հապճեպ քայլերը և նրա ձայնը, 

փակեց աչքերը և քնած ձևացավt Ռազումիխինը բացեց գուռը 

և մի պահ կանգնեց շեմքին, ասես մտքերով տարված* 

Հե տ ո կամացուկ ներս մտավ և զգուշությամբ մոտեցավ բազ-

մոցին։ Լսվեց նա ստաւ/յայի փսվւսոցր* 

— Մի զարթեցնի, թող քունն առնի, հետո ուտելիք կը-

տանք։ 

—՚ ճիշտ է,— պատասխանեց Ռա զում ի խինը։ 

Երկուսն էլ զգուշությամբ դուրս ելան ու ծածկեցին դու-

ռը։ Անցավ էլի մոտ կես ժամ։ Ռասկոլնիկովը բացեց աչքե* 

ըը ու պառկեց մեջքի վրա, ձեռքերը դնելով գլխի տակ.., 

«Ո՞վ է նա։ Ռ՞վ է գետնի տ ակից դուրս եկած այդ մարդը։ 

Ո՞րտեղ է եղել նա և ի՞նչ է տեսել։ նա ամեն ինչ տեսել է, 

դա անկասկած է։ Այն Ժամին նա ո՞րտեղ էր կան գնած և ո՞ր-

տեղից էր նայում։ Ինչո՛՛ւ է նա միայն այժմ մեջտեղ գալիս։ 

Եվ ի՞նչպես նա կարող էր տեսնել, մի՞թե այգ հնարավոր է,,. 

Հը՛մ.,,— սարսռելով ու ցնցվելով մտածում էր Ռասկոլնի֊ 

կովը,— հապա տո ւփը, որ նիկոլայը գտել էր դռան մոտ, 

մի՞թե այդ էլ հնարավոր է։ Մ ի որևէ չնչին բան, և ահա քեզ 

եգիպտական բուրգի չափ հան ցան շան ։ ճանճը թռե( է ու տե-

սել։ Մի՞թե այգ հնարավոր է։ 

Եվ նա հանկարծ նողկանքով զգաց, թե ինչպես թուլացել 

է, ֆիզիկապես թուլացել։ 

flrԵս այգ պետք է գիտենայի,— գառն քմծիծաղով մտա֊ 

ծոլմ էր նա,— ճանաչելով ինքս ինձ, ն ա խ ա զ գ ա լ ո վ իմ վի-
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ճակը, ես ինչպե՛ս Համ արձակվեցի վերցնել կացինը և ար-

յուն թափել։ Ես պարտավոր էի նախապես այգ գիտեն ալ.,* 

է-է-հհ', ախր ես հո նախապես դիտեի..*)), հուսահատ շշրն-

ջաg նա։ 

Երբեմն նա մի որևէ մտքով տարված, անշարժ կանգ էբ 

առնում. 
Վ-. 

oc Ռ չ, այն մարդիկ այլ կեբձովածքի են, իսկական տիրա-

կալը, ում ամեն ինչ թույլատրվում է, շա խշա խում է Տ ոլլոնըա 

Փարիզում կոտորած է սարքում, Եգիպտոսում մ ո ո ս ւ ն ո ւ մ է 

բան ակր, կես միլիոն մարգ է վ ա տ ն ո ւ մ մոսկովյան արշա-

վանքում և Վիլնոյոլմ բառախաղով է էժան պրծնում*, և նր-

բան մահից հետո կուոք են գարձնում. հետնաբար սւմԼն ինչ 

էլ թույլատրելի է։ Ոչ, այղոլիսի մարդկանց մ արմ ի նր ոչ թե 

մարմին է, այլ բրսնզ է » : 

Ան ակնկալ մի միտք հանկարծ համարյա ծիծաղեցրեց 

նրան։ 

«նապոլեոն, բոլրգեր, Վատ եռլոո, ու կոլեգիա կան ռե-

գիստրատորի վտիտ, նողկալի այրին, պառավը, վաշխառուն, 

կարմիր սնդուկը մահճակալի տակ, դե սա ի՞նչպես կմարսի 

թեկուզ Պ որֆիրի Պ ետրովիչը,,, ո՞րտեղից մարսի,,, էսթետի-

կան կխանգարի, որպես թե արդյո՞ք Նապոլեոնը ձեռքը կխո-

թի պառավի մահճակալի տակ։ 0, անպետքի մեկը 

Լինում էին րոպեներ, երբ նա կարծես զա ռանցում էր, նա 

տեն դա յին֊հրճվա գին տրամադրության մեջ էր ընկնում։ 

«Հը՛մ, պառավը, դա անհեթեթ ութ յուն է,— տաքացած, 

կցկտուր մտածում էր նա,— պառավի գործը թերևս սխալ է, 

այդ մի կողմ թողնենք։ Պառավին սպանելը միայն հիվան-

դության էր... Ես ուզում էի շուտ օգտվել նրա մահվանից... 

ես ոչ թե մարդուն, այլ սկզբունքը սպանեցի։ Սկզբունքը ես 

սպանեցի, բայց դրանից չօգտվեցի, մնացի չշահված... Հենց 

միայն սպանել կարողացա, և այն էլ արդյո՞ք կարողացա... 

Սկզբո՞ւնք։ Տխմար Ռազումիխինը ժամ առաշ ինչո՞ւ էր հայ-

հոյում սոցիալիստներին։ Ջանասեր, բանիմաց մարդիկ են, 

0հանուր երջանկությամբ» են զբաղվում... Ռ չ, կյանքը ինձ 

մի ան զա մ է տրվում ու այլևս երբեք չի լինի, ես չեմ ուղում 

սպասել Հ հա մ ընդհանուր երջանկությանն Ես ինքս էլ եմ 

- 337 -
2Գ %. Մ. Դոստօևսկի 



ուզում ապբել, թե չէ ավելի լավ է և չապրեր Ի՞նչ արած, ե* 

միայն չուզեցի անխնամ թողնել սովաԱուկ մոր-ս, կարիքի 

մեջ խեղդվել՝ սպասելով €համընդհանուր երջանկությանն* 

Որպես թե գես իմ աղյուսն եմ բերում համընդհանուր եր-

ջանկության համար և, դրանով սրտի հանգստություն եմ 

զգում»։ Քա' հ֊քա' հ։ Լա պա ինչո՞ւ դուք ինձ աչքաթող արե-

ցիք։ Չէ՛՝ որ ես ընդամենը մի անգամ եմ ապրում, չէ՞ որ ես 

էլ եմ ուղում ապրել*,* էհ, ես էսթետիկական ոջիլ եմ և ուրիշ 

ոչինչ,— ավելացրեց նա հանկարծ, խելագարի նման ծիծա-

ղելով։— Ա յո, ես իսկապես ոջիլ եմ,— շարունակեք նա 

չարախնդությամբ կառչելով այդ մտքից, քրքրելով այնէ ու 

դրանով խաղ Էր անում, զվարճանում,— ու դա հենց միայն 

այն պատճառով, որ նախ՝ հիմ ա ես դատողություններ եմ 

անում, թե ես ոջիլ եմ* երկրորդ, այն պատճառով, որ մի ամ» 

րողջ ամիս ամ են ա բարերար նախախնամությանն Էի ա ն հա ն -

գըստացնում, կոչ Էի անում վկա լինել, որ ես իբր ոչ թե իմ 

միս ու արյան և հաճույքի համար եմ այդ բանը ձեռնար-

կում, այլ նկատի ունեմ շատ լավ ու հաճելի մի նպատակէ 

ք ա ՚ ք ֊ ք ա ՚ հ . եբբսրգ, այն պատճառով, ոբ հաշվի չէի առեչ 

այգ բանը կատարելու հնարավոր հետևանքները՛, դրանք չէի 

կշռադատել* բոլոր ոջիլներից ընտրեցի առավելապես ան֊ 

օգտակարը, ու սպանելով նրան, որոշեցի նրանից վերցնել 

ճիշտ այնքան, որքան ինձ հարկավոր է առաջին քայլն անե-

լու համար, ոչ ավելի և ոչ պակաս (իսկ մնացածը ուրեմն 

այնպես էլ կգնար վանք, կտակի համաձայն, քա'հ-քա'հ)*** 

Ես վերջնականապես ոջիլ եմ հենց այն պատճառով, որ ինքս 

գուցե է՛լ ավելի վատթար ու նողկալի եմ, քան սպանված 

ոջիլը, ու առաջուց &ա]սազ<|ա.մ է ի , որ միայն սպանելուց 

Քեւոռ ինքս ինձ կասեմ այս բանը# Մի՞թե որևէ իրադարձու-

թյուն կարող է համեմատվել այս զարհուրելի բանի հետ։ 

0, գռեհկությոմ/, օ, ստորություն,*, օ, ինչպես եմ ես հաս-

կանում էմարգարեին»յ ոուրյէ ձեռքին, նժույգ նստած. Ալ-

լահը պատվիրում Էէ ու հնազանդվիր, էեբկչոաՏ արարած։ 
Իրավացի Է, իրավացի Է «մարգարեն*, երթ ԱբևԷ տեղ, փո-
ղ ո ց ի լայնքով լավ մարտկոց է գնում և խփում արդարին ո* 
մեղավորին, նույնիսկ չարժանա քնելով բացատրությանդ 



Հնազանդվիր, երկչոտ արարած, ու ոչինչ մի ցանկանա, ո-

րովհետև աքդ քո դործը չէ*** 0, ոչ մի դեպքում, ոչ մի դեպ՝• 

քում չեմ ների պառավին»։ 

նրա մազերը թրջվել էին քրտնքից, դողդոջ շրթունքները 

բորբոքված էին, անշարժ հայացքը մեխվել էր առաստաղինէ 

գՄայրս, քույրս, որքան ես սիրում Էի նրանց։ Ւնչո ւ եմ 

հիմ ա նրանց ատում։ Այո, եսՏ նրանց ատում եմ, ֆիզիկա -

պես ատում, չեմ կարող նրանց տանել, երր իմ կողքին են 

Ժամ առաջ ես մոտեցա ու համբուրեցի մորս, հիշում եմ*,* 

Գդվել նրան սւ մ տածել, որ եթե նա իմանա, ապա,.* Գուցե 

այգ դեպքում ասե՞մ նրան։ Ինձնից այդ կարելի Է սպասել..* 

Հըմ, &ա պեաք Է որ այնպես Լինի, ինչպես ես եմ,— ավե-

լացրեց Ռասկոլնիկովը մտքին զոռ տալով, կարծես մաքա-

ռելով իրեն համակող զառանցանքի դեմ։— 0, ինչպես եմ 

ես հիմա ատում պառվուկին, թվում Է, թե երկրորդ անգամ 

կսպանեի, եթե կենդանանարt Խե՛ղճ Լիղավետա, ինչո՞ւ Էր 

այն պահին նա այնտեղ*** Տարօրինակ Է, ինչո՞ւ ես նրա մա-

սին համարյա չեմ մտածում, կարծես թե չեմ սպանել*.* Լի-

ղավե՛տա, Սո՚նյա, խեղճ, խոնարհ արարածներ հեզ աչքե-

րով*** Սիրելիներ*** Ինչո՞ւ նրանք չեն լալիս, ինչո՞ւ չեն հա-

ռաչում*** Նրանք ամեն ինչ զոհում են*** նայում հեզ ու մեղ-

միվ**, Սո՚նյա, Աո՚նյա, մեղմաբարո Սոնյա...» 

նա անզգայացավ, նրան տարօրինակ թվաց, որ ինքը չի 

հիշում, թե ինչպես կարող Էր հայտնվել փողոցում։ Արդեն 

ուշ երեկո Էր։ Մթնշաղը թանձրանում Էր, լիալուսինը հետըզ֊ 

հեաձ ավելի պայծառ Էր շողում* օդը առանձնապես հ եղձու֊ 

ցիչ Էրէ Փողոցներով մարդկանց բազմություններ Էին դնում, 

արհեստավորները և զբաղված մարդիկ տուն Էին գնում, ու-

րիշները զբոսնում Էին. զգացվում Էր կրի, փոշու, նեխած 

ջրափոսերի հոտը $ Ռասկոլնիկովը քայլում Էր տխուր ու մ ը ֊ 

սւահոգված, նա շատ լավ Էր հիշում, որ տանից դուրս Էր 

եկել ինչ-որ դիտավորությամբ, որ հարկավոր Էր շտապել, 

ինչ-որ բան անել, բայց թե ինչ, մոռացել Էրէ Հանկարծ նա 

կանդ առավ ու տեսավ, որ փողոցի մյուս կողմում, մայթի 

՚1րտ մի մարդ Է կանգնած և նրան ձեռքով Է անում։ Ռաակոլ-

hի կովը փոզոցի միջով մոտեցավ նրան, բայց այդ մարդը 



Հանկարծ շուռ եկավ ու գնաց, ուշադրություն չդարձնելով 

նրա վրաք գլուխը կախած, առանց ետ նայելու և ցույց տա֊ 

րււ, որ կանչել Էր նրան։ «Լավ, մի՞թե նա կանչել Էր», մտա֊ 

Տես Ռա սկոլնիկովը ու այնուամենայնիվ գնաց նրա ետևից։ 

Ն ինչն նրան Հասնելը տասը քայլ Էր մնո լմ, երբ Ռասկոլնի-

կովը Հան կա րծ ճանաչեց նրան և վախեցավ. դա մամ առաշ 

Հանդիպած քազքենին Էր նույն խալաթով և նույնպես կորա֊ 

քած։ Ռա ս կոլն ի կովը քա յլում Էր Հեռվից. նրա սիրտը խփում 

Էր. նրանք անցան մյուս փոզոցըէ քազքենին ետ չէր նայում։ 

*Արդյոք գիտե՞ նա, որ ես գնում եմ իր ետևիցյ», մտածում 

էբ Ռասկոլնիկովր։ Քազքենին ներս մտավ մի մեծ տան դար֊ 

պասից։ Ռասկոլնիկովր արագ մոտեցավ դարպասին ու նա,֊ 

յեց, թե արդյոք նա ետ չի՞ դառնա և իրեն չի՞ կանչի։ Եվ իս֊ 

կապես, անցնելով դարպասից և արդեն մտնելով բակը, 

Հանկարծ քազքենին շուռ եկավ ու կարծես էլի նրան ձեռքով 

արեց։ Ռասկոլնիկովր ան մ իգապես անցավ դարպասից, բայց 

քազքենին ար զեն բակում չէր։ Ուրեմն նա բարձրանում էր 

աոաջին սանդուզքով։ Ռա սկոլնիկովը Հետևեց նրան։ Հիրավի, 

վերևից դեռ լսվում էին ինչ-որ մեկի չափածո, անշտապ 

քայլերը։ Տարօրինակ էր, սանդուղքը կարծես թե ծանոթ էր։ 

ԱՀա առաջին Հարկի մի պատուհանը. ապակիներից թա-

փանցում էր լուսնի տխուր ու խորՀբդավոբ լույսը. աՀա և 

երկրորդ Հարկը։ Վա՚Հ, սա Հենց այն բնակարանն է, որտեղ 

աշխատում էին ներկարարները... Այդ ի՞նչպես է որ ինքը 

անմիջապես չճանաչեց։ Առջևիg գնացող մարդու ՔաՀլեբը 

լռեցին. ուրեմն նա կանգ էր առել կամ թաքնվել որևէ տեղ։ 

Ահա և երրորդ Հարկը, էլի՞ բարձրանալ« ինչպիսի լռություն 

է այնտեղ, նույնիսկ սարսափելի է,,. Ռասկոլնիկովր 

գնաց։ Նա վախենում և անհանգստանում էր Հենց իր քայ-

լերի ձայնից։ Աստվա՛ծ իմ, ի՜նչ մութ է։ Քազքենին երևի 

թաքնվել է որևէ անկյունում։ Հը՛մ, բնակարանի դուռը բոլո-

րովին բաց է* Ռասկոլնիկովր մի փոքր մտածեց ու ներս մը-

տավ։ Նախասենյակը խավար էր ու դատարկ, ոչ ոք չկար, 

կարծես ամեն ինչ դուրս էին տաբել. նա կամացուկ, ոտքերի 

մատների վրա անցավ Հյուրասենյակ• ամբողջ սենյակը 
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ողողված էր լուսնի պայծառ լույսով, այստեղ առաջվա պես 

էր ամեն ինչ աթոռները, հայելին, գեղին բազմոցը և շրջա-

ն ակն երի մեջ գրված պատկերները։ Ահագին, կլոր, պղնձա-

գույն ֊կար մրավուն լուսինը ուղղակի նա J ում էր պատուհան-

նեըից։ «Այս լռությունը լուսնից է>~ մտածեք Ռասկոլնիկս-

վը,— այն ինչ֊որ հանելուկային տեսք ունի»։ Ռասկոլնիկո-

վը կանգնել էր սպասողական վիժակում, երկար սպասում 

Էր, ու որքան անգորր էր լու՛ժինը, այնքան ուժեղ էր խփում 

նրա սիրտը, նույնիսկ ցավում էրէ Ու շարունակ լռություն» 

Հանկարծ լսվեց կարճ, վայրկենական չխկոց, կարծես մարխ 

կոտրեցին, ու դարձյալ ամեն ինչ լռեց։ Արթնացած մի ճանճ 

թռավ ու զարկվեց պատուհանի ապակոէն և տխուր բզզաց» 

Հենց այգ րոպեին, սենյակի մի անկյունում, փոքրիկ սլ ահ ու-

րանի և լուսամ ուտի ա րւսնքում Ռասկոլն իկովր կարծես թե 

պատից կախած մի կանացի վերարկու նկատեց։ «Ռրտեզի"^ 

Է այգ վերարկուն, չէ* որ առաջ դա չկա ր***», մտածեց նաւ 

Կամացուկ մոտեցավ ու գլխի ընկավ, որ վերարկուի տակ 

կարծես թե ինչ-որ մարգ է թաքնվածt նա զգուշությամբ մի 

կողմ քաշեց վերարկուն և տեսավ, որ այնտեղ աթոռ է դըր-

ված, իսկ աթոռի վրա, անկյունում նստած է պառավյը, ամ-

բողջովին կծկված և գլուխը կախած, այնպես որ Ռասկոլնի-

կովը ոչ մի կերպ չէր կարողանում պարզ տեսնել դեմքր, 

բայց դա իրոք պառավն էր։ Ռասկոլնիկովը մի փոքր կանգ-

նեց նրա գլխավերևում, կվախեն ում է», մտածեց նա, իր վե-

րարկուին կտրած օղակից կամացուկ հանեց կացինը և մեկ, 

երկու անգամ խփեց պառավի կատարին։ Բայց, տարօրինակ 

բան, պառավը նույնիսկ չշարժվեց հարվածներից, ասես 

փայտից լիներt Ռասկոլնիկովը վախեցավ, թեքվեց ու սկսեց 

զննել նրան, բայց պառավը է՛լ ավելի կախեց գլուխը։ Ռաս-

կոլնիկովը բոլորովին կռացավ մինչև հատակը ու ներքևից 

նայեց պառավի դեմքին, նայեց ու սարսափեց, պառավը 

նստել էր ու ծիծաղում էր, ծիծաղում կամացուկ, անլսելիւ 

ամեն կերպ աշխատելով, որ Ռա սկոլն իկովը չլսի իր ձայնը6 

Հանկարծ Ռասկոլնիկովին թվաց, թե ննջարանի գուռը մի 

քիչ բացվեg և կարծես թե այնտեղ նույնպես ծիծաղեցին ու 
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՛փսփսում են։ Նա կատաղության հասավ, սկսեց ամբոաըջու> 

մով մեկ խփեչ պառավի ՛գլխին, բձ/jg կացնի յուրաքանչյուր 

հարվածից հետո ննջարանից ավելի ու ավելի պարզ էթն լըս^ 

վոլմ ձիծաղէէ ու փսփսոյբը, իսկ պառավը այնպես էլ ցնցվում 

էր քրքիշքց* Ռասկոլնիկովր փորձեց փախչել, բալց ամբողջ 

նախասենյակը արդեն լիքն էր մարդկանցով, բնակարանի 

գուռը բոլորովին բաց էր, սանդուղքի աստիճաններին, հար-

թակում բազմաթիվ մարդիկ էին կանգնած, գլուխնե՜ր հա 

գլուխնե' բ, բոլորը նայում են, բայց դարանակալած սպա֊ 

աում են, լռում... Ռասկոլնիկովի սիրտը ճմլվեք, ոտքերը չեն 

շարժվում, կպել են հատակին... Նա ուղում էր ճչալ, ու արթ-

նացավ։ 

Նա ծանր շունչ առավ, բայց տարօրինակ բան, կարծես 

թե երազը գեռ շարունակվում էր* սենյակի դուռը բո [mբովին 

բացված էր, շեմքին կանգնել էր բոլորովին անծանոթ մի 

մարգ ե ակնապիշ նայում էր նրան։ 

Ռասկոլնիկովր հազիվ էր բացել աչքերը, եըբ վայրկե-

նապես նորից փակեց։ Նա պառկած էր մեջքի վրա ու չէր 

շարժվումէ «Երազս շարունակվո՞ւմ է, ինչ է»Ւ մտա՛ծեց նա , 

ե դարձյալ մի քիչ, աննկատելիորեն բարձրացրեց արտևա-

նունքն երբ, որպեսզի նայեր. անծանոթը կանգնած էբ նույն 

տեղում և շարունակում էբ հայացքով զննել նրան։ Հանկարծ 

նա զգուշությամբ շեմքից ներս անցավ, խնամքով ծածկեց 

գուռը, մոտեցավ սեղանին, սպասեց մի րոպե, շարունակ 

նայելով Ռասկոլնիկովին, ու կամացուկ, զգուշությամբ նըս~ 

տեց աթոռին, բազմոցի մոտ* լայնեզր գլխարկը դրեց կող-

քին, հատակին, իսկ երկու ձեռքով հենվեց ձեռնափայտին1 

կզակը դնելով բռունցքներին։ Երեում էր, որ նա պատրաստ-

վեց երկար սպասել։ Որքան կարելի էր նշմարել թարթող 

արտևանունքներից, այդ մարգը արդեն տարիքավոր էր, ամ-

րակազմ, խիտ և բաց գույնի, հ՛ամարյա սպիտակ մորո%քով,., j 

Անցավ մոտ տասը րոպե։ Դեռ լույս էր, բայց արդեն իջ- j 

նոլմ էր երեկոն։ Սենյակում կատարյալ լռություն էբ։ նույ* \ 

նիսկ սանդուղքից էլ ոչ մի ձայն չէր լսվում։ Միայն ինչ-որ 

մի մեծ ճանճ զարկվում էր պատուհանի՛ ապակուն, բզզում J 
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ու թպրտում։ Վերջապես, դա անտանելի դարձավ. Ռասկոլ-

նիկովը հանկարծ վեր կացավ ու նստեց բազմոցինէ 

— Հր՛, ասացե՛ք, ի՞նչ եք ուզում։ 

— Ես Հո այդպես Էլ գիտեի, որ գուք քնած չեք, աԱ մ ի ֊ 

ալն քնած եք ձնանումէ,— աարօրփնաՎլ պաաաախան եց անծա-

նոթը՝ Հանգիստ ծիծաղելով։— Արկագի Իվանովիչ Ավիդրի~ 

գայլով, թույլ տվեք ծանոթանալ։ * 



Չ Ո Ր Ր Ո Ր Դ Մ Ա Ս 

ւ 

((Մի՞թե սա երազի շարունակությունն է$, մի անգամ էլ 

մտածեց Ռա սկոլնիկովը։ Նա զգուշությամբ և անվստահու-

թյամբ նայում էր անսպասելի հյուրին։ 

— Ա ՜ յ Ք^Գ Բա^} ձի կարոդ պատահել, 

— վերջապես ասաց նա բարձրաձայն, տարակուսելով։ 

Հյարը կարծես թե բոլորովին էլ չզարմացավ այդ բացա-

կանչության վրա։ 

— Երկու պատճառով եմ եկել ձեզ մոտ, նախ՝ ցանկա-

նում էի անձամբ ծանոթանալ, որովհետև արդեն վաղուց ձեր 

մասին շատ բան էի լսել ձեզ համար հետաքրքիր ու շահա-

վետ կողմից, երկրորդ, հուսով եմ, որ դուք թերևս չեք մեր-

մի ինձ օգնել մի գործում, որը անմիջականորեն վերաբերում 

է ձեր քրոջ, Ավգոտյա Ռոմանովնայի շահին։ նախապաշար-

մունքի հետևանքով այժմ նա առանց միջնորդության ինձ գու-

ցե իրենց բակն էլ չթողնի, իսկ ձեր օգնությամբ ես, ընդհա-

կառակը, հույս ունեմ, 

—— Զուր հոլյսեր,— ընդհատեց Ռասկոլնիկովր։ 

— Թույլ տվեք հարցնել, նրանք միայն երե՞կ են ժամա-

նել։ 

Ռա սկոլնիկովը չպատասխանեց։ 

~ Այո, երեկ, ես գիտեմ։ Ես Էլ ընդամենը երկու օր ա-

ոաջ եմ ժամանել։ Ահա թե այդ առնչությամբ ես ձեզ ինչ 

կասեմ, Ռոգիոն Ռոմանովիչ, արդարանալը ավելորդ եմ հա-

մարում, բայց թույլ տվեք հս Էլ իմ խոսքն ասեմ, իսկապես, 
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այստեղ, այս ամենի մեջ ի*նշ մի առանձին հանցագործոլ-

թյուն կա իմ կողմից, եթե դատենք առանց նախապաշար-

մունքների, խելամտորեն։ 

Ռասկոլնիկովը շարունակում էր հա յացքով լուռ զննեչ 

նրան։ 

— Մի՞թե այն, որ ես իմ տանք հալածում էի անպաշտ-

պան աղջկան, և «նրան վիրավորում իմ կեղտոտ առաջար-

կություններով» (ինքս եմ առաջուց այդ ասում), րտյց ախր 

նկատի առեք, որ ես էլ մարդ եմ և e t n i h i l h u m a n u m 1 ինձ 

խորթ ԼԷ*** մի խոսքով, ես էլ ընդունակ եմ հրապուրվելու և 

սիրելու (որ իհարկե մեր կամքից անկախ է կատարվում), 

ե դա ա ռա վելապես րն ական կարդով է բաց tu տր վո լմւ Ար-

դյո՞ք ես հրեշ եմ, թե՞ ինքս եմ ղոհր, ահա ամբողջ հարցբ։ 

Իսկ ինչո՞ւ զոհ եմ ես։ Չ կ՞ որ իմ սիրեց յալին առաջարկելով 

ինձ հետ փախչել Ամերիկա կամ Շվեյցարիա, ես թերևս 

ամենահարգալիից զգացմունքներ էի տածում նրան և դեռ 

մտածում էի երկուստեք երջանկության հասնել։ Չէ՞ որ բա-

նականությունը բուռն սիրույն է ծառայում, գիտցեք, որ ես 

գուցե ավելի շատ ինձ եմ վնասել,,, 

— թանը ամենևին էլ այդ չէ,— զզվանքով ընդհատեց 

Ռասկոլնիկովը,— իրաՎացԻ եք դուք, թե ոչ, ուղղակի նող-

կալի եք, ղրա համար էլ չեն ուզում ձեզ ճանաչել և վռնդում 

են ձեզ, զե գնացե՛ք,., 

Ավիդրիգայլովը հանկարծ քա' հ-քա՚հ ծիծաղեց։ 

֊— Այնուամենայնիվ ձեզ,,, անկարելի է շփոթեցնել,֊— 

ասաց նա մ ի անդամ ա յն անկեղծորեն ՔՐՔջաԼով,— ես ուզե-

ցի խորամանկել, բայց ո՛չ, դուք հենց իսկական կետին խը~ 

փեցիք։ 

— Դուք այս րոպեին է՛լ եք շաբունակում խորամանկել։ 

— Դե ի՞նչ կա որ, ի՞նչ կա որ,— կրկնեց Ավիդրիգայլովը՝ 

շարունակելով ծիծաղել,— չէ՞ որ սա, ինչպես ասում են, 

b o n n e g u e r r e s է և միանգամայն թույլատրելի խորաման-

կություն է,,, թայց և այնպես, դուք ինձ բնգհատեցի\ք* այս• 

1 Մարդկաքին. և ոչ մի բան (չսւսւիներեն}> 
2 Արդար պատերազմ (ֆրանս*)։ 
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պես թե այնպես, նորից եմ պնդում* ոչ մի անախորժություն 

չէր էինէի, եթե Աիներ այգում պատահած դեպքը։ Մարֆա 

Պետրովնան*,, 

Ասում են, որ Մարֆա Պետրովնային Էչ դուք մեռցը-

բիք,— կոպիտ ընդհատեց Ռասկոլնիկովր։ 

— Դուք այգ Է՞լ եք չսել։ Ասենք, ինչպե՛՛ս Ասեիք,,* Սեր 

այգ հարցի վերաբերյալ ուղղակի չգիտեմ ինչ ասեմ, թեև այգ 

կողմից խիղճս վերին աստիճանի հանգիստ է։ Այսինքն՝ չմը-

տածեք, թե ես վախենում եմ որևէ բանից* այգ բոլորը կա-

տարվել էր պատշաճ կարգով և լիակատար ճշտությամբ, 

բժշկական քննությունը հայտնաբերել էր կաթվածահարու-

թյուն, որը առաջացել էր կուշտ ճաշից և համ ար յա մեկ շիշ 

գինի խմելուց հետո սառը ջրում լողանաչուց, ու չէր էլ կա-

րող ուրիշ որևէ բան հայտաբերել,*. Ա՛յ թե ես որոշ ժամա-

նակ ինչ էի մտածում, մանավանդ ճանապարհին, վագոնում 

նստած* արդյո՞ք ես այգ ամբողջ,,, դժբախտությանը չէի 

նպաստել որևէ կերպ, նրան բարոյապես ջղայնացնելով կամ 

որևէ նման բանովւ Բայց եզրակացրի, որ այգ էլ ամենևին 

չէր կարող լինել։ 

Ռասկոլնիկովր ծիծաղեց։ 

— Ինչո՞ւ այդպես անհանգստանալt 

— Ինչո՞ւ եք ծիծաղում։ Հասկացեք, ես ընդամենը երկու 

անգամ եմ ճիպոտով խփել, նույնիսկ հետքեր էչ չէին մնա-

ցել,,, խնգրեմ ինձ ցինիկ չհամարեք, ես հո շատ լավ գի-

տեմ, թե դա ինչպիսի գարշ վարմ ունք է իմ կողմից և այլն, 

բայց ես նաև հաստատ գիտեմ, որ Մարֆա Պետրովնան ու-

րախանում էր այսպես ասած՝ իմ այգ սիրաբանությամբ։ 

ճեբ քույրիկին վերաբերող պատմությունը բոլորովին վեր-

ջացել էր։ Մ արֆա Պետրովնան ստիպված էր երեք օր տանը 

նստել. էլ խոսելու բան չէր մնացել, որի համար նա ման 

գար քաղաքում և բացի այգ, բոլորին ձանձրացրել էր այն 

նամակով Հնամակը ուրիշն ե րի մոտ կարդալու մասին լսե՞լ 

եք)։ Ու հանկարծ ճիպոտի այգ երկու հարվածը,,* Առաջին 

հերթին հրամայեց պատրաստել կառեթը,,. Ես արդեն չեմ էլ 

խոսում այն մասին, ոբ երբեմն կանանց համար վատ և շատ 

հաճելի է լինել վիրավորված, չնայած առեբեույթ զայրույ-
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թին* նրանք pոլորն էլ այդպես են անում, առհասարակ մար-

դը նույնիսկ շատ և շատ է սիրում վիրավորված լինել, դուք 

այդ նկատե՞լ եք։ Այդպես են մպնավանգ կանայք* նույնիսկ 

կարելի է ասել, որ հենք դրանով են բավարարվում։ 

Լինում էին րոպեներ, երբ Ռասկոլնիկովը մտածում էր 

վեր կենալ ու գնալ ե դրանով վերջացնել տեսակցություն ը։ 

Ռայց որոշ հետաքրքրությունից * և ինչ-որ նկատառումից 

դրդված, նա շարունակում էր խոսակցոլթյունը։ 

— Դուք սիրո՞ւմ եք կռվել,— մտացրիվ հտրցրեց նա։ 

— Ոչ, այնքան էլ չեմ սիրում,—֊ հանգիստ պատասխա-

նեց Սվիգրիգս։յէովը։— Ես ու Մարֆա Պետրովնան համարյա 

չէինք կռվում։ Մենք շատ համերաշխ էինք ապրամ, և նա 

ինձնից միշտ էլ գոհ էր մնում։ Մեր ամբողջ յոթ տարվա 

կյան՛քում ես ընգամենը միայն երկու անգամ եմ գործադրել 

ճիպոտը (եթե չհաշվենք նան երրորդ դեպքը, որը, սակայն, 

խիստ երկիմաստ էր)։ Առաջին անգամ, մեր ամոլսնանալուց 

երկու ամիս անց, գյուղ ժամանելուց անմիջապես հետո, և 

ահա այդ վերջին դեպքը* Իսկ դուք կարծում էիք, թե ես 

հրե՞շ եմ, հետադիմակա՞ն եմ, ճորտության կողմնակի՞ g, 

քա' հ-քա'հ-քա'հ,,. Հա՛, Ռոդիոն Ռոման ովիչ, հիշո՞ւմ եք, 

թե ինչպես մի քանի տարի առաջ, դեռ փրկարար հրապարա-

կայնության ժամանակներում մեզ մոտ ամբողջ ժողովրդի 

առաջ ե ամբողջ մամուլում խայտառակեցին մի ազնվակա-

նի, որի ազգանունը միտս չէ և որը վագոնում մի գե րմանոլ-

հոլ էր դնքսել*, հիշո՞ւմ եք։ Հենց այն ժամանակ էլ, կարծեմ 

հենց նույն տարում տեղի ունեցավ նաև Վեկի այլանդակ 

վարմ ունքբ (էհ, եգիպտական գիշերներ,. հրապարակային 

ընթերցում, հիշո՞ւմ եք, սև աչքեր, Of, ո՞ւր ես, մեր ջահելու-

թյան ոսկի ժամ ան ակ)։ Հա', ա՛յ իմ կարծիքը, խորապես չեմ 

համակրում այն պարոնին, որը դնքսել էր գերմանուհուն, 

որովհետև իբոք որ,,, այստեղ ի՞նչ կա հ ա մ ա էթյչե լո լ* Բա jg 

այնուհանդերձ չեմ կարող չհայտարարել հետևյալը, երբեմն 

այնպիսի սադրիչ «գերմանուհիներ» են պատահում, որ ոչ 

մի առաջադեմ մարդ չի կարող հանգռւբժել նրանց վարմուն-

քը, ինձ այդպես Է թվում* Այն ժամանակ ոչ ոք այսպիսի 

— 347 -



տեսակետով չի նայել իրերին, մինչդեռ սա իսկական մար-

դասիրական տեսակետ է, այո, այդպես է։ 

Այս ասելով, Ա*ԼիդրիդաԱո1[ր հանկարծ նորիք ծիծաղեց։ 

Ռասկոլնիկովի համար պարզ էր, որ նա հաստատապես ինչ֊ 

որ վճիռ ընդունած և խելքը դլխին մարդ է։ 

— Դուք երեի մի քանի օր ոչ ոքի հետ չե՞ք խոսել,— 

Հարցրեց նաt 

— Համարյա ա յդպես է։ Ի՞նչ կա որ, երևի զա ր մ՛ան ում 

եք, որ ես այսպիսի մեզմաբարո մարդ եմ։ 

— Ոչ, ես զարմ ան ում եմ, որ դուք չափից դուրս մեղմա֊ 

բարո եք։ 

— Որովհետև չէ՞ ի վիրավորվում ձեր հարցերի կոպտու-

թյունից։ Այդպե՞ս է, թե ինչ։ էհ*** Ինչո՞ւ վիրավորվել* ինչ֊ 

պես որ հարցնում էիք, այնպես էլ պատասխանում էի,— 

պարզամտության զարմանալի արտահայտությամբ ավելաg֊ 

բեց Ավիդրիզայլովր։— Ես առանձնապես ոչնչով չեմ հետա֊ 

քրրքրվում, աստված վկա,— մտ ա սույզ շարունակեց նա։ — 

Մանավանդ հիմա ոչնչով չեմ զբազվոլԴուք երևի կկար-

ծեք, թե ես շողոքորթում եմ, մանավանդ որ գործը վերա-

բերում Է ձեր քրոշը, ինքս հայտարաբեցի։ Ոայց ես անկեղ-

ծորեն կասեմ ձեզ, ոբ շատ եմ ձանձրանում, մանավանդ այս 

երեք օրում, այնպես որ, հանդիպելով ձեզ, նույն իսկ ուրա-

խացա**, Մի բարկանաք, Ռոդիոն Ռոմանովիչ, չգիտեմ ինչու 

դուք ինձ շատ տարօրինակ եք թվումէ Ձեր մեջ ինչ֊որ մի 

բան կա և հենց հիմա, այսինքն՝ ոչ թե այս րոպեիս, այլ առ-

հասարակ հիմա... Լավ, լավ, չեմ ասի, մի նոթոտվեքt Ես 

այնպիսի արջ չեմ, ինչպես ղուք եք կարծում։ 

Ռասկոլնիկովը մռայլ նայեց նրան։ 

— Դուք գուցե և ամենևին Էլ արջ չեք,— ասաց նա։ — 

Ինձ նույնիսկ թվում Է, որ ղուք շատ լավ հասարակությու-

նից եք կամ գոնե կարողանում եք հարկավոր դեպքում նաև 

կարգին մարգ լինել։ 

— Ես առանձնապես չեմ հետաքրքրվում որևէ մեկի կար-

ծիքով,— սառբ տոնով և կարծես նույնիսկ մի փոքր գոռո-

զաբար պատասխանեց Ավիդրիդալյովը,— ուստի և ինչո՞ւ 

գռեհկամ իտ չլինել, երբ այգ հա դուստր այնքան սազական է 
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մեր կլիմ ալում և... ե մանավանդ եթե դեւդ ի այդ բնական 

հակում ունես,—֊ նորից ծիծաղելով ավելացրեք Ս վիգրիգայ-

ւոՎշ։ 

Ես լսել եմ, Որ դուք այստեղ շատ ծանոթներ ունեք։ 

Դուք, ինչպես ասում են, Ծառանց կապերի չեք»։ Այդ դեպ֊ 

քում ես ձեր ինչի՞ն եմ պետք, եթե ոչ ինչ֊որ նպատակների 

համար։ ^ 

— Դուք ճիշտ ասացիք, որ ես ծանոթներ ունեմ, — վրա 

բերեց Ավիդրիդայլովյր՝ չպատասխանելով գլխավոր խնգրին, 

— ես արդեն հանդիպումներ եւ! ունեցել, երրորդ օրն է, որ 

թրևում եմ. թե ինքս եմ նրանց ճտնաչու մ, ե թլ նրանք են 

ինձ ճանա չում։ Դե իհարկե, վ ա քերոչ ft if հւ/> tj)t ված ե Ա՛ղքատ 

մարդ չհ/ք համարվում, գյուղացիական ռեֆորմ ր մ ե դ չչոշա֊ 

Վ՛եց՛ կան ա)ւ տ ա ռն ե ր և ողողվող մ ա բգա գե ա ինն ե ր. ե կ ամ ու֊ 

տր չի կորչում. բայց... ես այնտեղ չեմ գնա. առաջ էլ այն֊ 

տեղ ձանձրանում էի. երրորդ օրն է, որ շրջում եմ ու ոչ ոքի 

բան չեմ ասում.,, Սա հո քաղաք է, այսինքն՝ ինչպես մեղ 

մոտ անվանվում է, ասացեք խնդրեմ. գրասենյակային աշ֊ 

իւատողների և ամեն տեսակ սեմինարիստների քաղաք է։ 

Առաջ, մի ութ տարի առաջ, երբ ես այստեղ պարապ֊սարապ 

թրևում էի, շատ բան չէի նկատում... Այժմ հենց միայն 

անատոմիայի վրա եմ հույս գնում, աստված վկա։ 

— Ի՞նչ անատոմիա։ 

— Հա, այդ ակումբների, Դյուսսոտն՚երի*, ձեր այգ պոլ-

անտների* մասին, նրանք թերևս դեպի լավն են դնում, էհ, 

թող դա առանց մեզ լինի,— շարունակեց Ավիդրի Դալ1ովը՝ 

դարձյալ աչքաթող անելով հարցը։—• էհ, ո" վ կուզենա շու֊ 

լեր լինել։ 

— Իսկ դուք շոզեր է՞լ եք եղել։ 

— Առանց դրան ո՞նց կլինի։ Ութ տարի առաջ էր, մենք 

մի ամբողջ, կարգին խումբ էինք, ժամանակ էինք անցկաց֊ 

ն ում * և գիտե՞ք, բոլորն էլ լավ վտրք ու բարքի մարդիկ էին, 

կային բանաստեղծներ, կապիտալիստներ։ Առհասարակ մեղ 

մոտ, ռուս հասարակության մեջ, ամենալավ վարքագիծ 

ունեն նրանք, ովքեր կա սկածելի համ բավ ունեն, գուք այգ 

1>կատե՞լ եք։ Դյուզում ես վատ վիճակի հասա։ Քիչ մնաց որ 
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ինձ բանտ նստեցնեին Նեժինի մի հույնի պարտք ունենալուս 

համար։ Հենք այդ ժամանակ Էլ վրա հասավ Մարֆա Պետ-

րովնան, սակարկեց և ինձ փբկադնեց երեսուն հազար մա-

նեթովt (Ընդամենը ես պարտք Էի 70000)* Ես nt նա կապվե-

ցինք օրինական ամուսնությամբ, ե նա ինձ տարավ գյուղ, 

իր մոա, ասես նրա համար գանձ լինեի։ նա ինձնից հինգ 

տարով մեծ Էր։ Շատ Էր սիրում։ Յոթ տարի դյուզից դուրս 

չէի գալիս։ Եվ գիտե՞ք, իր ամբողջ կյանքում ուրիշի անու-

նով այղ երեսուն հազարի փաստաթուղթ էր պահում իմ դեմ։ 

Այնպես որ եթե ես որևէ կերպ ըմբոստանայի, նա ին*ձ թա-

կարդ կգցերt Եվ նա այգ կաներ. չէ՞ որ կանայք երբեմն այդ-

պես են վարվում։ 

— Ւսկ եթե փաստաթուղթը չլիներ, կփախչեի՞ք։ 

— Չգիտեմ ինչ ասեմ ձեզ։ Այդ փաստաթուղթը ինձ հա -

՚մարյա չէր անհանգստացնում։ Ես չէի ուզում որևէ տեղ մեկ-

նել։ Տեսնելով, որ ես ձանձրանում եմ, Մարֆա Պետրովնան 

ինքը երկու անգամ ինձ հրավիբեց մեկնել արտասահման։ 

Եվ ի՞նչ։ Առաջ ես զնացել էի արտա սահման և այնտեղ միշտ 

ինձ վատ էի զգում։ քՀորօրինակ, ահա բացվում է արշալույ-

սը, ահա քեզ Նեապոլի ծովածոցը, ծովը, նայում ես ու մի 

տեսակ տխրում։ Ամենից գարշելին այն է, Որ իսկապես, 

տխրում ես ինչ֊որ պատճառով։ Ոչ, հայրենիքում ավելի լավ 

է• այստեղ գոնե ամեն բանի համար ուրիշներին ես մեղա֊ 

գրում, ու ինքդ քեզ արդարացնում։ Ես հիմա գուցե դեպի 

Հյուսիսային բևեռը արշավի գնայի, քանի որ j ' a l l e Vll l 

m a u v a l s \ ու խմելը ինձ համար զզվելի է, իսկ գինուց բա֊ 

ցի ուրիշ ոչինչ չի մնում։ Փորձել եմ։ Հա՛, ասում են Բեբգը 

կիրակի օրը Յուսուպովի այգում թռչելու է ահագին օ գա պա֊ 

րիկով*, որոշ վճարով մասնակից է հրավիրում, ճի՞շտ է։ 

— Դե թռչեիք, էլի՛t 

— Ե՞ս։ Ոչ... երբե՛ք*.*— ասես՛ մտածմունքի մեջ ընկնե-

լով, փնթփնթաց Սվիդրիգայլովը։ 

«Ախր ի՞նչ կա սրա մտքում»,— մտածեց Ռասկոլնիկովր։ 

— փաստաթուղթը ինձ չէր անհանգստացնում,— 

* ձարքաձ վիճակում եօ վատ եմ (իհում (ֆրյսնս)է 
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մ տա խոհ շարունակեք Մվէդրիգա1լովյ} i— ^ս ինքս չէի ուզում 

մեկնել գյուղից։ Մի տարի առաջ Մարֆա Պետրովնան իմ 

անվանակոչության օրը ա1Գ փաստաթուղթը վերադարձրեց 

ինձ և դեռ մի զգալի գումար էլ նվիրեք։ Նա կապիտալ օւներէ, 

«$ե սնո՞ւմ եք, թե ես ինչպես եմ ձեզ վստահում, Արկադի 

Իվանովիչ.»A իրավ, այգպես Էլ արտահայտվեց։ Դուք չե՞ք 

հավատում, որ այդպես ալչյոահայավեք։ Գիտե՞ք, ես գյու-

ղում կարգին տնտեսատեր դարձա, շրջակայքում ճանաչում 

են ինձ։ Գրքեր Էի պատվիրում ու ստանում։ Մ արֆա Պետ-

րովնան սկզբում դրան հավանություն տվեք, իսկ հետո վա-. 

խեն՚ում Էր, որ ես երկար կարդալուց կվնասվեմ։ 

— Դուք կարծես թե շատ եք կարոտում Մարֆա Պետրով-

նային, այնպես չէ՞։ 

— Ե՞Ս։ Գուցե։ Ի՞նչ ասեմ, գուցեք Հա՛, դուք հավատո՞ւմ 

եք տեսիլքներին։ 

֊ Ի՞նչ տեսիլքներ։ 

— Սովորական տեսիլքներին, է՛լի։ 

— Ւ՞նչ է, հայտնվո՞ւմ են։ 

֊ ՒեբԽ ոչ, ասում եմ p Q U r VOUS p l a i r e . . . 1 * Այսինքն՝ 

մի քիչ հավատում եմ։ 

— Ի՞նչ է հայտնվո՞ւմ են։ 

^էԼՒԴրՒգայ1ոէԼր ինչ֊որ տարօրինակ հայացքով նայեք 

Ռասկսլնի կովին։ 

— Մարֆա Պետրովնան բարեհաճում Է այցելել,-— ասաց 

նա ե նրա բերանը ծռմռվեց ինչ֊որ տարօրինակ ժպիտից։ 

— Ի՞նչպես թե բարեհաճում Է այցելեր 

-— Արդեն երեք անգամ եկել Է։ Առաջին անգամ ես նքան 

տեսա հենց թաղման օրը, գերեզմանոցից վերադառնալուց 

մի ժամ հետո։ Երկրորդ անգամ տեսա երկսլ֊երեք օբ առաջ, 

ճանապարհին, լուսաբացին, Մալա յա Վիշեբա կայարանում, 

իսկ եբբորգ անգամ տեսա իմ զբաղեցրած բնակարանում, 

սենյակում, ես մենակ Էի։ 

— Արթուն ժամանա՞կ։ 

— Այո։ երեք անգամն Էլ արթուն ժամանակ տեսա։ Գա-

1 Ձեզ գոհացնելու համար (ֆրանս.)* 
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Հքիս է, մի րոպե խոսում ու գնում գռնից* միշտ գռնից։ Դա 

կարծես նույնիսկ լսվում էi 

— Չգիտեմ ինչու, ես այդպես էլ կարծում էի, որ ձեզ ան-

պայման որևէ նման բան է պատահումհանկարծ՝ ասաց 

Ռասկոլնիկովը ու նույն րոպեին զարմացավ, որ այգ ասաց։, 

նա սաստիկ հուզված՛ էրւ 

— Ահա թե ի ֊ ի ՜ ն չ ։ Դուք այգպե՞ս էիք կարծ՛ում, հա",—•՛ 

զարմանքով հարցրեց Ա վիգրիգա յլովը ։— Ես արգյոք չե՞մ 

ասել| որ մեր մեշ մի ինչ-որ րնգհանուր բան կա, հը՞։ 

— Դուք այգ երբեք չեք ասել,— կտրուկ և տաքացած 

պատասխանեց Ռասկոլնիկովր.՛ 

— Չե՞մ ասել։ 

֊ - Ոչ, 

— Ինձ թվաց, թե ասել եմ։ Երբ ես ներս մտա ու տե-

սա, որ դուք պառկած եք փակ աչքերով ոլ քնած եք ձևանում, 

իսկույն ինքս ինձ ասացի՝ (Tսա հենց նա է, որ կա»։ 

— Այսինքն ո՞վ* ինչի՞ մասին եք խոսումգոչեց Ռաս-

կոլնիկովր ւ 

— ^նշի մասի՞ն։ ճիշտն ասած չգիտեմ«.» — պարզա ֊ 

մտությամբ ու մի տեսակ շփոթվելով փնթփնթաց Սվիգբի-. 

գայլովը։ 

Մի րոպե լռեցին։ Երկուսն էլ խորազնին իրար էին նա-

յում։ 

— Այդ բոլորը դատարկ բան էսրտնեղելով գոչեց 

Ռասկոլնիկովը։— Հա՛, երբ գալիս է Մ արֆա Պետրովնան, 

ձեզ ի՞նչ է ասում։ 

— նա՞։ Երևակայեցեք, այնպիսի չնչին ու դատարկ բա-

ներ է ասում} որ ուղղակի կզարմանաք* հենց այգ էլ բար-

կաց(ն<ում է ինձէ Առաջին անգամ (գիտե՞ք, ես հոգնած էի* 

է՛լ թաղման արարողություն, է՛լ հոգեհանգիստ, հետո ար-

տակարգ մաղթանք, հացկերույթ. վերջապես, կաբինետում 

մնացի մենակ, սիգար ծխեցի, մտածմունքի մեջ ընկա) ներս 

մտավ գռնից, ասաց՝ cc.Դուք, Ար կա գի Ւվանովիչ, այսօր հոգ-

սերով եք զբաղված և մոռացել եք սեղանատան ժամացույցը 

լարել»։ Իսկ այդ ժամացույցը ամբողջ յոթ տարվա ընթաց-

քում ամեն շաբաթ իրոք ես էի լարում, իսկ երբ մոռանում 

էիչ նա միշտ հիշեցնում էր ինձ։ Մյուս օրը ես արդեն այս-, 
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տեղ էի ճանապարհվում։ Լուսաբացին գնացի կայարան* գի-

շերը չավ չէի քնել, հոգնած էի, աչքերս քնկոտ էին* սուրճ 

վերցրի, մեկ էլ տեսնեմ Մարֆա Պետրովնան հանկարծ 

նստում է կողքիս, ձեռքին մի կապուկ խաղ*՛ թուղթ* «ճա-

նապարհի առիթով չգոլշակե՞մ ձեր բս/խտը, Արկւսղի Իվա-

նովիչ»։ Նա հիանալի գուշակող էրէ Ես թույլ չավի գուշա-

կել, Ա դա աններելի Էր իմ կողվից։ Վախեցա փախա, ու 

գնացքի զա՛նգն Էլ տվին։ 1կէ/օր, ճաշարանից վերցրած ա-

մենաանպետք ճաշը ուտելուց հետո, ծանր ստամոքսով նըս-

տել ու ծխում Էի* հանկարծ Էլի ներս Է մտնում Մարֆա 

Պ ետ րովնան, ամբողջովին զուգված, մետաքսե նոր, կանալ 

շրշա զգեստով, խիստ երկար պոլով* «Բարև ձեզ, Արկագի 

իվանովիչ, ձեր ճաշակով ինչ։ դի սի՞ն Լ իմ շրշա դ գ եստը* Անիս֊ 

կան այս ոլ ես չի կարի»։ (If.)։ ի սկան մեղ մոա, դյուզում դեր֊ 

ձակուՀի Լր, նախկին ճորտերից, դերձակությանը Մոսկվտ-

յէււմ Էր սովորել, լավ աղջիկ Էի Հա՛, կանգնել Է, պտտվում 

Է իմ առջև։ Ես զննեցի շրջազգեստը, հետո ուշադրությամբ 

նտյեցի նրա դեմքին* «Մարֆա Պետբովնտ,— ասում եմ,— 

ձեր ինչի՞ն Է պետք այդպիսի դատարկ բաների համար ինձ 

մոտ գալ, անհանգստանալ»։ (TԱխ, աստված իմ, ա՛յ պատ-

վելի, ուրեմն քեզ անհանգստացնել Է՞լ չի կարելի»։ Նր՛ան 

ձեռ առնելու համար ասում եմ՝ «Ես, Մարֆտ Պետրովնա, 

ուզում եմ ամուսնանալ»։ «Ձեզնից այդ կարելի Է սպասել, 

Արկագի Իվանովիչ* ձեզ այնքան Էլ պատիվ չի բերում, որ 

գւււք ձեր կնոջը հենց նոր թազա ծ, իսկույն ամուսնանալ եթ 

ուղում։ Գսնե լավ ընտրություն անեիր, թե չէ ես գիտեմ, ոչ 

նա բախտավոր կլինի, ոչ էլ դուք, ու միայն կծի ծաղեցնհբ 

մարդկանցՀետո էլ դուրս ելավ, պոչն էլ կարծես խշշում 

չպիսի՜ անհեթեթություն, հր՞։ 

— Սակայն դուք գուցե ստո՞ւմ եք,— ասաց Ռւսսկոլնի-
կովըլ 

— Ես հազվադեպ եմ ստում,— մտախոհ պատասխ? ՛նեյ 

Սվիդրիդայլովը՝ կարծես բոլորովին չնկատելով հարցի կոպ-

տությունը։ 

— Իսկ առաջ, մինչ այդ դուք ուրվականներ երբեք չէ՞իք 
տեսնում։ 

21\ Ֆ. Մ . Դ » ս ս ւ ո Լ « կ ի 
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— ը... հա՛, տեսել եմ կյանքումս միայն մեկ ան-

գամ, վեց տարի առաջ։ Ինձ մոտ Ֆիլկա անունով մի սպա-

սա վոր կար, նրան հենց նոր Էին թազել, երբ ես այդ՚մոոա-

նալով, կանչեցի՝ Ֆիլկա, ծխամորճ բեր. նա ներս մտավ էէ 

ուղղակի մոտեցավ բրգաձև գաբակին, որտեղ գտնվու՛մ Էին 

ծխամորճեբը։ Ես նստել եմ, մտածում եմ՝ ccՆա ինձնից վրեժ 

Է առնում, որովհետև հենց իր մահից առաջ մենք թունգ կըռ-

վել Էինք»ւ (rԻ՞նչպես ևս համարձակվում պատռված արմուն-

կով մտնել ինձ մոտ, կորի֊գնա, սրիկա», ասում եմ ես։ Շուռ 

եկավ, գնաց ու Էլ չեկավ։ Ես Մարֆա Պետըովնային ոչինչ 

չասացի։ Ուզեցի հոգեհանգիստ կատարել, բայց ամաչեցի։ 

֊ Գն ացեք բժշկի մոտ։ 

— Դե ես առանց ձեզ Էլ հասկանում եմ, որ անառողչ եմ, 

թեև, ճիշտն ասած, չգիտեմ ինչով. ըստ իս ես հավանորեն 

մի հինգ անգամ ավելի առողջ եմ, քան գուք։ Ես ձեզ չհարց-

րի՝ հավատո՞ւմ եք թե ոչ, որ տեսիլքներ են հայտնվում. ես 

ձեզ հարցրի՝ հա վատո՞ւմ եք գուք, որ տեսիլքներ կան։ 

— ոչ մի գեպքում չեմ հավատա,— նույնիսկ որոշ 

ցասումով գոչեց Ռասկոլնիկովր։ 

— Ախր սովորաբար ի՞նչ են ասում,— կարծես ինքն իր • 

մեշ վւնթփնթաց Սվիդրիգայլովը՝ նայելով մի կողմ և մի %քիչ 

թեքելով գլուխը։— Նրանք ասում են՝ *Դու հիվանգ ես, ու-

րեմն ինչ որ քեզ պատկերանում Է, գոյություն չունի և միա/ն 

զառանցանք Է»։ Իսկ չէ՞ ոբ այստեղ խիստ տրամաբանու-

թյուն չկա, ես համաձայն եմ, որ ուրվականները միայն հի-

վանզներին են երևում. բայց գա հո ապացուցում է, ղր ուր-

վականները կարող են երևալ ոչ այլ կերպ, քան հիֆիանղնե-

բին, ե ոչ թե ինքնին նրանք չկան։ 

— Իհարկե, չկան,— ջղայնացած պնդեց Ռասկոլնիկովր։ 

— Չկա՞ն, դուք այդպե՞ս եք կարծում,— վրա 

ՍՎէդրիգայլովը՝ երկար նայելով նրան։— Լավ, իսկ ի՞նչ կա-

սեք, եթե այսպես դատենք (հապա՛, օգնեց եք). «Տեսիլքնե-

րը, այսպես ասած, բեկորներն ու հատվածներն ;են ՝ուբիշ 

աշխարհների, դրանց սկիզբն են։ Առողջ մարգը, փհպրկե, 

դրանք չի տեսնի, որովհետև առողջ մարդը ՚ առավկապես 

երկրային մարդ է, ուրեմն և պետք է ապրի միայն այստեղի 

— 354 — 



կյանքով, լիակատար ե կանոնավոր ապրելու համար։ Ու 

հենց, որ հիվանդպցավ, հենց որ օրգանիզմում խախտվեց 

նորմալ երկրային կարգը, անմիջապես սկսում է ա րտա-

հաքթվիւ այլ աշխարհի հնարավորություն ր, ու որքան ուժեղ 

է հիվչանգությունը, այնքան շատ են շփումները այլ աշխար-

հի հեա% այնպես որ երր մարգը բոլորովին մեռնիԴ անմիշա-

կքոհպթւն կանցնի մդուա աշխարհը*։ Ես վաղուց էի այգ մա-

սին դատողություններ անում՛։ Եթե հավատում եք հանդերձ-

յալ կյանքին, ապա. կաբելի է. հավատալ նաև այս դթւտսղու-

թյանը։ 

— Ես չեմ հավատում հանդերձյալ կյանքին,— ասաց 

Ռասկոլնիկովր* 

Սվիդրիդա յլովը մտագբաղ էրt 

— Գուցե այնտեղ կան միայն սարդեր կամ որեէ այգպի-

սի մի բան,— հանկարծ՛ ասաց նա։ 

(TՍա խելագարված էD,— մտածեց Ռասկոլնիկովը։ 

— Հավերժությունը շարունակ մեզ պատկերվում է որ-

պես անըմբռնելի մի իդեա, որպես վիթխարի, վիթխարի մի 

բան։ Ինչո՞ւ անպայման վիթխարիt Երեակայեցեք, ոբ հան-

կարծ դրա փոխարեն այնտեղ կլինի գյուղական բաղնիքի 

նման մի փոքրիկ, մբակալած սենյակ, որի բոլոր անկյուն-

ներում՝ սարդեր, և ահա համակ հավերժությունը։ Գիտե՞ք, 

երբեմն ինձ այդպես է թվ*էւմ։ 

— Մի՞թե ձեզ դրանից ավելի սւիոփիչ և ավելի արդա-

րացի ոչ մի բան չի պատկերանում,— հիվանդագին զգացու-

մով գոչեց Ռասկոլնիկովը։ 

— Ավելի արդարացի՞'։ Դե ի՜նչ իմանաս, գուցե ար դա֊ 

բացին հենց այդ Է որ կա, ու գիտե՞ք, ես անպայման, դիտ-

մամբ այդպես կանեի,— անորոշ ժպիտով պատասխանեց 

Սվիդբիգայլովը։ 

Լսելով այգ արտառոց պատասխանը, Ռասկոլնիկովը 

հանկարծակի ինչ-որ սարսուռ զգաց։ Ս վի գրի գայլո վյը բարձ-

րացրեց գլուխը, ակնապիշ նայեց նրան ու հանկարծ 

քա՚հ ծիծաղեց։ 

— Ռիա դուք ահա թե ինչ հասկացեք,— գոչեց նա,— կիս 

ժամ ա ռաշ, մենք իրար չէինք էլ տեսել, թշնամիներ ենքքհա-
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մարվում, մեր մեջ չլուծված խնդիր կա. մենք աչդ մի կողմ 

թողինք և այսպես պատեպատ ընկանք։ Հապա ես ճիշտ չէի՞ 

ասում, որ մենք մի սանրի կտավ ենքt 

— Ղե բարի եղեք,— ջղայնոտ վրա բերեց Ռասկոլնիկո֊ 

վը,— թՈէձ( տվեք Հեղ խնդրել շուտ բացատրվել և ինձ հա-

ղորդել, թե ինչու ինձ արժանացրիք ձեր այցելության պատ-

վին... ձ... և.., դիտե՞ք, ես շտապում եմ, ժամանակ չունեմ, 

ուզում եմ գնալ... 

—֊ Խնդրեմ, խնդրեմ։ Զեր քույրիկը, Ավգոտյա Ռոմանով֊ 

նան պարոն Լուժինի, Պյոտր Պ ետրովիչի հե՞տ Է ամուսնա-

նամ։ 

— Չի՞ կարելի արդյոք մի կողմ թողնել քրոջս վերաբե-

րող ամեն մի հարց և չհիշատակել նրա անունը։ Ես նույնիսկ 

չեմ հասկանում, թե դուք ինչպես եք համարձակվում իմ ներ-

կայությամբ ասել նրա անունը, եթե միայն դուք իսկապես 

Ավիդրիգայլովն եք։ 

— Ախր ես հենց նրա մասին խոսելու համար եմ եկել, 

Էլ ի նչսլես չտամ նրա անունը։ 

— Լավէ ասացեք, բայց շուտ։ 

— Ես հավատացած եմ, որ դուք այգ պարսն Լուժինի, 

կնոջս կողմից իմ ազգականի մասին արդեն կազմել եք ձեր 

կարծիքը, եթե թեկուզ կես ժամ տեսել եք նրան կամ նրա 

մասին որևէ ստույգ ու ճշգրիտ բան եք լսել։ Նա չի սազում 

Ավգոտյա Ռոմանովնային։ Ըստ իս, Ավգոտյա Ռոմ անովնան 

այգ գործում խիստ մեծահոգաբար և շատ բան հաշվի չառ֊ 

նելով իրեն զոհաբերում ք... իր ընտանիքի համար։ Այն ա֊ 

մենի հետեանքով, ինչ որ ես լսել եմ ձեր մասին, ինձ թվաց, որ 

դուք ձեր կողմից շատ գոհ կլինեիք, եթե այգ ամ ուսն ութ յ ո լ ֊ 

նը խանգարվեր առանց երկու կողմերի շահերի խախտման։ 

Ւսկ հիմա, անձամբ ճանաչելով ձեզ, ես նույնիսկ վստահ եմ 

որանում ։ 

— Զեր կողմից այգ ամենը սոսկ պարզամտություն է* նե-

րեցեք ինձ, ես ուզում էի ասել՝ լկտիություն է,— պատաս-

խանեց Ռասկոլնիկովը։ 

— Այսինքն* ղրանով ուզում եք ասել, թե ես իմ մասին 

եմ հոգում։ Ներեցեք, Ռոգիոն Ռոմանովիչ, եթե ես հոգայի իմ 

շահի համար, ապա այդպես շիտակ չէի արտահայտվիր ես 
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հո բոլորովին հիմար չե՞մ* Այս առումով ես կբացահա յտեմ 

մի հոգեբանական տարօրինակություն։ Քիչ առաջ ես, ար -

դաբացնելով իմ սերը դեպի Ավգոտյա Ռոմանովնան, ասա-

ցի, ոբ ինքս եմ զոհ դարձել* Դե ուրեմն գիտցեք, ոբ ես հի-

մա ոչ մի սեր չեմ զգում, ոչ մի սեր, այնպես որ, դա նույ-

նիսկ ինձ համար էլ տարօրինակ է, որովհետև ես առաջ իս-

կապես մի ինչ-որ բան էի զգում*** 

— Պարապությունից և^Խն ա ռակո ւթյուն ից,— ընդհատեց 

Ռասկոլնիկովը։ 

— Իսկապես, ես անառակ ու պարապ մարգ եմ։ Սւսկայն 

ձեր քույրիկը այնքան առավելություններ ունի, որ ես չէի 

կարող չենթարկվել որոջ տպավորության։ Ptujg այդ բոլորը 

դատարկ բան է, ինչպես հիմա ինքս էլ եմ տեսնամ։ 

— Վաղո՞ւց եք այղ տեսել։ 

— Աուսշ էլ սկսել էի նկատել, Ր ՚ ՚ ՚ յ ց վերջն ական էսպես 

համոզվեցի երկու֊ երեք օր առաջ, հ ա մ ա ր յ ա հենց այն րո-

պեին, երբ ժամանեցի Պետեբբուրգ։ Սակայն դեռ Մոսկվա֊ 

յում եբեակայում Էի, թե գնում եմ Ավդոտյա Ռոմանովնայի 

ձեռքը խնդրելու և մրցակցելու պարոն Լոլժինի հետ։ 

— Ներեցեք, որ ես ձեզ ընդհատում եմ, բարի եղեք կըր-

ճատել այդ ամենը և ուղղակի անցնել ձեր այցելության նը-

պատակին։ Ես շտապում եմ, պետք Է տեղ գնամ*** 

— Մեծագույն հաճույքովt Ժամանելով այստեղ և հիմա 

որոշելով մի քիչ*** ճամփորդություն կատարել, ես ցանկա գա 

նախնական անհրաժեշտ կարղա ղբություններ անել։ Երեխա-

ներս մնացել են իրենց մորաքրոջ մոտ, նրանք հարուստ են, 

առանձնապես ես նրանց հարկավոր չեմ։ Եվ ի՛նչ հայր եմ որ։ 

Ինձ համար վերցրել եմ միայն այն, ինչ որ մի տարի առաջ 

ինձ նվիրել Էր Մ արֆա Պ ետրովնան։ Գա բավական Է ինձ։ 

Ներեցեք, հիմա անցնում եմ բուն ղործին։ ճամփորդությու-

նից առաջ, որը գուցե և կատարվի, ես ուզում եմ գործը վեր-

ջացնել պարոն Լուժինի հետ։ Բանը այն չէ, որ ես չէի կարո-

ղանում նրան հան գուրժ ել, այլ այն է, որ նրա պատճառով 

ես գժտվեցի Մ արֆա Պ ետրովնայի հետ, երբ իմացա} որ նա 

էր սարքել այգ հարսանիքը։ Ես ցանկանում եմ Ավդոտյա 

Ռոմանովնայի հետ հիմա տեսնվել ձեր միջոցով ու թերևս 

ձեր ներկայությամբ, նախ՝ բացատրել նրան, որ պարոն Լու֊ 
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մինից նա ոչ միայն որևէ օգուտ չի ունենա, այլև պարզապես 

վնաս կքաշի։ Այնուհետև նրանից ներողություն խնդրելով 

վերջերս եղած այդ բոլոր անախորժությունների համար, ևս 

նրանից թույլտվություն կխնդրեի իրեն աոաջարկել տասը 

հազար ռուբլի և այդ կերպ հեշտացնել Լուժինից ձեռ քաշելը, 

ես հավատացած եմ, որ նա ինքն էլ այղ կուզենա, միայն թև 

հնարավոր լինի։ 

— թայց ղուք իսկապես որ, իսկապես որ խելագար եք,— 

բղավեց նույն իսկ ոչ այնքան բարկացած, որքան զարմացած 

Ռասկոլնիկովը։— Ի՞նչպես եք համարձակվում այդպես խո-

սել։ 

— Ես այգպես էլ գիտեի, ոբ գաք կբղավեք. բայց, նախ՝ 

ես թեև հարուստ չեմ, այնուամենայնիվ այդ տասը հազարը 

ինձ մոտ ազատ է, այսինքնՀ ինձ բոլորովին, բոլորովին հար-

կավոր չէ։ Եթե Ավգոտյա Ռոմանովնան չընդունի, ես այդ 

փողը ավելի հիմար բանի վրա կգործագրեմ։ Այս մեկ% Երկ-

բորզ, իմ խիղճը բոլորովին հանգիստ է, ես առանց որևէ 

հաշվենկատության եմ առաջարկում։ Հա վա տում եք, թե ոչ, 

հետագայում այգ կիմանաք թե դուք և թե Ավգոտյա Ռոմա-

նովնան։ Ամբողջ բանն այն է, որ ես որոշ հոգսեր ու անա-

խորժություններ եմ պատճառել ձեր շատ հարգելի քրոջը« 

հետևաբար, զգալով անկեղծ զղջում, սրտանց ցանկանում 

եմ ոչ թե մեղքս քավել, ոչ թե հատուցել անախորժություն-

ների համար, այլ պարզապես նրա համար մի որևէ շահեկան 

բան անել, քանի որ ես հո արտոնություն չե՞մ վերցրել մի-

լ՛: ՚ ն չարիք գործելու համար։ Եթե իմ առաջարկի թեկուզ մեկ 

մ իլիոներոբգականը հաշվենկատություն լիներ, ես այսպես 

ուղղակի կերպով առաջարկ չէի անի, չէի առաջարկի ընդա-

մենը միայն տասը հազար, քանի որ ընդամենը հինդ շաբաթ 

առաջ նրան ավելի մեծ գումար էի առաջաբկեր թացի դր 

նից, ես գուցե շատ շուտով ամուսնանամ մի աղջկա հետ, 

Հետևաբար Ավգոտյա Ռոմանովնայի դեմ որևէ հանցափորձ 

կատարելու բոլոր կասկածները հենց դրանով էլ կվերանանt 

Վերջում կասեմ, որ ամուսնանալով պարոն Լուժինի հեա, 

Ավգոտյա Ռոմանովնան նույնպիսի փող է վերցնում, միայն 

թե ուրիշ կողմից... Դե մի բարկանաք, Ռոդիոն Ռոմանովիչ, 

հանգիստ և սառնասիրտ եղեքt 
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Այս ասելով, Ավիդրիգա յլովն ք՚նքը միանգամայն հան* 

գիսա էր ու սառնասիրտ։ 

— Խնդրում եմ վեբշացնհք,— ասաց Ռասկոլնիկովր։ — 

Լամ են այն դեպո դա աններելի հանդգնություն է։ 

— Ամենևինt Գրանից հետս այս աշխարհում մարգը 

մարդուն կարող է միայն չարիք պատճառել և ըն գհա կա ռա-

կը, ընդունված դատարկ տևականությունների հետևանքով 

իրավունք չունի որևէ բարիք գործել։ Դա անհեթեթություն էէ 

Իսկ եթե ես, զորօրինակ, մեռնեի և այդ գումարը կաակեի 

ձեր քրոշը, մի՞թե նա այս դեպքում Էլ կհրաժարվեր դրանիցt 

— Միանդամ այն հնարավոր Է։ 

0, ոչ։ Ասենք, թեկուզն չընդուներ, թոդ այդպես Էլ լի-

նիt Միայն թե տասը հազարը լավ րան Է, սլետք Է օգտվել 

առիթից։ Համենա յն դեպս խնդրում եմ իմ ասածը հայտնել 

Ավդոտյա Ռոմանովնային։ 

— ^Ի Ժմ հայտնի։ 

— ԱյԴ դեպքում, Ռոդիոն Ռոմանովիչ, ես ստիպված կլի-

նեմ անձամբ տեսակցություն ունենալ և ուրեմն անհանգըս-

տոլթյուն պա տճառեր 

— Իսկ եթե ես հայտնեմ, դուք չե՞ք վէորձի անձամբ տե-

սակցություն ունենալt 

— Չգիտեմ ինչ ասեմ ձեզ։ Ես շատ կցանկանայի մի ան-

գամ տեսնվել նրա հետ։ 

— Հույս չունենաք։ 

— Ցավալի Է։ Ասենք, դուք ինձ չեք ճանաչում։ Գուցե ես 

ու դուք կբարեկամանանք։ 

— Դուք կարծում եք, թե կբարեկամանա՞նքt 

— ինչո՞ւ չէ,— ժպտալով ասաց Ավիդրիգա յլովը, վեր 

կացավ ոլ վերցրեց գչխարկը,— ես հո այնքան էլ չէի ցան-

կանում ձեզ անհանգստացնել, ու գալով այստեղ, նույնիսկ 

այնքան էլ հուսադրված չէի, թեև դեռ այսօր առավոտյան 

ձեր դեմքը զարմացրեց ինձ... 

— Առավոտ յան ո՞րտեղ եք տեսել ինձ,— անհանգստու-

թյամբ Հարցրեց ՌասկոլնիկոէԼը։ 

— Պատահմամբ... Ինձ թվում Է, որ մեր մեշ մի ինչ֊որ 

նմանություն կա... Մի անհանգստանաք, ես ձանձրացնող 

չեմ. թե շուլերների հետ եմ յոլա գնացել, թե իշխան Ավիր֊ 
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բեյին, իմ հեռավոր ազգականին և ազնվազարմ անձնավո-

րոլթյանն էւ չեմ ձանձրացրել, թե Ռաֆայելի Մագոննայի 

մասին եմ գբել տիկին Պբիլուկովայի ալբոմ ում, թե Մ աբֆա 

Պետբովնայի հետ եմ յոթ տաբի անընգհատ ապրել կալված-

քում, թե Սեննա յա հբա սլա բակում, Վյազեմսկու տանն եմ 

հնում գիշերել*, և գուցե Բեր գի հետ թռչեմ օգապւսբիկով։ 

— Լավ, թույլ տվեք հարցնել, շո՞ւտ եք մեկնելու ճանա-

պարհ որ գութ յան։ 

— Ի՞նչ ճանապարհորդություն։ 

— Դուք հո ինքներդ ասացիք,,. 

— Հա'էէ. Իսկապես, ես այգ մասին ասացի ձեզ,,, էհ, 

դա բարդ հարց է,,% Հապա մի գիտեն ա յի՜ ք, թե ինչի մասին 

եք հարցնում,— հանկարծ բարձրաձայն ավելացրեց Սվիգրի-

գայլովը և կարճ ծիծաղե ց։— Ես գուցե ճանապարհորդելու 

փոխարեն ամուսնանամ, ինձ համար հարսնախոսությոլն են 

անում ։ 

— Այստե՞ղ։ 

— Այո։ 

— Այդ ե՞րր հաջողացրիք։ 

— Բայց շատ եմ ցանկանում մի անգամ տեսնվել Ավ֊ 

դոայա Ռոմանովնայի հետ։ էր շոբեն եմ խնդրո ւմ։ Դե, ցտե-

սություն,,, ա՛խ, հա՛, ա՛յ թե մոռացա, Ռոգիոն (հոմա-

նովիչ, հաղորգեցեք ձեր քրոջը, որ Մարֆա Պետրովնան նր-

բան երեք հազար ռուբլի է կտակեր Դա բոլորովին ճիշտ է։ 

Մարֆա Պ ետրովնան կարգագրություն էր արել մահից մի 

շաբաթ առաջ, իմ ներկա J ութ յամբ։ Երկու-երեք շաբաթ 

հետո Ավգոտյա Ռոմանովնան կարող է ստանալ փողըt 

•— Դուք ճի՞շտ եք ասում։ 

— ճիշտ։ Հաղորգեցեք։ Դեհ, ցտեսությունt Ես այստեղից 

մ ո տի կ եմ ապրում։ 

Դուրս գալով, Սվիդրիդայլովը գռան շեմին հանդիպեց 

Ռա դում ի խինին ։ 
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Արդեն համարյա ժամը ութն էր, երկուսն էլ շտապում 

էին դեպի Ռակալեեի հյուրանոցը, որպեսզի Լուժինից ավելի 

շուտ հասնեինt 

— Այգ ո՞վ էր,— Հարցրեց Ռազումիխինը, երբ նրանք 

դուրս եկան փողոց։ * 

— վիդրիգա ՏԼովն էր, հենց այն կա լվա ծա տերը, որի 

տանը վիրավորել էին քրոջս, երբ այնտեղ ծառայում էր իբրե 

դաստիարակ,չուհիէ Ավիդ րիդա յլովի սիրային հետապնդում֊ 

ների պատճառով հեռացել էր այնտեղից. նրան վսնգել էր 

^'1ԻդրՒԳայ1ո,1Ի Կինը՝ Մարֆա Պետ բովն անէ Այդ Մարֆա 

Պե տ րովնան հետո Դան յայից ներողության Լր խնդրեի իսկ 

վեր շերս հանկարծ մեռավ։֊ Քիչ առաջ նրա մաւ։ին Էինք իա֊ 

it ում ։ Չգիտեմ ինչու ես շաա եմ վախենում այգ մարդուցւ 

Նա ժամանել Է կնոջ թաղումից անմիջապես հետու Նա շատ 

տարօրինակ Է ե. ինչ֊որ վճիռ Է ըն զուն ել,** Նա կարծես մի 

բան գիտե,,. Հարկավոր Է նրանից պաշտպանել Դան յա յին,,, 

Եո ուզում Էի սա ասել քեզ, լսո՞ւմ ես։ 

— Պաշտպանե*լ։ Նա ի*նչ կարող Է անել Ավգոտյա Ռո֊ 

ման ովնայի դեմ։ Շնորհակալություն քեզ, Ռոգյա, որ ինձ 

ւս-յդ ասացիր,,, Այո, այո, կպաշտպանենք... Ո՞րտեղ Է ապ֊ 

բում։ 

— Չգիտեմ։ 

— Ին չո՞լ չհարցրիր։ Ափսո՛ս։ Սակայն ես կիմանամ։ 

— Դու նրան տեսա՞ր,— կարճ լռությունից հետո հարցը֊ 

ոեօ Ռա սկոլնիկովը։ 

—• Այո, նկատեցի, լավ ն կա տեցիէ 

Դու նրան նա յեցի՞բ, պա՞րզ տեսար,— վերստին 

հարցրեց Ռասկոլնիկովը։ % 

— Այո, պարզ հիշում եմ* հազար մարդու մեջ Էլ կճա-

նաչեմ, ես դեմքերը լավ եմ հիշում։ 

Դարձյալ մի քիչ լռեցին։ 

— Հըմ,,, այգ լավ Է,,,— փնթփնթաց Ռասկոլնիկովը։ — 

չէ, գիտե՞ս, ես մտածե ցի... մ տածեցի, որ գա գուցե և 

ֆանտազիա է։ 
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— 1՝նւԻ՞ մասին ես խոսում, ես այնքան էլ լավ չեմ հաս-

կանում քեզ։ 

— Դուք բո լորդ աո ում եք, թե ես խելագարված եմ,— 

ժպիտից՛ բերանը ծռմռելով, ասաց (հասկոլնիկովը,— հիմա 

ինձ էլ թվաք, որ գուցե իսկապես ես խելագար եմ և միայն 

ուրվԽկան եմ տեսել։՝ 

— Այդ ինչե՛՛ր ես ասում։ 

— Դե ով գիտե, գուցե ես իրոՔ խելագար եմ ե ամեն 

ինչ, որ եղել է այս բոլոր օրերին, գուցե միայն երևակայու-

թյանս մեջ է կատարվեի 

է՞— է', Ռոդյա, էլի փչացրել են տրամադրությունդ.«« 

Լավ, ի՞նչ էր ասում նա, ինչի՞ համար էր եկել։ 

Ռա սկոլնիկովը չպբյտասխանեց։ Ռազումիխինը մի րոպե 

մտածմունքի մեջ ընկավ։ 

— Դե լսիր իմ հաշվետվությունը,— սկսեց, նա։— Ես 

եկա քեզ մոտ, դո։ քնած էիր։ Հետո ճաշեցինք, հետո էլ գը-

նացի Պորֆիրի ի մոտ, Զամետովը շարունակ նրա մոտ է։ Ես 

ուզում էի խոսակցություն սկսել, ու ոչինչ դուրս չեկավ։ Չկա-

րողացա ինչպես հարկն է խոսք բաց աներ նրանք կարծես 

րան չեն հասկանում և չեն կարող հասկանալ, բայց ամենևին 

էլ չեն շփոթվում։ Ես Պ որֆիրիին տարա լուսամուտի մոտ ու 

սկսեցի խոսել, բայց դարձյալ րան դուրս չեկավ. նա էլք ես 

էլ մի կողմ էինք նայում։ Վերջապես, ես բռունցքս մոտեցրի 

նրա քթին և ասացի, որ կջնջխեմ իր, իմ ազգականի գլուխը* 

նա միայն նայեց ինձ։ Ես թքեցի ու հեռացա, և ուրիշ ոչինչ։ 

Շատ հիմար բան ստացվեց։ Զամետովի հետ բոլորովին չխո-

սեցի։ Դիտե՞ս, ես մտածեցի, թե փչացրել եմ գործը, իսկ երբ 

իջնում էի սանդուղքից, գլխումս այ թե ինչ միտք ծագեց« 

ախր ես ու դու ինչո՞ւ ենք գլուխ ցավեցնում։ Այլ բան է, եթե 

քո դեմ վտանգ կամ որևէ դավ լիներ, բայց այստեղ ի՞նչ- վը-

տաԱգ կա։ Դու նրանՒց հետ ոչ մի գործ էլ չունես, դե ուրեմն 

թքած նրանց վրա* մենք հետո կծիծաղենք նրանց վրա, իսկ 

եթե ես քո տեղը լինեի, կմոլորեցննի նրանց։ Չ՝է՞ որ- Հետո 

ամաչիլու են։ Թքիր-գնա* հետո կ կաբելի է հասցնեէ նրանց 

մռութներին, իսկ առայժմ ծիծաղենքt 

— Իհարկե, այդպես է,— պատասխանեց Ռասկոլնիկո վը։ 
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<r/»«jկ վաղը դու ի՞նչ կասեա), մտածեք նա։ Տարօրինակ բան, 

մինչև ՛այժմ ոչ մի անգամ իր մյղքով էչէր անցել, թե Հի*նՀ 

կմտածի Ռաղում ի խինը, եթե իմանա»։ Մ տածելով այգ, Ռւաս֊ 

կո՚ՀԿիկովը ակնապիշ նայեց ընկերոջը։ ՞կրան այնքան էչ չէր 

հետաքրքրել վերջինիս հաշվետվությունը ^ որֆիրիին այյցե֊ 

լելու մասին« այգ ժամանակվա ընթացքում շատ եշատ յւան 

էր պակասել ու ավելացել.** 

Միջանցքում նրանք Հսւկգիպեցին Հուժինին, սա ՝եկկ էր 

ուղիղ Ժամը ութին և փնտրում .էր մպւ աղջխս զբաղեցրած 

համարը, ա յնպես ոբ եյքեքն էլ ներս մ՛տան Աիապին, առանց 

իրար նայելու Լ բարևելու։ Երիտասաբդնեբը աո աջ անցան, 

իսկ Պ,յոտր Պնաբռ^իչը հքաղաքավաբոլթյան համ ար մի ՝քիդքր 

հապաղեց նախասենյակում, հանելով վերարկուն։ Պո\յյխե֊ 

՛բիտ Ալեքսանդր ովնան իսկույն դուրս եկավ շեմում նրան գի՛ 

մավորելու։ Դունյան ողջունեց եղբորը։ 

Պ>յ<ո տ ր Պետրովիչը ներս մտավ և բավական սիրալիր, թե-

պետեւ կրկնապատկված պատկառելիությամբ գլուխ տվեց 

•կանանց։ Սակայն նա այնպես ՛Էր նայում, որ կարծես ՛թե մի 

՛ՔԻԼ ւՓ^ՓՎել Էր և իրեն անհարմար Էր գդում։ Պույլխեբիա 

Ալեքսանդր ովնան, որ կարձես նույն պե ս շփոթված լինկր, իս֊ 

•կուչն շտապեց .բոլորին նւսոեցնել կլոր սեղանի ^"ւբջ, որի 

վբա թշշում էր ինքնաեռը։ Դունյան և Լուժինը տեդավորվե֊ 

ցին ւփբար դիմաց, սեղանի հակադիր կողմ երոյ.մւ Ռաղում ի-

խինը ՛և Ռասկոլնիկովը նստեցին Պույլխերիա Ալեքսանդրով֊ 

նայի դիմաց՝ ՛Ռազումիխինը՝ Լուռ\ինին մոտիկ, ի՛սկ Ռասկռլ֊ 

նիկովը #ըոշ կոդթին։ 

Տիրեց վայրկենական լռություն։ Պյոտր Պեարովիչը գան֊ 

դադ հանեց բատիստե թաշկինակը, որից անուշահ՛ոտ ՛օծա-

՛նելիքի հոտ էբ բուբյյլմ, ու խնչեց այնպիսի ՛մարդու յօեսքռվ, 

որն Jtp արժանապատվությունը վիրավորված է համարում 

բացի այդ, հաստատապես որոշել է բացաարոլթյուՇնկ։ պա֊ 

հանքհջ։ նախասենյակում նրա մտքով անցել էր չհանկլ 

վերարկուն Ու ետ գնալ, այդ կերպ ju ստոր են ու թունդ պատ-

մել **Խբն ու ^աղջկան, մի անդամից նրանց ամեն ՛ինչ զգալ 

տալ* An^ ՛նա սիր*ո յագեց այդ ֊անել։ Այդ մարդը անոբդշ 

դրություն չէր սիրում, հարկավոր .էր պարվել ամեն եթե 

պարզապես խախտված է հրամանը, ուրեմն մի ոբևէ բան 
֊ տ ֊ 



կաչ ուրեմն ավելի լավ է դա առաջուց իմանալ* իսկ պատ-

ժելու համար միշտ էլ ժամանակ կլինի ե դա իրենից է կա խ ֊ 

վա&քւ 

— Հուսով եմ, որ ձեր ճանապարհորդությունը բարեհա-

ջող կ անցել,— սառն քաղաքավարությամբ դիմեց նա Պույլ-

խեբիա Ալեքսանդրովնայինւ 

— Փա ոք աստծու, Պյոտր Պետրովիչt 

— Խիստ հաճելի Է։ Ավդոտյա Ռոմ անովնան չհոգնե՞ցէ 

— Ես շահել և ուժեղ եմ, չեմ հոգնի, իսկ մայրիկը շատ 

ծանր վիճակում Էր,— պատասխանեց Դունեչկան։ 

— Ի՞նչ արած, մեր երկրի ճանապարհները շատ երկաթ 

ենէ Մեծ Է այսպես կոչված <Xմայր Ռուսաստանը])**, Երեկ ես 

ոչ մի կերպ չկարողացա դիմավորել, թեև շատ Էի ցանկա-

նում։ Սակայն հուսով եմ, որ ամեն ինչ կատարվեց առանց 

մի աոանձին գլխացավանքի, այնպես չէ՞։ 

— Ախ, ոչ, Պյոտր Պետրովիչ, մ ենք խիստ վհատված 

էինք,— մի աոանձին ինտոնացիայով շտապեց հայտարարել 

Պ ույլխերիա Ալեքսանդրովնան,— ու եթե աստված ինքը երեկ 

մեզ չուղարկեր Գմիտրի Պրոկոֆիչին, մենք ուղղակի կկոր-

չեինք։ Ահա նա, Դմիտրի Պրոկոֆիչ Ռազումիխինը,— ավե-

լացրեց Պ ույլխերիա Ալեքսանդրովնանv ցույց տալով Ռազու-

միխինին։ 

—• Երեկ ես*,* բախտ ունեցա ծանոթանալու,— փնթփ ըն-

թաց Լուժինը՝ խոժոռված ու խեթ նայելով Ռազումիխինին, 

հե աո էլ կիտեց հոնքերը և լռեց։ Առհասարակ Պյոտր Պետ-

րովիչը պատկանում էր այն մարդկանց թվին, որոնք հասա-

րակության մեջ չափազանց սիրալիր են և առանձնապես ։տի-

րասիրություն են հավակնում, բայց հենց որ մի բան իրենց 

ուզածով չի լինում, իսկույն կորցնում են իրենց այդ հատ-

կությունը և ոչ թե սրտաբաց ու հասարակությանը աշխու-

ժացնող կավալերի, այլ ավելի շուտ ալյուրով լեցուն պարկի 

են նմանվում։ Բոլորն էլ դարձյալ լուռ էին. Ռասկոլնիկովը 

համ առորեն ձայն չէր հանում, Ավդոտյա Ռոմանովնան ա-

ռայժմ չէր ուզում ընդհատել լռությունը, Ռազումիխինը ասե-

յիք չուներ, այնպես որ Պ ույլխերիա Ալեքսանդրովնան դարձ-

յալ սկսեց անհանգստանալ։ 

— Մարֆա Պե տբովնան մեռել է, դուք լսե՞լ եք,— ասաց 
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նա՝ դիմելով անհարմար դրությունից դուրս գալու իր հիմ* 

նական միջոցին։ 

— Ինչպե՛ս չէ, լսել եմ։ Լուրը անմիջապես ինձ հասավ, 

ու ես նույնիսկ եկա ձեզ հազորդելու, որ Արկադի Իվանովիչ 

Ս վիդրիգա յլովը կնոջ թաղումից անմիջապես հետո հապճեպ 

մեկնել է Պեաերբուրգ։ Սրանք են իմ ստացած միանգամայն 

ճիշտ լուրերը։ *•՝-

— Պ ետերբո"ւրգ, այստե ղ,— անհանգիստ հարցրեց Ղու-

նեչկան և մոր հետ հայացքներ վւոխանակեց։ 

— ճիշտ այդպես, և, իհարկե, ոչ աոանց նպատակների, 

եթե նկատի առնենք մեկնելու հապճեպությանը և առհասա֊ 

բակ նախորդ հանգամանքները։ 

— Տեր աստված, մի՞թե նա այ սա եզ կ հա)։ զիսս։ չի թող-

նելու Ղունեչկային,— բա լյա կանչեց Պույլխերիա Ալեքսանդ-

րովնան։ 

— Ինձ թվում է, որ դուք էլ, Ավդոտյա Ռո մ ան ս վն ան կ 

չպետք է առանձնապես անհանգստանաք, իհարկե, եթե ինք-

ներդ չցանկանաք նրա հետ որևէ հարաբերություն պահպա-

նել։ Ինչ վերաբերում է ինձ, ես հետամտում եմ և հիմա հե-

տո: քրքրվում եմ, թե նա որտեղ է իջևանել.*. 

— Ախ, Պյոտր Պետրովիչ, դուք չեք հավատա, թե հիմա 

ինձ որչափ վախեցրիք,— ասաց Պ ույլխերիա Ալեքսանդրով֊ 

նան։— Ես նրան ընդամենը երկու անգամ տեսա, և նա ինձ 

զարհուրելի, զարհուրելի թվաց։ Ես հավատացած եմ, որ նա 

է եղել հանգուցյալ Մարֆա Պետրովնայի մահվան պատճա-

ռը։ 

— Չի կարելի այգ եզրակացնել։ Ես ճշգրիտ աեղեկոլ-

թյուններ ունեմ։ Չեմ վիճում, գուցե նա, այսպես ասած, վի-

րավորանքի բարոյական ազդեցությամբ նպաստել է իրերի 

արագ ընթացքին. իսկ ինչ վերաբերում է այդ անձնավորու-

թյան վարքին ե առհասարակ բարոյական բնութագրման, 

ապա ես ձեզ հետ համաձայն եմ։ Չգիտեմ հարո՞ւստ է նա 

այժմ, ե նրան ի՞նչ է թողել Մարֆա Պետրովնան. այդ ինձ 

Հա յտնի կլինի ամենակարճ ժամանակամիջոցս լմ* Բա1ց* 

իհարկե, այստեղ, Պ ե տերբուրգում, ունենալով թեկուզ սահ-

մանափակ դրամական միջոցներ, նա ձեռք չի քաշի իբ Հին 

սովորություններից։ Այդ կարգի մարդկանցից նա առավելա-
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պե'*յ անառակն է ու. արատավորը* Ես բավականաչափ հիմք 

ունեմ ենթադրելու, որ Մարֆա Պետրովնան դժբախտություն 

ունենալով ութ տարի առաջ- սիրահարվել նրան ու վճարել 

նրա պարտքը, նրան ծառայություն մատուցեց նաև մի այլ 

առնչությամբ, միայն նրա ջանքեբով ու զոհարեբություննե** 

րռվ հենց սկզբից քողարկվեց քրեական մի գործ, գազանա֊ 

յին և, այսպես ասած, ֆանտաստիկ ոճրագործություն, որի 

համար նա կարող էր Սիբիր աքսորվեր Ահա թե ինչպիսի 

մարգ է նա, եթե կուզեք իմանար 

— Ախ, տեր աստված,— րացականչեց Պույլխերիա 

Ալեքսանդրովնան։ Ռասկոլնիկովը ուշադրությամբ լսում էր։ 

— Ղուք ճի՞շտ եք ասում, որ այդ մասին ճշգրիտ տեզե-

կոկթյուններ ունեք,— խստորեն և ազդու հարցրեց Դոլնյան։ 

— Ես ասում ե՛մ միայն այն, ինչ ոբ գաղտնապես լսել եմ 

հանգուցյալ Մարֆա Պետրովնայից։ Պետք է ասել, որ իրա-

վաբանական տեսակետից գւս շատ մութ գործ է։ Այստեղ 

ապրում էր, հիմա էլ կարծեմ ապրում է ոմն Ռեսսլիխ, օտա-

րուհի, մանր վաշխառու, որը ուրիշ գործերով էլ է ղբաղվումէ 

Հենց Ա՛յդ Ռեսսլիխ ի հետ Էլ պարոն U վիդրիգա յլովը վաղուց 

ինչ-որ միանգամայն մոտիկ ու խորհրդավոր հարաբերու-

թյունների մեջ Էր։ Ռեսսլիխի մոտ ապրում Էր նրա հեռավոր 

ազգական ուհին, կարծեմ համր և խուլ, տասնհինգ թե նույ-

նիսկ տասնչորս տարեկան մի ուղջիկ, որին այգ Ռեսսլիխը 

անչափ ատում Էր ու կշտամբում մի կտոր հացի համար, 

նույնիսկ տմարդորեն ծեծում Էր։ Մի անգամ նրան գտան 

ձեղնահարկում կախված։ Ասում Էին, որ նա այգ կերպ ինք-

նասպանություն Էր գործեր Աովոբակէսն արարողություննե-

րից հետո բանը դրանով Էչ վերջացավ, բայց. հԽտագայում 

մատնություն եղւօվ, որ երեխային...՚ դաժանորեն պյստվա-

ղրկել էր Ա վի գրի գա յլովր։ ճշմարիտ է, այդ բոլորը անորոշ 

էր, մ ատն ողը մի ուրիշ օտարուհի՝ գերմանոլհի էբդ վստա-

հություն չվայելող և տխրահռչակ մի կին. վերջապես, Մար-

ֆա• Գետ րովնայի ջան քերի ու փողերի շնորհիվ այգ մասւնոլՎ 

թյունն էլ կոծկվեց, միայն լուրեր մնացին« fiwjjfr այնուա* 

մ՝ենայնիվ, այդ լուրերը շատ նշանակալից էին* Դուք) Ավդոտ-

յա Ռոմանովնա, իհարկե-, նրանց մոտ լսած*կբինեք՝ Ֆիղիպ 

անունով մի մարդու մասին, որը վեց տարի առաջ, դեռ 



ճորտատիրական իրավունքի ժամանակներում մեռել Էր խոշ֊ 

tn անգո ւմն երից։ 

— Ընդհակառակը, ևս Հսել >Էի, որ այգ Ֆիէիպը ինքն էր 

կախվել։ 

— ճիշտ այգպեսք բայց նրան ստիպել կամ ավելի լավ 

է ասենք՝ ինքնասպանության էր մղել պարոն Ավիդըիգայլո-

վի կողմից եղած հալածանքների th պատիժների անընդհատ 

սիստեմը։ 

— Ես այգ չգիտեմ,— սառը պատասխա՛նեց Գունյէմն,— 

ես լսեէ էի միայն մի ինչ-որ շատ տարօրինակ պատմություն, 

թե այգ Ֆիւիպը ինչ֊որ հիպոխոնդրիկ էր, մի տեսակ տնա-

բույս վքիւիսոէիա, մարդիկ ասում Էին, թե նա չկարդալուց 

Է**t ՈԼ կախվել Էր ավելի շուտ ծադրանքների, 

քան Սվիդրիդայլովից ծեծ ուտելու պատճառով։ Սվիդրիգայ֊ 

լովը իմ ներկայությամբ լավ Էր վարվում սպասավորների 

հետ, ե սպասավոբները նույնիսկ սիրում Էին նրան, թեև 

իրոք մեղա գրում ՛Էին Ֆիլիսլի մա՛հվան ՛համար։ 

— Ավդոտյա Ռոմանռվնա, ես տեսնում եմ, որ դուք 

հանկարծ տրամադրվել եք նրան արդարացնելուասաց 

Լուժինյյ՝ երկիմաստ ժպիտից ծռմոելով բերանը-։— իրոք, 

նա խորամանկ ու հրապուրիչ մարդ Է կանանց նկատմամբ, 

դրա ողբալի օրինակը Մարֆա Պետրովնան Է, որը այդպես 

տարօյփնակ կերպով մեռավ։ Ես միայն ուզում Էի իմ խոր-

հրրդով օգնել ձեզ և ձեր մայրիկին, նկատի ունենալով, որ 

Ավիդրիդայլովը անկասկած նոր .փորձեր կանի ձեզ մոտենա 

լու համար։ Ինչ վերաբերում Է ինձ, ես հաստատ հավատա-

ցած եմ, որ այգ մարգը պարտքերը չվճարելու համար ան-

կասկած նորից կալանատուն կընկնի։ Մարֆա Պետրովնան 

բնավ երբեք մտադիր չի եղել նրան որևէ գումար թողնել 

նկատի յյւնենալով երեխաներին, ու եթե -մի բան էլ թողել է, 

ապա գա ամենաանհրաժեշտ ծախսերի համար է, սահմա-

նափակ, չնչին, ու նրա սովորությունները ունեցող մարդուն 

մի տարի կ չի բավականանա։ 

— Պյոտր Պետրովիչ, խնդրում եմ ձեզ, այլևս }չխռսենք 

պարոն Սվիդրիգայլովի մասին, գա ձանձրացնում է փնձ,—-

ասաց Ղ՛ուն յան։ 



— Ծ՚էֆդրՒ ԳաՏԼո1Լը այսօր ինձ մոտ եկավ,— հանկարծ 

ասաց Ռասկոլնիկովր, որ մինչ այգ լռում Էր։ 

Բոլոր կողմ երից բացականչություններ լսվեցին, բոլորր 

գաբձան դեպի Ռասկոլնիկովը։ նույնիսկ Պյոտբ Պետրովիչն 

Է\ հուզվեց։ 

— Մեկ ու կես ժամ առաջ, երբ ես քնած Էի, նա նեբս 

մտավ, արթնացրեց ինձ և ասաց իր անունըշարունակեց 

Ռասկոլնիկովը։— Նա բա վա.կան ուրախ Էր ու սանձարձակ 

և միանգամայն հուսով Է, որ ես կմտերմանամ իր հետ։ Ի 

միջի այլոց նա շատ Է ուզում քեզ հետ տեսնվել, Դունյա, ոլ 

ինձ խնդրում Էր միջնորդ լինել այգ տեսակցությունը գլուխ 

բերելու համար։ Նա քեզ մի առաջարկ Է անելու* ինձ ասաց, 

թե այդ ինչ առաջարկ Է։ թացի դրանից, նա ինձ հաստատա-

պես հազորդեց, որ Մարֆա Պետրովնան մահվանից մի շա-

բաթ առաջ քեզ, Դոլնյա, կտակել Էր երեք հազար ռուբլի, և 

գոլ կարող ես հիմա շատ շուտով ստանալ այգ փողը։ 

— Փա ոք աստծու,— ղ ոլեց Պ ույլխերիա Ալեքսանդրով-

նան և խաչակնքեց t— Աղոթիր նրա համար, Գոլն յա, աղո-

թիր։ 

— Այգ !'ՐՈՔ ճշմարիտ Է,— բերանից թռցրեց Լուժինը։ 

— Հե աս՞, հետո ի՞նչ եղավ,— հարցրեց Դունեչկան։ 

— Հե աո նա ասաց, թե ինքը հարուստ չէ և ամբողջ կալ-

վածքը բաժին է ընկնում իր երեխաներին, որոնք հիմա մո-

րաքրոջ մոտ են։ Հետո էլ ասաց, ոբ իջեանել է իմ սենյակին 

մոտիկ ինչ-որ տեղում, իսկ թե որտեղ, չգիտեմ, չհարցրի,.* 

— Բայց նա ի՞նչ, ի՞նչ է ուզում առաջարկել Դունյա յին, 

ասա՞ց քեզ,— հարցրեց խիստ վախեցած Պույլխերիա Ալեք-

սանդր ովնւսն։ 

— Այո, ասաց։ 

— Ինչ։ 

— Հետո կասեմ։— Ռասկոլնիկովը լռեց ու սկսեց խմել 

իր թեյը։ 

Պյոտր Պետրովիչը նայեց ժամացույցին։ 

— Ես գործ ունեմ, պետք է գնամ ե այդպիսով չեմ խան-

գարի ձեղ,— մի փոքր վիրավորված տեսքով ասաց նա և 

աթոռից վեր կացավ։ 

— Մնացեք, Պյոտր Պետրովիչ,— ասաց Դոլնյան,— դ**ք 
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հո մտադրվել էիք երեկոն այստեղ անցկացնել։ Բացի այդ, 

դուք գրել էիք, որ ցանկանում եք ինչ-որ խոսակցություն 

ունենալ մայրիկի հետ։ 

— ճիշտ այդպես է, Ավդոտյա Ռոմանովնա,— կտրուկ 

ասաց Պյոտր Պետրովիչը՝ դարձյալ նստելով աթոռին, բայց 

գլխարկը դեռ ձեռքին սլա հ ած,— ես իրոք ցանկանում էի 

բացատրվել թե ձեզ և թե ձեր հարգարժան մայրիկի հետ, այն 

էլ շատ կարևոր խնդիրներում ասին։ Բայց, ինչպես որ ձեր 

եղբայրը չի կարոզ իմ ներկայությամբ հաղորդել պարոն 

Ա վիդրի Դա յլո վի ինչ-որ առաջարկները, այնպես էլ ես չեմ 

ցանկանում և չեմ կտրող.«• ուրիշների ներկայությամբ... 

բացատրվել շատ և շատ կտրեոր մի քանի խնդիրների մասինt 

Այն էլ ասած, իմ հիմնական ե թախանձազին խնդրանքը չի 

կատարվել,,, 

Լուժինը դառն ժպտաց ու փքվելով լռեցւ 

— Մեր տեսակցությանը եղբորս ներկա չլինելու վերա-

բերյալ ձեր խնդրանքը չի կատարվել միայն իմ պահանջով, 

— ասաց Դունյան։— Ղուք դրել էիք, թե եղբայրս վիրավո-

րել է ձեզ. ես կարծում եմ, որ հարկավոր է դա անմիջապես 

պարզել, և դուք պետք է հաշտվեք։ Եվ եթե Ռոդյան իրոք 

վիրավորել է ձեզ, ապա նա պ ե տ ք է ձեզնից ներողություն 

խնդրի և կխնդրի: 

Պյոտր Պետրովիչը իսկույն սկսեց հոխորտալ։ 

— Ավդոտյա Ռոմանովնա, կան այնպիսի վիրավորանք-

ներ, որոնք չի կարելի մոռանալ, ինչքան էլ որ բարի կամք 

ցուցաբերես։ Ամեն ինչ ունի իր սահմանը, որից անցնելը 

վտանգավոր է, որովհետև եթե անցնես, էլ չես կարող եա 

դառնալ։ 

— Ես այգ մասին ձեզ բան չասացի, Պյոտր Պետրովիչ,~• 

մի փոքր անհամ բեր վրա բերեց Դունյանt— Լավ հասկա-

ցեք, որ մեր ամբողջ ապագան հիմա կախված է նրանից, թե 

արդյո՞ք որքան կարելի է շուտ կպարզաբանվի ու կկարդա-

վորվի այգ ամենը, թե ոչ։ Ես ուղղակի և պարզ ասում եմա 

որ այլ կերպ չեմ կարող վերաբերվեի ու եթե ես գեթ որևէ 

չափով թանկ եմ ձեզ համար, ապա այդ ամբողջ պատմու-

թյունը պետք է հենց այսօր վերջանա, թեկուզև այդ դժվար 
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լինի։ Կրկին ասում եմ ձեզ, եթե եղբայրս մեղավոր Է, ներո-

ղություն կխնդրի։ 

— Զարմանում եմք որ դուք հարցը այդպես *եք դնում, 

Ավգոտյա. .Ռոմանռվնա,— հետզհետե ավեւի Էր ՛ջղայնանում 

Լուժինը,— թանկ պն ահա տելով և, այսպես ասած, պաշտելով 

ձեզ, ես միևնույն ժամանակ միանգամայն կարող եմ չսիրել 

ձեր ընտանիքից որևէ մեկին։ Հավակնություն ունենալով, որ 

մենք միասին երջանիկ կլինենք, միևնույն ժամանակ ես չեմ 

կարող անիրագործելի պարտավորոլթյուններ վերցնել*** 

— Ախ, թողեք այգ ամբողջ խոովկսէնութ յունը, Պյոտր 

Պետրովիչ,— հուզված ընդհատեց Դունյան,— ՛եղեք այնպես 

խելոք ու ազնիվ մարդ, ինչպես որ ես ձեզ միշտ համալրել 'եմ 

և ուզում եմ համարել։ նս ձեզ մեծ խոստում եմ տվել, ես 

ձեր հարսնացուն եմ* դե ուրեմն վստահեցեք ինձ այո գոր-

ծում և հավատացեք, դր ես կկարողանամ ս/նաչաո լթնել։ 

Այն ՀանդամաՀ։յ*ը, որ ես դատավորի դեր եմ վերցնում, 

նույնպիսի անակնկալու՛թյուն է եղբորս համար, ինչսքես և 

ձեզ համար։ Երբ ձեր նամակը ստանտլոլց հետո ես այսօր 

նրան հրավիբեցի ներկա լինել մեր տեսակցությանը, եռ փմ 

դիտավորություններից ոչինչ չհաղռրէՀեցի նրան։ ՀաէՏկայյլՏեք, 

որ եթե դուք չհաշտվեք, ապա ես սքետք Հ լքնտրեմ ձեվնից 

մեկին* կամ ձեզ կամ նրան։ Հարցը այդպես Է ՛դրված թե &եր 

և թե նր ա կողմից» ես չեմ ուզում ս խաչվել Jl չպետք ՛Է սխալ-

վեմ ընտրություն կատարելիս։ Ջեզ համար ևս պետք Է ՛բա-

ժանվեմ եգբռյպիցս. եղբորս համար ես պետք Է բաժանվեմ 

ձեզնից։ ես ոպում եմ և կարող եմ հիմա հաատաօո իմանալ 

արդյո՞ք նա եղբայր Է ինձ համար, մյոօս էկոզմից իմա^նալ 

արդյո՞ք ես թանկ եմ ձեզ համար, արդյո՛՛ք դուք փնչպես 

հարկն Է գնահատում եք ինձ* իմ ամուսի՞նն Ֆք, Հթե ոչ։ 

— Ավգոտյա Ռոմանռվնա,— նեղանալով տաս ց Լռւժի-

նր,— ձեր խոսքերը չավ։ա զանց նշանակալից են ինձ համար* 

կասեմ ավելին1 նույնիսկ վիրավորական են, եթե նկատի 

ունենանք այն դիրքըt որ ես պսւս^իվ ունեմ գրավելու ձհբ 

նկատմամբ։ Բացի այն, որ դոլք վիրավորական և տարօրի-

նակ զուգադրություն եք թույլ ս%ալիս0 որ դուք ինձ մե-

ծամիտ երիտասարդին հավասար եք համարում, ՛դուք. 

ձեր խոսքերով հնարավոր եք հա մարում խախտել ինձ ւոըր-
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փած խոստումը։ Դուք ւասէէմ եք՝ <rկամ դուք, կամ նա», 

էէՀթեմն հենց.! դրանով ցույց* hp տալիս, թե ես որքան քիչ նը-

շաՏսսկություն ունեմ ձեզ՝ համար*,* Ես չեմ կարող այգ թույլ 

սոալ նկաաի ունեն աչով մեր միջև գոյություն ունեցող հա֊ 

րաբերոլթ յունները և*,, պ արա ավերությունները։ 

— Ինչպե՛՛ս,— տաքացավ Դունյան,— ես ձեր շահը հա֊ 

մա գրում եմ այն ամննի հետ, ինչ֊որ՝ մինչև այժմ կյանքում 

թանկ Է եղկ ինձ համար, թճչ որ մինչև այժմ կաղմեչ Է իմ 

uuffmi|£ կյանքը, և հանկյսրծ դուք վիրավորվում եք, որ ես 

ձեզ f j i £ արժե՜ք եմ տալիս։ 

Ռասկոլնիկովը լուո և կծՒու ժպտաց, Ռազումիխինը ցընց-

վեց» ԲաՏ0 Պյոտր Պետրովիչը չընդունեց առարկությունը, 

ընդհակառակը, նա հետզհետե ավելի բծախնդիր ու գյուրա-

գրգիռ Էր դառնում, ասես դրանից հաճույք Էր ստանում։ 

— Սերը դեպի կյանքի ապագա ընկերը, դեպի ամուսինը, 

պետք Է գերազանցի եղբոր նկատմամբ եղած սիրուց,—• 

խրատական տոնով ասաց 'նա,— համենայն դեպս ես չեմ 

կարող այստեղ հավա սար լինել,** թեև ես առաջուց հայտ֊ 

նեցի, որ ձեր եղբոր ներկայությամբ չեմ կարող և չեմ ԷԼ 

ցանկանում բացատրել այն ամենը, ինչի համար որ եկել եմf 

ւէէյնոլամենայնիվ մտադիր եմ հենց հիմա դիմել ձեր շատ ե 

շատ հարգելի մայրիկին, միանգամայն հիմնական և ինձ 

համար վիրէս վոբական մի մոմենտի վերաբեր յա լ անհրա-

ժեշտ բացատրության համար% Ձեր որդին,— դիմեց նա 

Պույլխերիա Ալեքսանդրռվնային,— երեկ պարոն Ռասսուդ-

կինի ներկայությամբ (կամ,., կարծեմ այդպե՞ս Է, ներեցեք, 

ես՛ մոոացել եմ ձեր ազգանունը,— նա սիրալիրությամբ գԼուխ 

տվեց Ռազումիխինին) ՀԻրաՎորնց ինձ՝ աղավաղելով իմ 

այն միտքը, որ այն ժամանակ ես ձեզ հա դո բդել Էի մասնա-

վոր խոսակցության պահին, սուրճ խմելիս։ Ես ասել Էի, որ 

իմ կարծիքով կենսական գա էէն ո լթ յո ւնն եր տեսած աղքատ 

աղջժլա հ՚եա՝ ամ՛ուսնանալը բախտավոր լինելու տեսակետից 

ավելի շահավետ Է, քան լիության մեջ ապրած աղջկա հեաէ 

ամուսնանալը, որովհետև բարոյականության համար ավելի 

օ գա ակար Է։ Զեբ որդին անհեթեթության չափ՝ չափազանցբնլ 

Է այդ խո՛սքերի նշանակությունը՝' ինձ մ՛եղադրելով չարամիտ 

դիտավորությունների. համար և, ըստ իս?> հիմնվելով հենց 
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ձեր նամակի վրա։ Ես ինձ երջանիկ կհամարեմ, եթե ձեզ 

համար, Պ ույլխերիա Ալեքսան դրովնա, հնարավոր լինի փո-

խել տալ իմ համոզմունքը հակառակ ուղղությամբ և գրանժվ 

զգալիորեն հանգստացնել ինձ։ Դե ուրեմն հայտնեցեք ինձ, 

թե հատկապես ի՞նլ տերմիններով եք իմ խոսքերը հաղորգել 

Ռոգիոն Ռոմանսվիչին գրած ձեր նամակում։ 

— Ես չեմ հիշում,— շշկլվեց Պ ույլխերիա Ալեքսանդրով-

նան,— ես հաղորգել եմ այնպես, ինչպես որ ինքս եմ հաս-

կացել։ Չգիտեմ թե Ռողյան ինչպես Է հաղորգել ձեզ.էէ Գուցե 

և նա մի որևէ բան չափազանցրել է։ 

Առանց ձեր ներշնչման նա չէր կարող չափազանցնել։ 

— Պյոտր Պետրովիչ,— իր արժանապատվության զգա-

ցումով ասաց Պ ույլխերիա Ալեքսանղրովնա ն,— ա յ ս տ ե ղ 

մեր գտնվելը ապացուցում է, որ ես ոլ Դունյան այնքան էլ 

վատ կողմից չենք րնգունել ձեր խոսքերբ։ 

— Լավ ասացիր, մայրիկ,— հավանություն տվեց Դուն-

յան։ 

— Ուրեմն ես այստեղ էլ եմ մեղավոր,— նեղացավ Լոլ-

ժինբ։ 

— Հա', Պյոտր Պետրովիչ, ղուք շարունակ Ռողիսնին եք 

if եղա դրում, իսկ ինքներդ նրա մասին սխէսլ բան Էիք գրել 

ձեր նամակում,— սիրտ առնելով, ասաց Պույլխերիա Ալեք-

սանդրովնանt 

— Ես չեմ հիշում, թե ինչ սխալ բան եմ գրել։ 

— Դուք գրել Էիք, թե երեկ ես փողը տվել Էի ոչ թե կառ-

քի տակ ընկած մարդու այրիացած կնոջբ, ինչպես այդ իրոք 

եղել Է, այլ նրա աղջկան (որին մինչև երեկ ես երբեք չէի 

տեսել),— խիստ տոնով ասաց Ռասկոլնիկովը՝ դեմքը չդարձ-

նելով դեպի Լուժինը։— Դուք այդ գրել էիք, որպեսզի ինձ 

կռվեցնեիք իմ հարազատների հետ, ու դրա համար ավելաց-

բել էիք նողկալի արտահայտություններ ձեզ անծանոթ այդ 

աղջկա վարքի մասին։ Այդ բոլորը բամբասանք է և ստորու-

թյան։ • 

— Ներեցեք, պարոն,— պատասխանեց Լուժինը բարկու-

թյունից գոզալով,— ես իմ նամակում անդրադարձել էի ձեր 

հատկոլթ յուննե րին ու վարմ ունքին, որպեսզի այդ կերպ կա-

տարեի ձեր քրոջ և մայրիկի խնդրանքբ, այն է՝ գրել, թե ինչ 
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վիճակում գտա ձեզ և գուք ինչ տպավորություն թողիք ինձ 

էէրա։ Ինչ վերաբերում է իմ նամակում հայտնված մյուս 

մ աքերին, ապա գտեք թեկուզ մեկ անարղարացի տող, այ-

սինքն թե ղուք չեք տվել փողը ու թեկուզ դժբախտ այն ըն~ 

տանիքում անարժան անձնավորությունն ել? չեն եղեր 

— Իսկ իմ կարծիքով ղուք ձեր բոլոր արժանավորու-

թյուններով չարժեք ձեր քարկոծած այն անբախտ աղջկա 

ճկույթն։ ^ 

— Ուրեմն դուք նաև սիրտ կանեիք նրան ձեր մոր և քրոջ 

մոտ է՞լ բերել։ 

— Ես այղ արզեն արել եմ, եթե գոգ ուզում եք իմա-

նալ։ Ես այսօր նրան նստեցրել էի մայրիկիս և Դունյա յի 

կողքին։ 

— Ռո' գ լա,— բացա կանչեց Պ ո։ յլխերիա Ալե ք ս ան ղբ ո վ-* 

ն ա ն ւ 

Դունեչկան կա րմրե ց. Ռաղում իխինը կիտեց հոնքերըւ 

Լուժինը կծու և գոռոզաբար ժպտացt 

— Ավգոտյա Ռոմանռվնա,— ասաց նա,— ինքն երգ եք 

բարեհաճում տեսնել, որ հնարավոր չէ համաձայնության գար 

Հիմա հուսով եմ, որ այս գործը առմիշտ վերջացած է ոլ 

պարզաբանված։ Ես գնում եմ, որպեսզի չխանգարեմ ազ-

գակցական տեսակցության հետագա հաճելիությանը և գաղտ-

նիքները հ ա ղո բզելուն (նա աթոռից վեր կացավ ու վերցրել 

Գվխարկը)։ Ռայց, գնալով, համարձակվում եմ հայտնել, ո;» 

հույս ունեմ այսուհետև ազատված էինել նման հանգիպում֊ 

ներից և, այսպես ասած, կոմպրոմիսներից։ նույնը պետք է 

առանձնապես խնգրեմ ձեզնից, անչափ հարգելի Պ ույլխերիա 

Ալեքսանգրովնա, մանավանգ որ նամակս էլ հասցեագրվա > 

էր ձեզ և ոչ թե մեկ ուրիշին։ 

Պ ույլխերիա Ալեքսան զրո վնան մի քիչ վիրավորվեց։ 

— Ղուք արգեն մեզ բոլորովին ձեր իշխանության տա՛լ 

եք վերցնում, Պյոտր Պետրովիչ։ Դունյան ձեզ պատմեց, թձ 

ինչ պատճառով չի կատարվել ձեր ցանկությունը. նա լավ 

դիտավորություններ ուներ։ Դուք ինձ այնպես եք գրում, որ 

կարծես թե հրամայում եք։ Մի՞թե մենք պետք է ձեր յուրա-

քանչյուր ցանկությունը հրաման համարենք։ Իսկ ես, ընդ-

հակառակը, ձեզ կասեմ, որ գուք հիմա մեր նկատմամբ 
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Փքձտ՚ք է ա ուսնձնապես նրբազգաց ու ն ե ր ո զա մփ տ լինեք, 

wրովհետե մենք ամեն ինչ թողել ենք ե վստահելով ձեղ, մա֊ 

մ անել ենք այստեղ, ուրեմն առանք այն էլ համարյա ձեր իղ-

•fit անութ յան աակ ենք գտնվում։ 

— Ռ՛ա այնքան ՛էլ ՛ճիշտ չէ, Պ ույլխերիա ԱրԼ ք սանդրով֊ 

նա, մանավանդ ներկա մոմենտում, եբբ իմացել եք Մարֆա 

ty-ետրովևաքի կտա՛կ ած երեք հազարի մասին, ոբ կարծեմ 

իւիստ հարմար ժամանակին է, դատելով նոր տոնից, որով 

՛խոսում եք ինձ հետ,— խայթողաբաբ ասաց Լուժ՛ինը։ 

— Դատելով այդ դիտողությունից, իրոք կարելի 4 *են֊ 

թագը ել, որ դուք հույս էիք դրել մեր անօգնականության 

վրա,— ջղայնությամբ աասց Գոլնյան։ 

— Բայց հիմա հո չեմ կարող այդպիսի հույս ոՑէենալ, 

առանձնապես չեմ յցանկանում իաձէգարել մԼրկադի Իվանո֊ 

վիչ ՍւԱ՚Դրիգսւտւովի գաղտնի առաջարկները հա դո բդելուն^ 

ղբոկք նյս հայտնել Է ձեր եղբորը և որոնք,, .ինչպես ես տես֊ 

նում եմ, ձեզ համար հիմնական, գուցե և խիստ հաճելի 

նշանակություն ունեն։ 

֊ Ախ, աստված իմ,— ըացականչեյց Պռւյյխկրիա Ավկ" 

սանգրովնան։ 

Ռաղումիխինը չէր կարողանում աւթ&ռի վրա հանգիստ 

նստած մնալ։ 

— Եվ ղու Հիմա շձ"*/ ամաչում, քույրս,— հարցրեց Ռաս-֊ 

կոլն ի կովը։ 

— Ամաչում եմ, Ռոդյա,— ասաց Դոլնյան։— Պ՛յոտ՛ր 

Պետրովիչ, Հեռա՛ց՛եք այստ՛եղից f— դիմ՛եց նա էէււժինքէն՝ գու~ 

ն ատվելով բարկությունից* 

թվում Է, որ Պյոտր Պետրովիչը այդպիսի վախճան բո*֊ 

յորովին չէր սպասում։ նա մեծ ՛հույս էր դիել իր վրա, խ։ 

ազդեցության վրա, իր զոՀեբի անճարակությսՏֆ վրա։ Հիմա 

էլ չհավատաց, Tip բանը այդպես կվերջանաք հա սփրթնեց, 

շրթունքները ցնցվեցին։ 

— Ավդոտյա Ռոմանովնա, եթե ս այգ խոսքեբֆց 

Հետո դուրս ելնեմ այս գոնիյց, ապա նկատի ունեցեք, T։բ ձէլ 

երբեք չեմ վերադառնա։ Լավ մտածեցեք, իմ խոսքը ՛Հաս֊ 

mատ է։ 



— Ա՛յգ Ւ՞եչ լկտիություն է,— բղավեց Դունյան տեղից 

վերւ կթնալ/ւվ,— ես չեմ էչ ուզում,, ոբ գսւք վհբագաոձաք։ 

— Ինչպես.* ահա թե գոոայչ է՚սւժինը, որը մին-

չև վիրջին ակնթարթը րէդռրովին չէր Հավատում այդպիսի 

վերջավորութ՛յանդ դրաj համար էլ հիմա իսպառ շփոթվել էր։ 

— Ահա թե* թ^ի՜նչ։ Բա՛յց գիտե՞ք, Ավգոտյա Ռոմանովնա, 

որ ես կարող էի և բողոքեր յ, 

— &*նչ իրավունք ունյեք*նրա հետ այդպես խոսելու,— 

տաքացած: միջամտեց Պույլխերիա Ալեքսանդր ովնան,— ին-

չի՞ համար կարող եք բողոքել, Ի՞նչ իրավունքներ ունեքt 

Մի՞թե ես Դան յա յին կտամ ձեգ, այդ տեսակ մարդուն» Հե-

ոացեք, բոլորովին թողեք մեղt Մենք ինքներս ենք մեղավոր, 

որ սխալ գործ բռնեցինք, աոաջին հերթին ես եմ մեղավոր..* 

— Սակայն, Պ ույլխերիա Ալեքստնդրովնա, դուք իմ ձեո-

բերը կապեցիք՛ ձեր տված խոսքով, որից հիմա հրաժարվում 

եքտաքանում, կատ՛աղում էր Լուժինը։— Եվ վերջապես.** 

վերջապես, ես այդ՛ պատճառով, այսպես ասած, ծախսերի 

տակ ընկա... 

Այս վերջին հայտարարությունը այնքան բնորոշ էր Պյո-

տըր Պետրովիչի համար, որ Ռասկոլնիկովը, բարկությունից 

ու իրեն ղսպելու ջանքերից գունատված, էլ չհամբերեց և 

հանկարծ քա՚հ-քա՚հ ծիծաղեցt Պ ույլխերիա Ալ եքսանգրով-

նան զայրացավ։ 

— Ծախսե՞ր։ Ի՞նչ ծախսեր։ Հո սնդուկի մասին չե՞ք խո-

սում։ Բայց չէ՞ որ ուղեկցորդը դա ձրի էր բերել։ Տե՛ր աստ-

ված, մե՞նք կ ապեցինք ձեր ձեռքերը։ Ախր խելքի եկեք, 

Պյոտր Պետրովիչ, այգ դուք եք, որ կապեցիք մեր ձեռքերըՓ 

և ոչ թե մենք այգ կերպ վարվեցինք։ 

— Բավական է, մայրիկ, խնդրում եմ, բավական է,— 

ասաց Ավգոտյա Ռոմանովնան։— Պյոտյ։ Պետբովիչ, բարի 

եզեքչ հեռացեք։ 

— Կհեռանամ, բայց, թույլ տվեք վերջին խոսքս ասեմ,—> 

սլաաասխանևց Լուժինը1 ինքն իրեն՛ համարյա բոլորովին 

կորցրած՛,— ձեր մայրիկը՚ կարծես թե բոլորովին մոռացել 

որ ես. որոշել էի ձեղ առնել այի ժամանակ, երբ քա• 

ղաքռւմ Խ ամբողջ շրջակայքում ասեկոսնեբ էին տարածվեէ 
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ձեր անվան շուրջը։ ճեղ համար անտեսելով հասարակական 

կարծիքը և վերականգնելով ձեր վարքը, նս, իհարկե, կա-

բոզ էի միանգամայն և միանգամայն հատուցում հուսալ ե 

նույնիսկ շնորհակալություն պահանջել ձեզնից... Եվ միայն 

այժմ բացվեցին իմ աչքերը, ինքս եմ տեսնում, որ գուցե 

մ ի ան գա մա յն և միանգամայն հապճեպորեն եմ վարվել ան֊ 

տեսելով հասարակության ձայնը,.* 

— Սա երկու գլխանի՛՝ է, ի՞նչ է,— բզավեց Ռազումի֊ 

խինը՝ վեր թռչելով աթոռից և ար զեն պատրաստվելով գա֊ 

տաստան տեսնելու։ 

— Ղուք ստոր և չար մարգ եք,— ասաց Դունյան։ 

— Ոչ մի խոսք, ոչ մի շարժում,— Գոչեց Ռասկոլնիկովը՝ 

զսպելով Ռազումիխինին. այնուհետև համարյա գեմ աո դեմ 

մոտեցավ Լուժինին* 

— Բարեհաճեցեք գուրս քաշվել,— կամացուկ և կտրուկ 

ասաց նա,-֊- ու այլևս ոչ մի խոսք, թե չէ*** 

Պյոտր Պետրովիչը կատաղությունից սփրթնած ու ծռմըո֊ 

ված գ եմ քով մի քանի վայրկյան նայեց նրան, ապա շուռ 

եկավ, գուրս ելս/վ, և, իհարկե , հազիվ թե որևէ մեկբ իյւ սըր-

umt մ աքն քան կա տա զի ատելության դգար մի ուրիշի հան֊ 

զեպ, որքան զգամ Լր այդ մարզր Ռ։ս սկոլնիկովի նկատ֊ 

մամբ։ Լուժինբ միայն և միայն նրան էր մ ե զա գրում այդ 

ամենի համար։ Ուշագրավ է, որ *արդեն իջնելով սանդուղ֊ 

քի ց, նա դե ո ՛էլի երևակայում էր, որ գործը թերևս դեռ բ ո ֊ 

լո բովին տանուլ չի տրված, ու ինչ վերաբերում է միայն 

մորն ու աղջկան ։ ապա «միանգամայն և միանգամայն2) հն ա ֊ 

րավոր է նույնիսկ հաշտվել նրանց հետ։ 

ա 

Գլխավորն այն էր, որ նա մինչև վերջին րոպեն այդպիսի 

վախճան ոչ մի կերպ չէր սպասում։ Նա հոխորտում էր մինչև 

վերջին սահմանը, նույնիսկ մտքովն էլ չանցկա ցնե լով, որ 

երկու անպաշտպան կանայք կարող են ղուրս ղալ իր իշխա-

նության տա կից։ Այղ համոզմունքին շատ էին օգնում սնա-

փառությունը և այն աստիճանի ինքնավստահությունը, որն 

ավելի լավ է ինքնասիրահարվածություն անվանել։ Պյոտր 
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Պետրովիչը, որ դուրս էր եկել ողորմելի վիճակից ու մարդ 

դարձել, հիվանդագին սովորություն ուներ զմայլվել իրենով, 

բարձր էր գնահատում իր խելքը և ընդունակությունները ու 

երբեմն, մենության րոպեներին նայելով հայելուն, նույնիսկ 

դմա յլվում էր իբ դեմքով։ Բայց աշխարհում ամենից շատ 

նա թանկ էր դնահատում աշխատանքով ու ամեն տեսակ 

միջոցներով ձեռք բերած իր փյյ^ղերը* դրանք իրեն հավասա-

րեցնում էին այն ամենի հետ, ինչ որ իրենից բարձր էր եզել։ 

Այժմ դառնությամբ հիշեցնելով Դունյա յին, որ չնայած 

վերջինիս վատ համ բավին, ինքը որոշել էբ առնել նրան, 

Պյոտր Պետրովիչը միանգամայն անկեզծորեն էր խոսում և 

նույնիսկ խորին զայրույթ էր զգում նրա այգ «սե ապերախ-

տությանն) դեմ։ Այնինշ ուզելով Ղան յա յին, նա բոլորովին 

համոզված էր այղ բոլոր բա մ բա ս անբն երի անհեթ եթ ութ յան 

մեջ, բամբասանքներ, որոնք հրասլարակավ հերք ել էր ինքը 

Մարֆա Պետրովնան և որոնք մոռացել էր ամբողջ քաղաքը՝ 

ջերմորեն արդարացնելով Դունյա յին։ Պյոտր Պետրովիչը հի-

մա ինքն էլ չէր ժխտի, որ այն ժամանակ էլ գիտեր այդ բո-

լորբւ Եվ այնուամենայնիվ նա բարձր էր գնահատում իբ 

վճոա կանոլթյունը՝ Դունյա յին բարձրացնել մինչև իր մա-

կարդակը, և դա սխրագործություն էբ համարում։ Հիմա այգ 

բանը ասելով Դունյա յին, նա արտահայտում էր իր փայփա-

յած գաղտնի միտքը, որով ինքբ հաճախ զմայլվում էր ե չէր 

կարողանում հասկանալ, թե ո ւբիշներբ ինչպես կարող էին 

չհիանալ իր սխրագործությամբ։ Օր առաջ այցելելով Ռաս-

կոլնիկովին, նա ներս է մտել բարերարի զգացումով, պատ-

րաստ լինելով պտուղներ քաղել և խիստ հաճելի կոմպլի-

մենտներ լսել։ Եվ իհարկե, այժմ, իշնելով սանդուղքից, նա 

իրեն վերին աստիճանի վիրավորված և չճանաչված էր հա-

մարում։ 

Դունյան շատ և շատ էբ հարկավոր նրան. Դունյայից 

հրաժարվելը աներևակայելի էբ նրա համար։ Արդեն վաղուց, 

արդեն մի քանի տարի նա խանդաղատանքով երազում էր 

ամուսնանալու մասին, շարունակ փող էր կուտակում և սպա-

սում։ Նա խանդավառությամբ, իբրև խոշորագույն գաղտնիք, 

մտածում էր այնպիսի աղջկա մասին, որը լիներ բարեկիրթ 

և աղքատ (անպայման աղքատ), շատ ջահել, շատ սիրունիկ, 



ազնիվ ու կրթված, շ ա ա երկչոաթ չափազանց շատ դժբախ-

աոլթյուննհր տեսած և իք ս*ռջև միանգամայն խոնարհվող, 

այնպիոին, որը իր ամբէպջ կյանքում նրան համարեր իր 

վէրկալթյունը, խորապես հարգեր նրան, ենթարկվեր նրան, 

հիանար նրանով և միայն նրանովt Անդորրության մեջ հան-

գրստանա լով գործերից, նա քանի՜ ֊քանի տեսարաններ, 

քանի -քանի գայթակղիչ ու հաճելի էպիզոդներ էր պատկե֊ 

րացնում իր երևակայության մեջ։ Եվ ահա այդքան տարի-

ների երազանքը համարյա արդեն իրականանում էր* Ավ-

գոտյա Ռոմանովնայի գեղեցկությունը և կրթությունը ապ-

շեցրել էին նրան, այգ աղջկա անօգնական վիճակը ծայրա-

հեղության չափ գրավիչ էր նրա համար։ Այսաեզ նույնիսկ 

ավելի շատ բան կար, քան երազել էր նա, աղջիկը սիգապանծ 

էր, ուժեղ կամքի տեր, շնորհալի, դաստիարակությամբ և 

զաբգացմամբ նրանից բարձր (նա այգ զգում էր), և այդպի-

սի մի էակ իր ամբողջ կյանքում ստրկաբար շնորհակալ կլի-

նի նրա սխրագործության համար ու երկյուղածությամբ 

կխոնարհվի նրա առաջ* իսկ նա, Պյոտր Պետրովիչը, անսահ-

մանորեն ու անվերապահորեն իշխելու է նրա վրաէէ* Եվ մի-

անգամայն պատեհ առիթին էր, որ Պյոտր Պետրովիչը այգ 

ժամանակներում, երկար կշոա դա տումնե րից ու ակնկալու-

թյուններից հետո, վերջապես որոշել էր փոխել իր կարիե-

րան ու թևակոխել գործունեության ավելի լայն շրջան ու 

դրա հետ մեկտեղ հետզհետե մտնել ավելի բարձր հասարա-

կության մեջ, որի մասին նա արղեն վաղուց էր կրքոտու-

թյամբ երազում*** Մի խոսքով, նա որոշել էր փորձել Պե-

տերրուրդը։ նա գիտեը, ոբ կանանց միջոցով կարելի է crմի-

անգամայն և միանգամայն» շատ բան շահել։ Սիրունատես, 

շնորհալի և կրթված կնոջ հմայքը կարսղ էր սքանչելիորեն 

գեղազարդել նրա ճանապարհը, մարդկանց դեպի իրեն գրա-

վել, լուսապսակ ստեղծել*.* և ահա ամեն ինչ խորտակվեց։ 

Հիմա այգ հանկաբձակի, այլանդակ պառակտումը կայծակի 

պես պայթեց ն բա գլխին։ Այդ մի ինչ-որ այլանդակ կատակ 

էր, անհեթեթություն լ Նա միայն մի քիչ էբ գոռոզացել* նա 

նույնիսկ չկարողացավ լիովին արտահայտվել* նա ուղղակի 

կատակեց, տարվեց դրանով, իսկ բ^նը այդպես լուրջ վեր՛ 

զա ցավ։ Վերջապես, նա հո նույնիսկ յուրովի սիրում էբ Դուն-
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յային, իր երազանքներում իշխում էր նրա վրա, ու հան-

կարծ*+* Ոչ, վազը, հենց վաղը պետք է վերականգնել այդ 

ամենը, բուժել, ուղղել, և որ գլխավորն է, ոչնչացնել այդ 

համրակ, ամբարտավան տղային, որը այգ ամենի պատ-

ճառն էր։ Պյոտր Պ ետրովիչը մի տեսակ ակամայից., հիվան-

դագին զգացումով էր մտաբերում Ռա զումիխինին,*» սա-

կայն, այգ կողմից նա շուտով հանգստացավ։ *Այդ էր պա-

կաս, որ նրանից էլ վտանգ սպասեիյ>։ Բայց եթե կար մեկը, 

որից նա լրջորեն վախենում էր, գա Ս վիդրիգա յլովն էր*֊** Մի 

խոսքով, շատ գլխացավանք էր լինելու*** 

• • * * • • » • • • 

— Ոչ, բոլորիցդ շատ ես եմ մեղավոր,— ասում էր Դու-

նեչկան՝ ղրկելով ու համբուրելով մորը,— ես հրապուրվեցի 

նրա փողերով, բայց, եղբայրս, երգվում եմ, ես չէի էլ երեա-

կայում, թե նա այդպիսի անարժան մարգ է։ Եթե ես աոաղ 

նրան լավ ճանաչեի, ոչ մի դեպքում չէի հրապուրվի։ Եղ-

բայրս, մի մեղադրի ինձt 

— Աստված ազատեց, աստված ազատեց,— փնթփնթում 

էր Պ ույլխերիա Ալեքսանդրովնան, բայց մի տեսակ անգի-

տակցորեն, կարծես գեո այնքան էլ չհասկանալով այն ամե-

նը, ինչ որ պատահել էր։ 

Բոլորն էլ ուըախացել էին, հինգ րոպե հետո նույնիսկ ծի-

ծաղում էին։ Միայն երբեմն Դոլնեչկան, հիշելով պատա-

հածը, գունատվում էր ու կիտում հոնքերը։ Պ ույլխերիա 

Ալեքսանդրովնան երևակայել անգամ չէր կարող, որ ինքն էչ 

է ուրախանալու. էուժինի հետ գժտվելը գեո առավոտ յան 

նրան սարսափելի էր թվում։ Ռազումիխինը ցնծության մեջ 

էր։ Նա դեռ չէր համարձակվում դա լիովին արտահայտել, 

բայց ամբողջ մարմնով դողում էր ասես տենդից, կարծես 

նրա սրտից հինգ փթանոց մի քար էր ընկել։ Այժմ նա իրա-

վունք օւնի նրանց նվիրել իր ամբողջ կյանքը, ծառայել նը-

րանց*** Եվ ի՛նչ ասես, որ այժմ չի լինեղու։ Սակայն նա դեռ 

երկչոտությամբ վանում էբ հետագա մտքերը և վախենում 

էր իր երևակայությունից։ Միայն Ռասկոլնիկովը նույն տե-

ղում նստած, Համարյա մռայլ էր և նույնիսկ մտացրիվ։ Նա, 

որ րոլոբից ավելի շատ էբ պահանջում {ուժինի հեռացումըt 

կարծես, հիմա բոլորից ավելի քիչ էբ հետաքրքրվում պա-
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տ ահ ածով։ Դունյան ակամա մ տածեց, որ նա դեո էլի բար-

կանում է իբ վրա, իսկ Պույլխերիա Ալեքսանդր ովնան վախե-

նալով էր նայում որդուն։ 

— Քեզ ի՞նչ ասաց Սվիդբիգայլովը>— հարցրեց ԴունյանՀ 

մոտենալով Ռասկոլնիկովին։ 

— Ախ, հա՚֊ա,— Դոչեց Պ ույլխերիա Ալեքսանգրովնան։ 

Ռասկոլնիկովը բարձրացրեց գլուխը։ 

— Նա ուզում է ան սլա յմ ան քեզ նվիրել տասը հազար 

ռուբլի և ցանկություն է հայանում մի անգամ քեզ տեսնել 

իմ ներկայությամբ։ 

— Տեսնե՜լ, ոչ մի գեպքում,— բացա կանչեց Պույլխերիա 

Ալեքսանգրովնան,— և ինչպե՜ս է նա համարձակվում Դու-

ն եչկային փող ա ռաջա րկե լ։ 

Այնուհետև Ռասկոլնիկովը հաղորզեց (բավական սառն 

տոնովJ իր խոսակցոլթյունբ Ս վիգրիգա յլովի հետ՝ բաց թող-

նելով Մարֆա Պ ե տրովնա յի ուրվականր, որպեսզի խուսա-

փեր ավելորդ նյութից, ու դզալով ղդվանք ամեն մի խոսակ-

ցության նկատմամբ, րտցի այն, ինչ որ առավելապես ան-

հրաժեշտ էր։ 

— Դու նրան ի՞նչ պատասխանեցիրհարցրեց Դոլն-

յան։ 

— Սկզբում ասացի, որ քեզ ոչինչ չեմ հաղորղի։ նա 

հայտարարեց, թե ինքբ ամեն կերպ կձգտի տեսնվել քեզ 

հետ։ Նա հավատացնում էր, որ քո նկատմամբ իր սերը քմա-

հաճույք է եղել, և ինքը հիմա ղեպի քեզ ոչ մի զգացմունք 

չի տածում... Նա չի ուզում, որ գոլ ամուսնանա ս Լուժինի 

հետ... Ընգհանրապես նա կցկտուր էր խոսում։ 

— Դու Ի՞նչպես ես նրան հասկանում, Ռոգյա, նա քեզ 

ի՞նչպես թվաց։ 

— Խոստովանում եմ, որ լավ չեմ հասկանում։ Առաջարկում 

է տասը հազար ու ինքն էլ ասում է, որ հարուստ չէ։ Հայ-

տարարում է, թե ուզում է մեկնել ինչ-որ տեղ, ու տասբ րո-

պե հետո մոռանում է, որ խոսել է այղ մասին։ Հանկարծ 

նաև ասում է, թե ուզում է ամուսնանալ և արդեն իրեն հա-

մար հարսնացու են ուզում... Իհարկե, նա նպատակներ ունի, 

ամենայն հավանականությամբ վատ նպատակներ։ Ռայց 

տարօրինակ կլինի են թագրել, որ նա այգպես հիմ արա բար 
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ձեռնամուխ լինի գործին, եթե քո նկատմամբ վատ նպ՜ս. *ոակ֊ 

ներ ունենա*** Ես, իհարկե, քո փոխարեն առմիշտ հրաժար-

վեցի այգ փողից։ Առհասարակ նա ինձ խիստ տարօրինակ 

թվաց և կարծես թե.** նույնիսկ*.* խելագարության նշաններ 

Էին նկատվում։ Բայց ես կարող Էի սխալվել, գուցե այստեղ 

յուրատեսակ խաբեբա յություն կար։ Բ՛վում Է, որ Մ արֆա 

Պետրովնայի մահը ազդել Է նրա վլՈս։ 

— Աստված ողորմի Մարֆա Պետրովնայի հոգուն,— բա֊ 

ցսւկանչեց Պույլխերիա Ալեքսանդրովնանմիշտ, միշտ 

նրա համար աղոթելու եմ աստծուն։ Դունյա, առանց այդ երեք 

հազարի հիմա ի՞նչ կլիներ մեր վիճակր։ Տեր աստված, կար֊ 

ծես դա երկնքից ընկավ։ Ախ, Ռոդյա, առավոտյան մեղ մոտ 

ընդամենը երեք ռաբլի Էր մնացել, ես ու Դունեչկան հույս 

Էինք ղրել մամաց այցը որևէ աեզ շուտով ԳՐաՎ ՛քնելու վրա, 

որպեսզի փող չուզեինք այդ մարդուց, մինչև որ ինքը գլխի 

ընկներ և տար։ 

Ա*ԼՒԴրՒգաՏԼո*Լե առաջարկբ չափազանց զարմացրել էբ 
Դունյա յին։ Նա դեռ կանգնած էր մտա զբաղ։ 

— Ա4ՒԴՐեԳա !1ո1Լր ինչ֊որ սաբսավւելի մտադրություն 

ունի,— ասաց նա համարյա շշնջալով, գրեթե ցնցվելով։ 

Ռա սկոլնիկովը նկատեց այդ թունդ վախը։ 

— Բ՛վում է, ոբ ես դեռ էլի պետք է տեսնեմ նրան,—ւ 

ասաց նա Դունյա յին։ ՛. 

— Կհետամտենք, ես կգտնեմ նրա տեղը,— կտրուկ բա֊ 

ցականչեց Ռազումիխինը։— Աէքի&ս չեմ փախցնի։ Ինձ Ռոգ-

յան է թույլ տվել։ Նա ինձ այսօր ասաց՝ «պաշտպանիր քրո-

ջըսյ>։ Իսկ դուք այգ թույլ կտա՞ք, Ավդոտյա Ռոմանովնա։ 

Դունյան ժպտաց ու ձեռքը մեկնեց Ռազոլմիխինին, բայց 

դեմքը դեռ մտահոգություն էր արտահայտում։ Պ ույլխերիա 

Ալեքսանդրովնան երկչոտ նայում էր աղջկան* սակայն երեք 

հազարը ըստ երևույթին հանգստացրել էր նրան։ 

Քառորդ մամից բոլորն էլ աշխույժ զրուցում էին։ Ռաս-

կոլնիկովը թեև չէր խոսում, բայց որոշ Ժամանակ ուշադրու-

թյամբ լսում էր։ Ռազումիխինը ճա ռա բանում էր։ 

— Ինչո՞ւ, ինչո՞ւ դուք մեկնեք,— ցնծությամբ պերճախո-

սում էր նա,— ի՞նչ պիտի անեք փոքրիկ քաղաքում։ Գլխա-

վորն այն է, որ դուք այստեղ բ ոլորդ միասին եք և միմյանց 
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հարկավոր եք, շատ եք հարկավոր, հասկացեք ինձ։ թ՛եկուզև 

կարճ, ժամանակով*** Ինձ վերցրեք իբրև բարեկամ և ընկերա-

ԿԻ&> w- հավաաացնոսէ եմ.} որ հիանալի գործ կձեռնարկենքt 

Լսեցեք, ես ձեզ մանրամասն կբացատրեմ ամեն ինչ, ամբողշ 

նախագիծը։ Առավոտյան, երբ դեռ ոչինչ չէր պատահել, դա 

ծագեց, գլխումս*.• Ահա թե ինչումն է բանը* ես հորեղբայր 

ունեմ (ձեզ կծանոթ ացնեմ, մեղմաբարո և հարգարժան մարղ 

է), նա հազար ռուբլոլ կապիտալ ունի, իսկ ինքը կենսաթոշա-

կով է ապրում և դրա կարիքը չունի։ Երկրորդ տարին է, որ 

նա ինձ համոզում է վերցնել այղ հազարը, իսկ ես նրան վեց 

տոկոս վճարեմ։ Ես տեսնում եմ, որ նա ուղղակի ուզում է օգ-

նել ինձ* անցյալ տարի այդ ինձ հարկավոր չէր, իսկ այս տա-

բի ես սպասում էի նրան ու ոբռչել էի վերցնել։ Հետո էլ դուք 

կտաք. ձեր երեք հազարից մեկ հազարը, և ահա սկզբում դա 

բավական կլինի, ու մենք կմիանանք։ Ի՞նչ ենք անելու։ 

Ռազումիխինը սկսեց մեկնաբանել իր նախագիծը ու եր-

կար բացատրել, որ համարյա մեր բոլոր գրավաճառները և 

հրատարակիչներբ քիչ բան են հասկանում իրենց ապրանքից, 

զըա համար էլ սովորաբար վատ հրատարակիչներ են, այնինչ 

կ՚սրգին հրատարակությունները առհասարակ ծածկում են ծախ*~ 

քերը ու նույնիսկ երբեմն զգալի տոկոս են տալիս։ Ռազումի-

խինը հենց հրատարակչական գործունեության մասին էր ե-

րազում, արգեն երկու տաբի էր, որ աշխատում էր այգ ուղ-

ղոէթյփսմ՚բ ու բավականաչափ՝ գիտեր եվյէոպտկան երեք լեզու, 

թեԿ՝ վեց օր առաք Ռասկոլնիկովին ասել Էր> թե գերման երե-

նից, «կ աղու մ Է», ուզում Էր համոզել Ռասկո՛լնիկովին, որ սա 

վերցնի թարգմանական աշխատանքի<֊ կեսը* ու՛ երեք ռուբլի 

գրավական* ալն ժամ անակ նա. ստում կդ, Խ. քեսաւկոլնթկ ո վը 

գիտեր, որ նա սաում Էյ 

— Ինչո՞ւ, ինչո՞ւ մենք աչքաթող անենք մեր- ունեցած՛ հը֊ 

նարավորոլթյունը<, երթ ունենք՝• ամ՚ենագլխավար միջոցներից 

մեկը, այսինքն.՝ փող,— ոգևորվում, Էր էհազում իխին ը։— 

Իհարկե| շատ աշխատանք Է հարկավոր, բայց դուք, Ավգոտ-

յա Ռոմանռվնա, Ռռդիոնբ, բոչորս կ կաշխատենք*** Որոշ 

հրա՛տարակություններ այժմ հիանալի աոկռս են սազիս։ Գոր-

ծի գլխավոր հիմքր այն Է, որ կգիտենանք, թե հաւսկապի֊ս 

ինէ պետք է թարգմանել։ Թե" կթարյլյքսմւենթե' կՀրատա-
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րակհնք ու միևնույն ժամանակ կսովորենք։ Հիմա ես կարոդ 

եմ օգտակար լինել, որովհետև ւփոր՛ձ ունեմ։ Ահա արդեն եր-

կու տարի է, որ ես հրատարակիչների մոտ եմ չինում և-վիժեմ 

նրանց բոլոր գաղտնիքները, հավատացեք, նրանք հասարակ 

գործ չեն անումւ Ինչո՞ւ, ինչո՛՛ւ անտեսել համեղ պատառը։ Ես 

գիտեմ ու գաղտնի եմ պահում Գրկու֊երեք այնպիսի երկեր, 

որոնք թարգմանելու և հրատարս/կելդլ համար կարելի ՝է վաս-

տակել հարյուր ռուբլի, իսկ դյքռէն՚ցից մեկի համար ՛ես հինդ 

հարյուր Էլ չեմ վերցնի։ Եվ ի՞նչ եք կարծում, եթե ձս այս 

բանը հաղորդեմ մեկ ուրիշին, կարող Է և կասկած հայտնել։ 

Ինչ վերաբերում Է տպարանին, թղթին, վաճառքին, այդ ի!էձ 

հանձնարաբկք։ Բոլոր գործերը գիտեմ։ Քչից կսկսենք, շա.ռ 

բանի կհասնենք, գոնե ապրելու միջոց կ{ինի, համենա յն գեպս 

կվերադարձնենք մեր դրած փողը։ 

Գոլն յա յի աչքերը փա յլեցին։ 

— Ին> որ դուք ասում եք, ինձ շատ Է դուր գալիս, Դմիտ-

րի Պրոկոֆիչ,— ասաց նա։ 

— Ես, ՛իհարկե, դրանից ոչինչ չեմ հասկանում,— ասաց 

Պ ույլխերիա Ալեքսանդրովնան։— Գուցե և գա լավ գործ Է, 

բայց դե ինչ իմանաս, աստված գիտե։ %ոբ բան Է, անհայտ Է։ 

Իհարկե, անհրաժեշտ Է, որ մենք մնանք այստեղ, ՛թեկուզև 

կարճ ժամանակով*** 

Նա նայեց ՜Ռոդյա յին։ 

— Դու իԴչ ես կարծում, եղբայրս,— /*արցրեց Դունյան։ 

Ես կարծում եմ, որ սա շատ լավ բան Է մտածել,— 

պատասխանեց Ռոգյան։— Հասկանալի Է, որ չպետք Է նա-

խօրոք երազել ձեռնարկություն ունենալու մասին, բայց իրոք 

կարելի Է անկասկածելի հաջողությամբ մի հինգ^վեց դիրք 

հրատաբակել։ Ես ինքս Էլ գիտեմ մի երկ, որը անպայման 

կվաճառվի։ Իսկ ինչ վերաբերում Է այն խնգբին, որ Ռազու-

միխինը կարող £ գլուխ բերել գործը, այգ մասին կասկած չի 

կարող լին՛եի նա գիտե այդ գործը*** Սակայն մենք դեռ ժա-

մանակ կունենանք Համա՛ձայնության գալու*** 

— ՛Ուռա',՛.— բացականչեց Ռազումիխինը,— հիմա լսեք, 

այստեղ, հեկց այս տանը կա մի բնակարան, որը պատ՛կա-

նում Է նույն տանպիրոջը։ Բնակարանը առանձին Է, այս հա-

մարների հետ կապված չէ, կահավորված է, երեք սենյակից 
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է, գինը մատչելի է։ Առայժմ վերցրեք ալդ բնակարանը։ Վաղը 

ես դրս*վ կդնեմ ժամացույցը ու կբերեմ փողը, հետո էլ ամեն 

ինչ կկարգավորվի։ Գլխավորն այն է, որ երեքդ էլ կարող եք 

միասին ապրել, Ռոգյան ձեզ հետ կ լինի*»* Հը* ո<%1Ր ես գնում, 

Ռոգյա։ 

— Ո՞նց թե, Ռոգյա, դու արդեն գնո՞ւմ ես,— նույնիսկ 

վախեցած հարցրեց Պ ույլխերիա Ալեքսանգրովնան։ 

— Այն էլ այսսլիսի րոպե՜ին,— Գոչեց Ռազումիխինը։ 

Ղուն յան անվստահություն արտահայտող զարմանքով էբ 

նա յում եզբորըւ Ռա սկոլնիկովը վերցրել էր Գ[խարկը* նա 

պատրաստվում էր գնալ։ 

— Դուք կարծես թե թաղում եք ինձ կամ առմիշտ հրա՛-

ժեշտ եք տալիս,— ինչ֊որ տարօրինակությամբ ասաց նա։ 

Նա կարծես թե ժպտաց, բայց զա կարծես ժպիտ չէր * 

— Գե ո՛վ գիտե, գուցե և վերջին անգամ ենք տեսնվում,— 

անզգուշաբար ավելացրեց նա։ 

Նա ա/7 միաւն մտածել էր, սակայն բառերը ինքնաբե-

րաբար դո էրս թռան իր բերանից։ 

— Ի՞նչ պատահեց քեզ,— Գոէից մայրր։ 

— Ո՞ւր ես գնում, Ռոգյա,— տարօրինակ տոնով հար֊ 

ցըրեց Գոլն յան։ 

— Այնպես, Է[ի, շատ է հարկավոր գնալ,— անորոշ պա֊ 

տասխանեց Ռա սկո լնի կո վըՀ կարծես չգիտենա լ ով, թե ինչ 

էր ուզում ասել։ Բայց նրա գունատ դեմքը ինչ֊որ խիստ 

վճռականություն էր արտահայտում։ 

— Ես ուզում էի ասեի** գալով այստեղ*»* ես ուզում էի 

ասել ձեզ, մայրիկ.*, քեզ էլ ասել, Գոլնյա, ոբ ավելի լավ 

կլիներ աոժամանակ մենք բաժանվեինք։ Ես ինձ լավ չեմ 

զգում, ես անհանգիստ եմ*.* Ես հետո կգամ, ինքս կգամ, 

երբ.** կարելի լինի։ Ես ձեզ հիշում եմ և սիրում*** թողեք 

ինձ, թողեք ինձ մենակ, զեռ առաջ էլ ես այսպես էի որո-

շել*** Ես այղ հաստատ էի որոշել*.* Ինչ էլ որ ինձ պատա-

հի, մեռնեմ, թե ոչ, ուզում եմ մենակ լինել։ Բոլորովին մո-

ռացեք ինձ։ Գա ավելի լավ է*** Իմ մասին մի՜ տեղեկացեքt 

Երբ հարկավոր էինի, ես ինքս կգամ, կամ*** կկանչեմ ձեզ։. 

Գուցե ամեն ինչ հարություն առնի*** Իսկ հիմա, եթե սիրում 

— 384 -



եք ինձ, հրաժարվեցեք ինձնից... Այլապես ես ձեզ կատեմ, 

ես այդ զգում եմ... Մնաք բարով։ 

— Տեր աստված,— ճչաց Պ ույլխերիա Ալեքսանդրով֊ 

նան։ 

Թե մայրը և թե քույրը սարսափելի վախեցած էինէ Ռա-

զումիքսինը նույնպես։ 

— Ռոդյա, Ռոդյա, հաշտվիր մեզ^հետ, լինենք առաջվա 

պես,— բացա կանչեց խեղճ մա^քքը։ 

Ռա սկոլնիկովը գանդաղ շուռ եկավ և դանդաղ քայլեց 

դեպի դուռը։ Դոլնյան հասավ նրա ետևից։ 

— Եղբայրս, այգ ի՞նչպես ես վարվում մորդ հետ,— 

շշնջա ց նա, ու նրա աչքերում աո կա յծում էր զա յրու յթր։ 

Ռասկոլնիկովր ծանր նայեց նրան։ 

— Ռչինչ, ես կղամ, ես կղամ,— կամացուկ վւնթվւնթաց 

նա, ասես այնքան էլ չգիտակցելով, թե ինչ է սւղոէւք ասել, 

ու սենյակից գուրս ելավ։ 

— Անզգա՛, չարասի՛րտ եսամոլ,— ճչաց Դունյան։ 

— Նա խե-լա-գար Է և ոչ թե անզգա։ Նա խելացնոր Է, 

մի՞թե դուք այդ չեք տեսնում։ Օր այդպես Է, դուք եք անըզ-

գա...— ջերմ որ են Հշնջաց Ռազումիխինը Դունյա յի ական-

ջին՝ պինդ սեղմելով նրա ձեռքը։ 

— Ես հիմա կգամ,— ԳոԺց նա՝ դիմելով սարսափս։հար 

Պ ույլխերիա Ալեքսանդրովնային, ու սենյակից դուրս թռավ։ 

Ռա սկոլնիկովը նրան սպասում Էր միջանցքի ծայրում։ 

— Ես այդպես Էլ գիտեի, ոբ դու կվազես իմ ետևից,— 

ասաց նա։— Վեբադարձիր նրանց մոտ ու եղիր նրանց 

հետ... Վաղն Էլ... միշտ Էլ եղիր նրանց մոտt Ես*** գուցե 

գամ... եթե կարելի լինի։ Մնաս բարով։ 

Եվ նա առանց ձեռք տալու գնաց։ 

— Ախր ո՞ւր ես գնում, ի՞նչ ես անում, ի՞նչ Է պատա-

հել քեզ։ Մի՞թե կաբելի Է այդպես վարվեր**— քրթմնջում 

Էր բոլորովին շփոթված Ռազումիխինը։ 

Ռա սկոլնիկովը մի անգամ Էլ կանգ առավ։ 

— Մի անգամ և առմիշտ ասում եմ քեզ՝ երբեք և ոչ մի 

բանի մասին ինձ մի հարցնի։ Ես քեզ պատասխանելու ոչինչ 

չունեմ... Ւնձ մոտ մի գա։ Դոլցե և ես գամ այստեղ... թ՛ող 

ինձ, իսկ նրանց մի թուլ: Հասկանո՞ւմ ես ինձյ 
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Միջանցքում մութն էր* նրանփ կանգնած էին*լամպի մոտ* 

Մի րոպե չուռ նալում էին միմյանցի Ռազումիխինը իը ա մ ֊ 

բողչ հետագա կյանքում հիշում էր ալդ րոպեն։ Ռա.սկ»լնի֊ 

կովի առկա լծող ու սևեռուն հայացքը կարծես յուրաքան-

չյուր ակնթարթ Է ՛ Հ ավելի էր փայլում, թափանցում նրա հո-

գսւ և գիտակցության մեջւ Հանկարծ Ռազումիխինը ցնցվելը* 

Կարծես մի ինչ֊ որ տարօրինակ բան հայտնվեց նրանց֊ մ ի ֊ 

ջև..* երևան եկավ մի ինչ֊որ միտք, կարծես ակնարկ, ինչ֊ 

ււբ զարհուրելի, այլանգակ բան, որ հանկարծ երկուսն Էչ 

հասկացան.** Ռազումիխինը գունատվեց մ եռելի նման։ 

— Հիմա հասկանո՞ւմ ես,— հանկա՛րծ ասաց Ռասկ-ո-լնի-

կովը, և նրա դեմքը հիվանդագին ծռմռվեց*.*— Վերա դա ր ֊ 

ձիր, գնա նրանց մոտ, — հանկարծ ավելացրեց նա ու արագ 

շուռ դալով, դուբյւ ելավ տանից»**. 

Հիմա չեմ ն կար ագրի, թե այդ ե րե կ ո ինչ կաաա րվե ց 

Qույլխերիա Ալեքսանդրսվնայի հետ, ինչպես Ռազումիխ՛ինը 

վերադարձավ նրանց մոտ, ինչպես Էր հանգստացնում նը֊ 

րանց, ինչպես Էր պնդում, թե հարկավոր Է Ռոգյային հան֊ 

զիստ թողնեի հիվանգոէթյան ժամանակ, երգվում, թե Ք?ոգ-

յան անպայման կգա, ամեն օր կգա, թե նա շատ, շա՛տ Է 

վրդովված, հարկավոր լԼ նրան ջղայնացնել* ասում Էր, ոթ 

ինքը՝ Ռազումիխինը, կհետևի նրան-, լավ, լավա գույն բ ը ֊ 

միշկ, մի ամբողջ կոնսիլիում կհրավիրի նրա համար... Մի 

խոսքով, այգ երեկոյից Ռազումիխինը Պ ույլխերիա Ալեք֊ 

սանդր ովնա յի որդին և Դունյա յի եղբայրը դարձավ։ 

IV 

Ռասկոլնիկովը գնաց ջրանցքի ափին գտնվող մի աուն, 

որտեղ ա՛պրում Էր Սոնյան։ Տունը երեք հարկանի Էր, հին, 

և կանաչ գույն ուներ։ Ռասկոլնիկովը գտավ դռնապանին ե 

նրանից անորոշ ցուցումներ ստացավ, թե որտեղ Է ապրում 

դերձակ Կապեբնառւմովը։ Բակի մի անկյունում գտնելով 

նեդլիկ ու խավար սանդուղքի մուտքը, նա, վերջապես, 

բարձրացավ երկրորդ հարկ ու մտավ բակի կողմի մի սրահt 

Մինչդեռ նա շրջում Էր խավարում և տարակուսանքով 

փնտրում Կապերնաումովի բնակարանի մուտքը, հանկարծ 



էէրանից մի երեք քայլ հեռավորությամբ ինչ-որ դուռ բայ* 

վեց* % ա մեքենա յարաբ կառչեց այդ դռանը։ 

՝Ռ"վ Է,— անհանգիստ հ՚աբցրեց կանացի մի ձայն։ 

— նս եմ... ձեզ մոտ եմ եկել,— պատասխանեց Ռա ս-

կոլնիկովը ու մտավ փոքրիկ նախասենյակը։ Այստեղ, խար-

խըլվաե աթոռի վրա, պղնձե ծռմռված մոմակալով մոմ Էբ 

դրված է * 

— Այդ դո՞ւք եք, օ, տեր էսստված,— Բ՝"լյլ ԳոԺց Գոն-

յան ե տեղնուտեղը քարացավ։ 

— Ւնձ մո՞տ, ո՞ւր, այստե՛՛ղ։ 

iէ)լ Ռասկոլնիկովը աշխատելով չնայել նրան, շուտով ան-

ցավ սենյակ։ 

Մի րոպե հետո մոմբ ձեոբին ներս մտ։.։վ նաև Սոնյան, 

մոմը դրեց սեղանին ու կտնղնեց նրա աո f i t , բոլո բովին 

շվէոթված, անասելի հուզված ե լւսա երեոէյթին նրա ան-

սպասելի ա յցելոլթ յունից վախեցած։ Հանկարծ նրա ղՈւնատ 

դեմքը շիկնեց, աչքերում նույնիսկ արցունքներ երևացին... 

Այդ ամենր նրա համար և՚ ծանր Էր, և' ամոթալի, և՚ քաղ-

ցրը*** Ռասկոլնիկովը արաղ շէ։ւո եկավ, նստեց սեղանի 

մոտ գրված աթոռին։ Նա հարևանցիորեն գիտեց սենյակըt 

Այդ մի մեծ, բայց չափազանց ցածլիկ սենյակ Էր, միակ 

սենյակը, որ Կամպերնաումովները վարձով Էին տալիս։ 

Ջախ կողմում գտնվում Էր նրանց բնակարանը տանող, 

փակված դուռը։ Աշ կողմում կար նաև մի ուրիշ, միշտ Էլ 

պինդ փակված դուռ։ Ղրա հետևում ուրիշ, հարևան բնակա-

րանն Էր, ուրիշ համարով։ Սոնյայի սենյակը կարծես մա-

րագ լիներ, խիստ անկանոն քառանկյունի Էր հիշեցնում, և 

դա սենյակին ինչ-որ այլանդակ տեսք Էբ տալիս։ Հրանցքի 

կողմի պատը, որ երեք լուսամ ուտ ուներ, կառուցված Էր 

շեղակի ուղղությամբ, և այս պատճառով սենյակի մի ան-

կյունը, որ շատ սուր Էբ, գտնվում Էր դրա խորքում, այնպես 

որ թույլ լուսավորության դեպքում նույնիսկ պարզ չէր երե-

վում* մյուս անկյունը այլանդակության չափ բութ էր։ Այդ 

մեծ սենյակում համարյա թե բոլորովին կահույք չկաբ։ Ան-

կյունում, աշ կողմում գտնվում էր մահճակալը* կողքին, դը-

ռան մոտ՝ աթոռ։ Նույն պատի տակ, ուր մահճակալն էրֆ 

Ոէրիշի բնակարանը տանող դռան մոտ դրված Էր տախ տա -
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կե մի հասարակ սեղանք կապույտ սփռոցով ծածկված* սե-

ղանի մոտ՝ երկու գործած աթսռ* Այնուհետև, հակադիր պա-

տի տակ, սուր անկյանր մոտիկ դրված էր հասարակ փա յ-

տից շինած մի փոքրիկ կոմոդ, որր ասես կորել էր դատար-

կության մեջ։ Ահա այն ամենը, որ կար սենյակում է Դեղ-

նավուն, մաշված ու ճղճղված պաստառները սևացել Էին 

թոէոը անկյուններում. երևի ձմոանը այստեղ խոնավություն 

և ածխահոտ Էր լինում։ Աղքատությունը ակներև Էր* նույ-

նիսկ մահճակալն Էլ վարագուրված չէր* 

Աոնյան լուռ նայում էր իր հյուրին, որը ուշագրոլթյամp 

և առանց քաշվելու դիտում էը նրա սենյակը։ Սոնյան, վեր-

ջապես, սկսեց նույնիսկ գոզալ վախից, կարծես կանգնած 

էր դատավորի և իր բախտը տնօբինողի առաջ։ 

— Ես ուշ եկա... Ժամը տասնմեկը կլինի՛*,— Հարցրեց 

Ռա սկոլնիկովը՝ դեռ էլի չնայելով նրան։ 

— Կլինի,— քրթմնջաց Սոնյան։ — Ախ՛» հա՛, կլինի,— 

հանկարծ հապճեպորեն ավելացրեց նա, կարծես թե դրա-

նումն էր ամբողջ ելքը,— քիչ առաջ խփեց տանտերերի մա-

մացս։ յցր... Ես ինքս լսեցի.,. Կլինի։ 

— Ես ձեզ մոտ եկել եմ վերջին անգամ,— նոթոտ շա-

րի էն ակեց Ռասկոլնիկովը, թեև հիմա Էլ առաջին անգամ Էր 

եկել,— ես գուցե ձեզ Էլ չտեսնեմ... 

— Դուք.., մեկնո՞ւմ եք։ 

— Չգիտեմ... վաԴՐ կպարզվի*** 

— Ուրեմն դոլք Վ&ԴՐ է^՞ք լինի Կատերինա Ւվանով-

նայի մոտ,— Սոնյայի ձայնը զողաց։ 

— Չդիտեմ։ Ամեն ինչ վաղը առավոտյան... բանը այգ 

չէ. ես եկել եմ մի խոսք ասելու... 

նա մ տա խոհ նայեց Սոնյա յին ու հանկարծ նկատեց, ոբ 

ինքը չնստած է, իսկ Սոնյան կանգնել է իր առջև։ 

— Են չո՞ւ եք կանգնել, ն ստեցեք,— հանկարծ ասաց նա 

փոխված, մեղմ ու վ։աղաքուշ ձայնով։ 

Սոնյան նստեցյ Ռասկոլնիկովը մի րոպեի չափ սիրալիր 

և համարյա կարեկցաբար նայեց նրան։ 

— Որքա՜ն նիհար եք դուք, այդքան էլ վտիտ ձե՞ռք* բո-

լորովին թափանցիկ է։ Մատնեբդ կարծես մեռելի մատներ 

լինենւ 
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Ռասկոլնիկովը վերցրեց Սոնյայի ձեռքը։ Սոնյան թույչ 

ժպտաց* 

— Ես միշտ էլ այսպես եմ եղել,— ասաց նա։ 

— Ձեր տանն է՞լ այդպես էիք։ 

— Այո։ 

— Գե իհարկե,— կտրուկ ասաց Ռասկոլնիկովը, ու Հան-

կարծ դեմքի արտաՀա յտությունը և ձայնի Հնչյունը դարձյալ 

փոխվեցին։ նա մի անգամ էլ նա յե tf՝ շուրջը։ 

— Աչս սենյակը դուք Կապերնաոլմ ովի՞ ց եք վարձեր 

— Այո։ 

— նրանք այնտե՞ղ են, գռան ետևո՞ւմ։ 

— Այո... Նրանք էլ այսպիսի մի սենյակում են ապրումt 

— Րորէրր մի սենյակո՞ւմ։ 

—- fl ի ս ե ն յա կէոմէ 

—• Եթե ևս ձեր սենյակում ապրեի, զիշեբները կվախե-

նայի,— մ սայլ ասաց Ռասկոլնիկովը։ 

— Տանտերերը շատ լավն են, շատ սիրալիր,— պա֊ 

տասխանեց կարծես դեռ ուշքի չեկած և տարա կուսանքը 

չփարատած Սոնյան,— այս ամբողջ կահույքը և ամեն ինչ**, 

տանտիրոջն Է։ Նրանք շատ բարի են, երեխաները Հաճախ 

ինձ մոտ են գալիս*** 

— Այգ թլվատնե՞րը։ 

— Այո.Տանտերը կակազում Է ու կաղ Է։ Կինն Էլ*»» 

ոչ թե կակազում Է, այլ կարծես խոսքերը պարզ չի արտա-

սանում ։ Նա շատ բարի Է։ Տանտերը կալվածատիրոջ նախ-

կին սպասավոր Է։ Ցոթ երեխա ունեն,.* միայն մեծն Է կա-

կազում, իսկ մյուսները ուղղակի Հիվանդ են, չեն կակազում 

*.* Իսկ դուք նրանց մասին ո՞րտեղից եք տեղեկացել,— մի 

փոքր զարմացած ավելացրեց Սոնյան։ 

— Ամեն ինչ ձեր Հայրն Էր ինձ պատմեր Ձեր մասին Էլ 

Էր մանրամասն պատմել**, նա պատմել Էր, թե ինչպես ղուք 

ժամը վեցին գնացել Էիք տանից ու իննին վերագարձել, թե 

ինչպես Կատերինա Իվանովնան ծունկ Էր չոքել ձեր անկող-

նու մոտ։ 

Սոնյան շփոթվեց։ 

-— Ես նրան կարծես այսօր տեսա,— անվճռականորեն 

շշնջաց նա։ 
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֊ Ո՞ւմ։ 

— Հորս։ Կլիներ ժամը տասը, քայլում էի փողոցով ու 

մեկ էլ տեսնեմ նա կարծես գնում է իմ առջեից։ Իրոք, կար-

ծես թե նտ էր։ Ես ուզում էի անցնել Կաաերինա Իվանով-

նա յի մոտ... 

— Դուք մա՛՛ն էիք դալիսւ 

— Այո,— կտրուկ շշնջաց Սոնյան՝ դարձյաԼ շփոթվե-

լով ու կիտելով Հոնքեր ր։ 

— Կատերինա Իվանովնան ձեզ հո չէ՞ր ծեծում հորդ 

մոտւ 

— 0, ոչ, ոչ, ի՞նչ եք ասում,— Սոնյան նույնիսկ ինչ֊որ 

վախով նայեց Ռասկոլնիկսվին։ 

— Ռուք սիրո՞ւմ եք նրան։ 

— նրա՞ն, ինչպե՛ս չէ, է՛,— տխուր ձայնով ծոր տվեց 

Սոնյան՝ հանկարծ տանջալից ծալելով ձեռքերը։— Ախ» 

եթե դուք... ճանաչեի՛ք նրան։ նա հո բոլորո՛վին երեխա է 

Վշտից ուղղակի թռցրել է խելքը*** Իսկ առաջ որքա՜ն խե-

լացի էր նա, որքա՛ն մեծահոգի*.* որքա՛ն բարի։ Ա՛խ*,, Դ"Կթ 

ոչինչ, ոչինչ չգիտեք։ 

Սոնյան այդ ասաց կարծես հուսալքված, հուզվելով ոլ 

տանջվելով, մ որմ ոքալովէ Նրա ղուն ատ այտերը կարծես 

շիկնեցին, աչքերում տառապանք արտահայտվեք։ Երեում 

Էր, որ նրան սարսափելի շատ Էին հուզել, որ նա շատ Էր 

ուզում ինչ֊որ միտք արտահայտել, ասել, պաշտպանել մո-

րը։ Եթե կարելի Է այսպես արտահայտվել հանկարծ մի ինչ-

որ ա ն £ ա զ կարեկցություն պատկերացավ նրա բոլոր դիմա֊ 

գծերում։ 

— Հո չէ՜ր ծեծում։ Ախր ինչե՞ր եք ասում։ Տեր աստ-

ված, ախր ի՞նչ ծեծ։ Թեկուզ ե ծեծեր, հետո՞ ինչ։ Դե ի՞նչ 

կա որ։ Դուք ոչինչ, ոչինչ չգիտեք... Նա այնպես դժբա՛խտ 

է, ա՛խ, որքա՜ն դժբախտ է։ Ու հիվանդ է... Նա արդարու-

թյուն է փնտրում... Նա մաքուր է։ Նա հավատում է, որ 

ամենուրեք արդարություն պետք է լինի, և այդ է պահան-

ջում... թեկուզ և տանջեք նրան, անարդարություն չի թույլ 

տա։ Նա չի հասկանում, թե մարդկանց մեջ ինչպես կարող 

է արդարություն չլինել, ու հուղվհւմ է... Երեխա է, երեխա 

... Նա արղարաւքիտ է, արդարամիտ։ 



— Դուք ի՞նչ եք անելուt 

Սոնյան հարցական նայեց հյուրին։ 

— Նրանք հո ձեր խնամքին են մնացել։ Ասենք առաջ 

էլ բոլոր հոգսերը ձեզ վրա էին, հանգուցյալն էլ ձեզ մոտ էր 

գալիս խմիչքի փող խնդրելու։ Իսկ հիմա ի՞նչ է լինելոււ 

— Չգիտեմ,— տխուր ասաց Սոնյան։ 

— Նրանք այնտե՞ղ կմնան։ ^ 

• — Չգիտեմ։ Նրանք պեսքք է որ մնան այն բնակարա-

նում» սակայն տանտիրուհին այսօր ասել է, որ համաձա յհ 

չէ, իսկ Կատերինա Իվանովնան ասում է, որ ինքն էլ ոչ մի 

րոպե չի մնաւ 

—- Ինչ ո՛* ւ է նա այ գսլ ե ս խ ի գ ա խ ntifi Չ (ւ ղ վբ ա՞ Է հու յ u 

գնումէ 

— Ախ, ոչ, այգպես մի խոսեքէ1է if ենք if ի ս։ սին ենք ասլ-

րում,— հանկարծ նորից հուզվեց և նույնիսկ ջղայնացավ 

Սոնյան, ճիշտ այնպես, ինչպես կբարկանար ղեղձանիկը 

կամ ուրիշ որևէ փոքր թռչուն։— Ախր ի՞նչ անի նա, ինչ 

անի,— տաքանալով և հուզվելով հարցնում էր Սոնյան։—֊ 

Այսօր նա որքա՜ն, որքա՜ն Լացեց։ Նա կորցնում է խելքը, 

ղուք այգ չե՞ք նկատեր Ցնորվում է* մերթ երե խա յի պես 

անհանգստանում է, թե արդյո՞ք վաղը ամեն ինչ կարգին 

կլինի, ոԼտելեզեն կլինիմերթ հուսալքվում է, արյուն £ 

թքում, լաց է լինում, հանկարծ սկսում է գլուխը խփել պա-

տին, ասես բոլորովին խելքը կորցրածt Հետո էլի սփոփվում 

է, հույս է գնում ձեր վրա, ասում է, որ դուք հիմա իր օգ-

նականն եք, որ ինքը որևէ տեղից փոխարինաբար մի քիչ փող 

կվերցնի, ինձ հետ կգնա Իրենց քաղաքը, ազնվական աղ-

ջիկների համար պանսիոն կհիմնի, ինձ կվերցնի իբրև վե-

րա կացուհի, ու մեղ համար բոլորովին նոր, հիանալի կյանք 

կսկսվի, ու համբուրում է ինձ, գրկում, մխիթարում, ու այն-

պե ս է հավատում, այնպե՜ս է հավատում ֆանտազիանե-

րին։ Եվ մի՞թե կարելի է նրան հակաճառեր Այսօր ամբողջ 

օրը լվացք է անում, մաքրում, նորոգում հագուստը, իր թույէ 

ձեռքերով տաշտը տարավ սենյակ, շնչասպառ եղավ, այն-

պես էլ ընկավ անկողնուն։ Առավոտն էլ ես ու նա գնացինք 

խանութները, Պոլեչկայի ու Լենայի համար քոշեր գնելու, 
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որովհետև նրանց, ոտնամանները բոլորովին քրքրվել են, 

բայց մեր փողբ չբավականացավ, շատ էր պակաս, իսկ նա 

Հիանալի կոշիկներ էր ընտրում, որովհետև ճաշակ ունի, 

դուք չգիտեք,.. փոգր պակասելու պատճառով լաց եղավ 

հենց խանութ ում, վաճաոա կանների ներկայությամբ.,. Ախ՛, 

որքա՜ն ցավալի էր այգ տեսնել։ 

— Հասկանալի է, որ գաք... այդպես եք ապրում,— 

գառն քմծիծաղով ասաց /Ւասկո լնիկովր։ 

— Իսկ դուք մի՞թե չեք խղճում, չե՞ք խղճում,— դարձ-

յալ հուզվեց Սոնյան,— չէ ոբ դուք, դեռ ոչինչ չտեսած, 

ձեր վերշին փողբ ավիք, ես այդ գիտեմt Իսկ եթե դուք տե-

սած լինեի՛ք, օ, տեր աստված, քանի'֊քանի անգամ եմ ես 

նրան լացացրել, այն էլ դեռ անցյալ շաբաթ, այն էլ հորս 

մահից բնդամենբ մի շաբաթ առաջ։ Ես դաժանորեն եմ վար-

վեր Եվ քան ի' ֊քանի անգամ եմ այդ արել։ Ախ՛, ինչպիսի" 

ցավով էի այսօր ամբողջ օրը հիշում այդ ամենը։ 

Սոնյան նույնիսկ հեծկլտում էր հուշերի պատճառած 

ցավից, 

— ^ձԴ դո՞ւք եք ղաման որ են վարվել։ 

— Այո, ես, ես,— JutlntL շարունակեց Ս ոնյան։— Մի 

անգամ զալիս եմ տուն, ու հանգուցյալ հայրս ասում Է1 

*Ահ ա այս գիրքը կարդա ինձ համար, Սոնյա, գլուխս մի քիչ 

ցավում Է, կարդա.,.)),— ինչ֊որ գիրք կար նրա ձեռքին, Անդ֊ 

րեյ Սեմ յոնիչից, Էեբեզյատնիկովից էբ վեբցբել, նա այս֊ 

տեղ է ապրում, միշտ ծիծաղաշարժ գրքեր էր ճարում։ Ես 

ասում եմ՝ «պետք է գնամ», այնպես էլ չուզեցի կար ղալ, ն բ ֊ 

րանց մոտ գնացել էի գլխավորապես Կատերինա Իվանով֊ 

նային օձիքներ ցույց տալու համարt Լիղավետան, այն առև֊ 

տըըական կինը, էժան գնով օձիքներ ու թևնոցներ էր բերել 

ինձ համար, լավն էին, նոր, նախշավոր։ Շատ դուր եկան 

կատերինա Իվանովնա յին, նա հագավ, նայեց հայելուն. 

նրան շատ, շատ դուր եկան. «՜Եվիբիր ինձ, Սոնյա, խնդրում 

եմ»։ Այդպես էլ ա՛սաց՝ խ ն դ ր ո ւ մ l i i f , շատ էբ ուզում։ Օ՚ե 

Ո՞նց հազնեբ. այնպես, էլի, առաջվա երջանիկ ժամանակն 

էր հիշում, նայում է հայելուն, հաճույքով նայում, իսկ հա֊ 

դին կարզին շոր էլ չկա, քանի՜ ֊քանի տաբի է, որ չունի շըր֊ 

ջազգեստներ, ոչ մի իր չունի* ու երբեք ոչ ոքից ոչինչ չի 
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խնդրի, հպարտ է, ավելի շուտ կտա իր վերջին ունեցածը, 

բայց այս անգամ խնգրեց, շատ էին դուր եկել նրան։ Ես 

ափսռսեցի, չավի. «Ձեր ինչի՞ն է պետք, Կատերինա Եվա֊ 

նովնա»,— ասում եմ նրան։ Այգպես էլ ասում եմ՝ ձեր ին֊ 

չի՞ն է պետք։ Հարկավոր չէր այգ ասել նրան։ Նա այնպես 

տխուր նայեց ինձ, այնպես վա՛տ եղավ, որ ես մերժել էի, 

ուղղակի ցավալի էր այգ տեսնել*.. Ես տեսա, որ նա տխրեց 

ոչ թե օձիքները չս տան ալուցք այլ *իմ մերժման պատճառով յ 

Ախ, թվում է, որ հիմա բոլորովին այլ կերպ կվարվեի, բ ո ֊ 

լորովին ձեռք կքաշեի առաջվա այդ բորբ խոսքերից*** էհ, 

ինչ ասեմ... չէ՞ որ ձեգ համար միևնույն է։ 

— Այգ ա ոևտ բտկան Լիղավետա յին դուք ճանաչո՞ւմ 

Հի)» 

Այս... ՛հաբ Լ՞ լ Լիք ճանաչս։ մ,— մի վւոբր գար մա֊ 

ցա ծ հար ցր ե ց // ո ն յ ա ն ւ 

— Կա տ երին ա Իվանովնան ծանր հիվանդ Է թոքախտով* 

նա շուտով կմեռնի,— ասաց Ռասկոլնիկովը մի փոքր լռե-

լուց հետո, չպատասխանելով հարցին։ 

— 0, ոչ, ոչ, ոչ։— Սոնյան անգիտակցական շարժու-

մով բռնեց նրա երկու ձեռքից, ասես աղերս ելով, ոբ ալդ 

լւինի։ 
— Չէ՞ որ ավելի լավ Է մեռնի։ 

^Ե 1ԱՎ ԼԱՎ ւէ* ամենևին Էլ լավ չէ,—֊ վախեցած 

ու անգիտակցաբար կրկնում էր Սոնյան։ 

— Հապա երեխան ե՞րբ։ Դուք նրանց ո՞ւր եք ւռանևլու, 

եթե ոչ ձեզ մոտ։ 

— ՀՀ* չգիաեմ... — համար յա հուսաբեկ գոչեց Սոնյան 

ու գլուխն առավ ձեռքերի մեջ։ Երևում էր, որ այդ միտքը 

շատ և շատ անգամ էր զբաղեցրել Սոնյային, որ Ռասկոլնի֊ 

կովը դրանով մի ավելորդ անգամ էբ վախեցնում նրան։ 

— Հա՜, իսկ եթե դուք այժմ, Կատերինա Իվանովնայի 

կենդանության ժամանակ, հիվանդանաք, ն ձեգ հիվանդա-

նոց տանեն, այգ դեպքում ի՞նչ կլինի,— անողորմաբար 

շարունակում էր Ռասկոլնիկովն իր հարցերբ։ 

— Ախ, ի՞նչ եք ասում, ի՞նչ եք ասում։ Այդ չի կարող 

լինել։— Սոնյայի դեմքը ծռմռվեց սարսափելի վախից։ 

— Ի՞նչպես թե չի կարող լինել,— դաժան քմծիծաղով 
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շարունակեց Ռասկոլնիկովը,— դուք Հ*ո ապահովագրված 

չե՞ք։ Այն ժամանակ ի՞նչ կլինի երեխաների վիճակը. բոլո-

րը խմբով կգնան փողոց, մայրը կհաղա ու ողորմություն 

կխնգրխ գլոլխը ոբևէ տեղ կխփի պատին, ինչպես ար՚ել է 

այսօր, իսկ երեխաները լաց կլինեն... Մեկ էլ տեսար ըն-

կավ, Վլսւանեն ոստիկանատուն, հիվանդանոց, կմեռնի, իսկ 

երեխան երբ.., 

0, ոչ... աստված այգ չի թույլ տա,— վերջապես, դուրս 

թռավ Ս ոն յա յի ճնշված կրծքից։ նա լսում էր, աղերսանքով 

նայում Ռա սկոլնիկովին, համր խնդրանքով ձեռքերը ծա֊ 

չած, կարծես թե ամեն ինչ կախված էր հենց նրանից։ 

Ռասկոլնիկովը վեր չկացավ ու սկսեց քայլել սենյակով 

մեկ։ Անցավ մոտ մի րոպե։ Սոնյան կանգնել էր ձեռքերն ու 

յլլուխը կախած, սարսափելի վշտացած։ 

— Իսկ հնարավոր չէ՞ փող ետ գցել, պահել սև օրվա հա֊ 

մար,— հարցրեց Ռասկոլնիկովը՝ հանկարծ կանգ առնելով 

նրա առջևt 

— Ոչ,— շշնջաց Սոնյան։ 

— Դե իհարկե, ոչ։ Րայց փորձե՞լ եք, — համարյա ծազ֊ 

Հւանքով ավելացրեց Ռասկոլնիկովր։ 

— Փորձել եմւ 

— //ւ բան չի դուրս եկեր Դե իՀարկե։ Այլ կերպ չէր 

Հինի։ 

Եվ նա դարձյալ քայլեց սենյակով մեկ։ էլի մոտ մի բ ո ֊ 

էզե անցավ։ 

— Ամեն օր փող չե՞ք ստանում։ 

Սոնյան առաջվանից Էլ ավելի շփռթվեցէ նրա դեմքը 

դարձյալ շիկնեց։ 

— Ռչ,— տանջալից ջանքով շշնջաց նավ 

— Երևի Պոլեչկային Էլ նույնպիսի վիճակ Է սպասում,— 

հանկարծ ասաց ՛Ռա a կոլն իկովը։ 

— Ռի ոչ, աձԴ անկարելի Է,— հուսաբեկ, բարձրաձայն 

ճչաց Սոնյան, կարծես հանկարծ գանակով վիրավորեցին 

նրան։— Աստված այդպիսի սարսափ չի թույլ աա։ 

— Ուրիշների նկատմամբ հո թույլ Է տալիսt 

— Ոչ, ոչ։ Նրան աստված կպաշտպանի, աստված.*.— 

կրկն՜ում Էր Սոնյան ինքն իրեն կորցրած։ 



— Xl աաոված ամենևին էլ չկա,— նույնիսկ^ ինչ֊ 

ոբ չարախնդությամբ պատասխանեց Ռասկոլնիկովը, ծի-

ծաղեց ու նայեց նբանւ 

Աոնյայի դեմքը հանկարծ սարսափելի փոխվեց, դեմքով 

մեկ ջղացնցումներ սահեցին։ Նա անասելի կշտամբանքով 

նայեց Ռասկոլնիկովին, ուզեց ինչ֊որ թան ասել, քայց լ ե ֊ 

ղուն չէր շարժվումt Նա հանկարծ ձեռքերով ծածկեց դեմքը 

և գառը, դառը հեկեկաց։ ^ 

— Դուզի ասո՛ւմ եք, թե Կաաերինսւ Իվանովնան խելքո 

թռցնում է. դուք ինքներդ եք խելքդ թռցնում}— կարճ լռու-

թյունից հետո ասաց Ռասկոլնիկովը*. 

Անցավ հինգ րոպեt Նա էլի ետ ու առաջ էր քայլում, լուռ 

էր ու չէր նայում Սոնյայինւ Վերջապես, մոտեցավ նրան, իր 

ալքերր փայլում էին։ Աեոքերր ղրեց Աոնյայի ուսերին և 

ուղիղ նայեց նրա լացակումած դեմքին։ Իր հայացքը անսի-

րալիր էր, բորբոք, սուր, շրթունքները սաստիկ ցնցվում էին 

... Հանկարծ նա ամբողջ մարմնով արադ կռացավ, ու կըռթ֊ 

նելով հատակին, համբուրեց Աոնյայի ոտքը* Սոնյան սար֊ 

սափահար ետ ցատկեց նրանից, ինչպես խելագարից։ Եվ 

իսկապես, Ռասկոլնիկովը բոլորովին խելագարվածի պես էր 

նայում։ 

— ԱյԴ Ւ՞նչ եք անում, ի՞նչ եք անումՀ չոքել իմ առջև՞, 

— սփրթնելով քրթմնջաց Սոնյան, և նրա սիրտը հանկարծ 

ցավագին, ցավագին կծկվեց։ 

Ռասկոլնիկովը իսկույն վեր կացավ։ 

— Ես երկրպագեցի ոչ թե քեզ, այլ մարդկային ամբողջ 

տառապանքին,— մի տեսակ օտարոտի ասաց նա ու մ ոտ ե -

ցավ լուսամատին;— Լսիր,— մի րոպե հէս;ո ետ դառնա֊ 

լով ավելացրեց նա,— ժամ առաջ ես մի մարդու ասացի, 

որ նա միայն քո ճկույթն էլ չարժԼ... որ այսօր ես պատիվ 

արեցի իմ քրոջը՝ քեղ նստէցնելով նրա կողքին։ Նա քո հաս֊ 

ցեին վիրա վորական խոսք էր թույլ տվել։ 

— Ախ, այդ ի նչ եք ա"ել նրան, այն էլ ձեր քրոջ ներ-

կա յութ յա՞մբ,— վախվխելով ճչաց Սոնյան,— նստել ինձ 

հետ", պատի՛վ անել. բայց չէ՞ ոը ես... պատվազուրկ եմ»ւ* 

Աի/, այդ ինչե՜ր եք ասել։ 
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— Քո մասին այդ ասելով, հս նկատի եմ ունեցեք ոչ թե 

պատ վաղր կութ յունը և մեղսագործությունը, այլ քո մեծ 

տառապանքը։ Որ դու մեծ մեղք գործող ես, այդ դեռ ոչինչ, 

— համարյա ցնծությամբ ավելացրեց Ռասկոլնիկովը 

բայց դու առավելապես նրանով ես մեղսագործ, որ իզոս1 

տեղք մեռցրել ու դավաճանել էս ինքդ քեզ։ Եվ մի՞թե գա 

սարսափելի չէէ Մի՞թե սարսափելի չէ, որ դու ապրում ես 

այդ կեղտի մեջ, որը դու ատում ես, ու միևնույն ժամանակ 

ինքդ էլ գիտես (բավական է միայն բացել աչքեբդ), որ 

դրանով դու ոչ ոքի չես օգնում և ոչ ոքի ոչ մի բանից չես 

վւրկում։ Եվ վերջապես, ասա ինձ,— համարյա մոլեգնաբար 

գոչեց Ռասկոլնիկովը,— այդ խայտառակությունը և ստորու-

թյունը քո մեջ ինչպե՞ս են համատեղվում մյուս, հակադիր 

ե սուրբ զգացումների հետ։ Չէ՞ որ ավելի արդարացի, հա-

զար անգամ ավելի արդարացի ու խելացի կլիներ ուղղակի 

ջուրն ընկնել ու վերջ տալ այդ ամենին։ 

— Հապա նրանց բանն ի՞նչպես կլինի,— թ"Ալ Հ՝աՐցՐ՜ 

րեց Սոնյան՝ տանջալից նայելով Ռասկոլնիկովին, բայց 

գբա հետ մեկտեղ կարծես թե բնավ չզարմանալով նրա ա-

ռաջաբկի վրա։ Ռասկոլնիկովր տարօրինակ նայեց նրան։ 

Նա ամեն ինչ կարղաց Սսնյայի հենց միայն մեկ հա-

յացքում։ Ուրեմն Սոնյան իրոք ունեցել է այդ միտքը։ Գու-

ցե նա շատ անղամ և լրջորեն, հուսաբեկ մտածել է, թե 

ինչպես միանգամից վերջ տա իր կյանքին, և այնքան լրջո-

րեն, որ հիմա գրեթե չզարմացավ իր, Ռասկոլնիկովի առա-

ջարկի վրա։ Նույնիսկ չնկատեց իր, Ռասկոլնիկովի, խոս-

քերի դաժանությունը (իհարկե, նա չնկատեց նաև Ռասկոլ-

նիկովի կշտամբանքների և իր խայտառակության նկատ-

մամբ նրա առանձնահատուկ հայացքի իմաստը, և դա տես-

նում էլ։ Ռասկոլնիկովը)։ Բայց Ռասկոլնիկովը լիովին հաս-

կացավ, թե ինչպիսի հրեշավոր ցավ պատճաոելու չափ և 

արդեն վաղուց Սոնյա յին հոշոտում էր նրա անպատիվ ու 

խայտառակ դրության վերաբերյալ միտքը։ Արդյոք ի՞նչը, 

ի՞նչը կարող էր մինչև հիմա կասեցնել Սոնյայի վճռակա֊ 

նությունր միանգամից իբ կյանքին վերջ տալու, մտածում 

էր Ռասկոլնիկովը։ Եվ միայն այստեղ նա լիովին հա սկա֊ 

ցավ, թե Սոնյայի համար ինչ էին ներկայացնում այն խըզ֊ 
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ճալի; փոքրիկ, որբ երեխաները և ալն ողորմելի, կիսախե-

լագար, թ ոքախտա վոր և գլուխը պատին խփող Կա տերինա 

Իվան ովնան։ 

Բայց և այնպես Ռասկոլնիկովի համար դարձյալ պարզ 

էր, որ Սոնյան իր բնավոր ութ յա մ բ և ա յն ո լա մ են ա յն իվ իր 

ստացած զարգացմամր ոչ մի գեպքում չէր կարող մնալ 
ա 1ԴՊԻսԻ վիճակում։ Ռասկոլնիկովին զբաղեցնում էր այն 

հարցը, թե ինչո՞ւ Սոնյան/* այգքան երկար կարողացել էր 

մնալ նման վիճակում և չէր խելագարվել, եթե սիրտ չէր 

արել չուրն ընկնել։ Ռասկոլնիկովը, իհարկե, հասկանում 

էր, որ Սոնյայի գրությունը պատահական երևույթ է հասա-

րակության մեջ, թեե զմ բա խտարար եզակի ո։ բացառիկ 

երևույթ չէ։ Ի ՚ ՚ ՚ յ ց հենց այգ պա տա հա կ ան ո t թ յ ։սն ր, այգ 

որոշ զարգացում ր և նրա ամբողջ նախրնթաց կքսւնբր կար-

ծես թե կտրող Լին նրան միանգամից ս ։if ա )ւ ե յ աքք գարշե-

լի ճանա պարհին հենց աոաշին քայլն անելիս։ Ի՞նչն էր նր-

բան զորավիգ լինում։ Իհարկե, ոչ անաոա կությանը։ Այգ 

ամբոդջ խայտառակությունը ակներևաբար միայն մեխանի-

կորեն էր շոշափում նրան, իսկական անառակությունը զեռ 

բոլորովին չէր թափանցել նրա սիրտը, Ռասկոլնիկովը այգ 

տեսնում էր հարթմնի վիճակում, Սոնյան կանգնած էր նրա 

աո աջ... 

«Նրա առջև կա երեք ճանապարհ,— մ տածում էր Ռաս-

կոլնիկովը,— նետվել ջրանցքը, ընկնել գժանոց կամ... կամt 

վերջապես, անձնատուր լինել անառակության, որը շշմեց-

նում է միտքը և քարացնում սիրտը»։ Վերջին միտքը առա-

վելապես գարշելի էր Ռասկոլնիկովի համար, բայց նա ար-

դեն հոռետես էր, երիտասարդ էր, վերացականորեն դա-

տող, ուրեմն և դաժան, ուստի և չէր կարող չհավատալ, որ 

վերջին ելքը, այսինքն՝ անառակությունը առավելապես հա-

վանական էր։ 

«Բայց մի՞թե գա ճշմարիտ է,— մտածում էր նա,— 

մի՞թե այդ արարածը, որ դեռ պահպանել է հոգու մաքրու-

թյունը, ի վերջո գիտակցաբար կնետվի այդ նողկալի, գար-

շահոտ անդունդր։ Մի՞թե այգ արդեն սկսվել է և մի՞թե նա 

մինչև այժմ կարող էր գա հանգուրժել այն պատճառով, որ 

անբարոյականությունն արդեն նրան գարշելի չի թվումt Ռչ, 
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"է՛ ա!Դ Ժ ԿարոՂ էինեէ,— բացականչում Էբ նա, ինչպեո 

քիչ առաջ Սոնյան,— ոչ, ջրանցք նետվելուց մինչև այժմ 

նրան փբկել Է մեղսագործության միտքը, փրկել են նաև 

t t r w G f , ա յ ն խ ե ղ ճ ե ր ը . . . Իսկ եթե նա մինչև այժմ գեո չի 

խելագարվել... բայց ո՞վ ասաց, թե նա արդեն չի խե լա֊ 

գաբ վեր Մի՞թե նա աՈոզջ ղտտողոլթ յան Է անում, մի՞թե 

կաբելի Է այնսլես խոսել, ինչպես նաt Մի՞թե առողջամիտ 

մարդը կարող Է այնպիսի դատողություններ անել, ինչպես 

նա։ Մի՞թե կարելի Է այդպես նստել կործանման, ուղղակի 

գարշահոտ ան ղուն դի եզրին, դեպի ուր արդեն քաշում են 

նրան, ու անուշա ղիր լինել, փակել ականջները, երբ իր մոտ 

խոսում են վտանգի մասին։ Նա ^Րա2քի'* Է սպասում, ինչ 

Էէ Հավանորեն այդպես Էէ Մի՞թե սրանք բոլորը խելագա-

րության նշաններ չեն»t 

Ռասկոլնիկովը համառորեն հանգեց այգ մտքին։ Այդ 

ելքը նրան ն ոլյնիսկ ավելի Էր դուր գալիս, քան ուրիշ որևէ 

ելք։ Նա սկսեց ակնապիշ նայել Սոնյա յին t 

— Ղու շա՞տ ես աղոթում աստծուն, Սոնյա,— ^արցր^յ 

նա։ 

Սոն յան լոում Լր, Ռասկոլնիկովր կանղնել Է ր նրա կող֊ 

քին և պատասխան ի Է ր սպասում է 

— Առանց աստծու ես ի՞նչ կլինեի որ,— արագ, կտրուկ 

շշնջաց Սոնյան, հանկարծ հարևանցիորեն նալեց նրան առ֊ 

Հայծող աչքերով և ամուր սեղմեց նրա ձեռքը։ 

0Հենց այդպես Է որ կա»,— մտածեց Ռասկոլնիկովը։ 

— Իսկ աստված դրա համար քեզ ի՞նչ Է տալիս,— հար֊ 

Սրբեց նա՝ շարունակելով խոսք քաշեր 

Սոնյան երկար լռեց, կարծես չէր կարողանում պատաս-

խաներ Նրա թույլ կուրծքը ամբողջովին երերվում էր հուզ֊ 
մունքից։ 

— էռեցեք, հարցեր մի տվեք։ Չարժե ձեզ պատասխա-

ներ..— գոչեց նա հանկարծ* խոտորեն ու բարկացկոտ նա֊ 

յելով Ռասկոլնիկովին։ 

«Այդպես է ոբ կա, այդպես է»,— մտքում համառորեն 

կրկնում էբ Ռասկոլնիկովը1 

— Ամեն ինչ տալիս է ա ր ա գ շշնջաց Սոնյան՝ նորից 

կիտելով հոնքերը։ 
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«Ահա և ելքը, ահա ե ելքի բացատրությունը»մը տ՛-

քում եզրա կացրեց Ռասկոլնիկռվը՝ ագահ հետաքրքրու-

թյամբ զննելով նրան։ 

նա մի նոր, տարօրինակ, գրեթե հիվանգա գին զգացոլ-

մով էր զննում այգ գունատ, նիհար, անկանոն և անկյունա-

վոր գեմքը, այգ հեզաբարո, կապույտ աչքերը, որոնք, կա-

բոզ էին այգպես ճառագայթել, գ*յդպիսի խստաբարո, բուռն 

զգացմունք արտահայտեր նույնպիսի զգացումով էր նա գի-

տում զայրույթից ու բարկությունից ցնցվոզ այգ Փոքրիկ 

մարմինը, և այգ ամենը նրան ավելի ու ավելի տարօրինակ, 

համարյա անհնարին էր թվումi օՊ ակս/սա միտ է, պակա-

սամիտ»,— կրկնում Լր նա մտքում» 

* Կոմոդի վրա ինչ-որ զիք՚ք Լք' դրված։ Ցոէրաքանչյար 

անզա մ Inn nt աոաջ անցնելիս՝ Ռ ա սկոլն իկովր նկատ nut Լր 

ա լն m if հ կ Լլ վ Լ ր ցրեց և ն ա J ե ց ւ 'A ա Նոր Կ ut ակա րանն Լր, 

it ու ս ե ր են թ ա րգմ ան ո ւթ յա մ բւ Գիրքը հին Էր, մաշված, կաշ-

վե կազմով։ 

֊ Սա ո՞ր տեգից Է,— ԳՐԼեց նա ամբողջ սենյակով մեկ։ 

Սոնյան կանգնած Էր նույն տեղում, սեղանից երեք ՔաՏԼ 

հե սու։ 

— Բերել են ինձ համար,— պատասխանեց նա կարծես 

դժկամորեն ե աոանց Ռասկոլնիկովին նայելու։ 

— Ռ՞վ Է բերեր 

— Լիզավե տան բերեց, ես Էի խնգրել։ 

«Լիզա վետա* ան։ Տարօրինա՜կ Է»,— մտածեց Ռասկոլ-

նիկովբ։ Յուրաքանչյուր րոպե նրա համար ամեն ինչ ավելի 

ու ավելի տարօրինակ ու խորհրդավոր Էր դառնում Սոնյայի 

մո սո նա գիրքը տարավ դեպի մոմը ու սկսեց թերթեր 

— Ր՞ ր Էջերում Է գրված աղքատ Ղազարոսի մասին,— 

հանկ ս) րծ հարցրեց նաt 

Սոնյան համառորեն նայում Էր հա տա կին ու չէր պա-

տասխանում։ Սեղանից նա մի քիչ կողքի էր կանգնած։ 

— Ղազարոսի հարության մասին ո րտեղ է գրված, գը-

ւոիր, Սոն յա ։ 

Սոնյան շեղակի նայեց նրա ն։ 

— Այզտեզ մի նայեք... չորրորդ Ավետա րանոլմն Է...— 

fn ստոր են շշնջաց նա՝ չմ ոտ են ալով f! ա ս կոլն ի կովինէ 



— Գտիր և կարդա ինձ համար,— ասաց Ռասկոլնիկո-

վը ք նստեց, հենվեց սեղանին, գլուխը դրեց ձեռքին ու մռայլ 

հայացքը մի կողմ դարձրեց* պատրաստվելով լսելուt 

«Մի երեք շաբաթից հետո, դեպի յոթերորդ վերստը, 

շնորհ արեք։ Երևի ես ինքս Էլ կլինեմ այնտեղ, եթե բանը 

ավելի վատ չլինիJ),— քթի աակ վւնթվւնթում Էր նա։ 

Անվստահ ութ րսմբ լսելով Ռասկոլնիկովի տա բօբինակ 

ցանկութ յունը, Սոնյան անվճռականորեն մոտեցավ սեղա-

նին։ Այնուամենայնիվ վերցրեց գիրքը։ 

— Մի՞թե դուք չեք կարդացել,— հարցրեց նա ոլ սե-

ղանի հակադիր կողմից աչքի տ ակով նայեց Ռասկոլնիկո-

վին։ Նրա ձայնբ հետզհետե ավելի խիստ Էր հնչում։ . 

— Վաղուց... երբ սովորում Էի։ Կարդաt 

— Իսկ եկեղեցում չե՞ք լսել։ 

— Ես.,, չէի գնում։ Իսկ գոլ հաճա՞խ ես գնում։ 

— Ռ-ո՚չ,— շշնջաց Սոնյան։ 

Ռա սկոլնիկովը քմծիծաղեց։ 

— Լա սկան ու մ եմ... Ռւրեմն վազը հորդ թ աղե լու է՞լ 

չես զնո։մէ 

հղնա մ։ Ես անցյալ շաբաթ Լլ Էի գնացել. ,է հոգեհան-

գիստ կատարեցի։ 

— Ո՞ւմ հիշատակին/ 

— Լիզավետայի։ Նրան սպանել Էին կացնով։ 

Ռասկոլնիկովի ջղերն ավելի ու ավելի Էին գրգռվում։ 

Գլուխբ սկսում Էր պտտվել։ 

— Գոլ և Լիղավետան մտերի՞մ Էիք։ 

— Այո... նա լավն Էր.** ուշ-ոլշ Էր գալիս... չէր կարող 

հաճախ գալ։ Ես ու նա կարգում էինք և... խոսում։ Նա 

աստծուն է տեսնում։ 

Ռասկոլնիկովի համար տարօրինակ էին հնչում այգ 

Գրքային բառերը, ոլ էլի նորություն— ինչ֊որ խորհրդավոր 

հանդիպումներ Լիզավետայի հետ, ոլ երկուսն էլ կրոնախև։ 

(TԱյստեղ ինքս էլ կրոնախև կդառնամ, վարակիչ է,— 

մտածեց (հա սկոլնիկովը։— Կարդա,— հանկարծ կտրուկ ու 

ջղայնոտ զոչեց նա»։ 

Սոնյան դեռ էլի տատանվում էբ։ Նրա սիրտր խփում էրt 

Նա չէր համարձակվում կարդալ Ռասկոլնիկովի համար։ 
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Վերջինս համարյա տանջվելով էր նայում <rդժբախտ խելա֊ 

դարին»։ 

— Ձեր ինչի՞ն է պետք, դ"ւք հո չեք հավա տ ո լ մ « 

կամացուկ ե ասես շնչասպառ լինելով, շշնջաց Սոնյան։ 

— Կարդա, ես այդպես եմ ուզում,— պնդում էր Ռաս 

կոլն իկովը Լիզավետայի համար հո կարդո՛ւմ էիր։ 

Սոնյան բացեց դիրքր ու կարդալու տեղը։ նրա 

ձեռքերը դողում էին, ձայնը կերկերում էր։ Երկու անդամ 

փորձեց սկսել, բայց չէր կա բոզանում արտասանել առա-

ջին վանկը։ 

«Բիթ սւնացի ոմն Ղ՛Ա զ՛՛՛րոս հիվանդ է ր*>...— վերջապեսք 

արտասանեց նա ջանք թ ա ւի ե լ ս վ, սակայն հանկարծ երրորդ 

խոսքի վրա ձ՚սյնր ղնղաց " ւ խղվեց, ինչպես չափից զարս 

ձգված ր՛՛ր՛ Շանչբ կ tii ր վեց, կուրծքր ծանրացավ ւ 

Ռա սկոլնիկովբ մասամբ հա սկան ում էբ, թե ինչու Սոն-

յան սիրտ չէր անում կարդալ, ու որքան շատ էր այգ հաս-

կանում, այնքան ավելի կոպտաբար ու ջղայնորեն էբ ստի-

պում կարղար նա շատ լավ էր հա սկան ում, թե հիմա Սոն-

յայի համար որքան ծանր էր ցույց տալ ու երևան հանել 

այն ամենը, ինչ որ ի ր ե ն ն է ր ; Նա հասկացավ, որ այգ զգա-

ցումները գուցե իրոք կազմում էին Սոնյայի այժմյան և ար-

դեն վաղուցվա գաղտնիքը, գուցե այդպես էր եղել դեռ պա-

տանեկությունից, դեռ ընտանիքում, դժբախտ հոր և վշտից 

խ ելա ղարված խորթ մոր կողքին, սովալլուկ երեխաների, 

այլանղա կ Ճղճղոցների ու նախատինքների առկայությամpt 

Բայց միևնույն ժամանակ նա իմացավ, հաստատ իմա ցավ, 

ոբ Սոնյան, այժմ սկսելով ընթերցումը, թեպետե վշտանում 

էյ» ու սարսափելի վախենում ինչ-որ բանից, բայց դրա 

հետ մեկտեղ ինքն էլ էր ուզում կարդալ, չնայած իր վշտա-

նալուն և վախին, կարդալ հենց նրա համար, որպեսզի նա 

լսեր, այն էլ անպայման fijllllU, <rինչ էլ որ հետո լինի».,. 

Ռասկոլնիկովը այդ կարդաց նրա աչքերում, հասկացավ 

նրա հրճվա ղին հոլզմ ունքից Սոնյան հաղթահարեց իր 

երկչոտությանը, խեղդեց կոկորդի ջղաձգությունը, որի$ 

ձալնբ խզվել էո ընթերցման սկզբՈէմ, ու շարունակեց կար֊ 

ղալ Հո վհաննու ավետարանի տասնմեկերորդ գլուխը։ Այդ-

պես նւս կ՚որղաց մինչև 1 9 ֊ ր դ տունը» 
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«Եվ հրեաներից շատերը եկան Մարթայի ու Մարիամի 

մոտ, մխիթարելոլ նրանց եղբոր մահվան առիթով։ Լսելով, 

աբ ղալիս է Հիսուսը, Մարթան գնաց նրան ընդառաջ, իսկ 

Ծարիամը նստած Լր տանը։ Այնժամ Մարթան ա ս ա յ Հի-

ռուսին՝ Տեր իմ, եթե դու այստեղ լինեիր, իմ եղբայրը չէր 

մեռնի։ Բայց Հիմա Լլ դիտեմ, որ ինչ էլ խնդրես աստծուց, 

աստված կտա քեզ»։ 

Աոնյան այստեղ կանդ առավ նորից՝ ամոթխածությամբ 

նախազգալով, որ իր ձայնը դարձյալ կդողա ու կկտրվի... 

«Հիսուսը նրան ասում է՝ եղբայրդ հարություն >կառնի։ 

Մարթան ասաց նրան՝ դիտեմ, որ հարություն կառնի կի-

րակի, վերջին օրը։ Հիսուսը նրան ասաց՝ Ես ե մ fiuiriupjnv-

tp Ա կյանքը, ինձ հավատացողը եթե մեռնի էլ, կկենդանա-

նա։ Եվ ամեն մի ապրող ու ինձ հավատացող չի մեռնի առ֊ 

Հավետ։ Հավատո՞ւմ ես սույնին* Մարթան ասում է նրան* 

(ու կարծես ցավադին շունչ առնելով, Սոնյան շարունա-

կեց լարված և բառ առ բառ կարդա լի 

«Այդպես, տեր իմ։ Ես հավա տ ում եմ, որ դու Քրիստոսն 

աստծու որդին, աշխարհ եկած»։ 

Սոնյան կանդ տոավ, աչյքերը արադ հառեց ն ո ս ն , բայց 

իսկ այն ուժ արեց ու շարունակեց կարդալ։ Ռասկոլնիկովը 

լսում էր անշարժ նստած, առանց նրա կ ՚ ՚ դ մ ը շուռ գալու, 

Հենվելով սեղանին ու նայելով մի կողմ։ Կարդացին մինչև 

&2֊րգ տունը։ 

«rԻսկ Մարիամը գալով այնտեղ, ուր Հի սուսն էր, ու տես-

նելով նրան, ընկավ նրա ոտքերը ու ասաց նրան՝ Տեր իմ, 

եթե դու այստեղ լինեիր, իմ եղբայրը չէր մեռնի։ Հիսուսը 

տեսնելով 

լացող Մ արիամին ու նրա հետ եկած լացող հրեա-

ներին, ինքն էլ սգաց ոգով և հուզվեց։ Ու ասաց՝ ո՞րտեղ եք 

թա ղել նրան։ Նրան ասում են՝ Տեր, գնա և տես։ Հիսուսը 

արտասվեց։ Այնժամ հրեաները ասացին՝ ւոես, որքան սի-

րում էր նրան։ Իսկ նրանցից ոմանք ասացին՝ սա, որ բա-

ցեց կույրի աչքերը, արդյոք չէ՞ր կարող այնպես անել, որ 

նա չմեռներ»։ 

Ռասկոլնիկովը շուռ եկավ դեպի Սոնյան և հուզմունքով 

նայեց նրան* այո, այդպես է որ կա. Սոնյան արդեն ամ-

բողջովին դոդում էր, սաստիկ, իսկական տենդով էր բռնը-֊ 402 ֊ 



վածէ Ռասկոլնիկովը աքԴ սպասում Էր։ Սոնյան մոտենում 

Հր մեծագույն ու Լլսվա& ^ԲաէՔԻ վերաբերյալ խոսքերին ու 

Համակվում վեհ ցնծության զգացումով։ Նրա ձայնը զնգոոք 

Լր ինչպես մետաղ, ցնծություն ու բերկրանք արտահայ-

տում Ա ում գնան ում։ Տողերը իրար Էին խառնվում, որովհե 

in և նրա աչքերը մթնում Էին, բայց նա անգիր գիտեր իթ 

կարդացածը։ Սա ր դալով վերջին տՀսն խոսքերը1 «սա, ոբ 

բացեց կույրի աչքերը, արդյոք չէ՞ր կարոդ այնպես անել, ոբ 

նա չմեոներ»,— Սոնյան ցածրացրեց ձայնը, ջերմորեն ոլ 

խ ։սն դավա ոու թ յա մ ր հ ա դ ո ր դ ե ց չ հա վատացող, կույր հրե ւս -

ների կա ոկած ր, կշտամբանքբ ե լոէտանբր, հրեաների, ո -

Բ՛Ո հք հիմա, մի րի պ ե լ ա I» ց ա ծ , ասես կ ա յծէԱ կ ն ա հ ա ր ե դ ա ծ, 

կընկնեն , կ It կ II /< )ւ .՝ ե Կ ե կ ա f I), կ Հէէէ վ ա տ ան.,, « Ս ill l . | , II 111 

նա լՆ պ ե u կ n ւ ր ա »/ ,ւ, ծ / ե լ Հա վ ա տ m tf ո դ , ււա Լլ հիմա կ ( ս ի 

m« ft ո t յ), iif (ւ ս կ Հավատա, այո, այո, իսկույն, հենց հի if աս,—• 

է,րագո,մ Լր Սոնյան ու դողում բերկրալի սպասումից։ 

<tf'ււ կ Հի սուսր դա րձյա լ ներքուստ սգալով, գալիս Է դե -

պի ւլ I» Ր htfif ան ր է Այդ մի անձավ Էթ և դրա վրա քար էր գըր-

էիս ծ ւ Հիս n t ււ ր ասում Էv <rՎերցրեք քարը»։ Մեռյալի քույր 

Մ սէրթան ասոէմ Է՝ ՀՏեր իմ, արդեն հոտել Է. քանզի չորս 

»ր Լ, որ նա գերեզմանումն Է»։ 

Սոնյան թունգ շեշտեց չ ո ր ս բառը։ 

«Հիսուսը նրան ասում Է՝ ես հո քեզ ասացի, որ եթե 

Հավատաս, կտեսնես աստծու փառքը։ Եվ այսպես, քարը 

վերցրին անձավից, ուր գտնվում էր մեռյալըt Հիսուսը աչ-

քեբը բարձրացրեց դեպի երկինք և. ասաց՝ «Հայր, շնորհա-

կալ եմ քեզնից, որ ինձ լսեցիր։ Ես գիտեի, որ գոլ միշտ 

կլսես ինձէ բայց սույնը ասացի այստեղ կանգնած ժողովրդի 

համար, որպեսզի հավատա, Որ գոլ ես ինձ ոլզարկել»։ Սույ-

նը ասելով, բա րձրա ձա յն կանչեց՝ «Ղ ազարե*, դուրս եկ»։ 

Ու ւ/Լււյսւ|ը դուրս եկավ,— 

(Սոնյան կարդաց բարձրաձայն ու ցնծագին, գո զա լո վ 

nt սարսռելով, կարծես ինքն իր աչքով տեսավJ 

ձեռքերը և ոտքերը թաղման խանձարուրով փաթաթ-

ված. երեսը թաշկինակով կապված։ Հիսուսը նրանց ա՛սում 

C (է արձակեցեք կապերը, և թող գնա»։ 
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«Այնժամ 6ւ՝եսւնեւփց շատերը, որոնք եկել էին Ս՚արիա-
«Գ մոտ և տեսել, թե ինչ արեց Հիսուսը, հավատացին նրան»: 

Սոնյան այնուհետև չկարդաց և չէր էլ կարող կարդալ$ 

4աՏ>կեց գիրքը և արագ վեր կացավ աթոռից։ 

Բոլորը Ղազարո սի հարութ յան մասին է,— կտրուկ 

mt խստորեն շշնջաց նա ու կանգնեց անշարժ, մի կողմ 

պաբձած, չհամարձակվելով և կարծես ամաչելով նայել Ռաս-

կոլնիկովին։ Նրա տենդային դոդը դեռ շարունակվում էր t 

Vոլոտիկ մոմակալի վրա արդեն վաղուց մարմրում էր մոմի 

մնացորդը՝ այդ աղքատիկ սենյակում աղոտ լուսավորելոՎ 

մարդա ս պանին ու անառակ կնոջը, որոնք տարօրինակ կեր-

պով տարվել էին հավերժական գրքի ընթերցմամբ։ Անցավ 

ավելի քան հինգ րոպե։ 

— Ես եկել եմ մի գործի մասին խոսելու,— բարձրա-

ձայն և հոնքերը կիտելով, հանկարծ ասաց Ռասկոլնիկովը, 

վեր կացավ ու մոտեցավ Սոնյա յին։ Սա աչքերը լուռ հառեց 

նրան։ Ռասկոլնիկովի հա յացքը խիստ մռայլ էր և ինչ֊որ 

տարօրինակ վճռականս։թյո։ն էր արտահայտում։ 

— Ես այսօր թողի հարազատներիս, մորս և քրոջս,—-

ասաց նա։— Ես Լլ չեմ ղնա նրանց մոտ։ Նրանցից բոլո-

րովին անջա տվել եմ։ 

— ինչո՞ւ,— հարցրեց ա՚դշած Սոնյան։ Ռա սկոլնիկովի 

մոր և քրոջ հետ եղաձ հանդիպումը արտասովոր, թեպետև 

անորոշ տպավորություն էր թողել նրա վրա։ Նա գրեթե 

սարսափով լսեց այդ պառակտման լուրը։ 

— Ես հիմա միայն քեզ ունեմ,— ավելացրեց Ռասկսլ-

1՛իկովը։— Գնանք միասին*.. Ես եկել եմ քեղ Տոտ։ Եր-

կուսս էլ դժբախտներ ենք, ուրեմն միասին գնանք։ 

Ռասկոլնիկովի աչքերը փայլում էին։ «Կարծ 1ս կիսա-

խելագար լինի», իր հերթին մտածեց Սոնյան։ 

— Ո՞ւր գնանք,— վախեցած հարցրեց նա և ակամայից 

մի քայլ ետ քաշվեց։ 

— նս ի՞նչ իմանամ։ Գիտեմ միայն, հաստատ գիտեմ, 

որ գնալու ենք մի ճանապարհով, մեր նպատակը մեկ է։ 

Սոնյան նայում էր նրան ու ոչինչ չէր հասկանում։ Նա 

միայ% այն էր հասկանում, որ իր խոսակիցը սարսափելի, 

անչափ դժբախտ է։ 
֊ 404 — 



— Նրանցից ոչ ոք ոչինչ չի Հասկանա, եթե դու նրանց 

րան ասես, իսկ ես հասկացել եմ,— շարունակեց Ռասկոլ-

նիկովբ,— Դու ինձ հարկավոր ես, դրա համար էւ ես քեզ 

մոտ եմ եկել։ 

— Չեմ հասկանում,— շշնջաց Սոնյան։ 

— Հետո կհասկանաս։ Մի՞թե դու նույնպիսի րան չեո 

արել։ Դու էլ ես ամեն ինչ խախտէլ*կարողացել ես խախ-

տել։ Դու քո դեմ ձեռք ես* բարձրացրել, կործանեի,* f n 

կ յ ա ն ք ը (ա1Դ միևնույն է)։ Դու կարող էիր ապրել անբասիր 

ու խելացիորեն, բայց ամեն ինչ կվերջացնես Սեննայա 

հրապարակում... բա յց դու չես կարող դիմանալ, ու երբ 

մենակ մնաս, կխերսզարվեո, ինչպես նւսե եսւ Դու հիմա Էլ 

խերսկսրոէ լ ււ ես. Հետե ուրար մենք պետք Է ղնանք միասին, 

մեկ K»/ ն miiif ար '.՛ււ վt Դնա նքւ 

Ինչ H՛'t, ինչս՞։ եք ղո։ք այղ ա until,— Վրա բերեց 

Սոնյան՝ նրա խոսքերից տարօրինակ ու տագնապալից հուղ֊ 

վածէ 

— Ինչո՞ւ։ Որովհետև այսպես չի կարելի մնալ, այ թե 

ինչու։ Հարկավոր Է, վերջապես, լրջորեն և ուղիղ դատել և 

ոլ թե ե ր ե ի։ ա յ ի պես լաց լինել և ճչալ, թե աստված թույլ 

չի տտւ Ի՞նչ կլինի, եթե իրոք քեզ վաղը հիվանդանոց տա-

նեն։ Մայրդ խելակորույս Է և թոքախտավոր, շուտով կմեռ-

նի, հապա երեխանե՞րը։ Մի՞թե Պոլեչկան չի կործանվի։ 

Մի՞թե ղու այստեղ, այս ու այն անկյունում չես տեսել երե-

խաներ, որոնց մայրերը ուղարկում են ողորմ ութ յուն խընդ-

րելոէէ Ես իմանում Էի, թե այդ մայրերը որտեղ և ինչպիսի 

պայմաններում են ապրում։ Այնտեղ երեխաները չեն կա-

րող մնալ իբրև երեխաներ։ Այնտեղ յոթ տարեկանը անա-

ռակ Է և ղող։ Բայց չէ՞ որ երեխաները Քրիստոսի կերպարն 

են. <էնոցա է արքայությունը երկնից»* ։ նա պատվիրել է 

հաբդ էկ ու սիրել երեխաներին, նրանք մարդկության ապա-

գան են։ 
* 

— Հապա ի՞նչ անել, ի՞նչ անել,— հիստերիկ լացով, 

ձեռքերը շփելով կրկնում էր Սոնյան։ 

— Ինչ անե՞լ։ Առմիշտ ջախջախել ինչ որ պետք է ջախ֊ 

ջախվի, պրծավ֊ գնա ց, չխուսափել տանջանքից։ Ի՞նչ, չե՞ս 

հասկանում։ Հետո կհասկանաս... Ազատություն և իշխա-
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նսւթյսւն, գլխավորը իշխանությօւն բոլոր երկյուղած այւա-

քածն երի և ամբողլ մ ր շնանոցի վրա... Ահա նպատակը։ Սա 

հիշիր* Սա իմ խոբհսւրղն է քեզ։ Գուցե ես քեզ հետ վերքին 

անգամն եմ խոսում։ Եթե վաղը չգամ, ինքզ կլսես ամեն ինչ, 

ռւ այն ժամ անակ հիշիր այս խոսքերը։ Ղրանց նշանակությու-

նը գուցե և հասկանաս երբևէ, հետո, տարիներ անց, կյանքիգ 

ընթացքում։ Իսկ եթե վաղր գամ, քեզ կասեմ, թե ով է սպա-

նել Լիղավետա յին։ Մնաս բարով։ 

Սոնյան ամբողշ մարմնով ցնցվեց վախից* 

— Մի՞թե գուք գիտեք, թե ով է սպանելսարսափա-

Հար հարցրեց նա ու ապշած նայեց Ռասկոլնիկովին։ 

—- Գիտեմ և կասեմ«»» միայն, միայն քեզ։ Դրա համար 

էս քեզ եմ ընտրել։ Ես կգամ ոչ թե քեզնից ներողություն 

խնդրելու, այլ ուղղակի այդ ասելու։ Ես քեզ գբա համար 

ընտրել Էի վաղուց, ես այգ մտածել Էի դեռ այն ժամ անակ, 

երբ հայրդ խոսում Էր քո մասին, ու երբ Լիզավե տան կեն-

դանի Էր։ Մնաս բարով։ Զեոք մի տա։ Վաղը։ 

Ռա "կոլնիկովը գնաց։ Սոնյան նրա ետևից նայում Էր 

այնպես, ինչպես նայում են խելա գարվածին* բայց նա ինքն 

Էլ ասես թոցրել Էր խելքը և այգ զգում Էր։ նրա գյլսւխը 

պտտվում Էր։ 

«Տեո աստված, նա զիտե, թե ով Է սպանել Լիզավե տա-

յին։ Ի՞նչ Էին նշան ակում այդ խոսքերը։ Դա սարսափելի 

Է»։ Բայց միևնույն ժամ անակ ոչ մի կերպ, ոչ մի կերպ նրա 

մտքով չէր անցնում ա յ դ բ ա ն ը . * * <r0, երևի նա սոսկալի դըժ-

բախտ է... նա թողել է մորն ու քրոշը։ Ինչո՞ւ։ Ի՞նչ է եղել։ 

նա ի՞նչ մտադրություններ ունի։ Ի՞նչ էր ասում իրեն, Սոն-

յային։ Համբուրեց իր ոտքը և ասաց (այո, նա այգ պարզ 

ա ս ա ց ո ր առանց իրեն էլ չի կարող ապրել,*, օ, տեր 

ա ստված»։ 

Սոնյան ամբողջ գիշերն անցկացրեց տենդի ու զառան-

ցանքի մեջ։ Երբեմն նա վեր էր թռչում, լալիս էր, հեծկըլ-

տոլմ* մերթ էլի տենդային քուն էր մտնում ու երազում 

ւո!ւ սնում էր Պ ոլեչկա յին, Կատերինա Իվանովնա յին, էիզա-

վետային, ավետարանի ընթերցումը և նրանէ,* նրան իր 

գունատ դեմքով, վառ աչքերով... նա համբուրում է իր, Սոն-

յայի ոտքերը, լալիս է.,. օ, տեր աստված։ 
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Աջ կողմի դռան ետևում, հենց այն դռան ետևում, որը 

Սոնյայի բնակարանը բաժանում Էբ Հերտբուդա Կառլովնա 

Ռեէ/սքիխի բնակարանից, կար միջանկյալ մի սենյակ, որը 

վաղուց դատարկ Էր, պատկանում Էր տիկին Ռեսսլիխի բնա-

կարանին և նրա կողմից վարձով Էր տրվում, որի մասին 

պիտակներ Էին կպցրած դարպասին և թղթի կտորներ՝ ջը~ 

ր անցք ի կողմը նայող պաաոլհանկերի ապակիներին։ Սոն-

յան վաղուց սովոր Էբ այդ ՜* սենյակը անբնակ համարել« 

Այնինչ այդ ամբողջ ժամանակ դատարկ սենյակի ղռան 

ետևոէմ կան էլն ած Էր պարոն Սվիդ {'ՒգայԼո,1ը Ոլ ծածուկ 

ականք Էր դնում։ Երբ Ռասկոլնիկովր դնսւց, Ս վիդրիգա յլո-

վը մի քիչ կանգնեց, մտածեց, ոտքերի մ ս։ աներ ի վրա ան-

ցավ իր սենրսկբ, որբ կից Էր ւլատարկ սենյակին, վերցրեց 

մի աթոո և կամացոէկ տարավ m դրեց Սոնյայի ս են յա կը 

տանող էլոան մոտւ Խո ս ա կցոէթ յան բ նրան հետաքրքիր ու 

նշանակալից Էր թվացել և շա՛տ,* շա՛տ Լր դուր եկել, այն-

քան Էր ղուբ եկել, որ նա դատարկ սենյակի դռան մոտ 

աթոո դրեց, որպեսզի հետագայում, օրինակ, թեկուզ վազը, 

չմատնվեր նորից մի ամբողջ ժամ կանգնած լինելու անա-

խոբմության, այլ ավելի հարմարավետ տեղավորվեր, որ-

պե սղի բոլոր տեսակետն երից լիակատար հաճույք ստանար։ 

V 

Երբ Ռասկոլնիկովը հետևյալ առավոտյան, ժամը ուղիղ 

տասնմեկին մտավ քաղաքամասի շենքը, հետաքննական 

զործերի պրիստավի բաժանմունքը, ու խնդրեց իր մասին 

զեկուցել Պորֆիրի Պեարովիչին, ապա նա մինչև իսկ զար-

մացավ, որ իրեն շուտ չեն ընդունում* անցավ առնվազն 

տասը րոպե, մինչև որ նրան կանչեցին։ Նրա կարծիքով պետք 

( որ անմիջապես նետվեին իբ վրա։ Այնինչ ինքը կանգնել Էր 

ընդունարանում, կոՂՔՒ9 անցոլգարձ Էին անում մարդիկ, 

որոնք ըստ երևույթին իր հետ ոչ մի գործ չունեին։ Հետևյալ 

սենյակում, որ գրասենյակի Էր նման, նստել ոլ գրոտում 

Լին մի քանի գրագիրներ, ու ակներև Էր, որ նրանցից ոչ մեկն 

Լք հասկացողություն անգամ չուներ, թե ով Է և ինչ Է Ռաս֊ 

կսլնիկովը։ Ռասկոլնիկովը անհանգիստ ու կասկածոտ հա֊ 
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յացքով հետամտում էր շրջապատը, նայում, թե իր կողքին 

հո չկա" որևէ ոստիկան, իրեն հետամտող որևէ խորհրդավոր 

հայացք* բայց ոչ մի նման բան չկար։ նա տեսնում էր միայն 

գրասենյակային, մանր հոդսեր արտահայտող դեմքեր, հետո 

ինչ֊որ մարդկանց, ու բոլորն Լլ անտարբեր էին իր նկատմամբ, 

այնպես որ նա կարող Լր դնալ ուր որ ուզենարt նրա մեջ 

ավելի ո ւ ավելի հաստատորեն էր ամ րանում այն միտքը, որ 

եթե երեկվա այն հանելուկային մարդը, դետնի տաք՛ից ելած 

այն ուրվականը իրոք ամեն ինչ գիտենար և ամեն ինչ տ ե ֊ 

սած լիներ, ապա մի՞թե իրեն, Ռասկոլնիկովին, հիմա թույլ 

կտային այդպես կանգնել և հանգիստ սպասեր Եվ մի՞թե 

իրեն կսպասեին մինչև ժամը տասնմեկը, մինչև որ ինքը բա֊ 

ոեհաճեո գար Դուրս էր գալիս, Որ կամ այն մարգը գեո ոչինչ 

չի հաղորդել, կամ... նա էլ ուղղակի ոչինչ չգիտե, և ինքն իր 

աչքերով ոչինչ չի տեսել (և ի՞նչպես կարող էր տեսնել), ուրե-

մըն այդ բոլորը, երեկ իր, * Ռասկոլնիկովի հետ պատահածը 

դարձյալ տեսիլք է եղել ու իր գրգռված և հիվանդոտ երևա֊ 

կայութ յունր չափազանցրել է այդ տեսիլքըt նույնիսկ դեռ 

երեկ, ամենտոէժեդ աազնա պների և հուսալքման ժամերին 

այդ ենթա զրաթյոէնր սկսել Լր նրան առավելապես հավանա-

կան թվար Այժմ կշռադատելով այգ ամենը և պատրաստ-

վելով նոր մարտի, նա հանկարծ զգաց, որ դոզում Է, ու նույ-

նիսկ զայրացավ, մ տածելով, որ դողում Է ատելի Պորֆիրի 

Պետրովիչի հանդեպ ունեցած վախից։ նրա համար ամենից 

զարհուրելին այն Էր, Որ ինքը դարձյալ պետք Է հանդիպեր 

այգ մարդուն. Ռասկոլնիկովը անչափ, անսահման ատում Էր 

նրան և նույնիսկ վախենում Էր, որ չլինի՞ թե իր ատելու-

թյամբ որևէ կերպ իրեն մատնի։ Ռւ այնքան ուժեղ էր նրա զայ-

րույթը, որ գողը իսկույն դադարեց։ նա պատրաստվեց ներս 

մտնել սառն և հանդուգն տեսքով ու ինքն իրեն խոսք տվեց 

որքան կարելի է շատ լռել, գիտել ու Լսեյ և գոնե այս անգամ 

ինչ կերպ էլ լինի հաղթահարել հիվանդագին կերպով գրգըռ-

ված Իր բնությունըt Հենց այդ ժամանակ նրան կանչեցին 

Պ որֆիրի Պետրովիչի մոտ ։ 

Բանից դուրս եկավ, որ Պորֆիրի Պետրովիչը այգ րոպեին 

իր կաբինետ ում մենակ էր։ նրա կաբինետ ը ոչ մեծ էր, ոչ էլ 
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փոքր, այնտեղ գրված էին՝ մի մեծ գրասեղան մոմլաթռվ 

պատած բազմոցի առաջ, արկղերով, թեք երեսով մի գրա-

սեղան, անկյունում մի պահարան, մի քանի աթոռ, այգ ամե-

Նր iif ե տ ա կ ան կահույք էր, գեղին, հղկած փայտից։ Մի անկ-

յունում, հետին պատի մեջ, կամ ավելի լավ է ասել1 միջնոր-

մում, կար մի փակված գուռ, ուրեմն պետք է որ միջնորմի 

մյուս կողմում ուրիշ սենյակներ ԷՀ լինեին։ Երբ Ռասկոլնի-

կովը ներս մտավ, Պորֆիրի* Պետրովիչը իսկույն ծածկեց 

դուռը, որտեղից մտել էր եկվորը, ու նրանք կաբինետում եր-

կուսով էին։ Պորֆիրի Պ ետրովիչբ իր հյուրին դիմավորեց 

բստ ե ր Աո։ յթին ս։ ս ա վ It fit։ սյ ե ս ո ւ րա իւ ե սիրտ լի ր ահ սքով, ե. 

միայն մի քանի րոպե Հե աս f Ւ ա ս կ ո (նիկ » վ ր ււ ր ո շ ն շ ա ն ն ե ր ից 

նկատեց, որ նա կարծես յվութված Լ, կարծես Նքւան մոքՈ-

րեցրել ե ն կ ա մ ղ ա ե ք ի )ւչ ո ր իւ ի a tn t ս ո ա ն A ն ա կ ի ո ւ /) ա ծ tit կ 

րո,)ւււվ պ բաղ if ա ծ վիճակոււք։ 

—֊ 0 ֊ս , պատվելի, ահա և ղոլք... մեր կողմերում...— 

tuning Պ որֆիրին, երկու ձեռքն էլ մեկնեց Ռասկոլնիկովին* 

֊- ԷՀ, ն ստեցեք, պատվելիս, թե՞ դուք գուցե չեք սիրում, 

որ ձեւք l o u t COUrt1 պատվելի անվանեն... Խնդրում եմ սա 

է,է)ւոքւ։ւրկե7ւոություն չհամարեք.., Նստեցեք այստեղ, բազ-

մոցին, I 

/Ւասկոլնիկովը նստեց՝ շարունակ նայելով նրան։ 

((Մեր կողմերում<(ներողություն անպարկեշտության 

համար», ֆրանսերեն «tOLlt COUrt» բառը և այլն և այլն, ղբ-

րանք բոլորը բնորոշ նշաններ Էին։ <rՍակայն նա երկու ձեռքն 

Լլ մեկնեց ինձ, բայց ոչ մեկը չտվեց, իսկույն ետ քաշեց, 

կասկածանքով մտածեց Ռասկոլնիկովը։ Երկուսն Էլ հետա-

մրտոէմ Էին մ իմ յանց, բայց հենց որ նրանց հայացքներր 

իրար Լին հանդիպում, երկուսն Էլ կա յծակի ա բա գութ յա ՛է բ 

դրանք մի կողմ Էին դարձնում։ 

— Ես բերի ղիմումս... ժամացույցի մասին... ահա։ 

ճի՞շտ Է գրված, թե՞ հարկավոր Է նորից գրել։ 

դիմո՞ւմ։ Այդպես, այդպես.,, մի անհանգստա-

նաքէ ճիշտ այղպես,— ասաց Պ որֆիբի Պետրովիչը, կարծես 

ինչ֊որ տեղ շտապելով, և այդ ասելուց հետո վերցրեց ոլ 

՚ Կարճ (ֆրսւնս,}ւ 
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նայեց թուղթըt— Այո, ճիշտ այսպես։ Ուրիշ ոչինչ չի հար-

կավոր,— նույնպես հապճեպ ավելացրեց նա և թուղթը դրեց 

սեղանին։ Հետո, մի րոպե անց, արդեն ուրիշ բանի մասին 

խոսելիս՝ դարձյալ վերցրեց թուղթը և դրեց մյուս, թեք երե-

սով դրասեղանին։ 

— Ղուք կարծեմ երեկ ասացիք, որ կցան կան այիք պատ-

շաճ ձեով ինձ հարցեր տալ... այն սպանված կնոջ հետ... իմ 

ունեցած ծանոթության մասին,— սկսեց Ռասկոլնիկովը/ — 

«Ինչս՛*! ես ասացի՝ կարծեմ»,— կայծակնա թափ անցավ 

նրա մտքովւ— «Լավ, ինչո՞ւ եմ այսպես անհանգստանում, 

որ ասել եմ այդ կ ա ր ծ ե մ բառը)),— նույնպես կայծա կնաթավ։ 

հղացավ նա այս երկրորդ միտքը։ 

Եվ նա հանկարծ զգաց, որ հենց միայն Պորֆիրիի հետ 

շփվելուց, հենց միայն երկու խոսքից ու երկու հայացքից իր 

կասկածամտությունը մի ակնթարթում աճեց և հրեշավոր 

չափերի հասավ,.. Որ գա սարսափելի վտանգավոր Է, շղերը 

գրգռվում են, հուզմունքը սաստկանում% «Փորձանք Է, փոր-

ձանք.,. Էլի բերանիցս խոսք կթռցնեմat 

— Այո, այո, այո, մի ան հանդ ստանաք, չպետք Է շտա-
սԺ'Լ' չպետք Է շտապել,— վւնթվւնթում Էր Պորֆիրի Պետրո-

վիչը՝ սեղանի մոտ բոլորովին աննպատակ քայլելով ետ ու 

առաշ, նե ավելով մերթ զեպի լուսամուտը, արկղերով սեղա-

նը, մերթ նորից զեպի գրասեղանը, մերթ խուսափելով Ռաս-

կ"[նիկովի կասկածոտ հայացքից, մերթ Էլ հանկարծ կանգ 

առնելով և դեմ առ դեմ նայելով նրան։ Չափազանց տարօրի-

նակ Էր թվում նրա կարճ, հաստլիկ և կլոր կերպարանքը, 

ասես այլևայլ կողմեր գլորվող, բոլոր պատերին ոլ անկյուն-

ներին դիպչող ու ետ թռչող գնդակ լիներ է 

— Կանենք, ամեն ինչ կանենք... Դուք ծխո՞ւմ եք, ունե՞քt 

Ահա, խնդրեմ,— շարունակեց Պորֆիրին՝ հյուրին պապիրոս 

հրամցնելով...— Գիտե՞ք, ես ձեզ ընդունում եմ այստեղ, 

իսկ իմ բնակարանը հենց մեր կողքին Է, միջնորմի ետևում 

... պետական Է, իսկ ես հիմա ժամանակավորապես մասնա-

վոր բնակարանում եմ։ Այստեղ որոշ նորոգումներ պետք Էր 

կատարել։ Այժմ համարյա պատրաստ Է... գիտե՞ք, պետա-

կան բնակարանը հիանալի բան Է, չէ՞, ի՞նչ եք կարծումէ 
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— Այո, հիանալի բան է,— պատասխանեց Ռա սկոլնիկո֊ 

Վըճ համարյա հեգնոտ նայելով նրան։ 

— Հիանալի բան է, հիանալի բան է...— կրկնում էր Պոր-

ֆիրի Պետրովիչը՝ հանկարծ կարծես թե մտորելով մի ինլ-

որ բոլորովին այլ բանի մասին,— այոք հիանալի բան է,— ի 

վերջո համարյա բղավեց նաճ հանկարծ ա1քնրը հառելով 

Ռասկոլնիկովին և կանգ առնելով նրանից երկու քայլ հեռա-

վորությամբ։ Այգ հաճախակխ հիմար կրկնությունը, որ պե-

տական բնակարանը հիանալի բան է, իր գռեհկությամբ 

խիստ հակասում էր այժմ իր հյուրին հառած լուրջ, խոհուն 

և հանելուկային հայացքինt 

Ռայց գա Է՛Լ ավելի գրգոեց Ռասկոլնիկովի բարկոլթյունբ, 

և սա արդեն ոչ մի կերւզ չէր կարող հրաժարվել ծաղրական 

ե շաա անզգույշ մարտս/հրավերից. 

— Գիտե՞ք ինչ,—• Հարցրեց նա հանկարծ1 համարյա հան-

գրւլ)/որեն նայելով Պորֆիբիին և կարծես հաճույք դգալով իր 

հանդգնությունից,— ամեն տեսակ քննիչների համար կար-

ծեմ գոյություն ունի այսպիսի իրավաբանական կանոն, այս-

՛՛//'"/' իրավաբանական պրիյոմ. նրանք սկզբում սկսում են 

հեռվից, դատարկ բաներից կամ նույնիսկ լուրջ, միայն թե 

բոլորովին կողմնակի բաներից, որպեսզի այսպես ասած% 

խրախուսեն կամ ավելի լավ է ասել՝ զվարճացնեն հարցա-

քննվողին, ք ն ե ց ն ե ն նրա զգուշությունը, իսկ հետո հանկարծ 

մի որևէ ճակատագրական ու վտանգավոր հարցով անսպա-

սելիորեն շշմեցնեն նրան. այդպես չէ", կարծեմ մինչև այժմ 

է1 դա սրբո՛ւթյամբ հիշատակվում է բոլոր կանոններում և 

հրա հան գներ ում ։ 

— Այդպես, այդպես... ի՛նչ է, դուք կարծում եք, թե ես 

դրա համա՞ր էի հիշատակում պետական բնակարանը...— 

Այո ասելով, Պորֆիրի Պ ետրովիչը կկոցեց աչքերը, ապա աչ-

ըսվ արեց. ինչ-որ մի ուրախ և խորամանկ բան սահեց նրա 

դԼմբով, ճակատի կնճիռները հարթվեցին, աչքերը ասես 

ւ իոքրացան, գիմա գծերը ձգվեցին, և նա հանկարծ բռնվեց 

ն քար/լա յին, երկար ծիծաղով, որից օրորվում ու ցնցվում էր 

ամբողջ մարմինր։ Միաժամանակ նա ուղիղ նայում էր Ռաս-

էէոլնիկովի աչքերին։ Վերջինս նույնպես ծիծաղեց, թեև այգ 

<՝՝իէ)ադը մի փոքր բռնազբոսիկ Էր, տեսնելով այդ, Պորֆի-
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բին ա յ ն ս ւիառ֊փառ ծիծաղեց, որ դեմքը Համարյա կար֊ 

մըրեց. Ռասկոլնիկովի զզվանքը անցավ զգուշության բոլոր 

սահմանները, նա ւյա դա րեցրեց ծիծաղը, մռայլվեց, ու ե ր ֊ 

կար, ցասկոտ նայում Էր Պորֆիրիին, աչքը չէր կտրում նրա֊ 

նից, քանի դեռ նա շարունակոլմ էր իր երկար ծիծաղը և 

կարծես դիտմամբ դա չէր ղա ղա րե ցն ում։ Անզգուշությունըt 

սակայն, երկու կողմից էլ ակնհա յտ էր. դուրս էր գալիս, որ 

Պորֆիրի Պ ե սւրովիչը կարծես թե իր Հյուրի վրա է ծիծաղում, 

որը ատելությամբ է ընդունում այդ ծիծաղը, և այս հանգա֊ 

մանքը շատ քիչ է շփոթեցնում նրան՝ Պորֆիբի Պետրովիչին։ 

Ղա խիստ նշանակալից էր Ռասկոլնիկովի համար. նա հաս֊ 

կացավ, որ Պոբֆիրի Պետբովիչր նախորդ անգամ էլ ամենե֊ 

վին չէր շփոթվել, այլ ընդհակառակը, թերևս Ռասկոլնիկովն 

ինքն էբ թակարդի մեջ ընկել, որ պարզապես այստեղ ինչ֊որ 

մի բան, ինչ֊որ մի նպատակ կա, որ ինքը չգիտե, գուցե ա֊ 

մեն ինչ արդեն նախապատրաստված է և այժմ, հենց այս 

րոպեին կբացահայտվի ու կպայթի իր գլխին... 

Ռա սկոլնիկովը անմիջապես, ուղղակի անցավ գործի, 

վեր կացավ ու վերցրեց ղլխարկր։ 

— Պորֆիր!՚ Պետրովիչ,— ասաց նա վճռականորեն, 

բայց բավական թունգ ջղայնոտությամբ,—• դուք երեկ ցան֊ 

կությոլն հայտնեցիք, որ ես ձեզ մոտ գամ ինչ֊որ հարցա֊ 

քննությունների համար։ (Նա առանձնապես շեշտեց հ ա ր ց ա -

ք ն ն ո ւ թ յ ո ւ ն ն ե ր բառը)։ Ես եկել եմ, ու եթե այդ հարկավոր 

է ձեզ, հարցեր տվեք, թե չէ ինձ թույլ տվեք գնալ։ Իմ մա֊ 

մանակր սուղ է, ես գործ ունեմ... Ես պետք է գնամ կառքի 

տակ ընկած հենց այն աստիճանավորի թաղման, որի մասին 

դուք... նույնպես գիտեք..«—- ավելացրեց նա՝ իսկույն բար֊ 

կանալով այդ ա վելացման համար, իսկ հետո է՛լ ավե/ի 

ջղայնացավ,— այդ ամենր ինձ ձանձրացրել է, լսո՞ւմ եք, և 

արդեն վաղուց է ձանձրացրել... Ես մասամբ հենց դրանից 

եմ հիվանդ եղել... մի խոսքով,— համարյա բղավեց նա, 

զղալով, որ հիվանղոլթյան մասին ասածր էլ ավելի անտեղի 

էր,— մի խոսքով, բաբեհաճեցեք կամ հարցեր տալ ինձ, կամ 

հենց այժմ բաց թողեք... Իսկ եթե հարցաքննելոլ եք, ասլա 

այղ պետք է լինի ոչ այլ կերպ, քան ընդունված ձևով։ Այլ 
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կերպ թույլ չեմ տա. ուստի և առայժմ մնացեք բարո՛վ, որով֊ 

հետև հիմա մենք երկուսով անելիք չունենք։ 

— Տեր աստված, այդ ինչե՞ր եք ասում, ախր ինչի՞ մա-

սին պիտի ձեզ հա րցա քննեմ,— ԿւԿւա$ Պ որֆիրի Պետ բովի-

!('՝ իսկույն փոխելով թե խոսելու տոնր, թե տեսքը, ու վայր-

կենապես դա դա րեցն ելով ծիծազր,-— խնդրում եմ չանհան-

զըստանաք,— ավելացրեց նա՝ ^ մերթ էլի նետվելով բոլոր 

կողմերը, մերթ հանկարծ չփորձելով նստեցնել Ռասկոլնի-

կովին,— չպետք է շտապել, չպետք է շտապել, դրանք բոլորը 

միայն դատարկ բաներ են։ Ընդհակառակը, ես շատ ուրախ 

եմ, որ ղուք, վերջապես, մեզ մոտ եկաք... Ես ձեզ իբրև հյուր 

եմ րնդունոււք։ Իսկ այս անիծված ծիծաղի համար ղուք, 

պատվելիս ՌողիոՆ Ռո մա)/ ո ' / / ' / , ներ եցեբ ինձ։֊- Ռոդիոն 

Ռոմա՞նովիչ, կարծեմ տյէրդեէ, Լ ձեր ա)*ուն — հւս յրանունր, 

այո"... Ադային մարդ եմ, դուք ինձ ծիծաղեցրիք ձեր դիտո-

V "՛թ յ՛՛՛ն սրամտությամբ. ։դատահում Է, որ ծիծաղից ղո-

ղում եմ տերևի նման, այն Էլ ամբողջ կես մամ.4* Ծիծաղ-

կոտ եմ, Էլի՛։ Չաղությանս պատճառով նույնիսկ վախենում 

եմ կաթվածից։ Նստեցեք խնդրեմ, պատվելիս.թե չէ կմը-

աածեմ, որ բարկացել եք 

Ռասկոլն իկովր լռում էր, լսում ու հետամտում դեռ էլի 

ցասկոտ ու մռայլված։ նա նստեց, բայց գլխարկր պահեց 

ձեոքին։ 

— Ես ձեզ մի բան կասեմ իմ մասին, պատվելիս, Ռո-

դիոն Ռոմ ոնավիչ, այսպես ասած՝ բնութագրի բացատրմ ան 

համար,— շարունակեց Պորֆիրի Պետրովիչր՝ քայլելով աքս 

/it այն կողմ, կարծես էլի խուսափելով իր հյուրի աչքերին 

);»»• լելաց։— Գիտե՞ք, ես ամուրի եմ, այնքան էլ նրբակիրթ 

չեմ ու անհայտ մարդ եմ, բացի դրանից, անցած, փետացած, 

միայնակ մարդ եմ։ Q+.* ը՛մ.,, դուք նկատե՞լ եք, Ռոդիոն Ռո-

ւք անովիչ, որ մեզնում, այսինքն՝ Ռուսաստանում և մանա-

վանդ պեաերբուրգյան շրջաններում, եթե երկու խելացի 

մարզ, դեռ այնքան էլ լավ ծանոթ չլինելով, բայց, այսպես 

ա u այ ծ, փոխադարձաբար իրար հարդելով, ինչպես հիմա ես 

և դուք, հանդիպում են իրար, ապա ամբողջ կես մամ ոչ մի 

կերպ չեն կարողանում խոսակցության թեմա գտնել, փետա-

նում են միմյանց հանդեպ, նստում են ու քաշվում իրարից* 
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•Խոսակցության համար թեմա են գտնում բոլորը, զորօրինակ, 

կանայք... զորօրինակ, բարեկիրթնեբբ, բարձր դիրքի մար֊ 

դիկ, նրանք միըտ Հղ խոսակցության թեմա են ունենում, 

c'est de rigUeUT'1, իսկ միջին կարգի մարդիկ, զորօրինակ 

մենք, բոլորն էլ քաշՎոզ են ու զրուցասեր են... այսինքն թե 

if տածողներ ենt Ինչի՞ց է զա, /զատվելիս, արդյո՞ք Հասարա-

կական շահեր չկան, թե՞ մենք շատ ազնիվ ենք և չենք ցան-

կանում իրար խաբել, չդիտեմ։ Հր՞։ Դուք ի՞նչ եք կարծում։ 

Գլխարկդ վար դրեք, է՛, կարծես հենց հիմա գնալու եք, 

իրավ, անհարմար է այդ տեսնելր... Ես, ընդհակառակը, ան-

չափ ուրախ եմ... 

Ռասկոլնիկովը ցած դրեց գլխարկբ՝ շարունակելով լռել և 

չրջորեն, մռայլ ունկն դրել Պ որֆիբիի դատարկ ու խառնա-

շփոթ շաղակրատանքին։ <r Սա ի՞նչ է, մ ի՞ թե իսկապես նւս 

ուզում է իր հիմար շատախոսությամբ ցրել իմ ուշադրու-

թյ՛ունը»։ 

— Ես ձեղ սուրճ չեմ առաջարկում, տեղը չէ. բայց ինչո՞ւ 

մի հինգ րոպե չնստել բա րե կամ ի հետ, ասուլիս անել, հը՞,— 

անլռելի շաղակրատում էր Պորֆիրին,— գիտե՞ք, այգ բոլոր 

պաշտոնական պարտականությունն երբ մի կողմ..* րայց 

գաք, պատվելիս, մի վիրավորվեք, որ ես հա' ետ ու առաջ 

եմ քայլում, ներեցեք, պատվելիս, շատ եմ վախենում, որ 

կվիրավորեմ ձեզ, իսկ քայլելբ ինձ խիստ անհրաժեշտ է։ Հա՚ 

նստած եմ լինում, այնպես որ, ոլրախաթլամբ եմ մի հինգ 

րոպե քայլում.** հեմորոյ ունեմ*** Հա' մտա ղրվում եմ մարմ-

նամարզությամբ բուժվել* ասում են, որ պետական, իսկա-

կան պետական ե նույնիսկ գաղտնի խորհրդականները հա-

ճույքով ցատկում են պարանի վրայից, ա՛յ թե ինչպիսի բա-

ներ., հը՛մ, գիտությունը մեր գաբում... Այդպես... Հա՛, այս-

տեղի այդ պարտականությունների, հարցաքննությունների 

և այդ բոլոր ձևականությունների մասին... Ա՛լ, դուք, պատ-

վելիս, հիմա ինքներդ բարեհաճեցիք հիշատակել հարցա-

քննոլթ յուններբ..* գիտե՞ք, պատվելիս, Ռողիոն Ռոմանովիչ, 

իսքրսպես, այդ հարցաքննություններբ երբեմն հարցաքնն ո -

զին ավելի շատ են խելքից հանում, քան հարցաքննվողին... 

1 Այդպես է ընդունված (ֆրանս.)։ 
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Այյք մասին դուք, պ-աավելիս, բարեհաճեցիք այժմ միանգա-

մայն արղարացիորեն և սրամտությամբ դիտողություն անել* 

(Ռասկոլնիկովը ոչ մի այդպիսի դիտողություն չէր արելի 

Մարդ գլուխ է կորցնում, ուղղակի գլուխ է կորցնում, միշա 

միևնույն բանը, միշտ միևնույն բանր, միալար, ոնց ոբ թրմ-

բոլկի զարկը։ Հրե՛ն, ռեֆորմ է գնում, մեզնում գոնե ինչ՛֊ինչ 

անուններ կփոխվեն, քա'հ֊քա'հ֊Հչա'հ* Ինչ վերաբերում է 

մեր իրավաբանական Հնա թէսնքն երին, ինչպես ոբ դուք բա-

րեհաճեցիք սրամտությամբ արտահայտվել, ապա ես չիովին, 

միանգամայն համաձայն եմ ձեզ հետյ Ասացեք խնդրեմ, բո-

լոր մեղադրյալներից, նույնիսկ տրեխավոր մամիկներից, 

որ մեկր չդիտե, որ նրան, զորօրինակ, սկզբում կոզւէնակի 

հարցերով են քնեցնամ (րստ ձեր հայողակ արտահայտու-

թյան), Հետո Էլ հանկարծ շշմ եցնո։մ են, ասես կա ցնով խը-

վէԱէմ կատարին քա հ ֊ ք ա ՚ հ ֊ ք ա Հ, ինչպես դ ՚ ՚ ւ ք հենց կետին 

խփեցիք, քա' Հ֊քա' Հ, ուրեմն դուք իսկապես կարծում 

էիքւ pե ես ուզում Էի շշմեցնել ձեղ՝ մեջտեղ բերելով բնա-

կարանբ... քա' Հ ֊ ք ա ՚ Հ ֊ ք ա ՚ Հ ։ Ս աղբասեր մարդ եք, Էլիt Լավ, 

այղ թողնենք։ Հա՛, ի միջի այլոց, մի խոսքից մի ուրիշ խոսք 

Լ ղուրս ղալիս, մի մտքից մի ուրիշ միտք* գիտե՞ք, քիչ ա-

ասջ ՛լաք բարեհաճեցիք խոսել պատշաճ ձևով հաբցաքննու-

թյուն կատարելու մասին... Դե, ձևս ո՞րն Է, գիտե՞ք, շատ 

դեպքերում գա դատարկ բան Է։ Երբեմն հենց միայն բարե-

կամաբար խոսելը ավելի շահավետ Է։ Զևը երբեք չի կորչի, 

թույլ տվեք սրանով հանգստացնել ձեզ* և ի՞նչ Է ձևը ըստ 

Լաթ յան, հարցնում եմ ձեզ։ Չի կարելի ամեն քայլափոխում 

ձևով կաշկանդել քննիչին։ Քննիչի գործր, այսպես աս:սծյ 

յուրատեսակ ազատ արվեստ Է կամ նման մի բան*** քա'հ-
ք ա • ք ա հ„,. 

Պորֆիրի Պ ետրովիչր մի րոպե շունչ առավ։ Առանց հոգ-

ներ։ I նա մերթ անիմաստ, դատարկ ֆրազներ Էր թափում, 

ւքերթ հանկարծ ինչ-որ հանելուկային բառեր Էր դուրս տա-՛ 

iJiti ե անմիջապես նորից անիմաստ բան Էր ասում։ Նա ար-

դեն համարյա վազում Էր սենյակով մեկ՝ ավելի ու ավելի արագ 

քարշ տալով իր պարարտ ոտքերր, շարունակ նայելով Հա֊ 

աակին, աջ ձեռքը մեջքին դրած, ձախը անընղՀա տ թափա֊ 

Հարելով, տարբեր կողմեր շարժելով, և այգ շարժումները 
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զարմանալիորեն չէին հարմարվում նրա խոսքերին։ Ռաս֊: 

կոլնիկովր հանկարծ նկատեց, որ նա, վազվզելով սենյակում, 

մի երկու անզամ կարծես թե մի ակնթարթ կանգ էր առնում 

գռան մոտ և կարծես թե ականջ էր գնում,,, <rՀո որևէ բան 

չի" սպասում»։ 

— Ղուք իսկսւսլ ե ս ո ր մ ի ա ն զ ա մա լն իրավացի եք, — 

դարձյալ վրա բերեց Պորֆիրին՝ արտասովոր պարզամտու-

թյամբ և ուրախ նայելով Ռասկոլնիկովին (վերջինս ղրանից 

ցնցվեց ու վա յրկենապե ս զգաստացավ),— իսկապես իրա-

վացի եք, որ բարե հաճեցիք այդպիսի սրամտությամբ ծաղ-

րել իրավաբանական հնարանքներր ք ա ՚ հ ֊ ք ա ՚ հ ֊ քա՚հ։ Մեր 

այղ խորիմաստ-հոզեբտնական հնարանքներր, (իհարկե մի 

քանիսը) չափազանց ծիծաղելի, թերևս անգօտակար են այն 

դեպքում, եթե խիստ կաշկանդված են ձևականությամբ։ 

Ը-ը մ... Այո... ես էլի պիտի անդրադառնամ ձևին* ասենք 

թե ես ինձ հանձնարարված որևէ գործի հիման վրա ընդու-

նում կամ ավելի լավ է ասել՝ կասկածում եմ, որ մի որևէ 

մեկը, մյուսը, երրորդը, այսսլես ասած, ոճրա գործ է... Դուք 

հո պատ րտ ստվում եք իրավարան դառնալու, այնպես չէ՞ t 

Ռոդիոն Ռոմանովիչ։ 

— Այո, սլա արա սա if ում էի»** 

— Դե ուրեմն ահա ձեզ, այսպես ասած, մի փոքրիկ օրի-, 

նակ ապա գա յի հա մա ր, ա յսինքն՝ չկարծեք, թե ես համար-

ձակվում եմ սովորեցնել ձեզ• դուք հո ուշագրավ հոդված-

ներ եք տպում հանցագործությունների մասին։ Ոչ, այն-

պես, Էլի, համարձակվում եմ իբրև փաստ մի օրինակ բերեի 

հա՛, ասենք թե ես, զորօրինակ, մեկին, մյուսին, երրորդին 

ոճրագործ եմ համարում, լավ, հարց եմ տալիս, ինչո՞ւ պետք 

Է ես նրան որոշ ժամանակից շուտ անհանգստացնեմ. թե-

կուզև նրա զեմ հան ցան շան եր ունենամ։ Ես պարտավոր եմ, 

զորօրինակ, մեկին շուտ ձերբակալել, իսկ մի ուրիշր հո ա Ա 

^բնավորություն ունի. ուրեմն ինչո՛՛ւ չթողնել, որ սա ման գւս 

քաղաքում, ք ա ՚ հ ֊ քա՚հ֊քա' հ։ Հը մ, տեսնում եմ, որ դուք 

սա այնքան Էլ չեք հասկանում, գե ուրեմն ես ձեզ ավելի 

պարզ կասեմ. թե որ ես, զորօրինակ, նրան շատ շուտ նրս-

տեցնեմ, չէ՞ որ այդ կերպ նրան, այսպես ասած, բարոյա-

կան հենարան կտամ, քա'հ֊քա'հ֊քա'հ, դուք ծիծաղո՞ւմ եքէ 
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(Ռասկոլնիկովի մտքովն էլ չէր անցնում ծիծաղել, նա նստել 

էր շրթունքները սեղմած, իր բորբոք Հայացքը չկտրելով Պ որ֊ 

ֆիրի Պետրովիչի աչքերից)։ Մինչդեռ բանը Հո այսպես է, 

որոշ անձանց նկատմամբ առանձնահատուկ մոտեցա if է 

Հարկավոր, որովՀետև մարդիկ տարբեր են ու բոլորի նկատ-

մամբ միևնույն պրակտիկան է գործադրվում։ Դուք Հիմա 

բարեՀաճում եք աւ/ձ/՝ Հ ապա^Հ անցան շանն ե" րը. լա՛վ, ասենք 

թե Հանցանշաններ կան, բայց չէ՞ որ Հանցանշանները մեծ 

մասամբ կարող են կա սկա ծ ե լի լինել, Հոգիդ սիրեմ, ու չէ 

որ ես քննիչ եմ, ոլրեւէն և թայչ մարգ եմ, խոստովանում 

եմ այդ բանր, կուզենա յի Հհ տտքննոէթյանր, այս/դես ասած, 

մաթեմատիկորեն սլար։ք պա տկերաց)/ելէ կուզենայի այնպի՛-

սի Հանցանշան գտնեի որ րոլորովին պարզեր դրոէթյունր, 

որ ագդակի և ան վիճելի utttftugtiijg լի)էերէ Ռ՝ե որ ես մեկին 

ա նմաւքէսհակ ձերբակալեմ, թեկուզև Հավատացած լինելով, 

որ հենց նա Է ոճրագործր, չէ՞ ոբ ես թերևս ձեռքիցս բաց 

կթողնեմ նրա Հետագա մերկացման միշոցներր. ինչո՛՛ւ, ո ֊ 

յ։ովՀետև ես նրան, այսպես ասած, որոշակի գրոլթյան մեջ 

կդնե մ, այսպես ասած, Հոգեբանական որոշ վիճակ կստեղ֊ 

ծ(՚մ նրա Համար և կՀանգստացնեմ նրան, և ա Հա նա ձեռ֊ 

քիցս կգնա, կմեկուսանա. ի վերջո կՀասկանա, որ ինքր կա֊ 

լանավոր Է։ Ասում են, թե Սևաստոպոլում, Ալմայից անմի-

ջապես Հետո, խելոք մարդիկ թունգ վախենում Էին, որ Հենց 

Է՛ թշնամին բացարձակ ումով գրոՀ կտա և կգրավի 

Սևաստոպոլըիսկ երբ տեսան, որ թշնամին գերադասել Է 

կանոնավոր պաշարումը և առաջին զուգաՀեռա գիծն Է անց֊ 

կացնում*, ասում են խելոք մարդիկ խիստ՝ ուրախացան և 

Հանգստացան. ուրեմն մի երկու ամիս Հո կձգձգվի գործը, 

դե, կանոնավոր պաշարմամբ Հո շուտ չեն գրավի քաղաքր։ 

Էլի ծիծաղո՞ւմ եք, Էլի չե՞ք Հավատում։ Դե իՀարկե, դուք Էլ 

՛իրավացի եք։ Այո, իրավացի եք։ Դրանք բոլորբ մասնակի 

դեպքեր են, Համաձայն եմ ձեզ Հետ. Հիշատակածս դեպքր 

իրոք մասնակի Է։ Բայց այնոլՀանդերձ աՀա թե ինչին պետք 

Հե տամտել, ամենաՀարգելի Ռոդիոն Ռոմանովիչ« չէ' որ 

բնավ գոյություն չունի այնպիսի բնդՀանուր դեպք, որի վե֊ 

բարեր յալ կիրարկելի լինեն իրավաբանական բոլոր ձևերն ու 

կանոններր և որը Հաշվի առնելով, դրանք գրվեն գրքերում, 
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որովհետև ամեն մի գործ, թեկուզ, զորօրինակ, ամեն մի 

ոճիր, իրականում տեզի ունենալով, իսկույն ևեթ բոլորովին 

մասնակի դեպք Հ դառնում, այն էլ երբեմն ինչպիսի՜ մաս-

նակի դեպք* բնավ նման չի լինում մինչ այդ կատարված դեպ-

քերին։ Երբեմն խիստ զավեշտական այդպիսի դեպքեր են 

պատահում t Ասենք թե ես մի որևէ հանցագործ պարոնի 

բոլորովին ազատ թողնեմ, չձերբակալեմ ու չանհանգստաց-

նեմ, բայց նա ամեն ժամ և ամեն րոպե գիտենա կամ գոնե 

կասկածի, որ ես գիտեմ ամեն ինչ, բոլոր գաղտնիքները, ու 

գիշեր-ցերեկ հետամտում եմ նրան, ծածուկ հսկում, ու եթե 

նա այդպիսով շարունակ վախ ու կասկածանք զգա, հոգիս 

վկա, էլ չի համբերի, Ուղղակի ինքր կգա, ու թերևս մի այնպի-

սի բան կանի, որով ամեն ինչ կպարզվի այսպես ասած՝ մա-

թեմատիկական ճշտությամբ, և դա հաճելի կլինի։ Դա կա-

րող է պատահել թեկուզ անճոռնի„ մուժիկի հետ, առավել ևս 

մեզ նմանի, աբգիականոբեն խելոք, այն էլ որոշ ուղղու-

թյամբ զարգացած մարդու հետ։ Դրա համար էլ, սիրելիս, 

խիստ կարևոր է հասկանալ, թե մարդբ ինչ ուղղությամբ է 

զարգաղս։ծւ Հա/զա նրանց նյարգք/րը, նյարդե՛րը, դուք գը-

բանք մոռացել եք, չէ որ դրանք հիվանղ, գրգռված, քայ-

քայված են լինում... Իսկ որքա՜ն, որքա՛՛ն մաղձ է լինում 

նրանց բոլորի մեջ։ Չէ'* որ դա, ադբոբս ասեմ, հարկավոր 

դեպքում յուրատեսակ հանք է։ Եվ ինչո՞ւ պետք է ես անհան֊ 

գբստանամ, որ նա ազատ շրջում է քաղաքում ։ Թող, թող 

առայժմ զբոսնի, չէ՞ որ ես առանց այն էլ գիտեմ, որ նա իմ 

զոհն է ու ձեռքիցս չի պրծնի։ Եվ ո՞ւր պիտի փախչի, քա՚հ-

քա'հ-քա'հ} Արտասահմա՞ն, թե ինչ։ Արտասահման լեհացին 

կփախչի և ոչ թե ն ա , մանավանդ ոբ ես հետևում եմ և մի-

ջոցներ եմ ձեռնարկել։ Հայրենիքի խորքե՞րը կփախչի, թե 

ինչ։ Բայց չէ՞ որ այնտեղ մուժիկներ են ապրում, իսկական, 

տրեխավոր, ռուս մուժիկներ. աբգիականոբեն զարգացած 

մարդր ավելի շուտ կգերադասի բանտ ընկնել, քան ապրել 

այնպիսի օտարերկրացիների հետ, ինչպիսիք մեր մուժիկ֊ 

ներն են, քա'հ֊քա'հ֊քա'հ։ Բայց այս բոլորը դատարկ րան է 

k գործի արտաքին կողմն է։ Ի՞նչ ասել է՝ կփախչի, գա երկ-

րորդական հարց է. գլխավորը՝ նա ինձնից չի փախչի օչ այն 

պատճառով, որ փախչելու տեղ չունի, նա fiil4|l>fUl&nrb& չի 



փախչի, ք ա ՚ հ ֊ ք ա ՚ հ ֊ ք ա ՚ հ ֊ ։ 0, ինչպիսի' արտահայտություն 

է սա. նա բնության օրենքով չի փախչյի ինձնից, թեկուզև 

նույնիսկ փախչելու տեղ ունենա։ Տեսե՞լ եք մոմի առջև 

ճախրող թիթեռնիկինt Նա, հանցաղոբծր, շարունակ կֆռռա 

իմ շուրջը, ինչպես թիթեռնիկր մոմի շուրջը* ազաաությունբ 

անհաճո կդառնա, նա մտածմունքի մեջ կընկնի, կշփոթվի, 

կխճողվի, ինչպես թակարդիդ/մեջ ընկածը, մահու չափ տաղ֊ 

նապահաբ կլինի... Դեռ ավելին, ինքը երկու անդամ երկուսի 

պես մի որևէ մաթեմատիկա կան ճշմարտություն կասի ինձ, 

միայն թե ես նրան պատշաճ ընդմիջում տրամադրեմ... Ու 

շարունա կ, շարունակ շրշսւննևր կղծի իմ շարքր՝ ավելի ոլ 

ավելի փոքրացնելով շաոավիղր, nt հո ւղ, ուղղակի կրնկնի 

իմ բե րսւ)ւր, ու tm նրան կուլ կտամ, իսկ ղա շատ հաճելի Լ, 

բա՛հ - քա Հ բա Հ( դւ՚ւք չե՞ք Հավատում։ 

Ռա "կ՛՛քնի կովը չէր պատասխանում, նա նստած էր ղ աք֊ 

կա դեմ և անշարժ, դարձյալ նույն լարվածությամբ նայում 

էր Պ որֆիրիի դեմքինt 

ոԼտ՚վ ղաս է,— մտածում էբ նա սարսռելով։ — Սա ար-

դեն նույնիսկ մկան հետ կատվի խաղ էլ չէ, ինչպես այդ եղավ 

հրեկ։ Սչ էլ սա իր ուժն է ապարդյուն ցույց տալիս և... թելա-

ղրոէմ ինձ. սա շատ ավելի խելոք Է և այդ չի անի... Այս֊ 

տեղ ուրիշ նպատակ կա. ի՞նչ նպատակ։ Է՛յ, դատարկ բան Է 

ղա, բարեկամ, իզուր ես ինձ վախեցնում և խորամանկում։ 

Դու չունես ապացույցներ և գոյություն չունի երեկվա մաբդբ։ 

Դու ուզում ես ուղղակի խելքահան անել ինձ, նախապես 

ջղայնացնել և այդ վիճակում կուչ տալ ինձ, սակայն բան չի 

ղոլրս գա, կգլորվես, կգլորվես։ Բայց ինչո՞ւ, ինչու այդ աս-

տիճան ինձ հուշել... Հիվանդ նյարդերիս վրա՞ Է սա հույս 

դնում, թե ինչ... Ռչ, աղբերացու, ձեռ քաշի, կգլորվես, թեև 

ղոլ ինչ֊որ բան ես պատրաստել... Դե հիմա կտեսնենք, թե 

այգ ինչ ես պատրաստել». 

Եվ նա հավաքեց բոլոր ուժերը՝ պատրաստվելով սարսա-

փելի ու անհայտ աղետին։ Երբեմն նա ուզում Էր հարձակ-

վել և տեզնուտեղը խեղդել Պորֆիըիին։ Դեռ այստեղ մտնելիս 

նա վախենում Էր իր այդ կատաղությունից։ Նա զգում Էր, որ 

լորացել են իր շրթունքները, սիրտը խփում Է, բերանի վէրփու֊ 

ՐՐ մակարդվում։ Բայց և այնպես նա որոշեց լոել և առայժմ 
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ոչ մի խոսք չասեր նա հասկացավ, որ դա քավա դույն տակ-

տիկան է իր վիճակում, որովհետև ոչ միայն ինքը բերանից 

խոսք չի թռցնի, այչև ընդհակառակը, իր լռությամբ կջղայ-

նացնի թշնամուն, որը թերևս ինքը բերանից խոսք թռցնի* 

Գոնե դրա վբա նա հույս Էլ» դնումt 

— Ոչ, ես տեսնում եմ, որ դուք չեք հավատում, կարծում 

եք, թե ես անմեղ կատակներ եմ անում,— շարունակեց Պոր-

ֆիր ինլ նա ավելի ու ավելի Էր աշխուժանում, անընդհատ 

քրքջում Էր հաճույքից, դարձյալ սկսում Էր ֆռռալ սենյակով 

մեկ։— Գե իհարկե, դուք իրավացի եք* իմ կերպարանքը 

աստծու կամքով այնպիսին Է, որ ուրիշների մեջ զավեշտա-

կան մտքեր Է առաջացնում, բուֆոնի1 կերպարանք Է, բայց 

ես ահա թե ինչ կասեմ ձեզ. դարձյալ կրկնում եմ, որ դուք, 

պատվելի Ռոդիոն Ռոմանովիչ, ներեցեք ինձ, ծերուկիս, դեռ 

երիտասարդ եք, այսպես ասած, առաջին երիտասարղությու-

նըն եք անցկացնում, դրա համար Էլ մարդկային միտքր ամե-

նից բարձր եք գնահատում, ինչպես և ամբողջ երիտասար-

դությանր։ Ձեզ գայթակղեցնում են մտքի աշխույժ սրոլթյոլ-

նբ և բանական ութ յան վերացական փաստարկները։ Եվ դա, 

օրինակ, իսկ և իսկ հիշեցնում Է առաջվա ավստրիական հոֆ-

կրիգսրատր, այսինքնճ որքան որ ես կարող եմ զատել ռազ-

մական իրազարձություննեբի մասին. նրանք թղթի վրա 

նապոլեոնին ջախջախեցին ոլ գերի վերցրին, իրենց կաբինե-

տում ամեն ինչ սրամտությամբ հաշվարկեցին ու ամփոփե-

ցին, բայց արի ոլ տես, որ գեներալ Մակը իր ամբողջ բա-

նակով անձնատուր եղավ, քա'հ֊քա'հ-քա'հ* ։ Տեսնում եմ, 

տեսնում եմ, պատվելի Ռոզիոն Ռոմանովիչ, դուք ծիծաղում 

եք ինձ վրա, որ ես զինվորական չլինելով, ռազմական պատ-

մությունից եմ օրինակներ բերում։ Գե ինչ արած, այդպիսի 

հակում ունեմ, սիրում եմ ռազմական գործը, սիրում եմ 

կարդալ ռազմական նյութերը... ուղղակի անտեսել եմ իմ 

կարիերան։ Հիրավի, ես պետք Է իբրև զինվորական ծառա-

յեի։ Գուցե նապոլեոն չղառնա յի, բայց մայոր հո կ լինեի, 

ք ա ՚ հ ֊ ք ա ՚ հ ֊ ք ա ՚ հ ։ Հա՛, ոիրելիղ իմ, հիմ ա ես ձեզ մանրա-

մասն կասեմ ամբողջ ճշմարտությունը այն մասնակի դեպքի 

մասին, պա բոնիս ասեմ՝ իրականությունը և բնությունը կա-

1 Ծաղրածու (ֆրանս. bouffonj' 
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րևոր բաներ են ու երբեմն ամենաճշգրիտ Հաշվարկն էլ ա֊ 

պարգյուն են դարձնում։ Է՛, լսեցեք ծերունուս, Լուրջ եմ 

ասում, Ռոդիոն Ռոմանովիչ (աչս ասելով, հադիվ երե սունհինգ 

տարեկան դարձած Պ ո րֆիրի Պետրովիչը իրոք որ կարծես 

Հանկարծ բոլորովին ծերացավ. նույնիսկ ձայնն Էլ փոխվեց, 

և նա մի տեսակ կուչ եկավ), Հետո ես սրտաբաց մարդ եմ... 

սրտաբա՛՛ց մարդ եմ, թե՞ ոչ, ի՞^Լ եք կարծում։ Թվում Է, որ 

միանգամայն այդպես եմ* ն*քան բաները իզուր Հաղորդում 

եմ ձեզ և ղրա Համար պարգև չեմ պահանջում, ք ա ՚ Հ ֊ ք ա ՚ Հ ֊ 

քա՚Հ։ Լա', ուրեմն շարունակում եմ. իմ կարծիքով սրամտու-

թյունը Հիանալի բան Է. գա, այսպես ասած, բնության զարգն 

Է և կյանքի սփոփանքը, և ի նչ ֆոկուսներ սւսես, որ չի կա՛-

րողանում Հորինել, այնպես որ, մի որևէ խեդճ ո ւ կրակ 

քննիչ ո՛ր տեգից կա րոզանա դրանք կ unit ել, ինր)։ Էլ իր ֆան-

տազիայով տարված, ինչպես ե միշտ լի)։ ում Է, որով'Հետ և 

դե նա Է՛լ Հո մարդ Է։ Հենց միայն բնությունն Է փրկում իւեզճ 

քննիչին, այ թե ինչն Է ցավալի. իսկ այղ մասին չի Էլ մտա-

ծի սրամտությամբ տարված երիտասարգությունր, <rորը 

քայլս է մ Է բոլոր արգելքների վրայովյւ) (ինչպես դուք երեկ 

բարեհաճեցիք միանգամայն սրամտորեն և խո րամանկա-

բար արտահայտվել)։ Ասենք թե նա, այսինքն՝ մարգր, սր-

տում Է, դա մ ա ս ն ա կ ի դ ե պ ք է , i n c o g n i t o , ու ստում Է շատ 

լավ, միանգամայն խորամանկորեն. թվում Է, որ հաղթել Է 

ոf պետք Է վայելի իր սրամտության պտուղներր, իսկ նա 

թրրր՚մփ, ուշագնաց ընկնում Է, այն Էլ ամ են աՀետա քրքիր 

ե ամենախայտաոակ տեղում։ Գուցե և դա Հիվանդությու-

նից Է, օդն Էլ սենյակներում երբեմն ծանր Է լինում, բայց և 

այնպես, բայց և այնպես նա, այգ մարգը, կասկածելու առիթ 

Լ տալիս։ Հիանալի ստել Է նա, բայց չի կարողացել բնու-

թյանր ապավինել։ ԱՀա թե որտեղ Է նեն գա մ տությունր։ 

Մի այլ անդամ, իր սրամտության աշխուժությամբ տարված, 

սկսում Է Հիմարի տեղ ղնել իրեն կասկածող մարդուն, սը-

փըրթնում Է ասես դիտմամբ, ասես խաղ անելով, բայց 

մ ի ա ն գ ա մ ա յ ն ր ն ա կ ա ն ո ւ ՚ ե ն Է սփրթնում, միանգամայն մոտ 

Լ լինում ճշմարտությունը, և ահա նա գարձյալ կասկածե-

ին ւ առիթ Է տալիս, թեև առաջին անգամից խաբում Է, բայց 

գիշերվա ընթացքում մտատանջության մեջ Է ընկնում, եթե 
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ինքը վրիպող պտուղ չէէ Ու ամեն քա յլափոխում Էլ այդ-

պես Է։ Եվ ի՞նչ, ինքն Է սկսում առաջ վազել, սկսում Է քի-

թը խոթել այնտեղ, ուր չեն խնդրում, սկսում Է անրնդհաա 

խոսել այնպիսի բաների մասին, որոնք, ընդհակառակը, 

պետք Է լռության տալ, սկսում Է զանազան այլարանություն-

ներ մեջտեղ րերել, քա' հ֊քա'հ֊քա' հ։ Ինքն Է գալիս ու 

հարցնում՝ ինչո՞ւ ինձ այսքան երկար ժամանակ չեն բըռ-

նում, ք ա ՚ հ ֊ ք ա ՚ հ ֊ ք ա ՚ հ ։ Եվ դա կարող Է պատահել ամենա-

սրամիտ մարդու, հոգեբանի ոլ գրականագետի հետ4 Բնու-

թյունը հայելի Է, ամենաթափանցիկ հայելի, նայիր դրան և 

հիացիր, ա՛յ թե ինչ։ Հա՛, ինչո՞ւ այդպես գունատվեցիք, 

Ռողիոն Ռոմանովիչ, օդը հո ծանր չէ" ձեզ հա մար, լուսա-

մուտը չբանա՞մ։ 

— 0, խնդրեմ չանհանգստանաք,— Գո1^ց Ռասկոլնիկո-

վը ու հանկարծ սկսեց քրքջալ,— խնդրեմ չանհանգստա-

նաք։ 

Պորֆիրին կանգ առավ նրա դիմաց, սպասեց ու հան-

կարծ ինքն էլ սկսեց քրքջալ։ Ռասկոլնիկովը վեր կացավ 

րազմ ոցից, անսպասելիորեն, միանգամից դադարեցրեց 

բոլորովին տարօրինակ իր ծիծազր։ 

— Պորֆիրի Պետրովիչ,— ասաց նա բարձրաձայն ու 

կտրուկ, թեև հազիվ էբ կանգնում գողացող ոտքերի վրա, 

— ես, վերջապես, պարզ տեսնում եմ, որ դուք ուղղակի կաս-

կածում եք, թե ես եմ սպանել այն պառավին և նրա քրոջր, 

էիզավետային։ Իմ կողմից հայտարարում եմ ձեզ, որ այդ 

ամենր վաղուց ձանձրացրել է ինձ։ Եթե գտնում եք, որ ինձ 

օրենքով հետապնդելու իրավունք ունեք, ապա հետապըն-

դեցեք, եթե գտնում եք, որ ձերբակալելու իրավունք ունեք, 

ձերբակալեցեք։ Բայց ես թույլ չեմ տա ինձ ձեռ առնել ու 

տանջել,.. 

Հանկարծ նրա շրթունքները սկսեցին գոզալ, աչքերը 

փայլեցին կատաղությունից և ուժգին հնչեց ձայնը, որ մին֊ 

չե այժմ զուսպ էր։ 

— Բ՛ույլ չե՛մ տա,— րղավեց նա հանկարծ, բռունցքը 

ամբողջ ուժով մեկ խփելով սեղանին,— լսո՞ւմ եք դուք, 

Պորֆիրի Պետրովիչ, թույլ չեմ տա։ 



— Ախ, տեր աստված, էլի ի՞նչ պատահեց,—* գոչեց 

րստ երևույթին բոլորովին վախեցած Պորֆիրի Պետրովիչը, 

— հարգելի Ռողիոն Ռոմ՜անովիչ, բարեկամս, պատվելիս, 

ինչ պատահեց ձեղt 

— Բ՛ույլ չե՛մ տա,— նորից բղավեց Ռասկոլնիկովը։ 

— Սիրելիս, կամաց, ախր կլսեն, կգան, ի՞նչ պիտի 

ասենք նրանց, մտածեցեք,— սսպյսափահաբ շշնջաց Պոլւ֊ 

ֆիրի Պետրովիչը՝ դեմքը հձւպ մոտեցնե չով Ռա սկոլնիկովի 

դեմքին։ 

— Չե՛մ թույչ տա, չե՛մ թույլ տա,— մեքենա յարա ո 

կրկնում էր Ռասկոլնիկովր՝' բայց ն այնպես հանկարծ բոլո-

րովին շշնջալս վ ւ 

Պորֆիրին արաղ շուո եկավ nt նետվեց լոէսամոէար բա֊ 

նալ nit 

— Ռ ա րմ օ ղ է, ա ր կ ա վ ո ր t Զու ր խ ՛է' ե ի ք, բ ա ր եկամս, ա խ ր 

ղա ն՚ւսքա Լ։— Եվ նա նետվեց դեպի գուռըք հր ամա յելսւ , 

որ ջուր բերեն, բայց հենց այնտեղ, անկյունում ջրամանով 

ջուր Էր դրվածt 

— Պատվելիս, խմեցեք,— շշնջաց նա՝ ջրամանը ձեռքին 

էիււէքեյսւ1 դեպի Ռա սկոլնիկովը,— գուցե օգնի...— Պորֆիրի 

Պեաբովիչի վախը և կարեկցությունը այնքան բնական Էինֆ 

ոյ> Ռասկոլնիկովը չոեց ու սկսեց սուր հետաքրքրությամբ 

)ւայել նրան։ Սակայն նա ջութ չխմեց։ 

— Ռոգիոն Ռոմանովիչ, սիրելիս, ախր ա յդպիսով դուք 

ձեղ կգժվեցնեք, հավատացնում եմ ձեզ, օ, օ ՚ ֆ ։ Խմեցեք, 

դե գոնե մի քիչ խմեցեք, Էլի։ 

նա ուղղակի ստիպեց Ռասկոլնիկովին վերցնել ջրով լե-

f/ուն բաժակըt Ռասկոլնիկովը մեքենայաբար բաժակը մ ո ֊ 

տեցրեց շրթունքներին, բայց ուշքի դալով, բաժակը զըզ-

վանքո՛վ դրեց սեղանին։ 

— Այո, դա նոպա Էր։ Այդ կերպ դուք, բարեկամս, կվե֊ 

րագարձնեք ձեր առաջվա հիվանղութ յոլնը,— բարեկամա-

կան տոնով ասաց Պորֆիրի Պ ետրովիչը, որը զեռ Էլի ինչ-

որ շփոթված տեսք ուներ։— Տեր աստված, ախր ղուք ձեզ 

լավ չեք պահպանում։ Երեկ Դմիտրի Պրոկոֆիչն Էլ ինձ մոտ 

եկավ։ Համաձայն եմ, համաձայն եմ, որ իմ րնավորու֊ 

թյոլնը խայթող Է, վատթար, իսկ սրանք այ թե դրանից ինչ 
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են Հետևեցրել*** Տեր աստված, եկավ երեկ, ձեզնից Հետո, 

մենք ճաշեցինք, Հա' խոսում էր ու խոսում, ես Հենց միայն 

լսում էի* Հը՛մ, մտածում եմ*** օ', տեր ա ստված, ձեր կող-

մի՞ց էր եկել, թե ինչ։ Դե նստեցեք, էլի՛, բարեկամս, ի սեր 

•Քրիստոսի, նստեցեք։ 

— Ոչ, իմ կողմից չէր եկել, բայց ես գիտեի, թե նա ին-

չի Համար էր եկել ձեզ մոտ,— խիստ տոնով պատասխանեց 

Ռա սկսլնիկովր։ 

— Գիտեի՞ք։ 

•— Գիտեի։ Հետո ի՞նչ։ 

— Այն, որ ես ձեր ուրիշ սխրա գործ ութ յուններն էլ գի-

տեմ, պատվելի Ռոգիոն Ռոմանովիչ* ամեն բանի տեղյակ 

եմ* ես գիտեմ, թե ինչպես դուք Հենց գիշերա մտին, երբ 

մթնել էր, գնացել էիք բ ն ա կ ա ր ա ն վ ա ր ձ ե լ ո ւ , զնգզնգացրել 

էիք զանգակը, արյան մասին էիք Հարցրել, շփոթեցրել էիք 

ներկարարներին ու գոնապաններին։ Ես Հո Հասկանում եէք 

այն ժամ անակվա ձեր Հոգեկան տրամադրությունը... Ախր 

գուք այգ կերպ կ գժվեցնեք ձեզ, Հոգիս վկա։ Դուք ձեզ կորց-

նում եք։ Տեր մեջ շատ ուժեղ, ազնիվ զայրույթ Է առաջա-

ցել նախ՝ բախտի հարվածներից, Հետո Էլ թազա պետն երի 

պատճաոած վիրավորանքներից, և աՀա դուք դես-դեն եք 

ընկնում, որպեսզի, այսպես ասած, բոլորին ստիպեք խոսք 

բացել և ւդրանով միանգամից ամեն ինչ վերջացնել, որով-

Հետև ձեզ ձանձրացրել են այդ Հիմարությունները և այդ 

բոլոր կասկածները։ Այդպես Է, չէ՞, կռահեցի՞ ձեր տրամա-

դրությունը։ Միայն թե դուք այդ կերպ ոչ միայն ձեզ, այքև 

Ռա զում ի խինին էլ ուժասպառ կանեք. չէ՞ որ նա շատ puirji 
մարգ է և կարող է այդ վիճակին Հասնել, ինքներդ գիտեք։ 

Դուք հիվանդություն ունեք, իսկ նա՝ առաքինություն, հի-

վանդւոթյունը նրան էլ է կպչում։ Երբ Հանգստանաք, ես ձեզ 

մի բան կպատմեմ... Դե նստեցեք, էլի, ի սեր -Քրիստոսի, 

խնդրում եմ, Հանգստացեք, ձեր երեսին գույն չի մնացել* 

նստեցե՛ք։ 

Ռասկոլնիկովը նստեց* նրա դողն անցնում էր, և տա-

քությունը դուրս էր գալիս ամբողջ մարմնով մեկt Խորին 

զարմանքով, լարված լսում էր նա վախեցած և րարեկա-

մաբար իրեն մասին Հոգացող Պորֆիրի Պետրովիչին։ Բայց 
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նա չէր Հավատում վերջինիս ոչ մի խոսքին, թեև Հավատա-

լու մի ինչ-որ տարօրինակ ցանկություն էր զգում։ Բնակա-

րանի վերաբերյալ Պ որֆիրիի անակնկալ խոսքերը նրան բո-

լորովին ապշեցրել էին. «Հը՛մ, ուրեմն սա գիտե բնակարա-

նի մասին և Հենց ինքն էլ այգ պատմում է ինձ», մտածեց 

Ռա սկոլնիկովը։ 

— Այո, մեր դատական պրակտիկայում եզավ Համարյա 

այսպիսի մի դեպք, Հոգերս/հական, Հիվանդագին մի դեպք, 

— շուտասելուկով շարունակեց Պորֆիրին։— Մեկը իրեն 

Հայտարարել էր մարդասպան, այն էլ ինչպե՜ս, մի ամբողջ 

Հալյուցինացիա մոգոնեց, փաստեր ներկայացրեց, պատ-

մեց Հանդամ անքներր, շփոթեցրեց, մոլորեցրեց բոլորին և 

ամեն մեկին, և ի*նլ. նա մասամբ, աոանց որևէ դիտավո-

բ ութ յան, սպան m թյան պատճառ էր եղել, միտ յն թե մա-

սամբ, ու Հենց որ իմացավ, որ սպանության առիթ էր տր-

վել, վշտացավ, շշմեց, ցնդվեց, բոլորովին խելքը թռցրեց 

ու ինքն իրեն Հավատացրեց, թե Հենց ինքն է մարդասպա-

նբ։ Վերջապես, կառավարիչ սենատը քննեց գործը, ու դըժ-

բախտբ արդարացվեց, Հանձնվեց խնամակալության։ Շնոր-

հակալություն կառավարիչ սենատին։ Է-Է-Հե', ա' յ ֊ ա ' յ ֊ ա յ, 

ախր դրանից ի՞նչ է հետևում, պատվելիս. այդ կերպ կա-

րելի է տենդային վիճակի հասնել, երբ նման Հակումները 

մարդուն ջղագրգիռ են դարձնում, ստիպում են գիշերով 

գնալ զանգակ զնգզնգացնել, արյան մասին Հարցնել։ Գործ-

նականում ես Հո ուսումնասիրել եմ այգ ամբողջ Հոգեբա-

նությունը։ Այգ կերպ Հո բանը կարող է այնտեղ Հասնել, ոո 

մարգը լուսամ ուտից կամ զանգակատնից ներքև կգլորվի» 

նման զգացումը դայթակղիչ կլինի։ Հը՛մ, զանգակը զընդ-

զը նդացնե" լը,,է Հիվանդություն Է դա, Ռոդիոն Ռոմանովիլ, 

հիվանդություն Է։ Շատ եք անտեսել ձեր Հիվան գությունր։ 

Գոնե խորՀուրդ Հարցնեիք փորձված բժշկից, թե չէ ձեր այն 

հաստափորը ի՛նչ է որ... Զառանցանքի մեջ եք դուք, ա (դ 

բոլորը զառանցանքի մեջ է կատարվում... 

Մի ակնթարթ ամեն ինչ պտույտ եկավ Ռասկոլնիկովի 

շուրջը։ 

«Մի՞թե,-՛՝։էի՞ թե՝ սա հիմա Էլ Է ստում,— անցավ նրա 

մտխովէ— Անկարելի Է, անկարելի,— վանում Էր նա այգ 
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մ ի աքը՝ նախապես զգալով, թե գա իրեն ինչպիսի կա տա֊ 

ղության ու գայրույթի կարող է հասցնել, զգալով, որ ինքը 

կարող է խելագարվել կատաղությունից»։ 

— Այդ եղել է ոչ թե զառանցանքի մեջ, այլ հարթմնի 

վիճակում,— գոչեց նա՝ լարելով իր բանականության ամ֊ 

բողջ ուժր, որպեսզի խորամուխ լիներ Պ որֆիրիի խաղին։ 

— Հարթմն ի, հարթմնի վիճակում, լսո՞ւմ եքt 

— Այո, հասկանում եմ և լսում։ Դուք երեկ էլ ասում 

էիք, թե զառանցանքի մեջ չի եղել, նույնիսկ աոանձնա֊ 

պես շեշտում էիք, որ զառանցանքի մեջ չի եղել։ Այն ամե֊ 

նը, ինչ որ ղուք կարող եք ասել, հասկանում եմ։ է ֊ է ֊ հ ե ' » » • 

Ռոդիոն Ռոմանովիչ, սիրելիդ իմ, հապա լսեցեք թեկուզ հենց 

այս հանգամանքը։ Եթե գոլք իրոք, իսկապես հանցավոր լինեիք 

կամ որևէ կերպ մասնակից լինեիք այս անիծված գործին, 

մի՞թե ինքն երգ կպնդեիք, որ այդ բոլորը արել եք ոչ թե 

զառանցանքի մեջ, այլ ընդհակառակը, միանգամայն զգաստ 

վիճակում ։ Այն էլ առանձնապես պնդում եք, մի առանձին 

համառությամբ պնդում, էլ ի՞նլպես կարոդ էր, էյ ի՞նչպես 

կարող էր այդ լինել, ներեցեք։ Չէ՞ որ, ըստ իս, բոլորովին 

ընդհակառակը։ Չէ՞ որ եթե դուք որևէ մեղք ունենայիք, 

պետք է պնղեիք, թե դա անպայման զա ռանցանքի մ եք է 

եղել։ Այդպե՞ս է, հո այդպե՞ո է։ 

Ինչ֊որ նենգամտություն էր աբտահա յտում այդ հարցը։ 

Ռասկոլնիկովյը ընկրկեց դեպի իրեն թեքված Պորֆիբիից, 

թիկնեց բազմոցի թիկնակին և լուռ, տարակուսանքով, սևե-

ռուն նայեց նրան։ 

— Հիշենք պարոն Ռա զումիխինին, այսինքն այն, թե 

արդյո՞ք նա երեկ իբ կողմից էր եկել խոսելու, թե՞ ձեր 

գրգմամբ էր եկել։ Դուք պետք է ասեիք, որ իր կողմից էր 

եկել, ու թաքցնեիք, որ գա ձեր գրգմամբ էր եղել։ Բայց չէ՞ 

որ դուք այգ չեք թաքցնում։ Դուք հո պնդում եք, որ հենց 

ձեր գրգմամբ էր եկել։ 

Ռասկոլնիկովը երբեք այգ չէր պնդել։ Նրա մեջքով սար-

սուռ անցավ։ 

— Դուք հա՚ ստում եք,— ասաց նա թույլ ձայնով ոլ 

դանդաղ, հիվանգա գին ժպիտից ծռմռվող շրթունքներով,— 

դուք էլի ուզում եք ինձ ցույց տալ, թե գիտեք իմ ամբողջ 
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խաղը, նախապես գիտե% իմ բոլոր պատասխանները, — ա-

վելացրե ց նա՝ ինքն էլ համարյա զգալով, որ արդեն ինչպես 

հարկն է լի կշռադատում իր ասածը,— ուզում եք վախեց-

նել ինձ... կամ ուղղակի ծիծաղում եք ինձ վրա*.* 

Այս ասելով, նա շարունակեց դեմ առ դեմ նայել Պոր-

ֆիրիին, ու հանկարծ կրկին անսահման ցասումը առկա յ ֊ 

ծեց նրա աչքերում։ 

— Դուք շարունակ ստոթք եք,— գոչեց նա։— Դուք ինք-

ներդ շատ լավ գիտեք, որ ոճրա գործի համար ամենից լավ 

է հնարավորին չափ ճշմարտությունն ասել... հնարավորին 

չափ չթաքցնել այն, ինչ որ կարելի է չթաքցնել։ Ես ձեզ չեմ 

հավատում։ 

— Ա' յ թե ինչպես եք դես-դեն ընկնում, — ՔՐՔՀաց Պ որ֊ 

ֆիրին,— ձեգ հետ ղմվւսր կ զրււխ հանել, ինչ-որ մենամո֊ 

լո։թյո։ն կա ձեր մեջ։ //։րեմն չե՛՛ք հավատում ինձ։ Իսկ ես 

ձեզ կասեմ, որ արղեն հավատում եք, ար զեն քառորղ ար֊ 

շինի չափ հավատացել եք, իսկ ես կաշխատեմ, որ հավա֊ 

սւաք մի ամբողջ արշինի չափ, որովհետև իրոք սիրում եմ 

ձեզ և անկեղծորեն ձեզ բարիք եմ ցանկանում։ 

Ռա սկ ոլ նիկովի շրթունքները զողացին։ 

— Այո, ցանկանում եմ,— շարունակեց Պորֆիրին՝ թ ե ֊ 

թև ակի, բարեկամաբար բռնելով Ռասկոլնիկովի թևը, ար֊ 

մունկից քիչ վերև,— վերջնականապես եմ ասում ձեղ՝ հե֊ 

տամուտ եղեք ձեր հիվանդությանը։ Մանավանղ որ ձեզ 

մոտ է եկել ձեր ընտանիքը. մ տածեցեք նրա մասին։ Հար-

կավոր է նրանց հանգստացնել, գոլրզոլրել, իսկ դուք նը֊ 

րանց վախեցնում եք... 

— Ջեր ի՞նչ գործն է, դուք այգ ո՞րտեղից գիտեք, ինչո՞ւ 

եք այդպես հետաքրքրվում։ Ուրեմն դուք հետամտում եք 

ինձ և ուզում եք այգ ինձ ցո՞ւյց տալ։ 

— Պատվելիս, չէ՞ որ հենց ձեզնից, հենց ձեզնից իմա֊ 

ցա այդ ամենը։ Դուք չեք էլ նկատում, որ հուզված վիճա-

կում ամեն ինչ կանխավ ասում եք և՚ ինձ, և' ուրիշներին։ 

Պարոն Ռազոլմիխինից, Դմիտրի Պրոկոֆիչից նույնպես 

երեկ հետաքրքիր շատ մանրամասնություններ իմացա։ 

Դուք ինձ ընդհատեցիք, իսկ ես ձեզ կասեմ, որ ձեր կաս-

կածամտության հետևանքով, ձեր ամբողջ սրամտությամբ 
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Հանդերձ դուք բարեհաճել եք նույնիսկ կորցնել առողջ դա-

տողությունը իրերի գրության նկատմամբ։ Զորօրինակ, թե-

կուզ վերցնենք նույն թեման զանգակների մասին* այգ տե-

սակ թանկարժեք բանը, այգ տեսակ փաստը (հո մի ամ-

բողջ փաստ է) ես հենց այնպես, ոտով-գլխով ձեզ հայտ-

նեցի, հենց ես, քննիչս։ Եվ ղուք դրա մեջ ոչինչ չե՞ք տես-

նում։ Եթե ես ձեր նկատմամբ թեկուզ մի քիչ կասկածեի, 

մի՞թե այդպես կվարվեի։ Ընդհակառակը, ես պետք է 

սկզբից փարատեի ձեր կասկածանքները և ցույց չտայի, որ 

այգ փաստին արգեն տեղյակ եմ, ձեր ուշադրությունը շեղեի 

հակադիր կողմը, ու հանկարծ, ոնց որ կացնով խփես մար-

գոլ գլխին (ըստ ձեր արտահայտության), ձեզ շշմեցնեի• 

«Հը, պարոն,— ասեի,— ի՞նչ էիք բարեհաճում անել սպան-

վածի բնակարանում երեկոյան ժամը տասին, համարյա թե 

տասնմեկին, ինչո՞ւ էիք զանգահարում, ինչո՞ւ էիք հարցը-

նում արյան մասին, ինչո՞ւ էիք դռնապաններին շփոթեց-

նում և պորուչիկի մոտ, թաղամաս կանչումՁ։ Ահա թե եո 

ինչպես պիտի վարվեի, եթե ձեր նկատմամբ թեկուզ մի կա-

թիլ կասկած ունենայի։ Հարկավոր կլիներ ինչպես հարկն է 

ձեզնից ցուցմունքներ վերցնել, խուզարկություն կատարել 

ու թերևս ձերբակալել ձեզ... Եթե ես այլ կերպ եմ վարվել, 

ուրեմն ձեր գեմ կասկածներ չունեմ։ Իսկ դուք, կրկնում եմ, 

կորցրել եք ձեր առողջ դատողությունը և ոչինչ չեք տես-

նում։ 

Ռասկոլնիկովը ցնցվեց ամբողջ մարմնով, այնպես որ 

Պորֆիրի Պ ե տրովիչը շատ պարզ նկատեց այդ բանը։ 

— Դուք էլի ստո՛ւմ եք,— գոչեց նա,— ես չդիտեմ ձեր 

նպատակները, բայց դուք հա' ստում եք*** Առաջ դուք այդ-

պես չէիք խոսում, ես չեմ սխալվում*** Դուք ստո՛ւմ եք։ 

— Ե՞ս եմ ստում,— վրա բերեց Պ որֆիրին, ըստ երե-

վույթին տաքանալով, սակայն պահպանելով իր բոլորովին 

ուրախ ու ծաղրալի տեսքը, կարծես բնավ չանհանգստա-

նալով, որ իր մասին այդպիսի կարծիք ունի պ* Ռասկողնի֊ 

կովը։— Ե՞ս եմ ստում*** Հապա քիչ առաջ ես ի՞նչպես 

վարվեցի ձեզ հետ (հենց ես, քննիչս), չէ՞ որ ինքս ձեզ 

հուշեցի ու ավի պաշտպանության բոլոր միջոցները, ինքս 
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ձեզ հրամցրի այդ ամբողջ հո գեր անութ յունր. «Հիվանդու* 

թյուն է,— ասացիք- զառանցանք է, վիրավորանք թազա* 

ւզետների կողմ ից, մելամաղձոտություն» և այլն, և այլն։ 

Չէ՞, քա' հ֊քա' հ ֊ ք ա ՚ հ ։ Սակայն, ի դեպ ասեմ, պաշտպանու-

I՛ յան այգ րոլոր հոգեբանական միջոցները, հնարքներն ու 

ո՚ատրվակները շատ անհիմն են ու կասկածելի, որպես թե 

«Հիվանդություն է, զառանցանք, ւբեսիլքներ, այգպես է թը֊ 

վա ցել, չեմ հիշում», այգ թձլորը այդպես է, բայց ինչո՞ւ, 

պատվելիս, հիվանգ վիճակում և զառանցանքի մեջ միշտ 

այգպիսի տեսիլքներ են պատկերանում և ոչ թե ուրիշները։ 

Կարող էին ե այլ տեսիլքներ լինել, այնպես չկ", քա՚հ֊քա հ ֊ 

քա՚հ։ 

Ռասկոլն իկովր հոլ արտ nt թյամբ ե ա րհ ա մ ա րհ ան բո վ նա֊ 

յեց նր ա ն» 

— Սի խոսքով,— կտրուկ ե բարձրաձայն ասաց նա, վեր 

կենալով և մի քիչ ետ հրելով Պ որֆիրիին,— մի խոսքով, 

ես ուզում եմ գիտենալ, թե արդյոք դուք ինձ վերջնակա-

նապես ազա՞տ եք համ արում կասկածներից, թե ոչ : Ասա֊ 

ցեք, Պ որֆիրի Պետրովիչ, ասացեք հաստատ ու վերջնա֊ 

կանապես, շո՛՛ւտ, հենց հիմա՛։ 

— Ա՛յ քեզ գլխացավանք, ձեզ հետ գլխացավանքն ան-

պակաս է,— դոչեց Պորֆիրին միանգամայն ուրախ, նեն֊ 

զավոր և բնավ չանհանգստացած տեսքովt— Ախր ձեր ին֊ 

չի ն է պետք այդ գիտենալ, ձեր ինչի՞ն է պետք այդքան 

շատ բան գիտենալ, եթե դեռ բոլորովին էլ չեն սկսել ձեզ 

անհանգստացնել։ Դուք կարծես երեխա լինեք, ձեռքերդ դե֊ 

սլի կրակն եք պարզում։ Ինչո՞ւ եք այգպես անհանգստա֊ 

նում, ինչո՞ւ եք ձեզանով զբաղվելու առիթ տալիս մեզ, ի՞նչ 

պատճառներով, հը՞, քա'հ֊քա'հ֊քա'հ։ 

— Կրկնում եմ, որ այլևս չեմ կարող այդ բոլորը տա֊ 

նել...— ցասկոտ գոչեց Ռասկոլնիկովը։ 

— ^նչը, անորոշ դրությո՞ւնը,— ընդհատեց Պորֆի֊ 
րին։ 

— Մ ի՛ խայթեք ինձ, ես չեմ ուզում այդ բոլորը տանել 

... Ասում եմ ձեզ, որ չեմ ուզում, ,, Չեմ կարող և չեմ ու-

զում, .. էսո՞ւմ եք, լսո՞ւմ եք,— բղավեց Ռասկոլնիկովը՝ 

դարձյալ բռունցքը խփելով սեղանին։ 
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— Կամաց, է՛, կամա՛ց, ախր կլսեն, լրջորեն եմ նա֊ 

խազգուշացնում* զսպեցեք ձեզ։ Ես չեմ կատակում, շշնջա-

լով ասաց Պորֆիրին, բայց ալս անգամ նրա զեմքին արդեն 

չկար քիչ առաջվա կանացիորեն բարեհոգի ու երկչոա ար֊ 

տահայտոլթյոլնը. բնդհակաոակբ, հիմա նա ուղղակի հրա-

մայում էր՝ խստորեն կիտեչով հոնբերբ nt կարծես մի ան֊ 

զամից խախտելուj րո[որ ղաղտնիբներն ու երկի մ ա ստոլ֊ 

թյուններըէ ք!այց դա միայն մի ա կնթ արթ տևեց։ Շփոթված 

Ռա սկոլնիկովը հանկարծ իսկական մոլեգնության հասավ. 

բայց, տարօրինակ բան, նա դարձյալ հնազանգվեց կամաց 

խոսելու հբամանին, թեև կատաղության ամենաուժեղ մ ո ֊ 

լոլցթով Էր բոնվածէ 

— Ես թույլ չեմ տա ինձ տանշել,— շշնջաց նա ինչպես 

քիչ առաջ, ցավով ու ատելությամբ, վայրկենապես գիտակ֊ 

ցելով, որ չի կարող չե՛նթարկվել հրամանին, և Է՛լ ավելի 

կատաղելով այղ մտքից,— ձերբակալեցեք ինձ, խուզար֊ 

կեցեք ինձ, բայց հաճեցեք գործել րնղունվա ծ ձևով և ոչ 

թե խաղ անել ինձ հետ։ Չհամարձակվեք... 

— Ձևի մ ասին մի անՀան ղ ստանա ք,— ընդհատեց Պ որ֊ 

ֆիրին առաջվա նենգավոր քմծիծաղո վ և կարծես հաճո յ ա ֊ 

լից նայելով Ռասկոլնիկովին,— ես ձեղ, պատվելիս, հր ա ֊ 

վիրել եմ տնական ձևով, միանգամայն բարեկամա բար։ 

— Չեմ ուզում ձեր բարեկամությունը և թքում եմ ղրա 

վրա, լսո՞ւմ եք։ Ահա վերցնում եմ գլխարկս և գնում։ Հա֊ 

պա, այժմ ի՞նչ կասես, եթե մտադիր ես ձերբակալել։ 

Նա վերցրեց գլխարկը և քայլեց դեպի դուռը։ 

— Իսկ մ ի՞ թե չեք ուզում ոյոլրպրիզը տեսնելքրքը~ 

ջաց Պորֆիրին* դարձյալ արմունկից վերև բռնելով նրա 

թեից և դռան մոտ կանգնեցնելով նրան։ Ըստ երևույթին նա 

ավելի և ավելի ուրախ ու աշխույժ տեսք Էր ընդոմէում, իսկ 

գա Ռաոկոլնիկովին վերջնականապես հանում Էր համբերոլ-

թյունից։ 

— Սյոլրպրի՞զ, ի՞նչ Է գա, ի՞նչ սյոլրպրիզ,— հարցրեց 

նա հանկարծ կանգ առնելով ու երկչոտ նայելով Պորֆի֊ 

րիին։ 

— Սյուրպրիզ Է, Էլի, հենց այստեղ, ղռան ետևն Է, քա հ ֊ 

քա' հ֊քա' հէ (Նա մատով ցույց տվեց միջնորմի փակված 
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դուռը, որի ետևում իը պետական բնակարանն էր)*— Ես 

նրան փակել եմ, որ չփախչի։ 

— Ի՞նչ բան է դա, ո՞ւր է, ի՞նչ է...— Ռասկոլնիկովը 

մոտեցավ դռանը և ուզեց բաց անել, բայց դուռը փակ-

ված էր։ 

— Փակված է, ա'ի բանալին։ " 

Եվ իրոք, Պորֆիրին գրպանից Հանեց ու ցուլց տվեց բա-

նալին։ ** 

— Ստում ես գոլ,— բղավեց Ռասկոլնիկովը՝ արդեն 

չզսպելով իրեն,— ստում ես, անիծված խեղկատակ,— ու 

նետվեց ղեպի ղուռը ընկրկած, բայց ամենևին չվախեցած 

Պորֆիրիի վրս/ւ 

— Ես ամեն ինչ, ամեն ինչ Հասկանում եմ,— վրա տվեց 

նա Պորֆիբիի)ո— Դ ո յ սա m մ և ձեո ես ա ո ն ո ւ մ ինձ, որ-

սլեսզի ես ինձ մա ան եմ... 

— Դուք արդեն մ ատնեցիք ձեզ, Հարգելի Ռոդիոն Ռո-

մանովիչ։ Դոէք Հո կատաղության Հասաք։ Մի գոռաք, թե չէ 

մարդիկ կկանչեմ։ 

— Ստում ես, բան չի դուրս գա, կանչիր մարդկանց։ Դու 

ղիտեիր, որ ես Հիվանդ եմ, և ուզում էիր ինձ ջղայնացնել, 

կա աս/ղաթ յան Հասցնել, որ ես ինձ մ ատնեմ, աՀա քո նպա-

տակը։ Ռչ, գոլ փաստեր բեր։ Ես ամեն ինչ Հասկացա։ Դու 

վւաստեր չունես, գոլ միայն ապարդյուն, չնչին ենթադրոլ-

թյուններ ես անում Զամետովի նման... Դոլ գիտեիր իմ 

բնավորությունը, ուզում Էիր ինձ մ ոլե գնության Հասցնել, 

Հետո Էլ Հանկարծ շշմեցնել տերտերներով, դեպուտատնե-

րով.,. Դու սպասո՞ւմ ես նրանց, Հա՞* ինչո՞ւ ես սպասում, 

ո՞ւր են, դե բեր։ 

— Այստեղ ի՞նչ դեպուտատներ կարող են լինել, պատ-

վելիս։ Տե՛ս թե մարզը ինչեր Է երևակայում։ Այստեղ չի 

Է լ կաբելի ձեր ասած ձևով վարվել, դուք գործը չգիտեք, 

սիրելիս... Զևը չի փախչի, ինքներդ կտեսնեք...— փնթփըն-

թում Էր Պորֆիրին՝ ականջը դռան կողմը պաՀած։ 

Եվ իրոք, այդ ժամանակ դռան ետևից, մյուս սենյակից 

ինչ-որ աղմուկ լսվեց։ 

— Հը՛մ, գալիս են,— բղավեց Ռասկոլնիկովը,— զոլ 

կանչել Էիր նրանց... Դոլ սպասում Էիր նրանց,՝ գոլ այգ 
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Հաշվի էիր առել... Գեհ, բեր այստեղ բոլորին, դեպուտատ-

ներին, վկաներին, էլ ի՞նչ ես ուղում... բեր, էլի, ես պատ-

րաստ եմ, պատրաստ եմ... 

Բայց այստեղ պատահեց տարօրինակ մի դեպք, իրերի 

սովորական բնթացքում այնքան ան սպա սելի մի բան, որ, 

իհարկե, ոչ Ռասկոլնիկովր, ոչ էլ Պորֆիրի Պետրովիչբ չէին 

կարող այդպիսի վախճան սպասել։ 

VI 

Հետո, այդ րոպեին վերհիշելիս, Ռասկոլնիկովին ամեն 

ինչ այսպես էր պատկերանում. 

Ղռան ետևից լսված աղմուկր հանկարծ արագությամբ 

սաստկացավ, և դուռը մի քիչ բացվեց։ 

— ԱյԴ Ի՞նչ է,— բարկությամբ գոչեց Պորֆիրի Պետրո-

վիչբէ— 9է՞ որ ես նախաղգոլշացրել եմ... 

Մի ա կնթարթ պատասխան չեղավ, բայց երևում էր, որ 

գռան ետևում մի քանի մարդ կար և կարծես մեկին դեպի 

գուռն Էին հրում։ 

— Ի՞նչ է, է",— անհանգիստ կրկնեց Պորֆիրի Պետ-

րովիչը։ 

— Կալանավոր նիկոլային ենք բերել,— Լսվեց մեկի 

ձայնը։ 

— Հարկավոր չէ', ե' տ քաշվել, սպասե՛լ... Են չո՞լ է նա 

այստեղ խցկվել, այդ ինչ անկարգություն է,— գռռաց Պոր-

ֆիրին՝ նետվելով դեպի գուռը։ 

— Ախր նա.,է— դարձյալ լսվեց նույն ձայնը ու հան-

կարծ խզվեց։ 

Երկու վայրկյանից ոչ ավելի իսկական պայքար տեղի 

ունեցավ. հետո հանկարծ մեկը մի ուրիշին կարծես ուժով 

Հբեց դեսլի դուռր և ապա մի ինչ-որ խիստ գալկագեմ մարգ 

ուղղակի մտավ Պորֆիրի Պետրովիչի կաբինետը։ 

Այդ մարդու տեսքը առաջին հայացքից շատ տարօրինակ 

էր ։նա նայում էր ուղիղ դեպի առաջ, բայց կարծես ոչ ոքի չէր 

տեսնում։ Նրա աչքերում փայլում էր վճռական ոլթյոլնը, 

բայց միևնու յն ժամտնա կ դեմքը պատած էր մահու գունա-

տությամբ, կարծես նրան բերել էին մահապատժի ենթաբ• 
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կեչու։ Բոլորովին դժգույն նրա շրթունքները մի փոքր ցընց-

վում էինt 

Նա դեռ շատ շահել էր, հագնված էր ինչպես ռամիկ, 

միջահասակ էր, նիհար, մազերը կլորաձև խուզած, գի մա-

գծերր բարակ, ասես չորս։ ցած։ Նրա ձեոքերոՎ անսպասե֊ 

լիորեն ետ հրված մի մարդ անմիջապես ներս նետվեց ու 

բռնեց նրա ուսից, գա ոլղկ^ցոբգն էր* Նիկոլայը ետ քաշեց 

թևը ու կրկին պոկ եկավ նրանից։ 

Դռան մոտ մի քանի հետաքրքրվողներ էին հավաքվելլ 

Նրանցից ոմանք փորձում էին ներս մտնել։ Այդ ամենը կա-

տարվեց համարյա մի ակնթարթում։ 

— Հե ռա ցիր, դեռ վազ {» Սպասիր, մինչև որ կանչեն**» 

Են չո՞ւ եք սրան շո։տ բերել,— փնթ ։ինթ ում Լր սաստիկ բար-

կացած, ասես շվարած Պ որֆիրի Պ ետրովիչը։ Բայց Նիկո-

լայը հանկարծ ծունկ չոքեց։ 

— Ւ՞^Լ էէ~~՝ զարմացած բղավեց Պորֆիրին։ 

— Ներեցեք, մեզքը իմն Է, ե՛ս եմ մ աբդասպանը,֊— 

հանկարծ ասաց Նիկոլայը՝ ասես մի փոքր շնչասպառ լինե-

լով, սակայն բավական բարձր ձայնով։ 

Տասր վայբկյանի չափ լռություն տիրեց, բոլորը կարծես 

փայտացան* նույնիսկ ուղեկցորդն Էլ ետ քաշվեց ու Էլ չմո-

տեցավ Նիկոլա յին, մեքենայաբար ընկրկեց դեպի գուռը և 

անշարժ կանգ առավ։ 

— Ի-ի՞նչ,— գոռաց Պորֆիրի Պետրովիչը՝ սթափվելով 

վայրկենական անզգայացումից։ 

— Ես եմ*** մ ար գաս պանը***-֊֊ փոքր-ինչ լոելուց հետս 

կրկնեց Նիկոլայը։ 

— Ինչպե՛՛սդո՞ւՈ՞ւմ ես սպանել։ 

Պորֆիրի Պետրովիչը ըստ երևույթին կորցրել Էր գլուխը։ 

Նիկոլայը դարձյալ մի քիչ լռեց։ 

— Ալյոնա Իվանովնա յին և նրա քույր Լիզավետա յին 

ես եմ սպանել*** կա ցնով։ Ցնորված Էի***— հանկարծ ավե-

լացրեց Նիկոլայը ու Էլի լռեց։ Նա դեռ ծունկ Էբ չոքած։ 

Պորֆիրի Պ ետրովիչը մի քանի ակնթարթ կանգնել Էբ 

մտազբաղ, սակայն հանկաբծ վերստին սթափվեց ու ձեռքը 

թափ տվեց անկոչ վկաների վրա։ Նրանք վայրկենապես 

չքացան, և գուռը ծածկվեց։ Հետո Պոըֆիբին հայացքբ ուղ-
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ղեց անկյունում կանգնած Ռ՛ասկոլնիկովին, որը ապշած 

նայում էր Նիկոլային, ու քայլեք նրա կողմը, սակայն հան֊ 

կար ծ կանգ առավ, նայեց նրան, հետո նիկոլային, հետո 

էլի Ռասկոլնիկովին, հետո էլի նիկոլային, ու հանկարծ 

ինչ֊որ մտքով տարված, կրկին նետվեց վերջինիս վրա։ 

— Ղու ի՞նչ ես քո ցնորված ութ յամբ առաջ վազում, հը", 

— համարյա կատաղած բղավեց նա։— Ես քեզ գեռ չեմ 

հարցրել ցնորված էիր, թե ոչ... ասա, գո՞ լ ես սպանել։ 

•— Ես եմ սպանել,,. ցոլցմունք եմ տալիս...— ասաց ն ի ֊ 

կոլայը, 

— Հը՛մ։ Ինչո՞վ էիր սպանել։ 

՚ — Կացնով։ ճարել էի։ 

— Հը՛մ։ Շտապում է։ Մենա՞կ էիր սպանել։ 

նիկոլայը չհասկացավ հարցր։ 

— Մենա՞կ էիր սպանել։ 

— Մենակ։ Իսկ Մի ական անմեղ է և ղրան չի մասնակ֊ 

9եՐ 

— Ղե մի շտապիր Ու Միտկային մեջտեղ մի բեր։ Հա֊ 

պա ինչպե՞ս, ինչ։գե՞ս էիր սէսնգոպքով ներքև փախել։ Ղըռ֊ 

նապանները ձեզ երկուսիպ Է( հո հանգիպե՞լ էին։ 

— Ես այգ ժամանակ... աչք խաբեք ու համար էի վա֊ 

զում Միտկա յի հետ,— կարծես հապճեպելով և նախապես 

պատրաստված լինելով, պատասխանեց նիկոլայր։ 

—• Հ բ ՚ մ , այգպես է որ կա,— ցասկոտ գոչեց Պ որֆիրին, 

— ոլրԻւԻ խոսքերն է ասում,— քթի տակ մրթմրթաց նա, 

ու հանկարծ նորից տեսավ Ռասկոլնիկովին։ 

Cum երևույթին նա այնքան էր տարվել նիկոլայով, որ 

մի ակնթարթ նույնիսկ մոռացել էր Ռասկոլնիկովին։ Այժմ 

նա հանկարծ ուշքի եկավ, նույնիսկ շփոթվեց... 

— Ռոգիոն Ռոմանովիչ, պատվելիս, ներեցեք,֊֊- դիմեց 

էա Ռասկոլնիկովին,— բանը ուրիշ տեսակ եղավ* շնորհ 

»սբեք,է, ղուք այստեղ անելիք չունեք... Ես ինքս Էլ եմ ապ֊ 

չել,.. տեսնում եք, Էլի, թե ինչպիսի սլուրպրիզներ են լի-

նում,,* Շնորհ արեք,,. 

Ու վերցնելով Ռասկոլնիկովի թևը, նրան ցոպց տվեց 

դուռր։ 
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— Երևի դուք այգ չէի՞ք սպասումասաց Ռասկոլնի-

կովը՝ իհարկե, դեռ ոչ մի բան պարզ չհասկանալով, բայց 

արդեն բավական քաջալերված։ 

— Դուք էլ չէիք սպասում, պատվելիս։ Տես թե ոնց է 

ձեռքը դոզում, քա' հ֊քա' հ։ 

— Դուք էլ եք դողում, Պորֆիրի Պետբովիչ։ 

— Ես էլ եմ դողում. այսպիսփ բան չէի սպասում**. 

Նրանք արդեն դռա ն շՀմին էին։ Պ որֆիրին անհամբե-

րությամբ սպասում էր, Որ Ռասկոլնիկովը գնա։ 

— Իսկ ոյուրպրիզը այնպես էլ ցույց չե՞ք տալու,— 

հանկարծ հարցրեց Ռասկոլնիկովը։ 

— Խոսում Լ, իսկ զողար։։ց լ/սկւիքկո։մ են ատամները, 

քա'հ֊քա'հ֊քւս' հ։ Մասխարա մարզ եք, էլի։ Դեհ, ցտես ու֊ 

թյուն... 

— Ըստ իս՝ if bull* բւսրով: 
— Ինչպես որ աստված կամենա, ինչպես որ աստված 

կամենա,— ծռմռվող ժպիտով ասաց Պ որֆիրին։ 

Անցնելով գրասենյակից, Ռասկոլնիկովը նկատեց, ոբ 

շատերը ակնապիշ իրեն նայեցին։ Նախասենյակում, ամբո-

խի մեջ նա տեսավ այն տան երկու դռնապաններին, որոնց 

նա այն ժամանակ, գիշերով կանչում էր թաղապետի մոտ 

գնալ։ Նրանք կանգած էին և ինչ֊որ սպասում էին։ Հենց ոբ 

Ռասկոլնիկովը դուրս ելավ, հանկարծ իր ետևից լսեց դարձ-

յալ Պորֆիրիի ձայնը։ Շուռ գալով, տեսավ, որ Պ որֆիրին 

հևիհև դեպի իրեն է գալիս։ 

— Մի խոսք էլ, Ռոդիոն Ռոմանովիչ. տեսնենք այս ա-

մենից ինչ դուրս կգաֆ բայց և այնպես հարկավոր կլինի 

ընդունված ձևով մի քիչ հարցաքն նել ձեզ*** Ուրեմն մենք 

դեռ կտեսնվենք* այդպես։ 
Ոլ Պ որֆիրին ժպտալո՛վ կանդ առավ Ռասկոլնիկովի առ-

ջև։ 

— Այդպես,— մի անգամ էլ կրկնեց նա։ 

Կաբելի էր ենթադրել, որ նա ուղում էր էլի ինչ֊որ մի 

բան ասել, բայց այգ չէր հաջողվում։ 

— Իսկ դուք, Պորֆիրի Պետբովիչ, ինձ ներեցեք այսօր-

վա ավել-պակաս բաների համար... Ես ջղայնացած էի,—. 
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ասաց արդեն բոլորովին քաջալերված, փքվելու անզուսպ 

քանկությամբ համակված Ռասկոլնիկովը։ 

— Ռչինչ, ոչինչհամ ար յա ուրախ վրա բերեց Պոր-

ֆիրին**,— Ես ինքս էլ Խոստովանում եմ, խոստովանում 

եմ, որ խայթող բնավորություն ունեմ։ Ուրեմն մ ենք կտես֊ 

նըվենք։ Թե որ աստված տա, շատ, շատ կտեսնվենք 

— Եվ վերջնականապես կճանաչե՞նք մ իմ J անց,— ասԼԱք 

Ռասկոլնիկովր։ 

•— Վերջնականապես կճանաչենք միմյանց,—֊ կրկնեց 

Պորֆիրի Պետրովիչը ու կկոցելով աչքերը, շատ լուրջ նայեց 

նրան։—֊ Հիմա գնում եք անվանակոչությա՞ն։ 

— Թաղման։ 

— Հա , թաղման։ ՊաՀպանեցեք ձեր առողջությունը, 

պահպանեցեք*.* 

— Ես չգիտեմ Էլ, թե իմ կողմից ինչ ցանկանամ ձեզ,— 

ասաց Ռասկոլնիկովը, որ արդեն սկսել Էր իջնել սանդուղ֊ 

ք ի ց , բաՏ9 հանկարծ նորից դարձավ դեպի Պ ոբֆիբին,— 

կցանկանա յի մեծ հաջողութ յուններ, հա՛, տեսնո՞ւմ եք, թե 

օր չափ զավեշտական Է ձեր պաշտոնը։ 

— Են չո՞ւ Է զավեշտական,— իսկույն ա կանջն երը սը֊ 

ր եց Պորֆիրի Պ ետրովիչր, որ նույնպես շուռ Էր եկել վե֊ 

բադառնալու իր տեղը։ 

— Հապա ի՛նչպես, ահա այղ խեղճ Նիկոլային դոլՔ 

երեի հոգեբանորեն, ձեր ուզած ձևով նեղել ու տանջել եք, 

մինչև որ նա խոստովանեց իր մեղքը* երևի ղիշեր֊ցեբե կ 

ասում Էիք նրան՝ «դու մարդասպան ես, գոլ մ ար դա սպան 

ես*..»։ Հիմա Էլ, երբ նա խոստովանել Է, դուք Էլի կսկսեք 

դզել նրա ոսկորները, կասեքՀ «Ստում ես, մարգասպանը 

գոլ չես, դու չես կարող այդպիսին լինել, դու ուրիշի խոս-

քերն ես ասում»։ Այդ բոլորից հետո Էլ ի՞նչպես զավեշ֊ 

աական չէ ձեր պաշտոնը։ 

— -P ա'հ֊քա' հ֊քա' հ, նկատեցիք, հա՞, որ ես նիկոլա-

յին ասացի, թե «ուրիշի խոսքերն է ասում»։ 

— Ի՞նչպես չնկատես։ ՝՝՝ ՝ — 

— -P ա' հ֊քա' հ, սրամիտ եք, սրամիտ։ Ամեն ինչ էլ 

նկատում եք։ Իսկական աշխույժ միտք։ Հենց զավեշտա-

կ-սն կողմն եք բռնացնում, քա' հ֊քա' հ։ Ասում են, թե գբող* 
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ներից Գոդոլը վերին աստիճանի օժտված է եղել նման 

հատկությամբ։ 

— Այո, Դոգոլը։ 

— Այո' գ այո , Գոգոլը... Դեհ, մինչև ամ են ա հաճելի 

տեսություն։ 

Մինչև ամենահաճելի տեսություն,,, 

Ռասկոլնիկովը ուղղակի տուկ գնաց։ Նա այնքան էր 

մոլորվել ու շփոթվել, որ գճւլով տուն և ընկնելով բազմո-

ցին, քառորդ ժամի չափ նստեց հենց միայն հանգիստ առ-

նելու համար, աշխատելով գոնե մի փոքր կարգավորել իբ 

մտքերը։ Նիկոլայի մասին նա չէր էլ փորձում դատողու-

թյուններ անել* զգում էր, ոբ ապշած է, որ Նիկոլայի խոս-

տովանության մեշ կա մի ինչ-որ անբացատրելի, զարմա-

նալի բան, որը հիմա ինքը ոչ մի կերպ չի հասկանալ 

Բայց Նիկոլայի խ ո ս տ ո վան ո ւթյո ւն ը իրական փաստ էր։ Այդ 

փաստի հետևանքները նրա համար իսկույն պարզ դար-

ձան, կեղծիքը չէբ կարող չբացահա յտվել, ու այնուհետև 

դարձյալ իրեն են կպչելու։ Բայց գոնե մինչ այգ ինքը ա-

զատ է և պետք է անպայման իր համար որևէ բան անի, 

որովհետև վտանգը անխուսափելի է։ 

Բայց ի՞նչ չափով։ Վիճակը սկսում էր պարզվել։ Մ ո -

տ ա վ ո ր ա պ ե ս , ընդհանուր առմամբ վերհիշելով իր ամբողշ 

խոսակցությունը Պ ոբֆիբիի հետ, նա չէր կարող նորից 

չցնցվել սարսափից։ Իհարկե, նա դեռ չգիտեր Պ որֆիրի ի 

բոլոր նպատակները, չէր կարողան՛ում րմ բռնել նրա բոլոր 

հաշիվն երր։ Բայց խաղի մի մասը բացահայտված էր, և, 

իհարկե, ոչ ոք չէր կարող նրանից ավելի լավ հասկանալֆ 

թե իր համար որքան սարսափելի էր ա յդ «խաղաքա յլըա 

Պ որֆիրիի խազում։ Քիչ էր մնացել, որ ինքը բոլորովին, 

արդեն փաստապես մատներ իրեն։ Գիտենալով իր՝ Ռաս-

կոլնիկովի բնավորության հիվանդությունը ու առաջին հտ-

ձաՁքից ճիշտ հասկանալով ու խորամուխ լինելով նրանում, 

Պ որֆիրին ոչ միայն խիստ վճռականորեն, այլև գրեթե ան-

վրեպ էր գործում։ Անվիճելի է, որ Ռասկոլնիկովր այգ 

տեսակցության ժամանակ շատ վարկաբեկեց իրեն, բայը 

և այնպես բանը չհասավ փ ա ս տ ե ր ի ն , այդ ամենը դեռ անո-

ք՛ "Հ էր* Սակայն արդյո՞ք ինքբ այժմ այգ ամենը ճիշտ է 
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ըմբռնում, արդյոք չի՞ սխալվում ։ Պ որֆիբին այսօր ի՛՛նչ 

հետևանքի էր ուզում հասնել։ Արդյո՞ք նա այսօր ի սկա֊ 

պես ինչ֊որ բան էր նախապատրաստել։ Հատկապես jt'նչ։ 

Արդյո՞ք նա իսկապես ինչ-որ բան էր սպասում, թե՞ ոչ։ 

Այսօր իրենք ի՞նչպես կբաժանվեին, եթե Նիկոլայի միջո-

ցով վրա չհասներ անակնկալ կատաստրոֆ ան։ 

Պ որֆիրին $"։յց տվեց համարյա իր ամբողջ խազը. 

իհարկե, ռիսկ արեց, բայց ցույց Ոէվեց, ու եթե նա իրոք 

ուրիշ որևէ բան գիտենար, այգ էլ ցույց կտար (Ռա՛սկոլ-

նիկովին այդպես էր թվում)։ Ւ*նչ է այգ «սյոլրպրիգքՏ։։ 

Սա՞ղր է, թե՞ ինչ։ Դա որևէ նշանակություն ունե՛՛ր, թե ոչ։ 

Արդյոք դրա տակ կարո՞ղ էր թաքնված լինել հիմնավոր-

ված մ եղա դրանք ի, փաստի նմանվող որևՀ բան։ Երեկվա 

մա՞րգը։ նա ո՞ւր կորավ։ Այսօր որտե՞ղ էր նա։ Եթե Պոր-

ֆիրին որևէ հիմնավորված բան գիտենա, ապա, իհարկե, 

դա երեկվա մարդու հետ է կապված*** 

Ռասկոլնիկովը նստել էր բազմոցին, գլուխը կախած, 

արմունկները ծնկներին գրած և դեմքբ ձեռքերով ծած-

կած։ Ամբողջ մարմնով մեկ դեռ շարունակվում էբ նյար-

դային դոզը։ Վերջապես, նա վեր կացավ, վերցրեց Դըլ~ 

խարկլյ, մի փոքր մտածեց ու քայլեց դեպի դուռը։ 

Նա նախազգում էր, ոբ գոնե այդ օրը իրեն կարող է 

միանգամայն ապահով, վտանգից զերծ համարել։ Հան-

կարծ սրտում համարյա ուրախություն ԳԳաց՚ ուզեց շուտ 

գնալ Կատերինա Ւվանովնայի մոտ։ Թաղմանը, իհարկե, 

ուշացել էր, բայց հոգեհացին կհասնի ե այնտեղ հիմա 

կտեսնի Սոնյա յին։ 

Նա կանգ առավ, մի փոքր մտածեց, ու շուրթեբին հի-

վանդագին ժպիտ երևաց՛։ 

— Այսօր, այսօր,— կրկնեց նա մտքում,— ա Jtt t Հ^նց 

այսօր. այդպես էլ պետք է լինի.** 

Հենց նոր էր ուզում բանալ դուռը, երբ գա ինքը բաց-

վեց։ Նա ցնցվեց և ընկրկեց։ Դուռը բացվեց դանդաղ ու 

կամացուկ, ու հանկարծ երևաց երեկվա մ արդու կերպա-

րանքը, ասես զ ե տ ն ի in ա կ ի ց i j n i r u է կ ա վ : 

Մ արդը կանգ առավ շեմքում, լուռ նայեց Ռասկոլնի-

կովին ու դեպի նեբսա մի քայլ արեց։ Նա ճիշտ այնպիսին 
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էր, ինչպես երեկ, նույն կերպարանքն էր, նույն հագուս» 

տր, բայց դեմքն ու նայվածքը խիստ փոխված էին* նա 

այժմ նայում էր մի տեսակ վշտալի, ու մի քիչ կանգնե-

լով* խոր շունչ առավt Նա բոլորովին կնոջ կնմանվեր, եթե 

գլուխը կողքի թեքեր ու ձեռքը դներ թեքված այտին։ 

— Ի%չ եք ուզում,— Հար$րեց սարսափ ահ սւր Ռաս-

կ ոլնիկովը։ A 

Մարդը մի քիչ լուռ մն»Հց և հանկարծ խոր, համարյա 

մինչև դետին գլուխ տվեց նրան։ Գոնե աջ ձեռքի մի մատը 

դիպավ հատակին։ 

—- Ի՞նչ կա,— բղավեց Ռասկոլնիկովը։ 

— Մեղավոր եմ,— կամացուկ ասաց մարդը։ 

— Ինչի՞ համար։ 

— Չար մտքերիս համարt 

Երկուսն էլ իրար նայեցին։ 

— Ցավալի բան եղավ։ Երբ դուք այն ժամանակ բա-

րեհաճեցիք գալ, գուցե խմած, ոլ դռնապաններին կանչեցիք 

թաղամաս և արյան մասին հարցրիքf ես նեղացա, որ հե-

տո դրանից ձեռ քաշեցին ոլ ձեզ հարբած համարեցին* 

Այնպես նեղացա, որ քնից էլ զրկվեցի։ Հիշելով հասցեն, 

մենք երեկ այստեղ եկանք ու հարցրինք*,* 

— Ովքե՞ր եկան,— ընդհատեց Ռասկոլնիկովը՝ վայր-

կենապես սկսելով վերհիշել այգ ամենըt 

— Ես, այսինքն, ձեզ վիրավորեցի։ 

— Ուրեմն դուք այն տանի՞ց եք։ 

— Ես հենց այնտեղ, դարպասի մոտ կանգնած էի նը-

բանց հետ* չե՞ք հիշում։ Մենք այնտեղ վաղուց մեր ար-

հեստն ունենք։ Մուշտակագործներ ենք, տեղացիներ, աշ-

խատանք ենք վերցնում տանը կատարելու*** Շատ ցավա-

լի բան եղավ*** 

Ու Ռասկոլնիկովը հանկարծ պարզ վերհիշեց երկու «բ 

առաշ դարպասի մոտ եղած ամբողշ տեսարանը* նա գ լ խ ի 

ընկավ, որ այն ժամանակ բացի դռնապաններից, այնտեղ 

էլի մի քանի մարդիկ էին կանգնած, կային նաև կանայք# 

Նա հիշեց, ոբ մեկը առաջարկում էր իրեն, Ռասկոլնիկո-

վինՒ տանել ուղղակի թաղամաս։ Նա չէր կարողանում հի-

շել խոսողի դեմքը ոլ հիմա էլ չէր ճանաչի, բայց չէր մո-
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ռացել, որ ինքը նրան ինչ-որ պատասխան էը ավել, շուռ 

եկել նրա կողմը... 

Ուրեմն ահա թե ինչով վերջացավ երեկվա այգ ամբողջ 

սարսափը։ Ամ են իք զարհուրելին ա յն միտքն էր, ոբ իրոք, 

քիչ էր մնում ինքը կորչեր ւ կործանվեր այդպիսի չնչին 

հանգամանքի պատճառով։ Ուրեմն բացի բնակարան վար֊ 

ձելու ե արյան վերաբերյալ խո սքեբից, այգ մարգը ուրիշ 
ոչինչ չի կարող պատմել։ Ուրեմն Պ որֆիրին էլ ոչ մի տըվ-

յալ չունի, բացի այդ զ ս ւ ո ա ն ց ս ւ ն ք ի ց , ոչ մի փաստ չունի, 

բացի այդ հ ո գ ե բ ա ն ո ւ թ յ ո ւ ն ի ց , որբ կ ա ս կ ա ծ ե լ ի է, ոչ մի 

հիմնավորված բան։ Ուրեմն եթե այլևս ուրիշ փաստեր 

մեջտեղ չգան (իսկ դրանք չպետք է հայտնվեն, չպետք է 

հայտնվենապա... ինքը էլ ինչի՞ց պիտի վախենա։ Ին-

չո՞վ կարող են վերջնա կանա՚պես իրեն մերկացնել, թե-

կուզև ձերբակալեն։ Եվ ուրեմն Պորֆիրին միայն հիմա, 

միայն այսօր է իմացել բնակարանի մասին, իսկ մինչև 

այժմ չգիտեր։ 

— Այդ դո՞ւք եք այսօր Պորֆիրիին ասել*.. որ ես այն֊ 

տեղ էի եկել,— Դո1^ց նա՝ այդ հանկաբծա կի մտքից ապ-

շած։ 

— Ո՞ր Պորֆիրիին։ 

— Քննչական գործերի պրիստավին։ 

— Ես եմ ասեր Դռնապանները այն ժամանակ չգնա-

ցին, ու ես գնացի։ 

— Այսօ՞ր1 

— Եղա ձեզանից մ ի րոպե առաջ։ Ու ամեն ինչ լսեցի, 

իմացա, թե նա ինչպես էր ձեզ չարչարում։ 

— Որտե՞ղ, ի՞նչ, ե՞րբ։ 

—• Հենց այնտեղ, նրա մոտ, շարունակ նստած էի միջ-

նորմի ետևում։ 

— Ինչպե՛՛ս,— ուրեմն դո՞ւք էիք սյոլըպբիզը։ Այդ ի՞նչ-

պես կարող էր պատահել, ա՛յ քեղ բան։ 

— Տեսնելով, որ դռնապանները չեն ուզում թաղապետի 

մոտ զնալ,— ասաց եկվորը,— որովհետև, ասում են, արդեն 

ուշ է, թազա պետը կարող է բարկանալ, որ անհարմար ժա-

մանակ ենք գնացել, ես նեղացա f քնից էլ զրկվեցի, հետո ԷՀ 

իմացա տեղբ, Ու երեկ իմանալով, այսօր գնացի։ Առաջին 
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անգամ գնացի, բայց նա չկաբ։ Մի ժամ հետո գնացի, չըն-

դունեցին։ երրորդ անգամ ոբ գնացի, ներս թողին։ Սկսեցի 

նրան գեկուցել բոլորը, ինչ որ եղել էր, ու նա սկսեց սեն-

յակով մեկ ֆոոալ, բռունցքը խփել կրձքին. «Այգ ի՞նչպես 

եք վարվում ինձ հետ, ավազակներ,— ասում է նա,— թե 

ես իմանայի, որ բանը այգպես է, կպահանջեի, որ նրան 

բռնեն ու բերեն»։ Հետո գույժս վսհլեց, կանչեց ինչ-որ մեկին 

ու սկսեց անկյունում խոսել նրա հետ, հետո էլ դարձավ ինձ, 

սկսեց հարցուփորձ անել, նախատելt Ոլ շատ կշտամբեց. ես 

նրան ամեն բան զեկուցեցի ու ասացի, որ երեկվա իմ խոսքե-

րին դուք ոչինչ չէիք պատասխանել և ինձ չեք ճանաչել։ Նա 

էլի սկսեց ֆոոալ, բոոէնցբր իոիել կրձքին, բարկանալ, հտ 

ու առաջ վագել, ո։ երր զեկուցեցին ձեր էքասին, ինձ ասաց* 

անցիր միջնորմի ետհը, նստիր առայժմ, մի շարժվիր, ինչ 

Էլ որ լսես, ու ինքն Էլ ինձ համար աթոո բերեց, դոլոը 

փակեց. ասում Է՝ գուցե ես քեղ Էլի հարցուփորձ անեմ։ Ոլ 

հենց որ բերին Նիկոլային, ձեզնից հետո նա ինձ դուրս ա-

րեց, ասաց՝ ես քեզ Էլի կկանչեմ ու Էլի կհարցաքննեմ.*, 

— Նիկոլային քո ներկայությա՞մբ հարցաքննեց։ 

— Հենց որ ձեզ ճամփեց, իսկույն ինձ Էլ աղատ թողեց 

ու սկսեց հաբցաքննել Նիկոլային։ 

եկվորը լո֊եց ու հանկարծ Էլի գլուխ տվեց՝- մատը դիպ-

ց ընելով հատակին։ 

— Ներեցեք զրպարտությանս և չարությանս համար։ 

— Թող աստված ների,— պատասխանեց Ռասկոլնի-

կովը, և հենց որ այդ ասաց, եկվորը Էլի գլուխ տվեց նը-, 

բան, բայց կռացավ արդեն ոչ թե մինչև հատճ/կը, այլ 

մինչև գոտկատեղը, դանդաղ շուռ եկավ ու սեն յա կից դո՛ւրս 

ելավ։ aԱմեն ինչ կասկածելի Է, հիմա ամեն ինչ կասկա-

ծելի Է», կրկնեց Ռասկոլնիկովը և ավելի քան երբեքէ զը-

վարթ դուրս ելավ սենյակից։ 

— Հիմա մենք դեռ կպայքարենք,— ցասկոտ քմ ծիծա-

ղով ասաց նա՝ իջնելով սանդուղքից։ Ցասումբ հենց իրեն 

Էր վերաբերում. նա արհամարհանքով և ամ աչելով Էբ 

վերհիշում իր <rփոքրոգությունը»։ 
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Դունեչկա յի ու Պույլխերիա Ալեքսանդրովնայի հետ 

Պյոտր Պ ետրովիչի ճակատա գրական բացատրությանը Հա֊ 

ջոբդած առավոտը իր զգաստացուցիչ ազդեցությունն ունե֊ 

ցավ նաև Պյոտր Պետբովիչի վրա։ նա մեծագույն անա֊ 

խորժոլթյամ բ ստիպված եղավ Հետզհետե իբրև կատար֊ 

ված և անդառնալի փաստ ընդունել այն, ինչ որ դեռ նա֊ 

խորդ օրը նրան Համարյա ֆանտաստիկ դեպք էբ թվում, 

ու թեև կատարվել էբ, բայց և այնպես կարծես թե անհնա֊ 

բին էրt Խայթված ինքնասիրության սև օձը ամբողջ գիշեր 

կրծում էբ նրա սիրտը։ Անկոզնից վեր կենալով, Պյոտր 

Պետրովիչը իսկույն նայեց Հայելունt Նա վախենում էր, 

P^ Աինի՞ գիշերվա ընթացքում մաղձը տարածվել է մ արմ֊ 

նո՛վ մեկt Սակայն այդ կազմից առայժմ ամեն ինչ բաբե֊ 

հաջող էբ, ու դիտելով իբ նրբին, սպիտակ և վերջին մա֊ 

մ տնակներում մի քիչ ճարպակալած դեմքը, Պ^ոտր Պեսւ-

րովիչը մի ակնթարթ նույնիսկ սփոփվեց, Լիովին համ ոզ«• 

ված լինելով, որ կարող է իբ համար հարսնացու գտնել 

որևէ ուրիշ տեղ, թերևս ավելի լավը* բայց իսկույն ուշքի 

եկավ և ուժեղ թքեց մի կողմ, որով լռին, բայց սարկաս-

տիկ ժպիտ առաջացրեց իր.. երիտասարդ բարեկամ ու բնա-

կակից Անդբեյ Սեմլոնովիչ Լերեզյատնիկովի դեմքին։ Պյո֊ 

տըր Պետբովիչր նկատեց այգ ժպիտը և մտքում իսկույն 

կշտամբեց իբ երիտասարդ բարեկամին։ Վերջին ժամա-

նակներում նա շատ անգամ էբ մտքում կշտամբել էեբեզ-

յատնիկովին։ Նրա բարկությունը կրկնապատկվեց, երբ նա 
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հանկարծ՛ մտածեց, որ հարկավոր չէր նախորդ օրվա դեպ-

քը հազորդեչ Անդբեյ Սեմյոնովիչին։ Գա երեկվա երկրորդ 

սխալն Էր, որ նա կատարել Էր բորբոքված, ջղա յնացա ծ 

վիճակում, ավելորդ սրտաբացություն էր ցուցաբերել,,* 

Այնուհետև այդ ամբողշ առավոտը հակառակի պես մի ա֊ 

ն ախորժությունը հաջորդում էբ մյուսին։ Նույնիսկ սենա-

տում նրան ինչ-որ անհաջողությքւն էբ սպանում մի գործի 

վերաբերյալ, որի մասին ՛Հոգում Հր ինքը։ նրան առանձ-

նապես ջղայնացրել էբ շուտափույթ ամուսնության նկա-

տառումով իր վարձած և իր հաշվով նորոգված բնակա-

րանի տերը. այս բնակարանատերը, ինչ-որ հարստացած 

գերմանացի արհեստավոր, ոչ մի կերպ չէր համաձայնո։ մ 

խախտել հենց նոր կնքված պայմանագիրը և պահանջում 

էր պայմանագրում հիշատակված ամբողջ տուժանքը, չնա-

յելով, որ Պյոտր Պ ետրովիչը հա մար յա բոլորովին նորոգ-

ված բնակարանը վերադարձնում էբ նրանt ճիշտ նույնպես 

կահույքի խանութում ոչ մի կերպ չէին ուզում վերադարձ-

նել թեկուզ մի ռուբլի, արդեն. գնված, բայց բնակարան 

չտ եղա փոխած կահույքի գրավականից։ «Հո կահույքի 

համար չե՞մ ամուսնանալուբարկությամբ մտածում էր 

Պյոտր Պ ետր՛ովիչը, ու միևնույն ժամանակ նրա մեջ հե-

ռավոր մի հույս էբ առկայծում* «Մի՞թե իսկապես այս 

ամենը անդարձ կորավ ու վերջացավ, մի՞թե չի կարելի 

նորից հաշտվելու փորձ անել»։ Դաննեչկայի վերաբերյալ 

միաքը մի անգամ էլ գայթակղիչ կերպով ճմլեց նրա սիր-

տը։ Նա տանջանքով անցկացրեց այդ րոպեն, և, իհարկե, 

եթե կարելի լիներ այժմ հենց միայն ցանկությամբ ոչըն-

չացնել Ռասկոլնիկովին, ապա Պյոտր Պետրովիչը անհա-

պաղ կհայսէներ այդ ցանկությունը։ 

«Քացի դրանից, սխալ էր նաև այն,֊ որ ես նրանց բո-

լորովին փող չէի տալիս», մտածում էր նա՝ տխուր վերա-

դառնալով Լեբ եզյատնիկռվի խցիկը* ԾԴՐՈՂԸ տանի, ինչու 

Էի այդպես ժլատացել։ Այստեղ նույնիսկ ոչ մի հաշվե-

նկատություն Էլ չկար։ Ես մտածում Էի նրանց խեղճ վիճա-

կում պահել, համբերությունից հանել, որպեսզի ինձ վրա 

նայեին իբրև նախախնամ ութ յան վրա, իսկ նրանք ա՛յ թե 
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ինչ արեցին... Թյո՛ւ.* Ոչ, եթե այս ամբողջ ժամանակ նը-

րանց տայի, զորօրինակ, մի Հազար Հինգ Հարյուր ռուբ« 

լի, օժիտի Համար, ու առնեի նվեյւներ, զանազան զար գա֊ 

տոսիեր, մատանիներ, գործվածքներ և այլ բաներ Կնոպի 

կամ անգլիական խանութից, գործը ավելի լավ կգնար և*** 

Հաստատուն կլիներ։ Հիմա այդպես Հեշտությամբ ինձ չէին 

մեբժի։ Դրանք այնպիսի մարդիկ են, որ անպայման պար֊ 

տ ական ութ յո ւն կՀա մարեին մերժման դեպքում վերա֊ 

դարձնել թե նվերները և թ՛ե փողը. վերադարձնելն էլ 

Հեշտ չէր լինի, կափսոսեին, խղճի կգային, կասեին՝ ինչ֊ 

պե՞ս կարելի է Հանկարծ վռնդել մի մարդու, որը մինչև 

Հիմա այդպես առատաձեռն ու քաղաքավարի է եղել*** 

Հը՛մ, վրիպել եմ»։ Ու նորից ջղայնանալով, Պ յոտր Պետ֊ 

րովիչր իրեն Հիմար անվանեց, իՀաբկե, մտքում։ 

Հանգելով այդ եզրակացության, նա տուն էր վերադար-

ձել երկու անգամ ավելի չարացած ու ջղայնացած, քան 

դուրս էբ եկել։ Կատերինա Իվանովնա յի սենյակում Հոգե֊ 

Հացի Համար կատարվող պատրաստությունը մասամբ 

նրան էլ էր Հետս։քրքրել։ Նա գեո երեկ էլ էր լսել այդ Հոգե֊ 

Հացի մասին, նույնիսկ Հիշում էր, ոբ կարծես իրեն էլ էին 

Հ բավիր ել. բայց, իր Հոգսերով գր աղված, նա այդ ամենը 

անուշադրությունից էր դուրս թողել։ Շտապելով այգ մասին 

տեղեկանալ տիկին էիպպևեխզելից, որը Կատերինա Իվա-

նովնա յի բացակայությամբ (սա գեբեզմ անոցումն էր) սե-

ղան սարքելով էր զբաղված, Պյոտր Պ ետրովիչը իմացավ, 

որ Հո գեՀացը Հանդիսավոր է լինելու, որ Հրավիրված են 

այդ տան Համարյա բոլռր բնակիչները, նույնիսկ այնպի֊ 

սիները, որոնց Հետ Հանգուցյալը ծանոթ չէր, "/» Հրավիր֊ 

ված է նույնիսկ Անդբեյ Ս եմ յոնովիչ Լեբեղյատնիկովը, 

չնայելով, որ նա գժտված էր եղել Կատերինա Իվանավնա-

յի Հետ, և վերջապես, Հրավիրված է նաև ինքը՝ Պյոտր 

Պ ետրովիչը, և ոչ միայն Հրավիրված է, այլև սպասվում է 

նույնիսկ մեծ անՀամբերոլթյամբ, ոբովՀետև բոլոր Հյու-

բերից նա գրեթե ամենակարևորն է։ Ինքըճ Ամա լյա Իվա՛-

նովնան մեծ Հարգանքով էը Հրավյէրված, չնայելով եղած 

բոլոր անախորժ ոլթ յուններ ին, դրա Համար էլ այժմ զբաղ-

ված էր սեղանի պատրաստությամբ, որը նրան Հաճույք 
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էր պատճառում. նա զուգվել֊ զարդարվել էր, հագածը թեն 

սգաշոր 

էր> PwJff բոլորովին նոր էր, մետաքսից կարված, 

և նա հպարտանում էր դրանով* Այգ բոլոր փաստերն ու 

տեղեկությունները Պյոտր Պետրովիլին մտածելու որոշ 

առիթ տվին, և նա այգպես մտազբաղ անցավ իր սենյա-

կը, այսինքնճ Անդբեյ Սեմյոնովիչ Լեբե զյատնիկովի սեն-

յակը։ Բանն այն է, որ նա նաև իմացել էբ, որ Ռասկոլնի-

կովն էլ է հրավիրված։ 

Անդրեյ Սեմյոնովիչը չգիտես ինչու այդ ամբողշ առա-

վոտը նստած էր տանը։ Այգ պարոնի և Պյոտբ Պետրովիչի 

միջև ինչ-որ տարօրինակ, բայց և մասամբ բնական հա-

րաբերություններ էին առաջացել։ Պյոտր Պետրովիչը նույ-

նիսկ չափից գաբս ա րհամ արհում և ատում էր նրան հա-

մարյա հենց այն օրվանից, երբ տեղավորվեց նրա մոտ, 

բայց միևնույն ժամանակ կարծես թե մի քիչ վախենում 

էր նրանից* Պյոտր Պետրովիչը Պ ետերբուրգ ժամանելուն 

պես նրա մոտ իջևան ել էր ոչ միայն ժլատորեն խնայողու-

թյուն անելու միտում ով, թեև գա համարյա գլխավոր պատ-

ճառն էր, այլև այստեղ ուրիշ պատճառ էլ կար։ Դեռ գա-

վառում նա ["ել էր, որ Անդրեյ Սեմյոնովիչը, իր նախկին 

\սանը, ա մենա առաջավոր «երիտասպրգ պբոգր h սիստն երից 

է և նույնիսկ զգալի դեր է խազում որոշ հետաքրքրական և 

արտառոց խմբակներում։ Դա ապշեցրեց Պյո՝տր Պ ետրովի-

չին* Ահա հենց այդ զորեղ, ամեն ինչ դիտեցող, բոլորին 

արհամարհ ող և բոլորին մերկացնող խմբակները Պյոտր 

Պ ետրովիչին ինչ-որ մի առանձին վախ էին պատճառում, 

որը, սակայն, բոլորովին անորոշ էր։ իհարկե, նա ինքը, 

այն էլ գավառում, չէր կարող այդ տեսակ բաների մասին 

թեկուզև մոտավորապես ճիշտ գաղափար կազմել։ Նա, 

ինչպես և բոլորը, լսել էր, որ առանձնապես Պ ետերբոլբ-

գում գոյություն ունեն ինչ-որ պրոգրեսիստներ, նիհիլիստ-

ներ, անարդարությունները մերկացնողներ և այլն, և այլն, 

բայց, ինչպես և շատերը, անհեթեթության չափ աղճա-

տում և չափազանցնում էր այգ անունների իմաստն ու 

նշանակությունը* Արդեն մի քանի տարի էր, որ նա ամե-

նից շատ վախենում էր մ ե ր կ ա ց ո ւ մ ի ց , և այդ նրա մշտա-

կան, չափազանցրած անհանգստության ամենա գլխավոր 
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հիմքն էր, մանավանդ երբ նա երազում էր իր գործունեու-

թյունը փոխագրել Պ ետեբրուրգէ Այս առում ով նա, ինչպես 

ասվում Է, վախեցած էր, ինչպես երբեմն վախեցած են լի-

նում փոքրիկ երեխաները։ Մի քանի տարի առաջ գավա-

ռում, դեռ նոր սկսելով իր զ ո ր ձ ո էն ե ո t թ յ ո ւն ը, նա իմացավ, 

թե ինչպես չարաչար մերկացվեցին բավական նշան ա վոր 

նահանգական երկու գործիչներ, որոնցից մինչ այգ նա 

կաոչում Էր և որոնք նրան հովանավորում Էին։ Մերկաց-

վածներից մեկի գործը ուղղակի խայտառակ վերջավորու-

թյուն ունեցավ, իսկ մյուսի գործը քիչ մնաց նույնիսկ մեծ 

գլխացավանքի պատճառ դառնար։ Ահա թե ինչու Պյոտր 

Պետրովիչը Պետ երբուբգ ժամանելուն պես որոշեց անմիջա-

պես տեղե՜կանալ, թե ինչումն Է բանը, ու եթե հարկավոր 

Է, ապա համենայն դեպս առաջ վազել և հաճոյանալ «մեր 

երիտասարդ սերունդներին»։ Այս դեպքում նա հույս Էր 

գնում Անգրեյ Ս եմ յոնովիչի վրա, ու այցելելով, օրինակ, 

Ռասկոլնիկովին, ար զեն սովորել Էր մի կերպ կլորացնել 

ուրիշից լսած մի քան՛ի ֆրազներ... 

Իհարկե, նա կարողացավ արագությամբ գ լ խ ի ընկնել, 

որ Անգրեյ Ս եմյոնովիչր չափազանց գռեհիկ ու ցանցառա-

միտ մարդ Է։ Բայց դա բնավ չփոխեց Պյոտր Պ ետրովիչի 

համոզմունքը և չքաջալերեց նրան։ Եթե նա նույնիսկ հա-

վատացած լիներ, որ բոլոր պբոգբեսիոտներն Էլ նույնպիսի 

հիմարներ են, ապա այգ դեպքում Էլ չէր անցնի նրա ան-

հանգստությունը։ Իսկապես ասած, նա ամենևին էլ գլուխ 

չուներ այգ րոլոր ուսմունքների, մտքերի, սիստեմների 

հետ (որոնցով Անգրեյ Աեմյոնովիչը հարձակվում էր նրա 

վրա)։ Նա իբ սեփական նպատակն ուներ։ Նրան հար կա֊ 

վոր էր շուտափույթ և անհա՛պաղ տեղեկանալ, թե այսւոեղ 
ի՞նչ է պատահել և ինչպես է պատահել, այղ մարդիկ ուժ 

ունե՞ն, թե՞ ոչ, ինքը վախենալո՛ւ է որևէ բանից, թե՞ ոչ։ 

Եթե ինքը այսինչ գործը ձեռնարկի, իրեն կ մերկացնե՞ն, 

թե՞ չեն մերկացնի։ Իսկ եթե կմեբկացնեն, ապա ինչի՞ հա-

մար և առհասարակ հիմա ինչի՞ համար են մերկացնում ։ 

Դեռ ավելին. արդյոք չի՞ կաբելի որևէ կերպ՝ հաճոյանալ 

նրանց ե իսկույն խաբել, եթե նրանք իսկապես ուժեղ ենt 

Հարկավո՞ր է դա, թե" հարկավոր չէ։ Արդյո՞ք չի կարելի, 
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զոբօբինա կ, հենց նրանց միջոցով որևէ բան սարքել իր 

կարիերայի օգտին։ Մի խոսքով, հարկավոր էր հարյուրա-

վոր հարցեր լուծեր 

Այդ Անդրեյ Սեմյոնովիչը նիհար և գեղձախտավոր, 

կարճահասակ մի մարդ էր, ծառայել էբ ինչ-որ մի տեղ, 

տարօրինակության չափ բաց-շիկահեր էր, կոտլետի ձևի 

այտամորուքով, որով շատ ^ր հպարտանում * Բացի դրա-

նից, նրա աչքերը համարյա միշտ ցավում էին։ Նա բա-

վական փափկասիրտ էր, բայց խոսում էր միանգամայն 

ինքնավստահորեն և երբեմն էլ նույնիսկ խիստ գոռոզա-

բար, ոբ իր կերպարանքի համեմատությամբ համարյա 

միշտ ծիծաղելի էր դուրս գալիս$ Ամալյա Իվանովնայի աչ-

քում նա բավական պատվավոր հյուրերից մեկն էր հա-

մարվում, այսինքն՝ հարբեցողություն չէր անում և բնակա-

րանավա րձր կանոնավոր էր վճարում։ Չնայած այգ բոլոր 

հատկություններին, Անդրեյ Սեմյոնովիչը իրոք մի քիչ թե-

թևամիտ էր։ Նա սիրով էր հարել պրոգրեսին և «մեր երի-

տասարդ սերունդներին»։ նա մեկն էր գռեհիկների անթիվ 

ու այլադեմ լեգիոնից, տկար օրապակասներից և ոչ մի 

բան /յ։իվ չսովորած խևերից, որոնք անպայման, վայրկե-

նապես հարում են ամ ենամ ոդա յական, բերնեբերան անց-

նող գաղափարին, որպեսզի անմիջապես գռեհկացնեն այն, 

որպեսզի իսկույն ծաղրանկարի վերածեն այն ամենը, ին-

չին հենց իրենք երբեմն միան<դամայն անկեղծորեն են ծա-

ռայում։ 

Չնայելով, որ Լեբեզյառւնիկովը նույնիսկ շատ բարի էր, 

այնուամենայնիվ նույնպես սկսել էր մասամբ, չհանգուր-

ժել իր բնակակից և նախկին խնամակալ Պյոտր Պետրո-

վիչին։ Երկուստեք այգ եղավ մի տեսակ պատահականո-

րեն և փոխադարձաբար։ Որքան էլ ցանցառամիտ էր Անդ-

րեյ Սեմ յոն՚ովիշը, ա յն ուամենա յնիվ սկսեց հետզհետե նը-

կատեչ, որ Պյոտր Պ ետրովիչը նրան խաբում է և ծածուկ 

արհամարհում, և «բոլորովին ուբիշ տեսակի է այդ մար-

գը»։ Անդրեյ Սեմ յոնո վիչը փորձեց նրա առջև շարադրել 

Ֆուրյեի սիստեմը և Գարվինի թեորիան, բայց Պյոտբ Պետ-

րովիչը, մանավանդ վերջին ժամանակներում, սկսեց մի 

տեսակ ծաղրանքով լսել նրան, իսկ ա մ են ա վերջին օրերում 
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նույնիսկ նախատինք էր կարդում նրա հասցեին։ Բանն 

այն է, որ նա բնազդաբար սկսում էր հաս կանալ, որ Լե֊ 

բեզյա անի կովը ոչ մ ի այն գռեհիկ է ու ցանցա՛ռամիտ, այլև 

գուցե ստախոս է, որ նա ամենևին էլ կարևոր կապեր չու-

նի նույնիսկ իր խմբակում, ու հենց միայն ուրիշներից 

լսած խոսքերն է մեջտեղ բերում։ Ավելին, իբ պ ր ո պ ա գ ա ն -

դ ա յ ի ն գործն էլ թերևս կարգին չգիտե, որովհետև ինչ-որ 

չափից դուրս շշկլվում է, ուրեմն էլ ո՜ բտ եղից կարող է 

մերկացնող լինել։ Ւ դեպ, անցողակի հիշատակենք, որ 

Պյոտր Պ ետրովիչը այդ մեկ ու կես շաբաթում Լ մանավանդ 

սկզբում) Անդրեյ Սեմյոնովիչից նույնիսկ խիստ տարօրի-

նակ գովասանքներ էբ ընդունում, օրինակ, չէր առարկում 

և լռում էր, երբ Անդրեյ Ս եմ յոնովիչը ակնարկում էր, որ 

իբր թե նա պատրաստ է օժանդակելու հետագայում Մեշ-

չանսկայա փողոցում արագորեն նոր «Կոմունա» կազմա-

կերպելու գործին. կամ, օրինակ, չի խանղաբի Ղունեչկա֊ 

յին, եթե սա ամուսնության հենց առաջին ամսում սիրե-

կան գտնի, կամ չի մկրտի իր ապագա երեխաներին և 

այլն, և այք)է՝՝ հաբ և նման բաներ։ Պյոտր Պետրովիչը ըստ 

իբ սովորության չէր ա n ա բկում իրեն վե բա գրվող նման 

հատկությունների ղեմ և թույլ կւ տալիս նույնիսկ այդ 

կերպ էլ իրեն գովաբանել, այնքա ն հաճելի էր նրան ա֊ 

մեն տեսակ գովասանքր։ 

Պյոտր Պ ետրովիչը, որ այդ առավոտ ինչ֊որ պատճառ-

ներով մի քանի հինգ տոկոսանոց բանկնոտներ էբ ման֊ 

րել, նստած էր սեղանի առաջ և թղթադրամների ու գան-

ձարանային տոմսերի կապոցներ էր հաշվում։ Անգրեյ Սեմ-

յոնովիչը, որ համարյա երբեք փող չէր ունենում, քայլում 

էր սենյակում և այնպես էր ձևացնում, թե անտարթերու 

թ յամբ և նույնիսկ արհ ամարհանքով է նայում այդ բոլոր 

կապոցներին։ Պյոտր Պետրովիչը ոչ մի կերպ չէր հավատա, 

թե Անդրեյ Ս եմ յոնովիչը իսկապես կարող է անտարբերոլ-

թյամբ նայել այդ փողերին. իսկ Անդրեյ Սեմ յոնովիչը իր 

հերթին դառնությամբ մտածում էր, թե Պյոտր Պետրովիչը 

թերևս իրոք ընդունակ է այդ կերպ մտածելու իր մասին, 

ու թերևս ուրախ է, որ կարող է թղթադրամների դարսված 

կապոցներով ջղայնացնել ու ձեռ առնել իբ երիտասարդ 
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բարեկամին՝ հիշեցնելով նրա ոչնչությունը և իբր թե նր-

բան ց երկուսի միջև գոլություն ունեցող ամբողջ տարբե-

րությունը։ 

Նա տեսնում էր, որ այս անգամ Անգրեյ Սեմ յոնովիչը 

չափազանց ջղայնացած է և անուշագիր, չնայելով, որ 

սկսել է նրա առջև շարա գրել իր սիրած թեման նոր, առան֊ 

ձին «Կամ ունա» հիմնելու մասին։ Կարճ առարկությունները 

և դիտողությունները, որ Պյոսչը ՊէՒտրովիչը անում էր Համ-

ՐՒԺ լՒԿլՒ^ցՒ ընդմիջումներին, բոլորովին բացահայտ 

ծաղրանք էին արտահայտում, այն էլ դիտավորյալ անքա-

ղաքավարությամբ t Բայց «մարդասեր» Անգրեյ Սեմյոնո֊ 

վիչը Պ յո տր Պ ետրովիչի այղ տ բա մա զրո։ թ յան բ վերա դրամ 

Էր նախորդ օբր Ղունեչկա յի հետ գժտվելու տսրսվ որութ յա-

նբ և մեծ ցանկություն աներ շուտսսիույթ խոսք րացԱլ 

այդ թեմայի շուրջ, նա այղ աոթիվ առաջագիմակա)ւ ե nff-'t֊ 

պա գան դա յի բնույթի որոշ բաներ ուներ ասելու, որ կարող 

Էր սփոփել իր հարգելի բարեկամին և «անկասկածa օզւոտ 

բերել նրա հեսէԽգա գործունեությանը։ 

— Ի՞նչ հոգեհաց Է կազմակերպվում այգ,** ա յրիա ցած 

կնոջ մոտ,— հ անկարծ հարցրեց Պյոտր Պետբովիչբ՝ Անդ-

րեյ Ս ե մյոն ովիչին, րնգհատելով նրա ճառի ամենահետա-

քրրքիր տեղում։ 

— է՚ԲՐ Pb չգիտեք, ես հո երեկ Էի ձեզ հետ խոսում 

Հենց այդ թեմայի շուրջ ե արտահայտվում Էի այղ բորւբ 

ծեսեբի մասին։ Ես լսել եմ, որ նա ձեզ Էլ Է հրա վիրկ՝ 

'Ւոլք ինքներդ երեկ խոսում Էիք նրա հետ*,* 

— Ես ոչ մի կերպ չէի սպասում, որ այղ ազքսւտ, Հ ի ֊ 

մս)ր կինը քելեխի համար կծախսի ամբողջ փողր> որ ստա-

ցել էր այն մյուս հիմարից..* Ռասկոլնիկովից։ Անցնելիս 

Ն ույնիսկ զարմացա, մեծ պատրաստություն է տեսել, ղի֊ 

)ւի ինչքան ուզես., կանչված է մի քանի մարզ, սատան ան 

դիտե, թե ինչ է դա,— շարունակեց Պյոտր Պետրովիչը՝՝ 

Հարցուփորձ անելով իբ բարեկամին։ Ւնչ֊որ ն պա տ ակով 

նա ձգտում էր իր բարեկամին խոսեցնել այդ ուղղությամբ։ 

— Ի՞նչ, դուք ասում եք, որ ի՞նձ էլ է Հբավիրել,— Հան-

կարծ ավելացրեց նա1 բարձրացնելով գլոլխբ։— Այդ ե՞րբ 

Լ եղել։ Չեմ Հիշումւ Սակայն ես չեմ գնա։ Ի՞նչ գործ ունեմ 
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այնտեղ։ Ի միջի այլոց երեկ ես այդ կնոջը ասացի, որ նա, 

որպես աստիճանավորի աղքատ այրի կին , թերևս կարող 

է նրա տարեկան աաճիկի չափ փող ստանալ իբրև միանվագ 

նպասա։ Հօ դրա Համաբ չէ՞, որ նա Հրավիրում է ինձ, 

ք ա ՚ Հ ֊ ք ա ՚ Հ ։ 

— Ես Էլ մ տաղիր չեմ գնալ,— ասաց Լեբեզյատնիկռ-

4ը* 
— ի՞նչպես գնալ, ձեր սեփական ձեռքերով եք 

դնքսել նրան։ ԻՀաբկե, անՀարմար Է, քա'Հ֊քա'Հ֊քա'Հ։ 

— Ո՞վ Է դնքսել, ո՞ւմ,— Հանկարծ շփոթվեց և նույնիսկ 

կարմրեց Էեբեզյատնիկովյը։ 

— Դե դուք, Էլի, Կատերինա Իվանովնա յին, մի ամիս 

առաջ, թե ինչ։ Երեկ լսեցի*.* ԱՀա քեզ և Համոզմունքներ.*. 

Կանանց Հարցն Էլ ձախողվեց։ Ք ա' Հ ֊ քա' Հ ֊ ք ա' Հ ։ 

Ոլ Պյոտր Պետրովիչը կարծես սփոփվելով, դարձյալ 

սկսեց չխկացնել Համրիչի Հատերբ։ 

— Այգ բոլորը դատարկ բան Է և զրպարտություն Է,— 

տաքացավ Էերե զյատնիկովբ, որբ մշտապես վախենում էր 

այգ պատմ ոէթյոէնբ Հիշեցնելուց,— բանը ամենևին Էլ այդ-

պես չի եղել։ Ուրիշ կերպ Է եղել.** Դուք սխալ եք լսել* 

գա բամբասանք Է։ Այն մամ անակ ես միայն պաշտպան-

վում Էի։ Նա առաջինր իր ճանկերով Հարձակվեց ինձ վրա 

*.*նա պոկեց ամբողշ այտամորուքս։ Ամեն մարդու Էլ 

թույլատրվում Է պաշտպանել իր անձն ա վո բութ յուն ր։ Այն 

Էլ ասած, ես ոչ ոքի թույլ չեմ տա բռնանա լ ինձ վրա*.. 

Սկզբունքով թույլ չեմ տա, որովՀետև այդ արդեն Համար-

յա բռնակալություն Է։ Ի՞նչ անեի ես, անշարժ կա՝ նգ6եի՞ 

նրա առաջ։ Ես նրան միայն ետ Հրեցիէ 

— Քա՚Հ֊քահ֊քա'Հ,— Էուժինը շարունակում էր ծիծա-

ղել չարախնդությամբ։ 

— Դուք այդ մեջտհղ եք բերում, որովՀետև ինքներդ 

վրդովված եք ու չարացած*** Իսկ դա Հիմար բան է և ամե-

նևին, ամենևին չի վերաբերում կանանց Հարցին։ Գոգ այդ 

սխալ եք Հասկանումւ Ես նույնիսկ մտածում Էի՝ եթե ըն-

դունված Է, ոբ կինը տղամարդուն Հավասար Է ամեն ին-

չով, նույնիսկ ուժով (այդ արդեն ապացուցում են), ապա 
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ուրեմն այստեղ էլ պետք է հավասարություն լինիt Իհար* 

կե, հետո ես մտածեցի, որ էապես այդպիսի հարց չպետք 

է չինի, որովհետև տուրուդմբոց ԷԼ չպետք է լինի, ապազ։ս 

հաս արա կութ յան մեջ ան երևակայելի են տուրուդմ բոցի 

դեպքերը,,* Իհար՛կե, տարօրինակ կլիներ տուրուդմբոցի 

մեջ էլ հավասարություն փնտրելt Ես այնքան էլ հիմար չեմ 

,,, Թեև ի միջի այլոց տուրուդմբժֆը կա*** այսինքն1 հե-

<#>/> չի լինի, իսկ հիմա դեռ (լա*** Թյո՛ւ, գրողը տանի, ձեզ 

հետ մարգ շշկլվում է։ Այգ անախորժության պատճառով 

չէ, որ ես քելեխի չեմ գնալ Ես ուղղակի սկզբունքով չեմ 

գնա, որպեսզի չենթարկվեմ քելեխների գարշ նախաօր՛։-

շար մ ունքին, այ թե ինչ։ Ասենք, գուցե և կարելի է դնւսլ 

հենց այնսլես, ծիծաղելու համար... Ափսոս որ տերտերներ 

չեն լինի։ Եթե լինեին, անւզայման կզնայի։ 

— Այսինքն՝ նստել ուրիշի աղուհացին ու հենց տեղ-

նուտեղը թքե՞լ դրա վրա, այսինքն4 նաև ձեզ հրավիրողնե-

րի վրա**, Այգպե՞ս է, թե ինչ։ 

— Ամենևին էլ չթքել, այլ բողոքել։ Ես օգտակար նը-

պատակ եմ հետապնդում։ Ես կարող եմ անուղղակի կեր-

պով օժանդակել մարդկանց զարգացմանը և պրոպագան-

գային։ Ամեն մարդ պարտավոր Է մարդկանց զարգացնել 

ե պր ոպա գան գել, ու թերևս որքան գա խիստ լինի, այնքան 

Լավ։ Ես կարող եմ գաղափար, հատիկ սերմանել.Այդ 

հատիկից կաճի փաստը։ Ինչո՞վ եմ ես նրանց վիրավորումt 

Սկզբում կվիրավորվեն, իսկ հետո իրենք Էլ կտեսնեն, որ 

եո իրենց օգուտ եմ բերել։ Մեզանում մեղադրում Էին Տելտե-

րևային (որը հիմա կոմունայում Է), թե նա հեռացավ ըն-

տանիքից և,** տղամարդու հանձնվեց, ապա մորն ու հո-

րր գրեց, որ չի ուզում նախապաշարմունքների ենթարկ-

t/ել և քաղաքացիական ամուսնության Է դիմում, և իբր թե 

զա չավէազանց կոպիտ վերաբերմունք Է դեպի ծնողները, 

կարելի Էր խնայել նրանց, ավելի մեղմ գրեր Իմ կարծի-

քով այգ բոլորը դատարկ թան Է, ամենևին Էլ հարկավոր 

Վէր մեղմ գրել, ընդհակառակը, ընդհակառակը, հենց այդ-

պես Էլ պետք Էր վարվել։ Հրե՜ն, Վարենցը յոթ տարի ապ-

րԱց ամուսնու հետ, թողեց նրան ու երկու երեխաներին և 

ամ ուսնուն իսկույն գրեց՝ <TԵս գիտակցեցի, որ չեմ կարող 
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Հեղ հետ երջանիկ լինել։ Երբեք չեմ ների ձեզ, որ դուք ինձ 

խարում Էիք, ինձնից թաքցնում Էիք, որ գոյություն ունի 

հասարակության ուրիշ կառուցվածք* կոմունաների միջո-

ցով* Ես վերջերս այգ ր ոլորը իմացա մի մեծահոգի մար-

դուց։ որին հանձնվեցի և նրա հետ մեկտեղ կոմունա եմ 

հիմնում։ Շիտակ եմ ասում, որովհետև ձեզ խաբելը ան-

պատվաբեր եմ համարում։ Ապրեցեք ինչպես որ ձեզ հա֊ 

ճելի Է։ Ինձ վերազարձնելու հույս մի ունենաք, դուք շատ 

եք ւււշացել։ Զեզ երջանկություն եմ ցանկանում»։ Ահա թե, 

ինչպես են դրվում ա յսպիսի նամ ակները։ 

— Ղա հենց այն Տեբնբևա՞ն Է, որի մասին դուք ասում 

Էիք, թե երրորդ անգամ Է ամուսնացել քաղաքացիական 

կարգով։ 

— Ընդամենը միայն երկրորդ անգամ, եթե դատենք 

ինչպես հարկն Է՝ թեկուզև չորրորդ, տասնհինգերոբգ ան֊ 

գամ լիներ, այդ բոլորը դատարկ բան Է։ Ավելի քան 

երբևէ, ես այժմ ցավում եմ, որ հայրս ու մայրս մեռել են։ 

Ես մի քանի անգամ նույնիսկ երազում էի, որ եթե նրանք 

դեռ կենդանի լինեին, ես նրանց կգազեի իմ հակաճառու-

թյաններով։ Հենց այգսլես Լլ կվարվեի*** Ես հո ինքնու-

րույնացած մարդ էի։ Ես նրանց ցո՛ւյց կտայի, ես նրանց 

կզարմացնեի, ափսոս որ ոչ ոք չկա։ 

— Որպեսզի զարմացնե՞ք, քա հ ֊ ք ա ՚ հ ։ էհ, թոզ դա 

այնպես լինի, ինչպես որ դուք եք ցանկանում,— ընդհա֊ 

տեց Պյոտր Պ ետրովիչը,— իսկ դուք ա՜յ թե ինչ ասեք, դուք 

հո ճանաչում եք հանգուցյալի այդ լղարիկ աղջկան։ ճի՞շտ 

է այն, ինչ որ ասում են նրա մասին, հը՞։ 

— ^ նչ կա որ։ Ըստ իս, այսինքն1 իմ անձնական հա֊ 

մողմամբ, գա կնոջ ամենանորմալ վիճակն է որ կա։ Ին֊ 

չո լ Ժ Կ ա Ր ե Ժ այդպես լինել։ Այսինքն distinguons1 ։ 

Այժմյան հասարակության մեջ, իհարկե, դա այնքան էլ 

նորմալ չէ, որովհետև ստիպողական է, իսկ ապագա հա֊ 

սարակության մեջ միանգամայն նորմալ կլինի, որովհետև 

ազատ կլինի։ Հիմա էլ նա դրա համար իրավունք ուներ, 

նա տառապում էր, իսկ դա նրա ֆոնդն էր, այսպես ասած՝ 

1 Տարբերենք (ֆրանս)։ 
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կապիտալը, և նա լիակատար իրավունք ուներ տնօրինելու 

այգ կա պիտ ալը։ Հասկանալի է, որ ապագա հԱւ սարակու-

թյան մեջ ֆոնգերի կարիք չի լինի, բայց նրանց գերը այլ 

նշանակություն կունենա, պայմանավորված կլինի ներգաշ ՚ 

ն ա կորեն ու նպատակահարմար ձևով։ Ինչ վերաբերում է 

անձնապես Սոֆյա Սեմյոնովնային, ապա ներկայումս ես 

նրա արարմունքները համարում եմ եռանդուն և կտրական 

բողոք հասարակության կառուցվածքի դեմ և դրա համար 

խորապես հարգում եմ նրանՀ* նույն իսկ ուրախանում եմ 

նրան նայելիս։ 

— Իսկ ինձ պատմել են, որ հենց դուք նրան դուրս էիք 

արել այստեղից, բնակարանիցt 

Լեբեղյա՚տնիկովը նույնիսկ կատաղեց. 

— Այ գ էլ ուրիշ բամբասանք է,— բղավեց նա։— Ամե-

նևին, ամենևին այդպիսի բան չի եղել։ Դա բոլորովին սոււո 

է։ Դա այն ժամանակ Կատերինա Իվանովնան Էր մռգս-

նել, որովհետև ոչինչ չէր հասկացել։ Ես բնավ չեմ նեղել 

Սոֆյա Սեմյոնովնային։ Ես աշխատում էի առանց որևէ 

շահախնդրության զարգացնել նրանֆ իր մեջ բողոք հարու-

ց ե լ Ի ն ձ միայն բողոքն էր հարկավոր, իսկ Սոֆյա Սեմ-

յոնովնան ինքնին չէր կարող մնալ այստեղի բնակարան-

ներում ։ 

— Կոմունա՞ էիք կանչում, ինչ է։ 

— Դուք շարունակ ծիծաղում եք և շատ անհաջող, թայլ 

ւ»՜»վեք սա ասել ձեզ։ Դուք ոչինչ չեք հասկանում։ Կոմունա֊ 

յւււմ այդպիսի գերեր չկան։ Կոմունան հենց նրա համար է 

կազմակերպվում, որ այդպիսի գերեր չլինեն։ Կոմունայում 
,սյ Դ Դ^ՐԸ կփո1ս1' այժմյան իր ամբողջ էությունը, ու ինչ-

որ այստեղ հիմար բան է, այնտեղ խելացի կլինի, ինչ-որ 

այստեղ, ներկա հանգամանքներում, անբնական է, ա յ ն ֊ 

տեղ բոլորովին բնական կլինի։ Ամեն ինչ կախված է նրա֊ 

նից* թե ինչպիսի պայմաններում և ինչպիսի միջավայրում 

Լ գտնվում մարգը։ Ամեն ինչ միջավայրից է, իսկ մարդը 

ինքը ոչինչ էt Սոֆյա Սեմյոնովնայի հետ ես հիմա էլ հա֊ 

մեր աշխ եմ, դա կարող է ձեզ համար ապացույց լինել, նա 

ինձ երբեք չի համարել իր թշնամին և իրեն վիրավորող։ Այո, 

հիմա ես նրան կոմունա եմ կանչում, միայն թե բոլորովին, 
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բոլորովին այլ հիմունքներով։ Ի^նչ եք ծիծաղում։ Մենք ուզում 

ենք հիմնել մեր, առանձին կոմունան, միայն թե ավելի չայն 

հիմունքներով, քան առաջվա կոմունաները։ Մենք մեր հա-

մոզմունքներով ավելի հեռու ենք գնացել։ Մենք ավելի շատ 

բան ենք ժխտում։ Եթե Դոբրոլյուբովը գերեզմանից դուրս 

գար, ես կվիճեի նրա հետ։ Իսկ Բելինսկուն հո կգլորեի։ Իսկ 

առայժմ ես շարունակում եմ զարգացնել Սոֆյա Սեմյոնով-

նայինէ ՛նա հիանալի, հիանալի բնավորություն ունի։ 

— Եվ դուք օգտվում եք հիանալի բնավորությունից, չէ՞։ 

Հ ա ՚ հ ֊ ք ա ՚ հ ։ 

— Ոչ, ո՛չ, © ՚ , ո՛չ, ընդհակառակը։ 

— Հիմա է՛՛լ ընդհակառակը։ -Pա'հ֊քա'հ֊քա'հ։ Բա՜ն ասա֊ 

&Իք> հ Ի ։ 

— Հավատացեք, ախր ի՞նչ պատճառներով ես այդ պետք 

է թաքցնեի ձեզնից, ասացեք խնդրեմ։ Ընդհակառակը, նույ-

նիսկ ինձ էլ տարօրինակ է թվում, ոբ նա իմ առջև խիստ քաշ-

վում, ինչ-որ երկչոտությամբ ողջախոհ և ամոթխած է լինում։ 

— Եվ դուք, իհարկե, զարգացնում եք նրան... քա'հ֊քա'հ֊ 

քա՚հ, ապացուցում եք, որ այդ բոլոր ամոթխածությունները 

դատարկ բաներ են, այնպես չէ՞... 

— Բնավ ոչ, բնավ ոչ։ ( f , որքա՜ն դուք կոպիտ կերպով, 

նույնիսկ հիմարաբար եք հասկանում «զա րգա ցում» բառը, 

ներեցեք ինձ։ Դուք ոչինչ չեք հասկանում։ Աստված իմ, որ-

քա՜ն դուք... ետ եք մնում։ Մենք կնոջ ազատություն ենք 

փնտրում, իսկ դուք այ թե ինչեր եք մտածում*.. բոլորովին 

մի կողմ թողնելով ողջախոհության և կանացի ամոթխածու-

թյան հարցը, որպես ինքնին անօգուտ ե նույնիսկ նախապա-

շարմոլնքային բաներ, ես միանգամայն, միանգամայն հնա-

րավոր եմ համարում նրա ողջախոհությունը իմ հանդեպ, որով-

հետև այդ է նրա ամբողջ կամքը, նրա ամբողջ իրավունքը։ 

Հասկանալի է, որ եթե նա ինքը ինձ ասեր՚ «ես ուղում եմ 

ունենալ քեզՖ, ապա ես իմ գործը հաջողված կհամարեի, ո-

րովհետև այդ աղջիկը ինձ շատ է դուր գալիս, նրա հետ, 

իհարկե, ոչ ոք ու երբեք այնպես քաղաքավարի ու բարեկիրթ 

ձևով չի վարվել, ինչպես ես, այնպես հարգանքով չի վերա-

բերվել դեպի նրա արժանիքը, ինչպես huttt, Ես սպառում եմ 

Օ ւ հույսով սփոփվում, ուրիշ ոչինչւ 
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— Ավելի չավ է դուք նրան մի որևէ բան նվիբեցեք։ Գրազ 

եմ գալիս, որ դուք այդ մասին չեք ԷԼ մտածել։ 

— ^ Լ ֊ ի ՚ ն չ չեք հասկանում։ էլի եմ ասում ձեզt Գե 

իհարկե, նրա վիճակն այդպես է, բայց այստեղ մի ուրիշ 

հարց կա, բոլորովին ուրիշ։ Գուք պարզապես արհամար֊ 

հում եք նրան։ Տեսնելով փաստը, որը ձեր սխալ կարծի-

քով արժանի է արհամարհման, դցւք արդեն հրաժարվում 

եք մարդկային արարածին մարդասիրաբար նայելուց։ Գուք 

դեռ չզիաեք, թե նա ինչպիսի բնավորություն ունի։ Ես շաա 

եմ ցավում, որ նա վերջին ժամանակներս վերշ է տվել ըն֊ 

թերցանության ու այլևս ինձնից գրքեր չի վերցնում t Իսկ 

առաջ վերցնում էր։ Ցավում եմ նույնպես, որ իր ամբողջ 

էներգիայով և բողոքելու վճռականությամբ հանդերձ, որբ 

նա մի անգամ արդեն ապացուցել է, նրա մեջ կարծես գեո 

քՒէ է ինքնուրույնությունը, այսպես ասած՝ անկախութ֊ 

ՔՒէ է ժխտողականությունը, որոնցով կարողանար բո-

լորովին կտրվել որոշ նախապաշարմունքներից և,** հիմա-

րություններից։ Չնայած դրան, մի շարք հարցեր նա շատ 

լավ է հասկանում։ Օրինակ, նա հիանալի հասկացավ ձեռքը 

համբուրելու հարցը, այսինքն այն, ոբ եթե տղամարդը համ-

բուրում է կնոջ ձեռքը, դրանով վիրավորում և իրեն հավա-

սար չի համարում նրան*։ Այս հարցը քննարկվեց մեզ մոտ 

ու ես գա իսկույն հազորդեցի նրան։ Ֆրանսիական բանվոր-

ների ասոցիացիայի մասին նա նույնպես ուշադրությամբ 

լսեց։ Հիմա ես նրան բացատրում եմ ապագա հասարակու-

թյան մեջ ազատորեն սենյակները մտնելու հարցը։ 

— Իսկ գա ի՞նչ բան էt 

— Վերջին ժամանակներս քննարկվեց այն հարցը, թե 

արդյոք կոմունայի անգամը իրավունք ունի՞ ամեն ժամա-

նակ մտնել մյուս անդամի, տղամարդու կամ կնոջ սենյա-

կը*.. ու որոշվեց, որ ունի... 

— էավ, իսկ եթե մեկը կամ մյուսը այդ րոպեին ան-

հրաժեշտ պահանջներով է զբաղվա՞ծ, քա'հ-քա՚հ-քա'հ։ 

Անդրեյ Սեմյոնովիչը նույնիսկ բարկացավ։ 

— Գուք էլի այդ մասին եք խոսում».« Գուք ուզում եք 

Հենց միայն այդ անիծված <rպահանջները» մեջտեղ բերել,— 

ատելությամբ գոչեց նա,— &Տո'լ* որքա՛՛ն եմ ես վրդովվում 
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ե սրտնեղում ք որ շարադրելով սիստեմը, ձեզ վաղաժամ եմ 

Հիշեցրել այդ անիծված պահանջները։ Գրողը տանի* Դա 

փորձաքար է ձեղ նման բոլոր մարդկանց համար, որոնք 

նախքան գործի էությունն իմանալը ղա ծաղրի առարկա են 

դարձնում։ Եվ իբր թե իրավացի են։ Չգիտես ինչով են հը-

պարտանումւ Թյո՛ւ։ Ես մի քանի անգամ պնդում էի, որ նո-

րեկներին այգ ամբողջ հարցը կարելի է բացատրել ոչ այլ 

կ It ր պ, քան վերջում, երբ նրանք արդեն յուրացրել են մեր 

սիստեմը, երբ մարգը արդեն զարգացած է ե նրան ուղղու-

թյուն է տրված։ Ասացեք խնդրեմ, դուք ի՞նչ, ի՞նչ արհա-

մարհելի բան եք գտնում թեկուզ հենց աղբահորերը մաք֊ 

յւելոլ մեջ։ Ես առաջինը պատրաստ եմ մաքրելու ամեն 

տեսակ աղբահորեր։ Այստեղ նույն իսկ ոչ մի ինքնազոհու-

թյուն էլ չկա։ Այստեղ կա սոսկ աշխատանք, հասարակու-

թյանը օգտակար ազնիվ գործունեություն, որը արժե ուրիշ 

ամեն մի գործունեության ե շատ ավելի բարձր է, օրինակ, 

մի որևէ Ռաֆայեչի կամ Պուշկինի գործունեությունից, ո-

բովհետև օգտակար է*։ 

— Եվ ավելի ազնիվ է, ավելի ազնիվ, ք ա ՚ հ ֊ ք ա ՚ հ ֊ ք ա ՚ հ ։ 

— Ի՞նչ ասել է ավելի ազնիվ։ Ես այդպիսի արտահայ-

տությունները չեմ հասկանում մարդկային գործունեությու-

նը որոշելու իմաստով։ «Ավելի ազնիվ», «ավելի մեծահո-

գի», այգ ամենը դատարկ բան է, անհեթեթություն, հին, 

նախա պաշարմ ունքային խոսքեր, որոնք ես բա ցասում եմ։ 

Ազնիվ է այն ամենը, ինչ որ օ գ տ ա կ ա ր է մարդկությանը։ 

Ես հասկանում եմ միայն մի բառ օ գ տ ա կ ա ր \։ Ինչքան 

կուզեք քրքջացեք, դա այդպես է։ 

Պյոտր Պ ետրովիչը շատ էր ծիծաղում։ Նա արդեն վեր-

ջացրեց հաշվելը ե փողը դրեց գրպանը։ Սակայն դրա մի 

մասը չգիտես ինչու դեռ մնում էր սեղանի վրա։ Այդ «աղ-

բահորերի հարցը», շնա յա ծ իր ողջ գռեհկության, արդեն 

մի քանի անգամ Պյոտր Պետբովիչի և նրա երիտասարդ 

բարեկամի միջև պառակտման ու անհամերաշխության առիթ 

էր դարձել։ Ամբողջ անմտությունն այն էր, որ Անդրեյ Սեմ-

յոնովիչը իրոք բարկանում էր։ Լուժինը զվարճանում էր դրա-

նով, իսկ տվյալ րոպեին նա առանձնապես ուզում էր մի 

քիչ չարացնել Լերեզյատնիկովին։ 
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— Դուք երեկվա ձեր անհաջողության պատճառով եք 

այդպես նենգում և ինձ ձհռ առնում,— վերջասքե ս ասաց 

Լերեղյատնիկովր։ Չնայած իր ողջ <rանկախության» և բո-

չոր «բողոքներին», նա ընդհանրապես չէր համ ա րձակվում 

հակաճառել Պյոտր Պետրովիչին և առհասարակ նրա հան-

դեպ ինչ-որ հարգանք էր տածում, որը դեռ անցած տարի-

ներից իր համար սովորական էր դարձելւ 

— Ավելի լավ է գուք ս/յ թե ինչ ասեք,— գոռոզաբար և 

սրտնեղելով նրան ընդհատեց Պյոտր Պետրովիչր,— արդյոք 

դուք կարո՞ղ եք.** կամ ավելի լավ է ասել՝ արդյո՞ք դուք 

իսկապես այնքան մոտիկ եք այգ դեռահաս անձնավորու-

թյանը, որսլեսզի նրան խնղրեք հենց հիմա մի րոպեով գտլ 

այստեղ, այս սենյակըt Կարծեմ բոլորն էլ վերտ դարձել են 

գերեզմանոցից... Ես լսում եմ նրանց ոտնաձայները,** Ինձ 

հարկավոր է տեսնել նրան, այգ աղջկան։ 

—- Դա ձեր ինչի՞ն է պետք,— զարմանքով հարցրեց Լե-

բեզյատնիկովը։ 

— Այնպես, էլի, հարկավոր է։ Այսօր-վաղը ես կմեկնեմ 

այստեղից, դրա համար էլ կցանկանայի նրան մի բան հա-

ղորգել... Մեր խոսակցության ժամանակ դուք էլ կարող եք 

այստեղ լինել։ Դա նույնիսկ ավելի լավ է։ Թե չէ աստված 

զիտե, թե ինչ կմ տածեք։ 

— Ես ոչինչ էլ չեմ մ տածի.** Ես հենց այնսլես հարցրի, 

ու եթե դուք գործ ունեք, ապա չկա ավելի հեշտ բան, քան 

նրան կանչելը։ Հիմա կգնա՛մ։ Հավատացած եղեք, որ ես ձեզ 

չեմ խանգարի։ 

Իսկապես, հինգ րոպե հետո Լեբեզյատնիկովը վերադար-

ձավ Սոնեչկայի հետ։ Վերջինս ներս մտավ չափազանց զար-

մացած և ըստ իր սովորության, երկչոտելով։ նա միշտ երկ-

չոտում էր նման դեպքերում և խիստ վախենում էր նոր անձ-

նավորություններից ու նոր ծանոթություններից, վախենում 

էբ առաջ էլ, դեռ մանկությունից, իսկ հիմա է՛լ ավելի էր 

վախենում*,* Պյոտր Պետրովիչը նրան դիմավորեց (Cսիրա֊ 

լիր ոլ քաղաքավարի», սակայն ինչ-որ ուրախ մտերմավա-

րությամբ, որը Պյոտր Պետրովիչի կարծիքով, վայել էր այն-

պիսի հարգևոր ու պատկառելի մարդուն, ինչպես ինքը, մի 
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այնպիսի դեռահաս ու որոշ իմաստով J * fc inui fpf ] i r էակի նլւ-

կաամամր, ինչպես Սոնյան։ .Պյոտր Պ ետրովիչը շտապեց 

«քաջալերել» նրան ու նստեցրեց սեղանի մոտ, իր դիմաց։ 

Սոնյան նստեց, նայեց շուրջը, նայեց Լերեզյատնի կովին, 

սեղանին դրված փողերին, հետո հանկարծ էլի Պյոտր Պետ-

րովիչին ու այլևս աչքը չկաըեց նրանից, կարծես գամվեց 

նրան։ Լերեղյատն իկովը քայլեց դեպի դուռը։ Պյոտր Պետ* 

րովիչը վեր կացավ, Սոնյա յին նշան արեց, որ մնա նստած, 

ու դռան մոտ կանգնեցրեց Լերեզյատնիկովին։ 

— Այդ Ռասկոլնիկովը այնտե՞ղ է, եկե՞լ է,— շշնջալով 

հարցրեց նրան։ 

— Ռասկոլնիկո՞վյը։ Այնտեղ է։ Ի՞նչ կա որ։ Այո, այն-

տեղ է... Հենց հիմա եկավ, ես տեսա... Ի՞նչ կա որ։ 

— Ես ձեզ առանձնապես խնդրում եմ մնալ այստեղ, մեզ 

հետ, ինձ մենակ չթողնել այդ... աղջկա հետ։ Դատարկ բան 

է, բայց աստված գիտե ինչեր կասեն։ Ես չեմ ուզում, որ 

Ռասկոլնիկովը ա յ ն տ ե ղ բան ասի... Հասկանո՞ւմ եք, թե ես 

ինչի մասին եմ խոսում։ 

— Հասկանում եմ, հասկանում եմ,~~֊ հանկարծ գ լ խ ի ըն-

կավ Լեբեղյատնիկովը։— Այո, ղուք իրավացի եք... Եմ անձ-

նական համ ոզմ ունքով դուք, իհարկե, ավելորդ երկյուղ եք 

զգում, բայց և այնպես,., դուք իրավացի եք։ Խնդրեմ, ես 

կմնամ։ Ես կկանգնեմ լուսամուտի մոտ և ձեզ չեմ խանգա-

րի... Ըստ իս, դուք դրա համար իրավունք ունեք.., 

Պյոտբ Պետրովիչը ետ դարձավ, նստեց բազմոցին, Աոն-

յայի դիմաց, ուշադիր նալեց նրան և հանկարծ խիստ պատ-

կառելի, նույնիսկ մի փոքր խիստ տեսք ընդունեց։ Որպես 

թեՀ «դու ինքդ ուրիշ բաներ չմտածես, ա՛յ աղջիկ»։ Սոն-

յան վերջնականապես շփոթվեց։ 

— Նախ և առաջ խնդրում եմ ձեզ, Սոֆյա Սեմյոնով-

նա, իմ կողմից ներողություն խնդրեք ձեր շատ հարգելի 

մայրիկից... Կարծեմ այդպես է, չէ՞ ձեզ մոր տեղ է գալիս 

Կատերինա Իվանովնան,— ասաց Պյոտր Պ ետրովիչը խիստ 

ք ո ւ ր ջ տոնով, բայց և բավական սիրալիր։ Երնոլմ էր, որ 

նա միանգամայն բարեկամական դիտավորություններ ունի։ 

— ճիշտ այդպես է, այո. մոր տեղ է գալիս,— հապ-

ճեպ ու երկչոտ պատասխանեց Սոնյանt 
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— Հա՜, դե ուրեմն իմ կողմից ներողություն խնդրեցեք, 

որ ես ինձնից անկախ պատճառներով ստիպված եմ բացա-

կայել, ներկա չլինել ձեր հացկերույթին... այսինքն հոգե֊ 

հացին, չնայած ձեր մայրիկի սիրալիր հրավերին։ 

— Լավ. կասեմ, հենց հիմա,— ու Սոնյան հապճեպ վեր 

թռավ աթոռից։ 

— Mjjy դեո բոլորը չէ,— կանղնեցրեց նրան Պյոտր Պետ-

րովիչը՝ ժպտալով նրա պարյքամտության և պատշաճություն֊ 

ները չգիտենալու վրա։— Դ ո ւ Ք ինձ քիչ եք ճանաչում, ամե-

նասիրելի Սոֆյա Սեմ յոնովնա, եթե մտածեցիք, թե ես մ ի ֊ 

այն ինձ վերաբերող, աննշան այդ պատճառով կանհան֊ 

գըստացնեի ե ինձ մոտ կկանչեի մի այնպիսի անձնավս֊ 

բութ յան, ինչպիսի ն գ ուք եբ։ Ես ուրիշ նպատակ ունեմ։ 

Սոնյան հապճեպ նստեց։ Սեղանից չհավաքած գորշ ու 

ծիածանա գույն թղթադրամները դարձյալ երևացին նրա աչ֊ 

քեբին, բայց նա իսկույն դեմքը շուռ տվեց դրանցից ու 

դարձրեց դեպի Պյոտր Պ ետրովիչը։ Ուրիշի փողերին նայելը 

հանկարծ սարսափելի անվայել թվաց նրան, մանավանդ 

նրան: Նա հայացքը հառեց Պյոտր Պետբովիչի ոսկե լոռն ե ֊ 

տին, որ վերջինիս ձախ ձեռքին էր, և ապա մեծ, մասսիվ, 

գեղին քարով ու չափազանց գեղեցիկ մատանուն, որ այդ 

ձեռքի միջամատին էր, ու հանկարծ էլի շուռ տվեց հայաց-

քը, ու չգիտենալով ինչ անել, դարձյալ ուղիղ նայեց Պյոտր 

Պ ետրովիչի աչքերին։ Առաջվանից է՛լ ավելի լուրջ տեսք ըն֊ 

ղոլնելով, Պյոտր Պետրովիչը շարունակեց իր խոսքը։ 

— Երեկ այնպես պատահեց, որ ես հարևանցիորեն մ ի ֊ 

երկու խոսք փոխանակեցի դժբախտ Կատերինա Իվանով-

նայի հետ։ Այգ բավական էր իմանալու համար, որ նա, եթե 

կաբելի է այսպես արտահայտվել, գտնվում է հակաբնա-

կան վիճակում ... 

— Այո... հակաբնական վիճակում,— իսկույն վրա բե-

րեց Սոնյան։ 

— Կամ ավելի պարզ ոլ հասկանալի կլինի ասել՝ հի-

վանդ վիճակում։ 

— Այո, պարզ ու հասկ... այո, հիվանդ է։ 

— Այդպես։ Եվ ահա մարդասիրական զգացմունքից 

ե՛ ե - ե, այսպես ասած, կարեկցությունից դրդված, ես կցան* 
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կանալի իմ կողմից որևէ բանով օգտակար Լինել նախա-

տեսելով նրա անխուսափելիորեն գժբախտ ճակատագիրըէ 

Կարծեմ այգ ամբողշ աղքատ ըն տան իքը Հիմ ա միայն ձեր 

խնամքին է մնացել։ 

— Թույլ տվեք Հարցնել,— Հանկարծ վեր կացավ Սոն-

յ ա ն ե ր ե կ գուք ի՞նչ եք բաբե հաճել նրան ասել թոշակ 

ստանալու հնարավորության մասին։ Դեռ երեկ նա ինձ ասել 

է, որ գուք հանձն եք առել նրա համար թոշակ հաջողացնել։ 

Գա ճի՞շտ է։ 

— Ամենևին ոչ, որոշ իմաստով գա նույնիսկ անհեթե-

թություն է։ Ես միայն ակնարկել էի, որ ծառայության մեջ 

մ եռած աստիճանավորի այրին կարող է ժամ անակավոր -

օգնություն ստանալ, եթե միայն միջնորդություն լինի։ Բայց 

կարծեմ ձեր հանգուցյալ ծնողը ոչ միայն չի ծառայել սաՀ-

մանված ժամկետում, այլև վերջին ժամանակներում բոլո-

րովին չի ծառայել։ Մի խոսքով, թեպետև կարող էր Հույս 

չինել, բայց այգ Հույսը անՀաստատ կլիներ, որովՀետև սույն 

դեպքում էապես օգնության ոչ մի իրավունք գոյություն 

չանի, նալն իսկ րնգհակառակր... Իսկ նա արդեն սկսել է 

թոշակի մասին մտածել, քա'հ-քա'հ։ Աշխույժ տիկին է* 

— Ս՝յո, թոշակի մասին... որովհետև նա դյուրահավատ 

Լ ու բարի ե բարությունից ամեն բանի հավատում է և... ձ... 

այդպիսի խելքի է... Այո, գե, ներեցեք,— ասաց Սոնյան և 

դարձյալ վեր կացավ, որ գնաt 

— Ներեցեք, դուք գեռ բոլորը չեք լսել։ 

— Այո, չեմ լսել,— քրթմնջաց Սոնյանէ 

— Գե ուրեմն նստեցեք։ 

Սոնյան սարսափելի շփոթվեց ոլ նստեց նորից, երրորդ 

ան գամ ։ 

— Տեսնելով նրա այգ վիճակը, գժբախտ, փոքրահա-

սակ երեխաներով ծանրաբեռնված լինելը, ինչպես ես ար-

դեն ասել եմ, կցանկանալի որևէ բանով, ուժերիս ներածին 

չափ օգտակար լինել, այսինքն, ինչսլես ասում են, ուժերիս 

ներածին լափ, ոչ ավելի։ Զորօրինակ, կարելի էր նրա օգ֊ 

տին բաժանորդագրություն, կամ, այսպես ասած, վիճակա-

խաղ կազմակերպեի,* կամ որևէ նման մի բան, ինչպես և 

այդպիսի գեպքերում կազմակերպում են մերձավորները 
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կամ թեկուզ և կողմնակիները, ովքեր ցանկանում են օգ-

նություն ցույց տալ։ Ես մտադիր էի հենց սա հաղորգել 

ձեզ։ Դա թերևս հնարավոր է։ 

— Այո, լավ... Դրա համար աստված ձեղ...— թոթովում 

էր Սոնյան՝ ակնապիշ նայելով Պյոտր Պեարովիչին։ 

— Հնարավոր է, բայց... մենք այգ հետո կանենք, այ-

սինքն՝ կարելի էր այսօր ԷՀ սկժել։ Երեկոյան կտեսնվենք, 

կպայմանավորվենք և, այսպես ասած, հիմք կգնենք։ Եկեք 

ինձ մ ոտ ժամը յոթին։ Հուսով եմ, որ Անդրեյ Ս եմ յոնովիչը 

նույնպես կմասնակցի... Բայց,,, այստեղ կա մի հանգա-

մանք, որը պետք է նախապես և մանրակրկիտորեն հիշա-

տակել։ Հենց դրա համար էլ ես ձեզ անհանգստացրի, Սոֆ-

յա Ս եմ յոնովնա, ու այստեղ կանչեցի։ Ւմ կարծիքն այն է, 
ՈՐ Ժ հաՐ^լի փոՂՐ տալ անձամբ Կա սւերին ա Իվանովնա-

, գա վտանգավոր է. դրա ապացույցը հենց ա յսօրվա 

հ ոգեհացն է։ Վաղվա ն օրվա համար չունենալով, այսպես 

ասած, մի պատառ ուտելիք և.,, ոտնաման ու այլ բաներ, 

այս՛օր գտնվում է Տամ այ կայի ռոմ ու կարծեմ ն ույն իսկ 

մաղերա և սոt րճ։ Ա նցնելիս ես տեսա։ Հենց վաղը դարձյալ 

ձեր վզին կընկնի ամեն ինչ, մինչե վերջին ւ՚լատաո հացը, 

գա արղեն անհեթեթության է։ Դրա համար էլ բաժանորղա-

գրոլթյունը, ըստ իմ անձնական կարծիքի, պետք է այնպես 

կատարվի, որ դժբախտ այրին, այսպես ս/ոած, ոչինչ չի-

մանա փողերի մասին, այլ զիտենա յիք, զորօրինակ, միայն 

դուք։ ճիշտ չե՞մ ասում։ 

— Ես չգիտեմ։ նա այդ անում է միայն այսօր*.. Կյան-

քումը մի ան գամ... նա շատ էր ուզում հոգեհաց տալ, պա-

տիվ անել, հարգել հանգուցյալի հիշատակը... Նա շատ 

խելացի է։ Սակայն ինչպես որ դուք կամենաք, ես շատ, 

շատ շնորհակալ կլինեմ ձեզնից..* ու նրանք բոլորն էլ, որ-

բերն էլ շնորհակալ կլինեն.,, աստված ձեղ հաջողություն 

կտա.., 

Սոնյան չվեբջացրեց խոսքը և լացեց։ 

— Այդպես։ Ուրեմն դա նկատի ունեցեք, իսկ հիմա բա-

րի եղեք ձեր ազղականուհու շահերի համար առայժմ ուժե-

րիս ներածին չափ մի գումար ընդունել անձամբ ինձնից։ 

Շատ և շատ եմ ցանկանում, որ իմ անունը ընդսմին չհի-
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շս։ տա կվի t Ահա**, այսպես ասած**. Ինքս հոգսեր ունենա-

լով, չեմ կարող ավելին տալ... 

Ու Պյոտր Պետրովիչը խնամքով բացեց և Սոնյային մեկ-

նեց տասը ռուբլիանոց մ ի թղթադրամ։ Սոնյան վերցրեց* 

շիկնեց, վեր թռավ, ինչ-որ փնթփնթաց ոլ շտապեց հրա-

ժեշտ տալ։ Պյոտր Պ ետրովիչը քաղաքավարությամբ նրան 

ուղեկցեց մինչև ղուոըt Վերշապե ս, Սոնյան հուզված ու 

տանշված գուրս թռավ սենյակից և Կատերինա Իվանով-

նայի մոտ վերադարձավ չափից դուրս շփոթված։ 

Այդ տեսարանի ամբողշ ընթա ցքում Անդրե յ Սեմյոնո-

վիչը մերթ կանգնած Էր լինում պատուհանի մոտ, մերթ 

քայլում Էր սենյակով մեկ՝ չցանկանալով ընդհատել խո-

սակցությունը* իսկ երբ Սոնյան գնաց, նա հանկարծ մոտե-

ցավ Պյոտր Պ ետրովիչին ու ձեռքը ցնծությամբ մեկնեց 

նրան* 

— Ես ամեն ինչ լսեցի և ամեն ինչ տ ե ս ա , — ասաց նաՀ 

առանձնապես շեշտ ելով վերշին բառը։— Դա ազնվություն 

Է , այսինքն՝ ես ուզում Էի ասել1 մարդասիրություն Է։ Դուք 

ցանկանում Էիք խոէսափել շնորհակալությունիցէ ես այդ 

տեսա։ Խոստովանում եմ ձեզ, սկզբունքով ես չեմ կարող 

համակրել մասնավոր րարեգորձությունը, որովհետև գա ոչ 

միայն բոլորովին Էլ արմատախիլ չի անում չարիքը, ա յլ 

նույնիսկ Է՛լ ավելի Է սնում այն։ Բայց և այնպես չեմ կա֊ 

րող չխոստովանել, որ հաճույքով Էի նայում ձեր վարմուն-

քին, այո, այո, այգ ինձ դուր Է գալիս։ 

— Էհ, այդ բոլորը դատարկ բան Է,— փնթփնթաց Պյո-

տըր Պ ե տրովիչը՝ մի փոքր հուզվելով և ուշադիր նայելով 

Էերեզյատնիկովին։ 

— Ոչ, դատարկ բան չէ։ Այն մարդը, որ վիրավորված Է 

ու վրդովված, ինչպես դուք երեկվա դեպքի պատճառով, ու 

միևնույն ժամանակ ընդունակ է մտածելու ուրիշների դըժ-

րախտության մասին, այգ մարգը**., արժանի է հարգանքի, 

թեև իր վարմունքով սոցիալական սխալ է կատարում**. Ես 

այգ նույնիսկ չէի սպասում ձեզնից, Պյոտր Պետբովիչ, մա-

նավանդ նկատի առնելով ձեր հասկացողությունները* օ , որ-

քա՜ն են ձեզ խանգարում ձեբ հասկացողությունները, որ-

քա՛ն է ձեզ հուզում, օրինակ, երեկվա անհաջողությունը,—* 
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բացականչում էր թարեսիրաա Անդրեյ Սեմյոնովիչը՝ դարձ-

յալ զգալով խիստ համակրանք դեպի Պյոտր Պետրովիչը,— 

ա մ են ա ազնիվ, ամենասիրելի Պյոտր Պետբովիչ, ախր ձեր 

ինչի՞ն, ինչի՞ն է պետք% որ անպայման լինի այդ ամուս-

նությունը, այգ օւփ&ական ամուսնությունը։ Զեր ինչի՞ն է 

պետք ամուսնության այգ օ ր ի ն ա կ ա ն ո ւ թ յ ո ւ ն ը : Եթե կուզեք, 

խփեցեք ինձ, ես ուրախ եմ, ուրախ եմ, որ գա չհաջողվեց, 

որ դուք ազատ եք> որ դուքՀսյնքան էլ կորած չեք մարդկու-

թյան համար, ուրախ եմ,** Տեսնո՞ւմ եք, ես այգ չեմ թաք֊ 

ցընսւմ։ 

— Այդ ինձ հարկավոր է, որովհետև ես չեմ ուզում ձեր 

քաղաքացիական ամուսնությամբ կնոջ դավաճանության զոհ 

լինել և ուրիշների երեխաներին խնամ ել, ահա թե ինձ ինչի 

համար է հարկավոր օրինական ամ (ոսնությունը ասաց 

Լուժինը1 որևէ բան պատասխանելու համար։ Նա աոանձ֊ 

նապես մտազբաղ էր։ 

— Երեխաների՞ն, դուք հիշեցիք երեխաների՞ն,— ցընց-

վեց Անդրեյ Սեմյոնովիչը ինչպես ռազմական շեփորը լսած 

մարտական նժույգ,— երեխաները, գա սոցիալական հարց 

է, առաջին կարևորության հարց է, ես համաձայն եմ* ր այց 

երեխաների հարցը այլ կերպ կլուծվի։ Ոմանք նույնիսկ բո֊ 

լոբովին բացասում են երեխաներին, ինչպես և ամեն ակ֊ 

նարկ ընտանիքի վերաբերյալ։ Երեխաների մասին մենք հե֊ 

տո կխոսենք, իսկ հիմա զբաղվենք դավաճանության հար֊ 

ցով։ Խոստովանում եմ ձեզ, որ դա իմ թույլ տեղն է։ Այգ 

վատթար, հուսարական, պոլշկինյան արտահայտությունը 

նույնիսկ աներևակայելի է ապագա բառապաշարում։ Եվ 

է դավաճանությունը$ 0 ' , ինչպիսի" մոլորությունt Ի՞նչ 

դավաճանություն, ի՞նչ բան, ա'յ քեզ դատարկ բան։ Ընդ-

հակառակը, քաղաքացիական ամուսնության դեպքում, գա 

Ժ էէ Ժ^ի։ Դավաճանությունը, դա միայն բնական հետե֊ 

վանք է ամեն մի օրինական ամուսնության, այսպես ասած՝ 

դրա ուղղումն է, բողոք է, այնպես ոբ տվյալ իմաստով 

նույնիսկ ամենևին էլ ստորացուցիչ չէt Ոլ եթե ես երբևէ 

օրինական կաթգռվ ամուսնանամ, մի բան, ոբ անհեթե» 

թոլթյսւն է, ապա ես նույնիսկ ուրախ կլինեմ ձեբ հիշա-

տակած, երից» անիծված այգ գավսւճա ն սւթյ ա ն համար* 



այդ դեպքում ես կասեմ իմ կնոջը՝ «Ընկերս, մինչև այժմ 

ես միայն սիրում էի քեզ, իսկ հիմա քեզ հարգում եմ, որով-

հետև դու կարողացար բողոքել»։ Ղուք ծիծաղո՞ւմ եք։ Այգ 

նրանից է, որ դուք անզոր եք նախապաշարմունքներից ձեռք 

քաշելու։ Գրո՚զր տանի, ես հո հասկանում եմ, թե ինչպիսի 

անախորժություն է լինում, երբ օրինական ամուսնությամբ 

կապվածներ ր խաբում են մ իմ յան ց. բայց չէ'* որ դա անարգ 

փաստի անարդ հետևանք է, երբ ստորացրած են լինում թե 

մեկը և թե մյուսը։ Իսկ երբ դավաճանությունը բացահայ՚ո 

է լինում, ինչպես քաղաքացիական ամուսնության դեպքում, 

այն ժամանակ, էապես գոյություն էլ չի ունենում, աներևա-

կայելի է և նույնիսկ վերանում է այգ անունը։ Ընդհակա-

ռակը, ձեր կինը միայն կապացուցի, թե ինչպես հենց ինքը 

հարդում է ձեզ, գտնելով, ոբ դուք ընդունակ չեք խանգարե-

՜լու նրա երջանկությունը* և այնքան եք զարգացած, որ նր-

բանից վրեժ չեք առնի նոր ամուսնու համար։ Գրոզր տանի, 

ես երբեմն երազում եմ, ոբ եթե ինձ մարդու տան, թյո՛ւ, 

եթե ես ամուսնանամ (լինի դա քաղաքացիական թե օ բի-

նա կան ամուսնության, այդ միևնույն է), ես ինքս կարծես 

թե սիրեկան կբերեի կնոջս մոտ, եթե նա երկար ժամանակ 

սիրեկան չգտներ, «Ընկերս,— կասեի ես իմ կնոջը,— ես 

քեղ սիրում եմ, բայց նաև ցանկանում եմ, որ դու ինձ հար-

դես», ա՛յ թե ինչ*էէ 

Պյոտբ Պ ետրովիչը քրքջում էր, բայց առանց որևէ հա-

փըշտակության։ Նա նույնիսկ քիչ էր լսում։ Նա իրոք ինչ-

որ ուրիշ րան էբ մտածում և նույնիսկ էեբեզյատնիկովն էլ 

ի վերջո այդ նկատեց։ Պյոտբ Պետրովիչը նույնիսկ հուզված 

էբ, շփում էր ձեռքեբր, մտածմունքի մեջ ընկնումէ Անդրել 

Աեմ յոնովիչը հետո վերհիշեց ոլ հասկացավ այդ ա մենըէէէ 

II 

Դժվար կլիներ ճշտությամբ նշել այն պատճառները, որոնց 

հետևանքով Կատերինա Իվանովնա յի խանգարված գլխում 

ծագեց այդ անհեթեթ հոգեհացը կազմակերպելու միտքը։ Հի-

րավի, դրա վրա ծախսվեց համարյա տասր ռուբլի այն քսան 

էւոլբլուց ավելի գումարից, ոբ ստացվել Էր Ռասկոլնիկովից, 
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Հատկապես Մարմելագովի թսյզման Համար։ Գուցե Կատերի՛ 

նա Իվանովնան Հանգուցյալի Հանդեպ իրեն պարտավոր Լր 

Համարում «ինչպես Հարկն էւ> Հար գել նրա Հիշատակր, որ-

պեսզի բոլոր տնվորները, մանավանդ Ամալյա Իվանովնան, 

գիտենան, որ Հանգուցյալը «ոչ միայն ամենևին էլ նրանցք/j 

վատ չի եղել, այլ գուցե շատ ավելի լավ է եղելոր նրան-

ցից ՈԼ ՈՔ իրավունք չունի նրս& Հանդեպ «իր քիթը բարձ՛ 

ր ացնեբ։ Գուցե ա յստեղ առավելապես ազդեցություն ուներ 

աղքատի այն առանձնահատուկ Հպարտությունը, որի Հև՛ 

տևանքով մեր կենցաղում րոլորի և յուրաքանչյուրի Համար 

պարտադիր Հասարակական որոշ ծեսերի Համ ար շատ չքա-

վորներ վերքին ումերն են լարում և ծախսում խնայված վեր-

ջին կոպեկները, որպես դի միայն «ետ չմնան արիշներից» 

և որպեսզի այգ ուրիշները նրանց որևէ կերսք «չպարսա-

վեն»։ Միանգամայն Հավանական է նաև այն, որ Կատերի-

նա Իվանովնան Հատկապես այս դեպքում, Հատկապես այն 

պաՀին, երբ ինքը կարծես թե մոռացված էր բոլորի կող-

մից, «ուզեց ցույց տալ այգ բոլոր «չնչին ու վատթար տրն-

վորներին», որ ինքը ոչ միայն «գիտե ապրել և գիտե Հյու-

րեր ընգունել», այլև նույնիսկ ամենևին էլ այդպիսի վիճա-

կի Համար չի դաստիարակվել, այլ դաստիարակված է դրն-

դա պետ ի «ազնվականական, կարելի է նույնիսկ ասել՝ ա-

րիստոկրատական տանը», ու ամենևին էլ ստեղծված չէ 

Հատակ ավլելոլ և գիշե րն ե րը երեխաների շորեր լվանալու 

Համար։ Հպարտության և սնափառության այդ մ ոլոլցքները 

երբեմն Հա մ ակում են բոլորո վին աղքատ ու ընկճված մարդ-

կանց ու երբեմն նրանց Համ ար գրգռիչ, անզսպելի պաՀանջ 

են դառնում։ Իսկ Կատերինա Իվանովնան ամենևին էլ ըն-

կըճվածներից չէր. կարելի էր նրան ուղղակի սպանել այլև-

այլ Հանգամանքներով, բայց անկարելի էր նրան ը ն կ ն ե լ 

բարոյապես, այսինքն՝ վախեցնել և նրա կամքը ենթարկել 

ուրիշին։ Մյուս կողմից նրա մասին Սոնեչկան միանգամայն 

իրավացիորեն ասում էր, որ նրա խելքն ու միտքը խանգար-

վում է։ ճշմարիտ է, դեռ չէր կարելի այդ ասել դրականա-

պես և վերջն ական որ են, բայց Հիրավի, վերջին ժամանակ-

ներում, ամբողջ վերջին տարում նա այնքան էր տանջվել, 

որ մասամբ խելքը թռցրել էրէ Ինչպես բժիշկներն են ասում, 
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թոքախտի ուժե՜ղ զարգացումը նույնպես նպաստում է մտա-

վոր ունակությունների խանգարման* 

Բազմաքանակ և բազմատեսակ գինիներ չկա յին, մագե-

rm նույնպեո , գա չափազանցրած էր, բայց զինի կար։ Բեր-

ված էր օղի, ռոմ ե չի սաբոն յան գինի, բոլորը ամենավատ 

որակի, սակայն բավականաչափ քանակությամբ։ Բաքի կռւտ-

յայից, կային երեք-չորս տեսակ խորտիկներ (ի միջի այլոց 

նաև բլիններբոլորը Ամա լյա Իվանովնա յի խոհանոցից• 

բացի դբանից, երկու ինքնաեռ էր գրված, ճաշից հետո թեյ 

ու փունջ խմելու համար, Գնումները տնօբինել էթ ինքը՝ 

Կատերինա Իվանովնան, նրան օգնել էբ տնվորներից մեկը, 

մի ինչ-որ խղճուկ լեհ։ Աստված գիտե, թե սա ինչի համար 

էր ապրում տիկին Լիպպևեխ զելի տանը։ Նա անմիջապես 

ներկայացավ Կատերինա Իվանովնա յին, նրա հ անձնա բա-

րութ յո ւննե րը կատարելու համար, ու ամբողջ նախորդ օրը 

ե այդ ամրոզջ առավոտյան դես-դեն էբ վազում գլուխը կոբ-

ցրբած ու լեզուն հանած, կարծես առանձնապես ջանալով, որ 

այս վերջին հանգամանքը նկատելի լինի։ Ամեն մի դատարկ 

բանի հաւէաբ նա րոպե աո րոպե գալիս էր Կատերինա Իվա-

նովնա յի մոտ, նույնիսկ վազ էբ տալիս նրան փնտրելու 

խանութաշարքում, նրան շարունակ անվանում էր Հպանի 

խորունժինա» (տիկին կոռնետուհիJ և ի վերջո սաստիկ 

ձսւնձր ացրեց Կատերինա Իվանովնային, թեև սա սկզբում 

ասում էր, որ առանց այդ «rծառայակամ և մեծահոգի մար-

դոււ> ինքը բոլորովին կկորչեր։ Կատերինա Իվանովնա յի 

բնավորությանը հատուկ էր հենց առաջին հանդիպած, պա-

տահական մարդուն անմիջապես լավագույն, հիանալի հատ-

կություններ վերագրել, այնպես գովաբանել նրան, որ մար-

գը նույնիսկ ամաչում էր, գովասանքի համար մեջտեղ րե*> 

րել այլևայլ հանգամանքներ, որոնք ամենևին էլ գոյություն 

չունեին, միանգամայն անկեղծորեն ոլ պարզամտությամբ 

հավատալ դրանց գոյության, հետո էլ հանկարծ միանգա-

մից հիասթափվել, շշպռել, նախատել և հրելով վռնդել այն 

մարդուն, որին ինքը ընդամենը մի քանի մամ առաջ տա-

ռացիորեն երկրպագում էր։ Բնությունից նա ծիծազկոա, 

ուրախ և խազաղաոեր բնավորության ուներ։ Բայց իր գը1~ 

խին շարունակ դժբախտություններ և ձախորդություններ 



էին թափվել, նա մ ո լ ե գ ն ա բ ա ր ցանկանում էր ոլ պահան-

ջում, որ բոլորը խաղաղ և ուրախ ապրեն և չհամարձակվեն 

այլ կերպ ապրել« Ահա թե ինչու իր կյանքում ամենաթեթև 

դիսոնանսը, ամեն աչն չին անհաջողությունը նրան իսկույն 

կատաղության էր հասցնում, և նա մի ակնթարթում, ամե-

նավառ հույսերից ու ֆանտ աղի աներից հետո, սկսում էր 

անիծել իր բախտը, պոկել ոլ դկֆ շպրտել այն ամենը, ինչ 

ոբ լինում էր իր ձեռքի տաձյ, ու գլուխը խփել պատինւ Չգի-

տես ինչու Ամալյա Իվանովնան էլ հանկարծ նրա աչքում 

արտասովոր նշանակություն ստացավ և նրա կողմից ար-

տասովոր հարգանքի արժանացավ, գուցե գա այն պատ-

ճառով էր, որ ձեռնարկվել Լր այգ հոգեհացը, և Ամալյա 

Իվանովնան սրտանց որոշել էր մասնակցել բոլոր գլխա-

ցավանքներին* նա հանձն էր առել սեղան գցել, սվսւոց, 

անձեռոցիկներ, ամանեղեն և այլ իրեր բերել և իր խոհա-

նոցում ուտելիք պատրաստելէ Նրան ամեն ինչ լիազորել Էր 

Կատերինա Իվանովնան ու թողել Էր իր փոխարեն տնօրի-

նություն անելու, իսկ ինքը գնացել Էր գերեզմանոցt Հիրա-

վի, ամեն ինչ շատ լավ Էր պատրաստված. սեղանը ծածկը-

ված Էր նույնիսկ բավական մաքուր սփռոցով, ամանները, 

պատառաքաղները, դանակները, ըմպանակները, բաժակնե-

րը, թասերը՝ ալդ ամենը, իհարկե, հավաքովի Էր, զանա-

զան ձևի ու չափի, բերվել Էր այլևայլ տնվորներից, բայց 

որոշ ժամին ամեն ինչ իր տեղն Էր, ոլ Ամալյա Իվանովնան 

զգալով, որ գործը հիանալի Է կատարել, գերեզմանոցից 

վերադարձողներին դիմավորեց նույնիսկ մի փոքր հպարտ 

տեսքով, զուգված-զարգարված, սգո նոր ժապավեններով 

պճնած գւխադիրով ու սև շրջազգեստովլ Այդ հպարտությունը 

թեև ըստ արժանվույն Էր, բայց չգիտես ինչու դուր չեկավ 

Կատերինա Իվանովնա յին* «Հիրավի, կարծեո թե առանց 

Ամալյա Իվանովնայի չէինք կարողանա սեղան գցել», մտա-

ծում էր նալ նրան դար չեկավ նաև նոր ժապավեններով 

պճնած գլխագիրը* «Այգ հիմար գեր մանուհին հո չի0 հը-

պարտանում նրանով, որ ինքը տանտիրուհին է և գութ է 

արել օգնելու աղքատ տնվորներինt Գո՜ւթ է արել, ասացեք 

խնդրեմ, Կատերինա Իվանովնայի հայրիկի մոտ, որը դըն-

գապեսւ էր և քիչ էր մնում ֆահանգապետ դառնար, երբեմն 
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ւեղան էր բացվում քառասուն մարդու համար, այնպես որ 

մի որևէ Ամալյա Իվանովնա յի կամ ավելի լավ է ասել 

Ամա լյա Լյուդվիդովնստյի այնտեղ խոհանոց էլ չէին թող-

ն՚ւ.*.»։ Սակայն Կւոոերինա Իվանովնան որոշեց առայժմ 

չարտահայտել իր զգացմունքները, թեև մտածում էր, որ 

անպայման հարկավոր Լ Հենց այդ օրը վռնդել Ամալյա 

Ւ վ ան ո վն ա յին և նրան ցույց տալ իբ իսկական տեղը, թե չէ 

նա աստված դիտե թե ինչեր կերևա կա յի, իսկ առայժմ Կա֊ 

աերինա Իվանովնան նրա նկատմամբ սառր վերաբերմունք 

էր ցույց տալիս։ Կատերինա Իվանովնա յին մասամբ ջղայ-

նացնում էր նաև մի ուրիշ անախորժություն. թաղմանը 

կանչված տնվորներից համարյա ոչ մեկր դրան չէր մաս-

նակցել, բացի լեհից, որը կարողացել էր նաև վաղ տալ ղե֊ 

բեղմանոց. իսկ հոդեհացին, այսինքն՝ ուտելոլ֊խմելուն ներ-

կայացան միայն աննշան և աղքատ տնվորները, նրանցից 

շատերը նույնիսկ անվայելուչ էին հագնված, ուղղակի խու֊ 

ժաննեբ էին։ Իսկ այն տնվորները, որոնք հասակով ավելի 

մեծ ոլ ավելի պատկառելի էին, բոլորն էլ ասես դիտմամբ, 

ասհււ պայմանավորված (ինելով, բացակայում էին։ Օրինակ, 

Պյուոր Պետրովիչ Լուժինը, կարելի է ա սել՝ բոլոր տնվոր-

ներից ամենապատկաոելի մաբղր, չեկավ հոգեհացին, այն-

ինչ ղԱո նախորդ օրվա երեկոյան Կատերինա Իվանովնան 

բոլորին, այսինքն Ամալյա Իվանովնա յին, Պոլեչկա յին, Սոն-

յային և լեհին ասում էր, որ նա առավելապես աղնիվ ու 

մեծահոգի մարդ է, ահագին կապեր ու կարողություն ունի, 

նդնչ է իր առաջին ամուսնու բարեկամը, ընդունվում էր իր 

հոր տանը, խոստացել է բոլոր միջոցները գոբծադրել իր 

համար խոշոր թոշակ հաջողացնելու նպատակով։ Այստեղ 

հիշատակենք, որ եթե Կատերինա Իվանովնան պարծենամ 

էր որևէ մեկի կապերով ու կարողությամբ, այդ անում էր 

աոանց որևէ հետաքրքրության, առանց որևէ անձնական 

հաշվենկատության, բոլորովին անշահախնդիր, այսպես 

ասած՝ զգացմունքների հորդությունից դրդված, հաճույք 

ստանալով հենց միայն գովաբանելուց ու գովաբանվողին 

մեծ արժանիքներ վերադրելուց։ Լուժինից բացի, հավանո-

րեն նրանից օրինակ վերցնելովճ, չեկավ նաև «այդ վատ-

թար սրիկա ԼեբեղյատնիկյՎըՖ, «Ախր նա ի՞նչ է իրեն եբե-
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վակայոլմ t Նրան հրավիրել են միայն գթասրտությունից 

գրգված, այն Էլ Պյոտր Պետրովիչի հետ մի սենյակում ապ-

րելու և նրա ծանոթը լինելու պատճառով, այնպես որ, ան-

հարմար կլիներ չհր ավիրել»։ Չեկավ նաև մ ի բարեկիրթ տի-

կին, իր «պառաված աղջկա» հետ։ Թեև սրանք ընդամենը 

երկու շաբաթ Էին ապրել Ամալյա Իվանովնա յի սենյակնե-

րումք բայց արդեն մի քանի անգամ գանգատվել Էին, ոդ 

իրենց խանգարում Է Մ ա րմ/քլագովների սենյակից լսվող աղ-

մուկը, մանավանդ երր հանգուցյալը հարբա ծ վերադառնում 

Էր տուն։ Կատերինա Իվանովնան այգ իմացավ հենց Ամալ-

յա Իվանովնա յից, երր սա լեղվակռիվ անելով Կատերին.ս 

Իվանովնայի հետ և սպաոնալով դուրս անել նրա ամբողջ 

ընտանիքը, ամբողջ կոկորդով մեկ բղավում Էր, որ նրա նը 

անհանգստացնում են «ազնիվ տնվորներին, որոնց կրունկի 

Էլ չարժեն»։ Կատերինա Իվանովնան որոշել Էր հիմա դիւր-

մամ բ հ բավիր ել այդ տիկնոջը և նրա աղջկան, որոնց «կը֊ 

ր ունկն Էլ իբր թե չարժեր ինքը», մանավանդ որ մինչև այ-

ժըմ, պատահմամբ հանդիպելով նրան, այդ տիկինը գոռո-

զաբար երես Էր դարձնում. թող ուրեմն նա իմանար, ՈՊ 

այստեղ <rազնվորեն են մտածում և զգացմունքներ տածում, 

հրավիրում անհիշաչարությամբ», և թոզ նրանք տեսնեն, 

որ Կատերինա Իվանովնան սովոր Է եղել այլ վիճակում Էլ 

ապրել։ Կատերինա Իվանովնան ենթադրում Էր սեղանի 

շուրջ նրանց հետ անպայման խոսել այդ մասին, ինչպես 

նաև իր հանգուցյալ հայրիկի համարյա թե նահանգապեա 

լինելու մասին, ու դբա հետ մեկտեղ անուղղակիորեն ակ-

նարկել, որ հանդիպումների ժամանակ չպետք Էր երես դարձ-

նել և որ դա չափազանց հիմար բան Է եղել։ Չեկավ նաև մի 

հաստափոր փոխ-գնղապետ (ըստ Էության պաշտոնաթող 

շտաբս-կապիտան), բայց պարզվեց, որ դեռ նախորդ օրվա 

առավոտից նա «հալից ընկած Էր եղել»։ Մի խոսքով, եկել 

Էին մ ի այն՝ լեհը, հետո մի խղճուկ, սակավախոս գրասեն-

յակային ծառայող կեղտոտված ֆրակով, բշտիկավոր դեմ-

քով, դաբշելի հոտով, հետո մի խուլ ու համարյա բոլորո-

վին կույր ծերուկ, որը մի ժամանակ ծառայել Էր մի ինչ-որ 

փոստատան, և որին ինչ-որ մեկբ անհիշելի Ժամանակնե-

րից և հայտնի չէ ինչի համար պահում էր Ամալյա Իվա-
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նռվնայի տանըւ Եկավ նաև մի Հարբած պաշտոնաթօզ պո-

րուչիկ, էապես զորքի պարենավորման աստիճանավոր, որը 

բոլորովին անվայելուչ ու բարձր քրքիջ էր աձակոլմ և *երե-

վակայեցեք», առանք ժիլետի էր։ Ինչ-որ մեկն էլ եկավ և 

ուղղակի սեղան նստեք նույնիսկ առանք Կատերինա Իվա-

նովնա յին բարևելու և, վերջապես, մի անձնավորություն էլ 

հագուստ չունենալու պատճառով եկավ խալաթ հագած, 

բայց զա սյրզեն այնքան անպատշաճ էր, ոբ Ամալյա Իվւս֊ 

նռվնայի և լեՀի ջանքերով Հաջողվեց նրան դուրս անել։ Լե-

հը իր Հետ բերել էր ինչ-որ ուրիշ երկու լեՀերի, որոնք բր-

նավ և երբեք չէին ապրել Ամալյա Իվանովնա յի տանը և 

որոնց մինչև այժմ ոչ ոք չէր տեսել այդ տան սենյակնե-

րում։ Այս ամենը չափազանց անախորժ ջղայնություն պատ-

կառեց Կատերինա Իվանովնա յին։ <TՈր այդպես է, էլ ո՞ւմ 

Համար էին կատարվում բոլոր պատրաստությունները»։ 

Տեղ լինելու պատճառով երեխաներին նստեցրին ոչ թե սե-

ղանի շուրջ, այլ ետին անկյունում, ուր նրանց Համար ուտե-

քիք զրեցին սնդուկի վրա, երկու փոքրիկներին նստեցրին 

նստարանին, Պ ոլեչկան որպես նրանցից մեծը, պետք է 

հսկեր, կերակրեր նրանց ոլ սրբեր այդ ((ազնվատոհմ երե-

խաների» քթիկներըւ Մի խոսքով, Կատերինա Իվանովնան 

ակամայից պետք է բոլորին դիմավորեր կրկնապատկված 

ծանրակշռությամբ և նույնիսկ աբՀամաբՀանքով։ նա մի 

առանձին խստությամբ նայեց մի քանիսներին և գոռոզաբար 

հբավիրեց սեղան նստել։ Չգիտես ինչու, գտնելով, որ բոլոր 

չեկածների Համ ար պետք է պատասխանատու լինի Ամալյա 

Իվանովնան, նա Հանկարծ սկսեց վերջինիս հետ չափազանց 

անփույթ վարվել» Ամալյա Իվանովնան անմիջապես դա 

նկատեց և խիստ վիրավորվեց։ Այդպիսի սկիզբը չավ վախ-

ճան չէր խոստանում։ Վերջապես նստեցին։ 

Ռա սկոլնիկովը ներս մտավ համարյա հենց այն րոպեին, 

երբ մյուսները վերադարձան գերեզմանոցից։ Կատերինա 

Իվանովնան չափազանց ուրախացավ նրա գալու համար, 

նախճ այն պատճառով, որ նա բոլոր հյուրերի մեջ միակ 

* կրթված մարդն էր» և 9ինչպես հա յան ի է, պատրաստվում 

էր երկու տարուց հեաո այստեղի համալսարանում պթո-

ֆեսսբի ամբիոն գրավել», երկրորդ, այն պատճառով, ոբ նա 
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անմիջապես և քաղաքավարությամբ ներողություն խնգրեցա 

որ հակառակ իր ցանկության, չկարողացավ մասնակցեի 

թաղման։ Կատերինա Իվանովնան ուղղակի նետվեց դեպի 

Ռասկոլնիկովը, նստեցրեց սեղան, իր ձախ կողքին (աջ կող-

քին նստեց Ամալյա Իվանովնան)։ Չնայած անընդհատ իրա-

րանցման և ուտելիքները կանոնավոր մատուցելու և բոլո-

րին հասցնելու հոգսերին, չնայած տանջալից հաղին, որը 

ամեն րոպե ընդհատում եք*խեղդում էր նրան և կարծեա 

առանձնապես ուժեղացել էր վերջին երկու օրում, նա ան-

ընդհատ դիմում էր Ռասկոլնիկովին և գրեթե շշնջալով, 

հապճեպորեն թափում իր մեջ կուտակված բոլոր ղգաց-

մոլնքները և իր ամբողջ արդարացի ցասումը ձաիւողված 

հոգեհացի նկատմամբ, ցասումը հաճախ փոխարինվում էր 

ամենաուըախ, ամ ենա անզուսպ ծիծաղով[՝ հավաքված հյու-

բերի, գլխավորապես հենց տանտիրուհու հասցեին։ 

— Ամեն ինչի համար այգ կկուն է մեղավոր։ Դուք հաս-

կանում եք, թե ում մասին եմ խոոում* սրա մասին, սրա 

մասին,— ու Կատերինա Իվանովնան գլխով ցույց տվեց 

տանտիրուհուն։— Նայեցեք նրան* Լռել է աչքերը, զգում 

է, որ մենք իր մասին ենք խոսում, բայց չի կարողանում 

հասկանալ, ու չռել է աչքերը։ Ի - ի ֊ ի ՚ հ , թո՛լ է, բո՛ւ, քա՚հ-

քա՚հ֊քա՚հ*** Քխա' ֊քխա֊քխա t Եվ ի՛՛նչ է ուղում ցույց տալ 

ԻՐ գլխադիրով* քխա՚-քխա՚-քխա'։ Դուք նկատեցի՞ք, ուզում 

է բոլորին ցույց աալ, թե ինձ հովանավորում և պատիվ է 

անում իր ներկայությամբ։ Ես նրան, իբրև կարգին կնոջ, 

խնդրել էի հրավիրել ավելի լավ մարդկանց և հատկապես 

հանգուցյալի ծանոթներին, իսկ նա տեսեք թե ում է բերել. 

ինչ֊որ ծաղրածուներ են, կեղտ ոտ-փնթիներ։ Նայեցեք ան-

մաքուր դեմք ունեցող այն մեկին* ինչ-որ երկոտանի փըո-

լրնքոտ Է։ Իսկ այդ լեհե՜րը* քա'հ-քա'հ-քա'հ* քխա՚-քխա'-

քխա՚է Ոչ ոք, ոչ ոք ու երբեք նրանց այստեղ չի տեսկ, ես 

Էլ երբեք չեմ տեսել. դրանք ինչո՞ւ են եկել, հարցնում եմ 

ձեզ* Նստել են առոք-փառոք, կողք-կողքի։— Պա ն, Է յ,— 

հանկարծ նա բարձրաձայն դիմեց լեհերից մեկին,— բլին-

ներ վերցրե՞լ եք, Էլի վերցրեք* գարեջուր խմեցեք, գարե-

ջուր։ Օղի չե՞ք ուզում։— Նայեցեք, վեր թռավ, գլուխ Է 

տալիս, նայեցեք, նայեցեք, խեղճերը երևի բոլորովին քաղ-
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լ,ած են։ Ոչինչ, թող ուտեն։ Գոնե չեն աղմկում, միայն թե 

ես վախենում եմ տանտիրուհու արծաթե գդալների համար... 

— Ամալյա Իվանովնա,— համարյա լսելի ձայնով հան֊ 

Լարծ դիմեց նա տանտիրուհունեթե ձեր գդալները գո֊ 

կա նան, ես գրանց համար պատասխանատու չեմ, նախա֊ 

զգուշացնում եմ ձ ե զ ք ա ՚ հ ֊ ք ա ՚ հ ֊ ք ա ՚ հ - ՔՐՔ1աց Կատերի֊ 

նա Իվանովնան՝ նորից դիմելով Ռասկոլնիկովին, նորից 

I րան գլխով ցույց տվեց տանտիրուհուն, իր արտառոց 

Հարմունքից ուրախացած։— Չհասկացավ, էլի չհասկա֊ 

ջավ։ նստել է բերանը բացած, նայեցեք, բու է, իսկական 

բու, նոր Ժապավեններ կապած բվեճ է, բա՛ հ ֊ ք ա ՚ հ ֊ ք ա ՚ հ ։ 

Այստեղ ծիծաղը դարձյալ վերածվեց անտանելի հաղի, 

էրը տևեց հինգ րոպե։ Թաշկինակը մի քիչ արյունոտվեց, 

ճակատին քրտինքի կաթիլներ և այտերին կարմիր բծեր 

դուրս տվին։ նա Ռասկոլնիկովին լուռ ցույց տվեց արյունը, 

At հազիվ շունչ առնելով, իսկույն սկսեք դարձյալ թունգ 

ոգևորությամբ փսփսալ նրա ականջին։ 

—- Տեսե՛ք, Է՛, կաբելի Է ասել, որ ես դրան միանգա-

մայն նրրամ ի»ո հանձնարարություն ավի՝ ՀրաէԼհրել այն 

տիկնոջն ու նրա աղջկան, հասկանո՞ւմ եք, թե ում մասին 

եմ խոսում։ Այստեղ հարկավոր Էր առավելապես քաղաքա-

վարի վարվել, առավելագույն ճարտարությամբ գործել, իսկ « 

սա այնպես արեց, ոբ այդ եկվոր հիմար կինր, այդ գոռոզ 

արարածը, այդ աննշան գավառացին, որը մայորի ինչ֊որ 

այրի կին Է ու եկել Է թոշակի մասին հոգալու և ատյան֊ 

ների շեմքերը ւՏաշելու, որը հիսունհինգ տարեկան հասա-

կում սև Է ներկում իր մազերը, սպիտակ ու կարմիր ներ-

կեր Է քսում երեսին (դա հայտնի Է)*** հենց այդպիսի արա-

րածը ոչ միայն չբարեհաճեց գալ, այլև ոչ ոքի չուղարկեց 

ներողություն խնդրելու, թե ինքը չէր կարող գալ, ինչպես 

այդպիսի դեպքերում պահանջում է ա մ ենա սովորական քա-

ղաքավարությունը։ Չեմ կարող հասկանալ, թե ինչո՞ւ Պյո-

տըր Պետբովիչն էլ չեկավ։ Իսկ ոոլր է Աոնյան, ո՞ւր գնաց։ 

Ահա վերջապես նա էլ եկավ։ Հը՛, Աոնյա, ո՞րտեղ էիր։ Տար֊ 

օրինակ է, որ դու նույնիսկ հորդ թաղման օրը այդպես 

անճշտապահ ես։ Ռոգիոն Ռոմանովիչ, թողեք նա նստի ձեր 

կողքին։ Ահա քո տեղը, Աոնեչկա... Ինչ որ ուզում ես վերց-
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ըու։ Դոնդող վերցրու, լավն է։ Հիմա բլիններ կբերեն։ Երե-

խաներին տվե՞լ եք։ Պոլելկա, այդտեղ կա՞ ամեն ինչ, քխա' -

քխա՚-քխա'։ Լա՚վւ Լյոնյա, խելոք կաց, իսկ դու, Կոլյա, 

ոտքերդ մ ի թափ տա, նստիր, ինչպես որ պետք է նստի 

ազնվատոհմ երեխան։ Հա՛, ղու ի՞նչ ես ասում, Սոնեչկա։ 

Սոնյան շտապեց իսկույն նրան հաղորդել, որ Պյոտր 

Պ ետրովիչը ներողություն է խնդրում։ նա աշխատում էր 

բարձր խոսել, որպեսզի ք^լոբը կարողանային լսել, դործ էր 

ածում ամենաբնտիր ու քաղաքավարի խոսքեր, որ իբր թե 

ասել էր Պյոտր Պ ետրովիչը, գունազարդում էր նրա արտա-

հայտությունները։ Սոնյան ավելացրեց, որ Պյոտր Պետրո-

վիչը պատվիրել էր անպայմ։սն հազորգել, թե հենց որ հնա-

րավոր լինի, ինքը անմիջապես կգա, որպեսզի խոսի գո rU-

ւփ մասին ե պայմանավորվի, թե ինչ կարելի է անել և ձեռ-

նարկել հետագայում և այլն, ե այլն։ 

Սոն յան գիտեր, որ գա կհանգարտեցնի և կհան*քստացնft 

Կատերինա Իվանովնային, դուր կգա նրան, և որ գլխավորն 

է, նրա հպարտությունը բավարարված կլինի։ Սոնյան նըս-

տեց Ռասկոլնիկովի կողքին, հապճեպ գլուխ տվեց և հարե-

վանցիորեն, հետաքրքրությամբ նայեց նրան։ Սակայն մնա-

ցած ամբողշ ժամանակվա ընթացքում մի տեսակ խուսա-

փում էր նրան նայելուց և նրա հետ խոսելուց։ նա կարծես 

նույնիսկ մտացրիվ էր, թեև շարունակ նայում էր Կատերի-

նա Իվանովնայի դեմքին, որպեսզի գոհացներ նրան։ նա էլ, 

Կատերինա Իվանովնան էլ սգաշորով չէին, որովհետև սև 

շոր չունեին, նա հագած էր ինչ-որ մուգ-դարչնագույն շոր, 

իսկ Կատերինա Իվանովնան՝ իր միակ, չթե, թուխ և զոլա-

վոր շրշա զգեստը։ Պյոտր Պետրովիչին վերաբերող լուրը ղո-

հոլնակությամբ ընդունվեց։ Փքված լսելով Սոն յա յին, Կա-

տերինա Իվձսն ովնան նույնպիսի փքվածությամբ հարցրեց, 

թե ինչպես է Պյոտր Պետրովիչի առողջությունըt Այնուհետև 

անմիջապես և համարյա Լսելի ձայնով շշնջաք Ռասկոլնի-

կովի ականջին, որ իրոք տարօրինակ կԼիներ, եթե Պյոտր 

Պետրովիչի պես հարգարժան ու պատկառեԼի մարդը լիներ 

այսպիսի «արտասովոր կոմպանիայում», չնայած նույնիսկ 

նրա ամբողջ նվիրվածությանը• իր, Կատերինա Իվանով-



նայի ընտանիքին և նրա Հին բարեկամությանը իբ՝ Կատե-

րինա Իվանովնա յի Հայրիկի Հետ։ 

— ԱՀա թե ինչու ես առանձնապես շնորՀակաչ եմ ձեզ-

նիք, Ռոդիոն Ռոմանիչ, որ դուք նույնիսկ այսպիսի պայ-

մաններում չխորշեցիք իմ աղուՀացից,— Համարյա Լսելի 

ձայնով ավելացրեց նա,— սակայն ես Հավատացած եմ, որ 

միայն դեպի իմ խեղճ Հանգուցյալ ամուսինը տածած ձեր 

առանձնաՀատուկ բարեկամությունը ձեզ դրդեց կատարել 

ձեր խոսքը։ 

ԱյնուՀետե նա Հպարտ ու փքված նայեց իր Հյուրերին 

ու Հանկարծ մի առանձին Հոգատարությամբ Հարցրեց սե-

ղանի մյուս կողմում նստած խուլ ծեբունուն, թե «արդյոք 

էլի տապակած չի՞ ուղում և արդյոք լիսաբոնյան գինի տր-

վե՞լ են նրան»։ Ծերոլնին չպատասխանեց և երկար ժամա-

նակ չէր կարողանում Հասկանալ, թե իրեն ինչ են Հարցը-

նում, թեև Հարևանները ծիծաղի Համ ար սկսեցին բոթել նր-

բան։ նա միայն շուրջն էր նայում բերանը բացած, որով էլ 

ավելի ՀրաՀբեք ընդՀանոլր զվարճությունը։ 

— Այ քեզ դմբոյի մեկը։ Նայեցեք, նայեցեք, ինչի՞ Հա-

մար են դրան բերել։ Ինչ վերաբերում է Պյոտր Պետրսվի-

չին, ապա նրա նկատմամբ ես միշտ վստաՀ եմ եղել,— շա-

րունակեց Կատերինա Իվանովնան՝1 դիմելով Ռասկոլնիկո-

,— և, իՀարկե, նա նման չէ***— կտրուկ, բարձրաձայն 

ե չափազանց խիստ տեսքով դիմեց նա Ամալյա Իվանով-

նային, որը դրանից նույնիսկ եր կչոտեց,— նման չէ ձեր 

այն պճնվող, թեթևսոլիկ տնվորուՀիներին, որոնք իբրև խո-

ՀաբարուՀի էլ չէին ընդունի Հայրիկիս տանը, իսկ Հանգուց-

յալ ամուսինս այդպիսիներին ընդունելով, իՀաբկե, պատիվ 

կաներ նրանց, այն էլ շնորՀիվ միայն իբ անսպառելի բա-

րության։ 

—> Այո, սիրում էբ խմել, շատ էր սիրում,— Հանկարծ 

գոչեց պարենավորման պաշտոնաթող աստիճանավորը՝ քա-

մելով օղու տասներկուերորդ ըմպանակը։ 

— Հանգուցյալ ամուսինս իրոք ուներ այդ սովորությու-

նը, և գա բոլորին Հայտնի է,— մեկ էլ Հանկարծ նրան կը-

պավ Կատերինա Իվանովնան,— բայց նա բարի և ազնիվ 

մարգ էր, սիրում և Հարգում էր իր ընտանիքըt Վատ էր մի-
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այն այն, որ նա իր բարության շնորհիվ լափից դուրս վրս-

աահում էր ամեն տեսակ անառակ մարդկանց և աստված 

գիտե թե ում հետ էր խմում} այնպիսիների հետ, որոնք նրա 

կոշկատակերին էլ չարժեինք Երևակա յեցեք, Ռոդիոն Ռոմա-

նովիչ, մի անգամ նրա գրպանում մեզրաբլիթհ աքլորիկ գը-

տանք. գալիս է գիտակցությունը կորցնելու չափ հարբած, 

բայց երեխաներին չի մոռացել< 

— Աք~1է$'թԲՒ'՝k։ Ղուք հաճեցիք ասել ա ք ֊ լ ո ֊ բ ի * կ,— 

բղավեք պարենավորման պարոն աստիճանավորը։ 

Կատերինա Իվանովնան նրան պատասխանի չարժա-

նացրեց։ Նա միտք արեց ինչ-որ բանի մասին և շունչ առավ։ 

— Երևի դուք, ինչպես և բոլորը, կարձոլմ եք, թե ես 

Նրա հետ չափից դուրս խիստ Էի վարվում,— շարունակեց 

Կատերինա Իվանովնան՝ դիմելով Ռասկոլնիկովին/— Բայց 

այգ ճիշտ չէ։ Նա ինձ հարգում էբ, նա ինձ շատ, շատ էր 

հարգում, բարեհոգի մարգ էր։ Երբեմն ես այնպե՜ս էի խըղ-

ճոլմ նրան։ Մեկ էլ տեսար նստում է մի անկյունումt նա-

յում է ինձ, մեղքս գալիս է, ուզում եմ փաղաքշել նրան, հե-

տս էլ մտածում եմ՝ «որ փաղաքշես, էլի կհարբի»* միայն 

խստությամբ կաբելի էր շատ թե քիչ զսպել։ 

— Հըմ, այո, լինում էին մազերը քաշքշելու դեպքեր, 

հաճախ էին լինում,— դարձյալ գոչեց պարենավորման աս-

տիճանավորը ու էլի մի գավաթ օղի կոնծեց։ 

— Օգտակար կլիներ ոչ միայն որոշ հիմարների մազե-

րը քաշքշել, այլև նրանց ցախավելով դուրս շպրտել։ Ես հի-

մա հանգուցյալի մասին չեմ խոսում,— պարենավորման 

աստիճանավորին ցասկոտ պատասխանեց Կատերինա Իվա-

նովնան։ 

Նրա այտերի կարմիր բծեբը է՛լ ավելի էին կարմրատա-

կում, կուրծքը ելնում ու իջնում էր։ էլի մի րոպե, և նա ար-

դեն հիստերիկայի մեջ կընկներ։ Շատերը քթների տակ ծի-

ծաղում էին, ըստ երևույթին դա հաճելի էր շատերին։ Ոմանք 

բոթում էին դորքերի պարենավորման աստիճանավորին և 

ինչ-որ փսփսում նրա ականջին։ Ակներև էր, որ ուղում էին 

կռվեցնել նրանց$ 

— Թույլ ավեք հարցնեչ, գաք այգ ի՞նչ եք ակնարկում, 

— հարցրեց պարենավորման աստիճանավորը,— այսինքն՚ 
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ո՞ւմ վերաբերյալ.,. դուք հիմա,,, բարեհաճեցեք արտա-

հայտվել.., Ասենք, հարկավոր չէ, դատարկ բան է։ Դե այրի 

կին է, էլի, որբևայրի է, ներում եմ*.. Փա՛ս։— Եվ նա դարձ-

յալ օղի կոնծեց։ 

Ռասկոլնիկովը նստել էր և լուռ, ղղվանքով էր լսում։, 

Նա ուտում Էր միայն քաղաքավարությունից դրդված, որ-

պեսզի չվիրավորեր Կատերինա Իվանովնա յին, ոբը րոպե 

առ րոպե պա in առներ Էր զնոլմ նրա ափսեին։ Ռասկոլնի-

կովը ակնապիշ նայում Էր Սոն յային։ Սոնյան հետզհետե 

ավելի Էր անհանգստանում և մտահոգվում, նա ԷԼ Էր նա-

խազգում, որ հոգեհացը խաղաղ չի վերշանա, ու վախով 

Էր հետամտում Կատերինա Եվան n վնայի սաստկացող ջղայ-

նությանը։ Ի միշի այլոց նրան հայտնի Էր, որ հենց ինքը, 

Սէ,նյան Լր գլխավոր պատճառը, որով երկու եկվոր կանալք 

այնպես արհամարհանքով Էին վերաբերվել Կատերինա 

Իվանովնայի հրավերին։ Նա Ամալյա Իվանովնայից լսել Էր, 

որ մայրը նույնիսկ վիրավորվել Էր հրավերից և հարցրել՝ «Ես 

ի՛՛նչպես կարող եմ իմ ղստերը նստեցնել uiji] տ ե ս ա կ աղ£[1-

կսւ կուլքիքւ»: Սոնյան նախազգաք)՝ ?էր, որ գա արգեն որեԷ 

կերպ հայտնի է Կատերինա Իվանովնա յին, իսկ իրեն, Սոն-

յային, հասցրած վիրավորանքը էլ ավելի մեծ վիրավորանք 

էր անձնապես Կատերինա Իվանովնայի, նրա երեխաների, 

նրա հայրիկի հասցեին, մի խոսքով, մահացու վիրավորանք 

էր, ու Սոնյան գիտեր, որ հիմա Կատերինա Իվանովնան չի 

հանգստանա, «մինչև որ չասի այգ թրև ող թեթևսոլիկներին, 

թե ինչ են նրանք», և այլն, և այլն։ Հակառակի պես ինչ֊որ 

մեկը սև հացից շինած, մեջտեղից, սլաքով ծակված երկու 

սիրտ դրեց ափսեի մեջ, սեղանի մյուս ծայրից ուղարկեց 

Սոնյային։ Կատերինա Իվանովնան վյրդովվեց և անմիջապես 

բարձրաձայն ասաց, որ դրանք ուղարկողը, իհարկե, «հար-

բած ավանակ է»։ Ամալյա Իվանովնան էլ նախազգալով 

ինչ֊որ վատ բան և դրա հետ մեկտեղ մինչև հոգու խորքը 

վիրավորվելով Կատերինա Իվանովնայի գոռոզությունից, 

հավաքվածների անախորժ տրամադրությունը ցրելու և մի ա֊ 

ժամանակ բոլորի աչքում իրեն բարձրացնելու համար, ռու-

սերեն կոտրա տելով, սկսեց առանց որևէ առիթի պատմել, 

թե ինչ-որ իր ծանոթը, «դեղատան ծառայող Կառլը» գԻշ^ՐԸ 
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գնում էր կառքով, «կառապանը ուզում էր նրան սպանել^ 

Կաոլը նրան շաա, շատ խնդրեց, որ չսպանի, ու լաքեց, ձեռ-

քերը ծալեց, վախեցավ, ու վախից սրտաճաք եղավ»։ Կա-

տերինա Իվանովնան թեև Ժպտաց, բայց իսկույն դիտողու-

թյուն արեց, թե Ամալյա Իվանովնան չպետք է ռուսերենով 

անեկդոտներ պատմի։ Վերջինս է՛լ ավելի վիրավորեց և ա-

ոարկեց, որ իր «ֆատերը (Հայյլը) Բեռլինում շատ, շաա 

պատկառելի մարդ էր և հս/ձախ ձեռքերը գրպաններ էր խո-, 

թոլմ»։ Ծիծ աղկոտ Կատերինա Իվանովնան չհամբերեց և 

ք ա ՚ հ ֊ ք ա ՚ հ քրթշաց, այնպես որ Ամալյա Իվանովնան ար-

դեն կորցրեց վերջին համբերությունը և հազիվ Լր ղսպում 

իր բարկությունը։ 

~՜՚ ^ ՚ Տ քեգ բՀն՚ճ,— գրեթե զվարճացած դարձ յալ փլս-

փըսաց Կատերինա Իվանովնան Ռասկոլնիկովի ականջին,— 

ուզում էր ասել՝ ձեռքերը գրպաններն էբ դնում, բայց դուրս 

եկավ որ ձեռքերը ուրիշների գրպաններն էր խոթում, քխա'֊ 

քխա'։ Ղուք նկատե՛՛լ եք, Ռոդիոն Ռոմանովիչ, որ Պետեր-

բուրգում ապրող այդ բոլոր օտարերկրացիները, այսինքն1 

գլխավորապես գերմանացիները, որոնք ինչ-որ տեղերից 

գալիս են մեզ մոտ, մեզնից ավելի հիմար են։ Համաձայնե-

ցեք, մի՛՛թե կաբելի է պատմել այդպիսի բան, թե «դեղա-

տան ծառայող Կառլը վախից սրտաճաք եղավ», թե նա 

(փսլնքոտըJ փոխանակ կառապանի ձեռքերը կապելու, «ձեռ-

քերը ծալեց ու լացեց, շատ խնդրեց չսպանել իրեն»։ Ա՜յ 

քեզ թեթևսոլիկի մեկը, կարծում է, թե դա շատ հուզիչ է, ոլ 

մտքովն էլ չի անցնում, թե որքան հիմար է ինքը։ Իմ կար-

ծիքով պարենավորման այդ հարբած աստիճանավորը նր-

բանից շատ ավելի խելացի է. գոնե նկատում ես, որ հար-

բեցողի մեկն է, խմելուց է թռցրել խելքը, իսկ մյուսները 

բոլորն էլ հո կարգին են, լուրշ են*,. Ի-ի՚հ, նստել է աչքերը 

շռած։ Բարկանում է, բարկանում, ք ա ՚ հ - ք ա ՚ հ ֊ ք ա ՚ հ , քխա'-

քխա՚֊քխա'։ 

Ուրախ տրամադրված Կատերինա Իվանովնան սկսեց զա-

նազան մանր-մունբ բաներ պատմել ու հանկարծ խոսեց այն 

մասին, թե ինչպես ինքը թոշակի միջոցով իր հայրենի Տ... 

քաղաքում անպայման պանսիոն կբանա ազնվական աղ-

ջիկների համար1 Կատերինա Իվանովնան այդ մասին դեռ 
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չէր հազորդել Ռասկոլնիկովին և իսկույն տարվեց ամենա-

հրապուրիչ մանրամասնությունների շարագրմամբ։ Հայտնի 

չէ, թե ինչ կերպ հանկարծ նրա ձեռքն ընկավ հենց այն «գո-

վասանաթերթը», որի մասին Ռասկոլնիկովին հաղորդել էր 

դեռ հանգուցյալ Մարմելագովը, գինետանը նրան բացատ-

րելով, ոբ Կատերինա Իվանովնան, իր կինը, ինստիտուտն 

ավարտելիսճ շալով պարել էր «նահանղապե ւոի և այլ ան-

ձանց ներկայությամբ»։ Այղ գովասանաթերթը հիմ ա ակ-

ներևաբար պետք է վկայագիր լիներ պանսիոն հիմնելու նը-

կատմամբ Կատերինա Իվանովնա յի իրավունքի մասին, և որ 

գլխավորն է, պատրաստ էր պահվում «երկու պճնվող թեթև-

սոլիկների]կ» ամաչեցնելու համար, եթե նրանք գային հոգե-

հացին, և պարզ ապացուցելու նրանց, որ Կատերինա Իվա-

նովնան ազնվական տանից է, «նույնիսկ կարելի է ասել 

արիստոկրատական տանից, գնդապետի աղջիկ է և անշուշտ 

ավելի լավն է, քան արկածներ որոնող ուրիշ կանայք, որոնք 

այնքան շատացել են վերջին ժամանակներում»։ Գովասա-

նաթերթը իսկույն անցավ հարբած հյուրերի ձեռքերը, Կա-

տերինա Իվանովնան այգ չէր արգելում, որովհետև գովա-

սանաթերթում իրոք e n t o u t e s l e t t r e s 1 նշված էր, որ նա 

արքունի խորհրդականի և կ ա վ ա լ ե ր ի i j n i u m r է , հետևաբար 

իրոք որ հւ՝%մարյա գնդապետի դուստր է։ Ոգևորվելով, Կատերի-

նա Իվանովնան անմիջապես շարադրեց Տ... քաղաքում ապա-

գա սքանչելի ու հանգիստ կյանքի բոլոր մանրամասնու-

թյունները, հիշատակեց գիմնազիայի ուսուցիչներին, որոնց 

հրավիրելու է իր պանսիոնում ղասեր ավանդելու համար, մի 

պատվարժան ծերունու, ֆրանսիացի Մանգոյին, որը ինստի-

տուտում ֆրանսերեն էր սովորեցնում հենց իրեն, Կատերի-

նա Իվանովնային, և որը հիմա էլ դեռ ապրում է Տ*** քաղա-

քում և անշուշտ ձեռնտու վճարով կաշխատի իր մոտt Վեր-

ջապես, բանը հասավ նաև Vոնյային, «որը Կատերինա Իվա-

նովնայի հետ կմեկնի Տ,.* և այնտեղ ամեն կերպ կօգնի նր-

բան»։ Բայց այստեղ հանկարծ մեկը փռթկաց սեղանի մյռւս 

ծայրում։ Կատերինա Իվանովնան թեև աշխատեց այնպես 

ցույց տալ, թե չի լսել սեղանի մյուս ծայրում եղած ծիծաղը, 

բայց անմիջապես, դիտմամբ բարձրացնելով ձայնը, սկսեց 

1 ՀրՒՎ (ֆբանս.)։ 
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ոգևորությամբ խոսել այն մասին, որ Սոֆյա Սեմյոնովնան՝ 

>անկասկածելի ընդունակություններ ունի նրան որպես *դնա-

կան ծառայելու համար, հիշատակեց նրա «Հեզությունը, 

Համբերատարությունը, անձնուրացությունը, ազնվությունը և 

կրթությունըընդ որում շոյեց նրա այտը և տեղից քիչ 

բարձրանալով, եբկու անգամ պինդ Համբուրեց նրանէ Սոն֊ 

յան չիկնեց, իսկ Կատերինա Իվյսնովնան հանկարծ լացեց,-

մտածելով, որ «նա թույլ նքարգեր ունի և հիմար Է, որ նրա 

տրամադրությունը խիստ փչացած Է, որ ժամանակն ք վեր֊ 

ջացնեչ հացկերույթը, և որովհետև ուտելիքը արդեն վեր֊ 

ջացել Է, հարկավոր Է թեյ մատուցեր։ Ամալյա Իվանովնան 

բոլորովին վիրավորված լինելով, որ ոչ մի մասնակցություն 

չի ունեցել ամբողջ խոսակցությանը և Որ իբեն նույնիսկ բ ո ֊ 

լորովին չեն լսում, այդ իսկ րոպեին հանկարծ ռիսկ արեց 

դիմել վերջին փորձին և թաքուն տխրությամբ համարձակ֊ 

վեց Կատերինա Իվանովնային հազորդել չափազանց կարե֊ 

վոբ և խորիմաստ մի դիտողություն այն մասին, որ ապագա 

պանսիոնում պետք Է հատուկ ուշադրություն դարձնել աղ֊ 

ջիկնեբի (ղի վեշե) սպիտակեղենի մաքրության վյրա և որ 

«անպայմա՛ն պետք Է լինի մի լավ գամա (դի դամե) ոբը լավ 

Հսկի սպիտակեղենինյօ և երկրորդ՝ ոբ (Xջահել աղջիկները բ ո ֊ 

լորն Էլ գիշերները ծածուկ կերպով ոչ մի ռոման (վեպ) 

չկարդան»։ Կատերինա Իվանովնան, որ իրոք վրդովված Էր 

և խիստ հոգնած և ոբին արդեն բոլորովին ձանձրացրել Էր 

ՀոգեՀացը, իսկույն «կտրեց» Ամալյա Իվանովնայի խոսքը, 

ասելով, որ վերշինս orդատարկ բան Է բարբաջում» և ոչինչ 

չի հասկանում և որ գի վեշենների (մաքուր սպիտակեղենի) 

մասին Հոգալը ոչ թե ազնվականական պանսիոնի վերա տես֊ 

չուհու, այլ հանդերձապահի գործն Է. իսկ ինչ վերաբերում 

Է ռոմաններ կարդալուն, ապա գա նույնիսկ ուղղակի ան-

վայելուչ բան Է և ինքը խնդրում Է, որ Ամալյա Իվանովնան 

լռի։ Ամալյա Իվանովնան կաբմբատակեց, ու չարանալովդ 

ա՛սաց, որ ինքը միայն «բաբիք Էբ ցանկանում», «շատ ու շատ 

բարիք Էր ցանկանումյ> և ար *բնակարանի համար վաղուց 

իրեն դելդ (փող) չի վճարվում»t Կատերինա Իվանովնան ան-

միջապես «սաոաեցՅ նրան, ասելով, թե նա ստում Է, 9ոչ 

մի բարիք Էչ չի ցանկանում*, որովհետև դեռ երեկ, երթ 
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Հանգուցյալը դեռ սեղանի վըա էը, նա, տանտիրուՀին իրեն՝ 

տանջում էը բնակարանի Համարւ Ամալյա իվանովնան, շա-

րունակելով ռուսերեն կոտբատել, ասաց, ոբ ինքը Հրավի-

բել էբ այն կանանց, բայց նրանք չեկան, ոբովՀետև նրանք 

ազնվաբարո կանայք են ե չեն կարող գալ ոչ ազնվաբարո 

կանանց մոտ»է Կատերինա Իվանովնան իսկույն ևեթ «շեշ-, 

տեց», թե ոբովՀետև Ամալյա Իվանովնան փնթիի մեկն Է, ուս-

տի և չի կարող դատողություն անել, թե ինչ Է իսկական 

ազնվութ յունլո Ամալյա Իվանովնան այդ չՀանդուրմեց և 

անմիջապես Հայտարարեց, թե իր <rֆատերը Բեռլինում շատ, 

շատ պատկառելի մարդ Էր ու ման Էր գալիս ձեռքերը գըբ-

պանները դրած ու Հաճւսիյ բերանով փո՚լֆ, փո՚լֆ Էր անում», 

ու իբ ֆա տերին իսկությամբ ներկայացնելու Համ ար Ամալ-

յա Իվանովնան աթոռից վեր թռավ, ձեռքերը դրեք գրպան-

ները, ուռցրեց այտերը ու սկսեց քերանով ինչ-որ անորոշ, 

փո՚լֆ֊փո ւֆի նմանվող ձայներ Հանել։ Բոլոր տնվորները 

քա Հ-քա Հ քրքջում Էին, ու նախազգալով գոտեմարտը, 

Հավանության բացականչություններով դիտմամբ խրախու-

սում կին Ամալյա Իվանովնա յին t Բայց Կատերինա Իվանով-

նան արղեն չԼր կարող այդ բանը տանել և անմիջապես, 

ի լուր ամենքի «կտրուկ» ասաց, որ Ամալյա Իվանովնան 

գուցե և երբեք Հայր չի ունեցել, որ Ամալյա Իվանովնան 

ուղղակի պհտերբոլրզյան Հարբեցող չուխոնուՀի Է և ան-

շուշտ առածներում մի որևէ տեղ խոՀւսրարուՀի Է եղել, թեր-

ևս դրանից էլ վատ բԱէն։ Ամալյա Իվանովնան կսւրմ րա տա -

կ եց խեցգետնի պես ու ճղճղալով ասաց, որ Կատերինա Իվա-

նովնան ինքր գուցե (Tամենևին Էլ ֆատեր չի ունեցել, իսկ 

ինքը Բեռլինում ֆատեր ուներ, որը երկար սերթուկ Էր Հագ-

նում և շարունակ փո՚ւֆ, վա՚ւֆ, փո՚ւֆ Էր անում»։ Կատե-

րինա Իվանովնան արՀամաբՀանքով ասաց, որ իր ծագումը 

բոլորին Հայտնի Է, որ Հենց այդ գովասանաթերթում տպա-

գիր տառերով նշված Է, որ իր Հայրը գնդապետ Էր, իսկ 

Ամալյա Իվանովնա յի Հայրը (եթե նա իրոք ինչ-որ Հայր Է 

ունեցել) Հավանորեն Պետերբոլբգի մի որևէ չոլխոն էր, կաթ 

էբ ծախում, ավելի ճիշտ է այն, որ ամենևին էլ Հայր չի 

եղել, ոբովՀետև դեռ մինչև ա յժմ էլ Հայտնի չէ, թե ինչ է 

Ամալյա Իվանովնա յի Հայրանունը, Իվանովնա՞, թե՞ կոպ֊ 
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վիգովնա։ Ամալյա Իվանովնան բոլորովին կատաղելով և թը-

ռոլնցքը խվ։ելով սեղանին, ճչաց֊ճղճզաց, որ ինքը Ամաէյա 

Իվանովնա է և ոչ թե էյուդվիգովնա, որ իր հոր անունը Իո֊ 

հան էր ե նա րոլրմայստեը էր, որ Կատերինա Իվանովնա յի 

հայրը երբեք և ամենևին էլ բուրմայստեբ չի եղել։ Կատերի֊ 

նա Իվանովնան աթոռից վեր կացավ և խիստ տոնով, առ֊ 

երևույթ հանղիստ ձայնով (թեև բոլորովին սփրթնած էր և 

հուզմունքից ելնում ու իջնոէճ էր կուրծքը) ասաց, որ եթե 

նա թեկուզ միայն մի անգամ էլ համարձակվի «իր քոսոտ 

ֆատերիշկւս յին համեմատել նրա հայրիկի հետ, ապա ին֊ 

քը, Կատերինա Իվանովնան, կպոկի նրա Գ[խադիրր "ւ ԿտՐ" 

բորի ոտքերով»t Այդ լսելով, Ամսղյա Իվանովնան սկսեց 

վազվզել սենյակում և ամբողջ ումով մեկ ղոռւսլ, որ ինքը 

տանտիրուհի է, և Կատերինա Իվանովնան «հենց այս րո֊ 

պեիս պետք է հեռանա բնակարանիցi>, այնուհետ և սկսեց 

սեղանից հավաքել արծաթե գդալները։ Աղմուկ ու շրմվաց 

բարձրացավ. երեխաները լացեցին։ Սոնյան նետվեց Կատե֊ 

բինա Իվանովնա յին զսպելո։? բայց երբ Ամալյա Իվանով֊ 

նան հանկարծ ինչ֊որ բղավեց դեզին տոմսի մաս ին, Կա֊ 

տեբինա Իվանովնան ետ հրեց Ս ոնյային ու նետվեց դեպի 

Ամալյա Իվանովնան, որպեսզի անհապաղ ի կատար ածեր 

իր սպառնալիքը գլխադիրի նկատմամբ։ Այդ րոպեին դուռը 

բացվեց, և սենյակի շեմքում հանկարծ հայտնվեց Պյոտր 

Պետրովիչ Լուժինը։ Նա կանգնած էր և խստաբարո, ռւշա֊ 

դիր հայացքով նայում էր հավաքվածներինt Կատերինա 

Իվանովնան արագ մոտեցավ նրան։ 

I I I 

— Պ յոտբ Պետրովիչ, գոնե դուք պաշտպանեցեք,— զո֊ 

չեց նա,— հասկացրեք այդ հիմար արարածին, որ չպետք է 

համարձակվի այդպես վարվել ազնվաբարո, դժբախտացած 

կնոջ հետ, որ Դրա դեմ դատարան կա... Ես հենց զեներալ-

նա հան գա պետին կդիմեմ... սա պատասխան կտա... Հիշե֊ 

լով իմ հոր աղուհացը, պաշտպանեցեք որբերիս... 

— Ներեցեք, տիկին... Ներեցեք, ներեցեք, տիկին,— 

առա բկ Ում էր Պյոտբ Պետրովիչը,— ինչպես և հայտնի է 
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ձեզ, ես բոլորովին ԷԼ պատիվ չեմ ունեցել ճանաչելու ձեր 

հայրիկին*,, ներեցեք, տիկին (մեկը բարձրաձայն քրքչաց), 

Ու մտադիր չեմ մասնակցելու ձեր ե Ամալյա Իվանովնայի 

անընդհատ եբկպառակսւթ յոլններին,,, Ես իմ գործով եմ 

եկել»,, ոլ ցանկանում եմ անհւմպաղ բացատրվել ձեր խոըթ 

աղչկա, Սոֆյա,,, Իվանովնայի հետ,,. Կարծեմ այդպե՛՛ս 

պետք է անվանել ձ՝րան։ Թույլ տվեք անցնել... 

Ու Պյոտր Պետրովիչը անցնելով Կատերինա Իվանովնա-

յի կողքիցf քայլեց դեպի դիմացի անկյունը, ուր գտնվում 

էբ Սոնյան։ 

Կատերինա Իվանովնան տեղնուտեղը մնաց կանգնած, 

ասես կայծակնահաբ եղավ։ Նա չէր կարողանում հասկա-

նալ, թե Պյոտր Պետրովիչը ինչպես կարող էր ուրանալ նրա 

հայրիկի աղուհացը։ Մի անգամ մոգոնելռվ այդ աղուհացը, 

նա արդեն ինքը սրբությամբ հավատում էր դրան։ Կատերի-

նա Իվանովնա յին ապշեցրեց նաև Պյոտր Պետրովիչի պաշ-

տոնական, սառը, նույնիսկ ինչ-որ արհամարհական սպառ-

նալիքով լեցուն տոնըւ Ո։ բոլորն էլ նրա երևալուն պես 

հետզհետե սսկվեցին։ թացի այն, որ «գործիմաց և լուրշն 

այդ մարգը ամենևին սազական չէր ամբողշ խմբին, երևում 

էր, որ նա եկել է մի ինչ֊որ կարևոր բանի համար, որ հա-

վանորեն մի ինչ֊որ արտասովոր պատճառ էր նրան բերել 

այդպիսի մարգկանց մոտ և որ ուրեմն այժմ ինչ֊որ թան է 

պատահելու, ո՛վ գիտե ինչ է լինելու1 Ռասկոլնիկովը, որ 

կանգնած էբ Սոնյայի կողքին, մի կողմ անցավ, տեղ բա* 

նալով նրա համար։ Պյոտր Պ ետրովիչը կարծես նրան բոլո-

րովին չնկատեց։ Մի րոպե հետո շեմքում երևաց նաև էե-

բեզյատնիկովը, նա սենյակ չմտավ, այլ կանզ առա՛վ ինչ-որ 

մի առանձին հետաքրքրություն, համարյա զարմանք ար-

տահայտող դեմքով, ունկնդրում էր, բայց կարծես երկար 

ժամանակ չէր կարողանում ինչ-որ քան հասկանալ։ 

— Ներեցեք, որ ես գուցե խանգարում եմ, բայց բավա-

կան կարևոր գործ կա,— ասաց Պյոտր Պետրովիչը առայժմ 

անորոշ մտքով, առանձնապես չդիմելով ոթևէ մեկին,— ինձ 

համար նույնիսկ ուրախալի է րոլոբի ներկայությունը։ Ամալ֊ 

յա Իվանովնա, ձեզ, որպես տանտիրուհու, խոնարհաբար 

խնդրում եմ ուշադրություն դարձնել Սոֆյա Իվանովնայի 
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հետ իմ հետագա խոսակցության վրա։ Սոֆյա Իվանովնա, 

— շարունակեց նա՝ ուղղակի դիմելով խիստ զարմացած և 

արդեն նախապես վախեցած Սոնյային,— իմ սեղանից, իմ 

բարեկամ Անդբեյ Սեմ յոնովիչ Լեբեզյատնիկովի սենյակից, 

ձեր այցելությոլնից անմիջապես հետո չքացավ ինձ պատ-

կանող հաբյուբ ռուբլիանոց պետական մի թզթադրամ։ Եթե 

դուք որևէ կերպ գիտեք և մյ^զ ցույց կտաք, թն հիմա այն 

որտեղ է գտնվում, ապա ազնիվ խոսքով հավատացնում եմ 

ձեզ ՈԼ բոչորին վկա եմ վերցնում, որ գործը հենց դրանով 

էլ կվերջանա։ Հակառակ դեպքում ստիպված կլինեմ շատ 

լուրջ միջոցների դիմել, այգ դեպքում... ինքներդ ձեզ կըշ-

տա մրեք։ 

Սենյակում խոր լռություն տիրեց։ Լռեցին նույնիսկ լա-

ցող երեխաները։ Սոնյան կանգնել էը մեռելի պես գունատ, 

նայում էր Լուժինին և չէր կարողանում որեէ բան պատաս-

խանել։ Նա կարծես դեռ ոչինչ չէր հասկանում։ Անցավ մի 

քանի վայրկյանt 

— Դեհ, ՛ի՞նչ կասեք,— Հարցրեց Լուժինը՝ ակնապիշ 

նայելով նրան։ 

— ծ» չգիտեմ... Ես ոչինչ չգիտեմ...— վերջապես, թույլ 

ձայնով ասաց Սոնյան։ 

— Հա֊ա՞, չգիտե՞ք,— նորից հարցրեց Լուժինը ու էլի 

մի քանի վայրկյան լոեց։ — Լավ մտածեցեք, օրիորդ,— 

ասաց նա խստորեն, բայց կարծես դեռ էլի հորդորանքով,— 

կշռադատեցեք, նս համաձայն եմ ձեզ դեռ ժամանակ տալ 

մտածելու համար։ Հաճեցեք նկատի առնել, ոբ եթե ես հա-

վատացած չչինեի գբանում, ապա, իհարկե, շնորհիվ իմ 

փորձառության, ռիսկ չէի անի այսպես ուղղակի մեղադրել 

ձեզ, որովհետև ուղղակի և բացահայտ, բաէց ոուտ կամ 

նույնիսկ սխալմամբ թույլ տրված մեղադրանքի համար որոշ 

իմաստով ես ինքս եմ պատասխանատու։ Ես այդ գիտեմ ։ 

Այսօր առավոտյան իմ կարիքների համար ես մանրեցի 

հինգ տոկոսյսնոց մի քանի բանկնոտ, ճիշտ երեք հազար 

ռուբլի գումարով։ Հաշիվը գրված է և գտնվում է իմ քսա-

կումt Անդրեյ Սեմ յոնովիչը վկա է, որ եո գալով տուն, սկը֊ 

սեցի հաշվել փողերը, ու հաշվելով երկու հազար երեք հար-

յուր ռուբլի, դրեցի քսակիս մեջ, իսկ քսակը սերթուկիս կո-
֊ ա -



զա գրպան ոլմն է։ Սեղանի վրա մնում էր թղթադրամներով 

մոտ հինգ հարյուր ռուբլի, դրանց մեջ երեք հատ հարյուր 

ռուբլիանոց։ Այգ պահին դուք եկաք (իմ կանչելով), ու հե֊ 

տո շարունակ գտնվում էիք ինձ մոտ, չափազանց շփոթ-

ված էիք, այնպես որ խոսակցության ժամանակ նույնիսկ 

երեք անգամ վեր կացաք ու չգիտեմ ինչու շտապում էիք 

գնալ, թեև մեր խոսակցությունը դեռ չէր վերջացել։ Անդրեյ 

Սեմյոնովիչը կարող է վկայել այգ ամենը։ Հավանորեն դուք 

ինքն երգ, օրիորդ, չեք մերժի վկայել և հայտարարել, որ ես 

Անդրեյ Սեմյոնովիչի միջոցով ձեզ կանչել էի միայն նրա 

համար, որպեսզի ձեզ հետ խոսեի ձեր ազգականուհու, Կա-

տերինա Իվանովնայի ողբալի և անօգ վիճակի մասին (ես 

չկարողացա գալ նրա մոտ, հոգեհացինինչպես և այն 

մասին, թե որքան օգտակար կլիներ նրա համար բաժանոր-

դագրություն, վիճակախաղ կամ նման մի բան կազմակեր-

պել։ Ղոլք ինձ շնորհակալություն հայտնեցիք և նույնիսկ 

արտասվեցիք (ես ամեն ինչ պատմում եմ այնպես, ինչպես 

որ եղել է, որպեսզի նախ՝ այգ ամենը հիշեցնեմ ձեզ և երկ-

րորդ՝ ձեզ ցույց տամ, որ իմ հիշողությունից ոչինչ չի վրի-

պել)։ Այնուհետև ես սեղանից վերցրի տասը ռուբլիանոց մի 

թղթադրա։ք և տվի ձեզ, որպես իմ կողմից սկզբնական օժան-

դակություն ձեր ազգականուհուն։ Անդրեյ Սեմյոնովիչը տե-

սավ այդ ամենը։ Այնուհետև ես ձեզ ճանապարհեցի մինչև 

դուռը, դուք դարձյալ ինչ֊որ շվէոթվաձ Էիք։ Ես ու Անդրեյ 

Սեմյոնովիչը խոսեցինք մոտ տասը րոպե, որից հետո Անդ-

րեյ Սեմյոնովիչը գնաց, իսկ ես նորից մոտեցա սեղանին, 
որՒ 4Րա ԴրՎած Էին փողերը, ես նպատակ ունեի հաշվել 

դրանք ու առանձին տեղավորել, ինչպես և առաջ ենթադրել 

Էի։ Ես զարմանքով տեսա, որ թղթադրամներից մի հարյուր 

ռուբլիանոց Էր պակասում։ Դե ուրեմն հաճեցեք դատել, եո 

ոչ մի կերպ չեմ կարող կասկածել Անդրեյ Սեմ յոնովիչի նը-

կատմամբ, նույնիսկ ամոթ եմ համարում նման բան ենթա-

գրել։ Ես նաև չէի կարող փողերը սխալ հաշվել, որովհետև ձեր 

գալուց մի րոպե առաջ վերջացնելով հաշվելը, ես գտա, որ 

հանրագումարը ճիշտ է։ Ինքներդ համաձայնեցեք, ոբ հի-

շելով ձեր շփոթմունքը, հեռանալու հապճեպությունը, ձեր 

ձեռքերը որոշ ժամանակ սեղանի վրա պահելը, վերջապես, 



նկատի առնելով ձեր հասարակական վիճակը և դրա հետ 

կապված սովորությունները, ես, այսպես ասած, սարսափե-

լով և նույնիսկ կամքիս հակառակ ս տ ի պ վ ա ծ եղա ձեր նը-

կատմամր կասկած տանել, իհարկե դաժան, բայց արդա-

րացի կասկած։ Նաև ավելացնում եմ և կրկնում, որ թեև ես 

դրանում մ ի ա ն գ ա մ ա յ ն հավատացած եմ, բայց և այնպես 

հասկանում եմ, որ իմ այս մ ե զագբյսնքը կարող Է ինձ հա-

մար որոշ չափով վտանգավոքէ0 լինել* Բայց, ինչպես տես-

նում եք, ես այս բանից ձեռք չքաշեցի* ես ըն դղիմացա, և 

ահա թե ինչ պատճառս վ, Միայն և միայն ձեր սև ապերախ-

տության պատճառով, օրիորդ։ Ինչպե"ս։ Ես ձեզ հրավի-

րում եմ ձեր աղքատ աղգականոլհուն օժանդակելու նսլա֊ 

տա կով, ես ձեղ տրամադրում եմ ուժերիս ներածին չավ։ օգ-

նություն, տասը ռուբլի, իսկ դուք տեզնւոտեդր, հենց նույն 

պահին այգւդես եք վարվում ինձ հետ։ Ոչ, այդ արդեն լավ 

չէ։ Անհրաժեշտ է խրատել։ Լավ մտածեցեք* այդ դեռ քիչ է, 

որպես ձեր իսկական բարեկամ (հարկավ\1, այս պահին դուք 

չեք կարող ավելի լավ բարեկամ ունենալխնդրում եմ ձեղ՝ 

ուշքի եկեք։ Այլապես անողոք կլինեմ։ Ղեհ, ուրեմն ի՞նչ։ 

— Ես ձեզնից ոչինչ չեմ վերցրել,— սարսափահար շը-

շրնշաց Սոնյան,— դուք ինձ ավիք տասը ռուբլի, ահա, 

վերցրեքt — Սոնյան գրպանից հանեց թաշկինակը, գտավ 

դրա կապված ծայրը, քանդեց կապը, հանեց տասը ռուբ-

լիանոց թղթադրամը ու մեկնեց Լոլժինին։ 

—- Եսկ մնացած հարյուր ռուբլին վերցնելը դուք այն-

պես էլ չե՞ք խոստովանում,— կշտամբանքով ոլ կտրուկ 

ասաց Լուժինը՝ չընդունելով թղթադրամը։ 

Սոնյան նայեց շուըշը։ Բոլորը սարսափ և խստություն, 

ծաղրանք ու ատելություն արտահայտող դեմքերով նրան 

էին նայում։ Սոնյան դարձավ դեպի Ռասկոլնիկովը... Սա 

ձեռքերը ծալած կանգնել էր պատի մոտ և բորբ հայացքով 

զննում էր նրան։ 

— Ախ, տեր աստված,— հաոաչեց Սոնյան։ 

— Ամալյա Իվանովնա, պետք է հայտնել ոստիկանու-

թյանը, ուստի և խոնարհաբար խնդրում եմ ձեզ, առայժմ 

մեկին ուղարկեցեք դռնապանին կանչելու,— կամացուկ և 

նույնիսկ սիրալիր ասաց Լուժինը։ 
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— Գոտ դեր րարմհերցիգե1, ես այդպես էլ գիտեի, up 

նա է գողացել,— ձեռքերն իրար զարկեք Ամալյա Իվան սվ-

նան։ 

— Դուք այդպես էլ գիտե՞իք,— վրա բերեք Լուժինը,— 

ուրեմն առաջ էլ որոշ հիմք եք ունեցել այդպես եզբակաց-

նելու։ Խնդրում եմ ձեզ, հարգելի Ամալյա Իվանովնա, միտ-

ներդ պահեցեք ձեր խոսքերը, սրոնք, սակայն, վկաների 

ներկայությամբ ասացիք։ 

Հանկարծ բոլոր կողմերից բարձր խոսակցություն սկըս-

վեցւ Բոլորը շարժվեցին տեգերից։ 

— Ինչպե֊ե՜ ֊ես,— հանկարծ ուշքի գալով գոչեց Կա-

տերինա Իվանովնան ե գլխապատառ նետվեց դեպի Լուժի-

նը,— ինչպե՜ս, դուք նրան գողսւթյո՞ւն եք վերագրում, հա՞, 

նրա՞ն, ԱոնյայիԴ։ Ա՛խ, ստոր մարդ։— Եվ նա արագ մ ո ֊ 

տեցավ Սոնյա յին, հյուծված ձեռքերով պինգ գրկեց նրան։ 

— Սոնյա, ի՛՛նչպես համարձակվեցիր նրանից տասը 

ռուբլի վերցնել, ա՛յ հիմար։ Տուր, տեսնեմ, տուր իսկույն 

այգ տասը ռուբլին։ 

Ու Աոնյայից վերցնելով թղթադրամը, Կատերինա Իվա-

նովնան ճմռթեց այն ե ուժգին շպրտեց Լուժինի երեսին։ Գըն֊ 

դիկը դիպավ Լուժինի աչքին և ընեավ հատակին։ Ամալյա 

Իվանովնան նետվեց փոզը վերցնելու։ Պյոտբ Պ ետրովիչը 

զայրացավ։ 

— Զսպեցեք այդ խելագարին,— բղավեց նա։ 

Այգ րոպեին գռան մոտ, Լեբեզյատնիկովի կողքին երևա֊ 

ցին էլի մի քանի մարդիկ, որոնց մեջ էին նաև երկու եկվոր 

կանայք։ 

— Ինչպե՜ս, խելագա՞ր, ե՞ս եմ խելագարը, հիմար,— 

ճզճզաց Կատերինա Իվանովնան։ — Խելագարը գոլ ինքդ 

էս, դատական խլուրդ, ստոր մարգ։ Սոնյա՞ն, Սոնյա՞ն պի-

տի վերցնի դրա փոզը։ Սոնյա՞ն Է դող, հա՞։ Նա գեո քեզ 

ցույց կտա, հիմարի մեկը,— ու Կատերինա Իվանովնան 

հիստերիկաբաբ քրքջաց։ — Ա՛յ քեզ հիմաբի գլուխ,— նետ-

վեց նա բոլոր կողմերը՝ ամենքին մատնացույց անելով Լու-

ժինին։ — Ինչպե՜ս, գոլ Է՛՛լ, անամոթ,— դիմեց նա աան-
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տիրուհուն,— դու է՞չ ես պնդում, որ նա «գողացել* է, 

ստոր արարած, կրի նոլին հագած պրուսական խրտվիլակ։ 

Ա՛յ քեզ բան, ախր նա սենյակից դուրս էլ չի եկել, ու հենց 

որ եկավ, ա՛յ ստոր մարդ, իսկույն նստեց իմ կողթին, բո-

լորն էլ տեսան։ Հենց Ռոգիոն Ռոմանովիչի մոտ էլ նստեց,** 

Խւղարկեցեք նրան։ Քանի որ նա սենյակից ոչ մի տեղ չի 

գնացել, ուրեմն փողը պետք է իր*մոտը լինի։ Ղե փնտրիր, 

է՛, փնտրիր, փնտրիր։ Եթե չգտնես, բարեկամ, ապա պա-

տասխան կտաս։ Թագավորի մոտ, թագավորի մոտ, հենց 

ողորմած թագավորի մոտ կգնամ, ոտքերը կընկնեմ, կգնամ 

հենց այժմ, հենց այսօր, ես որբ եմ, ինձ կթողնեն նրա մոտ։ 

Ղու կարծում ես չե՞ն թողնի* ո՛չ, ստում ես, կհասնեմ, 

կհասնեմ նրա մոտ։ Ղու Vոնյայիս խեղճությո՞ւնն էիր հաշ-

վի առել, հա՜', գոլ դրա վրա* էիբ հույս գրել։ Իսկ ես հո 

ճարպիկ եւJ, բարեկամ։ Գլխկոնծի կգաս։ Փնտրի՛ր, գե փըն-

աըրիք, է'Հ փնտրի՛ր։ 

Ռլ Կատերինա Իվանովնան մոլեգնաբար քաշքշում էր 

Լուժինին դեպի Սոնյան։ 

— Ես պատրաստ եմ, ու պատասխանատու եմ դրա հա֊ 

մար*** բայց զսպվեցեք, տիկին, զսպվեցեք։ Ես շատ լավ եմ 

տեսնում, որ ղուք ճարպիկ եք։ Այգ*** այգ ի՞նչպես կարելի 

է անել,— մրթմրթում էր Լուժինը,— այդ պետք է անել ոս֊ 

տիկ անութ յան ներկայությամբ* + * ասենք հիմա էլ բավական 

շատ վկաներ կան,** Ես պատրաստ եմ*** Բայց ախր դա 

դժվար է տղամարդու համար*** սեռերի տարբերության 

պատճառով,** Գուցե օգնության գար Ամալյա Իվանովնան*** 

Սակայն գործը այդպես չի արվում**. Հապա ի"նչ անել։ 

— Ռւմ որ կուզեք։ Ով ուզում է թող խուզարկի,— բղա-

վում էր Կատերինա Իվանովնան,— Սոնյա, շուռ տուր գըը-

պաններդ։ Այգպես, այդպես։ նայիր, հրեշ, մի գրպանը դա-

տարկ է, մեշը թաշկինակն էր, տեսնո՞ւմ ես։ Ահա մյուս 

գրպանը, ահա, տեսնո՞ւմ ես, տեսնո՞ւմ ես։ 

Ռւ Կատերինա Իվանովնան չէ թե շուռ տվեց, այլ ուղ-

ղակի երկու գրպանն էլ մեկը մյուսի ետևից դուրս քաշեցt 

Բայց երկրորդ, աշ գրպանից հանկարծ գուրս թռավ թղթի 

մի կտոր և օդԱլմ ծուռ գիծ քաշելով, ընկավ Լուժինի ոտքերի 

տակt Բոլորը այդ տեսան* շատերը ճչացին։ Պյոտր Պե տրո֊ 
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վք՚չը կոացավ, Հատակից երկու մատով վերցրեց թուղթըէ 

բարձրացրեց այնպես, որ բոլորը տեսնեն, ու բաց արեց։ Դա 

ութ տակ ծալված հարյուր ռուբլիանոց թղթադրամ Էր։ 

Պյոտր Պ ետրովիչը պտտեց ձեռքը՝ բոլորին ցույց տալով 

թղթադրամը։ 

— Գող, կորիր֊ղնա իմ բնակարանից։ Ոստիկանոլթյուն, 

ոստիկանս» թյուն կանչեցեք,— ճղճղաց Ամալյա Իվանով-

նան,— դրանց պետք Է Աիբիր քշել, կորեք այստեղից։ 

Բոլոր կողմերից բացականչություններ լսվեցին։ Ռաս-

կոլնիկովը լսում Էր աչքերը Աոնյա յին հառած, երբեմն Էլ 

մի ակնթարթ նայելով Էոլմինին։ Սոնյան կանդնել էր նույն 

տեղում, ասես ուշագնաց վիճակում։ Նա համարյա նույնիսկ 

զարմացած էլ չէր։ Հանկարծ նրա ամբողջ դեմքը կաբմրատա-

կեց* նա ճչաց ոլ ձեռքերով ծածկեք դեմքը։ 

— Ոչ, այդ ես չեմ արել, ես չեմ վերցրել, ես չգիտեմ,— 

սիրտ կտրատող լացուկոծով գոչեց նա ու նետվեց դեպի Կա-

տերինա Իվանովնանt Վերջին ս ղրկեց նրան ե պինդ սեղմեք 

իրեն, կարծես ուղում էբ նրան կրծքով պաշտպան ել բոլո-

բՒՅ։ 

— Սոնյա, Սոնյա, ես չեմ հավատում, տեսնո՞ւմ ես, 

չեմ հավատում,— գոչում էր (չնայած ակներև վւաստին) 

Կատերինա Իվանովնան՝ նրան, ինչպես երեխայի, օրորե-

լով իր գրկում, նրան համբուրում էր անընդհատr վերցնում 

էր նրա ձեռքերը, դնում իր երեսին, համբուրում։ — Դոլ 

ի՛՛նչպես կարող էիր վերցնել, ի՛նչ հիմար մարդիկ են սը-

րանք. օ, տեր աստված, հիմարներ եք դուք, հիմարնե՛ր,— 

ճչում էր Կատերինա Իվանովնան՝ դիմելով բոլորին,— ախր 

դուք դեռ չգիտեք, չգիտեք, թե ինչպիսի աղջիկ է սա, ինչ-

պիսի սիրտ ունի։ Սա՞ գողանա, հա"։ Ախր սա իր վերջին 

շորը կհանի, կծախի, ոտաբոբիկ ման կգա և ունեցածը ձեղ 

կտա, եթե ձեզ հարկավոր լինի, ա՛յ թե ինչպիսին է սա։ Դե-

ղին աոմս էբ ստացել, որովհետև իմ երեխաները բոլորովին 

քաղցած էին, մեզ համար էր իրեն ծախեի*• Ա՛խ, հանգուց-

յալ, հանգուցյալ, ա' խ, հանգուցյալ, տեսնո՞ւմ ես, տես-

նո՞ւմ ես։ Ա"յ քեզ հոգեհաց։ Տե՛ր աստված, դե պաշտպա-

նեցեք սրան, ի՛նչ եք բոլորդ էլ կանգնել։ Ռողիոն Ռոմանո-

վիչ, դո՞ւք ինչու չեք պաշտպանում, դուք է՞լ եք հա վատում, 
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ինչ է։ Դուք բոլոր դ էլ, բոլորդ էլ, բոլոր դ էլ չարժեք սրա 

ճկույթը։ Տեր աստված, վերջապես, պաշտպանե ցեք, էլի ։ 

Խեղճ, թոքախտավոր, որբևայրի Կատերինա Իվանովնա* 

յի լացը կարծես թե ուժեղ տպավորություն թողեց ներկա-

ների վրա։ Ցավից ծռմռված, թառամած, թոքախտային այգ 

դեմքի վրա, այղ չորացած, արնակալած շուրթերին, այդ 

խռպոտ֊ճղճզան ձայնի մեջ, երեխայի լացի նմանվող այղ 

աղիողորմ լացի մեջ, պաշտպանության այղ դյուրահավատ 

և միաժամանակ հուսահատական աղերսանքի մեջ այնքա ն 

խղճալիություն, այնքա՛՛ն տառապանք կար, որ կարծես թե 

բոլորն էլ խղճացին դժբախտ կնոջը։ Գոնե Պյոտր Պետրո֊ 

վիչը իսկույն ևեթ իւղ6այ յ : 

— Տիկին, տիկին,— բացականչեց նա ազդու ձայնով,— 

այս փաստը ձեզ չի վերաբերում։ (1չ ոք չի համարձակվի ձեզ 

մեղադրել, թե դուք այդպիսի դիտավորություն եք ունեցել 

կամ նրա հետ համաձայնության եք եկել, մանավանդ որ 

հենց դուք շոլռ տվիք գրպանը և հայտնաբերեցիք թղթա-

դրամը, հետևաբար դուք ոչինչ չդիտեիք։ Միանգամայն և 

միանգամայն պատրաստ եմ ցավելու, որ այսպես ասած, 

ազքատությոլնր ստիպել էր Սոֆյա Սեմյոնովնային այդ֊ 

"քիսի քայլ անել, բայց օրիորդ, ինչո՞ւ դուք չէիք ուղում 

խոստովանել։ Խայտառակությունի՞ց էիք վախենում։ Առա-

ջին քա՞յլն էր։ Գուցե շփոթվա՞ծ էիք։ Հասկանալի է, շատ 

հասկանալի... Բայց ինչի՞ համար էր հարկավոր այդպես 

վարվել։ Պարոններ,— դիմեց Լուժինր բոլոր ներկաներին,— 

պարոններ, ցավելով և, այսպես ասած, կարեկցելով, ես 

պատրաստ եմ նույնիսկ հիմա էլ ներել չնայելով ինձ հաս-

ցըրած վիրավորանքներին։ Թող այս ամոթանքը ձեզ խրատ 

լինի ապագայի համար, օրիորդ,— դիմեց նա Սոնյային,— 

իսկ ես այս գործը անհետևանք եմ թողնում և կարճում եմ, 

թող այդպես էլ լինի։ Բավական է։ 

Պյոտր Պետրովիչը խեթ֊խեթ նայեց Ռասկոլնիկովին։ 

Նրանց հայացքները իրար հանդիպեցին։ Ռասկոլնիկովի 

բորբ հայացքը պատրաստ էր մոխրացնելու նրան։ Այնինչ 

Կատերինա Իվանովնան կարծես էլ ոչինչ չէր լսում. նա խե-

լահեղորեն դբկսւմ և համբուրում էր Սոնյային։ Երեխաները 

ամեն կողմից նույնպես փարվեցին Սոնյային, իսկ Պոլեչ-
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կան, որը այնքան էլ չէր հասկանում գործի էությունը, կար-

ամբողջովին ո ուզվել էբ արցունքների մեջ, հեկեկում 

էբ ն լացից սւռած իր սիրունիկ դեմքը սեղմում Սոնյայի 

Ուսին i 

Ինչպի՛՛սի ստորություն է դա,— հանկարծ դոնից 

լսվեց բարձր մի ձայն։ 

Պյոտր Պ ետրովիչը արադ ետ նայեց։ 

— Ինչպիսի՜ ստորություն,— կրկնեց Լեբեղյատնիկովը՝ 

անթարթ նայելով նրա աչքերին։ 

Պյոտր Պ ետրովիչը կարծես նույնիսկ ցնցվեց* Բոլորը այգ 

նկատեցին։ (Հետո դա հիշում էինի Լեբեղյատնիկովը ներս 

մտավ։ 

«— Եվ դուք համարձակվեցիք ինձ վկա՞ բերել,— ասաց 

նա՝ մոտենալով Պյոտր Պետրովիչին* 

— Ա՛ՅԴ Ւ՞նչ է նշանակում, Անդրեյ Սեմ յոնովիչ, դուք 

ինչի'* մասին եք խոսում,— մրթմրթաց Լոլմինը։ 

— Այն է նշանակում, որ դուք**. զրպարտիչ եք, ահա թե 

ինչ են նշանակում իմ խոսքերը,— տաքացած վրա բերեց 

Լեբեղյատնիկովը1 իբ կարճատես աչքերը խստորեն հառելով 

նրա վրա։ նա սարսափելի զայրացած էր։ Ռասկոլնիկովյը իր 

հայացքը ուղղակի գամեք նրան՝ ասես որսալով ու կշռաղա֊ 

տելով յուրաքանչյուր բառը։ Դաըձլալ լռություն տիրեցt 

Պյոտր Պ ետրովիչը համարյա նույնիսկ կորցրեց իրեն, մա֊ 

նավանգ առաջին ակնթարթում։ 

— Եթե դուք այգ ինձ եք ասում*էէ— սկսեց նա կակա֊ 

դելով,— Բատց ի՞նչ է պատահել ձեզ, խելքգ տե՞ղն է։ 

— Խելքս տեղն է, իսկ դուք*** խարդախ եք։ ՛Օ՛, ինչպի-

սի" ստորություն է դաt Ես ամեն ինչ Լսում էի, ես դիտմամբ 

սպառում էի, որ ամեն ինչ հասկանամ, ոբռվհետե, ճիշտն 

ասած, դա այնքան էլ խելքի մոտիկ բան չէ... Բայց ինչի* 

համար դուք արեցիք այդ ամենը, չեմ հասկանում։ 

— Ես ի՞նչ արեցի որ։ Վերջ պիտի տա՞ք ձեր այգ անհե-

թեթ հանելուկներին, թե՞ գուցե խմած եք։ 

<— Գուցե դուք եք խմում, ստոր մարգ, և ոչ թե եսէ Եո 

նրբեք Էլ օղի չեմ խմում, որովհետև դա դեմ Է իմ համոզ-

մունքներին։ Երևակայեցեք, նա ինքը իր սեփական ձեռքե 

բով այդ հարյուրանոցը տվեց Սոֆյա Սեմ յոնովնա յին, եո 
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այդ տեսա, ես վկա եմ, ես կե՛րդվեմ։ Նա, նա տվեց,—՜ 

կրկնում էր Լեբեզյատնիկովը՝ դիմելով բոլորին և ամեն մ ե ֊ 

Կին, 

— ^ ո լ Ք գ ժ վ ե ՞ լ եք, ինչ է , համրակ,— ճզճզաց Լուժինը, 

— նա ինքը այստեղ է , ձեր առաշ* նա ինքը այստեղ, հենց 

այժմ բոլորի ներկայությամբ հաստատեց, ոբ բացի տասը 

ռոլբլուց, ինձնից ոչինչ չի ստայյել։ Ուրեմն ես էլ ի՞նչպես 

կարող էի թղթադրամը նրսժձ տալ։ 

— Ես տեսա, տեսա,— ղոչում ու պնդում էր Լեբեզյաա֊ 

նիկովը,— ու թեև սա դեմ է իմ համոզմունքներին, բայը ես 

պատրաստ եմ հենց այժմ դատարանում ամեն կերպ երղ֊ 

վել, որովհետև ես տեսա, թե ինչպես դուք թղթադրամը 

ծածուկ գցեցիք նրա գրպանը։ Միայն թե ես, հիմարս, մտա֊ 

ծեցի, թե դուք բարեգործությունից գրգված քշեցրիք։ Ղռան 

մոտ, հրաժեշտ տալու պահին, երբ նա շուռ եկավ, և երբ 

գոգ մի ձեռքով սեղմեցիք նրա ձեռքը, մյուս, ձախ ձեռքով 

թղթադրամը ծածուկ գցեցիք նրա գրպանը։ Ես տեսա, տ ե ֊ 

սաՒ 

՝ Լուժինը սփրթնեց։ 

— Ին չո՞լ եք ստում,— հանդգնաբար բղավեց նա,— 

դուք լուսամ ուտի մոտ կանգնած, ի՞նչպես կարող էիք տես֊ 

նել թղթադրամ ը։ Այղ միայն երևացել է... ձեր կարճատես 

աչքերին։ Դուք զառանցում եք։ 

՜ Ոչ, չեմ զառանցում։ Թեև ես հեռու էի կանգնած, 

բայց ամեն, ամեն ինչ տեսա, ու թեև պատուհանի կողքից 

իսկապես դժվար էր նկատել թղթադրամ ր, բայց ես մի այլ 

առիթով հաստատ գիտեի, որ դա հենց հարյուրանոց թղթա֊ 

դրամ էր, որովհե տև երբ դուք Սոֆյա Սեմյոնովնային տա֊ 

սը ռուբլի տվիք, ես տեսա, որ հենց այղ պահին սեղանից 

մի հարյուր անոց վերցրիք Լես այդ տեսա, որովհետև այդ 

րոպեին մոտիկ էի կանգնած, ու որովհետև ես այգ մասին 

էի մ տածում, դրա համար էլ չմոռացա, որ թղթա գրամը ձեր 

ծհռքումն է)։ Դուք այն ձալեցիք և շարունակ պահում էիք 

ձեր ձեռքում։ Հետո ես այդ մոռացա, բայց երբ դուք վեր 

կացաք, թղթադրամը աչ ձեռքից դրեցիք ձախ ձեռքի մեշ ոլ 

քիչ մնաց վայր գցեիք. այստեղ ես դարձյալ հիշեցի այն, 

որովհետև դարձյալ հղացա նույն միտքը, այն է՝ դուք ուզում 
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եք ինձնից ծածուկ բարերարություն անել նրան։ Կարող եք 

պատկերացնել, թե ինչպես ես սկսեցի հետամտել, ու տեսա, 

թե ինչպես ձեզ հաջողվեց թղթազրամր խոթել նրա գրպանը։ 

Ես տեսա, տեսա, ես կ'երգվեմ։ 

Քիչ էր մնում Լեբեղյատնիկովը շնչասպառ լիներ։ Ամեն 

կոզմից զանազան բացականչություններ լսվեցին, որոնք 

մեծ մասամբ զարմանք էին արտահայտում. բայց լսվում 

էին նաև ցասկոտ բացականչություններ։ Բոլորը սպառնա-

լից շարժվեցին գեպի Պյոտր Պ ետրովիչը։ Կատերինա Իվա-

նովնան հապճեպ մոտեցավ Լեբեզյատնիկովին։ 

— Անգրեյ Ս եմ յոնովիչ, ես ձեր նկատմամբ սխալվել էիէ 

Պաշտպանեցեք Աոնյա յին։ Միայն դուք եք նրա կողմըt Նա 

որբ Է, ձեղ աստված ուղարկեց։ Անդրեյ Սեմ յոնովիչ, աղավ-

նյակ, պատվելի։ 

Ու Կատերինա Իվանովնան համարյա չգիտակցելով, թե 

ինչ Է անում, Լեբեզյատնիկովի առջև ծունկ չոքեց։ 

— Անհեթեթություն,— բղավեց կատաղության չափ զայ-

րացած Լուժինը,— գոլ ք հա' անհեթեթություն եք դուրս տա-

լիս, պարոն։ «Մոռացա, հիշեցի, Հիշեցի հա՛ մոռացա»,— ի՞նչ 

Է դա, ուրեմն ես թղթադրամը դիտմա՞մբ եմ գրել նրա գրպա-

նըt Ինչի՞ համար, ի՞նչ նպատակով։ Ես ի՞նչ առնչություն ու-

նեմ այդ... 

— Ինչի համա՞ր. ա՛յ, հենց գա ես ինքս Էլ չեմ հասկա-

նում, բայց որ իսկական փաստն եմ պատմում, դա ճիշտ Էէ 

Նողկալի, հանցավոր մարդ, ես բնավ չեմ սխալվում, ես շաա 

լավ եմ հիշում, որ հենց այն պահին, երբ ես շնորհակալու-

թյուն Էի հայտնում և սեղմում ձեր ձեռքը, այդ առիթով գլխոլ-

մըս հարց ծագեց՚ ինչիո համար գոլք թղթադրամը ծածուկ դրե-

ցիք նրա գրպանը։ Այսինքն՝ ինչո՞ւ ծածուկ։ Մի՞թե հենց մի-

այն այն պատճառով, որ ուզում Էիք գա թաքցնել ինձնից, գի-

տենալով, որ ես հակառակ համոզմունքներ ունեմ և ժխտում 

եմ մասնավոր բարեգործութթւնը, որը ոչինչ արմատապես 

չի բուժում։ Ոլ որոշեցի, որ դուք իսկապես ինձնից քաշվում 

Էիք այդպիսի խոշոր գումար տալ, ու բացի դրանից,— մտա-

ծեցի ես,— գուցե ուզում Էիք նրան սյուրպրիզ անել, զար-

մացնել նրան, երբ նա իր գրպանում ամբողջ հարյուր ռուբլի 

գտներ Լորովհետև որոշ բարեգործներ այնքան Էլ չեն սիրում 
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ուռցնել իրենց բարերարությունները, ես ալդ դիտեմ)։ Հետո 

էլ մտածեցի, թե դուք ուզում եք նրան փորձել, այսինքն թե 

երբ նա գտնի փողը, արդյոք կգա'՚ շնորոհա կալություն հայտ-

նելու։ Հե աո էլ կարծեցի, թե ուզում եք իւոլսափել շնորհակա-

լությունից, ու ինչպես ասում են, աշ ձեռքը լպիաի իմանա, 

թե ինչ է անում ձախը*** Մի խոսքով, այդպիսի բաներ*** Ու էլ 

ինչ մտքեր ասես, որ չէին ծագոււէ գլխումս, այնպես որ ես 

որոշեցի այգ բոլորը հետո էլշռագատել, բայց և այնպես ան-

քաղաքավարություն համարեցի ձեզ հայտնել, թե գիտեմ 

գաղտնիքը։ Սակայն գլխումս Էլի մի հարց ծագեց, չլինի՞ թե 

Սոֆյ ա Սեմյոն ովնան կորցնի փողը, նախքան դա կգտնի իր 

գրպանում* ահա թե ինչու ես որոշեցի գալ այստեղ, կանչել 

նրան և հայտնել, որ իր գրպանը հարյուր ռուբլի հն գրել։ Դը-

ր տնից առաշ մտա տիկիններ Կոբիլյատնիկովաների մոտ, որ-

t -եսզի նրանց տայի Դ ր ա կ ա ն մ ե թ ո դ ի ընդհանուր հ ե տ և ո ւ թ յ ա -

նը և մանավանդ խորհուրդ տայի կարդալ Պիդերիտի (ի միշի 
ա յ թ ց նաև Հագնել։ի) հոդվածը1՝* հետո եկա այստեղ, ուր 

ահա թե ինչ Է կատարվում։ Եվ մի՞թե, մի՞թե ես կարող Էի 

մտածել այգ ամենի մասին և այդպիսի դատողություններ 

անել, եթե իսկապես տեսած չլինեի, որ գուք հարյուր ռուբլի 

դրեցիք նրա գրպանը։ 

Երբ Անդրեյ Սեմյոնովիչը վերջացրեց իր երկար ու բա-

րակ դատողությունները և իր խոսքի վերջում այդպիսի տրա-

մաբանական հետևություն արեց, սարսափելի հոգնեց, դեմ-

քից նույնիսկ քրտնքի կաթիլներ Էին գլորվում։ Ավա՛ղ, նա 

չէր էլ կարողանում ռուսերեն կարգին բացատրել իր մըտ-

քերը (ուրիշ ոչ մի լեզու չդիաեր), այնպես որ նա ամբողջո-

վին մի տեսակ հյուծվեց, իր փաստաբանական սխրանքից 

հետո կարծես նույնիսկ նիհարեց։ Այնուամենայնիվ նրա 

ճառը արտաքո կարգի տպավորություն թողեց։ Նա խոսում 

էր այնպիսի ոգևորությամբ, այնպիսի համոզվածությամբ, 

որ ըստ երևույթին բոլորն էլ հավատացին նրան։ Պյոտր 

Պետրովիչը զգաց, որ իր բանը վատ է։ 

— Իմ ի՞նչ գործն է, թե ձեր գլխում ինչ-որ հիմար հար-* 

ցեբ են ծագել,— Դոչեց նա։ — Դա ապացույց չէ։ Դուք կա-

րող էիք այդ ամենը զառանցել երազում, պրծավ-գնաց։ Իսկ 

ես ձեզ ասում եմ, որ դուք ստում եք, պարոն։ Ստում և զ ը բ -
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պարտում եք իմ դեմ որևէ ոխ ունենալու պատճառով, այն 

է՝ չարացած Լինելով, ոբ ես չէի համաձայնվում ձեր ազա-

տամտական և հակակրոնական, սոցիալական առաջարկնե-

րին, այ թե ինչ։ 

ք*այ$ այգ սեթևեթությունը օգուտ չբերեց Պյոտր Պետբո֊ 

Վէչին։ Ընդհակառակը, բոլոր կողմերից փնթփնթոց լըս֊ 

վեց։ 

— Հը մ, ա՛յ թե որտեղից բռնեց,— գոչեց Լեբեզյատնր-

կովը։ — Ատո՛ւմ ես։ Կանչիր ոստիկանությանը ֆ իսկ ես 

երդում կտամ։ Միայն թե չեմ կարողանում հասկանալ ին-

չի՛* համար է նա այդպիսի ստոր արարք թույլ ավել։ 0, ոզոր-

մել.ի, ստոր մարգ։ 

— Ես կարոզ եմ բացատրել, թե նա ինչի համար է այդ-

պիսի արարք թույլ տվել, ու եթե հարկավոր է, ինքս էլ եր-

դում կտամ,— վերջապես, կտրուկ ձայնով ասաց Ռասկոլ-

նիկովլ1 և առաջ եկավ։ 

Ըստ երևույթին նա հաստատակամ էր ու հանգիստ։ Հենց 
միայն մի հայացք նետելով նրա վրա, բոլորը հասկացան, 
Որ նա իր ոք գիտե գործի էությունը և դա իր վախճանին է 
հասել։ 

— Հիմա ամեն ինչ բոլորովին պարզվեց ինձ համար,— 

շարունակեց Ռասկոլնիկովր՝ դիմելով ուղղակի Լեբեզյատնի--

կովին։ — Այս պատմության հենց սկզբից ես ենթադրեցի, 

քր այստեղ մի ինչ-որ խաբգախություն կա. ես այգ ենթա-

դրեցի մի քանի առանձնահատուկ հանգամանքների հե ան-

վան քով, որոնք միայն ինձ են հայտնի և որոնք այժմ ես 

կբացատրեմ բոլորին. դրանց մեջ է գործի ամբողջ էությու-

նըt Իսկ դուք, Անդրեյ Սեմ յոնովիչ, ինձ համար ամեն ինչ 

վերջնականապես պաբզեցիք ձեր անհերքելի ցոլցմունքովք, 

Բոլորին, բոլորին խնդրում եմ լսել« այս պարոնը Հնա ցույց 

ավեց Լուժինին) վերջերս ուզում էբ մի աղջկա, այն է1 իմ 

քրոջը, Ավդոտյա Ռոմանովնա Ռասկոլնիկովային։ Բայց ժա-

մանելով Պ ետեբբուրգ, նա երեկ չէ մյուս օրը մեր առաջին 

տեսա կց ութ յան ժամ անակ գժտվեց ինձ հետ, ու ես նրան 

վռնդեցի իմ սենյակից, այդ կարող են վկայել երկու հոգիt 

Այս մարդը խիստ չար էԵրեկ չէ մյուս օրը ես գեո չգի-

տեի, ոբ նա ապրում է այստեղի համարներում, ձեղ մոտ, 
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Անգրեյ Սեմյոնովիչ, ոբ ուրե՛մն հենց մեր գժտվելու օրը, 

այսինքն՝ նույնպես երեկ չէ մյուս օրը, նա տեսել էբ, թե 

ինչպես եո, իբրև հանգուցյալ պարոն Մարմելադովի բարե-

կամ, նրա կնոջը, Կատերինա Իվանովնային մի քիչ փող էի 

տվել թաղման համար։ Սա իսկույն նամակ էբ գրել մորս ե 

հայտնել, թե ես ամբողջ փողը տվել եմ ոչ թե Կատերինա 

Իվանովնային, այլ Սոֆյա Սեմյոձովնային, ե ամենաստոր 

արտահայտություններով հիՀատակել էր*** Սոֆյա Սեմյո-

նովնայի բնավորությունը, այսինքն1 ակնարկել էբ Սոֆյա 

Սեմ յոնովնա յի նկատմամբ իմ առնչության բնույթը։ Այս ամե-

նբ, ինչպես գուք հասկանում եք, նպատակ ուներ ինձ կռվեց-

նել մորս ու քրոջս հետ, նրանց համոզել, թե ես անազնիվնը-

պաաակնեբով վատնում եմ ն ր ա ն ց վերջին փողերը, որոնցով 

նրանք օգնում են ինձ։ Երեկ երեկոյան մորս, քրոջս և նրա 

ներկայությամբ ես վերականգնեցի ճշմարտությունը, ապա-

ցուցելով, որ փողը տվել էի Կատերինա Իվանովնային, թաղ-

ման համար, և ոչ թե Սոֆյա Սեմյոնովնային, որ Սոֆյա 

Սեմ յոնովնա յի հետ երեկ չէ մյուս օրը ես նույնիսկ ծանոթ 

էլ լէի։ նույնիսկ երեսն Էլ չէի տեսել* Այնուհետև ես ավե-

լացրիt ոբ սա, Պյոտր Պետբովիչ Լուժինը, իր բոլոր արժա-

նիքներով չաբժե Սոֆյա Սեմ յոնովնա յի հենց միայն ճկույ-

թին, Սոֆյա Սե՚մյոնսվնայի, որի մասին նա այգպիսի վատ 

կարծիք է արտահայտում։ նրա այն հարցին, թե արգյոք ես 

Սոֆյա Սեմյոնովնային կնստեցնեի* իմ քրոջ կողքին, ես 

պատասխանեցի, ոբ ես այգ արգեն արել եմ հենց նույն օրը։ 

Սաստիկ չարանալով, որ մայրս ու քույրս չեն ուզում իր 

զրպարտությունների հիման վրա գժտվել ինձ հետ, նա սկսեց 

մեկը մյուսի ետևից աններելի հանդգնություններ ասեչ մորս 

և քրոջս։ Տեղի ունեցավ վերջնական պառակտում, ու նրան 

վռնդեցինt Այս ամենը կատարվեց երեկ երեկոյան։ Հիմա 

հատուկ ուշադրություն եմ խնդրում* պատկերացրեք, որ եթե 

նբան հաջողվեր հիմա ապացուցել, որ Սոֆյա Սեմյոնովնան 

զռղ է, ապա մորս ու քրոջս ապացուցած կլիներ, որ իբ կաս-

կածանքները համարյա իրավացի էին, թե նա արգարացիո-

բեն էր բարկացել, որ ես հավասար եմ համարել քրոջս և 

Սոֆյա Սեմյոնովնային, թե հարձակվելով ինձ վրա, նա 

դրանով պաշտպանում, ուրեմն և պահպանում էր իմ քրոջ 



և իր Հարսնացուի պատիվը։ Մի խհսքով, այդ կերպ նա նույ-

նիսկ կկարողանար ինձ վերստին կռվեցնել Հարազատներիս 

Հետ եք իՀարկհ, Հույս ուներ կրկին Հաճոյանալ նրանց։ էլ 

չեմ խոսում այն մասին, որ նա վյւեժ էր առնում անձամբ 

ինձնից, որովՀետե Հիմք ունի ենթադրելու, որ Սոֆյա Սեմ֊ 

յոնովնա յի պատիվն ու երջանկությունը թանկ են ինձ Հա֊ 

մտլո ԱՀա նրա ամբողջ դիտավորությունը։ ԱՀա թե ես ինչ-

պես եմ Հասկանում այս գործը։ ԱՀա ամբողջ պատճառը, 

ուրիշ պատճառ լի կարող լինել։ 

Ռասկոլնիկովը այսպես կամ Համ ար յա այսպես վեըջաց-

րեց իբ խոսքը, որ Հաճախ ընդՀատվում էր լարված ուշա-

դրությամբ լսող ներկաների բացականչություններով։ Բայց, 

չնայելով բոլոր ընդՀատումներին, նա խոսեց խիստ տոնով, 

Հանգիստ, ճիշտ, պարզ, կտրուկ։ Նրա Հատու ձայնը, նրա 

Համոզված տոնը և խստաբարո դեմքը բոլորի վրա մեծ 

տպավորություն թողին։ 

— Այղպես է, այդպես է, դա այդպես է,— ցնծությամբ 

պնդում էր Լեբեղյսոոնիկովը։ — Պետք է որ այդպես լինի, 

որովՀեաե Հենց որ Սոֆյա Սեւքյոնովնան մտավ մեր սեն-

յակը, )iUJ, Լուժինբ, ինձ կանչեց դեպի պաաուՀանը և այն-

տեղ կամացս։ կ Հարցրեց՝ <rԱյստե՞ղ է Ռասկոլնիկովը, դուք 

նրան չտեսա՞ք Կա տեբինա Իվանովնայի Հյուրերի մեջ»։ Հե-

տևաբար նրան անւղայման Հարկավոր էր, որ դուք այստեղ 

էինեիք։ Դա Հենց այդպես է, ոբ կա։ 

Լուժինը լռում էր և աբՀամաբՀանքով ժպտում։ Սակայն 

նա խիստ սփրթնած էր։ թվում էբ, որ նա միտք էր անում, 

թե ինչպես դուրս պրծնի։ Գուցե նա Հաճույքով կթողներ 

ամեն ինչ ու կՀեռանար, բայց տվյալ րոպեին դա գրեթե ան-

կարելի էր. այգ կնշանակեր ուղղակի խոստովանել իր դեմ 

ուղղված մեղադրանքների արդաբացիոլթյոլնր և այն, որ 

ինքը իսկապես զր պարտել էր Սոֆյա Սեմ յոնովնա յին։ Բացի 

դրանից, ներկա գտնվողները, որոնք առանց այն էլ արդեն 

Հարբած էին, չափազանց Հուզվում էին։ Պարենավորման 

աստիճանավորը, որ այնքան էլ չէր Հասկանում այդ ամենը, 

բոլորից ավելի բարձր էր բղավում ե Լուժինի Համար խիսա 

անՀաճելի միջոցներ էր առաջարկում։ Բայց կային նաև 

չխմած տնվորներ„ դրանք եկել էին Բո1որ սենյակներից, 
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Երեք լեհերը խիստ ցասկոտում էին և ա՛նդադար գոռումճ 

<rանպիտան պարոն», ու լեհերեն ինչ֊որ սպառնալիքներ էին 

քրթմնջում։ Սոնյան լարված լսում էր, բայց կարծես նա էլ 

լավ չէր հասկանում այդ ամենը, կարծես ուշաթափությունից 

էբ սթափվել։ նա աչք չէր կտրում Ռասկոլնիկովից, զգալով, 

որ նրանից է կախված իր ամբողջ պաշտպանությունը։ Կա-

տերինա Իվանովնան խռպոտ ու դժվարությամբ էր շնչում, 

ու թվում էր, որ գտնվում սարսափելի ուժասպառ վիճա֊ 

կում։ Առավելապես հիմար գրության մեջ Էր Ամալյա Իվա-

նովնան, կանգնել Էր բերանը բացած և ոչինչ չէր հասկա-

նում։ նա միայն տեսնում էր, որ Պյոտր Պ ետրովիչը բռնը-

վել է։ Ռասկոլնիկովը նորից խոսելու թույլտվություն խընգ-

րեց, բայց այդ նրան թույլ չտվին, բոլորը բղավում էին U 

հայհոյանքներով ու սպառնալիքներով խռնվում Լուժինի շՈլր-

ջըt Բայց Պյոտր Պ ետրովիչը չվախեցավ։ Տեսնելով, որ Սոնյա-

յին մեղադրելու գործը բոլորովին տանուլ է տրված, նա 

ուղղակի լկտիության դիմեց» 

— Թույլ տվեք, պարոններ, թույլ տվեք, մի նեղեք, թողեք 

անցնեմ,— ասում էր նաճ ճեղքելով ա մ բ ո խ ը ո ւ խնդրում 

եմ թողնել սպառնալիքները, հավատացնում եմ ձեզ, որ այգ 

իզուր է, ոչինչ չեք անի, ես վախկոտներից չեմ, ընդհակա-

ռակը, հենց դուք, պարոններ, պատասխան կտաք, ոբ բըռ-

նոլթյամբ քողարկեցիք քրեական գործըt Դատարանում 

մարդիկ կույր չեն ձ... հարբած չեն լինում ու չեն հավատա 

երկու մոլի անաստվածներին, գրգռիչներին ու ազատամիտ-

ներին, որոնք անձնական վրեժից գրգված, ինձ մեղադրում 

են այնպիսի բաների համար, որոնք հենց իրենց պետք է 

վերագրել և այգ հենց իրենք են հիմարաբար խոստովանում* 

Այո։ Դե թույլ տվեք անցնել։ 

— Անմիջապես ձեր հոտը պետք է կտրվի իմ սենյակից. 

բարեհաճեցեք հեռանալ և մեր մեջ ամեն ինչ վերջացած էf 

Իղուր չէ՞ր, որ ես կաշվից դուրս էի գալիս, դրան բացատ-

րում իմ համոզմունքները... ամբողջ երկու շաբաթվա ըն-

թացքում... 

— Ախր ես ինքս էչ, Անդրեյ Սեմյոնովիչ, ժամ առաջձեզ 

ասել եմ, Որ մեկնում եմ, իսկ դուք ինձ դեռ պահում էիք* 

իսկ հիմա միայն կավելացնեմ, որ դուք հիմար եք։ ՑանկաՎ 
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նում bմ, որ դուք բուժեք ձեր խելքը և ձեր կարճատես աչ-

քերը* Բ՛ույլ տվեք անցնել, պարոններ* 

նա ամբոխի միջով առաջ անցավ* բայց պարենավորման 

աստիճանավորը չէր ուզում նրան բաց թողնել այդպես հեշ-

տությամբ, միայն հայհոյանքներ կերցնելով» նա սեղանից 

մի բաժակ վերցրեց, թափ առավ ու շպրտեց դեպի Պյոար 

Պ եաըովիչը, սակայն բաժակը դիպավ Ամալյա Իվանովնա-

յին։ Սա ճչաց, իսկ պարենավորման աստիճանավորը թափ 

առնելուց կորցնելով հավասարակշռությունը, ծանր փօւվեց 

հատակին, սեղանի աակ։ Պյոտր Պետրովիչը անցավ իբ սեն-

յակը ու կես ժամից նա արդեն տանը չէք։ Բնությունից երկ֊, 

չոսա Սոնյան առաջ էլ գիտեր, ոբ իրեն ավելի հեշա է կոթ-

ձանել, քան ուրիշ որևէ մեկին, ու ամեն մեկը համարյա 

կարող էր անպատիժ վիրավորել նրան։ Բա}ց ե այնպես 

մինչև այդ րոպեն նրան թվում էր, ոբ կարելի է փորձանքից 

խուսափել որևէ կերպ՝ զգուշությամբ, հեզությամբ, խոնարհ-

վելով բոլորի և ամեն մեկի առաջ։ Նրա հիասթափությունը 

չափազանց ծանր էք\ Իհարկե, նա կարող էբ համբերությամբ 

ձ դքեթե անաբտոլնջ տանել ամեն ինչ, նույնիսկ այգ բանըւ 

Բայց առաջին րոպեին խիսա ծանր էբ նրա տրամադրությու-

նը։ Երբ անցավ առաջին վախը և առաջին շշմածությունը, 

երբ նա պարզ հասկացավ ու կշռադատեց ամեն ինչ, չնա-

յած իր հաղթանակին և արդարացման, անզորության ու վի-

րավորանքի զգացտւմ ը տա ն շալից. ճմլևց նրա սիըաը։ Նա 

հիստերիկայի մեջ ընկավ։ Վերջապես, չդիմանալով իր այդ 

վիճակինx սենյակիդ գուըս նետվեց և. վազեվազ գնաց աունէ 

Այդ եղավ Լուժինի հեռանալուց համարյա անմիջապես հետո։ 

Երբ բաժակը զարկվեց Ամալյա Իվանսվնգային, ու ներկաները 

բարձրաձայն քրքջացին, սա Էլ չդիմացավ ուրիշն երի մեղքով 

իրեն հասած գլխացավանքին։ Կատաղածի պես, ճղճղոցով 

հարձակվեց՝ Կատերինա Իվանովնա յի վրա, գտնելով, ոք այդ 

ամենի համ ար նա Է մեղավոր։ 

— Չքվիր իմ բնակարանից, հենյյ այժմ, մա՛րշ,— և 

այս ասելով, սկսեց Կատերինա Իվանովնա յի իրերից, վերց-

նել այն ամենը,, ինչ֊ո,բ ձեռքն Էր ընկնnuJx ու շպբաել հա-

տակին։ Առանք այդ Էլ սասսաիկ, ընկճված?* Համարյա ուշա-

գնաց, շնչասպառ, գքլնաթափ Կաաեբինա Իվանովնան վեց 

-



թռավ անկոզնից (որի վրա էր ընկել ուժասպառ վիճակում) 

և հարձակվեց Ամալյա Իվանովնայի վրա։ Բայց կոիվը խիստ 

անհավասար էր. վերջինս նրան ետ շպրտեց ինչպես մի 

փետրիկ։ 

— Սա ի՞նչ բան է4 Բավական չէ, որ այդպես անխղճորեն 

պյր պարտեցին, դեռ այդ փուչ արար ածն էլ է հարձակվում 

ինձ վրա։ Ամուսնուս թաղման £րը, իմ աղուհացից հետո 

երեխաներիս հետ դուրս եէ/՚քշում բնակարանից, փողոց են 

շպրտում։ Հապա ես ո՞ւր դնամ,— հեկեկալով ու շնչասպառ 

ճչում էր խեղճ կինը։— Տե՛ր աստված,— բղավեց նա հան-

կարծ, աչքերը կրակ կտրած,— մի՞թե արդարություն չկաt 

Հապա դու ո՞ւմ պետք է պաշտպանես, եթե ոչ մեղ, որբե-

րիս։, Ղե հիմա կտեսնենք։ Աշխարհում կա դատաստան և 

արդարություն, կա, ես կգտնեմ։ Հենց հիմա, սպասիր գու, 

անխիղճ արարած։ Պ ոլեչկա, մնա երեխան երի մոտ, ես շոլ-

տով կգամ։ Սպասեցեք ինձ թե կուզ փողոցում։ Կա եսն ենք, 

աշխարհում կա՞ արդարություն, թե ոչ։ 

Ու գլխին գցելով հենց այն կանաչ, դրադեդամե գլխաշո-

րը, որ Ռասկոլնիկովի հետ խոսելիս հիշատակել էր հա ն-

գուցյալ Մարմելադովը, Կատերինա Իվանովնան անցավ դեռ 

սենյակում խռնվող տնվորների անկարգ ոլ հարբած ամբո-, 

խի միջով ու արցունքներն աչքերին, հեծկլտալով, վազեց փո-

ղոց, հետապնգելով անորոշ մի նպատակ՝ ինչ-որ մի տեղ, 

հենց հիմա, անմիջապես և ինչ կերպ էլ լինի արդարություն 

գտնել։ Պոլեչկան վախվխելով, երեխաների հետ կուչ եկավ 

անկյունում, սնդուկի վրա, և երկու փոքրիկներին գրկած, 

դողդողում էր, սպասում մոր վերադարձին։ Ամալյա Իվա-

նովնան սենյակով մեկ այս ու այն կողմ էր ընկնում, ճղճը-

ղում, ճչում, ձեռքն ընկած բոլոր իրերը շպրտում հատակին, 

աղմուկ-աղաղակ բարձրացնում։ Տնվորները բղավում էին 

այս ու այն կողմից, ոմանք պատմում էին իրենց գիտե ցա-

ծը տեղի ունեցած իրադարձության մաոին, մյուսները վի»՛ 

ճում էին ու հայհոյանք թափում. ոմանք էլ սկսեցին երգել,,, 

«Հիմա էլ իմ գնալու ժամանակն է»,— մտածեց Ռասկոլ-, 

նիկովը։— «Հապա՛, Սոֆյա Սեմ յոնովնա, տեսնենք հիմա 

դուք ի՞նչ եք ասելուճֆ 

Եվ նա գնաց Սոն յայի բնակարանը։ 

- 499 -



IV 

Ռասկոլնիկովը Սոն լա լի գործունյա ե աշխույժ փաստա-

բանն էր ընգգեմ Լուժինի, չնայելով, որ այնքա՜ն սարսա-

փելիորեն տանշվում էր հոգեպես։ Բայց առավոտյան այդ-

չափ տանջվելով, նա կարծես ուրախ էր, որ առիթ կա իր 

տպավորությունները փոխելու, որոնք անտանելի էին դաը-

ձել, էլ չխոսենք այն մասին, թե ինչպիսի հաճույքով ու ան-

կեղծությամբ էր նա ձգտում պաշտպանել Սոնյային։ Բացի 

դրանից, նրան սպասում ու երբեմն սարսափելի անհանգըս-

տացնոլմ էր առաջիկա տեսակցությունը Աոնյայի հետ, նա 

պ ե տ ք է հայտներ Սոնյային, թե ով էր սպանել Լիզաւք հտա-

յին, նախազգում էր, որ խիստ տանջվելու է, ու կարծես գա 

վանում էր ձեռքերով։ Դրա համար էլ, երբ նա Կատերինա 

Իվանովնայի սենյակից հեռանալիս բացականչեց՝ «Հապա, 

Սոֆյա Ս եմ յոնովնա, տեսնենք հիմա դուք ինչ եք ասելում, 

ապա ակներևաբար դեռ գտնվում էբ զվարթության, աշխու-

ժության և քիչ առաջ Լուժինի գեմ տարած հաղթության 

բերկրանքի ինչ-որ առերևույթ հ ոլզվածոլթ յան վիճակոլմէ 

Բայց նրան տարօրինակ բան պատահեցt Երբ նա հասավ 

Կապերնաումովի բնակարանը, հան կա րծակի ուժասպառու-

թյուն և վախ զգաց։ Նա մտազբաղ կանգ առավ գռան առաջ 

և ինքն իրեն տարօրինակ հարց տվեց՝ <rԱրդյո՞ք պետք Է 

ասել, թե ով Է սպանել Լիզավետային»։ Հարցը տարօրինակ 

Էբ, որովհետև նա հանկարծ, միաժամանակ զզաց, որ ոչ 

միայն չի կարելի չասել, այլև անկարելի Է նույնիսկ կարճ 

ժամանակով հետաձգել այգ րոպեն։ Նա դեռ չգիտեր, թե 

ինչու Է անկարելի, նա այդ միայն զզսւց, 'ու անհրաժեշտու-

թյան հանդեպ իր անզորության տանջալից գիտակցությունը 

համարյա ճզմեց նրան։ Որպեսզի Էլ դատողություններ չա-

ներ և չտանջվեր, նա արագ բացեց գուռը և շեմքից նայեց 

Սոնյային։ Վերջինս նստել Էր սեղանին կրթնած ե դեմքը 

ձեռքերով ծածկած, սակայն տեսնելով Ռա սկոլնիկովին , 

հապճեպ վեր կացավ ու գնաց նրան ընդառաջ, կարծես սպա-

ռում Էր նրան։ 

— Առանց ձեզ ի՞նչ կլիներ իմ վիճակը,— իսկույն ասաց 

նա՝ սենյակի մեջտեղում կանգնելով Ռասկոլնիկովի առաջ։ 
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Ակներև էր, որ հենց միայն այդ Էր ուզում ասել նրանt tt/y 

նուհեաև գտնվում Էր սպասողական վիճակում։ 

Ռասկոլնիկովը մոտեցավ սեղանին և նստեց այն աթո-

ռին, որից Սոնյան հենց նոր Էը վեր կացել։ Սոնյան կանգ-

նեց նրա առջև, երկու քայլ հեռավորությամբ, ճիշտ այն-

պես, ինչպես նախորդ օրը։ 

— Ւ՞նչ կասեք, Աոնյա,— համրեց Ռասկոլնիկովը ու 

հանկարծ զգաց, որ ձայնը (բոզում Է,— ամբողջ գործը հո 

հանգում Էր «հասարակական դիրքին ու դրա հետ կապված 

սովորություններին»։ Դուք այդ հասկացա՞ք։ 

Սոնյայի դեմքին տանջանք արտահայտվեց։ 

— Միայն թե ինձ հետ մի խոսեք այնպես, ինչպես երեկ, 

— ասաց նա,— Էլի մի սկսեք։ Առանց այդ Էլ քիչ չեն տան-

ջանքները... 

Սոնյան իսկույն ժպտաց, վախենալով, որ գուցե այդ 

կշտամբանքը դուր չգա Ռասկոլնիկովին։ 

—֊ Ես հիմարություն արեցի, որ ա յն տեղից եկա։ Հիմա 

այնտեղ ի՞նչ Է կա տարվում։ Հիմա ուզում Էի գնալ, բայց 

մտածում Էի, որ**, դուք կգաք։ 

Ռասկոլնիկովը նրան պատմեց, որ Ամալյա ԻվանովնաՀ 

նրանց դուրս Է անում բնակարանից, ու Կատերինա Իվա-

նովնան գնացել Է ինչ֊որ տեղեր, «արդարություն փնտրե-

լու»։ 

— Ախ, աստված իմ,— բացականչեց Սոնյան,— գնանք 

այնտեղ, շո՛ւտ*** 

Եվ նա վերցրեց իր թիկնոցը։ 

— Միշտ միևնույն բա՜նը,— ջղայնացած գոչեց Ռաս-

կոլնիկովը։ — Ձեր մտքերում հենց նրանք են որ կան։ Եղե՛ք 

ինձ հետ։ 

— Հապաէ,+ Կատերինա Իվանովնա՞ն։ 

— Կատերինա Իվանովնան, իհարկե, ձեզ չի մոռանա, 

ինքը կգա ձեզ մոտ, քանի որ տանից դուրս Է գնացել,—* 

գժգոհությամբ ավելացրեց Ռասկոլնիկովը։ — Եթե ձեզ այս-

տեղ չգտնի, դուք դրա համար մեղավոր կլինեք*** 

Սոնյան տանջալից անվճռականությամբ նստեց աթո֊ 

ոին։ Ռասկոլնիկովը լռում Էբ, մտազբաղ նայում հատակինc 
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— Ըստ երևույթին Լուժինը չէր ուզում ձեզ չարչարել,— 

սկսեց նա առանց Սոնյային նայելու։ — Իսկ եթե նա այգ 

ուզենար կամ գա »րևէ կերպ նրան հարկավոր լիներ, նա 

ձեզ բանտ կնստեցնեբ, եթե չլինեինք ես ու Լերեգյատնիկո-

վք, այնպես չէ՞։ 

— Այո,— թույլ ձայնով ասաց Սոնյան,— այո,— մտա-

91'իվ ու անհանգիստ կրկնեց նաւ 

— Բայց ես իրոք կարող էի և ներկա չլինել, իսկ Լեբեզ-

յատնիկովը բոլորովին պատահմամբ վրա հասավ։ 

Սոնյան լուռ էր։ 

— Իսկ եթե բանտ ընկնեիք, ի՞նչ կլինեբւ Հիշո՞ւմ եք, թե 

ես երեկ ինչ էի ասում։ 

Սոնյան դարձյալ չպատասխանեց։ Ռասկոլնիկովը մի փո-

քըը լռեց։ 

— Ես կարծում էի, թե դուք էլի կբղավեք՝ «ախ, մի 

խոսեք, վերչ տվեքՀ— ծիծաղեց նա, բայց ալդ ծիծաղը 

բռնազբոսիկ էր։ —• Հը՛, դարձյա՞լ լռություն,— մի րոպե 

անց հարցրեց նա։ — Չէ՞ որ հարկավոր է խոսել որևէ բանի 

մասին։ Ինձ համար հետաքրքիր կլիներ իմանալ, թե դուք 

Հիմա ինչպես կլուծեիք մի «Հարցճ, ինչպես ասում է Լեբեզ-

յատնիկովը։ (Ռասկոլնիկովը կարծես սկսում էր շփոթվել)$ 

Չէ, իսկապես, ես լուրջ բան եմ ասում։ Երևակայեց%ք, Սոն-

յա, թե դուք նախապես գիտեիք Լուժինի բոլոր մտ ա դրու-

թյունները, գիտեիք (այսինքն Հաստատապես), որ դրանց 

պատճառով բոլորովին կկործանվեին ֆաաերինա Իվանով-

նան ու երեխաները, դուք նույնպես, իբրև հավելում (քանի 

Որ դուք ձեզ ոչ մի բանի տեղ չեք դնսհմ, ասում եմ՝ իբրև 

^ավելամ՜): Պոլեչկան նույնպեսորովհետև նա նույն ճա-

նապարհով է գնա լոս Գե ուրեմն ասացեք, եթե այդ ամենը 

Հիմա ձեր լուծմանը թողնեին, այսինքն թե ովքեր պիտի 

ապրեին, Լուժի՞նը պետք է ապրեր և նողկալիություններ 

աներ, թե" Կա ա երինա Իվան ռվնան սլեաք է մեռնեբ, ապա 

դուք ի՞նչ լուծում կտայիք, Հարցնում եմ ձեզ^ Սրանցից ո՞վ 

պետք է մեռներ։ 

Սոնյան ան Հանգիտությամբ նայից Ռասկոլնիկովին* նը-

ըան թվաց, թե մի ինչ-ոը առանձին իմաստ կա. այդ ան-

հաստատ և Հեռվից մի ինչ-որ բանի մոտեցնող խոսքերումս 
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Ես արդեն նախազգում էի, որ դուք որևէ այդպիոի 

հարց կտաք,— ասաց նա՝ զննողաբար նայելով Ռասկռչնի-

կովին, 

— Լավ, թոզ այդպես չինի, բայց այնուամենայնիվ ինչ-

պե՞ս կարելի է լուծել այդ Հարցը։ 

— Ինչո՞ւ եք հարցնում այնպիսի բաների մասին, որոնք 

չեն կարող լինել,— զզվանքով ասաց^Սոնյան։ 

— Ուրեմն ավելի լավ է, ոՀէ Լուժինը ապրի և նողկալիու-

թյուննե՞ր անի։ Դուք այդ Է՞լ չհամարձակվեցիք լուծել* 

— Ես հո չե՞մ կարող աստծու կանխատեսումը իմա-

նաի*է Եվ ինչո՞ւ եք դուք հարցնում այն, ինչ-որ չի կարելի 

հարքնել։ Ինչի՞ համար են այդպիսի դատարկ հարցերըւ 

Ինչպե՞ս կարող Է պատահել, որ գա իմ վճռից կախված լի-

նի։ Եվ ո՞վ Է ինձ դատավոր կարգել, թե ով պետք Է ապրի 

և ով չապրիt 

— Դե որ աստծու կանխատեսումն Է մեջտեղ գալիս, Էչ 

այստեղ ոչինչ չես կարոզ անել,— մռայլ քրթմնջաց (հաս-

կոլն իկովը։ 

— Ավելի լավ է ուղղակի ասեք, թե ինչ եք Ուզում 

տանջալից գոչեց Սոնյան,— դուք էլի ինչ-որ րան եք ակ-

նարկում*.. Մի՞թե ինձ տանջելու համար եք եկել։ 

Սոնյան չկարողացավ իրեն զսպել ու հանկարծ գառն 

Լացեց։ Ռասկոլնիկովը մռայլ տխրությամբ նայում էր նր-

բան։ Անցավ ՛հինգ րոպեւ 

— Դոլ հո իրավացի ես, Սոնյա,— վերջապես, կամա-

ցուկ ասաց նա։ Հանկարծ նա փոխվեց* նրա շինծոլ-լկտի I t 

անզոր-վրդովեցուցիչ տոնը չքացավ։ Նույնիսկ ձայնն ԷԼ 

հանկարծ թուլացավ։ — Հ^նց ինքս երեկ քեզ ասացի, թ§ 

ներողություն խնդրելու համար չեմ գա, բայց ահա բանը 

Հենց նրանով սկսեցի, որ ներողություն եմ խնդրում*** Լու-

ժինի ու կանխաաեսմաձ մասին ես հենց այնպես էի խո» 

սում*** Ես ներողություն էի խնդրում, Սոնյա*,, 

Ռասկոլնիկովը փորձեց ժպտալ, բայց նրա դալուկ ժպի* 

տը ինչ-որ անզոր ու անավարտ բան արտահայտեց։ Նա 

թեքեց գլուխը և ձեռքերով ծածկեց դեմքը։ 

ih. հանկարծ նրա ո բտում Սոնյայի նկատմամբ ինչ֊ոբ 

դաոձ ատելության տարօրինակ, անա՛կնկալ զգացում առա* 
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ftuցավ։ Ասես զարմանալով և ինքն էլ վախենալով- ՞ալդ 

զգացումից, նա հանկարծ բարձրացրեց գլուխը և ակնապիշ 

նայեց Սոնյային, բայց տեսավ, որ վերջինս անհանգստու-

թյամբ և համարյա տանջալից հոգատարությամբ իրեն էր 

նայում« այստեզ սեր կար. իր ատելությունը Լքացավ ինչ-

պես ուրու։ Դա այլ բան էր. նա մի զգացմունքը մյուսի տեզ 

էր ընգոլնել։ Դա միայն նշանակում էր, որ եկել է այն րո-

պեն։ 

Դարձյալ ձեռքերով ծածկեց գեմքը և կախեց գլուխը։ 

Հանկարծ նա գունատվեց, աթոռից վեր կացավ, նայեց Սոն-

յային, ու ոչինչ չասելով, մեքենայաբար նստեց նրա ան-

կոզնին։ 

նրա զգացմամր այգ րոպեն զարհուրելի նման էր այն 

րոպեին, երբ ինքը օղակից հանելով կացինը, կանգնել էբ 

պառավի ետևում և զգում էբ, որ արդեն «էլ ոչ մի ակնթարթ 

չի կարելի կորցնելն։ 

— ի՞նչ պատահեց ձեզ,— հարցրեց սարսափելի վախե-

ցած Սոնյան։ 

Ռասկոլնիկովը ոչինչ չէր կարող ասելi նա ամենևին, 

ամենևին չէր ենթադրում այգ կերպ հայտնել, ու ինքն ԷԼ չէր 

հասկանում, թե հիմա իր հետ ինչ էր կատարվում։ Սոնյան 

կամացուկ մոտեցավ նրան, նստեց անկողնին, նրա կողքին՝ 

շարունակ նայելով նրան։ Սոնյայի սիրտը խփում էր ու նվա-

ղում։ Դրությունը անտանելի դարձավ» Ռասկոլնիկովը իս-

պառ գունատված իր գեմքը դարձրեց դեպի Սոնյան. նրա 

շոլրթերը անզոր ծռմռվում էին՝ ջանալով ինչ-որ բան ասել։ 

Սոնյայի սրտով սարսափ անցավ։ 

— Ի՞նչ պատահեց ձեզ,— հարցրեց նա՝ մի քիչ ետ քաշ-

վելով Ռասկոլնիկովից։ 

— Ռչինչ, Սոնյա։ Մի՚ վախենա*** Դատարկ բան է« ճիշտն 

ասած, դատարկ բան է,— փնթփնթաց Ռասկոլնիկովը իրեն 

կորցրած, զառանցող մարդու տեսքով։ — Ինչո՞ւ եկա քեզ 

տանջելու,— ավելացրեց նա հանկարծ, նայելով Սոնյա-

յին։ — Իսկապես, ինչո՞ւ։ Ես ինձ շարունակ տալիս եմ այս 

հարցը, Սոնյա*.. 

Նա գուցե և այդ հարցը ինքն իրեն տալիս էր քառորդ 

մամ առաջ, բայց հիմա այգ ասաց բոլորովին ուժասպառ, 
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հազիվ գիտակցական վիճակում, զգալով իր ամբողջ մարմ-

նի անընդհատ դոզը։ 

— Ա՛խ, որքա՜ն եք դուք տանջվում,— կարեկցաբար 

ասաց Սոնյան, աչքերը նրան հառած։ 

— ԱյԴ ՐՈ1ՈՐՐ դատարկ բան Է... Ա՛չ թե ինչ, Աոնյա 

(չգիտես ինչՈլ նա երկու վայրկյանի չափ թույլ ոլ անզոր 

ժպտաց), հիշո՛՛ւմ ես, թե ես եյչիկ ինչ Էի ուզում ասել 

քեզ։ 

Սոնյան անհանգիստ սսլասում Էրէ 

— Գնալիս ես ասացի, որ գուցե առմիշտ հրաժեչտ եմ 

տալիս քեզ, բայց եթե այսօր գամ, քեզ կասեմ... թե ով Է 

սպանել Լիզավետային։ 

Սոնյան հանկարծ սկսեց գոզալ ամբողջ մարմնովt 

— Ահա ե եկել եմ ասելու։ 

— Ուրեմն երեկ դուք այդ լո՞ւրջ Էիք ասում*** — դժվա-

րությամբ շշնջաց Սոնյան,— իսկ որտեղի՞ց գիտեք,— կար-

ծես հանկարծ ուշքի գալով, արադ հարցրեց նա։ 

Սոնյան սկսեց դժվարությամբ շնչել։ նրա դեմքը ավելի 

ու ավելի Էը գունատվում։ 

— Գիտեմ։ 

Սոնյան մի րոպեի չափ լուռ Էր։ 

— Գտե՞լ են նրան, թե ինչ,— երկչոտ հարցրեց նա։ 

— չեն գտել։ 

—• Հապա ի՞նչպես դուք այւյ գիտեք,— դարձյալ հազիվ 

լսելի և դարձյալ գրեթե րոպեական լռությունից հետո հարց-

րեց Սոնյան։ 

Ռասկոլնիկովը դեմքը դարձրեց նրան և ակնապի՛շ, ակ-

նապի՛շ նայեց նրա աչքերին։ 

— ^ւԻԻ' ընկիր։— ասաց նա նախորդ ծռմռվող ու ան-

զոր ժպիտով։ 

Սոնյայի ամբողջ մարմնով ասես սահեց ջղաձգությոլնբէ 

— Ախր դոլք.էէ ինձ*** ինչո՞ւ եք դուք ինձ այդպես 

վախեցնում,— ասաց նա երեխայի պես ժպտալով։ 

— Ուրեմն ես նրա հետ մոտիկ ընկեր Ai/.,. եթե գիտեմ, 

— ասաց Ռասկոլնիկովը՝ շարունակելով նայել նրա դեմ-

քին, ասես անկարող Էր աչք կտրել նրանից,— նա այդ Լի֊ 

զա վե տա յին*, է սպանել չէր ուզում*** նրան... անակնկալ 
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սպանեց*** նա ուզում էբ պառավին սպանել*** երբ ներո 

մ տավ, պառավը մենակ էր*** Հետո եկավ Լի զավետան*** 

Նա*** Լիզավե տալին էլ սպանեց։ 

Անցավ ևս մի զարհուրելի րոպեւ Երկուսն էլ շարունակ 

իրար էին նալումt 

— Ուրեմն չե՞ս կարող գլխի ընկնել,— հարցրեց նա հան-

կար ծ, այնպիսի զգացումով, որ կարծես թե զան գա կա տն ի ց 

ներքև էր նետվումt 

— Ո ֊ ո ՚ չ , — հազիվ լսելի շշնշաց Սոնյան։ 

— Հապա', լա՛վ նայիր։ 

Ու հենց ոբ նա այդ ասաց, դարձյալ առաջվա ծանոթ մի 

զգացում անակնկալ սառեցրեց նրա հոգին* նա նալում էր 

Սոնյային, ոլ հանկարծ վերջինիս դեմքի փոխարեն կարծես 

տեսավ Լիղավետա յի դեմ քը։ Նա պարզ հիշում էր Լիզավե-

տայի ղեմքի արտահայտությունը այն պահին, երբ ինքը կա-

ցինը ձեռքին մոտենում էր նրան, իսկ Լիզավե տան նրանից 

ետ էր քաշվում դեպի պատը, ձեռքը դեպի առաջ պաբզած, 

դեմքին բոլորովին մանկական վախ, իսկ և իսկ ինչպես 

փոքրիկ երեխաները, երր սրանք հանկարծ սկսում են վա-

խենալ որևէ բանից, անշարժ ու անհանգիստ նայում են 

իրենց վախեցնող առարկային, ետ են քաշվում, թաթիկները 

դեպի առաջ պարզած, պատրաստվում են լաց լինելու։ Այժմ 

համարյա նույնը պատահեց նաև Սոնյային* նույն անզորու-

թյամբ, նույն վախով մի քանի վայրկյան նայում էր նա 

Ռա սկոլնիկովին, ու հանկարծ ձախ ձեռքը դեպի առաջ պ ար-

գելով, թեթևակի, հազիվհազ մատները հենեց նրա կբծքին 

ու դանդաղ վեր կացավ մահճակալից, հետզհետե ավելի ետ 

քաշվելով Ռասկոլն իկովից և շարունակ անթարթ նայելով 

նրան։ Սոնյայի սարսափը հանկարծ անցավ նաև Ռասկոլ-

նիկովին* ճիշտ նույնպիսի վախ երևաց նաև նրա դեմքին, 

ճիշտ, նույնպես նա էլ սկսեց նայել Սոնյային, նույնիսկ հա-

մարյա նույնպիսի մանկական ժպիտը դեմքինt 

— Գլխի ընկա՞րվերջապես, շշնջաց Ռասկոլնիկովըt 

* աՏե՚լւ աստված»,— թռավ Սոնյայի կրծքի ց սարսափելի 

մի ճիչ» Նա ուժասպառ ընկավ անկոզնին, դեմքը բարձինւ 

Բայց մի ակնթարթից արագությամբ քիչ բարձրացավ, արա-

գությամբ մոտեցավ Ռասկոլնիկովինf վերցրեց նրա ձեռքե-
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PP> Գրանք "{ինդ սեղմեց իր բարալիկ մատներով, սկսեց 

դարձյալ անշարժ, ասես ան կռզնին կպած, նայել նրա դեմ֊ 

քին։ Ալդ վերքին, հուսահատական հայացքով նա ուզում Էր 

իր համար դեթ մի որևէ վերջին հույս նշմարել ոլ որսալt 

Բայց հույս չկար• ոչ մի կասկած չէր մնում* ամեն ինչ 

այդպես էր, որ կար։ նույնիսկ հետո էլ, հետագայում, երբ 

նա վերհիշում էր այդ րոպեն, նըյսն տարօրինակ ու զար-

մանալի էր թվում, թե ինչո**հենց ինքը այդպես միանգա-

միդ տեսավ, որ արդեն ոչ մի կասկած չկա։ Չէ՞ որ նա, օրի-

նակ, չէր կարող ասել, թե ինքը մի որևէ նման րան էր նա֊ 

խազդում։ Այնինչ հիմա, հենց որ Ռասկոլնիկովը այդ ասաց, 

նրան, Սոնյային թվաց, թե իսկապես ինքը կարծես թե նա֊ 

խազդում էր հենց այդ puiftp: 
— Բավական է, Աոնյա, բավական է, մի տանջիյւ ինձ, 

— տառապալից խնդրեց Ռասկոլնիկովը։ 

Նա բոլորովին, բոլորովին չէր մտածում այդ կերպ խոս֊ 

աովանել իր արարքը, բայց այդպես դուքս եկավ։ 

Կարծես ինքն իրեն մոռանալով, Սոնյան վեր թռավ, ոլ 

հեծկլտալով հասավ սենյակի մեջտեղը» Րա1ց արագ ետ 

դարձավ ու դարձյալ նստեց Ռասկոլնիկովի կողքին, ուսը 

համարյա հպելով նրա ուսին։ Հանկարծ, ասես խոցվելով, 

նա ցնցվեց, ճչաց ու նրա առջև ծունկ չոքեց, ինքն էլ չգիտե-

նալով, թե ինչի համար է այդ անում։ 

— Այդ ի՞նչ, ի՞նչ փորձանք եք բերել ձեր գլխին,— հու-

սաբեկ ասաց նա, ու վեր կենալով, ընկավ Ռասկոլնիկովի 

վզովը, գրկեց նրան և պինդ, պինդ սեղմեց ձեռքերով։ 

Ռասկոլնիկովը ետ քաշվեց և տխուր ժպիտով նայեց 

նրան։ 

— Տարօրինակ ես դու, Սոնյա, գրկում ես ու համբու-

րում, երբ ես քեղ ասել եմ այդ քսւնը: Դու քեզ կորցրել ես* 

— Հիմա արար-աշխարհում քեզնից ավելի դժբախտ 

մարդ չկա,— մոլեգնաբար բացա կանչեց Սոնյան՝ չլսելով 

նրա դիտողությունը, ու կարծես հիստերիկայի մեջ ընկնե-

լով, հանկարծ հոնկուր-հոնկուր լաց եղավ։ 

Ռասկոլնիկովին վաղուց անծանոթ մի զգացում հորդեց 

նրա հոգու մեջ և միանդամից թեթևացրեց այն# նա չէր դի֊ 
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մադրում այ գ զգացում ին* նրա ալքերից երկու արցունք 

դուրս եկան ու կախվեցին արտևանունքներից։ 

— Գոլ ինձ Հո չե՞ս թողեիք- ասաց նա1 Համ ար յա Հու-

սադրված նայելով Սոնյային։ 

— Ոլ> ո1* երբե՛ք և ոչ մի տեղ,— Գոչեց Սոնյան,— քեղ 

Հետ կգամ, ուր ասես կգամ* 0', տեր աստված... օ ՚ ֆ , ես 

դժբախտ եմ... Ինչո՞ւ, ինչո՞ւ առաջ ես քեզ չէի ճանաչում։ 

Ինչո՞ւ զոլ առաջ չէիր գալիս։ Ա՛խ, տեր աստված։ 

. ֊֊ Ահա և եկել եմ։ 

— Հիմա"։ ի՛նչ անել Հիմա... Լինենք միասին, միասին, 

— կրկնում էր Սոնյան կարծես կիսաուշագնաց վիճակում և 

նորից ղրկելով նրան,— քեզ Հետ միասին տաժանակիր աշ-

խատանքի կգնամ։ 

Ռասկոլնիկովը Հան կար ծակի ցնցվեց ու նրա շոլրթերին 

նշմարվեց ատելության և Համարյա գոռոզության նա-

խորդ ժպիտը։ 

— Ես, Սոնյա, գուցե և զեռ չեմ ուզում տաժանակիր 

աշխատանքի գնալ,— ասաց նա։ 

Սոն յան շեշտակի նայեց նրան։ 

Գժ բախտի նկատմամբ աոաջին, կաթոգին ու տանջող 

կարեկցանքից Հետո դարձյալ նրան ապշեցրեց սպանության 

սարսափելի միտքը։ Ռասկոլնիկովի խոսքերի փոխված տո-

նի մեջ Հանկարծակի նա զգաց, որ առկա է մարգա սպանը։ 

Նա ապշած նայում էր վերջինիս։ նրան դեռ ոչինչ Հայտնի 

չէր, թե ինչու, ինչպես և ինչի Համար էր այգ եղել։ Այժմ 

նրա գիտակցության մեջ միանգամից բռնկվեցին այգ բոլոր 

հարցերը։ Ու դարձյալ նա չհա վատաց, <rՍա, սա մարդա-

սպա՞ն, մի՞թե այդ հնարավոր է»։ 

— Այս ի՞նչ է, ո՞րտեղ եմ ես կանգնած,— ասաց նա 

խորին տարակուսանքով, կարծես գեո ուշքի չեկած,— ախր 

ի՞նչպես գուք, գուք, ա յ դ պ ի ս ի մ ա ր դ լ ի ն ե լ ո վ . . . կարող էիք 

նման բան ա ձ ձ / . . . Այս ի՞նչ բան է։ 

— Հա՛, էլի, կողոպտելոլ համար եմ արել։ Վերջ տուրt 

Սոն, ա,— հոգնածորեն և նույնիսկ սրտնեղելով պատաս-

խանեց Ռասկոլնիկովը։ 

Սոնյան կանգնել էր ասես շշմած, սակայն հանկարծ 

դ ՚ ՚ չ ե ց . 
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— Դու քաղցա՛ծ էիր*** Գոլ*** ուղում էիր օգնե՞լ մորդ, 

Հա՞։ 

— Ոլ, Սոնյա, ոչ,— քրթմնջաց Ռասկոլնիկովը՝ շուռ 

գալով ու կախելով գլուխը,— ես այնքան էլ քաղցած չէի*** 

ես իսկապես ուղում էի օգնել մորս, բայց*** գա ես այնքան 

էլ ճիշտ չէ*** Մի՛ տանջիր ինձ, Սոնյա։. 

Սոնյան ձեռքերն իրար զարկեք։ ^ 

— &աՏց մի՞թե, մի՞թե այյք ճշմարտություն է։ Տեր աստ-

ված, ախր գա ի՞նչ ճշմարտություն է։ Ռ՞վ կարող է դրան 

Հավատալ*** Եվ ի՞նչպես է որ, ի՞նչպես է որ դուք ինքներդ 

ձեր վերջին ունեցածը տալիս եք ուրիշին, բայց սպանել եք 

կողոպտելու Համար։ Օ ֊ օ ՚ ֆ , — Հանկարծ գ՛դեց Սոնյան ՛՜-

այն փողերը, որ տվիք Կատերինա Իվանովնա յին*** այն փո-

ղերը*** Տե՛ր աստված, մի՞թե այն փողերն էլ*** 

— Ոչ, Սոնյա,— Հապճեպ ընգՀատեց (Ւասկոլնիկովը,— 

գա ուրիշ փող էր, Հանգստացիր։ Այդ փողը մայրս էր ուզար-

կել մի վաճառականի միջոցով, ու ես ստացա Հիվանդ վի-

ճակում և Հենք նույն Օրը տվի Կատերինա Իվանովնա յին*** 

Ռազումիխինը տեսավ.** Հենց նա էլ ստացել էր ինձ Հանձ-

նելու Համար*** Այդ փողերը իմն էին, իմ սեփականը, իս-

կական իմն էին։ 

Սոնյան տարակուսանքով էր լսում նրան ե ամեն կերպ 

ջանում էր որևէ բան Հասկանալ։ 

— Իսկ ա յ ն փողերը... ասենք ես նույնիսկ չգիտեմ ԷԼ, 

թե արդյոք այնտեղ փող կար,— կամացուկ և մի տեսակ 

մտազբաղ ավելացրեց Ռասկոլնիկովը,— ես այն ժամանակ 

պառավի վզից Հանեցի զամշե մի քսակ... լիքը լցված, պինդ 

քսակ,,* սւ չբացեցի, չնայեցի, երևի ժամանակ չունեցա... 

իսկ իրերը, ինչ-որ ճարմանդներէ շղթայիքկներ,— այդ բոլոր 

իրերը և քսակը Հենց մյուս օրվա առավոտյան թաքցրի 

Վ**. պողոտայի մի բակում, քարի տակ... Այդ ամենը Հի-

մա Էլ այնտեղ Է գտնվում*** 

Սոնյան լսում Էր բոլորովին լարված։ 

— ինչո՞ւ այդպես.,, դուք Հո ասացիք, որ կողոպտելու 

Համար Էիք սպանել, Հապա ինչո՞ւ ոչինչ չեք վերցրել,— 

զարմանքով Հարցրեց նա։ 

— Չգիտեմ*** ես դեռ չեմ որոշել, թե արդյոք վերցնե՞մ, 
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՝թն չվերցնեմ աչդ փողերը,— դարձյալ մ տա խոհ պատաս-

խանեց Ռասկոլնիկովը, ու հանկարծ ուշքի ղալով, արա-

գորեն ու կարճ քմ՛ծիծաղ Aft վեց։— Օ՚ֆ, ես հիմա ինչպիսի" 

•հիմարություն դուրս ավի, հը՞։ 

,վԼո խ ելա դար չէ՞»,— անցավ Սոնյայի մտքովt Բայց նա 

իսկույն վանեց այդ միտքը, ոչ, այստեղ ուրիշ բան կա։ Նա 
ttlb^il> ուինչ lip հասկանումt 

— Գիտե՞ս, Սոն յա,— հանկարծ ինչ-որ ոգեշնչմամբ 

ասաց Ռասկոլնիկովը,— գիտե՞ս ինչ կասեմ քեզ, եթհ ես 

ոպանած լինեի քաղցածության պատճառով,— շարունակեց 

նա՝ շեշտելով յուրաքանչյուր բառը և խորհրդավոր, բայց 

շիտակությամբ նայելով Սոնյային,— ապա ես այժմ*,, fcr-

քաճիկ կ լ ի ն ե ի : Գոլ այդ լավ իմացիր։ 

— Քո ինչի՞ն է պետք,— մի ակնթարթից գոչեց նա 

նույնիսկ ինչ-որ հուսալքմամբ,— քո ինչի՞ն է պետք, եթե 

ես այժմ խոստովանեի, որ վատ բան եմ արել։ Քո ինչի՞ն 

է պետք այդ հիմար մանրախնդրությունը իմ նկատմամբ։ 

Ա՛խ, Սոն յա, մի՞թե հիմա ես դրա համար եմ եկել քեզ 

մոտ։ 

Սոնյան էլի m զա մ էր մի բան ասել, բայց լռեց։ 

— Երեկ ես նրա համար էի քեզ կանչում, որ ինձ համար 
միայն դու ես մնացել։ 

; — Ո՞ւր էիր կանչում,— երկչոտ հարցրեց Սոնյանt 

— Գողություն անելու և մարգ սպանելու համար չէի 

կանչում, մի անհանգստանա, այդպիսի բան չի լինի,— կծու 

քմծիծաղ ավեց Ռասկոլնիկովը,— մենք տարբեր մարդիկ 

ենք,,* Գիտե՞ս, Սոնյա, ես միայն հիմա, միայն այս րոպեիս 

Հասկացա, թե երեկ քեզ mr էի կանչում։ Իսկ երեկ ինքս էլ 

չէի հասկանում, թե ուր եմ կանչում։ Միայն մի բանի հա-

մար էի կանչում, միայն մի բանի Համար էի եկել, այն է՝ 

որ գոլ չթողնես ինձ։ $ե*ս թողնի, Սոնյաt 

Սոնյան սեղմեց նրա ձեռքը։ 

T — Ինչո՞ւ, ինչո՞ւ ես քեզ Ulj l | ասացի, ինչո՞ւ Հայտնեցի, 

— մի րոպե Հետո հուսաբեկ բացա կանչեց Ռասկոլնիկովը՝ 

անսահմանորեն տանջալից նայելով Ս * ն յ ա յ ի ն , ֊ ֊ ահա դոլ 

ինձնից բացատրություններ ես սպասում, նստեղ եո ու սպա-

ռում ես, ես այգ տեսնում եմ, իսկ ես ի՞նչ ասեմ քեզ. դոլ 
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ոչինչ չես էլ հասկանա, այլ միայն կտան չվես... իժ պաա-

ճաոով։ Ա՛յ, դոէ Լալիս ես և Էլի գրկում ես ինձ, ինչի* հա-

մար ես գրկում. նրա համա՛՞ր, ո՛ր ես չդիմացա տանջանքին 

ու եկա այն ուրիշի վրա գցելու որպես թե՝ <էԴու Էլ տանջ-

վիր, իմ րեռը ավելի թեթև կլինի})։ Եվ մի՞թե դու կարոդ ես 

սիրել այսպիսի մարդուն։ 

— լ ց լԷ՞ **ր դու Էլ ես Տանջվում,— գոչեց Աոն-

յան։ 

Դարձյալ նույն զգացմունքը Հորդեց Ռասկոլնիկովի հո-

գու մեջ k դարձյալ մի ակնթարթ ամոքեց այն։ 

— Սոնյա> իմ սիրտը չար Է, դու այդ գիացիի դրանով 

կարելի Է շաա բան բացատրել։ Էս հենք նրա համար եմ 

եկել, որ չար եմէ Կան այնպիսիները, որոնք չէին դա։ Իսկ 

ես վախկոտ եմ ե... ստորՒ էլ, թող այդպես լինի... Այս ա՛-

մենը այն չէ, ինչ որ պետք է լինի,,. Հիմա խոսել է հարկա-

վոր, իսկ ես չեմ կարողանում սկսեի.փ 

Ռասկոլնիկովը լռեց ե մտածմունքի մեջ ընկավ* 

—- է ՚ - է ՚ - հ ե ' , մենք տարբեր մարդիկ ենք, չենք սազում 

իրար,— դարձյալ գոչեց նա։ — Եվ ինչո՞ւ, ինչո՞ւ եո եկա։ 

Այս բանը ես ինձ երբեք չեմ ների։ 

— ^Ն ո1' աՏԴ էաՎ Է* "Ր եկար,— բաց՛ականչում Էր Սոն-
յան,— լավ Է, ոբ ես այդ գիտենամ, շատ ավելի լավ Էէ 

Ռ՛աս՚կռլնիկէէվյր ախռւր նայեց նրան։ 

— Դե ինչ անենք որ,— ասաց նա մի փոքր մաածեչոգ 

հեաո,— Հենց այդպես Է որ կա։ Ահա թե ինչ, ես ուզում 

Էի Նապոլեոն դառնալ, դրա համար £յ սպանեցի... Հիմա 

հասկանալի՞ Էէ 1 

— Ռ-ոչ,.— միամտաբար ու երկչռա շշնջաց Սոնյան,— 

միայն թե.„ ոոսիթէ խոսիր* Ես կհասկանամ, ես կմտածեմ 
և ամեն ինչ կհասկանամr— ավելացրեց նա։ 

— Կհասկանա՞ս։ Լավ, կտեսնենք։ 
T Ռասկոլնիկովր լոեց ու երկար մտածում Էր։ 

— Բանը այ թե ինչումն Է- մի անգամ ես ինձ այսպիսի 

Հաբց ավխ. եթե, որին ակ, իմ սաեդթ նապոլեոնը լիներ և իր 

կարիերան սկսելու համար չլինեք ոչ Տուլոնլւ, ոչ Եգիպաո-

ս^սչԷքՄոնբ^անով անցնելդ այլ այդ բոլոր գեղեցիկ ու հո-

յա կապ թանեթի փախա բեն լիներ մի որևէ ծիծաղելի պաս֊ 
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վիկ, կո՚լեգիական ռեգիստրատորի այրի կին, որին պետք Էր, 

սպանել, որպեսզի նրա սնդուկից Հաներ փողերը (կարիե-

Րայի Համար, Հասկանո՞ւմ ես), ապա նա արդյոք կանե՞ր 

այդ բանը, եթե ուրիշ ելք չլիներ։ Արդյոք նրան չէ՞ր կասօց-

նի այն, որ դա ամենևին էլ Հոյակապ րան չէ և... մեղսա-

գործություն էէ Ես քեզ ասում եմ, որ ես շատ երկար գլուխ 

կոտրեցի այգ «Հարցի» վրա, այնպես որ սարսափելի ամո-

թաՀար եղա, երբ, վերջապես, կռաՀեցի (Հանկարծակի), որ 

ոչ միայն չէր կասեցնի, այլև նրա մտքովն էլ չէր անցնի, որ 

գա Հոյակապ բան չէ... և նույնիսկ ամենևին էլ չէր Հասկա-

նա, թե այստեղ ինչ կասեցում կարող է լինել։ Ու եթե նրա 

Համար ուրիշ ճանապարհ չլիներ, ապա առանց երկար մտա-

ծելու այնպես կխեղդեր պառավին, որ սա ծպտուն Հանել 

էլ չէր կարողանա*.. Դե ես էլ... ձեռք քաշեցի մտահոգու-

թյունից* ,. խեղդեցի... ինչպես որ կաներ այն Հեղինակավոր 

անձնավորությունը *** Եվ դա ճիշտ այդպես էլ եղավ։ Դոլ 

ծիծաղո՞ւմ ես։ Այո, Սոնյա, այստեղ ամենից ծիծաղելին 

գուցե այն է, որ զա հենց այդպես էլ եղավ... 

Սոնյան ամենևին էլ չէր ծիծաղում։ 

— Ա՛՛Լ**լի Լ ՚ ք ՚ վ է Դո-Ք այգ ամենը ասեք պարզապես„«« 

առանց օրին ոկների,— է՛լ ավելի երկչոտ և հազիվ լսելիք 

խնդրեց նա։ 

Ռասկոլնիկովը դեմքը դարձրեց նրան, տխուր նայեց ու 

վերցրեց նրա ձեռքերը։ 

— Դու դարձյալ իրավացի ես, Սոնյա։ Այդ ամենը հ-t 

դսւտարկ բան է, Համարյա միայն շաղակրատանք* տեսնում 

ես էլի* դու գիտես, որ մայրս Համարյա ոչինչ չունի։ Քույրս 

պատահմամբ է կրթություն ստացել և ստիպված է այստեղ 

ու այնտեղ դաստիարակչուՀի լինել։ Նրանք Հենց միայն ինձ 

վրա էին Հույս դրել։ Ես ուսանում էի, րայց միջոցներ չու-

նենալու պատճառով ստիպված եղա Համալսարանից դուրս 

գալ։ Եթե մի կերպ դիմանայի, կարող էի Հուսալ, որ մի 

աասը-տասներկոլ տաբի Հետո (եթե բարենպաստ Հանգա-

մանքներ լինեին) կդառնամ որևէ ուսուցիչ կամ աստիճանաՀ 

վոբ, տարեկան Հազար ռուբլի ռոճիկով... (նա կարծես սեը-\ 

տած բան էր ասում)։ Իսկ այն ժամանակ մայրս Հյուծված 

կլիներ Հոգսերից ու վշաից, և ինձ այնուամենայնիվ չէր• 
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կհաջողվի հանգստացնել նրան, իսկ քույրս.** քոլ յրս կարող 

էր է՛լ ավելի վատ վիճակում լինել*** Եվ ի՞նչ հաճույք է ամ-

բողջ կյանքում գ ամեն ինչ անտեսել և ամեն ինչից երես 

դարձնել, մորը մոռանալ ե խոնարհությամբ տանել քրոջ 

աննախանձելի վիճակը։ Ինչի՞ համար։ Մի՞թե նրա համար, 

որ նրանց թաղելով, նոր հարաղատներ՝ կին ու երեխա ու-

նենաս ու հետո սրանց էլ առսյնց Պի դրոշի և առանց մի 

պատառ հացի թողնես։ Եվ ահա ես որոշեցի տիրանալ պա-

ռավի փողերին, առանց մորս չարչարելա դրանք օգտագոր-

ծեք իմ առաջին տարիների համար, համալսարանում ինձ 

ապահովելու համար, ավարտելուց հետո իմ առաջին քայ-

լերի համար, և այգ ամենը անել լայն Լափով, արմատա-

պես, այնպես, որ բոլորովին նոր կարիերա ստեղծեի և նոր, 

անկախ ճանապարհով ընթանայի.** Դե*** էլ ուրիշ ոչինչ.*, 

Դե իհարկե, ես վատ րան արեցի, որ սպանեցի պառավին.*. 

Դե, բավական է։ 

Ինչ-որ անզորությամբ նա վերջացրեց իր խոսքը ու կա-

խեց գլուխը։ 

— Օֆ, բանը այգ չէ, այդ չէ,— տխուր բացականչում 

էր Սոնյան,— մի՞թե այդ հնարավոր է*** ոչ, խնդիրը այգ 

չէ։ այգ չէ,** 

— Ինքդ ես տեսնում, որ այդ չէ* + + րաՏ9 նս հո անկեղ-

ծորեն պատմեցի* ասացի ճշմարտությունը։ 

— Ախր գա ի՞նչ ճշմարտություն է, օֆ, տեր աստվածt 

— Չէ՞ որ ես ոջիլ ձմ սպանել, Սոնյա, անօգտակար, 

գարշելի, վնասակար ոջիլ։ 

— Մարգը ոջի՞լ է։ 

— Ախր ես էլ դիտեմ, որ ոջիլ չէպատասխանեց Ռաս-

կոլնիկովը՝ տարօրինակ նայելով Սոնյային։ — Ասենք, ոը 

դատարկ բան եմ դուրս տալիս, Սոնյա, վաղուց եմ այսպես 

անում..,— ավելացրեց նա* — Այստեղ բոլորովին ուրիշ է 

բանը* դու ճշմարիտ ես ասում։ Այստեղ բոլորովին, բոլորո-

վին այլ պատճառներ կան*** Ես վաղուց ոչ ոքի հետ չեմ խո-

սել, Սոնյա**, Հիմա գլուխս սաստիկ ցավում է*** 

Ռասկոլնիկովի աչքերը տենդային փայլ էին արձակումt 

նա գրեթե սկսում էբ զառանցել* շուբթերին դողում էր ան-

հանգիստ ժպիտը։ Խռովահույզ հո դե վիճակը արդեն նրան 
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սարսափելի ուժասպառության էր Հասցրելt Սոնյան հաս*, 

կացավ, թե նա ինչպես է տանջվում։ Նրա գլուխն էշ էր uJ/ը*. 

սու մ պտտվել։ Ու տարօրինակ էբ խոսում Ռասկոլնիկովը 

կարծես թե ինչ-որ բան էր Հասկացվում} բայց... <rրայց ախր 

ի՞նչ էր այդ, ի՞նչ էր, օֆ, տեր աստվածX։ Ու Սոնյան վշտա-, 

նում էր Հուսարեկ վիճակում։ 

— Ոչ, Սոնյա, այստեղ է>ւրիշ բան կա,— դարձյալ սկսեց 

Ռա սկոլն իկովր, կարծես մտքերի անակնկալ մի շրջադարձ 

ապշեցրեց ու դրգռեց նրան,— այստեղ ուրիշ բան կա։ Ավե% 

լի լավ ենթադրիր (այո, այդ իրոք ավելի լավ Է), որ 

ես ինքնասեր եմ, նախանձոտ, չար, նողկալի, վրիժառու 

դուցե Հակված եմ խելագարության։ (Թող այդպես լինի* 

խելագարության մասին առաջ խոսում Էին, ես նկատել եմի 

•Քիչ առաջ ես քեղ ասացի, որ Համալսարանում մնալու մի-

ջոցներ չունեի։ թայց դիտե՞ս, գուցե և կարող Էի մնալ։ Մայ-

րըս կուղարկեր ուսման վարձը, ինչ֊որ Հարկավոր Էր, իսկ 

ԿոշԻհն^րՒ ՚ Հագուստի, Հացի փողը անշուշտ ինքս կվաս-

տակեիt Դասեր Էին լինում, Հիսունական կոպեկ Էին առա-

ջարկում։ Հո աշխատում Է Ռազումիխինը։ թայց ես չարա-

ցա ու չուզեցի։ Այո, չարացա (գա լավ բառ Է)։ Ես այն ժա-

մանակ սարդի պես քաշվեցի իմ անկյունը։ Դու Հո եղել եո 

իմ որջում, տեսել ես այնէէէ Դիտե՞ս արդյոք, Սոնյա, որ 

ցածր առաստաղները և նեղլիկ սենյակները Հոգի ու միտք • 

են ճնշում։ 0, որքան Էի եզ ատում այդ որջը։ թայց և այն-

պես, չէի ուզում այնտեղից դուրս գալ։ Դիտմամբ չէի ու-

զում։ Օրերով դուրս չէի գալիս և չէի ուզում աշխատել, նույ- \ 

նիսկ ուտել էլ չէի ուզում, շարունակ պառկած էի լինում։ \ 

Եթե Նաստասյան ուտելիք էր բերում, ուտում էի, իսկ եթե 

չկր բերում, օրը այդպես էչ անցնում էր։ Չարացած լինելով, 

դիտմամբ ուտելիք չէի խնդրում։ Դիշերը լույս չկա, պառ-

կում եմ մթության մեջ ու չեմ ուզում մոմ գնելու փող վաս-

տակել։ Հարկավոր էբ սովորել, իսկ ես գրքերս ծախել էի• 

սեղանիս վրա, թղթերի, տետրակների վրա Հիմա էլ մատի \ 

Հաստությամբ փոշի է նստած։ Ես ավելի լավ էի Համարում 

ձ սիրում էի պառկել ու մտածել։ Շարունակ մտածում էի••• 

Ռւ Հաճախ տարօրինակ, զանազան երազներ էի տեսնումt 

կարիք չկա ասելու, թե ինչ երազներ էինէ Միայն թե եքևա՚Հ 
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կաղությանս մեջ այնպիսի բաներ էին պատկերանում, ոբ 

Չէ՚ք բանը այդ չէ, ես դարձյալ այնպես չեմ պատմում, ինչ" 

պես պետք է։ Գիտե՞ս, ես այն ժամանակ Հաճախ ինքս ինձ 

Հարց էի տալիս՝ ինչո՞ւ այսպես Հիմար եմ* եթե ուրիշները 

հիմար են, ու եթե ես հաստատ գիտեմ, որ Հիմար են, ապա 

ինչո՞ւ ինքս չեմ ուզում խելոք լինել։ Հետո ես իմացա, Սոն-

յա, որ եթե սպասեմ, մինչև որ բոլորը խելոքանան, ապա 

գա շատ երկար կտևի*** ՀետՀ? ես նաև իմացա, ոբ այդ եր-

բեք hi չի լինի։ որ մարդիկ չեն փոխվի և ոչ ոք նրանց չի 

վերափոխի, ու չաբժե դրա Համար գլուխ ցավեցնել։ Այո, 

գա այդպես է։ Այգ նրանց օրենքն է*** օրենքն է, Սոնյա։ 

Դա այդպես է*** Ու Հիմա ես գիտեմ, Սոնյա, որ ով ամուր 

և ուժեղ կ մտքով ու ոգով, նա էլ իշխում է նրանց վրաt 

Ով շատ Համարձակ է, նա էլ իրավացի է նրանց աչքում։ 

Ով կարոդ է շատ բաների վրա թքել, նա էլ Օրենս գիլւ է նը-

րանց մոտ, իսկ ով բոլորից ավելի համարձակություն է ցու-

ցաբերում, նա բոլորից ավելի իրավացի է։ Այդպես է եղել 

մինչև այժմ ու միշտ էլ այդպես կլինի։ Միայն կույրը այդ 

չի տեսնի։ 

Այգ ասելով, Ռասկոլնիկովը թեպետև նայում էր Սոնյա֊ 

յին, բայց արդեն էլ չէր մտահոգվում՝ արդյո՞ք նա կհաս-

կանա, թե՞ ոչ։ Նա ամբողջովին բռնվել էր տենդով։ Նա ինչ-

որ մռայլ Հրճվանքով էր Համակվել։ (Հիրավի, նա երկար 

ժամանակ ոչ 'ոքի Հետ չէր խոսել)։ Սոնյան Հասկացավ, որ 

այդ մռայլ կատեխիզիսը նրա համար Հավատ ու օրենք է 

դարձել։ 

— Ես այն ժամանակ գլխի ընկա, Սոնյա, որ իշխանու-

թյուն է տրվում միայն նրան, ով համարձակվում է կռանալ 

ու վերցնել այն։ Այստեղ միայն, միայն մի բան կա* բա-

վական է սոսկ համարձակվել։ Ես այն ժամանակ կյան-

քումս մի միտք հղացա, որը ինձնից առաջ դեռ ոչ ոք ոլ 

երբեք չէր Հղացելt Ոչ ոք։ Հանկարծ ինձ արևի պես պարզ 

պատկերացավ այն, թե ինչպե՞ս է, որ մինչև այժմ ոչ մեկը, 

անցնելով այս ամբողջ անհեթեթության կողքից, չի հա-

մարձակվել և չի համարձակվում ուղղակի բռնել այգ ամենի 

պոչից ու շպրտել սատանայի ծոցը։ Ես*** ես ուզեցի հա-
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մ ս ւ ր ձ ա կ վ ե լ , ոլ սպանեցի.** Ես միայն Համարձակվել ուզե-

ցի, Սոնյա, ահա ամբողշ պատճառը։ 

— 0, լռեցեք, լռեցեք,— Դոչեց Սոնյան՝ ձեռքերն իրար 

զարկելով։ — Դուք հեռացել եք աստծուց, ե աստված հաբ-

վածել Է ձեզ, մ ատն ել սատանա յին,., 

— Ի դեպ, Սոնյա, երբ ես պառկած Էի լինում մթության 

մեջ և ինձ այլեայլ բաներ Էին պատկերանում, սատանան 

շփոթեցնում Էր ինձ, հր՞։ 

— Լռեցեք, մի ծիծաղեք, աստծուն անարգող, դուք ոչինչ, 

ոչինչ չեք հասկանում։ 0*, տեր աստված, սա ոչինչ, ոչինչ 

չի հասկանա։ 

— Լսիր, Սոնյա, ես ամենևին Էլ չեմ ծիծաղում. ես հո 

ինքս Էլ գիտեմ, որ սատանան Էր ինձ մ ոլորեցրել։ Լռիր, 

Սոնյա, լռիր»— մռայլ ու կտրուկ կրկնեց Ռասկոլնիկովը։ 

—֊ Ես ամեն ինչ դիտեմ։ Այդ ամենը ես կշռադատում, այդ 

ամենի մասին մտածում Էի, երբ պառկած Էի լինում մը-

թութ յան մեջ..* Այդ ամենի մասին ինքս ինձ հետ վիճում 

Էի, բաց չթողնելով անգամ վերջին, ամենաչնչին հանգա-

մանքները, ես ամեն, ամեն ինչ գիտեմt Ու այն ժամանակ 

ինձ այնպես Էբ ձանձրացրել, այնպես Էր ձանձրացրել այդ 

ամբողջ շաղակրատանքը։ Ես ուզում Էի ամեն ինչ մոռանալ 

և ամեն ինչ նորից սկսել, Սոնյա, ու վերջ աալ շաղակրա-

տանքին։ Եվ մի՞թե դու կարծում ես, թե ես այդ արել եմ 

հիմարաբար, առանց մտածելու։ Ես այդ արել եմ խելա-

մտորեն, և հենց գա Էլ կոբծանեց ինձ։ Եվ մի՞թե դու կար-

ծում ես, թե ես չդիտեի, որ եթե սկսել Էի ինքս ինձ հար-

ցեր տալ ե հարցաքննել արդյո՞ք իրավունք ունեմ իշխա-

նություն ունենալու, ապա ուրեմն չունեմ այդ իրավունքըt 

Կամ եթե հարց եմ տալիս* արդյո՞ք ոջիլ Է մարդը, ապա 

ուրեմն մարդը ոջիլ չէ ինձ հ ա մ ա ր , այլ ոջիլ Է նրա համար, 

ում մտքով էլ այդ չի անցնում, ով առանց այդպիսի հարցեր 

տալու է ընթանում*** Եթե ես օրերով գլուխ էի կոտրում, 

թե արդյո՞ք այդպիսի բան կաներ Նապոլեոնը, ապա պարզ 

զգում էի, որ Նապոլեոն չեմ*** Ես դիմացա այդ ամբողջ 

շաղակրատանքի ւզա տճ առա ծ ամբողջ, ամբողշ տանջանքին, 

Սոն յա, ու ցանկացա ուսերիցս բոլորովին թոթափել տ յն* 

Սոնյա, ես ուզեցի սպանել առանց կազուիստիկա յի, սպա-
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նել ինձ համար, միայն ինձ համարt Ես չէի ուզում ստել 

նույնիսկ ինքս ինձ, ես նրա համար չսպանեցի, որ օգնեի 

մորս, դա անհեթեթություն է* նրա համար չսպանեցի, որ 

միջոցներ և իշխանություն ստանալով, մարդկության բարե-

րար դառնայի։ Այգ դատարկ րան է։ Ես սոսկ սպանեցի. 

սպանեցի ինձ համար, միայն ինձ համար, իսկ թե այնու-

հետև արդյո՞ք կդառնայի որևէ ՛մեկի բարեբարը, թե ամ-

բողջ կյանքումս սարդի պ^ս բոլորին կորսայի իմ ոստայ-

նով ու բոլորից կքամեի կենդանի հյութերը, դա պետք է որ 

ինձ համար միևնույն լիներ այն րոպեին... Ու գլխավորը 

փողերը չէին, որ հարկավոր էին ինձ, Սոնյա, երբ ես սպա-

նեցի, ոչ այնքան փողեր էին հարկավոր, որքան մի ուրիշ 

րանէէ* Ես հիմա գիտեմ այդ ամենը... Հասկացիր ինձ* գու-

ցե գնալով նույն ճանապարհով, ես էլ երբեք սպանսւթյոլն 

չէի կատարիt Ինձ հարկավոր էբ ուրիշ րան իմանալ, ուրիշ 

բան էր ինձ սպանության դրդում. այն ժամանակ ինձ հար-

կավոր էր իմանալ և շուտափույթ իմանալ, թե արդյո՞ք ես 

ոջիլ եմ, ինչպես բոլորը, թե՞ մարդ եմ, արդյո՞ք կարող եմ 

խախտում կատարել, թե՞ չեմ կարող։ Արդյո՞ք կարող եմ 

կռանալ ու վերցնել ինչ-որ հարկավոր է ինձt Արդյո՞ք իրա-

վազուրկ արարած եմ, թե՞ յւաւէ]ունք ունեմ,.. 

— Իրավո՞ւնք, սպանելու իրավո՞ւնք ունեք,— ձեռքերն 

իրար զարկեց Սոնյան։ 

է'"է՜-հե', Սոնյա,— ջղայնորեն դոչեց Ռասկոլնիկո-

վը, ուղում էր ինչ-որ ւսռարկել, բայց արհամարհանքով լը-

ռեց։ — Մի ընդհատիր ինձ, Սոնյա։ Ես ուզում էի քեղ միայն 

մի բան ասեի սատանան ինձ դրդեց այդ անել, հետո էլ ինձ 

բացատրեց, որ ես այնտեղ գնալու իրավունք չունեի, որով-

հետե ես ճիշտ նույնպիսի ոջիլ եմ, ինչպես և բոլորըt Նա ծի-

ծաղեց ինձ վրա, ու ես էլ այժմ եկել եմ քեզ մոտ։ Ընդունիր 

հյուրին։ Եթե ես ոջիլ չլինեի, մի՞թե կգայի քեզ մոտ։ Լռիր* 

այն ժամանակ, երբ ես դնում էի պառավի մոտ, ես միայն 

փ ո ր ձ ա ն ե լ ո ւ համար էի գնումԱյդպես էլ դիացիր։ 

— Ու սպանեցի՜ք, սպանեցի"ք։ 

— ի՞նչպես սպանեցի։ Մի՞թե այդպես են սպանում« 

Մի՞թե այդպես են դնում սպանելու, ինչպես որ ես այն ժա-

մանակ գնացիt Ես քեզ երբևէ կպատմեմ, թե ինչպես գնա-
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$ի*** Մի՞թե ես պառավին սպանեցի։ Ես ինձ սպանեցի և 

ՈԼ թե պառավին։ Հենց այնպես էլ ինձ ջախջախեցի առհա-

վետ*** Իսկ այն պառավին սատանան սպանեց և ոլ թե ես*** 

բավական է, բավական է, Սոնյա, թավա կան է, թող ինձյ,—.. 

դոչեց նա հանկաբծ ջղաձգական թախծով,— թող ինձ։ 

Նա արմունկները հենեց ծնկներին ու ձեռքերով, ասես 

աքցանով, սեղմեց գլուխը։ 

—• Ինչպիսի" տանջանք,— ծանր հառաչեց Սոնյան։ 

— Հիմա ի՞նչ անեմ, ասա,— հարցրեց Ռասկոլն ի կովը՝ 

հանկարծ բարձրացնելով գլուխը ու հուսալքումից այլան-

դակորեն ծամածռված դեմքը դարձնելով ու նայելով նրանւ 

— Ինչ անե՞ս,— բացա կանչե ց Սոնյան, հանկաբծ վեր 

թռավ տեղից, ու մինչև այժմ արցունքներով լեցուն նրա 

"'չքերը փայլեցին։— Վեր կաց։ (նա բռնեց Ռասկոլնիկովի 

ուսից* վերջինս քիչ բարձրացավ[՝ համարյա ապշած նայե-

լով նրան)։ — Հիմա, հենց այս րոպեիս գնա, կանգնիր մի 

որևէ տեղ, սկզբում երկրպագիր հողը, որ պղծել ես դու, հե-

տո էլ երկրպագիր ամբողջ աշխարհին, դեպի բոլոր կողմե-

բր, ու բարձրաձայն ասա բոլորին՝ «Ես մարգ եմ սպաներ։ 

Սյգ դեպքում աստված քեզ դարձյալ կյանք կտա։ Կգնա*ս, 

կգնա՞ս,— հարցնում էր Սոնյան ամբողջովին զողալով, 

ասես նոպայով բռնված, նրա ձեռքերից բռնած, ամուր սեղ-

մելով դրանք, հրացայտ աչքերը նրան հառած։ 

Ռասկոլնիկովը զարմացավ և նույնիսկ ապշեց նրա հան-

կարծակի ոգևորությունից։ 

— Դոլ տաժանակիր աշխատա՞նքն ես ակնարկում, ինչ 

է, Սոնյա։ Գնամ մատնե՞մ ինձ,— մռայլ հարցրեց նա։ 

— Տառապանք ընդունել և դրանով քավել հանցանքդ, 

ահա թե ինչ է հարկավոր։ 

— Ռչ, ես նրանց մոտ չեմ գնա, Սոնյա։ 

— Հապա ի՞նչպես, ի՞նչպես պիտի ապրես։ Ինչո՞վ պի-

տի ապրես,— բացականչում էր Սոնյան։ — Մի՞թե հիմա 

այդ հնարավոր է։ Ի^նչպես պիտի խոսես մորդ հետ (օ, հի-

մա ի՛նչ է լինելու նրանց դրությունը)։ Բայց դու հո թողել 

եո մորդ ոլ քրոջդ։ Թողել ես, էլի, թողել ես։ 0, տեբ աստ-

վածդոչեց նա,— չէ՞ որ նա ինքը գիտե ալդ ամենյս 
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Առանց հարազատների ինչպե՞ս կարելի է ապրել։ Հիմա ի՞նչ 

կլինի քո վիճակը։ 

— Երեխա մի լինի, Սոնյա,— մեղմ ասաց Ռասկո՚ն՚-

կովը։ — Ես ինչո՞վ եմ մեղավոր ինձ հետապնդոդների հււ: 

դեպ։ Ինչո՞ւ գնամ ե ի՞նչ ասեմ նրանց*** Ա]Դ ԲՈ1ՈՐՐ մի՛սն 

պատրանք է... նրանք միլիոնավոր մարդկանց հոգեհան են 

անում և դեռ այդ առաքինություն են համարում։ Նրանք 

ստոր ու սրիկա են, Աոնյայէ* Չեմ գնա։ Եվ ի՞նչ պիտի ասեմ« 

պիտի ասեմ, որ սպանեցի, իսկ փողերը վերցնել չհամար-

ձակվեցի՞, հա՞, քարի տա՞կ թաքցրի,— կծու քմծիծաղելով 

ավելացրեց Ռասկոլնիկովը,— Րա1ց լԷ" "/' նրանք կծիծա-

ղեն ինձ վրա, կասեն՝ հիմար ես, որ չես վերցրել։ Վախկոտ 

ես ու հիմար։ Նրանք ոչինչ, ոչինչ չեն հասկանա, Սոնյա, ե 

արմ անի չեն հասկանալու։ Ինչո՞ւ գնամ։ Չեմ գնա, երեխա 

մի լինի, Սոնյա*.* 

— Կտանջվես, կտանջվես,— կրկնում էր Սոնյան՝ հու-

սահատական աղերսանքով ձեռքերը մեկնելով նրան: 

— Ես դուցե գեո. զրպարտել եմ ինքս ինձ,— մռայլադեմ, 

կարծես մաազբաղ ասաց Ռասկոլնիկովը,— գուցե ես դէո. 

մարդ եմ և ոչ թե ոջիլ, ու շտապել եմ ինքս ինձ մեղադրել,** 

Ես գեո. կպայքարեմ։ 

Նրա շուրթերին գոռոզության ժպիտ երևացt 

—> Շատ կտանջվես, այն էլ ամբողջ կյանքումդt 

— Կընտելանամ***— մռայլ ու մաախոհ ասաց Ռասկոլ-

նիկովըt — Լսիր,— մի րոպե հետո ավելացրեց նա,— բա-

վական է լաց լինել, ժամանակն է գործի մասին խոսել, ես 

եկել եմ քեզ ասելու, ոբ հիմա ինձ փնտրում են, որսում*** 

— Ախ,— վախեցած ճչաց Սոնյանt 

— kl ինչ ես ճչում* Ենքդ ես ցանկանում, որ ես տաժա-

նակիր աշխատանքի դատապարտվեմ, իսկ հիմա վախեցա՞րt 

Միայն թե դիացիր, ես նրանց չեմ հանձնվի։ Ես դեռ կմա-

քառեմ նրանց դեմ, ու ոչինչ էլ չեն անի։ Չունեն իսկական 

հանցանշաններ։ Երեկ ես մեծ վտանգի մեջ Էի ու մտածում 

Էի, որ արդեն կորած եմ* այսօր գործը շտկվեց։ Նրանց բո-

լոր հանցանշանները երկսայրի են, այսինքն1 ես կարող եմ 

նրանց մեղադրանքները շուռ տալ հենց իմ օդտին, հասկա-

նո՞ւմ ես, և այդպես Էլ կանեմ, որովհետև եո հիմա խրատ-



վել եմ*** Բայց ինձ անշուշտ բանտ կնստ ե9նեն։ Եթե շչիներ 

մի դեպք* գուցե և այսօր նստեցնեին, երևի նույնիսկ դեո. 

այսօր Էլ նստեցնեն*** բայց ոչինչ, Սոնյա, կնստեմ, ու բաց 

կթողնեն*** որովհետև չկա ոչ մի իսկական ապացույց և չի 

լինի, խոսք եմ տալիս։ Իսկ այն, ինչ որ ունեն, չի կարող 

մարդուն պատմելու հիմք լինելt Էհ, բավական Է*** Ես մի-

այն ուզում Էի, որ դու գիտենաս*** Ես կաշխատեմ մի կերպ 

այնպես անել, որ քույրս ու մայրս փոխեն իրենց կարծիքը 

իմ մասին և չվախենան*** Ասենք, քույրս հիմա կարծեմ 

ապահովված Է*** ուրեմն և մայրս*** Էլ ուրիշ ոչվւնչ։ Սակայն 

դու զգույշ եղիր։ Երր ես բանտարկված լինեմ, կգա՞ս ինձ 

տեսնելու։ 

— 0, կգամ, կգամ։ 

նրանք նստել Էին կողք-կողքի, տխուր և րնկճված, ասես 

փոթորկից հետո երկուսն Էլ ամայի ծովափ շպրտված։ Ռաս-

կոլնիկովը նայում Էր Սոնյային և զգում Էր, թե ինքը որ-

քա՛ն շատ Է սիրված նրա կողմից, ու որքան Էլ այդ տար-

օրինակ Էր, հանկաբծ նրան ծանր ու ցավագին թվաց այն, 

ոբ այդպես սիրում են իրեն։ Այո, դա տարօրինակ ու սար-

սափելի զգացում Էբ։ Գնալով Սոնյայի մոտ, նա զգում Էբ, որ 

վերջինս իր ամբողջ հույսն Է, ամբողջ սփոփանքը* նա ուզում 

Էբ թոթափել իր տանջանքների գեթ մի մասը, ու հանկարծ 

Հիմա, երբ Սոնյան ամբողջ սրտով նվիրվել Էր իրեն, նա 

զգաց ու գիտակցեց, որ ինքը հիմա անհամեմատ ավելի 

դժբախտ Է, քան եղել Էր առաջt 

— Սոնյա,— ասաց նա,— ավելի լավ Է մի' դա ինձ 

տեսնելու, երբ ես բանտում լինեմ։ 

Սոնյան չպատասխանեց, նա լալիս Էր* Անցավ մի քանի 

բոպեէ 

— Վզիդ խաչ կա՞,- ասես հանկարծ Հիշելով* անա-

կընկալ Հարցրեց Սոնյանէ 

Ռասկոլնիկովը սկզբում չհասկացավ Հարցը։ 

— Երևի չկա, չէ՝*։ Առ, վերցրու այս կիպարիսե խաչը։ 

Ես մի ուրիշն ունեմ, պզնձից է, էիզավետայինն է։ Ես ու 

Լիզավե տան փոխանակություն էինք կատարել, նա ինձ 

ավել էր իր խաչը, իսկ ես նրան իմ մի փոքրիկ սրբապատկերը։ 

Ես հիմա էիզավետայինը կկրեմ, իսկ սա՝ քեզ։ Վերցրու... 
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Իմն է, հո իմն Է,— խնդրում Էր Սոնյան։ Չէ՞ որ միասին 

կգնանք տանջվելու, միասին էլ խաչ կկրենք... 

— Տուր,— ասաց Ռասկոլնիկովը։ Նա չէր ուզում վրշ~ 

տացնել Սոնյա յին։ Pwjg նա իսկույն ետ քաշեց խաչը 

վերցնելու համար մեկնած ձեռքը։ 

— Հիմա չէ'j Սոնյա։ Ավելի լավ է հետո,— ավելացրեց 

նա, որպեսզի հանգստացներ Աոնյա յին։ 

— Այո, այո, այդպես այցելի *ավ է,— սրտանց վրա 

բերեց Սոնյան,— երբ տանջվելու գնաս, այն ժամանակ էլ 

կվերցնես։ Կգաս ինձ մոտ, ես սա կախ կտամ վզիցդ» կա֊ 

զոթենք ու կգնանք։ 

Այգ վայրկյանին մեկը երեք անգամ ծեծեց դոաբ: 

— Սոֆյա Ս եմյոնովնա, կարելի" է մտնել,— [ut[hg այդ 

մեկի խիստ ծանոթ, քաղաքավարի ձայնը։ 

Սոնյան վախեցած նետվեց դեպի դուռը։ Շեմս ում երևաց 

պ. Լեբեզյատնիկովի շիկահեր կերպաբանքը։ 

V 

Լեբեղյատնիկովը անհանգիստ տեսք ուներ։ 

—֊ Ես ձեզ մոտ եմ եկել, Սոֆյա Ա եմ յոնովնա։ Ներեցեք 

... Ես այդպես էլ կարծում էի, որ դուք այստեղ կլինեք,՛— 

հանկարծ դիմեց նա ՌասկոլնիկոէԱէն,— այսինքն ես*** նը֊ 

ման բան չէի կարծում... բայց գի*ոեի, էլի՛*.* Q-ը.*. գ ի ֊ 

տ ե՞ք, Կատերինա Իվանովնան խելագարվեց,— թողնելով 

Ռա սկոլնիկովին, հանկարծ ասաց նա Սոնյա յին։ Սոնյան 

ճչաց։ 

—; Այսինքն} դա գոնե այդպես է թվում։ Ի միջի այլոց***. 

Մենք չգիտենք այնտեղ ինչ անենք, ա՛յ թե ինչ։ Կատերինա 

Իվանովնան վերադարձավ, կարծեմ նրան ինչ֊որ տեղից 

վռնդել էին, գուցե և խփել«., Գոնե այդպես է թվում*** Նա 

գնացել էր Սեմյոն քԼախաբիչի պետի մոտ, սա տանը չէր եղել, 

ճաշում էր մի ինչ֊որ ուրիշ գեներալի մոտ*** Երևակայե֊ 

ցեք, Կատերինա Իվանովնան գնում է այնտեղ, այգ մյուս 

գեներալի մոտ, ուր ճաշում էին,., ե, երեակայեցեք, այնպես 

էլ համառում է, դուրո է կանչում Սեմյոն ՀԼախարիչի պե֊ 

տին, այն էլ կարծեմ հենց ճաշասեղանից։ Կարող եք պատ֊ 



կերացնել, թե այնտեղ ինչ կատարվեց։ Իհարկե, Կատերինա 

Իվանովնային դուրս արեցին* նա պատմում է, որ հենց ին-

քը հայհոյեց պետին և ինչ-որ մի բան շպրտեց նրա վրաt 

Այդ կարելի է նույնիսկ ենթադրել.,. Զարմանալի է, որ նր-

բան չեն բոնել։ Հիմա նա այդ պատմում է բոլորին, նաև 

Ամալյա Իվանովնային, միայն թե դժվար է հասկանալ, 

ճղճղում է ու ծեծկվում... Ա՛խ, հա՛, նա ասում է, ճչում, թե 

որովհետև հիմա րոլորը ձեռք են քաշել իրենից, ուստի ինքը 

կվերցնի երեխաներին ու կգնա փողոց, երգեհոն կտանի* 

երեխաները կ՛երգեն ու կպարեն, ինքը նույնպես, ու վաղ 

կհավաքի, ամեն օր այգպես կանի գեներալի պատուհանի 

տակ*.* «Թող տեսնեն,— ասում է,— թե ինչպես աստիճա-

նավոր հոր երեխաները իբրև մուրացկաններ թրևում են փո-

ղոցներում»։ թոլոլ1 երեխաներին ծեծում է, նրանք լալիս են։ 

կոն յա յին սսվորեցնում է «Խուտորոկ» երգը, տղային էլ 

սովորեցնում է պարել։ Պոլինա Միխայլովնային՝ նույնպես։ 

Պատառոտում է բոլոր շորերը. նրանց համար իբր թե դե~ 

բա սանական գդակներ է պատրաստում* ինքը ուղում է 

վերցնել լագանը ու դարկել դրան, երաժշտության փոխա-

րեն*. . Ոչինչ չի աղում լսել*.* Երևակա յեցեք, ի՞նչ կլինի։ 

Ղա ուղղակի խելքի մոտիկ բան չէ։ 

Լեբեզյատնիկովը էլի կշարունակեր պատմել, բայց Սոն-

յան, լսելով նրան, հազիվ շունչ առնելով, հանկարծ վերց-

րեց թիկնոցը, գլխարկը, հապճեպ հագնելով, դուրս վազեց։ 

Ռասկոլնիկովն ու էեբեզյատնիկովը հետևեցին նրան։ 

— Անպայման խելագարվել է,— ասում էր նա Ռաս-

կոլնիկովին՝ նրա հետ դ ուրո գալով փողոց,— ես չէի ուզում 

վախեցնել Սոֆյա Սեմյոնովնային, դրա համար էլ ասացի՝ 

<rայդպես է թվում»* բայց գա անկասկած է։ Ասսւմ են, դա 

նրանից է, որ թոքախտավորի ուղեղի վրա ինչ-որ բշտիկներ 

են դուրս տավիս* ափսոս, որ ես բժշկություն չգիտեմ։ Ես 

փորձեցի նրան հորդորել, բայց նա ոչինչ չի ուզում լսել։ 

— Դուք նրան բշտիկների մասին բա՞ն ասացիք։ 

— Այսինքն՝ ոչ այնքան բշտիկների մասին։ Այն էլ ա-

սած՝ նա դրանից ոչինչ չէր հասկանում։ Ես ահա թե ինչ եմ 

ասում* եթե մարդուն տրամաբանորեն համոզես, որ էապես 

նա ոչ մի բանի համար չպետք է սուդ անի, ապա նա սուդ 
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չի անիt Դա պարզ Է։ Իսկ դուք համոզված եք, թե սո՞ւգ 

կանի։ 

— զեպքում ապրելը շատ հեշտ կլիներպատաս-

խանեց Ռասկոլնիկովը։ 

— Ներեցեք, ներեցեք. իհարկե, Կատերինա Իվանովնա-

լի համար բավական դժվար Է այղ^ հասկանալ, րայց արդյոք 

հայտնի՞ Է ձեզ, որ ՓարիզսյՀ արգեն լուրջ փորձեր են կա֊ 

տարվելէ թե արդյոք հնարավո՞ր Է բուժել խելագարներին՝ 

գործելով միայն տրամաբանական համոզմամբ։ Այնտեղ մի 

պրոֆեսոր, վերջերս մեռած մի լուրջ գիտնական, երևակա-

յել Է, որ այդպես կարելի Է բուժել։ Նրա հիմնական միտքն 

այն Է, ոբ խելագարների օրգանիզմում առանձին խանգա-

րումներ չկան, որ խելագարությունը, այսպես ասած, տրա-

մաբանական սխալ Է, դատողության սխալ, իրերի նկատ-

մամբ սխալ հայացք։ Նա աստիճանաբար հերքում Էր հի-

վանդին ու երևակայեցեք, ասում են, որ դրական հետևանք-

ների Էր հասնում։ ք*այց որովհետև նա այնուհանդերձ դու-

շեր Էբ օգտագործում, սւստի այդ բուժման հետևանքները, 

իհարկե, կասկածի են ենթարկվում... Գոնե այդպես Է թր-

վում... 

Ռասկոլնիկովը արդեն վաղուց չէր լոոլմ։ Հասնելով իբ 

տունը, նա գլխով արեց Լերեզյա անի կովին ու դարձավ դե-

պի դարպասը։ Լեբեղյատնիկովը սթափվեց, նայեց շուրջը 

ու հեռացավ։ 

Ռասկոլնիկովը մտավ իր խցիկը և կանգ առավ մեջտե-

ղում։ <rԻնչո՞ւ ես վերադարձա այստեղ»։ Նա դիտեց դեղնա-

վուն, քրքրված պաստառները, փոշին, իր բազմոցը... թա-

կից ինչ-որ հատու, անընդհատ թխկոց էր լսվում* երևի մի 

տեղ մեխ էին խփում*** Նա մոտեցավ պատուհանին, բարձ-

րացավ ոտնաթաթերի վրա ու լարված ուշադրությամբ եր-

կար դիտեց բակը։ Սակայն բակը դատարկ էր, թխկացնող-

ները չէին երևում։ Ջախ կողմում կից շենքի մի շարք պա-

տուհանները բաց էին* դրանց գոգերին վտիտ խորդենու 

ծաղկամաններ էին դրված։ Սենյակներում սպիտակեղեն էբ 

կախված*** Այդ ամենը ծանոթ էր նրան։ Նա ետ դարձավ^ 

նստեց բազմոցին։ 
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Գեռ երբեք, երբեք նա իրեն այգպես սարսափելի մենակ 

չէր զգացել։ 

Այս, նա մի անգամ էլ զգաց, որ գուցե իսկապես ատի 

Սոնւ ային, ու հենց այժմ, երբ նրան է՛լ ավելի գժբախտ է 

դարձրել։ «Ինչո՞ւ ես գնացի նրա մոտ, նրան տխրեցնելո՞ւս 

Ինչո՞ւ ինձ ալզպես անհրաժեշտ է մաշել նրա կյանքը, օ', 

ստորությո ւն»։ 

— Ես մենակ կմնամ,— հանկարծ ասաց նա վճռա կանա -

պես,— և նա չպիտի գա բանտ, ինձ տեսնելու։ 

Հինգ րոպե հետո նա բարձրացրեց գլուխը և տարօրինակ 

ժպտաց։ Տարօրինակ մի միտք հղացավ. ffԳուցե տաժանա-

կրության մեշ իրոք ավելի լավ կլինի», հանկարծ մտածեց 

նա։ 

նա չէր հիշում, թե որքան էր նստել իր խցիկում, գլխի 

մեջ խռնվող անորոշ մտքերով։ Հանկարծ գուռր բացվեց ու 

ներս մտավ Ավգոտյա Ռոմանօվնան։ Նա սկզբում կանգ ու-

ռավ շեմքին ու նայեց եղբորը, ինչպես ժամ առաջ վերջինս 

կանգ էր առել ոլ նայեք Սոնյային։ Հետո Ավգոտյա Ռոմա-

նովնան ներս մտավ m նստեց եզ բոր գիմաց, աթոռին, նա-

խորդ օրվա իր տեղում։ Ռասկոլնիկովը լուռ և կարծես ա-

ոանց որևէ բան մտածելու նայեց նրան։ 

— Ս՛ի բարկանա, եղբայրս, ես միայն մի րոպեով եկա, 

— ասաց Գոլն յան։ Նրա դեմքի արտահայտությունը խոհուն 

էբ, բայց ոչ խիստ։ Հայացքը պայծառ էր ու մեղմ։ Ռաս-

կոլնիկովը տեսնում էր, որ նա սիրելուց է եկել իր մոտ։ 

— Եղբայրս, ես հիմա ամեն, ա մ ե ն ինչ գիտեմ։ Դմիտ-

բի Պրոկոֆիչր ինձ ամեն ինչ բացատրել է ու պատմել։ Հեզ 

հետապնդում ու տանշոլմ են հիմար ու նողկալի կասկա-

ծանքից դրդված... Գմիտրի Պրոկոֆիչը ինձ ասել է, որ ոչ 

մի վտանգ չկա, որ դու իզուր ես դա այդպիսի սարսափով 

ընդունում։ Ես այլ կերպ եմ մտածում և լ ի ո վ ի ն հ ա ս կ ա ն ո ւ մ 

եմֆ որ գոլ չափազանց զայրացած ես և այդ զայրույթը կա-

րող է առմիշտ հետքեր թողնել։ Ես վախենում եմ դրանից( 

Ես քեզ չեմ պարսավում և չեմ համարձակվում պարսավեի 

ոբ դու թողիր մեզ, ու ներիր ինձ, որ օր առաջ կշտամբել 

էի քեզ։ Ես ինքս զգում եմ, որ եթե այդպիսի մեծ վիշտ ու-

նենայի, նույնպես կհեռանայի բոլոբիցէ Ես ա յ ՛ } մ ա ս ի ն 
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ոչինչ չեմ ասի մայրիկին, բայց շարունակ կխոսեմ քո մա-

սին ե քո անունից կասեմ, որ դու շատ շուտով կգաս։ Նրա 

մասին մի մտատանջվիր* ես նրան կհանզստա ցնեմ* բայց 

դու Էլ մի տանջիր նրան, դոնե մի անգամ եկ* Հիջիր* "/' նա 

մայր Է, Իսկ հիմա ես եկել եմ ասելու (Դոլնյան վեր կա-

ցավ), որ եթե ես քեզ երբևիցե հարկավոր լինեմ, կամ քեզ 

հարկավոր լինի*** իմ ամբողջ կյանքը, թե ինչ*** ապա կան-

չիր ինձ, ես կգամ։ Ցտեսություն։ ^^ 

Դունյան կտրուկ շուռ եկավ ու քայլեց դեպի դուռը։ ՝' 

— Դո՛ւնյա,— նրան կանգնեցրեց Ռասկոլնիկովր, վեր 

կացավ ոլ մոտեցավ նրան,— այ ղ Ռաղսւմիխինբ, Դմիտրի 

Պբո կոֆիչը, շատ լա if մարդ Է։ 

Դոլնյան մի քիչ շիկնեցէ 

— Մի՞թե,— հարցրեց նա1 մի րոպե սպասեքովt 

— Նա գործունյա, աշխա տասեր, ազնիվ ե ուժեղ սիրե-

լու ընդունակ մարդ Է... Գնաս բարով։ Դունյա։ 

Դունյան թունգ կարմրեց, հետո հանկարծ անհանգիստ 

հարցրեց* 

— Ա՛յդ Ի՞նչ Է, եղբայրս, մի՞թե մենք առմիշտ բաժան-

վում ենք, որ դու ինձ... այդպիսի բաներ ես ասում։ 

— Միևնույն Է*** գնաս բարով... 

Ռասկոլնիկովյը ետ դարձավ ոլ մոտեցավ պատուհանինt 

Դոլնյան մի փոքր կանգնեց, անհանգիստ նայեց նրան ու 

գնաց տագնապալից վիճակում։ 

Ոչ, Ռասկոլնիկովը ոառը չէր վերաբերվում նրան։ Եղավ 

մի ակնթարթ (ամենավերջինը), երթ նա շատ ուզեց պինդ 

գրկել քրոջը և նրան ճ ո ս ժ ե շ ա տ ա լ , նույնիսկ ա ս ե լ unfbf i 

]ւ&չ, բայց սիրտ չարեց նույնիսկ ձեռք տալ նրան։ 

«Հե տո թերևս ցնցվի, հիշելով, ոբ ես հիմա իրեն գրկեցի, 

կասի, թե ես գողացա իր համբույրըճ։ 

ffԻսկ սա արդյո՞ք կդիմանա, թե՞ չի դիմանա— մի 

քանի րոպե հետո մտքում ավելացրեց նա։ — aՈչ, չի դի-

մանա. ս ւ յ զ պ ի ս ի ն ե ր ը չեն կարող դիմանալ։ Նրանք երբեք 

չեն դիմանումճ։ 

Եվ նա մտածեց Սոնյայի մասին։ 

Պատուհանից հով փչեց։ Դրսոլմ լույսը արդեն աղոաա֊ 
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նում էր։ Նա հանկարծ վերցրեց Գ[խա1'կը ո լ ԻցէԿՒտ ԳԱԼՐԱ 

գնա gt 

Նա, իհարկե, չէր կարող և չէր էչ ուզում հոգալ իր հի-

վանդագին վիճակի մասին։ Բայց այդ ամբողշ անընդհատ 

տագնապը և աչդ ամբողշ հոգեկան զարհուրանքը չէին կարող 

անհետևանք մնալ։ Ու եթե նա դեռ չէր տառապում իսկա-

կան ջերմախտս վ, աւդա զոլցե հենց աչն պատճառով, որ 

այգ ներքին, անընդհատ տա դնապը նրան դեռ պահում էր 

ոտքերի վրա և գիտակցության մեշ, բայց մի տեսակ ար-

հեստ ա կ ան ո ր են, առժամապես։ 

Նա թափառում էր աննպատակ։ Արևը մայր էր մտնում։ 

Վերջին ժամանակներում նա մի ինչ-որ առանձնահատո ւկ 

թախիծ էր զգում։ Դրա մեջ չկար առանձնապես մաշող, այ-

րող մի բան„ բայց կար ինչ-որ մշտական, հավերժական 

բան, նախազգացվում էին այգ պաղ, մեռցնող թախծի 

անե՛լք տարիներ, նախազգացվում էր ինչ-որ մի մշտնջե-

նականություն «մի արշին տարածության» վրա։ Իրի կնա-

ժամերին այգ զգացումը սովորաբար սկսում էր ավելի շատ 

տանջել նրան։ 

— Դե արի ու այսպիսի հիմար, զուտ ֆիզիկական, իրիկ֊ 

նաժամերին զգացվող տկարությամբ ձեռնպահ մնա հիմա-

րություն անելուց։ Չէ' թե Սոնյայի, այլ Դունյայի մոտ էլ 

կգնաս,— սրտնեղելով մրթմրթում էր նա։ 

Նրան կանչեցին։ Նա նայեց շուրջը, Լեբեզյատնիկովը 

աճապարանքով մոտեցավ նրանt 

— Երևակայեցեք, ես եղա ձեզ մոտ, փնտրում եմ ձեզ։ 

Երևակայեցեք, Կատերինա Իվանովնան կատարել է իր մտա-

գրությունը ու տարել երեխաներին։ Ես ու Սոֆյա Սեմլոնով-

նան հազիվ գտանք նրանց։ Ինքը զարկում է թավային, երե-

խաներին ստիպում է երգել ու պարել։ Երեխաները լալիս 

են։ Կանգ է առնում փողոցների խաչմերուկներում և խա-

նութների առաջ։ Հիմար ամբոխը ընկել է նրանց ետևիցt 

Դնանքէ 

— Հապա Սոնյա՞ն,— անհանգիստ հարցրեց Ռասկոլնի-

կովը՝ հապճեպ հետևելով Լեբեղյատնիկովին։ 

— Ուղղակի կորցրել է իրեն։ Այսինքն1 ոչ թե Սոֆյա 

Սեմ յոնովնան, այլ Կատերինա Իվան,ովնան է իրեն կորց-
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բեի ասենք, Սոֆյա Սեմյոնովնան էլ է գլուխը կորցրելէ Իսկ 

Կատերինա Իվանովնան բոլորովին կատաղել էէ Ասում եմ 

ձեզ, վերջնականապես թոցրել Է խելքը։ նրանց ոստիկա-

նատուն կտանեն։ Կարող եք պատկերացնել, թե գա ինչ ազ-

դեցություն կունենա։ Հիմա նրանք ջրանցքի ափին են, 

կամրջի մոտ, Սոֆյա Ս եմյոնովձ/այի բնակարանից հեռու 

չենt Հիմ ա կհասնենք։ 

Ջրանցքի ափին, կամրջի մոտակա յքում, Սոնյայի ապ-

րած տանից երկու տուն այն կողմ մի խումբ մարդիկ Էին 

հավաքվել։ Շատ Էին մանավանդ փոքրիկ տղաներն ու աղ-

ջիկները։ Դեռ կամրջից լսվում Էը Կատերինա Իվանովնա յի 

խռպոտ, կերկերուն ձայնը։ Եվ իսկսողես, այդ մի ա արօբի-

նակ տեսարան Էր, որը կարող Էր հետս։ քրքրել էիողոցային 

հասարակությանը։ Կատերինա Իվանովնան իր հնամաշ Հըր-

ջազգեստով Էր, դբադեգամե շալով, ձղնոտե ճմռթված գրլ-

խարկով, որը մասամբ այլանդակորեն գնդվել ու մի կողմ 

Էբ ծռվել» իրոք որ նա իսկական կատաղության Էր հասել։ 

նա հոգնած Էր ու շնչասպառ Էր լինում։ Նրա հոգնատանջ, 

թոքախտային դեմքը Է՛լ ավելի տանջալից Էբ, քան երբևէ 

(ա1ն էլ ասած՝ փողոցում, արևի տակ թոքախտավորը միշտ 

ավելի հիվանդ ու այլանդակ է թվում, քան տանըի բ այց 

նրա խռովահույզ վիճակը շարունակվում էր և նա յուրա-

քանչյուր րոպե էլ ավելի ջղագրգիռ էր դառնում։ Նա հար-

ձակվում էբ երեխաների վրա, բղավում էր, տեղնուտեղը, 

հենց մարդկանց ներկայությամբ համոզում, սովորեցնում 

էբ նրանց, թե ինչպես պետք է պարել և ինչ երգել, սկսում 

էր նրանց բացատրել, թե այգ ինչի համար է հարկավոր, 

հուսալքվում էր նրանց անհասկացողությունից, ծեծում էր 

նրանց... Հետո էլ, այդ ամենը չվերջացնելով, գիմում էր 

հավաքվածներին. եթե նկատվում էբ գիտելու համար կանգ 

առած, մի քիչ լավ հագնված մարգ, իսկույն սկսում էբ նքան 

բացատրել, թե ահա ինչ գրության են հասել «ազնվական, 

նույնիսկ կաբելի Է ասել արիստոկրատական տան եբեի։ա-

ներր»։ Եթե ամբոխի միջից ծիծաղ կամ մի որևէ վիրավո-

րական խոսք էբ լսում, անմիջապես հարձակվում էր այդ 

հանդուգն մարդկանց վրա ու սկսում էր հայհոյել նբանցւ 

Ոմանք իրոք ծիծաղում էին, ոմանք էլ օրորում ԴլույւյԱհբը* 
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առհասարակ բոլորի համար հետաքրքիր էր նայել խելագար-

ված կնոջը ու սարսափահար երեխաներին։ ԼեբԼզյա անի կո-

վի հիշատակած թավան չկար• գոնե քհասկոլնիկովյը այգ 

չտեսավ. բայց թավա զարկելու փոխարեն Կատերինա Իվա-

նովնան սկսում էր երգի տակտով ծափ տտլ իր վտիտ ձեռ-

քերով, երր Պ ոլեչկային ստիպում էր երգել, իսկ Լյոնյային 

և Կո լյա յին՝ պարեի նույն իսկ ինքն էլ էր սկսում ձայնսւկ-

ցել, բայց ամեն անգամ ձայնը խզվում էր տան շալից հա-

զից, նա կրկին հուսալքվում էր դրանից, անիծում իր հազը և 

նույնիսկ լալիս էր։ Նրան առավելապես զայրացնում էին Կոլ-

յայի և Լյոնյայի լացն ու վախը։ Նա փորձել էր երեխան երին 

այնպես հագցնել, ինչպես հագնվում են փողոցային երգիչնե-

րին ու երգչուհիները։ Տղայի գլխին գրել էր ինչ-որ կարմիր ու 

սպիտակ լաթերից կարած չալմա, որով նա պետք է թուրքի 

նմանվեր։ Լյոնյայի համար պատշաճ կոստյում չէր ղանը֊ 

վեր Նրա գլխին գրված էր հանգուցյալ Սեմյոն Չ,ախարիչի 

կարմիր, գարուսից գործված գդակը (կամ ավելի չավ է 

ասել թաասկր), իսկ գդակին կպցրած էր ջայլամի մի կտոր 

ոպիտակ վւետւոր, որը պատկանել էր դեռ Կատերինա Իվա-

նովնայի տատին ու մինչև այմմ սնդուկում պահպանվել 

իբրև տոհմական հազվագյուտ առարկա։ Պ ոլեչկան իր սո-

վորական շրջազզեստով էրt Նա վախով ու շփոթված նայում 

էր մորը, նրանից չէր հեռանում, թաքցնում էր իր արցունք-

ները, կռահում էր մոր խելագարությունը և անհանգիստ նա-

յում շուրջըt Փողոցն ու ամբոխը սարսավէելի վախեցնում 

Էին նրան։ Սոնյան կրնկակոխ գնում Էր Կատերինա Իվա-

նովնայի ետևից, լալիս Էր և ամեն րոպե աղերսում նրան 

տուն վերադառնալ։ Կատերինա Իվանովնան անողոք Էր։ 

— Բավական Է, Սոնյա, բավական Է,-~* արագ֊ արագ 

ասում էր նա՝ հազիվ շնչասպառ լինելով։ — Ինքդ էլ չդի-

տես, թե ինչ ես խնդրում, կարծես երեխա լինեսt Ես արդեն 

քեզ ասացի, որ չեմ վերադառնա այն հարբեցող գերմանոլ֊ 

հու մոտ։ Թոռ ամբողջ Պե տեր բուրգը, բոլորը տեսնեն, թե 

ինչպես ողորմություն են խնդրում այն ազնիվ հոր երեխա-

ները, որը իր ամբողջ կյանքում ծառայում էր հավատար-

մությամբ և բարեխղճությամբ և կարելի է ասել, որ մեռավ 

ծառայության մեջ։ (Կատերինա Իվանովնան արդեն մոգո֊ 
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նել էր այդ ֆանտազիան և կուրորեն հավատում էր դրան)a 

&*ոզ, թոզ Աա տեսնի այն անպիտան գեներալը։ Ղու հիմաբ 

ես, Աոնյա, հիմա ի՞նչ պիտի ուտենք, ասա։ Մենք քեզ շաա 

ենք պլոկել, ես այգ այլևս չեմ ուզում/ Ախ, Ռոգիոն ՌոմաՎ 

նովիչ, այդ դո՞ւք եք,— դսչե$ նաՀ տեսնելով ՌասկոլնիկոՎ 

վին ու մոտենալով նրան,— խնդլաւմ եմ այս հիմարին բա-, 

ցատրեք, ոը սրանից ավել[/*խելացի բան չի կարելի անել* 

Մինչև իսկ երգեհոնով թրևոզներն էլ են վաստակում, իսկ 

մեզ բոլորը նրանցից կտարբերեն, կիմանան, ոբ մենք մու-

րացկանության հասցրած որբերի աղքատ, ազնվական ըն-

տանիք ենք, իսկ այն դեն ե բաքը կկ"բցնի պաշտոն բ, կտես-

նեք։ Մենք ամեն օր կղնանք ու կեր զենք նրա պատուհանի 

տակ, իսկ երբ թաղավորը անցնի, ես ծունկ կչոքեմ, սրանց 

բոլորին կկանգնեցնեմ իմ առջև, ցույց կսսսմ նրանց ու կա-

սեմ1 «Պ աշտպանիբ, հայր»։ Նա որբերի հայր է, նա գթա-

ռատ է, կպաշապանի, այ, կտեսնեք, իսկ այն գեներալին, 

կոնյա, t e n e z - v o u s droi te 1 . Դու, Կոլյա, հիմա էլի պիտի 

պարես։ Ի՞նչ ես տզզում։ էլի տզզում է։ Ախր ինչի՞ց ես վա-

խենում, հիմար։ Տեր աստված, ինչպե՞ս վարվեմ սրանց 

հետ, Ռոգիոն Ռոմանիչ։ 0", եթե դուք գիտենայիք, թե որ-

քան անհասկացող են սրանք։ Ախր սրանց հետ ի՞նչ կարող 

ես անեի.* 

Եվ նա գրեթե լալով (այդ չէր խանգարում նրա անընդ-

հատ, անլռելի, աբագ-աբագ խոսելուն), Ռասկոլնիկովին 

ցույց էր տալիս լացող երեխաներին։ Ռասկոլնիկովը փոր-

ձեց համո՛զել, որ նա տուն վերադառնա, ու կարծելով, ոբ 

կազդի նրա ինքնասիրության վրա, ասաց, ոբ նրան վայել 

չէ թափառիկ եբգեհոնահարների պես Հրջել փողոցներում, 

որովհետև նա պատրաստվում է ազնվական աղջիկների 

պակսիոնի դիրեկտոր չիներ 

—- Պանսիոնի՞, ք ա ՚ հ ֊ ք ա ՚ հ ֊ քա՚հէ Ո" ր տեղից հասնես 

դրան,— Գոչեց Կատերինա Իվանովնան՝ ծիծաղից անմիջա-

պես հետո սկսելով հազալ,— ոչ, Ռոգիոն Ռոմանիչ, անցել 

Է երազանքը, բոլորը թողել են մեզ... Իսկ այն գեներալը. 

Գիտե՞ք, Ռոգիոն Ռոմանիչ, ես նրա վրա թանաքաման շը-

* Ուղիղ կանպնեցեքւ (ֆրանս.)։ 
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պըրտեցի* սպասավորների սենյակում թուղթ ու թանաք էր 

գրված հյուրերի ստորադրության համար* ես էչ ստորադրե-

ցի, հետո թանաքամանը շպրտեցի նրա վրա ոլ փախա։ 0A 

ստոր մարդիկ։ է՛հ, թքած նրանց վրա* հիմա սրանց ես ինքս 

կկերակրեմ, ոչ ոքից օգնություն չեմ խնդրի։ Բավական է 

ոանջենք սրան (նա մատնանշեց Սոնյային)։ Պոլեչկա, ինչ-

քա՞ն ենք հավաքել, ցույց տուր* ինչպե՛ս, ընդամենը միայն 

Լրկռւ կոպե՞կ։ 0, զզվելի մարդիկ։ Ոչինչ չեն տալիս, միայն 

ետևներիցս են վազում լեզուները հանած* Հը՛, ինչո՞ւ է ծի-

ծաղում այն տխմարը (նա մատնացույց արեց ամբոխի մեջ 

գտնվող մի մարդու)։ Այդ ամենը նրանից է, որ Կոլյան այս-

պես անհասկացող է։ Ուղղակի գլխացավանք է սա։ Ի՞նչ ես 

քւլղում, Պոլեչկա, ինձ հետ ֆրանսերեն խոսիր parleZ~moi 

J ranca i s 1 » Չէ՞ որ ես քեզ սովորեցրել եմ, դու հո դիտես 

մի քանի ֆրազԱյլապես ո՞վ կիմանա, որ դուք ազնվա-

՛կան ընտանիքից եք, դաստիարակված երեխաներ եք և ա՛-

մենևին էլ այնպես չեք, ինչպես բոլոր թափառաշրջիկ եըդե-

Հոնահարները։ Մենք հո մի որևէ «Պետրովկա» (աիկնիկ) 

չե՞նք ներկա յացնում փողոցներում, այլ ազնվականական 

ոոմանս ենք երգում.** Ա՛խ, հա՛, ի՜նչ պիտի երգենք։ Դուք 

շարունակ ընդհատում ենք ինձ, իսկ մենք*** Գիտե՞ք, Ռո-

դիոն Ռոմանիէչ, մենք այստեղ կանգ ենք առել, որ երգ ընտ-

րենք, այնպիսի մի բան, որ Կոլյան կարողանա պարել*** 

որովհետև այս բոլորը մենք չենք նախապատրաստել, կա-

րող եք պատկերացնել հետևանքը* հարկավոր Է առաջուց 

պայմանավորվել, փորձեր անել, իսկ հետո կգնանք Նևսկի, 

ուր բարձր հասարակության ավելի շատ մարզիկ են լինում 

ե մեզ իսկույն կնկատեն։ Լյոնյան գիտե «Խոլտոբոկ3> երգը*** 

Բոլորն Էլ հենց միայն այգ «ԽուտորոկնՖ են երգում։ Մենք 

պետք Է շատ ավելի ազնվական մի որևէ բան երգենք*** Հ ը ՚ ւ 

Պոլյա, ի՛՛նչ հիշեցիր, գոնե դու մորդ օգնեիր։ Օֆ, հիշողու-

թյունս թույլ է, թույլ, թե չէ ես մի որևէ բան կհիշեի։ Իս-

կապես, հո չե՞նք երգելու <rՀուսարը թրին հենվելով2> երդը*։ 

Ախ, եկեք երգենք ֆրանսերեն «Cing ՏՕԱՏ^֊ը2։ Ես հո ձեղ 

J ինձ հետ ֆրանսերեն խոսիր (ֆրանս.)։ 

I ttPi Wl (ֆրանո.)։ 
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սովորեցրել եմ, սովորեցրել։ Գլխավորն ալն է, որ դա ֆր-

րանսերեն է, ուրեմն իսկույն կտեսնեն, որ դուք ազնվական 

երեխաներ եք, և դա շատ ավելի հուզիչ կլինի,,, Կարեյհ է 

նույնիսկ երզել <r<rMalborough s e n v a - t ֊ e n g u e r r e » , որովհե-

տև դա բոլորովին մանկական, բոլորովին մանկական երդ է 

ու երդվում է բոլոր արիստոկրատական տներում, երբ օրոր 

են ասում երեխաներին. ^ 

Malborough s*en va-t-en guerre 
N e sai t quand reviendra, . . 1 

սկսեց նա երգեի,, բա1ց ոչ, ավելի լավ է ffCillg Տ Օ Ա Տ օ ֊ ր ։ 

Դեհ, Կոլյա, ձեռքերդ դիր կողքերի զ, շուա, իսկ զա, Լրւն-

յա, նույնպես պտտվիր հակառակ կողմը, իսկ ես ու Պոլեչ-

կան կերգենք ու ծափ կտանք։ 

Cing sous , cing sous , 
Pour monter notre menage . . . 3 

Քխա'֊քխա՚֊քխա' (և նա նվաղեց հազից)։ Շտկիր շորդ, 

Պոլեչկա, ուսերիցդ ընկնում է,— ասաց նա հազալով, շունչ 

առնելով։ — Հիմա առանձնապես հարկավոր է, որ դուք 

ձեզ վա յելուչ և նրբավարի պահեք, որպեսզի բոլորը տես֊ 

նեն, որ դուք ազնվական երեխաներ եք։ Ես ասել էի, որ հար-

կավոր Է Լիֆչիկը ավելի երկար, այն էլ երկտակ անել։ Դա, 

Սոնյա, այն ժամանակ խորհուրդ էիր տալիս՝՝ «կարճ, հա՚ 

կարճ կարելՖ, ահա և բանից դուրս եկավ, որ երեխա յին իս-

պառ այլանգակեցինքէ,. Հը՛, էլի՛ դուք բոլորգ լալիս եք« 

Ախր ինչո՞ւ, հիմարներ։ Դե, Կոլյա, շուտ, շուտ, շուտ սկը-

սիր, ա՛խ, սա ինչ անտանելի երեխա £.«. 

Cing sous, cing sous— 

էլի՛ սոլդա՛թ։ Հը , ի՞նչ ես ուզումւ 

Հիրավի, ամբոխի միջով առաջ եկավ մի քաղաքապահ։ 

Բայց միևնույն ժամանակ մոտեցավ համազգեստով ու շի-

նելով մի պարոն, մոտ հիսուն տարեկան, պատկառելի մի 

1 Մայչբբուդը դնում է պատերազմ, չգիտե երբ կվերադառնա (ֆրանս.), 

* Հինգ գրոշ, հինգ գրոշ մեր անաեսութ/ան կառուցման Համար... (ֆը-

ոանս,)։ 
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աստիճանավոր, կրծքին շքանշան (վերջինը խիստ Հաճելի 

էր Կատերինա Իվանովնային և ազդեց քաղաքապահի վրա)*, 

Նա առանց որևէ բան ասելու, մի երեք ռուբլիանոց, կանա-

չավուն թղթադրամ տվեց Կատերինա Իվանովնա չին։ Նրա 

դեմքը անկեղծ կարեկցություն էր արտաՀայտում, Կատերի-

նա Իվանովնան ընղուն եց թղթա դրամը և քաղաքավարու-

թյամբ, նույնիսկ հանդիսավորությամբ դլուխ տվեց նրան* 

—— Շնորհակալ եմ ձեզնից, հարզելի պարոն,— գոռո-

զաբար ասաց նա,— այն պատճառները, որոնք մեզ գրգե-

քին*** վերցրո՛ւ փողը, Պոլեչկա։ Տեսնո՞ւմ ես, Հո կան ազ-

նիվ m մեծահոգի մարդիկ, որոնք իսկույն պատրաստ են 

«դնել դժբախտության մատնված, աղքատ ազնվականու-

Հուն։ Հար գելի պարոն, դուք հո տեսնում եք ազնվական որ-

բերին, կարելի է նույնիսկ ասել հենց արիստոկրատական 

կապեր ունեցողներին։ Իսկ այն գեներալը նստել էր ու ան-

տառակաքավներ էր ուտում*** սկսեց ոտքերը հատակին 

խփել, որ ես իրեն անՀանգստացրի*** «Սերդ գերադանցու-

թյուն,— ասում եմ ես,— պաշտպանեցեք որբերին, դուք Հո 

լավ եք ճանաչում Հանգուցյալ Սեմյոն Զախարիչին,— ասում 

եմ նրան,— ոլ քանի որ նրա մ ա հվան օրը ստորներից ամե-

նաստոր մեկը զյւ պարտեց նրա աղջկան***», էլի՛ այգ սոլ-

դաթը* պաշտպանեցեք,— դիմեց նա աստիճանավորին 

այդ սոլդաթը ի՞նչ գործ ունի ինձ Հետ։ Մենք արդեն մի 
Ո1ՐԻ1 սո1ԴաթԻց։ Մեշչանսկայա փողոցից փախանք այստեղ 

... Հը՛, ուզածդ ի՛՛նչ է, Հիմար* 

—֊ Այն է, որ արգելված է փողոցներում անկարգություն 

անել։ 

— Անկարգը դոլ ինքդ ես։ Միևնույն է, թե ես երգեհո-

նով եմ ման դալիս, քո ի*նչ գործն է* 

—֊ Երգեհոնի Համար պետք է թույլտվություն ունենալ, 

իսկ դուք ինքնագլուխ եք վարվում և այգպիսով շփոթեցնում 

ժողովրդին։ Ո՞րտեղ եք բարեհաճում ապրել։ 

—֊ Ինչպե՛ս թե թույլտվությունԳ"ւեց Կատերինա 

Իվանովնան։ — Ես այսօր ամուսնուս եմ թաղել, այստեղ 

ի՞նչ թույլտվություն կարող է լինել։ 

—• Տիկին, տիկին, Հանգստացեք,— միջամտեց աստի-
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ճանավոբը,— գնանք, ես ձեզ տուն կհասցնեմ... այսւոեղ, 

ամբոխի մեջ այգ վայել չէ... Ղուք անառողջ եք... 

— ձար գելի պարոն, հարգելի պարոն, դուք ոչինչ չզի-

տեք,— ճղճղաց Կատերինա Իվանովնան,— մենք պետք ( 

Նևսկի պողոտա գնանք։ Սոնյա, Սոնյա։ Ո՞րտեղ է նա։ նույն-

պես լալիս է։ Ախր ի՞նչ է պատահել ձեզ բոլոբիղ։ Կոլյա, 

Լյոնյա, ո՞ւր եք փախչոլվյք— հանկարծ վախվխելով ճչաց 

նա,— ա՛խ, հիմա՛ր երեխաներ։ Կո՛լյա, Լյո՛նյա, ո՞ւր եք 

վաղում, է՞... 

Այնպես պատահեց, որ Կոլյան ու Լյոնյան չ։սվ։աղանց 

վախենալով փողոցի ամ բոխից և խելաղարված մոր արարք-

ներից, վեբջասլես, տեսնելով քաղաքապահին, որբ ուղում 

էր նրանց բռնել և ինչ-որ տեղ տանեի հանկարծ, ասես սքալ-

մանավոբված լինելով, բսնեցին իրար ձեռքից ու փախան։ 

Խեղճ Կատերինա Իվանովնան ճչալով ոլ լալով ընկավ նո-

րանց ետևից։ Այլանգակ ու ողորմելի տեսք ուներ այգ վա֊ 

ղող, լացող, շնչասպառ կինը։ Սոնյան ու Պոլեչկան վազե-

ցին նրա ետևից։ 

՝— Ետ բեր նրանց, Սոնյա, ետ բեր։ 0, հիմար ապե-

րախտ երեխաներ,.. Պոլյա, բռնի՛ր նրանց... Չէ՞ ոբ ձեզ 

համար ես.,. 

Ամբողջ թափով վազելիս նա սայթաքեց ոլ ընկավ։ 

— Վնասվեց, արյուն է գալիս։ Ա՛խ, տեր աստված 

ճչաց Սոնյանճ թեքվելով նրա վրա։ 

Ոոլորր վրա հասան, շր ջապատեցին նրան։ Ռասկոլնի-

կովր և Լեբեղյատնիկովը առաջին մոտ վազողներից էին« 

վրա հասավ նաև աստիճանավորր, հետո էլ քաղաքապահըt 

որը փնթփնթաց՝ <rայ քեզ բան», ու ձեռքը թափ տվեց, զգա<տ. 

Լով, որ գլխացավանք է լինելու։ 

Հեռացե՛ք, հեռացե՛ք,— գիմ ում էր նա շուրջը խռնը-

վող մարդկանց։ 

— Մեռնում է,— Դոչեց մեկը։ 

— Խելագարվել է,— ասաց մի ուրիշը։ 

— Տեր աստված, պահպանիր,֊— խաչակնքելով ասաց 

մի ՛կին։ — Աղջկան ոլ տղային բռնեցի՞ն։ Հրե՛ն, բերում են, 

մեծ աղջիկն է բռնել... ա՛յ քեզ գժեր։ 

Երբ լավ զննեցին Կատերինա Իվանովնա յին, տեսան, ոբ 
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նա ամենևին էլ քարի չի զարկվել ու վիրավորվել, ինչպես 

կարծում էր Սոնյան, այլ սալահատակին թափված արյունը 

նրա կրծքից, կոկորդից Հ հոսել։ 

— Ես այդ բանը գիտեմ, տեսել ե մ ա ս ա ց ասաիճա-

նավորը Ռասկոլնիկովին ու Լեբեզ յատնիկովին,— գա թո֊ 

քախտ է• այգպես ժայթքում է արյունը և խեզգում հիվան-

դին» Դեռ վերջերս ես տեսա, թե ինչպես իմ ազգականոլհոլ 

կոկորդից հանկարծակի... մեկ ու կե՛՛ս բաժակ արյուն հո-

սեց,,* Սակայն ի՞նչ պիտի անել, հիմա կմեռնի։ 

— Նրան ինձ մոտ, ինձ մոտ բերեք,— աղերսում էբ 

Օոնյանես մոտիկ եմ ապրում,,, հրե՛ն այն տանը, այս-

տեղից երկրորգ տանը... Շուտ, շուտ բերեք ինձ մոտ.,„—< 

գիմում էր նա բոլորին։ — Բժիշկ կանչեցեք.,, Ա՚իւ, տեր 

աստված։ 

Աստիճանավորի ջանքերով այդ գործը կարգավորվեց, 

նույնիսկ քաղաքապահն էլ էր օգնում Կասւերինա Իվանով-

նային տանելուն։ Համարյա մեռած վիճակում նրան տարան 

Սոնյայի սենյակը սւ պառկեցրին անկողնին։ Արյունահո-

սությունը դեռ շարունակվում Էր, բայց նա կարծես թե սկը-

»»ւմ Էր ուշքի գալ։ Բացի Սոն յայից, իսկույն սենյակ մտան 

Ռասկոլն ի կովն ոլ Լե բե զյա տնիկովը, աստիճանավորն ոլ 

քաղաքապահը, որը մինչ այգ քշել-հեռացըել Էր ամ բոխին, 

թեև մի քանիսը նրանց ուղեկցեցին մինչև սենյակի դուռը։ 

Պոլեչկան ձեռքերից բռնած ներս բերեց 'Կոլյային ու Լյոն-

յային, որոնք դողում ու լալիս Էին։ Ներս եկան նաև Կա-

պերն ա ում ովները, ինքը Կապերնաումովը, կաղ և մի աչքը 

կոլլր, տարօրինակ տեսքով մի մարգճ կոշտ ու բիզ-բիզ մա-

զերով ու այտամորուքով, նրա կինը, ինչ-որ առմիշտ վա-

խեցած տեսքով, ու նրանց մի քանի երեխաները՝ մշտական 

զարմանքից ընդարմացած դեմքերով ու բաց բերաններով* 

Բոլորի մեջ հանկարծ հայտնվեց նաև Ս վիգրիգա յլովը* Ռաս-

կոչնիկովը զարմացած նայեց նրան, չհասկանալով, թե նա 

սրտեղից բուսավ. ամբոխի մեջ նրան չէր տեսել։ 

Խոսեցին բ<կկի ու քահանայի մասին։ Աստիճանավորը 

թեպետե շշնջաց Ռասկոլնիկովի ականջին, որ բժիշկը հիմա 

կարծես թե ավելորդ է, բայց կարգադրեց կանչելէ Գֆա/լ 

ինքը՝ Կապերնաոլմսվը։ 
՚ ՚ - S M - ՚ 



Մինչ այս, մինչ այն, Կատերինա Իվանովնան շունչ էթ 

առնում, ար յուն ահ ոս ութ յուն ը առժամ դադարեց։ նա հի* 

վանդագին, բայց սևեռուն և խորաթափանց հայացքով I 

յում էբ դալկա դեմ ու դողդոջ Սոնյա յին, որը նրա ճակատից 

թաշկինակով սրբում էբ քրտնքի կաթիլները. վերջապես^ 

Կատերինա Իվանովնան խնդրեց քիչ բարձրացնել իրենա 

Նրան նստեցրին անկոդնին1 բռնելով երկու կողմից։ 

— Երեխաները ո՞ւր ենք*— հարցրեց նա թույլ ձայնովa 

— Գոլ նրանց բերի՞ր, Պոլյա։ 0, հիմարներ... ինչո՞ւ փա֊ 

խաք.,. օ'ֆ։ 

Նրա չորացած շրթունքները դեռ արյունոտ էին։ Նա ա յա 

ու այն կողմ նայեց։ 

— Այ թե դու ինչպես ես ապրում, Սոնյւսէ Քեզ մոտ եո 

ոչ մի անդամ չէի եղել... Հիմա եղա... 

Նա տանջալից նայեց Սոնյա յին։ | 

— Մենք քեզ հալումաշ արեցինք, Սոնյա,„ Պոլյա, Լյոնս 

յա, Կոլյա, եկեք այստեղ... Ահա և որանք բոլորը, Սոնյաա 

վերցրու սրանց,,* իմ ձեռքից... բավական Է ես տանջվեմ,** 

Ամեն ինչ վերջացավ։ Q-ը՚մ*** պառկեցրեք ինձ, թողեք դո-

նե հանգիստ մեռնեմ**. 

Նրա գլուխը դարձյալ իջեցրին բարձին։ 

— Ի՞նչ, քահանա՞*** հարկավոր չէ*** Դուք ո՞րտեղից 

մի ավելորդ ռուբլի ունենաք*** Ես մեղքեր չունեմ*** Աստ-

ված առանց այդ էլ պետք Է ների*** Ինքը գիտե, թե ես ինչ-

պես էի տանջվում... Իսկ եթե չների, հարկավոր էլ չէ*** 

Նա ավելի ու ավելի էր բռնվում ուժեղ զառանցանքով։ 

Երբեմն ցնցվում էր, նայում շուրջը, մի րոպե ճանաչում էր 

բոլորին, բայց իսկույն գիտակցությունը փոխարինվում էր 

զառանցանքով։ Նա խռպոտ ու դժվար էր շնչում* կոկորդում 

կարծես ինչ-որ քան էր խլթխլթում։ 

— Եո նրան ասում եմՀ «ձերդ գերազանցություն— 

թոթովում էր նաճ յուրաքանչյուր բառից հետո շունչ առնե-

լով,— աձԴ Ամալյա Լյոլդվի գովնան*** ա՛խ, Լյոնյա, Կոլ-

յա, ձեռքերդ դրեք կողքերիդ, շուտ, շուտ, պաբեցեք, դլիո-

սե, պա֊ղը֊բասկ։ Դոփիր տոտիկներովդ**է ոիրունիկ երե-

խա եղիր։ 
֊֊ 535 -



Du hast Diamanten und Perlen.,....*1 

Հե տո ո՞նց է* այ, երգեինք**, 

Du hast die sch6nsten Augen . 
Made hen, was wi l l s t du mt՝hry 

1ա'> til՛'* " kg չԼ, w a s wi l l s t du inehr, գլխից րան Է 

Հանում ապուշը... Ա խ, Հա , Էլի մի ռոմանս. 

Միշօրեի տապին, Դաղստանի Հովտում*.* 

Ախ, որքան Էի սիրում.** Ես պաշտելու չափ սիրում Էի այս 

ռոմանսը, Պ ոլեչկա*** Գիտե՞ս, Հայրդ*** դեռ փեսացու Էր, 

երբ այգ երգում Էր*** Է՛յ օրեր*** Ա՛յ, մենք երգեցինք։ Հա՛, 

ի՞նչպես Է, ի՞նչպես Է*** Ես մոռացել եմ* դե հիշեցրեք, ի՞նչ-

պես Է։ — Նա չափազանց Հուզված Էր և ճգնում էր բարձ-

րանալ տեղից։ Վերջապես, սարսափելի, խռպոտ, կեբկեբոզ 

ձայնով, ճղճղալով ու յուրաքանչյուր բառի վրա շնչասպառ 

լինելով, ինչ-որ սաստկացած վախը դեմքին նա սկսեց* 

Միշօրեի տապին*** Դաղստանի*** Հովտում*** 

Գնզակը կրձքոլմ ս**. 

Ջեբդ գերազանցություն,— Հանկարծ ճչաց նա սրտաճմլիկ 

ձայնով ու արտասվելով,՝— պաշտպանեցեք որբերին։ ճա-

Հ***կելով Հանգուցյալ Սեմյոն Զախարիչի աղուհացը... Կա-

բելի է նույնիսկ ասել՝ արիստոկրատական աղուհպցը,,, 

Պա՚Հ,— ցնցվեց նա՝ Հանկաբծ սթափվելով և սարսափաՀար 

նայելով բոլորին, բայց իսկույն ճանաչեց Սոնյայինt— Սոն-

յա, Սոնյա,— ասաց նա հեղ ու փաղաքուշ, կարծես զար-

մանալով, որ նրան տեսնում էբ իր առշև,— Սոնյա, սիլւե-

1իս, դու է՞լ ես այստեղt 

Նրան դարձյալ մի քիչ բարձրացրին։ 

— Բավական է*** Ժամը հասավ*,, մնաս բարով, դըձ-

բախտ աղջիկ... յա բու յին հալից գցեցինք... ուժասպառ 

՚ Դու ունես աչ J ա ս աներ ե մար դա բիտ Հպերմ.) 

2 Դու ոձես չքնաղագեղ սւշքեր, 

Ազչիկ, էւ ինչ ես ուզում (զերմ.)։ 
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եղավհուսաբեկ ու զայրագին Գոչ^ց նա ոլ գլուխը գցեք 

բարձինt 

նա կըկին անզգայացավ, բայց այգ վերջին անզգա յա-

ցումը երկար չտևեց։ նրա գեզնա դալուկ, գոսացած դեմքը 

եա ընկավ, բերանը բացվեց, ոտքերը ջլլաձդարար ձգվե-

ցին։ Նա խոր, խոր շունչ առավ ու մեռավ։ 

Սոն յան ընկավ նրա դիակին, գրկեջ նրան ու այդպես Էլ 

անշարժացավ1 գլուխը հպելով հանգուցյալի չորացած կըրծ-

քինէ Պոլեչկան ընկավ մոր ոտքերին, սկսեց համբուրել դը-

րանք և հոն կուր-հոն կուր լաց լինել։ Կոլյան ու Էյոնյան գեո 

չհասկանալով պատահածը, բայց ինչ-որ շաա սարսափելի 

բան նախազգալով, գրկվեցին, ու նայելով իրար, հանկարծ 

միասին, միանդամից բացեցին բերանները ու սկսեցին ճը-

չալ և լաց լինել։ Երկուսն էլ դեռ նույն տարազով էին. մեկի 

գլխին՝ չալմա, մյուսի գլխին թասակ՝ ջայլամի փետուրով։ 

Եվ ի՞նչ կերպ էր եղել, որ այն <rգովասանաթերթըյ> րն-

կել էբ անկոզնի վրա, Կատերինա Իվանովնա յի կողքին։ 

(TԳովասանաթերթը» հենց այդտեղ էր, բարձի մոտ։ Ռաս-

կոլնիկովը տեսավ այն։ 

Նա անցավ դեպի պատուհանը։ Լեբեղյատնիկովը մոտե-

ցավ նրան։ 

— Մեռավ,~ ասաց Լեբեզյատնիկովը։ 

— Ռոգիոն Ռոմանիչ, ուզում եմ ձեզ երկու կարևոր խոսք 

ասել,— մոտենալով ասաց Ս վիդրիգա յլովը։ Լեբեղյատնի-

կովը նրան անմիջապես տեղ զիջեց և քաղաքավարությամբ 

մի կողջ քաշվեց* Սվիդրիգայլսվբ զարմացած Ռասկոլնիկո-

վին տարավ՝ ավելի հեռու, մինչև անկյունը։ 

— Ամբողջ գլխացավանքը, այսինքն՝ թաղումը ե այլ 

բաները ես վերցնում եմ ինձ վրա։ Գիտե՞ք, միայն թե փող 

չինի, իսկ ես հո ձեզ ասել եմ, որ ավելորդ փող ունեմ։ Այդ 

եբկու ճուտիկներին ե այգ Պոլեչկային ես կտեղավորեմ որևէ 

որբախնամ լավ հիմնարկներում և մինչև նրանց չափահա-

սությունը յուրաքանչյուրին կհ ատ կացն եմ հազար հինգ հար-

յուր ռուբլի կապիտալ, որպեսզի Սոֆյա Սեմ յոնովնան բո-

լորովին հանգիստ լինի։ Նրան էլ կազատեմ իր այժմյան 

վիճակից, որովհետև լավ աղջիկ է, այնպես չէ"։ Գե ուրեմն 

այդպես էլ հաղորդեցեք Ավգոտյա Ռոմանովնային, ոբ նրա 

- 537 ֊ 



տասը հազարը ես հենց այդ նպատակով էլ կօդտագործեմ։ 

— Իսկ ի՞նՀ նպատակներով եք այդպիսի w ռա տ ա ձե ռն ո ւ ~ 

թյամբ բարեգործություն անում,— հարցրեց Ռասկոլնիկովը։ 

— Հը մ, կասկածոտ մարդ եք, Էլի,— ծիծաղեց Ավիգ-

րիդայ[ովը։— Ես հո ասացի, ոբ իմ այգ փողերը ավելորդ 

են։ Ես այգ մարդասիրաբար եմ անում, մի՞թե դա հնարա-

վոր չեք համարումt Չէ՞ որ նա <xոջիլ» չէր (Սվիդբիգա յլովը 

մատնացույց արեց անկյունը, ուր գտնվում էր հանգուցյա-

լը), նման չէր մի որևէ վաշխառու պառավի։ Համաձայնե-

ցեք, որ այդպես է։ <rԱրդյո՞ք իսկապես Լուժինը պետք է ապ-

րի ու նողկալիություններ անի, թե՞ Կատերինա Իվանովնան 

պետք է մեռնի»։ Ու եթե ես չօգնեմ, հո *Պոլեչկան էլ, զոր-

օրինակ, նույն ուղղությամբ, հենց Սոնյայի ճամփով կգը-

նա».,. 

Սվիդըիդայլովը այդ ասաց ինչ-որ նե&գաւքաությաւքթ, 

հրճվալից խարդախություն արտահայտող տեսքով, աչքերը 

Ռասկոլնիկովին հառած։ Ռասկոլնիկովը գունատվեց ու 

սարսռեց՝ ԼԱելով Սոնյային հենց իր ասած խոսքերը։ Նա 

արագ ետ քաշվեց և ապշած նայեց Սվիդբիգա յլովին։ 

— Դուք այդ... ո՞րտեղից եք լսել,— հազիվ շունչ առ-

նելով, շշնշաց նա։ 

— Ես հո ապրում եմ այստեղ, այս պատի ետևում, մա-

դամ Ռեսսլիխի բնակարանում։ Այստեղ Կապերնաումովն է, 

իոկ այնտեղ մադամ Ռեսոլիխը, իմ հին ու հավատարիմ 

բարեկամուհին։ Հարևան եմ։ 

— Դո՞ւք։ 

— Ես,— ծիծաղից երերալով շարունակեց Ս վիդր իգա յ-

լովը,— ու կարող եմ ձեզ ազնվաբար հավատացնել, հաճե-

լի Ռոդիոն Ռոմանիչ, ոբ դուք չափազանց հետաքրքրել եք 

ինձ։ Ես հո առել էի, որ մենք կհանդիպենք, նախագուշակել 

էի այդ, և ահա հանդիպեցինք։ Ռլ կտեսնեք, թե ես որքան 

լավ մարդ եմ։ Կտեսնեք, որ դեռ կարելի է ապրել ինձ հետ.»« 



Վ Ե Ց Ե Ր Ո Ր Դ Մ Ա Ս 

I 

Ռասկոլնիկովի համար տարօրինակ ժամանակ եկավ• 

կարծես նրա առջև մշուշ իջավ ե նրան մեկուսացրեց անելք 

ու ծանր մենության մեջւ Հետո, արդեն երկար ժամանակ 

անց վերհիշելով այդ օրերը, նա դլխի Էր ընկնում, որ իր 

գիտակցությունը երբեմն մի տեսակ մթագնում Էր, ու որոշ 

ընդմիջումներով գա շարունակվեց ընդհուպ մինչև վերջնա-

կան կատաստրոֆը։ Նա ստույգ համողված Էր, որ այն ժա-

մանակ սխալվում Էր շատ բաներում, օրինակ, մի քանի 

դեպքերի ժամկետների ու ժամանակի նկատմամբէ Գոնե հե-

տագայում մտաբերելով այդ ու ճգնելով ըմբռնել մտաբե-

րածը, նա շատ բան իմացավ իր մասին՝ արդեն ղեկավար-

վելով կողմնակի մարդկանցից ստացած տեղեկություննե-

րովt Օրինակ, նա մի իրադարձությունը շփոթում Էր մի այլ 

իրադարձության հետ• այդ մյուս իրադարձությունը նա այն-

պիսի պատահարի հետևանք Էր համարում, որը գոյություն 

ուներ միայն նրա երևակայության մեջ։ Երբեմն նրան հա-

մակում Էր հիվանդագին-տանջալից մի անհանգստություն, 

որը նույնիսկ խուճապային վախի Էր վերածվում։ Ոայց նա 

նաև հիշում Էր, որ լինում Էին րոպեներ, ժամեր և գուցե 

նույնիսկ օրեր, երբ ինքը ամեն ինչի հանդեպ համակվում 

Էբ հոգեկան անտարբերությամբ, որը կարծես թե հ ա կա դրբ-

վում Էբ առաջվա վախին, մի անտարբերություն, որը նման 

Էր մեռնողներից ոմանց հիվանդագին-անտարբեբ վիճակին։ 

Իսկ առհասարակ այդ վերջին օրերին նա ինքն Էլ կարծես 

ջանում Էր խզսյափել իր դրության պաբղ ու լիակատար ըմ-
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բռնումից։ Որոշ կենսական փաստեր, որոնք անհապաղ 

պարզաբանություն էին պահանջում, առանձնապես ճնշում 

էին նրան. բայց նա որքա՜ն ուրախ կլիներ ազատվել ոլ 

ւիախչել որոշ հոգսերից, որոնց մ ո ասն ալը, սակայն, լիա-

կատար և անխուսափելի կործանում էր սւզաոնում նրա վի-

ճակում ։ 

Նրան առանձնապես անհանգստացնում էր Ս վյիդրիգա^-

լովը» նույնիսկ կարելի էբ ասել, որ նա ուշադրությունը 

կենտրոնացրել էր Ս վիգրի գա Աովի վրա։ Սոնյայի բնակարա-

նում Կատերինա Իվանովնա յի մահվան պահին իր համար 

չավ։ ազան ց ահավոր և Ս վիդրիգա յլովի չափազանց պարզ 

ասած խոսքերից հետո կարծես խախտվեց նրա մտքերի սո-

վորական ընթացքը։ Ռայց չնայելով, որ այգ նոր փաստը 

խիստ անհանգստացնում էր նրան, նա կարծես թե չէր շտա-

պում պարզաբանել գործը։ Երբեմն, հանկարծ, գտնվելով 

քաղաքի հեռավոր, առանձնացած մասում, մի որևէ խղճուկ 

պանդոկում միայնակ սեղան նստած, մտածմունքի մեջ ըն-

կած և հազիվ հիշելով, թե ինքը ինչպես է ընկել այղտեզ, նա 

անակնկալ վերհիշում էր Ս վի ղբի գա յլո վին * նա հանկարծակի 

պարզ ու տազնաւղալից գիտակցում էր, որ հարկավոր է 

որքան կաբելի է շուտ համաձայնության գաէ այդ մարդու 

հետ և վերջնականապես լուծել այն, ինչ-որ հնարավոր էէ 

Մի անգամ, ուղեկալից անցնելով ինչ-որ մի տեղ, նա նույ-

նիսկ երևակա յեց, թե այստեղ սպասում Է Ս վիդրիգա յլո վին, 

և որ այստեղ իրենք տեսակցություն են նշանակել։ Մի ուրիշ 

անգամ լուսաբացից առաջ նա արթնացավ ինչ-որ մի տեղ, 

դետնի վրա, թփերի մեջ, ու համարյա չէր հասկանում, թե 

ինչպես էր այդտեղ եկել։ Ասենք, Կատերինա Իվանովնայի 

մահից հետո եբկու-եբեք օրվա ընթացքում նա արդեն մի 

երկու անգամ հանդիպել էր Ս վիդրիգա յլո վին, ու համարյա 

միշտ էլ Սոնյայի բնակարանում, ուր մտնում էր մի տեսակ 

աննպատակ, բա յց միշտ էլ համ ար յա մի րոպեով։ Նրանք 

սովորաբար կարճ խոսքեր էին փոխանակում և ոչ մի ան-

գամ չխոսեցին գլխավոր խնդրի մասին, կարծես նրանց մի-

ջև պայմանավորվածություն կար, ոբ առժպմ ապես լռեին 

այդ մասին։ Կատերինա Իվանովնա յի գիակը դեռ գտնը֊ 

վոլմ էր դագաղում։ Սվիգրիգա1լովը դես ու դեն էբ ընկնում, 
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թաղման հա if ար կարգադրություններ անում։ Սոնյան նույնն 

պես խիստ զբաղված էր։ Վերջին հանդիպման ժամանակ 

Սվիդբիգա յլովը Ռասկոլնիկովին ասաց, որ ինքը վերջացրել 

է Կատերինա Իվանովնայի երեխաների գործը և հաջող է 

վերջացրել, որ ինչ-որ կապերի շնորհիվ գտնվել են այնպիսի 

մարդիկ, որոնց օգնությամբ կարելի էր երեք որբերին ան-

միջապես տեղավորել նրանց համայշ միանգամայն վայելուչ 

հիմնարկներում, որ նրանց Jhսմար հատկացված վ՚ողերը 

նույնպես շատ բաներով օգւոակար եղան, որովհետև շաա 

ավելի հեշտ է տեղավորել կապիտալ ունեցող որբերին, քան 

աղքատների որբերին։ Նա Սոնյայի մասին էլ ինչ-որ բան 

ասաց, խոստացավ մոտ օրերում մի կերպ անցնել Ռասկոլ-

նիկովի մոտ և ավելացրեց, որ <Tկցանկանար խորհրդակցել, 

որ խիստ հարկավոր է խոսել, որ անհրաժեշտ գործեր կան.,, jo4 

Այս խոսակցությունը տեղի էր ունենում հաշտում, սանդուղ-

քի մոտ։ Սվիդբիգա յլովը սևեռուն նայում էր Ռասկոլնիկո-

վի աչքերին, ու հանկարծ մի փոքր րլելով, ցածրաձայն 

հարցրեց, 

— Ինչո՞ւ եք այդպես դուք ձեզ կորցրել, Ռոդիոն Ռոմա-

նիչ։ Հիրավի, լսում եք ու նայում, բայց կարծեո թե բան չեք 

հասկանում։ Ա յ, եկեք խոսենք, ափսոս որ ես թե իմ և թե 

ուրիշի գործերով եմ զբաղված.** էհ, Ռոդիոն Ռոմանիչ, բո-

լոր մարդկանց նախ և առաջ օդ է հարկավոր, օ՛դ, օ՛դ,** 

Նա հանկաբծ մի կողմ քաշվեց, որ ճանապարհ տար 

սանգսւզքով ներս մտնող քահանա յին ու տիրացուին։ Նր-

րանք եկել էին հոգեհանգիստ կատարելու< Սվիդբիգա յլովի 

կարգագրությամբ օրական ճիշտ երկու անգամ հոգեհան-

գիստ էբ կատարվում* Սվիդբիգա յլովը գնաց իր գործովt 

Ռասկոլնիկովը մի փոքր կանգնեց, մտածեց ու քահանայի 

ետևից մտավ Սոնյայի բնակարանըւ 

Ղռան մ ոտ նա կանգ առավ։ Սկսվեց պատշաճ, հան-

դ ար տ, տխուր արարողությունը։ Մահվան վերաբերյալ նրա 

գիտակցության մեջ և մահվան ներկայությունը զգալու մեջ 

նրա համար միշտ էլ մի ինչ-որ ծանր և միստիկորեն զար-

հուրելի բան էր լինում հենց մանկությունից. բացի այդ, 

նա վաղուց հոգեհանգիստ չէր լսել։ Այստեղ մի ուրիշ բան էլ 

կար, որ շատ սարսափելի էբ և անհանգս տացուցիչ։ Ռասկոլնի-
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կովը նայում էը երեխաներին, նըանք բոլորը ծունկ էին լո-

քել դագաղի մոտ։ Պոլեչկան լալիս էր։ Նրանց ետևում կա-

մացուկ և կարծես երկչոտաբար լալով, աղոթում էր Սոնյան։ 

*Այս օրերին նա ոչ մի անգամ չի նայել և ոչ մի խոսք չի 

ասել ինձ», հանկարծ մտածեց Ռասկոլնիկովը։ Արևը պայ-

ծառ լուսավորել էր սենյակը, քուլա֊քուլա բարձրանում էր 

բուրվառի ծուխը, քահանան կարգում էր <rՀոգոցն հանգու-

ցելոցը»։ Ռասկոլնիկովը ներկա եղավ ամբողջ արարողու-

թյանը։ Օրհնելով ու հրաժեշտ տալով, քահանան ինչ֊որ 

տարօրինակությամբ էր նայում շուրջը։ Արարողությունից 

հետո Ռասկոլնիկովը մոտեցա վ Աոնյային։ Սա հանկարծ 

վերցրեց նրա ձեռքերը և գլուխը հպեց նրա ուսին։ Այդ 

կարճ ժեստը զարմանք ու տարակուսանք պատճառեց Ռաս-

կոլնիկովին. նույնիսկ տարօրինակ էր. ի՞նչպես թե այդ-

պես. ոչ մի գարշանք, ոչ մի նողկանք իբ նկատմամբ, Սոն-

յայի ձեռքի ոչ մի ցնցում։ Այդ արդեն հենց իր, Ռասկոլնի-

կովի նվաստացման մի ինչ֊որ ան վերջանա լի ութ յուն էբ։ Նա 

գոնե այգպես գա հասկացա վ։ Սոնյան ոչինչ չասաց։ Ռաս-

կոլնիկովը սեղմեց նրա ձեռքը ու գնաց։ Նրա հոգեվիճակը 

սարսափելի ծանր էր։ Եթե հնարավոր լիներ այդ րոպեին 

գնալ որևէ տեղ և թեկուզ ամբողջ կյանքում բոլորովին մե-

նակ մնալ, ապա նա իրեն երջանիկ կհամարեր։ Բայց բանն 

այն է, ոբ նա վերջին օրերում, թեպետև միշտ էլ համարյա 

մենակ էր, ոչ մի կերպ չէր կարողանում զգալ, որ ինքը մե-

նակ է։ Պատահում Էը, որ նա քաղաքից գնում, դուրս Էր 

գալիս մեծ ճանապարհը, մի անգամ նույնիսկ հասավ մի 

ինչ-որ պուրակ, բայց որքան հեռու Էր գնում քաղաքից, այն-

քան ավելի ուժեղ Էր գիտակցում կարծես ինչ-որ մեկի մո-

տիկ և անհանգստացուցիչ ներկայությունը, որը չէ թե սար-

սափելի, այլ մի տեսակ խիստ սրտնեղիչ էր, այնպես որ նա 

շուտափույթ վերադառնում էր քաղաք, խառնվում ամբոխին, 

մանում պանդոկներն ու օղետները, դնում էր հնոաիաշոլկա, 

Սեննայա հրապարակը։ Այստեղ նա իրեն կարծես թե ավե-

լի լավ և նույնիսկ առանձնացած էր զգում։ Մի ճաշարա-

նում իրիկնադեմին երդում էին. նա մի ամբողջ ժամ նստած 

էր, լսում էր և զգում, որ այդ ամենը իրեն նույնիսկ շատ 

հաճելի է։ Բայց վերջում հանկարծ նա դարձյալ անհանգըս-
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տա ցավ* կարծես խղճի խայթը՛ Հանկարծ սկսեց տանջել 

Նրան• աԱՀա, նստել եմ, երդեր եմ լսում, բայց մի՞թե այդ է 

ինձ Հարկավոր2, կարծես մտածեց նա։ Սակայն անմիջա-

պես գլխի ընկավ, որ միայն այդ չէ, որ անՀանգստացնում 

է իրեն# կ ա Ր մի բան, որ անՀապաղ լուծում էր պաՀան-

ջում, բայց դա ոչ կարելի էր իմաստավորել, ոչ էլ խոսքե-

րով արտաՀայտել։ Ամեն բաՀթ մի ինչ-որ Հանելուկ էր /յառ-

նում։ աՈչ, ավելի լավ է մաքառել, ավելի լավ է դարձյալ 

Հանդիպել Պ որֆիրիին... կամ Սվիդբիգա յլովին*** թոՂ ZnLta 

էինի դարձյալ մի որն-է մարտաՀրավեր, որևէ մեկի Հարձա-

կումը,^ Այո, այոյ», մտածում էր նա։ ճաշարանից նա դուրս 

եկավ ու գնաց Համ ար յա վագելով։ Չդիտես ինչու Դունյա յի 

և մոր վերաբերյալ միտքը Հանկարծ նրան մի տեսակ խու-

ճապային վախի մատնեց։ Հենց այդ գիշեր, առավոտյան 

դեմ նա ամբողջովին ցնցվելովt դողալով արթնացավ թփե-

րում, Կբե ստսվսկի կղղում* նա գնաց տուն, ուր Հասավ վաղ 

առավոտյան։ Մի քանի ժամ քնելուց Հետո դողը անցավ, 

նա ուշ վեր կացավ. ցերեկվա ժամը երկուսն էր։ 

Նա Հիշեց, որ այդ օրը նշանակված էր Կատերինա Իվա-

նովնա յի թաղում ր և ուրախացավ, որ ինքը ներկա չի եղել։ 

Նաստասյան նրան ուտելիք բերեց. նա ուտում և խմսւմ էր 

մեծ ախորժակով, Համարյա ագաՀությամբ։ Գլուխը ավելի 

թարմ էր, ու ինքն էլ ավելի Հանգիստ էր, քան այդ վերջին 

երեք օրում։ Նա մինչև իսկ մի փոքր զարմացավ իր առաջ-

վա խուճապային վախի Հորդսլմների վրա։ Դուռը բացվեց, 

ու ներս մտավ Ռազումիխինը։ 

— Ը ֊ Հ ը ' , ուտում է, ուրեմն Հիվանդ չէ,— ասաց Ռա-

դում իխ ինը, աթոռ վերցրեց սւ նստեց սեղանի մոտ, Ռաս-

կոլնիկովի դիմաց։ Նա անՀ անգո տա ցած էր և չէր աշխա-

տում դա թաքցնել։ Խոսում էր նկատելի սրտնեղությամբ, 

բայց անշտապ և առանց ձայնը որևէ չափով բարձրաց-

նելու։ Կարելի էբ կարծել, որ նա մի ինչ-սր առանձին ե նույ-

նիսկ բացառիկ մտադրություն ունի։ — Լսիր,— վճռական 

տոնով սկսեց նա,— ինձ Համար միևնույն է, թեկուզ դուք 

բոլորդ գրողի ծոցը գնաք, բայց Հիմա իմ նկատած հանգա-

մանքներից պարզ տեսնում եմ, որ ոչինչ չեմ կարողանում 

Հաս՛կանալ։ Խնդրեմ չկաըծես, թե ես Հարցաքննելու եմ եկել։ 



Թքած դրա վրա։ Ես ինքս այդ չեմ ուղում։ թեկուզ դու ինքդ 

Հիմա ասես ամեն ինչ, ձեր բոլոր գաղտնիքները, ես գուցե 

և չչսեմ, կթքեմ ու կհեռանամ։ Ես եկել եմ միայն անձամբ 

և վերջնականապես իմանալու, թե նախ՝ ճի՞շտ է, որ դոլ 

խելագար ես։ Քո մասին, դիտե՞ս գոյություն ունի այն Հա-

մոզմունքը (ինչ֊որ մի տեղ, էլի՛), որ դու գուցե խելագար 

ես կամ խիստ հակված ես խելագարության։ Խոստովանում 

եմ քեզ, ես ինքս էլ խիստ հակամետ էի պաշապանելու ալդ 

կարծիքը, նախ՝ դատելով քո հիմար և մասամբ նողկալի 

(ոչնչով չբացատրվող) արարքներից, և երկրորդ, մորդ Ա 

քրոջդ նկատմամբ վերջերս քո թույլ տված վարմունքից։ Եթե 

ոչ խելագարը, ապա միայն հրեշն ու սրիկան կարող էբ նը-

րանց հետ այնպես վարվել, ինչպես գոլ վարվեցիր. Հետե-

վարար գոլ խելագար ես*** 

— Ղու նրանց վաղո՞ւց ես տեսել։ 

— Հենց այժմ։ Իսկ դու այն օրից Հետո չե՞ս տեսելւ 

Ասա խնդրեմ, ո՞րտեղ ես թրևում։ Ես երեք անգամ քեղ մոտ 

եմ եկել։ Երեկվանից մայրդ լուրջ հիվանդ է։ Պատրաստվեց 

քեղ մոտ գալու. Ավդոտյա Ռոմանովնան համոզում էր Հրա-

ժարվել ղրանից, ոչինչ չի ու ղ՛ուք ր ՚ ե լ . 

aԵթե lb ող յան Հիվանդ է,— ասում է նա,— եթե նրա խել-՝ 

քը խանգարվում է, ապա ո՞վ կօգնի նրան, եթե ոչ մայրը))։ 

Բոլոըս էլ եկանք այստեղ, որովհետև հո նրան մենւսկ չէի՞նք 

ուղարկելու։ Մինչև քո դուռը հասնելը խնդրում էինք հան-

գիստ լինել։ Ներս մտանք, դու չկայիր, հենց այստեղ էլ նա 

նստեց։ Տասը րոպե սպասեց, մենք լուռ կանգնած էինք իր 

մոտ։ Վեր կացավ ու ասաց՝ <rԵթե նա տանից դուրս է գա-

լիս, ուրեմն առողջ է և մոռացել է մորը, նշանակում է մոր 

համար անվայել և ամոթալի է նրա շեմքին կանգնել և իբրև 

ողորմություն, գուրգուրանք խնդրել»։ Տուն վերադարձավ ոլ 

պառկեց, հիմա տաքություն ունի։ «Տեսնում եմ,— ասում 

է,— իր ս ի ր ա ծ ի համար ժամանակ ունի»։ Նա կարծում է, 

թե այդ ս ի ր ա ծ ը Սոֆյա Սեմյոնովնան է, քո հարսնացուն 

կամ սիրուհին, ես այդ չգիտեմ։ Ես իսկույն գնացի Սոֆյա 

Սեմ յոնովնա յի մոտ, ոբովՀետև ուղում էի ամեն ինչ իմա-

նալ* գնացի, տեսա, որ դագաղ է դրված, երեխաները լալիս 

ենւ Սոֆյա Սեմյոնովնան նրանց Համար սգաշորեր է պատ֊ 
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, բաստումt Գոլ չկայիր։ նայեցի, ներողություն խնդրեցի ե. 

դուրս եկա, այդ ամենը հաղորդեցի Ավգոտյա Ռոմ անովնա-

յին, Ուրեմն այդ դատարկ բան է և այստեղ ոչ մի սիրած էլ 

չկա, հետևաբար ավելի ճիշտ է այն, որ խելագարություն 

կա։ Բայց ահա դու նստած ես և տավարի եփած միս ես 

խժռում, կարծես երեք օր ոչինչ չես կերել։ Ասենք, հո խե-

լագարներն էլ են ուտում, բսքվց դու գեթ մի խոսք էլ չասա-

ձՒր ին&։ դու***, խելագար չես, ես կարող եմ երդվել դրա հա-

մար։ նախ և առաշ խելագար չես։ Այսպես ուրեմն, դուք 

բո լորդ էլ գնացեք գրողի ծոցը, որովհետև այստեղ մի ինչ-

որ ծածուկ բան, ինչ-որ գաղտնիք կա* իսկ ես մտադիր չեմ 

գլուխ կոտրել ձեր գաղտնիքների վրա։ Եկա հենց այնպես, 

նախատինք կարդալու, սիրտս թեթևացնելու,— վեր կենա-

լով ասաց Ռազումիխինը,— ես գիտեմ, թե հիմա ինչ եմ 

անելու։ 

—- &*նչ ես ուզում անելt 

— Քո ի՞նչ գործն Է, թե ինչ եմ ուզում անել։ 

— Տես, հա", խմելու ես։ 

— Դու ի՞նչպես*** այդ ի՞նչպես իմացար։ 

— Ա՛յ քեզ բան։ 

Ռազումիխինը մի րոպե լռեց։ 

— Գոլ միշտ Էլ շատ խելոք մարգ ես եղել ու երբեք, եր-

բեք խելագար չես եղել,— հանկարծ կտրուկ ասաց նա։ — 

Այո, այդպես Է, ես խմելու եմ, ցտեսություն։ — Եվ նա քայ-

լեց դեպի դուռը։ 

— Կարծեմ երեկ չէ մյուս օրը ես քո մասին խոսեցի 

քրոշս հետ, Ռազոլմիխին։ 

— Իմ մասի՛՛ն։ Բայց*** Երեկ չէ մյուս օրը դու նրան ո՞ր-

տեղ կարող էիր տեսնել,— հանկարծ կանգ առավ Ռազու-

միխինը, նույնիսկ մի փոքր գունատվեց։ Կարելի էբ կռա-

հել, որ նրա սիրտը սկսեց խփել դանդաղ ոլ լարված։ 

— Նա այստեղ եկավ, նստեց խոսեց ինձ հետ։ 

— Նա՞։ 

— Այո, նա։ 

— Իսկ դու ի°նչ ասացիր*** ուղում եմ ասել ի՞նչ ասա-

ցիր իմ մասինt 

— Ես նրան ասացի, որ դու շատ լավ, ազնիվ ու աշ-
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խատա սեր մարգ hut Ես չասացի, որ դու նրան սիի ում ես, 

որովհետև նա այգ ինքն էլ գիաե։ 

, Ինքն է՞լ գիաե։ 

Այո։ Ահա թե ինչ* ուր էլ որ ես գնամ, ինչ էլ որ ինձ 

պատահի, 1թւ մնա նրանց մոտ իբրև նեցուկ։ Եսք այսպես 

ասած, նրանց քեզ եմ հանձնում, Ռազումիխին։ Ես այս 

ասում եմ, որովհետև լավ գիտեմ, որ դու նրան սիրում ես, 

ու համոզված եմ, որ դու մաքուր սիրտ ունես։ Գիտեմ նաև, 

որ նա էլ կարող է սիրել քեզ և գուցե նույնիսկ արգեն սի-

րում է։ Հիմա ինքդ որոշիր, թե ինչն է ավելի լավ, արդյո՞ք 

հարկավոր է, որ դոլ խմեո, թե՞ հարկավոր չէ։ 

— Ռռդյա„, գիտե՞ս ինչ,** Ախ$ գրողը տանի։ Իսկ դու 

ո՞ւր ես ուղում գնալ« եթե այդ բոլորը գաղտնիք է, թոզ այդ- ; 

պես լինի։ Բայց ես• ես կիմանամ գաղտնիքըՀավատա-

ցած եմ, որ դա անպայման մի որևէ անհեթեթություն է, I 

դատարկ թան, որ միայն դու ես այգ բոլորը հորիներ Ս ա \ 

կ այն դու հյյաշալի մարդ ես, հրաշալի մարդ։ j 

— Դու ինձ ընդհատեցիր, իսկ ես ուզում էի ավելացնել, I 

ռր քիչ առաչ դոլ շատ լավ ասացիր, թե այդ ծածուկ բա- | 

ներն ու գաղտնիքները չպետք է իմանալ։ Առայժմ թող այդ, 

մի անհանգստանա։ Ամեն ինչ իր ժամանակին կիմանաս, 

հենց այն պահին, երթ դա հարկավոր լինի* Երեկ մի մարդ ՚ 

ինձ ասաց, թե մարդուն օդ է հարկավոր, օ՛դ, օ՛դ։ Ես ուզում 

եմ հիմա գնալ նրա մսա և իմանալ, թե դրանով ինչ է ուղում 

ասել։ j 

Ռազումիխինը կանգնել էր մտազբաղ և հուզված ու ինչ֊ 

ռր բան էր կշռադատում։ '• 

«Նա քաղաքական դավադիր է, անշուշտ այդպես է, և > 

Նա շուտով մի վճռական քայլ է անելու, այո« այլ կերպ չի 

կարոդ լինել* ևէփփ Դոլնյան այգ գիաե— հանկարծ մը-

տածեց Ռազումիխինը։ .'< 

— Ուրեմն Ավդոտյա Ռոմանովնան գալիս է քեզ մոտ,—: jj 

բառերը շեշտելով ասաց նա,— իսկ դու ուզում ես տեսնվել հ, 

մի մարդու հետ, որը ասում է, թե մարդուն օդ է հարկա- ; 

վոր, օ դ ե , . . և ուրեմն այն նամակն էլկապված է դրա 

Հետ,— ցածրաձայն եզրակացրեց Ռազումիխինը։ 

•— Ի^նչ նամակ։ 
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— Այսօր նա մի նամակ ստացավ, որը նրան շա՛տ ան-

հանգստացրեց։ Շա՛տ։ Նույնիսկ չափազանց։ Ես խոսեցի 

քո մասին. խնդրեց քեղ բան չասել։ Հետո... հետո ասաց, թե 

գուցե մենք շաա շուտով անջատվենք, հետո ինձ ինչ-որ ջերմ 

շնորհակալություն հայտնեց. հետո էլ անցավ իր սենյակը 

և փակեց դուռը։ 

— Նա նամա՞կ է ստացել,— H տա զբաղ հարցրեց Ռաս-

կոլնիկովը։ 

— Այո, նամակ, իսկ դու չդիտեի՞ր։ Հը մ։ 

Երկուսն էլ մի փոքր լռեցին։ 

— Ցտեսություն, Ռոդիոն։ Ես, բարեկամս... Մի Համա-

նակ... ասենք, լավ, ցտեսություն, գիտե՞ս, եղավ մի ժա-

մանակ*,է Դե ցտեսության, ես էլ եմ շտաւդոլմ։ Չեմ խմի։ 

Հիմա հարկավոր չէ... սխալվում ես։ 

Ռազումիխինը շտապեց գնալ, բայց արդեն դուրս ելնե-

լով ոլ ծածկելով դուռը, հանկարծ նորից այն բացեց ու մի 

կողմ նայելով ասաց. 

— Ի դեպ, հիշո՞ւմ ես այն սպանությունը, Պորֆիրիին, 

պառավին։ Իմացիր, որ մ՛արդասպանը գտնվել է, խոստո՛-

վան ել է ն ներկայացրել բոլոր ապացույցները։ Երևակա յիր, 

դա այն աշխատողներից, ներկարարներից մեկն է, հիշո՞ւմ 

ես, ես այստեղ նրանց դեռ պաշտպանում էի։ Կհավատա՞ ս, 

երբ դռնապանը Ու երկու վկաները բարձրանում էին պառա-

վի բնակարանը, նա իր ընկերոջ հետ սանդուղքի վրա քըր֊ 

քըջոց ու ծեծկռտոց էր սարքել դիտավորյալ կերպով, հենց 
Ա 1 Ք Ի P n 1 . վ՚էելու համարT Ինչպիսի՜ խորամանկություն, ինչ-

պիոի" արիություն էր ցուցաբերել այդ լակոտը։ Դժվար է 

հավատալ, բայց ինքը պարզաբանել է և ամեն ինչ խոստո-

վան ել։ Եվ ինչպե՛ս ես սխալվել էիւ Ըստ իս, գա ձևանալու, 

հնարամտության ձիրք էt իրավաբանական խաբեության 

ձիրք, ուրեմն և առանձնապես զարմանալու բան չկա։ Մի՞թե 

այդպիսի մարդիկ չեն կարող Լինել։ Իսկ եթե նա չի դիմացել 

և խոստովանել է, ապա դրա համար ես նրան էլ ավելի շատ 

եմ հավատում։ Դա ճշմարտանման ք... թայց ես, ես որքա՛՛ն 

սխալվում էի, թունգ պաշտպանում նրան։ 

— Ասա խն՛դրեմ, գոլ այդ որտեղից ես իմացել և ինչո՞ւ 
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է գա քեզ տէյղւ-ես հետաքբքրւ;լմ,— նկատելի Հուզմունքով 

Հարցրեց Ռասկոլնիկովը։ 

— Ա՛յ քեղ բան։ Ինչո՜ւ Է ինձ հետաքրքբո՜լմ, բա՛ն 

հարցրիր, Էլի... Իմացել եմ Պորֆիրիից և ո ւրիշներից։ Ա-
Աենք^յբանից եմ ամեն ինչ իմացեո 

— Պ որֆիրիի՞ց։ 

— Պորֆիրիից* ^ 

— հա ի նչ... ի նչ ասաց,— վախվխելով հարցրեց Ռաս-

կ ոլնիկովը։ 

— Նա ալդ շատ լավ բացատրեց ինձ։ Բացատրեց հոգե-

բանորեն, յուրովի։ 

— Նա՞ բացատրեց։ Հենց ի՞նքը բացատրեց քեզ։ 

— ^նքը, ինքը* ցտեսություն։ Հետո Էլի որոշ բաներ 

կպատմեմ, իսկ հիմա գործ ունեմ։ Եղավ մի պահ, երբ ես 

մտածեցի..* Դե լավ, հետո... Հիմա ես ինչո՞ւ պետք Է խը-

մեմ։ Դու ինձ առանց գինու Էլ խմեցրիր։ Ես հո հարբա՛ծ 

եմ, Ռոգյա։ Առանց գինու այժմ հարբած եմ, դե ցտեսու-

թյուն, շատ շուտով Էլի կգամ։ 

Ռազումիխինը գնաց։ 

«Նա, նա ան\շո։էշտ, անշուշտ քաղաքական գա վազիր Է»,— 

վերջնականապես եզրակացրեց Ռազումիխինը՝ դան գազ իջնե-

լով սանդուղքից։ «Քրոջն Է՞ղ է մասնակից դարձրել։ Ավդոտյա 

Ռոմանովնա յի բնավորությամբ դա շատ, շատ հնարավոր է$ 

Նրանք տեսակցություններ են ունենում.,* Ավդոտյա Ռոմա-

նովնան ա՛կնարկում էր այդ բանը։ Նրա շատ խոսքերից, խո-

սակցություններից... և ակնարկներից երևում է, որ բանը 

հենց այդպես է։ Ռւրիշ ի՞նչ կերպ կարելի է բացատրել այս 

ամբողջ խառնաշփոթությունը։ Հը՛մ։ Իսկ ես կարծում էի*** 

Տե՛ր աստված, ինչե՜ր էի մ տածում ։ Ա յո, դա մ աքի խավա-

րում էր, ու ես մեղավոր եմ նրա առաջ։ Այդ նա էր, որ այն 

<?րբ մ իջանցքում, լամպի տակ ինձ մ տախ ավար ում պատ֊ 

ճառեց։ Ւ յ ո ՚ ւ , ինչպիսի՜ վատթար, կոպիտ, ստոր միտք իմ 

կողմից։ Կեցցե Նիկոլայը, որ խոստովանեց.** Այժմ հաս-

կանալի են դառնում առաջվա բոլոր հանգամանքները1 նրա 

այն հիվանդությունը, նրա տարօրինակ վարմունքը, նույ-

նիսկ առաջ էլ, առաջ էլ դեռ համալսարանում նա միշտ 

մռայլ էը, նոթոտ... բայց հիմա ի՞նչ է նշանակում այդ նա-
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մակը։ Անշուշտ այստեղ էլ մի որևէ բան կա։ Ո՞ւմից է այգ 

նամակը. ես ենթադրում եմ, որ... Հը՛մ։ Չէ՛, այդ րոԼորը ես 

կիմանամ»։ 

Ռազումիխինը ամեն ինչ վերհիշեց ու կշռադատեց Գուն-

յայի վերաբերյալ, ու նրա սիրտը նվաղեց։ Նա արագ, աճա ֊ 

պարելով հեռացավ։ 

Հենց որ նա դուրս ելավ, Ռսէսկոլնիկովը վեր կացավ, 

մոտեցավ պատուհանին, աՀյցավ անկյունից անկյուն, որ-

քան այդ թույլ էր տալիս նրա խցիկի նեղվածքը, դարձ-

յալ նստեց բազմոցին։ Նա կարծես բոլորովին թարմացել 

էբ. դարձյալ մաքառում, ուրեմն ելք է գտնվել։ 

ԾԱյո, ուրեմն ելք է գտնվել, թե չէ ամեն ինչ հեղձուցիչ 

էր դարձել, խցվել, տանշալից ցավ էր պատճառում, ինչ-որ 

շշմածություն էր տիրում»։ Պ որֆիրիի մոտ Նիկոլայի հետ 

եղած դեպքից հետո նա, Ռասկոլնիկովը, շնչասպառ էր լի-

նում անելք վիճակում, անձկության մեջ։ Այնուհետև, նոէյն 

օրը տեղի ունեցավ խոսակցություն Սոնյայի հետ. ինքն այդ 

խոսակցությունը տարավ ու վերջացրեց բոլորովին, բոլորո-

վին ոչ այնպես, ինչպես առաջ կարող Էր երևակայել*** նշա-

նակում Է բոլորովին, վայրկենապես, միանգամից թուլացել 

Էր։ թայց չէ՞ որ այն պահին ինքը համաձայնել էբ Սոնյայի 

հետ, սրտանց *համաձայնել էր, որ ինքը մենակ, այդպիսի 

հոգեվիճակում անկարող է ապրել։ Ւսկ Ս վիդրիգա յլո՞վը։ 

Սվիդբիգա յլովը հանելուկ Ս վիդրիգա յլովը անհանգստաց-

նում է նրան, այդ ճշմարիտ է, բայց ուրիշ կողմից։ Ւնքը 

գուցե և մաքառելու է Ս վիդրիգա յլովի դեմ։ Սվիդբիգա յլովը 

գուցե նույնպես մի ամբողշ ելք է* բայց այլ բան է Պ որֆիրին։ 

Այդպես ուրեմն, Պորֆիրին ինքն է բացատրություններ 

տվել Ռազումիխինին, ձ ո զ ե ր ս ւ ն ա կ ա ն բացատրություններ է 

տվել։ Սկսել է դարձյալ մեջտեղ բերել իր անիծված հոգե-

բանությունը։ Մ ի՞ թե Պ որֆիրին թեկուզ մի րոպե կհավա-

տա, թե Նիկոլայը հանցավոր է, և դա այն ամենից հետո, 

ինչ որ այն ժամանակ եղավ իր և Պորֆիրիի միջև, Նիկոլայի 

գալուց առաջ երես առ երես տեղի ունեցած այն խոսակցու-

թյունից հետո, որի կապակցությամբ չի կարելի գտնել ճիշտ 

ւմեկնաբանություն, բացի միայն մեկ մեկնաբանությունից։ 

(Ռասկոլնիկովը այդ օրերին մի քանի անգամ վերհիշում և 
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աղոտ պատկերանում էր Պորֆիր,իի հետ ունեցած այն ամ-

բողջ խոսակցության աոանձին մասերը, ամբողջ խոսակցու-

թյունը վերհիշելը անտանելի էր նրա համար)։ Այն ժամա-

նակ նրանք իրար այնպիսի խոսքեր էին ասել, այնպիսի 

շարժումներ ու ժեստեր էին արել, այնպիսի հայացքներ էին 

փոխանակել, որոշ բաներ այնպիսի ձայնով էին ասվել, բա-

նը այնտեղ էր հաuել, որ ղրանից հետո Նիկոլայը (որին 

Պսրֆիրին պարզ հասկացավ հենց առաջին խոսքից ու շար-

ժումից) չէր կարող խախտել Պորֆիրիի համոզմունքների 

բուն իսկ հիմքը։ , 

«Եվ ի՞նչ։ Նույնիսկ Ռազումիխինն էչ է " Կ ՚ ՚ ե լ կասկա-

ծանք տանել։ Այն ժամանակ միջանցքում, լամպի տակ եղած 

խոսակցությունը իզուր չի անցել։ Եվ ահա նա վազել է Պոչւ* 

ֆիրիի մոտ... բայց սա ինչի՞ համար է նրան այդպես խա-

բելt Ի՞նչ նպատակով է Ռազումիխինի աչքերը դարձրել նի 

կոլայի վրա։ Ոչ, նա անպայման ինչ-որ բան է մտածել. 

այստեղ դիտավորություններ կան, բայց ի՞նչ դիտավորու-

թյուններ։ ճշմարիտ է, այն առավոտից շատ, չափազանց 

շատ ժամանակ է անցել, իսկ Պորֆիրիի մասին ոչ մի լոլր 

չկար։ Եվ ի՞նչ, դա, իհարկե, ավելի վատ է.«,յ>ք Ռասկոլնի-

Կո։Ա} Հարցրեց գլխարկը, ու մտախոհ քայլեի դեպի դուռը։ 

Այդ ամբողջ ժամանակվա ընթացքում առաջին անգամ նա 

իրեն զգաց գոնե առողջ հոգե վիճակում։ ffՀարկավոր է գոր-

ծը վերջացնել Ա վիդրիգա յլովի հետ,— մտածում էր նա,— 

և որքան կարելի £ շուտ, ինչ կերպ էլ որ լինի. կարծեմ նա 

էլ է սպասում, որ ես ինքս գնամ իր մոտ$։ Եվ այդ ակնթար-

թում նրա հոգնատանջ սիրտը այնպիսի ատելությամբ Լըց-

վեց, որ գուցե նա կարողանար սպանել նրանցից որևէ մե-

կին՝ Ա վիդրիգա յլռվին կամ Պորֆիրիին։ Գոնե նա զգաց, որ 

եթե ոչ այժմ, ապա հետագայում ինքը կկարողանա այդ ա-

նել։ ԾՏեսնենք, տեսնենքկրկնում էր նա մտքում։ 1 

Գուռը բացեց թե չէ, հանկարծակի հանդիպեց Պորֆի-

րիին։ Սա ներս մտավ։ Ռասկոլնիկովը մի րոպե քարացավ, 

բայց միայն մի րոպե։ Տարօրինակ բան» նա այնքան էլ 

չզարմացավ Պորֆիրիի գալու վրա և գրեթե չվախեցավ նը-

բանից։ Նա միայն ցնցվեց, Բա$ց արագ, վայրկենապես 

զգաստացավ։ crԳուցե սա վախճա՞նն է։ Բայց ի՞նչպես է ։ 
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որ նա մոտեցավ կամացուկ, կատվի պես, ոլ ես ոչինչ չչը-

ոեցի։ Մի՞թե ականջ էր դնումՏ։ 

~~ Զէ ք՚Ք սպասում հյուրին, Ռոդիոն Ռոմանիչ,— ծիծա-

ղելով ասաց Պորֆիրի Պետրովիչը։ — Վաղուց էի ուղում 

ղալ, անցնում եմ տան կողքից, մտածում եմ1 ինչու չայցե֊ 

էհմ մի հինգ րոպեով։ Ռւղում եք գնա՞լ։ Չեմ խանգարի։ Մի-

այն թե մի պապիրոս ծխեմ, եթե քկււյլ կտաք... 

— Դե նստեցեք, Պորֆիթի Պետբովիչ, նստեցեք,— ասաց 

Ռասկոլնիկովը այնպիսի առերևույթ, գոհ ու բարեկամական 

տեսքով, որ իրոք ինքն էլ կղարմանար իր վրա, եթե կարո-

ղանար իրեն նայեր Վախի մնացորդները, տականքները 

չքացան։ Երբեմն մարդ այդպես կես ժամ մահացու վախ է 

զգում ավազակից, իսկ երբ դանակը գնում են նրա կոկոր-

դին, ապա այստեղ նույնիսկ վախն էլ է անցնում։ Ռասկոլ-

նիկովը նստեց Պորֆիրիի դիմաց և անթարթ նայում էր նր-

բան։ Պ որֆիրին կկոցեց աչքերը և վառեց պապիրոսը։ 

Հ[Դե խոսիր, է՛, խոսիր,— կարծես թե այգ բառերը ուղ-

ղակի ուզում էին դուրս թոչել Ռասկոլնիկովի սրտիցt — 

Հը՛, ինչո՞ւ, ինչո՞ւ, ինչո՞ւ դու չես խոսում»։ 

I I I 

— 0*ֆ, այս պապիրոսնե՛՛րըվերջապես, խոսեց Պոր-

ֆիրի Պետրովիչը, վերջացրեց ծխեԼը ու շունչ առավ,— վնա-

սակար են, բոլորովին վնասակար, բայց չեմ կարողանում 

թողնել։ Հազում եմ, կոկորդում ս խզզոց կա, ու շնչարգե-

լություն ունեմ։ Ես, դիտե՞ք, վախկոտ եմ, նորերս գնացի 

P.-ի մոտ. յուրաքանչյուր հիվանդին minimum կես ժամ է 

նայում. նայելով ինձ, նա նույնիսկ ծիծաղեց. է՛լ մատներով 

թփթփացնել, է՛լ ականջ դնել. ձեզ,— ասում է,— ի միջի 

այլոց ծխախոտը վնաս է. թոքերդ լայնացած են։ Իսկ ես 

ծխելը Ի՞նչպես թողնեմ, ինչո՞վ փոխարինեմt Չեմ խմում, 

ահա և ամբողշ փորձանքը, քա'հ-քա'հ֊րա'հ, փորձանք է, 

որ չեմ խմում։ Ամեն ինչ հարաբերական է, Ռոդիոն Ռոմա-

նիչ, ամեն ինչ հարաբերական է։ 

օ:Սա իր առաջվա պաշտոնական ձևամոլությո՞ւնն է մեջ-

տեղ բերում, թե ինչ», զզվանքով մտածեց Ռասկոլնիկովը։ 
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նա հանկարձակի վերհիշեց իր և Պորֆի*րիի վերջին հանդիպ-

մ ան ամբողջ տեսարանը, ու նրա սրտով մեկ հորդեց այն 

ժամանա կվա զգացում ը։ 

—• Երեկ չէ մյուս օրը երեկոյան ես եկա ձեզ մոտ* դուք 

այդ չդիտե՞ք,— շարունակեց Պ որֆիրի Պետրովիչը՝ դիտե-

լով սենյակբ,— մտա այստեղ, հենց այս սենյակը։ Ինչպես 

և այսօր, անցնում էի այս տան կ ՚ ՚ ղ ք ի ց ու որոշել էի այցե-

լել ձեզ։ Եկա, սենյակի դուռը բոլորովին բաց էր* դես֊դեն 

նայեցի, սպասեցի, ձեր ազախնին ոչինչ չասացի ու գնացի։ 

Գուռը չե՞ք փակում։ 

Ռասկոլնիկովի գեմքը ավելի ու ավելի էր մռայլվում։ 

Պ որֆիրին կարծես կռահեց նրա մտքերը։ 

— Բացատրվելու եմ եկել, սիրելի Ռոդիոն Ռոմանիչ, 

բացատրվելու։ Պետք է ձեր առաջ բացատրվեմ ե. պարտա-

վոր եմ բացատրվել,-— ժպտալով շարունակեց նա և նույ-

նիսկ ձեռքերով թեթևակի թխկացրեց Ռասկոլնիկովի ծնկին, 

բայց համարյա նույն ակնթարթում նրա դեմքը հանկարծ 

լուրջ ե մտահոգ արտահայտություն ստացավ* նույնիսկ 

կարծես թե ախրությամբ պատեց, և դա զարմանք պատճա-

ոեց Ռասկոլնիկովին։ Սա դեռ երբեք չէր տեսել ու չէր են-

թադրել այդպիսի արտահայտություն Պորֆիրիի դեմքին։ —• 

Վերջին անգամ մեր մեջ տարօրինակ խոսակցություն եղավ, 

Ռոդիոն Ռոմանիչ։ Ասենք մեր առաջին տեսակցության ժա-

մանակ էլ մեր մեջ նույնպես տարօրինակ խոսակցություն 

տեղի ունեցավ, բայց այն օրը*** էհ, հիմա արդեն ամեն ինչ 

միևնույն բանին է հանդում։ Ահա թե ինչ* ես գուցե և շատ 

մեղավոր եմ ձեր առաջ, ես այդ զգում եմ։ Հիշո՞ւմ եք, թե 

մենք ինչպես բաժանվեցինք• ձեր ներվերը անհանգիստ էին 

ե ծնկատակերը գողում էին, իմ ներվերն էլ անհանգիստ 

էին ու ծնկատակերս դողում էին։ Եվ գիտե՞ք, այն ժամանակ 

իհչ-ոբ եղավ մեր մեջ, մի տեսակ անպատշաճ էր, ջենտլմե-

նական շէր։ Իսկ մենք այնուամենայնիվ հո ջենտլմեններ 

ենք* այսինքն, համենա յն դեպս, ամենից առաջ ջենտլմեններ 

ենք* այգ պետք է հասկանալ* հիշո՞ւմ եք, թե բանը որտեղ 

էբ հասնում*** նույնիսկ բոլորովին անվայելուչ էր այդ ամե-

նը։ 

«Այս ի՞նչ է, սա ինձ ինչի՞ տեղ է դնում», ապշած հարց֊ 
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նում էր Ռասկոլնիկովը ինքն իրեն՝ մի փոքր բարձրացնելով 

գլուխը և ակնապիշ նայելով Պորֆիրիին։ 

— Ես մտածել եմ, որ ավելի լավ է մենք Հիմա անկեղծորեն 

վարվենք,— շարունակեց Պորֆիրի Պ ետրովիչբ՝ մի փոքր 

ետ տանելով գլուխը ու խոնա րհելով աչք երբ։ նա կարծես 

չէր ցանկան ում իր Հալացքով վերստին շփոթեցնել իբ ա՛-

ռաջվա զոՀին և կարծես անտեսում էր իր առաջվա պրիոմ-

ներն ու խորամանկութ յուննեքբ։— Այո, այդպիսի կասկա-

ծանքներն ու այդպիսի խոսակցությունները չեն կարող եր-

կար շարունակվել։ Այն մ ամանակ մեղ ւրլաս տա ցրեց նիկո-

լայը, թե չէ ես չգիտեմ էլ, թե մեր մեջ բսւնր ար կհասներ։ 

Այգ անիծված ք՛ողքեն ին այն մաման ակ նստել Լր միջնոր-

մի ե տնում, կարո՞ղ եք այղ պատկերացներ Դուքէ իհարկե} 

ա յԳ արդեն դիտեք, ինձ Էլ հա յանի Է, որ նա հետո ձեղ մ nut 

Է եկել, բայց ինչ֊որ դուք այն ժամանակ ենթադրեցիք, չԼր 

եղել, ես ոչ ոքի չէի կանչել և ոչ մի կարգագրություն չէի 

արել։ Դուք կհարցնեք, թե ինչո՞ւ կարգադրություն չէի արել։ 

Ինչպե՛ս ասեմ ձեղ. այդ ամենը կարծես ինձ էլ էր շփոթեց-

րել։ Դռնապաններին կանչելու մասին էլ ես հազիվ կարդա֊ 

գրություն արեցի։ (Երևի անցնելիս նկատեցիք գռնապա ննե-

րին)։ Այն ժամանակ ես կայծակի արագությամբ մի միտք 

հղացա, գիտե՞ք, ես հաստատուն համոզմունքի էի հանգել, 

Ռոգիոն Ռոմանիչ։ Մտածեցի, որ թեկուզ մի բան ձեռքիցս 

բաց թողնեմ, մի ուրիշ բանի պոչից կբռնեմ* ղոնե իմ տրա-

մադրության տակ եղածը աչքաթոզ չեմ անի։ Բնությունից 

դուք շատ ջղայնոտ եք, Ռոգիոն Ռոմանիչ. նույնիսկ չափա-

զանց ջղայնոտ եք ձեր բնավո րության և սրտի մ J ուս բոլոր 

հիմնական հատկություններով հանդերձ, ես լիահույս եմ 

դրանում։ Դե իհարկե, նույնիսկ այն ժամանակ էլ ես կա֊ 

բոզ էի մտածել, թե միշտ չի պատահում, որ մարգ տեղից 

վեր կենա ու բերանից թռցնի ամբողջ գաղտնիքը։ Այդ թեև 

պատահում է, մանավանդ, երբ մարդուն հանում ես վերջին 

համբերությունից, բայց, համենայն դեպս, դա հազվադեպ 

է լինում։ Ես կարող էի այդպես էլ դատել։ Ռչ,— մտածում 

էի,— ինձ թեկուզ մի փոքրիկ փաստ է Հարկավոր, թեկուղ 

ամենաչնչին մի փաստ, միայն մեկը, բայց այնպիսին, որից 

կարելի լիներ, կառչել, որը իրական լիներ, ու չհիմնվեի մի-

֊ ֊ 553 -



dnjt1 հոգեբանության վրա։ Մտածում էի, որ եթե մարդը 

հանցավոր է, ապա, իհարկե, համենա յն դեպս կարելի է 

նրանից մի որևէ էական բան իմանալ։ Կարելի է 

նույնիսկ բոլորովին անսպասելի հետևանքի հասնել։ Ես 

այն ժամանակ ձեր բնավորության վրա էի հույս դնում, Ռո-

դիոն Ռոմանիչ, ամենից շատ ձեր բնավորության վրա։ Ես 

մեծապես հուսով էի ձեր նկատմամբ։ 

— ^ա1Ս դուք*** Դոլք ինչո՞ւ եք հիմա շարունակ այդպես 

խոսում,— վերջապես, քրթմնջաց Ռասկոլնիկովը՝ նույնիսկ 

առանց լավ իմաստավորելու հարցը։ «Ինչի՞ մասին է սա 

խոսում, տարակուսում էր նա, մի՞թե իսկապես ինձ անմեղ 

է համարում»։ 

— ինչու եմ այսպես խոսո՞ւմ։ Ախր բացատրվելու եմ 

եկեշ, այսպես ասած, դա իմ սուրբ պարտքն եմ համարումt 

Ուզում եմ հիմնովին շարադրել ամեն ինչ, այսպես ասած, 

այն մամանակվա ամբողջ անորոշության ամբողջ պատմու-

թյունը։ Ես ձեղ շատ տանջանք եմ պատճառել, Ռյէդիոն Ռո֊ 

մանիչ։ Ես հրեշ չեմ։ Ես հո ինքս էլ եմ հասկանում, որ այդ 

ամենը դժվարությամբ կտանի ընկճված, բայց հպարտ, ամ-

րակազմ ու անհամբեր, մանավանդ անհամ բեր մարդըt Հա-

մենա յն դեպս, ես ձեզ համարում եմ առավելապես ազնիվ 

և նույնիսկ մեծահոգության սաղմերով օժտված մի մարդ, 

թեպետև համաձայն չեմ ձեր բոլոր համոզմունքներին« 

պարտք եմ համարում այգ մասին հայտարարել առաջուց, 

շիտակությամբ և լիակատար անկեղծությամբ, որովհետև 

նախ և առաջ չեմ ցանկանում խաբել։ ճանաչելով ձեզ, ձեր 

հանդեպ համակրանք զգացի։ Գուցե դուք ծիծաղո՞ւմ եք իմ 

այս խոսքերի վրա։ Իրավունք ունեք։ Գիտեմ, որ դուք ինձ 

հենց առաջին հայացքից չսիրեցիք, որովհետև իրոք սիրելու 

բան չկա։ թայց ինչ ուզում եք մտածեցեք, իսկ հիմա ես 

ցանկանում եմ բոլոր միջոցներով մեղմել իմ թողած տպա-: 

վսրությունը և ապացուցել, որ ես էլ սիրտ ու խիղճ ունե-

ցող մարդ եմ։ Անկեղծորեն եմ ասում։ 

Պորֆիրի Պետրովիչը մի փոքր կանգ առավ արժանա-

պատվություն արտահայտող տեսքով։ Ռասկոլնիկովը ինչ-

որ մի նոր վախի հորդում զգաց։ Այն միտքը, թե Պ որֆիրին 

նրան անմեղ է համարում, հանկարծ սկսեց վախեցնել նբանՀ 



— Հազիվ թե հարկավոր է մի առ մի պատմել այն ամե-

նր, թե ինչպես ա յն ժամանակ գա սկսվեց,— շարունակեց 

Պորֆիրի Պ եարովիչըւ — Ես կարծում եմ, որ գա նույնիսկ 

ավելորդ է։ Ես էլ հազիվ թե կարողանամ պատմել։ Օրով-

հետև ինչպե՞ս գա հանգամանորեն բացատրես։ Սկզբում 

լուրեր էին պտտվում։ Թե ինչ լուրեր էին դրանք, ումի$ էին 

ու երբ էին տարածվել^** թե^իսկսքելես ինչ առիթով էբ բա֊ 

նբ ձեզ հասել, իմ կարծիքով այդ էլ ավելորդ է պատմել։ 

Անձամբ ինձ մոտ բանը սկսվեց պատահականությունից, 

բոլորովին անակնկալ պատահականությունից, որը իրոք 

կարող էր լինել և կարող էր չլինել։ Ի՞նչ էր դաt Հը մ, կար֊ 

ծում եմ, որ նույնպես կարիք չկա ասել։ Այդ ամենը, թե 

լուրերը և թե սլատահականությունները այն ժամանակ զու-

գա դիպն ցին իմ մի մտքին։ Անկեղծորեն եմ ասում, եթե խոս-

առվանում եմ, ապա ամեն ինչ պետք է խոստովան!,\մ. ես 

ա ռաշին ը այն ժամանակ ձեզ կասկածի տակ առա։ Պառավի 

այն նշումները իրերի վրա և այլն, և այլն՝ այգ ամենը դա-

տարկ բան է։ նման բաներ հարյուրներով կարելի է հաշվել։ 

Ես նաև առիթ ունեցա մանրամասն իմանալու ոստիկանա-

կան թաղամասի գրասենյակում եղած դեպքի մասին, նույն-

պես պատահաբար, այն էլ ոչ թե հարևանցիորեն, այլ հատ-

կապես արմանա հավաս* պատմողից, որն ինքն էլ այդ չ ի ֊ 

մանալով, զարմանալիորեն պատկերեց այդ տեսարանը։ 

Այդ ամենը հռ միևնույն բանին է հանգում, միևնույն թա-

նին, Ռոդիոն Ռոմանիչ, սիրելիս* էհ, այստեղ ի՞նչպես կա-

րելի էր որոշ կողմ չդառնալ։ Հարյուր ճագարից երբեք ձի 

չի կազմվի> հարյուր կասկածանքից երբեք ապացույց չի 

կազմվի, ահա թե ինչ է ասում անգլիական առածը, իսկ չէ՞ 

որ դա միայն խելացի խոսք է, իսկ մոլություններից, մոլու-

թյուններից փորձեցեք գլուխ հանել, չէ՞ որ քննիչն էլ մարգ 

է։ Ես հիշեցի նաև մի ւժուռնալում տպված ձեր հոդվածը, 

հիշո՞ւմ եք, դեռ ձեր առաջին այցելության ժամանակ ման-

րամասն խոսեցինք դրա մասին։ Ես այն օրը ձեզ մի քիչ 

ձեռ առա, բայց այդ նրա համար էր, որ դուք շարունակեիք 

արտահայտել ձեր մտքերը։ Կրկնում եմ, դուք շատ անհամ-

բեր և հիվանդ եք, Ռռգիսն Ռոմանիչ։ Ռբ դուք համարձակ 

եք, մեծամիտ, լուրջ և... զգայուն, շաա զգայսլն, այդ ամե-
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նը ես արդեն վաղուց գիտեի։ Այդ բոլոր զգացումները ինձ 

ծանոթ են, ու ես ձեր Հոդվածը կարդացի որպես ծանոթ հոդ-

ված։ Ղա մ տա Հղացվել էր անքուն գիշերնե րին, մ ոլեգնոլ-

թյան մեջ, սրտի զեղումով և բաբախումով, ճնշված խան-

դավառությամբ։ Իսկ եբիտասարդոէթ յան մեջ այդ ճնշված, 

Հպարտ խ ան ղավա ռութ յունբ վտանգավոր Էt Ես այն ժա-

մանակ դա մի փոքր ծ աղբ ի առա, իսկ հիմա ձեզ կասեմ, 

ոբ առհասարակ, այսինքն՝ իբրև սիրող, խիստ համակրում 

եմ գբէի այԳ առաջին, երիտասարդական , կաթոգին փորձը։ 

Մ եգ-մշուշ, լարեբի հնչյուն մշուշում։ Ձեր հոդվածը անհե-

թեթ Է ու ֆանտաստիկ, բայց դրա մեջ նշմարվում Է անկեղ-

ծություն, դրա մեջ կա ջահելության անեղծելի հպարտու-

թյուն, հանդուգն համարձակություն։ Մռայլ Է այգ հոդվա-

ծը, բայց այգ լավ Է։ Սեր հոդվածը ես այն ժամանակ կար-

դացի ու պահեցի, պահեցի ու մտածեցի՝ «այս մարդուն 

պետք Է նկատի ունենալ.»։ Դե հիմա ասացեք, այսպիսի 

նախընթաց հանգամանքից հետո ի՞նչպես կարելի Է չխոր-

հել հետագայի մասին։ Ա՛խ, տեր աստված, մի՞թե ես որևէ 

բան եմ ասումt Մի՞թե ես հիմա որևէ բան եմ պնդումt Ես 

միայն այն ժամանակ նկատի առա։ ՀԼլստեղ ի՞նչ կա որ, 

մտածում էի։ Այստեղ ոչինչ, այսինքն1 • *ւզղակի ոչինչ չկա, 

ու թերևս այդ դատարկ բան է։ Ոլ նույնիոկ ամենևին էլ վա-

յել չէ, որ ես, քննիչս, տարվեմ դրանով, հրե՛ն, Նիկոլայն 

է իմ ձեռքի տակ, և արդեն փաստեր էլ կան, ինչ ուզում եք 

ասեք, փաստերը առկա են։ Նա էլ իր հոգեբանությունն է 

մեջտեղ բերում, նրանով պետք է զբազվել, որովհետև դա 

կյանքի և մահվան հարց է։ Ինչի՞ համար եմ ես* ձեզ Հիմա 

այս բոլորը ասում* որպեսզի դուք գիտենաք և ձեր մ տքում 

mւ սրտում չմեղադրեք այն ժամանակվա իմ չար վարքի Հա-

մար։ Ոայց գա չար չէր, անկեղծորեն եմ ասում, քա՚հ-քա՚հ։ 

1ուք ի՞նչ եք կարծում, ես այն ժամանակ չե՞մ եղել ձեզ 

մոտ, խուզարկություն կատարելու համար։ Եղել եմ, եղել, 

քա՚հ-քա՚հ, եղել եմ, երբ դուք այստեղ հիվանդ պառկած 

էիք անկողնում։ Ոչ պաշտոնապես, ոչ իբրև քննիչ, բայց 

եղել եմ։ Զեբ բնակարանում ամեն ինչ զննվեց մանբամաս-

նորեն, մինչև վերջին թելը, բայց ԱաՏՕՈՏէ1» մտածում էիճ 

1 Ապարդյուն (դերմ.) t 
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Հիմա աչդ մարդը կգա, ինքը կգա, այն էլ շատ շուտ* եթե 

Հանցավոր է, ան պա յման կգա։ Մի ուրիշը չի գա, իսկ սա 

կգա։ Հիշո՞ւմ եք, թե ինչպես պարոն Ռազումիխինը սկսեց 

ձեգ մոտ րերանից խոսքեր թռցնել։ Այգ մենք էինք սարքել 

ձԼդ Հուզելու Համար, մենք գի տմամբ այդպիսի լոլր էինք 

տարածել, որ նա Հայտներ ձեզ, իսկ պարոն Ռազումիխինր 

այնպիսի մարգ է, որ չի կարող վրդովմունք տաներ Ամենից 

առաջ ձեր բարկությունը և ֆ/եր բացահայտ Համ արձակու-

թյունը պարոն ՀԼամետովի աչքովն ընկավ, ախր ի՞նչպես 

կարելի էր պանդոկում Հանկարծ բերանից թոցնել <rես եմ 

սպաներ։ Չավւադանց Համարձակ, չափադանց հանդուգն 

վարմ ւոնր Լ դտ, ու ես մտտծո ւմ էի՝ եթե նա հանցավոր Լ, 

ա պ ա ուր ե մն ս :ս ր ս տ վւ h յ ի կ ո վ ա ր տ ր էւ Այն մ ա ման ա 1լ հե նզ 

տյդոլես կ ւհսածեդիւ If in ա ntn մ եմ։ Անհամ բեր սսրսսՈէմ 

եմ ձեղ, իսկ Զ ա մ ե տ ո վի ն գաք այն մ աման ակ ուղղակի 

Հուպ Էիք տվել, և ա խ ր բանն Էլ Հենց այն Է, որ այդ ամ֊ 

բողշ անիծված Հոգեբանությունը կասկածելի Լւ Հա , սպա-

սում Էի ձեզ, ու մեկ Էլ կարծես ձեզ աստված տվեց, եկաքt 

Սիրտս այնպես Էլ թրթռաց։ ԷՀ, ձեր ինչի՞ն Էր պետք այն 

մամանակ գար Հիշո՞ւմ եք, թե ներս մտնելիս ինչպես Էիք 

ծիծաղում. ես այդ պաՀին ամեն ինչ կռահեցի, ասես հայե-

լու մեշ տեսա, իսկ եթե ես ձեզ առանձնապես չսպասեի, 

ձեր ծիծաղի մեշ Էլ ոչինչ չէի նկատի։ Ահա թե ինչ է նշանա-

կում տրամագրված [իներ Պարոն Ռաղամիխինն էլ եկավ։ 

Հա՛, քա՛րը, քա՛րը, Հիշո՞ւմ եք քարը, որի տակ իրերն են 

պաՀված։ Կարծես այն տեսնում եմ ինչ֊որ մի տեղ, բան-

ջարանոցում, դուք Հո ասել էիք՝ բանջարանոցում, ասել էիք 

Զամետովին, Հետո էլ ինձ մոտ, երկրորդ անգամ։ Իսկ երբ 

մենք սկսեցինք աչքի անցկացնել ձեր Հոդվածը, տնտղել 

նրա շար ա գրվածքը, նկատեցինք, որ ձեր յուրաքանչյուո 

բառը կրկնապատիկ իմաստ ունի, ասես դրա տակ մի ուրիշ 

բառ էլ է թաքնված։ Եվ ահա, Ռոդիոն Ռոմանիչ, ես այգ 

կերպ հասա մինչև վերջին սյուները, ու երբ ճակատովս 

զարնվեցի դրանց, ուշքի եկա։ Ռչ, ասում եմ, այս ի՞նչ եմ 

տնում* Չէ՞ որ եթե ոլդենաս, ասում եմ, կարող ես այս ամե-

նո ուրիշ կողմից բացատրել, նույնիսկ ավելի բնական դուրս 

կգա։ Ինքս հո ինձ եմ խոստովանում, որ ավելի բնական 
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դուրս կգա։ Տանջանք էր, էլի։ «Ոչ, մտածում եմ, ավելի լավ 

է ես գեթ մի փոքրիկ փաստ ունենամ,**»։ Ոլ երբ այն ժա-

մանակ ես Լսեցի այն զանգահարությունների մասին, նույ-

նիսկ ուղղակի քարացա, նույնիսկ մարմնովս գող անցավ։ 

էհ, մտածում եմ, ահա և փոքրիկ փաստը։ Հենը այդ է որ 

կաt Ու էլ գլուխ չէի կոտրում, ուղղակի չէի ուզում։ Սեփա-

կան փողերիցս հազար ռուբլի կտայի, որպեսզի ի մ ա չ ք ե ր ո վ 

ձեզ նայեի այն րոպեներին, երբ դուք հարյուր քայլ գնում 

էիք քաղքենու կողքից, որը ձեզ դեմ առ դեմ «մարդասպան» 

էր անվանել, և ամբողջ հարյուր քայլ անցնելիս չհամար-

ձակվեցիք նրան որևէ բան հարցնել... Հապա մեջքի սար-

սո՛ւռը, հապա այգ զանգահարություննե՜րը հիվանդ, կիսա-

զա ռանց ական վիճակում։ Այսպես ուրեմն, Ռոգիոն Ռոմա-

նովիչ, այգ ամենից հետո էլ ինչո՞ւ եք զարմանում, որ ես 

այն ժամանակ ձեզ հետ այդպիսի կատակներ էի անում։ Եվ 

ինչո՞ւ դուք հենց այն րոպեին եկաք։ Կարծես թե ինչ-որ 

մեկը մղում էր ձեզ, աստված վկա, իսկ եթե Նիկոլայը մեղ 

չբաժաներ, ապա*** Իսկ Նիկ ոլային հիշո՞ւմ եք, լա՞վ եք 

միտներդ պահել։ Չէ՞ որ գա ամպրոպ էր, չէ՞ որ ամպրոպն 

էբ ճայթել ամպից, շանթ ու կայծակ էր։ Իսկ ես ինչպե՞ս 

ընդունեցի նրան։ Մ աղաչափ անդամ չհավատացի ամպրո-

պին, ինքներդ բարեհաճեցիք տեսնել։ Եվ ի՞նչ։ Ձեզնից հե-

տ ո, երբ նա սկսեց միանզամայն ոլ մ իանղամ ա յն սահուն 

պատասխանել իմ մի քանի հարցերին, ես խիստ զարմա-

ցա, հետո էլ նրան բոլորովին չհավատացի։ Ահա թե ինչ է 

նշանակում ադամանդի պես պինդ լինել։ Ոչ,— մտածում 

եմ,— մոբգեն ֆրի, այստեղ ի՞նչ գործ ունի նիկոլայըt 

— Ռազումիխինը քիչ առաջ ինձ ասաց, որ դուք հիմա 

էլ եք մեղադրում Նիկոլային, և ինքներդ հավատացրել եք 

նրան, Ռազումիխինին... 

Ռասկոլնիկովի շունչը բռնվեց ու նա չվերջացբեց խոսքըl 

Նա անասելի հուզմունքով էր լսում, թե ինչպես այգ մարգը, 

որը մինչև ուղն ու ծուծը հասկացել էր իբենճ Ռասկոլնիկո-

վին, ուրանում էբ ինքն իրեն։ 

— Պարոն Ռազումիխի՞նը,— Գ«չեց Պորֆիրի Պետրովի-

չը, կարծես ուրախանալով շարունակ լռող Ռասկոլնիկովի 

խոսելուց,— ք ա ՚ հ ֊ ք ս / հ ֊ ք ա ՚ հ ։ Պարոն Ռազումիխինի\ն այգ-



պես էլ Հարկավոր էր վտարեի երկուսով լավ է, երբ՚Հրղը թով 

քիթը չխոթի։ Պարոն Ռազումիխինը ուրիշ է, կողմնակի 

մարգ է, եկել էր ինձ մոտ, խիստ գունատված էր*** 

աստված նրա հետ, ինչո՞ւ նա խառնվի այս գործին։ Իսկ 

Նիկոլայիք մասին կուզեի՞ք իմանալ, թե այգ ինչ սյուժե է, 

այսինքն՝ ինչպես որ ես հասկանում եմ նրան։ Նախ և առաջ 

նա գեռ անչափահա ս երեխա £ ու վախկոտ չէ, այնպես, էլի, 

որևէ արվեստագործի պես մի բան է։ Իրավ, դուք մի ծիծա-

ղեք, որ ես նրան այսպես եմ բնութագրում։ Անմեղ է և ամեն 

բանի ընկալունակ։ Զգայուն է, ցնորամիտ։ Նա երգում է, 

պարում, ասում են՝ այնպես է Հեքիաթներ պա ա մ ում, որ 

արիշ տեղերից Հավաքվում են լսելու։ Դպրոց է գնո։մ, քրր-

քԸքՈւմ է նվաղելու չավ։, թեկուզ չնչին առիթով, հարբում է 

անզգայանալու չափ, ոչ թե փչացած [ինելով, այլ այնպես, 

Լբբեմնակի, երբ խմեցնում են, գեռ մանկական սրեն։ Այն 

Ժամանակ էլ գողություն էր արել, բայց ինքն էլ այգ չգիտե։ 

«Եթե գետնին ընկածն եմ վերցրել, գա ի՞նչ գողություն է)), 

ասում է նա։ Աբգյոք հայտնի՞ է ձեզ, որ նա հերձվածողնե-

րից է, այն էլ ոչ թե հերձվածողներից, այլ ուղղակի ազան֊ 

գա վոր է, նրա ցեղում աղանդավորներ են եղել, և նա ինքը 

դեռ վերջերս ամբողջ երկու տարի եղել է գյուղում, ինչ-որ 

վանականի հոգևոր խնամակալության տակ։ Այս ամենը ես 

Նիկոլայից և նրա ընկերակիցներից եմ իմացել։ Եվ ի՞նչ։ 

Ուզում էր ուղղակի վանք փախչել։ Այղպիսի ձգտում ուներ, 

գիշերները աղոթում էր աստծուն, հին, «ճշմարիտ)) գրքեր 

էր կարգում և դրանցով հափշտակվում։ Նրա վրա խիստ 

ազդեց Պ ետեբբուբգը, մանավանդ կանացի սեռը, նաև գի-

նին։ Ընկալունակ է, վանականին էլ, ամեն ինչ էլ մոռացել է։ 

Ինձ հայտնի է, որ մի նկարիչ սիրեց նրան, սկսեց հաճա-

խել նրա մոտ, և ահա տեղի ունեցավ այս ղեպքը։ Ու նա 

վհատվեց. ի՞նչ անել* կախվե՛լ, փախչե՛լ։ Ի՞նչպես վեր ա-

րերվել այն Հասկացողությանը, որ ժողովրդի մեջ առաջա-

ցել է մեր իրավաբանության նկատմամբ։ Ոմանց հո սար-

սափեցնում է «կգա տա պա բա են» բառը։ Ո՞վ է մեղավոր։ 

Ին> ֊ ո ր բան կասեն նոր դատարանները։ Օ ՚ ֆ , աստված տա։ 

Հա՛, երևում է, որ նիկսլայը բանտում հիշել է ազնվաբարո 

վանականին* Աստվածաշունչը նույնպես մեջտեղ է եկել։ Գիվ 
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տե՞ք արդյոք, Ռոդիոն Ռոմանիչ, նրանցից ոմանց Համար 

ինչ է նշանակում orտառապեր>, այն էլ ոչ թե որևէ մեկի հա-

մար, այլ հենց այնպես, <rտառապեր* այս ինքն թե տառա-

պանք ընդունել, առավել ևս իշխան ու թյունն ե ր ից։ Ւմ պաշ-

տոնավարության մ ամանակ մի հեզաբարո կալանավոր մի 

ամբողշ տարի նստած էր բանտում, գիշերները վառարանի 

վրա շարունակ աստվածաշունչ էր կարդում, ու հափշտակ-

վեց դրան ով, գիտե՞ք, բոլորովին հափշտակվեց, բանը այն՛-

տեղ հասավ, որ առանց որևէ առիթի վառարանից մի աղյուս 

պոկեց ու շպրտեց պետի վրա, թեև վերջինս նրան ոչնչով 

չէր վիրավորեր Եվ ի՞նչպես շպրտեց* դիտմամբ նրանից մի 

արշին հեռու գցեց, որպե սզի վնաս չպատճառի։ Ղե, հայտ-

նի բան է, թե ինչպիսի վախճան է սպասում այն կալանա-

վորին, որը զենքով հարձակվում է պետերի վրա« ուրեմն 

այգ կերպ «տառապանք ընդունեցԵվ ահա ես այժմ են-

թադրում եմ, որ Նիկոլայը ուզում է «տառապանք ընդու-

նել », կամ դրա պես մի բանt Ես այդ գիտեմ հաստատապես, 

նույնիսկ փաստերից։ Միայն թե ինքը չգիտե, որ ես այգ 

գիսւեմէ Մի՞թե հնարավոր չեք համարում, որ այգ աղանդա-

վորներից նման ցնորամիտներ դուրս կգան։ Ինչքան կուզեք։ 

Վանականը Էլի սկսել Է ազդել նրա վրա, Նիկոլայը նրան 

առանձնապես վերհիշել Է կախվելու փորձից հետո։ Ասենք, 

ինքը ամեն ինչ կպատմի ինձ, կգա։ Դուք կարծում եք, կհա-

մառի՞։ Սպաճեցեք, դեռ կբացվի։ ժամ առ ժամ սպասում 

եմ, որ կգա իր ցուցմունքներից հրաժարվելու։ Ես այգ Նի-

կոլային սիրեցի և մանրակրկիտորեն հետազոտում եմ նր-

բան։ Եվ ի՞նչ Էիք կարծում, քա' հ ֊ ք ա ՚ հ , որոշ հարցերի 

միանգամայն սահուն Էր պատասխանում ինձ, ակներևաբար 

հարկավոր տեղեկություններ Էր ստացել, մի լավ պատ-

րաստվեր իսկ ուրիշ հարցերից ուղղակի անտեղյակ Է, ոչինչ 

չգիտե, չի իմանում, ու ինքն Էլ չի ենթադրում, որ չգիտե։ 

Ոչ, պատվելի Ռոդիոն Ռոմանիչ, այստեղ Միկոլկան գործ 

չունի։ Այստեղ գործբ ֆանտաստիկ Է, մռայլ, արդիական, 

մեր Ժամանակի դեպք Է, երբ մթագնել Է մարդկային սիրտը, 

երբ մեշ Է բերվում միայն այն ֆրազը, թե արյունը «թար-

մացնում Է», երբ քարոզվում Է, թե ամբողջ կյանքը կոմֆոր-

տով պետք Է լինի։ Այստեղ գրքային երազանքներ են, այս-
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տեղ թեորիապես ջղագրգիռ սիրտ կ ա. այստեղ առաջին 

քայլն անելու վճռականություն է երևում, բայց այգ վճռա-

կանությունը մի առանձին տեսակի է. և ահա մեկը վճռեց 

տվյալ քայլն անել, բայց կարծես սարից գլորվեց կամ զան-

գակատնից ընկավ, ու ասես ո՛ւրիշի ոտքերով գնաց ոճիր 

կատարելու։ Մոռացավ մուտքի դբւռը փակել, ու սպանեց, 

սպանեց երկուսին, ըստ թեորիայի։ Սպանեց, բայց չկարո-

ղացավ փողերը վերցնել, իսկ ինչ-որ կարողացավ վերցնել, 

տարավ քարի տակ գրեց։ Բավական չէր, որ տանջվեց գը-

ռան ետեում, երբ գուռը ծեծում էին ոլ զանգակն էր զնգում, 

ոչ, նա հետո կիսազառանցական վիճակում գնաց ւդատարկ 

բնակարանը, փորձեց էլի լսել այգ զանգակի ձայնը, դարձ-

յալ մեջքի սարսուռ զգալ,.* Դե, ասենք թե այգ եղավ հի-

վանդ վիճակում, բայց արի ու տես, որ սպանել է, իսկ իրեն 
աՂ^,Ի'1 մարգ է համարում, արհամարհում է մարդկանց, դա-

լուկ հրեշտակի պես շրջում. ոչ, այստեղ ի՞նչ նիկոլայ, ի՞նչ 

բան, սիրելի Ռոգիոն Ռոմանիչ, այստեղ Նիկոլայը գործ չու-

նի։ 

Այն ամենից հետո, ինչ որ առաջ ասվել էր և այնքան 

նման էր Ռասկոլնիկովին մեղադրելուց հրաժարվելուն, այո 

վերջին խոսքերը արդեն չափազանց անսպասելի էին։ Ռաս-

կոլն իկովը ամբողջ մարմնով դողաց, կարծես խոցված լի-

ներ։ 

— Ուրեմն,,. ո՞վ է. է* սպանել.— հար ցրեց նա խ ե զզ-

վող ձայնով, Էլ չկա բոզանալով իրեն պահել։ Պորֆիրի Պետ-, 

րովիչր նույնիսկ րնկավ աթոռի թիկնակին, որպես թե այգ 

հաբցր անսպասելի Էր և նրան զարմանք պատճառեց։ 

— Ինչպե՞ս թե ով Է սպանել...— ասաց նա՝ կարծես 

չհավատալով իբ ականջներին,— ախր դուք եք սպանել, Ռո-

գիոն Ռոմանիչ։ Հենց դուք եք սպանել,— ավելացրեց նա հա-

մարյա շշնջալով, լիակատար համոզվածություն արտահայ-

տող ձայնովt 

Ռասկոլնիկովը վեր թռավ բազմոցից, կանգնեց մի քա-

նի վայրկյան, և առանց մի բառ ասելու կրկին նստեց։ Նրա 

ամբողջ դեմքով հանկարծ թեթև ջղաձգություն անցավ։ 

— Ջեր շրթոլնքբ Էլի ցնցվում Է ինչպես այն ժամանակէ 

— կարծես նույնիսկ կարեկցելով, քրթմնջաց Պորֆիրի Պետ-
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րովիչը։ — Կարծեմ ղուք ինձ սխալ հասկացաք, Ռոդիոն Ռո-

մանիչ,— մի փոքր Լսելուց հետո ավելացրեց նա,— Դրա 

համար էլ այդպես զւսրմ ա ցաք* Ես եկել եմ, որպեսզի ամեն 

ինչ ասեմ, և գործը րացեիրաց տանեմ։ 

— Ես չեմ սպանել,— շշնջաց Ռասկոլնիկովը փոքրիկ, 

վախեցած երախաների պես, որոնց բռնում են հանցանքի 

տեղում ։ 

— Ոչ, դուք եք սպանել, Ռո՛դիոն Ռոմանիչ, դուք, և ոչ 

թե մեկ ուրիշը,— համոզված և խստորեն շշնջաց Պոր-

ֆիրին։ 

Երկուսն էլ լռեցին, ու լռությունը տևեց նույնիսկ չափից 

դուրս եկար, մոտ տասը րոպե։ Ռասկոլնիկովը կրթնել էր 

սեղանին ու մատներով լուռ տնազում էր մազերը։ Պորֆիրի 

Պ ետրովիչը նստել էր հանգիստ ու սպասում էր։ Հանկարծ 

Ռասկոլնիկովը արհամարհանքով նայեց Պորֆիրիին։ 

— Դուք էլի հինն եք մեջտեղ բերում, Պորֆիրի Պետրո-

վիչ, էլի ձեր նույն պրիոմները. հիրավի, ինչպե՜ս գա ձեզ 

չի ձանձրացնում։ 

է՜է'> բավական է, հիմա ինչի՞ս են պետք պրիոմ-

ներըւ Ուրիշ բան է, եթե այստեղ վկաներ լինեին. թե չէ 

մենք հո երկուսով ենք փսփսում։ Ինքներդ եք տեսնում, ես 

նրա համար չեմ եկել ձեզ մոտ, որ ձեզ հետապնղեմ ու որ-

սամ ինչպես նապաստակ։ Խոստովանում եք, թե ոչ, այս 

րոպեին գա միևնույն է ինձ համարt Առանց ձեզ էլ իմ հա-

մոզմունքը հաստատ է։ 

— Իսկ եթե այգպես է, ինչո՞ւ եք եկել,— ջղայնոտ հար-

ցըրեց Ռասկոլնիկովը։— Ես ձեզ առաջվա խոսքս եմ ասում . 

եթե դուք ինձ հանցավոր եք համարում, ինչո՞ւ չեք ինձ 

բանա ուղարկում։ 

— tt'y քեզ հարց։ Ես ձեզ կետ առ կետ կպատասխա-

նեմ. նախ՝ ձեզ ուղղակի կալանավորելը ինձ ձեռնտու չէ։ 

— Ի՞նչպես թե ձեռնտու չէ։ Եթե դուք համոզված եք, 

ուրեմն պետք է որ... 

— էհ, հետո ի՞նչ, որ համոզված եմt Չէ՞ որ այգ ամենը 

առայժմ իմ երազանքն է։ Եվ ինչո՞ւ պետք է ես ձեզ ուղար-

կեմ այնտեղ ճ ս ւ ն զ ս տ ա ն ա լ ա : Ինքնե՞րդ եք ուզում, թե՞ ինչ։ 

Ասենք թե ես այն քաղքենուն բերեմ ձեզ մերկացնելու, դուք 
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նրան կասեք՝ «հարբա՞ծ ես, ինչ է, ո՞վ է ինձ տեսել ձեզ 

հետ։ Ես քեզ հենց հարբածի տեղ էի դնում, և իսկապես դոլ 

հարբած էիր»։ Այդ դեպքում ես ի՞նչ ասեմ, մանավանդ որ 

ձեր ասածը ավելի ճշմարտանման կլինի, քան նրա ասածը, 

որովհետև նրա ցուցմունքը միայն հոգեբանության վրա Է 

հիմնված, որ չի Էլ սազում նրա մռութին, իսկ դուք հենց 

բուն իսկ կետին կխփեք, որովհետև այդ սրիկան օղի Է խը-

մում և նույնիսկ դրանով հթյտն$ Է շատերին։ Ես ինքս Էլ 

հո մի քանի անգամ խոստովանել եմ ձեզ, որ հոգեբանու-

թյունը երկսայրի Է, ու երկրորդ սայրը ավելի դիպուկ Է և 

ավելի ճշմարտանման, ու դրանից բացի, ձեր դեմ ես առայ-

մըմ ոչինչ չունեմt Ու թեև ես այնուամենայնիվ ձեզ բանտ 

կուզաբկեմ և նույնիսկ ինքս եմ եկել (դա բոլորովին ըն-

զուն ված չէ) նախապես ձեզ ամեն ինչ հայտնելու։ Բայց և 

այնպես շիա ակ եմ ասում ձեզ (այդ էլ ընդունված չէ), որ 

զա ինձ ձեռնտու չի լինի։ Երկրորգ, ես եկել եմ ձեզ մոտ, 

որովհետև... 

— Որովհետև ի՞նչ (Ռասկոլնիկովը դեռ էլի շնչասպառ 

էր լինում)։ 

՚ — Ինչպես և սկզբում ասացի, ինձ պարտավոր եմ հա-

մարում բացատրվել ձեզ հետ։ Չեմ ուզում, որ դուք ինձ հըվ 

բեշ համարեք, մանավանդ որ անկեղծորեն համա կրում եմ 

ձեզ, հավատաք, թե չհավատաք։ Երրորդ, դրա հետևանքով 

էլ ձեզ մոտ եմ եկել բացահայտ ու շիտակ առաջարկով՝ մե-

ղա եկեք, խոստովանեցեք ձեր հանցանքը։ Դա ձեզ համար 

չափազանց շահավետ կլինի, ինձ համար էլ շահավետ կլի-

նի, որովհետև կազատվեմ գլխացավանքից։ Դե ասացեքt 

սա անկեղծությո՞ւն է իմ կողմից, թե՞ ոչ։ 

Ռա սկոլնիկովը մի րոպե մտածեց։ 

— Լսեք, Պորֆիրի Պետրովիչ, դուք հո ինքներդ եք ա-, 

սում, որ միայն հոգեբանության վրա եք հիմնվում, այնինչ 

մեջտեղ բերիք մաթեմատիկան։ Դե ի՞նչ կասեք, եթե ինքՀ 

ներդ էլ եք հիմա սխալվում։ ՚ 

— Ոչ, Ռոգիոն Ռոմանիչ, չեմ սխալվում։ Մի փոքրիկ 

փաստ ունեմ։ Այդ փաստը ես այն ժամանակ էլ ունեի. աստ-, 

ված ուղարկեց։ 

Ի՞նչ փաստ։ 
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— Չեմ ասի, Ռողիոն Ռոմանիչ։ Հա մ են աչն դեպս ձեզ 

բանտ կուղարկեմ, հիմա այլևս իրավունք չունեմ հետաձգե֊ 

չու։ Դե ուրեմն ինքներդ դատեցեք, հիմա ինձ համար սա 

միևնույն է, ես միայն ձեզ համար եմ անում այս առաջար-

կը։ Աստված վկա բանը ավելի լավ կլինի, Ռողիոն Ռոմա֊ 

նիչ։ 

Ռասկոլնիկովր չարաի/ինդ քմծիծաղեցւ 

— Ախր դա ոչ միայն ծիծաղելի կ, դա նույնիսկ անա. 

մոգություն է։ Եթե նույնիսկ ես հանցավոր լինեմ (ես այդ 

ամենևին էլ չեմ ասում), ինչո՞ւ պետք է ձեզ մեղա դամ, 

երբ դուք ինքներդ եք ասում, թե ես բանտ կնստեմ fiuiHqpu-

տ ա ն ա լ ո լ : 

— Ռոդիոն Ռոմ անի չ, այնքան էլ մի հավատաք խոսքե-

րին. դոլցե և Տ ա ն զ ս տ ա ն ա լ ո ւ համար չգնաք։ Չէ՞ որ դա մի-

այն թեորիա է, այն էլ իմ թեորիան, իսկ ես ձեզ համար ի՛նչ 

հեղինակություն եմ, որ։ Ես ինքս էլ գուցե հիմա որոշ բան 

թաքցնում եմ ձեզնից։ Երկրորդ՝ ինչպե՞ս թե շահավետ չի 

լինի։ Դիտե՞ք արդյոք, թե մեղա գալու դեպքում որքան 

կմեղմաց վի ձեր հան ցան քբ։ Դ՚ոք ի՞նչ ժամանակ մեղա կը֊ 

գաք. լավ մտածեցեք. այն ժամանակ, երբ մի ուրիշր իր վրա 

է վերցրել ամբողջ ոճրաղործությունր։ Եո ձեր առաջ հենց 

աստծով եմ երգվում, գործը այնպես կսարքեմ ու կտանեմ, 

որ ձեր խոստովանոլթյունբ իբր թե բոլորովին անսպասելի 

կլինի։ Այդ ամբողջ հոգեբանությունը մենք իսպառ կոչբն-

չացնենք, ձեր նկատմամբ եղած բոլոր կասկածանքները ես 

ի չիք կդարձնեմ, այնպես որ ձեր ոճրագործությունը մտքի 

մթագնման հետևանք կհամարվի, քանի որ, խղճով ասած, 

այդպիսի մթագնում իրոք եղել է։ Ես ա զնիվ մարդ եմ, Ռո-

դիոն Ռոմանիչ, կկատարեմ իմ խոսքը։ 

Ռասկոլնիկովը տխուր լոեց ու կախեց գլ"։խը* նա երկար 

մտածեց Ա, վերջապես, դարձյալ քմծիծաղ տվեց, բայց նրա 

՜ժպհտբ արդեն հեզաբարո էր և տրտում։ 

— էհ, հարկավոր չէ,— ասաց նա՝ կարծես արդեն ոչինչ 

չթ աքցնելով Պ որֆիրիից։ — Չարժե։ Ինձ բոլորովին հարկա-

վոր չէ ձեր մեղմացումը։ 

— Այ, ես հենց դրանից էի վախենում,— տաքանալով 

ե կարծես ակամա բա ցականչե ց Պ որֆիբին,— ես հենց 
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ղրան ի tj Լի վախենում, որ դուք կհրաժարվեք մեղմացումից։ 

{Ւաէւկոլնիկովր տխուր ու սևեռուն նայեց նրան։ 

— Էյ, կյանքից մի խորշեք,— շարունակեց Պ որֆիրին,— 

ձեր առջև դեռ շատ բան կւինի։ Ի նչպես թե մեղմացում լի 

Հարկավոր, ի նչպ ես թե։ Ղուք անհամ բեր մարդ եք։ 

— Իմ առջև ի՞նչ շատ բան կլինի։ 

— Կյանք։ Դուք ի՞նչ մյ/էրղարե եք որ, մի՞թե շատ բան 

ղի տեր։ Ռ րոնեցե ք և կ if անեք։ Գուցե աստված ձեզ դրա հա-

մար Լ պա հու մ։ Այղ շղթան մշտական լէ... 

-— IIեդմ ալլո՛ ։ մ կլինի... — ծիծաղեց Ռասկոլնիկովը։ 

Ի՛՛նչ կա որ, րոէրմուակտն ամոթանքի՞ց վախեցաքէ 

թե՛* ինչt Գուցե և վտիւեցաք, / ' " ' / / / ինքներդ Էլ այդ չդի-

տեք, որովՀետև քաՀէւլ հր։ Այնուամենայնիվ դուք չեք, որ 

պիտի վաքէէքւ)ւաբ կա if ամաչեք մեղա դալադt 

Է՜Լ »» թքած դրա '//"",— արհամարհանքով ու զըզ-

վանքով շշնշաց Ռասկոլնիկովը՝ կարծես խոսել Է լ չցան-

կանալով։ Նա դարձյալ վեր կացավ, ասես ուզում Էր դուրս 

դալ որևէ տեղ, բայց կրկին նստեց նկատելի Հուսալքմամբւ 

— Իհարկե, թքած։ Կորցրել եք ձեր Հավատը և կարծում 

երք թե ես կոպտաբար շողոքորթում եմ ձեզt Բայց մի՞թե 

դուք շատ եք ապրել, մի՞թե շատ բան եք Հասկանումt թ՛եո-

րիա եք մոդոնել ու ամաչում եք, որ այն ձախողվել է, որ 

ամենևին էլ օրիգինալ բան չի ստացվել։ Ստացվել է ստոր 

արարք, այգ ճշմարիտ է, բայց և այնպես դուք անՀուսւսլիո-

բեն ստոր չեք։ Բոլորովին էլ շատ ստոր մարդ չեքt Գոնե եր-

կար ժամանակ ինքներդ ձեզ չեք մոլորեցրել, միանգամից 

եք անցել բանականության սահմաններից։ Ես ձեզ ո՞ւմ տեղ 

եմ ընդունում. ես ձեզ այնպիսի մարդու տեղ եմ ընդունումt 

որին թեկուզ կտրատես էլ, կդիմանա, ու ժպտալով կնայի 

տանջողներին, եթե միայն հավատ կամ աստծուն գտնի։ Դճ 

գտեք, ու կապրեք։ Նախ՝ Հարկավոր է, որ օդափոխվեք* 

Ի՞նչ կա որ, տառապանքն էլ լավ բան է։ Տառապեցեք։ Նի-

կոլայը գուցե և իրավացի է, որ տառապանք է ուզում։ Գի-

տեմ, որ Հավատ չեք զգում, բայց մի իմաստակեք, ուղղա-

կի առանց առարկելու Հանձնվեցեք կյանքին« մի անՀան-

գըստանաք, ուղղակի կփրկի ու ոտքի կՀանի։ Ինչպե՞ս կփրկի• 

ես ինչ իմանամ։ Ես միայն Հավատում եմ, որ դուք դեռ շաա 
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եք ապրելու։ Գիտեմ, որ ղուք Հիմա իմ խոսքերը սերտած խրա՛-

տի տեղ եք ըն ղուն ում. այր, գուցե Հետո կհիշեք, երբևէ Հար-

կավոր կլինեն. Հենց դրա Համ ար եմ ասում։ Ղեռ լավ է, լր 

ղուք միայն մի պառավ եք սպանել։ Իսկ եթե ՈԼՐ!Դ թեորիա 
մ տածեիք, ապա թերևս Հա բյուր միլիոն անղամ ավելի այ-

լանդակ բան անեիք/ Թերևս պետք է շնորՀակալ լինել աստ-

ծուց. դուք ի Նչ գիտեք, գուցե աստված ձեղ պաՀում է մի 

բանի Համարք Իսկ դուք մեծ սիրտ ունեցեք և քիչ վախեցեք։ 

Մի՞թե վախեցել եք առաջիկա մեծ փորձությունից։ Ոչ, այստեղ 

արդեն ամոթ Է վախենալը։ Քանի ոբ այդպիսի քայլ եք արել, 

ուրեմն գոտեպնդվեցեք։ Այս Է արդարությունը։ Ահա և կա-

տարեցեք, ինչ-որ պահանջում Է արդարությունըէ Գիտեմ, 

որ հավատուրաց եք, բայց, աստված վկա, կյանքը կփրկի։ 

Հե տո ինքներդ ամեն ինչ կսիրեք։ Հիմա ձեզ օդ Է հարկա-

վոր, օ՛դ, օ՛դ։ 

Ռասկոլնիկովը նույնիսկ ցնցվեց։ 

Ախր ո՞վ եք դուք,— Գոչեց նա,— դուք այդ ի՞նչ 

մարգարե եք։ Այդ ո՞ր վեհապանծ անդորրության բարձունքից 

եք գերիմաստուն մարգարեություններ ինձ ասում։ 

«— Ով եմ ե՞ս։ Ես արդեն իմ կյանքն ապրած մարդ եմ, 

՜աւրիւ ուէնչ։ Մի մարգ, որ զգացմունքներ ունեցող ու կա-

բեկցող Է, անջոլջտ որոշ բաներ Էլ գիտեցող, բայց արդեն 

ֆոպաո ապրել Է իր կյանքը։ Իսկ դուք ուրիշ եք. ձեզ համար 

աստված կյանք Է պատրաստել (ո՛վ գիտե, գուցե ձեզ հա ֊ 

iքար Էլ ամեն ինչ կանցնի ծխի պես, ոչինչ չի մնա)։ Ինչ 

արած, որ դուք կանցնեք այլ մարդկանց շարքը։ Այդպիսի 

ոիրտ ունենալով, հո չե՞ք ցավելու, ոբ կոմֆորտից զուրկ 

կլինեք։ Ի՛նչ արած, որ գուցե երկար ժամանակ ձեզ ոչ ոք 

էի տեսնի։ Բանը ժամանակը չէ, այլ դուք ինքներդ եք։ Ա՛րև 

եղեք, ու բոլորն էլ ձեզ կտեսն են։ Արևը պետք է ամենից 

ո՚ռաջ արև լինի։ Գուք ի՛նչ եք դարձյալ ժպտում, որ ես Շիղ֊ 

(երի պե՞ս եմ խոսում։ Գրազ եմ գալիս, դուք ենթադրում եք, 

թե ես հիմա շողոքորթում եմ ձեզ։ Ի՛նչ կա որ, գուցե և իս-

կապես շողոքորթում եմ, քա* Հ ֊ ք ա ' Հ ֊ ք ա ' Հ ։ Գուք, Ռոգիոն 

Ռոմանիչ, իմ խոսքերին այնքան էլ մի' Հավատաք, նույնիսկ 

եոբեք էլ լիովին մի' Հավատաք, այսպես է իմ բնավորու-

թյունը, համաձայն եմ« միայն թե ահա ինչ կավելացնեմ, 
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թե որքան ես ստոր մարդ եմ և որքան ազնիվ եմ, կարծում 

եմ, որ ինքներդ կարող եք դատել։ 

— Դուք ինձ ե՞րբ եք ձերբակալելու։ 

Կարող եմ մեկ ու կես կամ երկու օր ձեզ ազատ թող֊ 

հ!՚լ։ Մտածեցեք, բարեկամս, աղոթեցեք աստծուն։ Այդպես 

ավելի շահավետ Է, աստված վկա, ավելի շահավետ Է։ 

— Իսկ եթե ես փախչե՞մ,— ինչ-որ տարօրինակ քմծի-

ծաղ տալով հարցրեց Ռա սկոփիկւսԼը։ 

— Օ՚՚Ն Ժ՚Ք փախչի։ Մուժիկը կփախչի, մոդայական ա֊ 

գանգավորը, ուրիշի մտքի լակեյը կփախչի, որովհետև բա-

վական Է միայն մատի ծայրով ցույց տաս ինչպես միչման 

Դիրկային*, և նա իր ողջ կյանքում ինչի ասես կհավատա։ 

Ւսկ գուք հո այլևս չեք հավատում ձեր թեորիային, ինչո\ 

տիտի էիախչեք։ Փախչելով ի՞նչ պիտի անեք։ Փախածի վի-

ճակր գարշելի Է ու գմվար, իսկ ձեղ ամենից առաշ հարկա-

վոր Է կյանք ոլ որոշակի դրություն, համապատասխան օդ, 

իսկ փախչելով ի՞նչ օդ պիտի շնչեք։ Կփախչեք և ինքներդ 

կվերադառնաք։ Առանց մեզ դուք յոլա չեք գնա։ Իսկ եթե եո 

ձեզ բանտ նստեցնեմ, մեկ, երկու, երեք ամիս նստելուց 

հետո, հանկարծ հիշելով իմ խոսքը, ինքներդ կներկայանաք9 

և դա թերևս ձեզ համար Էլ անսպասելի կլինի։ Մի ժամ 

առաշ դուք չեք կլ գիտենա, որ կգաք խոստովանելու։ Եա 

նույնիսկ հավատացած եմ, որ դուք կորոշեք «տ առապանք 

ընդունել))։ Հիմա իմ խոսքերին չեք հավատում, բայց ինք-

ներդ դրա վրա կանգ կառնեք։ Որովհետև տառապանքը մեծ 

բան կ, Ռոդիոն Ռոմանիչ. դուք մի նայեք, որ ես հաս տա֊ 

ցել եմ, այգ ոչինչ, բայց ես գիտեմ, որ տառապանքի մեշ 

գաղափար կա, մի ծիծաղեք ասածիս վրա։ նիկոլայը իրա-

վացի Է։ Ոչ, չեք փախչի, Ռոդիոն Ռոմանիչ։ 

Ռասկոլնիկովը վեր կացավ ու վերցրեց գլխարկը։ Պոր-

ֆիրի Պետրովիչը նույնպես վեր կացավ։ 

— Ուզում եք զբոսնելո՞ւ գնալ։ Երեկոյան լավ Է եղա-

նակը, միայն թե ամպրոպ չլինի։ Ասենք, ավելի լավ կչինիֆ 

եթե օդը թարմանա... 

Խ, Նա Էլ ՎեՐ9Րե9 գլխ՜արկը՛ 

•r — Գուք, Պորֆիրի Պետբովիչ, ամենևին չկարծեք, թե 

այսօր ես ձեղ խոստովանեցի,— խստորեն ու կտրուկ ասադ 
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Ռասկոլնիկովը։ — Պ՚ուք տարօրինակ մարդ եք, ու ես ձեզ 

լսում էի միայն հետաքրքրությունից դրդված։ Ես ձեզ ոչինչ 

չեմ խոստովանել*.. Սա միտներդ պահեցեք։ 

— Հա՛, էլի՛, դիտեմ, կհիշեմ. հը մ, նույնիսկ դոզում է։ 

Մի անհանգստանաք, սիրելիս. միայն թե չափից դուրս շատ 

չի կարելի գբոսնել։ Համենա յն դեպս ես ձեզնից մի բան եմ 

խնդրում,—• ձայնը ցածրացնելով ավելացրեց Պ ոբֆիրին,— 

փափուկ հարց է, բայց կարևոր է. եթե հւսմ են այն դե էգս 

( ասենք, ես դրան չեմ հավատում և ձեզ այդ բանին անըն-

դունակ եմ համարումայնպես պատահի, որ դուք այդ 

քառա սուն ֊հի սուն ժամ վա ընթացքում գործը վերջացնեք 

որևէ այլ կերպ, որևէ ֆանտաստիկ ձևով՝ ինքներդ ձեռք 

բարձրացնեք ձեզ վրա (սա անհեթեթ՝ ենթադրություն է, բայց 

դուք սրա համար ներեցեք ինձ), ապա մի կարճ, բայց հան-

գամանալից գրություն թողեք։ Այնպես% էլի, մի-երկու տող, 

միայն երկու տող, ու քարն էլ հիշատակեցեք. դա ազնիվ 

վարմունք կլինի։ Ղեհ, ցտեսություն... Տան\կան ում եմ հա-

ճելի մտքեր, օգտակար նախաձեռնություններ։ 

Պորֆիրին դուրս ելավ մի տեսակ կորացած և կարծես 

խուսափելով Ռասկոլնիկովին նայելուց։ Ռասկոլնիկովը մո-

տեցավ պատուհանին և ջղա յն ոտ անհամբերությամբ սպա֊ 

սեց այնքան, մինչև որ ըստ իր հաշվի Պ ոբֆիրին գուրս կգար 

փողոց և կհեռանար։ Հետո ինքն էլ հապճեպ դարս եկավ 

սենյակից։ 

111 

Նա շտապում էր գնալ Ս վիդրիգա Աովի մոտ։ Թե ինչ կա-

րող էբ հուսալ այգ մարդուց, նա ինքն էլ չգիտեր։ Բայց այդ 

մարդը մի ինչ֊որ ազդեցություն ուներ նրա վրա։ Մի անգամ 

այգ գիտակցելով, նա այլևս չէր կարողանում հանգստանալ, 

nt հիմա հասել էր այդ ամենը պարզելու ժամանակը։ . 

ճանապարհին նրան առանձնապես տանջում էր մի հարց. 
աՐԴյոք Սվիդրիգայլովր եղե՞լ էր Պորֆիրիի մոտ։ 

Նա կարծում էբ ե լիովին հավատացած էր, որ չէր եզել։ 

Նա նորից ու նորից մտա ծեց, հիշեց Պ որֆիրիի ամբողջ ա յ ֊ 

ցելությունը ե հասկացավ, որ չէր եղել, իհարկե, չէր եղելt 
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Բայց եթե դեռ չի եղել, արդյոք կգնա՞, թե չի գնա Պոր-

ֆ ի ր ի ի մոտ։ 

Հիմա նրան առայժմ թվում էր, թե չի գնա։ Ինչո՞ւ։ նա 

այդ կ չէր կարողանա բացատրել, բայց եթե կարողանար էլ 

բացա արել, հիմա դրա վրա առանձնապես գլուխ չէր կոտ-

բիւ Այգ ամենը նրան տանջում էր, ու միևնույն ժամանակ 

նա դլ"ւխ չուներ դրա հետ։ Տարօրինակ էր, գուցե ոչ ոք 

դրան չհավատար, բայց նա իր*այժմյան անխուսափելի ճա-

կատագրի մասին մի տեսակ թույլ, ցրվածորեն էր հոգում։ 

նրան տանջում էր ինչ֊որ մի ուրիշ բան, շատ ավելի կարե-

վոբ, արտակարգ, հենց իրեն և ոչ թե ուրիշին վերաբերող 

ինչ֊որ մի ուրիշ, գլխավոր բան։ Այն էլ ասած, նա բարո-

յական անչափ հոգնածություն էր զգում, թեև նրա բանա-

կանություն ը այդ առավոտյան ավելի լավ էր աշխատում , 

քան այգ բոլոր վերջին օրերում։ 

Եվ արդյոք արժե՞ր հիմա, այն ամենից հետո, ինչ որ 

եղել էր, ջանք թափել հաղթահարելու այդ բոլոր նոր, չնչին 

դժվարությունները։ Օրինակ, արդյո՞ք արժեր խարդավանել, 

որ Ա վիդրիգա յլովը չգնար Պորֆիրիի մոտ, հետամուտ լինել, 

իմանալ, ժամանակ կորցնել մի ինչ-որ Ավիդրիգայլովի վրա։ 

Եվ այգ ամենը որքա՛՛ն ձանձրացրել էր նրան։ 

Մինչդեռ նա այնուամենայնիվ հապճեպ գնում էր Ավիդ-

րիգա յլովի մոտ. գուցե նրանից որևէ նոր բ ա ն , ցուցումներ, 

ե՞լք էր սպասում։ Խեղդվողը հո ծղոտից էլ է բռնում։ Ար-

դյո՞ք ճակատագիրը չէ, բնազդը չէ, որ հանդիպեցնում է նը-

բանց. գուցե և այդ միայն հոգնածություն, հուսալքում էր* 

գուցե նրան հարկավոր էբ ոչ թե Ավիդրիգա յլովը, այլ որևէ 

մեկ ուրիշը, իսկ Ավիդրիգա յլովը մեջտեղ էր եկել հենց այն-

պես, պատահականորեն։ Սոնյա՞ն։ Բայց ինչո՞ւ հիմա ինքը 

գնար Սոնյայի մոտ։ Դարձյալ նրա արցունքնե՞րը տեսներt 

Սոնյան սարսափելի էր նրա համար։ Սոնյան իրենից ներ-

կայացնում էր անողոք դատավճիռ, անփոփոխ վճիռէ նրանք 

չէին կարող միևնույն ճանապարհով գնալ։ Առանձնապես այդ 

րոպեին նա ի վիճակի չէր տեսնել Սոնյային։ Ոչ, արդյո՞ք 

ավելի լավ չէ նախընտրել Սվիդբիգայլովին, տեսնել, թե ինչ 

դուրս կգա։ Եվ Ռասկոլնիկովը չէր կարող չգիտակցել, որ 
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Սվիդբիգա յլովը արդեն վաղուց կարծես թե իրեն հարկավոր 

է մի ինչ-որ բանի համար։ 

Սակայն նրանք ի բար հետ ի՞նչ առնչություն կարող են 

ունենալt նույնիսկ նրանց չարագործություններն էլ չեն կա-

րող միանման լինել։ Բացի դրանից, այգ մարգը խիստ 

տհաճ էբ, ակներևաբար չափազանց փչացած, անպա յման 

խորամանկ ու խաբեբա, գուցե շատ չար։ նրա մ ասին այդ-

պիսի լուրեր են պտտվում։ ճշմարիտ է, նա հոգում էբ Կա-

տերինա Իվանովնա յի երեխաների մասին, բայց ո՞վ գիտե 

ինչի համար և ինչ է այդ նշանակում։ Այգ մարգը շարունակ 

ինչ֊որ դիտավորություններ ու ծրագրեր ունիt 

Այդ բոլոր օրերին Ռասկոլնիկովին էլի մի միտք էր զբա-

ղեցնում և խիստ անհանգստացնում, թեև նա նույնիսկ աշ-

խատում էր վանել այն, որովհետև դա ծանր էր իր համարt 

Նա երբեմն մտածում էր՝ Սվիդբիգայլովը շարունակ պտրտ-

վում էր իր՝ Ռասկոլնիկո՛վի, շուրջը, ու հիմա էլ է պատվում* 

^էԼԻդրԻգաՏ1Ոէե! իմացել Է նրա գաղտնիքը* Սվիդբիգա յլովը 

դավեր ուներ Ղուն յա յի դեմ։ Իսկ եթե հիմա Էլ ունի՞։ Գրեթե 

հաստատապես կաբելի Է ասել՝ m j n t Իսկ եթե հիմա, գիտե-

նալով իբ, Ռասկոլնիկովի, գաղտնիքը և այգ կերպ ուժ ունե-

նալով իր վրա, նա ուզենա այն օգտագործել իբրև զենք 

Ղուն յայի դե՞մ։ 

Այս միտքը երբեմն, նույնիսկ երազում Էլ տանջում Էր 

նրան։ Դեռ առաջին անգամ Էլ դա այնպես վառ Էր նրա դի֊ 

տակցոլթյան մեջ, ինչպես հիմա, երբ նա գնում Էր Սվիդրի-

դայլովի մոտ։ Հենց միայն այս միտքը նրան մռայլ կատա-

զոլթյան Էր հասցնում։ Նախ՝ այդ դեպքում կփոխվի ամեն 

ինչ, նույնիսկ իր վիճակը. հարկավոր կլինի անմիջապես 

գաղտնիքը հայտնել Դունեչկայինւ Թերևս հարկավոր կլինի 

մատնել ինքն իրեն, որպեսզի Դունեչկան որևէ անզգույշ քայլ 

չանի։ Նամա՞կը։ Այգ առավոտ Դունյան ինչ֊որ նամակ է 

ստացել։ Պետերբուրգում նա ո՞ւմից կարոզ էր նամակ ստա-

նալ (գուցե Լուժինի*ց)։ ճշմարիտ է, այնտեղ հսկում է Ռա֊ 

զումիխինը• բայց Ռազումիխինը ոչինչ չգիտեր։ Գուցե հար-

կավոր է Ռազումիխինին է՞լ հայտնել գաղտն իքը։ Ռսւսկոլ-

նիկովը նողկանքով մտածեց այգ մասին։ 

Համենա յն գեւ՚լս հարկավոր է Սվիդրիդայ[ովին տեսնել 
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որքան կարելի է շուտ, վերջնականապես որոշեց նա։ Փա։ւք 

աստծու, այստեղ հարկավոր են ոչ այնքան գործի մանրա-

մասնությունն երր , որքան դրա էությունը* բայց եթե, եթե 

Սվիդրիղայլովը որևէ վատ բան անի, եթե նա ինչ-որ գավեր 

է լարում Դունյա յի դեմ, ապա*** 

Ռասկոլնիկովը այգ ամբողջ ժամանակվա ընթացքում, 

այդ ամբողջ ամսում այնքախ էր ՛Հոգնել, որ հիմա արդեն 

անկարող էր նման հարցերը լուծել այլ կերպ, քան այսպիսի 

ձևով* fffci/ կսպանեմ նրան, Ավիդրիգա յլո վին»։ Այսպես էր 

մտածում նա սաոր հուսալքման վիճակում լ Ծանր զգացոլ-

մր մաշում կւ նրա սիրտր* նա կանգ առավ փողոցի մեջտե-

ղում ու նայեց իր շուրջը՛ ո՛՛ր ճանապարհով է գնում և ո՞ր-

տեղ է հա սեր Նա գտնվում կt պողոտա յում, երեսուն կամ 

քսւռասուն քայլ հեռու Սեննայա հրապարակից, որտեղից 

անցել էր։ Ձախ կողմի տան ամբողջ երկրորդ հարկը պան-

դոկ էր։ Բոլոր պատուհանները լայն բացված էին* դատելով 

ըստ պատուհաններից երևացող, շարժվող կերպարանքնե-

րի, պանդոկը լեփ-լեցուն էր։ Դահլիճում երդում էին երգիչ-

ները, հնչում էր կլառնետը, ջութակը, ու թնդում թուրքական 

թմբուկը։ Կանացի ճղճղոցներ էին լսվում։ Տարակուսելով, 

թե ինչու էր հասել M* պողոտան, Ռասկոլնիկովը ուզեց հա 

դառնալ, երբ հանկաբծ պանդոկի ծայրի բաց պատուհաննե-

րից մեկում տեսավ Սվիդբիգայլովին, որը նստել էր թեյի 

սեղանի առաջ, ծխամորճը բերանին։ Դա չափազանց, սար-

սափեցնելու չափ ապշեցրեց նրան։ Ս վիդրիգա յլո վը լուռ հե-

տամտում, նայում էր նրան։ Ռասկոլնիկովին իսկույն զար-։ 

մացրեց նաև այն, որ Ս վիդրիգա յլովը կարծես, ուզում ՝էբ 

վեր կենալ և կամացուկ չքանալ, քանի դեռ իրեն չէին նկա-

տել։ Ռասկոլնիկովը անմիջապես ձևացրեց, թե ինքը չի 

նկատել նրան և մտազբաղ մի այլ կողմ է նայում, բայց 

շարունակեց աչքի տակով հետամտել նրան։ Ռասկոլնիկովի 

սիրտը անհանգիստ տրոփում էր։ Հենց այդպես է որ կա* 

Ա*1ԻգրԻգաձԼոէն! ակներևաբար չի ուզում, որ իրեն տեսնենt 

նա բերանից վերցրեց ծխամորճը և արդեն ուզում Էր թաք-

նըվել, բայց վեր կենալով և աթոռը ետ քաշելով, հավանս-, 

րեն հանկարծ նկատեց, որ Ռասկոլնիկովը իրեն տեսնում Է 

ոլ հետամտում» նրանց միջև տեղի ունեցավ մի բան, որ հի^ 
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Սվիդբիգա յլովը արդեն վաղուց կարծես թե իրեն հարկավոր 

է մի ինչ-որ բանի համար։ 

Սակայն նրանք իրար հետ ի՞նչ առնչություն կարող են 

ունենալ։ Նույնիսկ նրանց չարագործություններն էլ չեն կա-

րող միանման լինել։ Բացի դրանից, այդ մարդը խիստ 

տհաճ էր, ակներևաբար չափազանց փչացած, անպայման 

խորամանկ ու խաբեբա, գուցե շատ չարt Նրա մասին այդ-

պիսի լուրեր են պտտվում* ճշմարիտ է, նա հոգում էր Կա-

տերինա Իվանովնա յի երեխաների մասին, բայց ո՞վ գիտե 

ինչի համար և ինչ է այդ նշանակում։ Այգ մարդը շարունակ 

ինչ-որ դիտավորություններ ու ծրագրեր ունի։ 

Այդ բոլոր օրերին Ռասկոլնիկովին էլի մի միտք էր զբա-

ղեցնում և խիստ անհանգստացնում, թեև նա նույնիսկ աշ-

խատում էր վանել այն, որովհետև դա ծանր էր իր համար։ 

Նա երբեմն մտածում էր՝ Սվիդրիգաչլովը շարունակ պտրտ-

վում էր իր՝ Ռասկոլնիկովի, շուրջը, ու հիմա էլ է պտտվում* 

Սվիդրիգայլովը իմացել է նրա գաղտնիքը* Սվիդբիգա յյովր 

դավեր ուներ Դոլնյայի դեմ։ Իսկ եթե հիմա էչ ունի՞։ Գրեթե 

հաստատապես կարելի է ասել ա յ ո » Իսկ եթե հիմա, գիտե-

նալով իր, Ռասկոլնիկովի, գաղտնիքը և այդ կերպ ուժ ունե-

նալով իր վրա, նա ուզենա այն օգտագործել իբրև զենք 

Դոլնյայի դե՞մ։ 

Այս միտքը երբեմն, նույնիսկ երազում էլ տանջում էր 

նրան։ Դեռ առաջին անգամ էլ դա այնպես վառ էր նրա գի-

տակցության մեջ, ինչպես հիմա, երբ նա գնում էր Սվիդրի-

գայլովի մոտ։ Հենց միայն այս միտքը նրան մռայլ կատա-

ղության էր հասցնում։ Նախ՝ այդ դեպքում կփոխվի ամեն 

ինչ, նույնիսկ իր վիճակը. հարկավոր կլինի անմիջապես 

գաղտնիքը հայտնել Գունեչկային։ Թերևս հարկավոր կլինի 

մատնել ինքն իրեն, որպեսզի Դունեչկան որևէ անզգույշ քայլ 

չանի։ Նամա՞կը։ Այդ առավոտ Դունյան ինչ-որ նամակ է 

ստացել։ Պետեբբուբգում նա ո՞ւմից կարող էր նամակ ստա-

նալ (գուցե Լուժինի՞ց)։ ճշմարիտ է, այնտեղ հսկում է Ռա** 

զումիխինը* բայց Ռազումիխինը ոչինչ չգիտեր։ Գուցե հար-

կավոր է Ռազումիխինին է՞լ հայտնել գաղտն իքը։ Ռասկոլ-

նիկովը նողկանքով մտածեց այդ մասին։ 

Համենա յն դեւ՚լս հարկավոր է Սվիդրիգայլովին տեսնել 



որքան կարելի է շուտ, վերջնականապես որոշեց նա։ Փառք 

աստծու, այստեղ Հարկավոր են ոԼ այնքան գործի մանրա-

մասնությունները, որքան դրա էությունը* բայց եթե, եթե 

ԱվիղըիղաԱ"վը որևէ վատ բան անի, եթե նա ինչ֊որ գավեր 

է լարում Դունյայի դեմ, ապա**» 

Ռասկոլնիկովը այդ ամբողջ ժամանակվա ընթացքում, 

այդ ամբողջ ամսում այնքախ էր Հոգնել, որ Հիմա արդեն 

անկարող էր նման Հարցերը լուծել այլ կերպ, քան այսպիսի 

ձևով* «ես կսպանեմ նրան, Սվիդբիգա յլո վին»t Այսպես էր 

մտածում նա սա որ Հո turn լքման վիճակում։ Ծանր զգաց,ու֊ 

մբ մաշում կր նրա սիրտր* նա կանգ առավ փողոցի մեջտե-

ղում ու նայեց իր շուրջը* ո՛՛ր ճանապարՀով է գնում և ո՞ր-

տեղ է Հա սեր Նա գտնվում {ր M պողոտայում, երեսուն կամ 

քառա սուն քայլ Հեոոլ Սեննա յա Հրապարակից, որտեղից 

անցել էր։ Ջախ կողմի տան ամբողջ երկրորդ Հարկը պան-

դոկ էր։ Բոլոր պատուՀանները լայն բացված էին* դատելով 

ըստ պաաուՀաններից երևացող, շարժվող կերպարանքնե-

րի, պանդոկը լեփ֊լեցուն էրt ԴաՀլիճում երգում էին երգիչ-

ները, Հնչում էր կլառնետը, ջութակը, ու թնդում թուրքական 

թմբուկը։ Կանացի ճղճղոցներ էին լսվում։ Տարակուսելով, 

թե ինչու էր Հասել M պողոտան, Ռասկոլնիկովը ուզեց ետ 

դառնալ, երբ Հանկարծ պանդոկի ծայրի բաց պատոլՀաննե-

րից մեկում տեսավ Ավիդրիգայլովին, որը նստել էր թեյի 

սեղանի առաջ, ծխամորճը բերանին։ Դա չափազանց, սար-

սափեցնելու չափ ապշեցրեց նրան։ Ս վիդրիգա յլովը լուռ Հե-

տամտում , նայում էբ նրան։ Ռասկոլնիկովին իսկույն զար-։ 

մա ցրեց նաև այն, որ Սվիդբիգա յլովը կարծես, ուզում ՝էբ 

վեր կենալ և կամացուկ չքանալ, քանի դեռ իրեն չէին նկա-

տել։ Ռասկոլնիկովը անմիջապես ձևացրեց, թե ինքը չի 

նկատել նրան և մտազբաղ մի այլ կողմ է նայում, բայց 

շարունակեց աչքի յռակով Հետամտել նրան։ Ռասկոլնիկովի 

սիրտը անՀանգիստ տրոփում էր։ Հենց այդպես է որ կա* 

Ավիդրիգաէլովը ակներևաբար չի ուզում, որ իրեն աեսնենէ 

նա բերանից վերցրեց ծխամորճը և արդեն ուզում էր թաք-

&ըվել, բայց վեր կենալով և աթոռը ետ քաշելով, Հավանո-, 

րեն Հանկարծ նկատեց, որ Ռասկոլնիկովը իրեն տեսնում է 

ու Հետամտում։ նրանց միջև տեղի ունեցավ մի բան, ոբ ՀիՎ 
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շեցնում էր նրանց առաջին տեսակցությունը Ռասկոլնիկովի 

խցիկում, ուր վերջինս քնած էր։ Նենգավոր մ պիտ երևաց 

Ս վիդրիգա յլո վի դեմքին ու Հետզհետե լայնացավ։ Թե մեկը 

և թե մյուսը գիտեինք որ տեսնում և հետամտում են միմ-

յանց։ Վերջապես, Ս վիդրիգա յլովը բարձր քրքջաց։ 

— Ղե նեբս եկեք, էլի, եթե ուսում bp. ես այստեղ .եմ,— 

գոչեց նա պատուՀանից։ 

Ռա սկոլնիկովը մտավ պանդոկ։ 

Նա Ս վիդրիգա յլո վին գտավ մի պատուհան ոլնեցող, շաա 

փոքր, ետին սենյակում, որը կից էբ մեծ դահլիճին, ուր 

քսան փոքրիկ սեղանների շուրջը նստած էին վաճառական-

ներ, աստիճանավորներ և բազմաթիվ ամեն տեսակ մար-

դիկ, ու երգչախմբի հուժկու երգեցողության ներքո թեյ էին 

խմում։ Մի տեղից լսվում էբ բիլիարդի գնդակների թխկոցը։ 

Սվիդր իգա յլո վի սեղանին դրված էր մի կիսատ շիշ շամպայն 

և կիսով չափ գինի լցրած մի բաժակ։ Սենյակում գտնվում 

էին նաև երգեհոնահար մի տղա, ձեռքի փոքրիկ երգեհո-

նով, ու ամրակազմ, կարմրաթուշ մի աղջիկ1 զոլավոր, քըշ-

տած շրջա զգե ստով և տիբոլյան ժապավենազարդ գլխար-

կով, մոտ տասնութ տարեկան մի երգչուհի, որը չնայած 

դահլիճում թնգող խմբերգին, եբգեհոնահարի նվագակցու-

թյամբ, բավական խռպոտ կոնտրալտսյով ինչ֊որ լակեյա-

կան երդ էր երգում։ 

— Լավ, բավական է,— ընդհատեց նրան Սվիդբիգա յլո-

վը, երբ նեբս մտավ Ռասկոլնիկովը։ 

Ազջիկը իսկույն լոեց ու կանգ առավ հարդալից տեսքով» 

սպասողական վիճակում։ Նա իր Հանգավորված, լակեյական 

երգը երգելիս նույնպես Հարդալից և մի սէեսակ լուրջ դեմք 

էր ընդունել։ 

*— ՖիԺպ* բաժակ բեր,— բղավեց Սվիդրիգայ-

լովը։ 

— Ես գինի չեմ խմի,— ասաց Ռասկոլնիկովը։ 

— Ինչպես կուզեք, բաժակը ձեզ համար չէ։ Խմիր, Կատ-

յա։ Այսօր այլևս ոչինչ հարկավոր չէ, գնա։ — Ս վիդրիգա յ ֊ 

լովը աղջկա համար մի ամբողջ բաժակ գինի լցրեց և ղըր-

պանից մի դեղնավուն թղթադրամ հանեց։ Կատյան խմեց 

գինին, ինչպես խմում են կանայք, այսինքն4 իրար ետևից 
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անբնդհատ քսան կում, ապա վերցրեց թղթադրամը, համ-

բուրեց Ս վիդր ի գա յլովի ձեռքը, որ վերջինս միանգամս: յն 

Լրջորեն թույլ տվեց համբուրեի ու դուրս ելավ սենյակից, 

նրան հետևեց տղան իր երգեհոնով։ նրանք երկուսով փողո-

ցից էին բերվածէ Սվիդրիդայլովը մի շաբաթ Էլ չէի ապրում 

Պե տերբ ուր դում, բայց արդեն նրա շուրջը ամեն բան ինչ֊որ 

նահապետական ձևով էր կատարվում։ Պանդոկի սպա սա֊ 

վորը, Ֆիլիպը, նույնպես արվեն «ծանոթդ էր և ստորաքար-

շության է անում։ Դահլիճը տանող գուռը փակվում էր* 

Սվիդրիգա յլո վը այդ սենյակում իրեն զգում էր ինչպես իր 

տանր և այնտեղ գուցե ամբողջ օրեր էր անցկացնում։ Պան-

դոկը կեղտոտ էր, քոսոտ և նույնիսկ միջին կարգի էլ չէր։ 

— Ես գնում էի ձեզ մոտ և ձեզ էի փնտրում,— ասաց 

Ռասկոլնիկովը,— Բա19 ինչո՞ւ հիմա Սեննայւս հրապարա-

կից անցա Jfi պողոտան։ Ես երբեք այս կողմը շեմ դառնում 

և այստեղ չեմ մտնում։ Ես Սեննա յա հրապարակից դեպի 

աջ եմ դառնում։ Ձեր ապրելավայրի ճանապարհն էլ այս 

կողմով չի անցնում։ Հենց որ շուռ եկա, ձեզ տեսա։ Տար-

օրինակ է։ 

— Ինչո՞ւ դուք ուղղակի չեք ասում՝ հրաշք Է4 

— Որովհետև սա դուցե միայն պատահականություն է։ 

— Այ թե ինչ տեսակ են այս բոլոր մարդիկ,— ՔՐՔ2աց 

Ս վիդրիգա յլովը,— չեն խոստովանում, թեկուզև նույնիսկ 

ներքուստ հավատան հրաշքին։ Դուք հո ինքներդ եք ասում, 

որ «դուցեձ միայն պատահականություն է։ Թե որքան են 

այստեղ բոլորն էլ վախենում իրենց սեփական կարծիքն 

ունենալուց, դուք այգ չեք կարող պատկերացնել, Ռոդիոն 

Ռոմանիչ։ Ես ձեր մասին չեմ խոսում։ Դուք սեփական կար-

ծիք ունեք և չեք վախեցել այն ունենալուց։ Հենց դրանով էլ 

դուք գրավել եք իմ հետաքրքրությունը։ 

— il ուրիշ ոչնչո՞վ։ 

— Այգ բավական է։ 

Սվիգրիդայլովը ըստ երևույթին քեֆով էր, բայց միայն 

չնչին չափով* նա ընդամենը կես բաժակ գինի էր խմել։ 

— Ինձ թվում է, որ դուք ինձ մոտ ավելի շուտ էիք եկել, 

քան իմացել էիք, ոբ ես ընդունակ եմ ունենալու ձեր ասած 

սեփական կարծիքը,— ասաց Ռասկոլնիկովը։ 
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շհցնում էր նրանց աոաջին տեսակցությունը Ռասկոլնիկովի 

խցիկում, ուր վերջինս քնած էր։ Նենգավոր մ պիտ երևաց 

Ս վիդրիգա յլո վի դեմքին ոլ հետզհետե լայնացավ։ Թե մեկը 

և թե մյուսը գիտեինք որ տեսնում և հետամտում են միմ-

յանց։ Վերջապես։ Ս վիդրիգա յլովը բարձր քրքջաց։ 

— Ղե նեբս եկեք, էլի} եթե ուսում եք, ես այստեղ .եմ,— 

գոչեց նա պատուհանից։ 

Ռա սկոլնիկովյ։ մտավ պանդոկ։ 

Նա Ս վիդրիգա յլո վին գտավ մի պատուհան ոլնեցող, շաա 

փոքր, ետին սենյակում, որը կից էբ մեծ դահլիճին, ուր 

քսան փոքրիկ սեղանների շուրջը նստած էին վաճառական-

ներ, աստիճանավորներ և բազմաթիվ ամեն տեսակ մար-

դիկ, ու երգչախմբի հուժկու երգեցողության ներքո թեյ էին 

խմում։ Մի տեղից լսվում էբ թիլիարդի գնդակների թխկոցը։ 

Սվիդր իգա յլո վի սեղանին դրված էր մի կիսատ շիշ շամպայն 

և կիսով չափ գինի լցրած մի բաժակ։ Սենյակում գտնվում 

էին նաև երգեհոնահար մի տղա, ձեռքի փոքրիկ երգեհո-

նով, ու ամրակազմ, կարմրաթուշ մի աղջիկ1 զոլավոր, քըշ-

տած շրջա զգե ստով և տիբոլյան ժապավենազարդ գլխար-

կով, մոտ տասնութ տարեկան մի երգչուհի, որը չնայած 

դահլիճում թնդող խմբերգին, եբգեհոնահարի նվագակցու-

թյամբ, բավական խռպոտ կոնտրալտսյով ինչ֊որ լակեյա-

կան երդ էր երգում։ 

— Լավ, բավական է,— ընդհատեց նրան Սվիդբիգա յ լ ո ֊ 

վը, երբ նեբս մտավ Ռասկոլնիկովը։ 

Աղջիկը իսկույն լոեց ու կանգ առավ հարդալից տեսքով» 

սպասողական վիճակում։ Նա իր հանգավորված, լակեյական 

երգը երգելիս նույնպես հարդալից և մի սէեսակ լուրջ դեմք 

էր ընդունել։ 

*— ՖիԺպ* բաժակ բեր,— բղավեց Ս վիդրիգա J-

լովը։ 

— Ես գինի չեմ խմի,— ասաց Ռասկոլնիկովը։ 

— Ինչպես կուզեք, բաժակը ձեզ համար չէ։ Խմիր, Կատ֊ 

յա։ Այսօր այլևս ոչինչ հարկավոր չէ, գնա։ — Սվիդբիգա յ ֊ 

լովը աղջկա համար մի ամբողջ բաժակ գինի լցրեց և ղըր֊ 

պանից մի դեղնավուն թղթադրամ հանեց։ Կատյան խմեց 

գինին, ինչպես խմում են կանայք, այսինքն4 իրար ետևից 
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անբնդհատ քսան կում, ապա վերցրեց թղթադրամը, համ֊ 

լ՛արեց Սվիգրիգայլովի ձեռքը, որ վերջինս միանգամս: յն 

Լրջորեն թույլ տվեց համբուրեի ու դուրս ելավ սենյակից, 

նրան հետևեց տղան իր երգեհոնով։ նրանք երկուսով փողո֊ 

ցից էին բերվածէ Ավիդրիդայլովը մի շաբաթ Էլ չէր ապրում 

Պե տերբ ուր դում, բայց արդեն նրա շուրջը ամեն բան ինչ֊որ 

նահապետական ձևով էր կատարվում։ Պանդոկի սպասա-

վորը, Ֆիլիպը, նույնպես արվեն «ծանոթդ էր և ստորաքար֊ 

շոլթյոէն է անում։ Դահլիճը տանող գուռը փակվում էր* 

Ա վիդրիդա ԱՈ վը այդ սենյակում իրեն զգում էր ինչպես իր 

տտնր և այնտեղ գուցե ամբողջ օրեր էր անցկացնում։ Պան֊ 

դոկը կեղտոտ էր, քոսոտ և նույնիսկ միջին կարգի էլ չէր։ 

— Ես գնում էի ձեզ մոտ և ձեզ էի փնտրում,— ասաց 

Ռասկոլնիկովը,— ԲաՏՅ ինչո՞ւ հիմա Սեննա յւս հրապարա-

կից անցա Jfi պողոտան։ Ես երբեք այս կողմը շեմ դառնում 

և այստեղ չեմ մտնում։ Ես Սեննա յա հրապարակից դեպի 

աջ եմ դառնում։ Ձեր ապրելավայրի ճանապարհն էլ այս 

կողմով չի անցնում։ Հենց որ շուռ եկա, ձեզ տեսա։ Տար-

օրինակ է։ 

— Ինչո՞ւ դուք ուղղակի չեք ասում՝ հրաշք Է4 

— Որովհետև սա դուցե միայն պատահականություն է։ 

— Այ թե ինչ տեսակ են այս բոլոր մարդիկ,— ՔՐՔ2աց 

Ս վիդրիգա յլովը,— չեն խոստովանում, թեկուզև նույնիսկ 

ներքուստ հավատան հրաշքին։ Դուք հո ինքներդ եք ասում, 

որ «դուցեձ միայն պատահականություն է։ Թե որքան են 

այստեղ բոլորն էլ վախենում իրենց սեփական կարծիքն 

ունենալուց, դուք այգ չեք կարող պատկերացնել, Ռոդիոն 

Ռոմանիչ* Ես ձեր մասին չեմ խոսում։ Դուք սեփական կար-

ծիք ունեք և չեք վախեցել այն ունենալուց։ Հենց դրանով էլ 

դուք գրավել եք իմ հետաքրքրությունը։ 

— il ուրիշ ոչնչո՞վ։ 

— ԱյԴ բավական է։ 

Սվիգրիդայլովը ըստ երևույթին քեֆով էր, բայց միայն 

չնչին չափով* նա ընդամենը կես բաժակ գինի էր խմել։ 

— Ինձ թվում է, որ դուք ինձ մոտ ավելի շուտ էիք եկել, 

քան իմացել էիք, ոբ ես ընդունակ եմ ունենալու ձեր ասած 

սեփական կարծիքը,— ասաց Ռասկոլնիկովը։ 
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— Այն ժամանակ թանն ուրիշ էր։ Ամեն մեկն իր ուզածն 

է անում։ Իսկ հրաշքի վերա թեր յալ ես ձեզ կասեմ, որ դուք 

կարծես թե այս վերքին երկու֊երեք օրում քնած եք եղել։ 

Ես ինքս էի ձեզ ասել, որ կհանդիպենք այս պանդոկում, ու 

այստեղ ոչ մի հրաշք չկա, որ դուք եկաք. ինքս էի ցույց 

տվել ամբողջ ճանապարհը, պատմել էի, թե պանդոկը որ-

տեղ է գտնվում և որ ժամերին կարելի է ինձ այստեղ գըւո֊ 

ներ Հիշո՞ւմ եք։ 

— Մ ոոացել եմ,— զարմանքով պատասխանեց (հաս-

կոլնիկովը։ 

— Հավատում եմ։ Երկու անգամ ես ձեզ ասել էի։ Ձեր 

հիշողության մեջ հասցեն մեխանիկորեն էր դրոշմվեր Դուք 

այս կողմն էլ մեխանիկորեն եք եկել, թեև ճիշտ հասցեով, 

ինքներդ էլ այդ չգիտենալով։ Այն ժամանակ ձեզ ասելով 

հասցեն, ես հույս չունեի, թե դուք ինձ հասկացաք։ Ղուո 

շատ եք ձեզ մատնում, Ռոգիոն Ռոմանիչ։ Մի թան ևս. ես 

համոզված եմ, որ Պ ետերբուրգոսք շատ մարդիկ շրջելիս 

իրենք իրենց հետ են խոսում։ Աա կիսախելագարների քա-

ղաք է։ Եթե մեղնոււք գիտություններ լինեին, ապա բժիշկ-

ները, իրավարանները և փիլիսոփաները կարող Էին Պետեր-

բուրգում արժեքավոր հետազոտություններ կատարել, յու-

րաքանչյուրն ըսա իր մասնագիտության։ Հազիվ թե որևէ 

այլ վայրում մարդու հոգու վրա այնքան մռայլ, խիստ Ոլ 

տարօրինակ ազդեցություններ լինեն, որքան Պ եէոերրուր֊ 

դումt Այստեղ քիչ դեր չեն խաղում հենց միսսն կլիմայա-

կան ազդեցությունները։ Այնինչ սա ամբողշ Ռո t սաստանի 

վարչական կենտրոնն Է, ու սրա բնույթը պետք Է անդրա-

դառնա ամեն բանի վրա։ 9այց հիմա բանը այդ չէ, այլ այն 

է, որ ես մի քանի անգամ կողքանց եմ նայել ձեզ։ Դուք 

տանից դուրս եք գալիս գլուխդ ուղիղ պահած։ Անցնելով մի 

քսան քայլք դուք այն կախում եք, ձեռքերդ դնում մեջքիդ։ 

Դուք նայում եք ու ձեր առջև, ձեր կողքերին ոչինչ չեք տես֊ 

նու/Tf Վերջապես, սկսում եք շարժել շրթունքներդ Hl խոսել 

ինքներդ ձեզ հետ, երբեմն է[ իջեցնում եք ձեռքերդ և փը-

քուն խոսում, վերջապես, կանգ եք առնում ճանապարհի 

մեջտեղում, այն էլ երկար ժամանակով։ Դա շատ մատ է։ Դու-

ջե ինձնից բացի ուրիշներն էլ են այդ նկատում, իսկ գա ան<Հ 
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շահավետ է։ Ինձ համար հո այգ միևնույն է, ես չեմ կարոդ 

ձեզ բուժեի և դուք, իհարկե, հասկանում եր ինձt 

— Իսկ գաք դիտե՞ք, որ հետևում են ինձ,֊— հարցրեց 

Ռասկոլնիկովը4 աչքերը հառելով նրան։ 

~~ Ոէ* "ձԻն1 չգիտեմ,— ասես զարմանքով պատասխա-

նեց Ս վիդրիգա յլովը։ 

— Դե ուրեմն ինձ հանգխ$տ թողնենք,— նոթոտ փընթ֊ 

փընթաց Ռասկոլնիկովը։ 

— Լավ, ձեզ հանգիստ թողնենք։ 

— Ավելի լավ է ասեք, եթե գաք այստեղ գալիս եք խը֊ 

մ հլու և ինձ երկու անգամ ասել եք, ոբ ես էլ այստեղ դամ 

ձեզ հետ տեսնվելու, հապա ինչո՞ւ հիմս, երբ ես նայում 

էի ֆոզոցից, թաքնվում էիք և ուղում էիք այստեղից հեռ ա֊ 

սալ։ Ես գա շատ լավ նկատեցի։ 

— Քա'հ֊քա՚հ։ Իսկ այն ժամանակ, երբ ես կանգնած էի 

ձեր շեմքին, և դուք էլ փակած աչքերով պառկած էիք ձեր 

բազմոցի վրա, ինչո՞ւ էիք քնած ձևանում, թեև ամենևին էլ 

քնած չէիքէ Ես դա շատ լավ նկատեցի։ 

— Ես կարող էիպատճառներ ունենալ«•« Դուք ինք-

նեբգ այդ դիտեք։ 

— Ես էլ կարող էի իմ պատճառները ունենալ, թեև դուք 

գբանք չեք էլ իմանալ 

Ռասկոլնիկովը աշ արմունկը դրեց սեղանին, կզակը հե֊ 

նեց աջ ձեռքի մատներին և աչքերը հառեց Ա վիդրիգա յ լ ո ֊ 

վին։ Մի րոպեի չափ զննեց նրա դեմքը, որը առաջ էլ միշտ 

ապշեցնում էր նրան։ Այդ մի ինչ֊որ տարօրինակ դեմք էր, 

ասես դիմակ լիներ. սպիտակ էբ, կարմրաթուշ։ Սվիդրի֊ 

ԳաԱոՎԻ մորուքր բաց֊շիկավուն էր, շեկ մազերը գեռ բա֊ 

վական խիտ էինt Աչքերը խիստ լուրթ էին, դրանց նայ֊ 

վածքը շատ ծանր էր ու անշարժ։ Ինչ֊որ չափազանց տհաճ 

բան կար այդ գեղեցիկ և նրա աաբիքին անհամապատաս-

խան ջահելություն արտահայտող դեմքին։ Ա վիդրիգա յլովի 

հագուստը պճնագեղ էր, ամառային, թեթև* առանձնապես 

փայլուն էր սպիտակեղենը։ Մատին կար թանկագին քարով 

մի մեծ մատանի։ 

— Մի՞թե ես պեաք Է ձեզնով Էլ զբաղվեմ,— հանկարծ 

ասաց Ռասկոլնիկովը՝ ջղաձգական անհամբերությամբ ուղ֊, 
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— Այն ժամանակ թանն ուրիշ էր։ Ամեն մեկն իր ուզածն 

է անում։ Իսկ հրաշքի վերաթերյալ ես ձեզ կասեմ, որ դուք 

կարծես թե այս վերքին երկու-երեք օրում քնած եք եղել։ 

Ես ինքս էի ձեզ ասել, որ կհանդիպենք այս պանդոկումt ու 

այստեղ ոչ մի հրաշք չկա, որ դուք եկաք. ինքս էի ցույց 

տվել ամբողշ ճանապարհը, պատմել էի, թե պանդոկը որ֊ 

աեղ է գտնվում և որ ժամերին կարելի է ինձ այստեղ գըտ֊ 

ներ Հիշո՞ւմ եք։ 

— Մ ոոացել եմ,— զարմանքով պատասխանեց (հաս֊ 

կոլնիկովը։ 

— Հավատում եմ։ Երկու անդամ ես ձեզ ասել էի% Ձեր 

հիշողության մեշ հասցեն մեխանիկորեն էր դրոշմվել* Դուք 

այս կողմն էլ մեխանիկորեն եք եկել, թեև ճիշտ հասցեով, 

ինքներդ էլ այգ չգիտենալով։ Այն ժամանակ ձեզ ասելով 

հասցեն, ես հույս չունեի, թե դուք ինձ հասկացաք։ Դուռ 

շատ եք ձեզ մատնում, Ռոդիոն Ռոմանիչ։ Մի թան ևս. ես 

համոզված եմ, որ Պ ետերբուրգոսՏ շատ մարդիկ շրջելիս 

իրենք իրենց հետ են խոսում։ Աա կիսախելագարների քա-

ղաք էt Եթե մեզնում գիտություններ լինեին, ապա բժիշկ-

ները, իրավաբանները և փիլիսոփաները կարող էին Պետեր-

բուրգում արժեքավոր հետազոտություններ կատարել, յու-

րաքանչյուրն ըստ իր մասնագիտության։ Հազիվ թե որևէ 

այլ վայրում մարդու հոգու վրա այնքան մռայլ, խիստ Ոլ 

տարօրինակ ազդեցություններ լինեն, որքան Պ ե տերբուր-

դում* Այստեղ քիչ դեր չեն խաղում հենց միտ էն կչիմայա-

կան ազդեցությունները։ Այնինչ սա ամբողջ Ռո ւսաստանի 

վարչական կենտրոնն է, ու սրա բնույթը պետք է անդրա-

դառնա ամեն բանի վրա։ Բայց հիմա բանը այդ չէ, այլ այն 

է, որ ես մի քանի անգամ կողքանց եմ նայել ձեզ։ Դուք 

տանից դուրս եք գալիս գլուխդ ուղիղ պահած։ Անցնելով մի 

քսան քայլք դուք այն կախում եք, ձեռքերդ գնում մեջքիդ։ 

Դուք նայում եք ու ձեր առջև, ձեր կողքերին ոչինչ չեք տես-

նու/Tf Վերջապես, սկսում եք շարժել շրթունքներդ ժւ խոսել 

ինքներդ ձեզ հետ, երբեմն է[ իջեցնում եք ձեռքերդ և փը-

քուն խոսում, վերջապես, կանգ եք առնում ճանապարհի 

մեջտեղում, այն էլ երկար ժամանաւկով։ Դա շատ մատ է։ Դու-

ջե ինձնից բացի ուրիշներն էլ են այդ նկատում, իսկ դա ան<Հ 
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շահավետ է։ Ինձ համար հո այգ միևնույն է, ես չեմ կարոդ 

ձեզ բուժեի և դուք, իհարկե, հասկանում եր ինձt 

— Իսկ գաք դիտե՞ք, որ հետևում են ինձ,֊— հարցրեց 

Ռասկոլնիկովը4 աչքերը հառելով նրան։ 

~~ Ոէ* "ձԻն1 չգիտեմ,— ասես զարմանքով պատասխա֊ 

նեց Սվիդըի գա յլովը։ 

— Դե ուրեմն ինձ հանգխ$տ թողնենք,— նոթոտ փընթ֊ 

փընթաց Ռասկոլնիկովը։ 

— Լավ, ձեզ հանգիստ թողնենք։ 

— Ավելի լավ է ասեք, եթե գաք այստեղ գալիս եք խը֊ 

մ հլու և ինձ երկու անգամ ասել եք, ոբ ես էլ այստեղ դամ 

ձեզ հետ տեսնվելու, հապա ինչո՞ւ հիմս, երբ ես նայում 

էի փողոցից, թաքնվում էիք և ուղում էիք այստեղից հեռ ա֊ 

սալ։ Ես գա շատ լավ նկատեցի։ 

— Քա'հ֊քա՚հ։ Իսկ այն ժամանակ, երբ ես կանգնած էի 

ձեր շեմքին, և դուք էլ փակած աչքերով պառկած էիք ձեր 

բազմոցի վրա, ինչո՞ւ էիք քնած ձևանում, թեև ամենևին էլ 

քնած չէիքէ Ես դա շատ լավ նկատեցի։ 

— Ես կարող էիպատճառներ ունենալ«•« Դուք ինք֊ 

նեբգ այդ դիտեք։ 

— Ես էլ կարող էի իմ պատճառները ունենալ, թեև դուք 

գբանք չեք էլ իմանալ 

Ռասկոլնիկովը աշ արմունկը դրեց սեղանին, կզակը հե֊ 

նեց աջ ձեռքի մատներին և աչքերը հառեց Ա վիդրիգա յ լ ո ֊ 

վին։ Մի րոպեի ՛չափ ղննեց նրա դեմքը, որը առաջ էլ միշտ 

ապշեցնում էր նրան։ Այդ մի ինչ֊որ տարօրինակ դեմք էր, 

ասես դիմակ լիներ. սպիտակ էբ, կարմրաթուշ։ Սվիդրի֊ 

ԳաԱոՎԻ մորուքը բաց֊շիկավուն էր, շեկ մազերը գեռ բա֊ 

վական խիտ էինt Աչքերը խիստ լուրթ էին, դրանց նայ֊ 

վածքը շատ ծանր էր ու անշարժ։ Ինչ֊որ չափազանց տհաճ 

բան կար այդ գեղեցիկ և նրա աաբիքին անհամապատաս-

խան ջահելություն արտահայտող դեմքին։ Սվիդբիգա յլովի 

հագուստը պճնագեղ էր, ամառային, թեթև* առանձնապես 

փայլուն էր սպիտակեղենը։ Մատին կար թանկագին քարով 

մի մեծ մաաանիէ 

— Մի՞թե ես պեաք Է ձեզնով Էլ զբաղվեմ,— հանկարծ 

ասաց Ռասկոլնիկովը՝ ջղաձգական անհամբերությամբ ուղ֊, 
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ղակի դիմելով սրտաբացությանթեև դուք դուցե ամե-

նավտանգավոր մարգն եք, եթե ուզենաք վնաս հասցնել, 

սակայն ես չեմ ուզում այլևս որևէ բան թաքցնել։ Ես Հիմա 

ձեզ ցույց կտամ, որ կյանքը ինձ Համար այնքան էլ թանկ 

չէ, ինչպես Հավանորեն մտածում եք դուք։ Իմացեք, ես եկել 

եմ ձեզ ուղղակի ասելու, որ եթե դուք առաջվա պես ինչ֊որ 

դիտավորություն ունեք իմ քրոջ նկատմամբ և եթե դրա Հա-

մար մտածում եք որևէ բան օգտագործել այն ամենից, ինչ 

որ բացաՀայտվել է վերջին ժամանակներում, ապա ես ձեղ 

կսպանեմ, նախքան գուք ինձ բանտ կնստեցնեք* Իմ խոսքը 

Հաստատ է, դուք գիտեք, որ ես կկարողանամ կատարել այնt 

Երկրորդ, այս ամբողջ ժամանակվա ընթացքում ինձ թվում 

էր, որ կարծես թև դուք ուզում եք ինձ ինչ-որ բան ասեի 

եթե այդպես է, ապա ուրեմն շուտ ասացեք, որովՀետև ժա-

մանակը թանկ է և գուցե շատ շուտով արդեն ուշ լինի։ 

— Ո՞ւր եք այդպես շտապում,— Հարցրեց Ավիդրիգա յ ֊ 

լովը՝ Հետաքրքրությամբ նայելով նրան։ 

— Ամեն մեկն իր ուզածն է անում,— մռւսյլ ու անՀամ-

բեր ասաց Ռասկոլնիկովը։ 

— Դուք ինքներդ Հիմա սրտաբացության էիք կոչում, 

բայց Հրաժարվում եք պատասխանել Հենց առաջին Հարցիս, 

ժպտալով ասաց Ավիգրիգա յլովը։ — Զեզ շարունակ թր-

վում է, թե ես ինչ-որ նպատակներ ունեմ, դրա Համար էլ . 

կասկածանքով եք ինձ նայում։ Ի՛նչ արած, դա միանգա-

մայն Հասկանալի է ձեր վիճակում։ Բայց որքան էլ ես ուզում 

եմ մտերմանալ ձեզ Հետ, այնուամենայնիվ ջանք չեմ թա-

փի ձեզ Հակառակը Համոզելու։ Աստված վկա, չարժե գլուխ 

ցավեցնել, ու ես չէի էլ մտադրվում ձեզ Հետ խոսել մի որևէ 

լուրջ բանի մասին։ 

— Հապա ինչո՞ւ եմ ես ձեզ այդպես Հարկավոր եղելճ 

Չէ՞ որ դուք պտտվում էիք իմ շուրջը* 

— ՈրովՀետև դիտողության Համար դուք հետաքրքիր 

անձնավորություն եք։ Դուք ինձ գոլր եկաք ձեր վիճակի 

ֆանտաստիկությամբ, աՀա թե ինչով։ Բացի դրանից, գոգ 

այն անձնավորության եղբայրն եք, որն ինձ շատ էր Հետա-

քրրքրում, և վերջապես, Հենց այդ անձնավորությունից իր 

ժամանակին ես Հաճախ շատ բաներ էի լսում ձեր մասին և 
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դրանից ե ղրա կա ցր ե լ էի, որ դուք նրա վրա մեծ ազդեցոլ-

թյոէն ունեք* մի՞թե սա քիչ Է, քա'հ֊քա' հ֊քա'հ։ Սակայն 

խոստովանում եմ, որ ձեր հարցը շատ բարդ Է ինձ համար 

ու ես դժվարանում եմ դրան պատասխաներ Ահա, օրինակ, 

դուք ինձ մոտ եք եկել ոչ միայն գործով, այլև մի որևէ նոր 

բան իմանալու։ Այդպե՞ս է, հո այդպե՞ս է,— նենգ ժպիտով 

վրա էր տալիս ՍվիդրիդայլոյԼը,— *դե ուրեմն դրանից հետո 

պատկերացրեք, որ ես ինքս էլ դեռ ճանապարհին, վագոնում 

հույս էի դնում ձեր վրա, որ դուք էլ ինձ որևէ նոր բան կա֊ 

սեք, որ ինձ կհաջողվի ձեղնից մի որևէ օղուտ տեսներ Ահա 

թե մենք ինչով ենք հարուստt 

— Ի՞նչ օղ ուա աեսներ 

— Ի՞նչ ասեմ ձեղւ Մի՞թե ես այղ գիտեմ։ Տեսնամ եք, 

Լլի, թե ինչպիսի պանգոկոլմ եմ շարունակ նստՈէւք, ե սա 

ինձ հաճելի Է, այսինքն՝ ոչ թե հաճելի Է, այյ այնպես, Էլի, 

հո հարկավո՞ր Է մի տեղ նստեր Այստեղ այդ խեղճ Կատ-

յան Էլ Է լինում, տեսա՞ք... Գոնե ես լինեի լավ ուտող-

խմող, ակում բա յին խորտկասեր, թե չէ ա՛յ ինչ կարող եմ 

ատել (նա մատով ցույց տվեց սենյակի մի անկյունբ, որ-

տեղ մի փոքրիկ սեղանի վրա թիթեղյա ափսեով դրված էր 

կարտոֆիլով, վատ որակի բիֆշտեքս)։ Հա, դ ոլք ճաշե՞լ 

եք։ Ես կերել եմ ու էլ չեմ ուղում։ Գինի բոլորովին չեմ խր-

մում։ Բացի շամպայնից, ուրիշ ոչ մի գինի չեմ խմում։ Ամ֊ 

բ ողջ երեկոյան մի բաժակ շամպայն եմ խմում, այն էլ գլու-

խրս ցավում քւ Պ ատվիրել էի դա մատուցել, որպեսզի ուժ 

առնեմ, որովհետև մի տեղ եմ գնալու, և դուք տեսնում եք, 

որ տրամադրությունս առանձնապես լավ է։ Երբ դուք ինձ 

այստեղ տեսաք, ես աշակերտ ի պես թաքնվեցի այն պատ-

ճառով, որ կարծում էի, թե ինձ կխանգարեք, բայց կարծեմ 

(նա նայեց ժամացույցին) մի ժամ կարող եմ (ինել ձեզ 

հետ, հիմա հինգի կեսն է։ Կհավատա՞ք արդյոք, Որ կյան-

քումս դատարկություն է. լինեի գոնե կալվածատեր, հայր, 

ոլլան, լուսանկարիչ, ժուռնալիստՈչինչ> ոչ մի մասնա-

գիտություն։ Երբեմն նույնիսկ ձանձրալի է։ Հիրավի, կար-

ծում էի, թե դուք ինձ որևէ նոր բան կասեք։ 

— "՞Հ նք դուք և ինչո՞ւ եք այստեղ ժամաներ 

— Ով եմ ե՞ս։ Գիտե՞ք, ազնվական եմ, երկու տաբի 
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ղակի դիմելով սրտաբացության,— թեև դուք դուցե ամե-

նավտանգավոր մարգն եք, եթե ուզենաք վնաս Հասցնել, 

սակայն ես չեմ ուզում այլևս որևէ բան թաքցնել։ Ես Հիմա 

ձեզ ցույց կտամ, որ կյանքը ինձ Համար այնքան էլ թանկ 

չէ, ինչպես Հավանորեն մտածում եք գոգ։ Իմացեք, ես եկել 

եմ ձեզ ուղղակի ասելու, որ եթե դուք առաջվա պես ինչ-որ 

դիտավորություն ունեք իմ քրոջ նկատմամբ և եթե գրա Հա-

մար մտածում եք որևէ բան օգտագործել այն ամենից, ինչ 

ոբ բացաՀայտվել է վերջին ժամանակներում, ապա ես ձեզ 

կսպանեմ, նախքան դուք ինձ բանտ կնստեցնեք։ Իմ խոսքը 

Հաստատ է, դոգ գիտեք, որ ես կկարողանամ կատարել այն։ 

Երկրորդ, այս ամբողջ ժամանակվա ընթացքում ինձ թվում 

էր, որ կարծես թե գոգ ուզում եք ինձ ինչ-որ բան ասել, 

եթե այդպես է, ապա ուրեմն շուտ ասացեք, որովՀետև ժա-

մանակը թանկ է և գուցե շատ շուտով արդեն ուշ լինի։ 

— Ո՞ւր եք այդպես շտապում,— *՝աՐցբեց Սվիդբիգա յ ֊ 

լովը1 Հետաքրքրությամբ նայելով նրանt 

— Ամեն մեկն իր ուզածն է անում,— մռւսյլ ու անՀամ-

բեր ասաց Ռասկոլնիկովը։ 

— ՛հոգ ինքներդ Հիմա սրտաբացության էիք կոչում, 

բայց Հրաժարվում եք պատասխանել Հենց աոաջին Հարցիս, 

ժպտալով ասաց Ա վիդրիգա յլովը։ — Ձեզ շարունակ թր-

վում է, թե ես ինչ-որ նպատակներ ունեմ, դրա Համար էլ ՚ 

կասկածանքով եք ինձ նայում։ Ի՛նչ արած, դա միանգա-

մայն Հասկանալի է ձեր վիճակում։ Բայց որքան էլ ես ուզում 

եմ մտերմանալ ձեզ Հետ, այնուամենայնիվ ջանք չեմ թա-

փի ձեզ Հակառակը Համոզելու։ Աստված վկա, չարժե գլուխ 

ցավեցնել, ու ես չէի էլ մտադրվում ձեզ Հետ խոսել մի որև]է 

լուրջ բանի մասին։ 

— Հապա ինչո՞ւ եմ ես ձեզ այդպես Հարկավոր եղելճ 

Չէ՞ որ դուք պտտվում էիք իմ շուրջը* 

— ՈրովՀետև դիտողության Համար դոգ Հետաքրքիր 

անձնավորություն եք։ Դուք ինձ դուր եկաք ձեր վիճակի 

ֆանտաստիկությամբ, աՀա թե ինչով։ Բացի դրանից, գոգ 

այն անձնավորության եղբայրն եք, որն ինձ շատ էր Հետա-

քրրքրում, և վերջապես, Հենց այդ անձնավորությունից իր 

ժամանակին ես Հաճախ շատ բաներ էի լսում ձեր մասին և 
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ղրան Ի tj եզրակացրել Էի, որ դուք նրա վրա մեծ ազդեցու-

թյան ունեք* մի՞թե սա քիչ Է, քա' հ֊քա' հ֊քա' հ։ Սակայն 

խոստովանում եմ, որ ձեր հարցը շատ բարդ Է ինձ համար 

m ես դմ վա ր անում եմ դրան պատասխաներ Ահա, օրինակ, 

դուք ինձ մոտ եք եկել ոչ միայն գործով, այլև մի որևէ նոր 

բան իմանալու։ Այգպե՞ս է, հո այդպե՞ս է,— նենգ մպիտով 

վրա էր տալիս Սվիդբիգա յլո£ը,— *դե ուրեմն դրանից հետո 

պատկերացրեք, որ ես ինքս էլ դեռ ճանապարհին, վագոնում 

հույս էի դնում ձեր վրա, որ դուք էլ ինձ որևէ նոր բան կա֊ 

սեք, որ ինձ կհաջողվի ձեզնից մի որևէ օդուտ տեսներ Ահա 

թե մենք ինչով ենք հարուստt 

— Ի՞նչ օգուտ տեսներ 

— Ի՞նչ ասեմ ձեղt Մի՞թե ես այդ դիտեմ։ Տեսնամ եք, 

Լլի, թե ինչպիսի պանդոկում եմ շարունակ ն ս տ Ո է ՚ ք , ե սա 

ինձ հաճելի Է, այսինքն՝ ոչ թե հաճելի Է, այլ այնւ՚լես, Էլիէ 

հո հարկավո՞ր Է մի տեղ նստեր Այստեղ այդ խեղճ Կատ-

յան Էլ Է լինում, տեսա՞ք... Գոնե ես լինեի լավ ուտող-

խմող, ակումբային խորտկասեր, թե չէ ա՛յ ինչ կարող եմ 

ատել (նա մատով ցույց տվեց սենյակի մի անկյունր, որ-

տեղ մի փոքրիկ սեղանի վրա թիթեղյա ափսեով դրված էր 

կարտոֆիլով, վատ որակի բիֆշտեքս)։ Հա, դուք ճաշե՞լ 

եք։ Ես կերել եմ ու էլ չեմ ուզում։ Գինի բոլորովին չեմ խբ-

մում։ Բացի շամպայնից, ուրիշ ոչ մի գինի չեմ խմում։ Ամ֊ 

բողջ երեկոյան մի բաժակ շամպայն եմ խմում, այն էլ գլու-

խըս ցավում քւ Պ ատվիրել էի դա մատուցել, որպեսզի ուժ 

առնեմ, որովհետև մի տեղ եմ գնալու, և դուք տեսնում եք, 

որ տրամադրությունս առանձնապես լավ է։ Երբ դուք ինձ 

այստեղ տեսաք, ես Ա՛շակերտ ի պես թաքնվեցի այն պատ-

ճառով, որ կարծում էի, թե ինձ կխանգարեք, բայց կարծեմ 

(նա նայեց ժամացույցին) մի ժամ կարող եմ լինել ձեզ 

հետ* հիմա հինգի կեսն է։ Կհավատա՞ք արդյոք, Որ կյան-

քումս դատարկություն է, լինեի գոնե կալվածատեր, հայրt 

ոլլան, լուսանկարիչ, ժուռնալիստ,** Ոչինի ոչ մի մասնա-

գիտություն։ Երբեմն նույնիսկ ձանձրալի է։ Հիրավի, կար-

ծում էի, թե դուք ինձ որևէ նոր բան կասեք։ 

— ԲայՔ "՞Վ եք դուք և ինչո՞ւ եք այստեղ ժամաներ 

— Ով եմ ե՞սt Գիտե՞ք, ազնվական եմ, երկու տարթ 
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Հառաչել եմ հեծ ելա զորում, հեաո հենց այնպես թրևում էի 

այստեղ, Պետեր բուրգում, հետո էլ ամուսնացա Մ արֆա 

Պետրովնայի հետ ու ապրում էի գյուղում։ Ահա իմ կենսա-

գրությունը։ 

— Ղուք կարծեմ թուղթ խաղացո զ եք։ 

֊ Ոչ, ի՛նչ խաղացող։ Շուլերը խաղացող չէ։ 

Իսկ դուք շուլեր եղե լ եք։ 

— Ար՛* շուլեր էլ եմ եղել։ 

— Եվ ի՞նչ, ձեզ խփո՞ւմ էին։ 

՚ — Պատահում էբ։ Ի՞նչ կա ոբ։ 

— Դե ուրեմն կարող էին մենամարտի կանչել.,* Եվ առ-

հասարակ, դա թարմացոլցիչ է։ 

— Չեմ հակաճառի ձեզ և այն էլ ասած՝ փիլիսոփայելու 

վարպետ չեմ։ Խոստովանում եմ ձեզ, որ այստեղ եմ ժամա-

նել ավելի շուտ կանանց առնչությամբ։ 

— Հենց Մարֆա Պետրովնային թաղելուց անմիջապես 

հետո՞ ւ 

— Հա՛, էլի,— հբճվաղին շիտակությամբ ժպտաց Սվխգ-

բի զա յլովը։ — Ի՞նչ կա ոբ։ Դուք կարծես ինչ֊որ վատ րան 

եք համարում այն, ոբ ես այսպես եմ խոսում կանանց մա-

սին։ 

«— Այսինքն՝ ցոփությունն եմ վատ րան համարում, այն-

պես չէ՞։ 

— Ցոփությո՞ւնը» Այ թե որտեղից բռնեցիք։ Սակայն 

նախ և առաջ ձեզ ըստ կարգի կպատասխանեմ առհասարակ 

կանանց վերաբերյալ, գիտե՞ք, ես տրամադիր եմ շաղա-

կրատելու։ Ասացեք, ես ինչի՞ համար պիտի ժուժկալ չլինեմ։ 

Ինչո՞ւ ձեռք քաշեմ կանանցից, եթե նրանց սիրահար եմ։ 

Ղա գոնե զբաղմունք էi 

— Ուրեմն դուք այստեղ հենց միայն ցովւոլթյան վբա՞ 

եք հույս դնում։ 

— Ղե ի՛նչ կա որ, թեկուզ ցոփության վրա։ Ցոփությու-

նից եք կպել։ Ես գոնե սիրում եմ հարցը ուղղակի դներ Այդ 

ցոփության մեջ գոնե կա մի ինչ-որ մշտնջենա կան ութ յոլն, 

որը նույն իսկ հիմնված է բնության վրա սւ ենթակա չէ ֆ%սն-

ւոազիային, մշտավառ ածխակտորի պես մի ինչ-որ րան, 

tip գտնվում է արյան մեջ և գուցե գեո երկար ժամանակ, 
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տարին ե ր անցնելուց հետո այնքան էլ շուտ չի մարի։ Ինք-

ներդ համաձա յնեցեք, մի՞թե դա յուրատեսակ զբաղմունք 

— Այստեղ Ի՞նչ կա ուրախանալու։ Դա հիվանդություն 

է, վտանգավոր հիվանդություն։ 

— Բա՜ն ասացիք, էլի՛։ Ես համաձայն եմ, որ դա հի-

վանդություն է, ինչպես և ամեն ինչ, ոբ անցնում է չափից. 

այստեղ էլ անպայման հաց^լ Կլինի անցնել չափից, բայց 

չէ՞ որ նախճ դա մեկի մոտ այսպես է լինում, մյուսի մոտ 

ա յնսլես, և երկ բորդ, հասկանալի է, ամեն ինչում պահպա-

նիր չափը, հաշվենկատություն բ, որ թեև ստոր է, բայց ի՛նչ 

արած։ Եթե այդ չլին եր, թերևս մարդ ինքնասպանություն 

գործերt Ես համաձա յն եմ, որ կարգին մարդը պարտավոր 

է տանջվել, բայց և այնպես... 

— Իսկ գո»ք կկա բոզանա յի՛* ք ինքնասպան nt թյուն զոր֊ 

ծել։ 

— J Ք^Գ Բանյ— տհաճությամբ վրա բերեց Ավիգրի-

գայլովը,— ՐարՒ եղեք, մի խոսեք այդ մասին,— ավելաց-

րեց նա հապճեպորեն և նույնիսկ առանց որևէ սնապար-

ծության, որ արտահայտվում էր առաջվա իր բոլոր խոսքե-

րում։ Նրա դեմքը կարծես նույնիսկ փոխվեց։ — Դե ինչ 

արած, խոստովանում եմ աններելի թողությունս,— վախե-

նում եմ մահից և չեմ սիրում, երբ խոսում են դրա մասին։ 

Գիաե՞ք, եո մասամբ միստիկ եմ* 

— Լը մ, Մարֆա Պետրովնայի ուրվակա՜նը։ Ի՛նչ է, 

շարունակում է երևա՞լ։ 

— Այդ մի հիշեցնեք. Պետերբուրգում դեռ չի երևացել. 

էհ, թոզ գնա գրողի ծոցը,— ինչ-որ ջղայնոտ տեսքով գոչեց 

ԱվիգբիգաԱովյը։ — Ոչ, ավելի լավ է չխոսենք ալդ մասին*.* 

Ի միջի այլոց... հը՛մ, ժամանակը քիչ Է, ես չեմ կարող եր-

կար մնալ ձեզ հետ, ափսոս, ձեզ հաղսբգելու ջայր բաներ 

կան* 

— Կնոջ մո՞տ եք դեալուէ 
— Այո, կնոջ մոտ, այնպես, Էլի՛, պատահական առիթ 

Է.** ոչ, ես ուրիշ բաների մասին Էի խոսելուt 

— Լավ, իսկ նողկալիությունը, այդ ամբողջ իրադբու-
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Տաոայել եմ Հեծելազորում, Հետո Հենց այնպես թրևում էի 

այստեղ, Պետեր բուրգում, Հետո էչ ամուսնացա Մ արֆա 

Պետրովնայի հետ ու ապրում էի գյուղում։ ԱՀա իմ կենսա-

գրությունը։ 

— Ղուք կարծեմ թուղթ խաղացո զ եք։ 

֊ Ոչ, ի՛նչ խաղացող։ Շուլերը խաղացող չէ։ 

Իսկ դուք շուլեր եղե լ եք։ 

— Ա՛Ր1։ շողեր էլ եմ եղել։ 

— Եվ ի՞նչ, ձեզ խփո՞ւմ էին։ 

՚ — ՊատաՀում էր։ Ի՞նչ կա որ։ 

— Դե ուրեմն կարող էին մենամարտի կանչելԵվ առ-

Հասարակ, դա թարմացոլցիչ է։ 

— Չեմ Հակաճառի ձեզ և այն էչ ասած՝ փիլիսոփայելու 

վարպետ չեմ։ Խոստովանում եմ ձեզ, որ այստեղ եմ ժամա-

նել ավելի շուտ կանանց առնչությամբ։ 

— Հենց Մարֆա Պետրովնային թազելուց անմիջապես 

Հետո՞։ 

— Հա՛, էլի,— Հրճվագին շիտակությամբ ժպտաց Սվիդ-

բիգա յլովը։ — Ի՞նչ կա որ։ Դուք կարծես ինչ֊որ վատ բան 

եք Համարում այն, որ ես այսպես եմ խոսում կանանց մա-

սին։ 

«— Այսինքն՝ ցոփությունն եմ վատ բան Համարում, այն-

պես չէ՞։ 

— Ցոփությո՞ւնը» Այ թե որտեղից բռնեցիք։ Սակայն 

նախ և առաջ ձեզ ըստ կարգի կպատասխանեմ առՀասաբակ 

կանանց վերաբերյալ. գիտե՞ք, ես տրամադիր եմ շաղա-

կրատելու։ Ասացեք, ես ինչի՞ Համար պիտի ժուժկալ չլինեմ։ 

Ինչո՞ւ ձեռք քաշեմ կանանցից, եթե նրանց սիրաՀաբ եմ։ 

Դա գոնե զբաղմունք է։ 

— Ուրեմն դուք այստեղ Հենց միայն ցովւՈլթյան վբա՞ 

եք Հույս դնում։ 

— Դե ի՛նչ կա որ, թեկուզ ցոփության վրա։ Ցոփությու-

նից եք կպել։ Ես գոնե սիրում եմ Հարցը ուղղակի դներ Այդ 

ցոփության մեջ գոնե կա մի ինչ-որ մշտնջենա կան ութ յսլն, 

որը նույն իսկ Հիմնված է բնության վրա mi ենթակա չէ ֆան-

տազիային, մշտավառ ածխակտորի պես մի ինչ-որ բան, 

«/ւ գտնվում է արյան մեջ և գուցե դեռ երկար ժամանակ, 
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տարին ե ր անցնելուց հետո այնքան էլ շուտ չի մարի։ Ինք-

ներդ համաձա յնեցեք, մի՞թե դա յուրատեսակ զբաղմունք 

— Այստեղ Ի՞նչ կա ուրախանալու։ Դա հիվանդություն 

է, վտանգավոր հիվանդություն։ 

— Բա՜ն ասացիք, էլի՛։ Ես համաձայն եմ, որ դա հի-

վանգություն է, ինչպես և ամեն ինչ, ոբ անցնում է չափից. 

այստեղ էլ անպայման հաց^յ Կլք՚նի անցնել չափից, բայց 

չէ՞ որ նախճ դա մեկի մոտ այսպես է լինում, մյուսի մոտ 

ա յն պես, և երկրորդ, հասկանալի է, ամեն ինչում պահպա՛ 

նիր չափը, հաշվենկատություն ր, որ թեև ստոր է, բայց ինչ 

արած։ Եթե այդ չլին եր, թերևս մարգ ինքնասպանություն 

գործերt Ես համաձա յն եմ, որ կարգին մարդը պարտավոր 

է տանջվել, բայց և այնպես... 

— Իսկ դո»ք կկարողանայի՞ք ինքնասպանություն զոր֊ 

ծել։ 

— Ա՜յ Ք^Դ. Բանէ— տհաճությամբ վրա բերեց Ավիդրի-

դայլովը,— թարԻ եղեք, մի խոսեք այդ մասին,— ավելաց-

րեց նա հապճեպորեն և նույնիսկ առանց որևէ սնապար-

ծության, որ արտահայտվում էր առաջվա իր բոլոր խոսքե-

րում։ Նրա գեմքը կարծես նույնիսկ փոխվեց։ — Դե ինչ 

արած, խոստովանում եմ աններելի թուլությունս,— վախե-

նում եմ մահից և չեմ սիրում, երբ խոսում են դրա մասին։ 

Գիտե՞ք, ես մասամբ միստիկ եմ* 

— Հը՛մ, Մարֆա Պետրովնայի ուրվակա՜՜նը։ Ի՛նչ է, 

շարունակում է երևա՞լ։ 

— Այդ մի հիշեցնեք, Պետերբուրգում դեռ չի երևացել. 

էհ, թող գնա գրողի ծոցը,— ինչ-որ ջղայնոտ տեսքով գոչեց 

Սվիդբիգա յլովը։ — Ոչ, ավելի Լավ է չխոսենք այդ մասին 

A միջի այլոց... հը՛մ, ժամանակը քիչ է, ես չեմ կարող եր-

կար մնալ ձեզ հետ, ափսոս, ձեզ հաղսբգելու ջայր բաներ 

կան1 

— Կնոջ մո՞տ եք գնալու։ 

— Այո, կնոջ մոտ, այնպես, էլի՛, պատահական առիթ 

է... ոէ, ես ուրիշ բաների մասին էի խոսելու։ 

— Լավ, իսկ նողկալիությունըt այդ ամբողջ իբադրու-
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թյան նողկալիությունը ձեր վրա արդեն չի՞ ազդում, դուք 

Խւժ չունե՞ք ձեզ զսպելու։ 

— Դուք ուժի հավակնություն է՞լ ունեք, ք ա ՚ հ ֊ ք ա ՚ հ -

քա հ. Դուք հիմա ինձ զարմացրիք, Ռողիոն Ռոմանիչ, թեև 

kit նախապես գիտեի, որ այդպես կլինի։ Դուք ինձ հետ ցո-

փության և էսթետիկայի մասին եք խոսում։ Դուք Շիլլեր եք։ 

Դուք իդեալիստ եքt Այգ բոլորը, իհարկե, այդպես էլ պետք 

է էին ի և պետք էր զարմանալ, եթե այդպես չլիներ, բա յց և 

այնպես իրականում դա մի տեսակ տարօրինակ է „ , Ա'խ։ 

ափսոս որ ժամանակը քիչ է։ Դուք ամենահետաքբքիր անձ-

նավորությունն եք։ Ի դեպ, դուք սիրո՞ւմ եք Շիլլերին։ Ես շատ 

եմ ոիրոլմI 

— h այնպես, դուք որքա՛՛ն պոռոտախոս եք,— 

քԻէ ՂՂփ^1ոէԼ ասաց Ռասկոլնիկովը։ 

— Աստված վկա ոչ,— ՔՐՐ2ա1ո*1 պատասխան եց Ավիգ-

ր էգայլովը>— սակայն, չեմ վիճում, թող պոռոտախոս լի-

նեմ, բայց ինչո՞ւ չպոռոտախոսել, երբ գա անվնաս Է։ Ես 

յոթ տարի ապրել եմ զյուղում, Մարֆա Պետրովնայի մոտ, 

և հիմա հանդիպելով ձեզ պես խելացի մարդուն, խելոք և 

վերին աստիճանի հետաքրքիր մարդուն, ուղղակի ուրախու-

թյամբ եմ զրուցԱէմ, մանավանղ որ կես բաժակ գինի եմ 

խմել և արդեն գլխիս Է խվ՚եր Գլխավորն այն Է, որ գոյու-

թյուն ունի մի հանգամանք, ոբ ինձ շատ Է զբաղեցրել, բայց 

այդ մասին ես... կլռեմ։ Ո՞ւր եք շտապոլմ,— հանկարծ 

վախով հարցրեց Սվիդբիգա յլովը։ 

Ռասկոլնիկովը վեր Էր կացել։ Նրա տրամ ագբոլթյոլնը 

ծանր Էր, նա նեղվում Էր, իրեն անհարմար Էր զգում, որ 

այստեղ Էր եկել։ Նա համոզվեց, որ Սվիգրիգայլովը ամե-

նա դատարկ, ամենանվաստ չարագործն Է աշխարհում։ 

— Դե նստեցեք, Էլի, մնացեք,— խնդրում Էր Սվիդրի-

գա յլովը,— հրամայեցեք, որ ձեզ գոնե թեյ բերեն։ Դե, նըս֊ 

ւոեցեք, ես դատարկ բւսներ չեմ դուրս տա, այսինքնx չեմ 

խոսի իմ մասին։ Ես ձեզ մի որևէ բան կպատմեմ։ Ուղո՞ւմ 

եք ձեզ պատմեմ, թե ինչպես մի կին, ձեր ոճով ասած, <rփրր-

կեց» ինձ։ Դա նույնիսկ պատասխան կէինի ձեր առաջին 

հարցին, որովհետև այգ անձնավորությունը ձեր քույրն է։ 

Կարելի՞ է պատմել։ Ժա մա ն ւս կ կանցկացնեք, էլի՛։ 

- 5Տ0.— 



— Պատմեցեք, բայց ես հուսով եմ, որ դուք... 

— 0, մի անհանգստանաք։ Այն էլ ասեմ, Ավգոտյա Ռո-

մ անովնան կարող է միայն ամենախոր հարգանք ներշնչել 

Նույնիսկ մի այնպիսի վատթար ու դատարկ մարդուն, ինչ֊ 

ի սին ես եմ։ 

T l 

՚ — 'հուք դո՚ցե դիտեք (ասենք, ես ինքս եմ ձեզ պատ-

մել), որ ես նստած Էի այստեղ, պարտապանների կալանա-

տան ր, խոշոր պարտք ունենա լոլ պատճառով, ե դա վճա-

յ՚ելու համար ոչ մի միջոց չունեի,— սկսեց Ավիգրիդայլո-

վբւ — Հարկ չկա մանրամասն պատմել, թե ինչսլեէ/ այն 

ժամանակ ինձ փրկադնեց Մարֆա Պ ետ րովնան. if իա ե՞ք 

արդյոք, թե երբեմն ինչւդիսի խելացնորությամբ կարոդ Է 

սիրել կինը։ Այգ մի ազնիվ, շատ խելոք կին Էր (թեպետև 

բոլորովին կրթված չէր)։ Պատկերացրեք, որ հենց այդ ազ-

նիվ, բաւց խանդոտ կինը շատ անգամ սարսափելի կատա-

ղության հասնելուց և կշտամբանքներ թափելուց հետո ո-

րոշեց ինձ հետ յուրատեսակ համաձայնություն կնքել, որը 

ե կատարում էր մեր ամուսնության ամբողջ ժամանակա-

ընթացքում։ Բանն այն է, որ նա շատ մեծ էր ինձնից, բացի 

ալդ, բերանում շարունակ մեխակի ինչ֊որ համեմունք էր 

պահում։ Ես հոգուս մեջ այնքան խոզություն և յուրատեսակ 

շիտակություն ունեցա, որ նրան ուղղակի հայտարարեցի, 

որ չեմ կարող նրան բոլորովին հավատարիմ լինել։ Այս խոս-

տովանությունը նրան ուղղակի կատաղության հասցրեց, 

Pu'i9 Իմ կոպիտ շիտակությունը կարծես թե նրան մի քիչ 

դուր եկավ. «.Ուրեմն, մտածում է նա, սա չի ուզում խաբել, 

եթե նախապես այգպիս ի հայտարարություն է անում»* 

խանդոտ կնոջ համար այդ էլ բավական էր։ Երկար լացու-

կոծից հետո մեր միջև մի այսպիսի բանավոր համաձայնու-

թյուն կայացավ. աոաջին, ես երբեք չեմ թողնի Մարֆա 

Պ ետրովնա յին և միշտ կլինեմ նրա ամուսինը, երկրորդ, 

առանց նրա թույլտվության ոչ մի տեղ չեմ գնա. երբորդ, մըջ-

տա կան սիրուհի երբեք չեմ ունենա. չորրորդ, դրա համար 

Մարֆա Պետրովնան ինձ թույլ է տալիս երբեմն աչք դնել 
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թյան նողկալիությունը ձեր վրա արդեն չի՞ ազդում։ դուք 

ԽւJ չունե՞ք ձեզ զսպելու։ 

— Դուք ուժի հավակնություն է՞լ ունեք, քա՚հ-քա՚հ-

քա՚հէ Դուք հիմա ինձ զարմացրիք, Ռողիոն Ռոմանիչ, թեև 

ես նախապես գիտեի, որ այդպես կ լինի։ Դուք ինձ հետ ցո-

էիաւթյան և Էսթետիկայի մասին եք խոսում։ Դուք Շիլլեբ եք։ 

Դաւք իդեալիստ եք։ Այդ ԲքքԼ"րը> իհարկե, այդպես Էլ պետք 

Է լինի և պետք Էր զարմանալ, եթե այդպես չլիներ, բայց և 

այնպես իրականում դա մի տեսակ տարօրինակ Է„, Ա՛խ, 

ափսոս որ ժամանակը քիչ է։ Դուք ամենահետաքրքիր անձ-

նավորոկթյունն եք։ Ի դեպ, դուք սիրո՞ւմ եք Շիլլեբին։ Ես շատ 

եմ սիր ում։ 

— Բա յց և այնպես, դուք որքա՜ն պոռոտախոս եք,— 

ՔԻԼ ԳԳ4.^ԼՈէԼ ասաց Ռասկոլնիկովը։ 

— Աստված վկա ոչ,— ՔՐՔ2ալռվ պատասխանեց Ավիգ-

ԲՒգաԱռՎր>— սակայն, չեմ վիճում, թոզ պոռոտախոս լի-

նեմ. բայց ինչո՞ւ չպոռոտախոսել, երբ դա անվնաս է։ Ես 

յոթ տաբի ապրել եմ զյուղում, Մարֆա Պետրովնայի մոտ, 

և հիմա հանդիպելով ձեզ պես խելացի մարդուն, խելոք և 

վերին աստիճանի հետաքրքիր մարդուն, ուղղակի ուրախու-

թյամբ եմ զրուցում, մ տնավանդ ոբ կես բաժակ գինի եմ 

խմել և արդեն գլխիս է խվ՚եր Գիսավորն այն է, որ գոյու-

թյուն ունի մի հանգամանք, որ ինձ շատ է զբաղեցրել, բայց 

այդ մասին եսկլռեմ ։ Ռ՞լր եք շտապում,— հանկարծ 

վախով հարցրեց Ավ/՚գրիգայլովը։ 

Ռասկոլնիկովը վեր էր կացել։ նրա տրամադրությունը 

ծանր էր, նա նեղվում էր, իրեն անհարմար էր զգում, որ 

այստեղ էր եկել։ նա համոզվեց, որ Ավիդրիգայլովր ամե-

նադատարկ, ամենանվաստ չա րա գործն է աշխա րհում։ 

— Դե նստեցեք, էլի, մնացեք,— խնդրում էր Ավիդրի-

գա յլովը,— հրամայեցեք, որ ձեզ գոնե թեյ բերեն։ Դե, նըս֊ 

տեցեք, ես դատարկ բւսներ չեմ դուրս տա, այսինքն1 չեմ 

քսոսի իմ մասինt Ես ձեզ մի որևէ բան կպատմեմ։ Ուղո՞ւմ 

եք ձեզ պատմեմ, թե ինչպես մի կին, ձեր ոճով ասած, «փըր-

կեց» ինձ։ Դա նույնիսկ պատասխան կլինի ձեր առաջին 

հարցին, որովհետև այդ անձնավորությունը ձեր քույրն է։ 

Կարելի՞ է պատմել։ Ժամանակ կանցկացնեք, էլի՛։ 
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— Պատմեցեք, բայց ես Հուսով եմ, որ ղուք..* 

— 0, մի անհանգստանաք; Այն էլ ասեմ, Ավգոտյա Ռո֊ 

մանովնան կարող է միայն ամենախոր Հարգանք ներշնչել 

Նույնիսկ մի այնպիսի վատթար ու գատարկ մարդուն, ինչ֊ 

ւդիսին ես եմ։ 

'IV 

՚ — Ա՚ուք գուցե դիտեք Հասենք, ես ինքս եմ ձեղ պատ֊ 

մ ել), որ ես նստած էի այստեղ, պարտապանների կալանա֊ 

տանը, խ՛։ շոր պարտք ունենալու պատճաոով, և դա վճա-

րելու համար ոչ մի միջոց չունեի,— սկսեց Ավիդրիդտյլո-

ւ{ըւ — Հարկ չկա մանրամասն պատ if ել, թե ի նչպ ես այն 

մա մ անակ ինձ փրկագնեց Ս արֆա 

Պե տրովնան. էլիս։ե ք 

արդյոք, թե երբեմն ինչպիսի խելացնորությամբ կարող Է 

սիրել կինը։ Այգ մի ազնիվ, շատ խելոք կին Էր (թեպետև 

բոլորովին կրթված չէր)։ Պատկերացրեք, որ հենց այդ աղ֊ 

ն ի վ, բայց խանդոտ կինը շատ անգամ սարսափելի կատա-

ղության հասնելուց ն. կշտամբանքներ թափելուց հետո « ֊ 

րոշեց ինձ հետ յուրատեսակ Համաձայնություն կնքեի որը 

ե կատարում էր մեր ամուսնության ամբողջ ժամ անակա-

րնթացքոլմ։ Բանն այն է, որ նա շատ մեծ էր ինձնից, բացի 

ալդ, բերանում շարունակ մեխակի ինչ֊որ համեմունք էր 

պահում։ Ես Հոգուս մեջ այնքան խոզություն և յուրատեսակ 

շիտակություն ունեցա, որ նրան ուղղակի Հայտարարեցի, 

որ չեմ կարող նրան բոլորովին Հավատարիմ լինել։ Այս խոս-

տովանությունը նրան ուզղակի կատաղության Հասցրեց, 

բայց իմ կոպիտ շիտակությունը կարծես թե նրան մի քիչ 

դուր եկավ. «.Ուրեմն, մ տածում է նա, սա չի ուզում խաբել, 

եթե նախապես այդպիսի Հայտարարություն է անում»* 

խանդոտ կնոջ համար այգ էլ բավական էր։ Երկար լացու-

կոծից հետո մեր միջև մի այսպիսի բանավոր համաձայնու-

թյուն կայացավ. առաջին, ես երբեք չեմ թողնի Մարֆա 

Պ ետրովնա յին և միշտ կլինեմ նրա ամուսինը, երկրորդ, 

առանց նրա թույլտվության ոչ մի տեղ չեմ գնա* երրորդ, մըջ-

տա կան սիրուհի երբեք չեմ ունենա* չորրորդ, դրա համար 

Մարֆա Պետրովնան ինձ թույլ է տալիս երբեմն աչք դնել — 581 — 



աղախինների վրա, բայց ոչ այլ կերպ, քան իր գաղտնի 

գիտությամբ. հինգերորդ, աստված չանի ես սիրեմ մեր դա-

սի կանանց. վեցերորդ, աստված մի արասցե, եթե ես որևէ 

կնոջ նկատմամբ բռնկվեմ խորին և լուրջ ոիրով, ապա պետք 

է դա հայտնեմ Մ արֆա Պետբովնային։ Վերջին կետի վերա-

բերյալ Մարֆա Պետրովնան ամբողջ ժամանակվա ընթաց-

քում բավական հանղիսա էր. նա խելացի կին էր, հետևա-

բար հո չէր կարող ինձ վրա նայել այլ կերպ, քան անառա-

կի ե ցոփա կ լացի վրա, որը չի կարող լուրջ սիրել։ Բայց խե-

լացի կինը և խանդոտ կինը երկու տարբեր բաներ են, և 

հենց այդ է դժբախտությունը։ Սակայն որոշ մարդկանց 

մասին անաչառ դատելու համար հարկավոր է նախապես 

հրաժարվել որոշ կանխակալ հայացքներից և սովորաբար 

մեղ շրջա պատող մարդկանց ու առարկաներին ընտելացած 

լինելու սովորությոէնից։ Ես իրավունք ունեմ հ ուսալոլ, որ 

դուք ավելի ճիշտ կդատեք, քան որևէ մեկ ուրիշը։ Գուցե 

դուք Մարֆա Պ ետրովնայի մասին ծիծաղելի ոլ անհեթեթ 

բաներ շատ եք լսելt Իսկապես, Լ յ ՚ յ որոշ, խիստ ծիծաղելի 

սովորություններ ուներ. բայց ձեզ ուղղակի կասեմ, որ ան-

կեղծորեն ցավում եմ նրա տեսած անթիվ դառնությունների 

համար, որոնց պատճաոը ես էիւ էհ, կարծեմ սա բավական 

է քնքշա զույն կնոջ հիշատակին քնքշա գին ամոլսնու միան-

գամայն վա յելուչ OraiSOD ftinebre1֊/' համար։ Երբ մենք 

կռվում էինք, ես մեծ մասամբ լռում էի ու չէի ջղայնանում, 

ե այդ ջենտլմենությունը համարյա միշտ հասնում էր նպա֊ 

տակին. դա ազդում էր նրա վրա և նույնիսկ դուր էր գալիս 

նրան, լինում էին դեպքեր, երբ նա մինչև իսկ հպարտա-

նում էր ինձնով։ Իսկ ձեր քույրիկին նա չհանդուբժեց։ Զար-

մանալի էր, որ նա ռիսկ արեց այդպիսի գեղեցկուհուն բե-

րել իբ տունը իբրև դաստիարակչուհի։ Ես այդ բացատրում 

եմ նրանով, որ Մ արֆա Պետրովնան բոցաշունչ և ընկալու-

նակ կին էր ե ուղղակի սիրահարվեց, տառացիորեն սիրա-

հարվեց ձեր քույրիկին։ Եվ ին չպիսի"ն էր Ավդոտյա Ռոմա֊ 

նովն ան» Ես հենց առաջին հայացքից իմացա, որ բանը վատ 

՚ ? ամրանա tfiiiԼ (ֆրանս. ) t 
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է, կարող եմ հրապուրվել, և ի՞նչ եք կարծում, որոշեցի 

մինչև իսկ չն՛ստել նրանt Բայց Ավդոտյւս Ռոմանովնան ինքն 

արեց առաջին քայլք, հավատո՞ւմ եք, թե ոչ։ Հավատո՞ւմ եք, 

որ Մարֆա Պետրովնան այնտեղ էր հասնում, որ սկղրում 

ինձ վրա բա ր կան ում էր ձեր քր ոշ մասին իմ մշտական լոու-

թ$ան համար, Ավգոտյա Ռոմ անովնա յի մասին իր անրնդ-

հատ և սիրազեղ խոսքերին անյոարբեր լինելուս համար։ 

Ինքս էլ չեմ հասկանում, նա ինչ էր ուզում։ Դե իհար-

կե, Մ արֆտ Պե տրովնան Ավգոտյա Ռոմանովնային պատ-

մեց ինձ վերաբերող բոլոր գաղտն իքն երբ։ Դժբախտաբար 

նա սովորություն ուներ ուղղակի բոլորին պատմել մեր բո-

լոր բնտանեկան գաղտնիքները և ամենքին շարունակ գան-

գատվել, և ի՞նչրլես կարող էր չպատմել նաև այգ նոր, հիա-

նալի բարեկամուհուն։ Կարծում եմ, որ նրանք հենց միայն 

իմ մասին էին խոսում, և Ավգոտյա Ռոմանովնային անտա-

րակույս հայտնի գարձան ինձ վերաբերող բոլոր մոայի 

խորհրդավոր հեքիաթները... գրազ եմ զալիս, որ գուք էլ 

եք որևէ այդպիսի բան լսել։ 

—• Լսել եմ։ Լուժինը մեղադրում էր ձեզ, որ գուք նույ-

նիսկ երեխա յի մահվան պատճառ եք եղեր ճի՞շտ է գա։ 

Բարի եղեք, թողեք այդ բոլոր գռեհկությունները 

նողկանքով ու գժգոհությամբ ասաց Ավիդրիգայլովր,— եթե 

դուք անպայման ուզում եք իմանալ այդ ամբողշ անհեթե-

թությունը, ապա ես երբևէ կպատմեմ ձեզ, իսկ հիմա... 

— Ասում էին նաև, որ դուք գյուղում ինչ-որ սպասավոր 

եք ունեցել և իբր թե նույնպես ինչ֊որ բանի պատճառ եք 

եղեր 

— Խնդրեմ, բավական է,— բացահայտ անհամբերու-

թյամբ դարձյալ վրա բերեց Ա վիդրիգա յլովը։ 

— Դա այն սպասավորը չէ՞, որ մեռնելուց հետո երևում 

էբ ձեր աչքին,— գալիս էր ծխամորճը թութուն լցնելու... 

ինքներդ եք այդ ինձ պատմել,— ավելի ու ավելի շղագրգիռ 

էր դաոնում Ռասկոլնիկովը։ 

Ավիդրիգա յլովը ուշադրությամբ նայեց Ռա սկոլնիկովին, 

ու վերջինիս թվաց, թե այդ հայացքում կայծակի պես վայր-

կենաբար չարախինդ քմծիծաղ շողաց, բայց Ավիդրիդայլո-

վը զսպվեց և շատ քաղաքավարի պատասխանեց» 
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աղախինների վրա, բայց ոչ այլ կերպ, քան իր գաղտնի 

գիտությամբ. Հինգերորդ, աստված չանի ես սիրեմ մեր դա-

սի կանանց. վեցերորդ, աստված մի արասցե, եթե ես որևէ 

կնոջ նկատմամբ բռնկվեմ խորին և լուրջ ոիրով, ապա պետք 

է դա Հայտնեմ Մ արֆա Պետբովնային։ Վերջին կետի վերա-

բերյալ Մարֆա Պետրովնան ամբողջ ժամանակվա ընթաց-

քում բավական Հանղիստ էր. նա խելացի կին էր, հետևա-

բար Հո չէր կարող ինձ վրա նայել այլ կերպ, քան անառա-

կի ե ցոփակյացի վրա, որը չի կարող լուրջ սիրել։ Բայց խե-

լացի կինը և խանդոտ կինը երկու տարբեր բաներ են, և 

հենց այդ է դժբախտությունը։ Սակայն որոշ մարդկանց 

մասին անաչառ դատելու Համար հարկավոր է նախապես 

հրաժարվել որոշ կանխակալ հայացքներից և սովորաբար 

մեղ շրջապատող մարդկանց ու առարկաներին ընտելացած 

լինելու սովորությանից։ Ես իրավունք ունեմ Հ ուսալոլ, որ 

դուք ավելի ճիշտ կդատեք, քան որևէ մեկ ուրիշը։ Գուցե 

դուք Մարֆա Պ ետրովնայի մասին ծիծաղելի ոլ անհեթեթ 

բաներ շատ եք լսելt Իսկապես, Լ յ ՚ յ որոշ, խիստ ծիծաղելի 

սովորություններ ուներ. բայց ձեզ ուղղակի կասեմ, որ ան-

կեղծորեն ցավում եմ նրա տեսած անթիվ դառնությունների 

համար, որոնց պատճառը ես էիւ էհ, կարծեմ սա բավական 

է քնքշա զույն կնոջ հիշատակին քնքշա ղին ամոլսնու միան-

գամայն վա յելուչ OraiSOD ftinebre1֊/' Համար։ Երբ մենք 

կռվում էինք, ես մեծ մասամբ լռում էի ու չէի ջղայնանում, 

ե այդ ջենտլմենությունը համարյա միշտ հասնում էր նպա֊ 

տակին. դա ազդում էր նրա վրա և նույնիսկ դուր էր դալիս 

նրան, լինում էին դեպքեր, երբ նա մինչև իսկ հպարտա-

նում էր ինձնով։ Իսկ ձեր քույրիկին նա չհանդուբժեց։ Զար-

մանալի էր, որ նա ռիսկ արեց այդպիսի գեղեցկուհուն բե-

րել իբ տունը իբրև դաստիարակչուհի։ Ես այդ բացատրում 

եմ նրանով, ոբ Մ արֆա Պետրովնան բոցաշունչ և ընկալու-

նակ կին էր ե ուղղակի սիրահարվեց, տառացիորեն սիրա-

հարվեց ձեր քույրիկին։ Եվ ինչպիսի"ն էր Ավդոտյա Ռոմա֊ 

նովն ան» Ես հենց առաջին Հայացքից իմացա, որ բանը վատ 

՚ ? ամրանա tfiiiԼ (ֆրանս. ) t 
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է, կարող եմ հրապուրվել, և ի՞նչ եք կարծում, որոշեցի 

մինչև իսկ չն՚սլել նրանt Բայց Ավդոտյւս Ռոմանովնան ինքն 

արեց առաջին քայլք, հավատո՞ւմ եք, թե ոչ։ Լավատո՞ւմ եք, 

որ Մարֆա Պետրովնան այնտեղ էր հասնում, որ սկղրում 

ինձ վրա բարկանում էր ձեր քրոշ մասին իմ մշտական լռու-

թյան համար, Ավգոտյա Ռոմ անովնա յի մասին իր անրնգ-

հատ և սիրազեղ խոսքերին անյոարբեր լինելուս համար։ 

Ինքս էլ չեմ հասկանում, թե նա ինչ էր ուզում։ Դե իհար-

կե, Մարֆա Պետրովնան Ավգոտյա Ռոմանովնային պատ-

մեց ինձ վերաբերող բոլոր գաղտն իքն երբ։ Դժբախտաբար 

նա սովորություն ուներ ուղղակի բոլորին պատմել մեր բո-

լոր բնտանեկան գաղտնիքները և ամենքին շարունակ գան-

գատվել, և ի՞նչրլես կարող էր չպատմել նաև այգ նոր, հիա-

նալի բարեկամուհուն։ Կարծում եմ, որ նրանք հենց միայն 

իմ մասին էին խոսում, և Ավգոտյա Ռուք անովնա յին անտա-

րակույս հայտնի գարձան ինձ վերաբերող բոլոր մոայլէ 

խորհրդավոր հեքիաթները... Գրազ եմ զալիս, որ գուք Էլ 

եք որևէ այդպիսի բան լսել։ 

—• Լսել եմ։ Լուժինը մեղադրում էր ձեզ, որ գուք նույ-

նիսկ երեխա յի մահվան պատճառ եք եղեր ճի՞շտ է գա։ 

Բարի եղեք, թողեք այդ բոլոր գռեհկությունները 

նողկանքով ու գժգոհությամբ ասաց Ավիդրիգայլովր,— եթե 

դուք անպայման ուզում եք իմանալ այդ ամբողշ անհեթե-

թությունը, ապա ես երբևէ կպատմեմ ձեզ, իսկ հիմա... 

— Ասում էին նաև, որ դուք գյուղում ինչ-որ սպասավոր 

եք ունեցել և իբր թե նույնպես ինչ֊որ բանի պատճառ եք 

եղեր 

— Խնդրեմ, բավական է,— բացահայտ անհամբերու-

թյամբ դարձյալ վրա բերեց Ա վիդրիգա յլովը։ 

— Դա այն սպասավորը չէ՞, որ մեռնելուց հետո երևում 

էբ ձեր աչքին,— գալիս էր ծխամորճը թութուն լցնելու... 

ինքներդ եք այդ ինձ պատմել,— ավելի ու ավելի շղագրգիռ 

էր դաոնում Ռասկոլնիկովը։ 

Ավիդրիգա յլովը ուշադրությամբ նայեց Ռա սկոլնիկովին, 

ու վերջինիս թվաց, թե այդ հայացքում կայծակի պես վայր-

կենաբար չարախինդ քմծիծաղ շողաց, բայց ԱվիդբիդայլՈ-

վը զսպվեց և շատ քաղաքավարի պատասխանեց» 
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Հենց նա է որ կա։ Ես տեսնում եմ, որ այդ ամենը 

ձեղ կ'լ է չափազանց Հետս։քրքրում, ու պայւտք կհամարեմ 

առաջին իսկ հարմար առիթին ըստ ամենայնի բավարարել 

ձեբ հետաքրքրությունըt Գրողը տանի, ես տեսնում եմ, որ 

իրոք կարող եմ որևէ մեկին ռոմանտիկ անձնա վորություն 

թվալ։ Դե ինքներդ դատեցեք, թե ես դրանից հետո որչափ 

պարտավոր եմ շնորհակալ լինել Մարֆա Պետրովնայից, 

որ նա իմ մասին ձեր ք՛՛ուրիկին այդքան խորհրդավոր ու 

հետաքրքիր բաներ էր պատմել։ Չեմ համարձակվում դա-

աել դրանց թողած տպավորության մասին. բայց, համե-

նայն դեպս, այդ ինձ համար ձեռնտոլ էր։ Բնականաբար 

նողկանք զղալով դեպի ինձ և չնայելով, որ ես միշտ մռայլ 

և վանող տեսք էի ունենում, Ավղոտյա Ռոմ անովնան ի վեր-

ջո սկսեց կարեկցել ինձ, խղճալ կորած մարդուն։ Իսկ երբ 

աղջկա սիրտը կարեկցում է, ապա հասկանալի է, որ դա 

առավելապես վտանդավոր է նրա Համ ար։ Այստեղ անպայ-

ման ցանկություն է առաջանա մ «փրկել», խելքի բերել, 

հարություն տալ, ավելի ազնիվ նպատակների կոչել, դեպի 

նոր կյանք և ղործունեոլթ յոլն մղել, դե, հայտնի բան է, 

թե ինչեր կարելի է եբաղել այդ ուղղությամբ։ Ես իսկույն 

դլխի ընկա, որ թռչնակը ինքն է թռչում դեպի թակարդը, ու 

իմ հերթին պատրաստվեցի նրան րնդոլնելա ։ Դուք կարծես 

թե մոռ յլվո՞ւմ եք, Ռողիոն Ռոմանիչ։ Ռչինչ, ինչպես դի-

տեք, վերջը դատարկ րան դուրս եկավ։ (Գրոզր տանի, ինչ-

քա՜ն դինի եմ խմում)։ Գիտե՞ք, ես միշտ, հենց սկզբից 

ափսոսում էի, որ ձեր քրոջր բախտ չէր վիճա կվե լ ծնվելու 

մեր թվականության երկրորդ կամ երրորդ հարյուրամյա-

կում, տիրակալ իշխանի կամ որևէ կա ռա վարլի կամ Փոքր 

Աս ի այո ւմ պ fin կոն սո Լքի տանը։ Անտարակույս, նա կլիներ 

ut (ն անձանցից մեկը, որոնո նահատակության էին են թալ։կ֊ 

վել, և իհարկե կմttfտար, երբ իր կուրծքր դաղեին շիկացած 

ունելիով։ Նա ինքր կմատնվեր ղրան, իսկ 1ՈՐՐՈՐԴ և հինգե-

րորդ դարերում կզնար եղիպտա կան -սնապատ, այնտեղ 

կապրեր երեսուն տարի, կսնվեր արմտիքներով, հրճվանքն ե ֊ 

րով ու տեսիլքներով։ Նա ինքը հենց այդ է տենչում և ձրդ-

տում է որևէ մեկի համար շուտափույթ որևԼ տ։տ:ոապանք 

ընղուն ել, ու եթե չլինի այղ տառապանքը, նա թերևս Աքա-

֊ ա -



տուՀանից ներքև նետվի։ Ես լսել եմ մի ինչ-որ պարոն Ռա-

ղումիքսինի մասին։ Ասում են, որ նա խելացի մարդ է (որ 

ազգանունից էլ է երևում*, երևի սեմինարիստ է) և թոզ 

պահպանի ձեր քրոջը։ Մի խոսքով, ես կարծես թե հասկա-

ցել եմ ձեր քրոջը, և գա ինձ համար պատիվ եմ համարում։ 

Բայց, ինքներգ գիտեք, ծանոթության սկզբում մարգ միշտ 

էլ մի տեսակ թեթևա միտ ու հիմար է լինում, սխալ հա-

յացքներ է ունենում, չի տեյյնու յ* այն, ինչ-որ պետք է տես-

նի։ Գրոզր տանի, ինչո՞ւ է նա այգպես գեզեցիկ։ Ես մե-

ղավոր չեմ1 Մի խոսքով, իմ մեջ ամենաանզուսպ հեշտասի-

րության պոռթկում առաջացավ։ Ավգոտյա Ռոմանովնան 

սաբսաւիելի, չլսված ու չտեսնված չափով ողջախոհ է։ (Տե-

սեք, ես ձեր քրոջ մասին սա հտղորգոլմ եմ որպես վւաստ։ 

Չնայած իր մեծ խելքին, նա մոլորության չափ ողջախոհ է, 

և գա կվնասի նրան)։ Մեզ մոտ ընդունվեց մի աղջիկ, իբրև 

սպասուհի, անունը Պարաշա։ նա սևաչյա էր։ նրան նոր էին 

բերել ուրիշ գյուղից։ Շատ սիրունիկն էր, բայց անհավանա-

կանության չափ հիմար։ Ամբողջ բակով մեկ լացուկոծ, աղ-

մուկ բարձրացրեց, ու սկանդալ եղավ։ Մի անգամ, ճաշից 

հետո, Ավգոտյա Ռոմանովնան այգու մի ծառուզիում ինձ 

մենակ գտավ, ու զայրացած պ ա հ ա ն ջ ե ց ինձնից, որ ես խեղճ 

Պ արաշային հանգիստ թոզնեմ։ Այդ համարյա թե մեր ա-

ոաջին խոսակցությունն էր։ Ես, իհարկե, պատիվ համարե-

ցի կատարել նրա ցանկությունը. աշխատեցի պարտված, 

շփոթված ձևանալ, մի խոսքով, լավ կատարեցի իմ դերը։ 

Սկսվեցին հարաբերություններ, խորհրդավոր խոսակցություն-

ներ, հորդորանքներ, խրատն եր, խնդրանքներ, աղերսանք-

ներ, նույնիսկ արցունքներ, կհավատա՞ք, նույնիսկ ար-

ցունքներ։ Ահա թե ինչ ուժի է հասնում աղջիկներից ոմանց 

տենչը4 խրատել ուրիշներին։ Իհարկե, ես ամեն ինչ վերա-

գրեցի իմ բախտին, լույս տենչացող և դրան ծարավի ձևա-

ցա և ի վերջո գործագրեցի կնոջ սիրտը նվաճելու մեծա-

գույն և հա ստա տուն միջոցը, մի միջոց, որ երբեք և ոչ ոքի 

չի խաբի և որը ազգում է բոլոր աղջիկների վրա, առանց 

1 Ռաղումիխին (pa3yM բառից է,— խ^լթ, բանականություն) (6. թ.)։ 
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որևէ բացառությատտ ։ Այդ միջոցը հայտնի Է, դա շողոքոր֊ 

թոլթյունն Է։ Աշխարհում շիտակությունից ավելի դժվար և 

շողո քո բթությունից ավելի դյուրին բան չկա։ Եթե շիտա-

կոլթյան միայն մեկ հարյուրերորդական մասը կեղծ Է, ապա 

իսկույն դիսոնանս Է տեղի ունենում, և դրան հետևում Է 

սկանդալըt Ւսկ եթե շողոքորթութ յոլնր նույնիսկ ամբողջո-

վին կեղծ Է, այդ դեպքում Էլ դուրեկան Է և հաճույքով Է 

լսվում, թ ե կոլղև կոպիտ հաճույքով։ Եվ որքան Էլ կոպիտ 

էՒ^ի շողոքորթությունը, գոնե կիսով չափ անպայման ճըշ-

մարտությոլն Է թվում։ Այդպես Է լինում հասարակության 

զարգացման բոլոր աստիճաններում և նրա pոլոր խավե-

րում։ Շ ողոքորթությամբ նույնիսկ վեստալուհուն Էլ կարելի 

Է գայթակղեցնել։ Իսկ սովորական մարդկանց մասին խո-

սեւն Էլ ավելորդ Էt Չեմ կարող առանց ծիծաղի հիշել, թե 

ինչպես մի անգամ գայթակղեցրի իր ամուսնուն, իր երե-

խաներին նվիրված և իր առաքինություններով տարված մի 

տիկնոջ։ Որքա՛ն զվարճալի Էր դա և ինչպիսի՜ հեշտությամբ 

կատարվեց։ Տիկինը իսկապես որ գոնե յուրովի առաքինի 

Էր։ Իմ ամբողջ տակտիկան այն Էր, որ ես ուղղակի յուրա-

քանչյուր րոպե տառապյալ Էի ձևանում և խոնարհվում Էի 

նրա ողջախոհության առջև։ Ես թունդ շողոքորթում Էի, ոլ 

հենց որ նա սեղմում Էբ ձեռքս և նայում ինձ, ես ինձ կըշ-

տամբում Էի, ոբ այդ բանին ուժով եմ հասել, որ նա դիմա-

գրում Էր, այնպես Էր դիմադրում, որ ես անշուշտ և երբեք 

ոչինչ չէի ստանա, եթե այսպես անբարոյական չլինեի, որ 

նա անմեղ լինելով, չէր նախատեսել իմ նենգամտությունը 

և առանց դիտավորության, ինքն էլ այդ չիմանալով, են-

թարկվել էր ինձ և այլն, և այլն։ Մի խոսքով, ես ամեն ինչի 

հասա, իսկ տիկինս միանգամայն հավատացած էբ մնումt 

թե ինքը անմեղ է ու ողջախոհ և կատարում է իր բոլոր 

պարտականությունները ու բոլորովին անսպասելիորեն է 

կործանվել։ Եվ որքա ն նա բա բկացավ ինձ վրա, երբ ես 

վերջ ի վերջո նրան հայտարարեցի, թե իմ անկեղծ համսզ-

մամբ նա էլ ճիշտ այնպես հաճույքներ էր Փնտրում, ինչպես 

և եսt Խեղճ Մարֆա Պետրովնան նույնպես շատ էր ենթարկ-

վում շողոքորթ ութ յան, ու եթե ես ուզենայի, ապա դեռ նրա 

կենդանության ժամանակ նրա ամբողջ կալվածքը գրել կտա֊, 
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յի ինձ վքւա։ (Սակայն եո ոաքսափելի շաա եմ գինի խմում 

և շաղակրատում)։ Հուսով եմ, որ դուք չեք բարկանա՛, եթե 

ես Հիմա ասեմ, որ սկսվել էբ նույնպիսի էֆեկտի իբագոր-

ծումը նաև Ավդոտյա Ռոմանռվնա յի նկատմամբ։ Բայց, ես 

ինքս Հիմար ու անհամբեր էի և փչացրի ամբողշ գործըt Դեռ 

առաջ էլ մի քանի անդամ (առանձնապես մի անդամ) Ավ-

գոտ յա Ռոմանռվնա յին բո^րովքն դուր չեկավ իմ աչքերի 

աբտաՀա յտությունը, կՀավատա" ք դրան։ Մի խոսքով, աչ-

քերումս ավելի ու ավելի ուժեղ և անզգուշաբար էը բռնբկ-

վում որոշ չափի Հուրը, որը վախեցնում էր նրան և ի վերշո 

նրա Համար ատելի դարձավ։ Հարկ չկա պատմել մանրա-

մասնությունները, թե ինչպես մենք անջատվեցինք։ Այս-

տեղ ես դարձյալ Հիմարացա* Սկսեցի ամ են ա կո պիտ կեր-

պով ծազրի առնել նրա բոլոր Հորդորանքներն ու վարվեցո-

ղությունը* դարձյալ մեշտեղ եկավ Պարաշան, ինչպես և 

ուրիշները• մի խոսքով, սաստիկ աղմուկ ու ժխոր սկսվեց։ 

0, եթե գուք, Ռոդիոն Ռոմանովիչ, դեթ մի անդամ ձեր 

կայանքում տեսնեի՜ք, թե ձեր քրոջ աչքերը ինչպես են եր-

բեմն կայծկլտում։ Ի նչ արած, ոբ ես Հիմա Հարբած՝ եմ և 

ահա արդեն մի ամբողջ բաժակ գինի եմ խմել, ես ճշմաբ֊ 

տոէթյոէնն եմ ասում. Հավատացնում եմ ձեզ, որ այդ նայ-

վածքը ես տեսնում Էի երագումս* ի վերջո ես չէի կարողա-

նում- տանել նրա շբջազգեստի շրշյունը։ ես կարծում էի, թե 

ընկնավոր կդառնամ, երբեք չէի երեակայել, թե կարող եմ 

այդպիսի մ՞ոլեգնության Հասնել։ Մի խոսքով, անՀրաժեշտ էր 

հաշտվեր թայց դա արդեն անկարելի էր։ Երևակա յեցեք, թե 

ես այն ժամանակ ինչ արեցի* այ թե կատաղությունը մար-

դուն ինչ աստիճանի բթացման է Հասցնում։ Կատաղած վի-

ճակում երբեք և ոչ մի բան մի ձեռնարկեք, Ռոդիոն Ռոմա-

նիր Հաշվի՝ առնելս վ, որ Ավդոտյա Ռոմանովնան իրոք աղ-

քատ է (ախ, ներեցեք, ես չէի ուզում այդ խոսքն ասեի 

բայց չէ՞ որ միևնույն է, եթե նույն Հասկացողությունն է 

արտահայտվում), մի խոոքով, իը ձեռքերի աշխատանքով 

է ապրում, պահում է մորը Խ ձեղ (ախ, ոատանահ տանի, 

դարձյալ նոթոտվում եք**,), ես որոշեցի նբան աաաքաբկել 

իմ թո\որ փողերը (ես այն ժամանակ կարող էի տնոբինեք 

մինչև երեսուն Հազար ռութլի), այն պայմանով, որ նա ինձ 
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հետ փախչի թեկուզ այստեղ, Պ ետհբբուբգ։ Հասկանալի է, 

որ ես այստեղ կխոստանայի Հավերժական սեր, երանու-

թյուն ե այլն, և այլն։ Կհավատա՞ք, ես այն ժամանակ այն-

քան էի սիրահարվել, որ եթե նա ինձ ասեր՝ մ որթ իր կամ 

թունավորիր Մարֆա Պետրովնային և ամուսնացիր ինձ հետ 

գա անմիջապես կկատարվեր։ Բայց ամեն ինչ կատաստրոֆով 

վերջացավ, ղա արղեն հայտնի է ձեզ, ու ինքներդ կարող եք 

դատել, թե ես ինչպիսի կատաղության կարող էի հասնեի 

իմ ան ալով, որ Մարֆա Պետրովնան այդ ժամանակ մեջտեղ էր 

բերել այղ ամ ենաստոր պաշտոն յա յին, էուժինին, ու քիչ էբ 

մնում հարսանիք սարքեր, որ էապես կլիներ նույնը, ինչ Որ ես 

էի առաջարկում։ Այդպե՞ս է, այո՞, հո այդպե՞ս է։ Ես նկա-

տում եմ, որ դուք սկսել եք ինչ-որ ուշադրությամբ լսեի** 

հետաքրքիր երիտասարդ եք*** 

Ս վիդրիգա յլովը անհամբերությամբ բռունցքը խփեց սե-

ղանին։ Նա կարմբա տակել էր։ Ռասկոլնիկովը պարզ տես-

նում էր, ոբ նրա վրա թունդ ազդել էր մեկ կամ մե կոլկես 

բաժակ շամպայնը, որ նա խմել էր կոլմ-կում, աննկատե-

լիորեն։ Ռասկոլնիկովը որոշեց օգտվել առիթից։ Ս Վէդրէ" 

Գայլովը խիստ կասկածելի էր նրա համար։ 

Սրանից հետո ես լիովին համոզված եմ, ոբ դուք իմ 

քրոջ համար եք ժամանել այստեղ,— ուղղակի և շիտակու-

թյամբ ասաց նա Սվիդրիգայլովին, որպեսզի էլ ավելի 

գրգռի նրան։ 

— Օֆ, բավական է,— ասես հանկարծ ուշքի եկավ 

Սվիդրիգայլովր>— ես հո ձեզ ասել եմ այդ մասին... և բա-

ցի դրանից, ձեր քույրը ինձ տանել չի կարողանում։ 

— Դե, ես դրանում համոզված եմ, այո, չի կարողանում 

տանել, բայց հիմա բանը այդ չէ* 

— Ղոլք գբանում համոզվա՞ծ եք* (Ս վիդրիգա յլովը կկո-

ցեց աչքերը և հեգնանքով ժպտաց)։ Դոլք իրավացի եք, նա 

ինձ չի սիրում, բայց երբեք երաշխավորված մի լինեք ա֊ 

մուսնու և կնոջ կամ սիրեկանի ու սիրուհու գործերսւմ t 

Այստեղ միշտ լինում է մի հանգամանք, որը միշտ անհայտ 

է մնում ամբողջ աշխարհին և հայտնի է լինում միայն նը-

բանց երկուսին։ Դուք հավատացա՞ծ եք, սր Ավդոտյա Ռո-

մանովնան ինձ զզվանքով էր նայում։ 
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— Երբ դուք ւսյդ մասին պատմում էիք, ձեր մի քանի 

խոսքերից ու արտահայտություններից ես նկատեցի, որ 

դուք հիմա էլ ինչ-որ նպատակներ և բոլորովին անհետա-

ձգելի դիտավորություններ ունեք Դունյայի նկատմամբ« 

դրանք, իհարկե, ստոր են։ 

— Ինչպե՜ս։ Ես բերանիցս այդպիսի խոսքեր և արտա-

հայտություննե՞ր եմ թռցրել,—^ պարզամտորեն, վախեցած 

ասաց Սվիդբիգա յլո վը՝ սձՏենևին ուշադրություն չդա րձնե-

լով իր դիտավորությունները բնորոշող մակդիրի վրա։ 

— Դուք հիմա էլ եք դրանք թոցնոլմ ձեր բերանից. ասա-

ցեք, ինչի՞ ց եք ա յդպես վախենում ։ Ինչո՞ւ հիմա հանկարծ 

վախեցաք։ 

— Ե՞ս եմ վախենում։ Ձեզնի՞ց։ Ավելի շուտ դուք կվա-

խենաք ինձնից, cher a m i 1 ! Եվ ի՞նչ վայրահաչություն է 

սա... Սակայն ես հարբեցի, ես այդ տեսնում եմ. քիչ մը-

նաց էլի բերանիցս բան թռցնեի։ Կորչի' դինին, է՛ յ, ջո՛ւր։ 

նա վերցրեց շիշը և առանց քաշվելու լուսամ ուտից դուրս 

շպրտեց։ Ֆիլիպը շՈլր բերեց։ 

— Ս՚յգ բոլորը դատարկ բան է,— ասաց Ավիդրիգա յլո-

վը՝ թրշելով երեսսրբիչը և գնելով գլխին,— իսկ ես կարող 

եմ մի խոսքով լռեցնել ձեզ և ցրիվ տալ ու ոչնչացնել ձեր 

բոլոր կասկածանքները։ Զորօրինակ, գիտե՞ք արդյոք, որ ես 

ամուսնանում եմ։ 

— Դուք այդ աոաջ էլ եք ինձ ասել։ 

— Ասե՞լ եմ։ Մ ոռացա։ Բայց այն ժամանակ ես չէի 

կարող հաստատ ասել, որովհետև հարսնացու նույնիսկ չէի 

տեսել, ես միայն մտադրվում էի։ Իսկ հիմա ես արդեն 

հարսնացու ունեմ, գործը գլուխ է բերվել, ու եթե չլինեին 

անհետաձգելի գործերը, ես անպայման ձեզ կտանեի նրանգ 

մոտ, որովհետև ուզում եմ ձեզնից խորհոլրգ հարցնել։ Օֆ, 

գրողը տանի, ընդամենը տասը րոպե է մնում։ Տեսեք, նայե-

ցեք ժամացույցին, սակայն ես ձեզ կպատմեմ իրողությու-

նը, որովհետև հե տաքոքիր բան է սա. իմ ամուսնությունը, 

ա յսինքն՝ յուրատեսակ հետաքրքիր, ո՞ւր, էլի դնո՞ւմ եքւ 

— Ոչ, ես արդեն հիմա չեմ գնա։ 

1 Սիրհլի բսւրեկամ (ֆրանս.) ւ 
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— Բոլորովի՞ն չեք գնա։ Տեսնենք։ Ես ձեզ այնտեղ 

կտանեմ, այգ ճշմարիտ Է, միայն թե մի այլ ժամանակ, իսկ 

Հիմա դուք շուտով գնալո՛ւ եք։ Դուք գնալու եք աջ կողմը, 

իսկ ես ձախ կողմը։ Դուք ճանաչո՞ւմ եք այն կնոջը, Ռե սս-

լիխին, հենց այն Ռեսսլիխին, որի բնակարանում հիմա ես 

ապրում եմ, հա՞, լսո՞ւմ եք։ Եվ ի՞նչ եք կարծում, հենց նա 

Է, որի մասին ասում են, թե աղշիկ Է, անմեղ աղշիկ, լսո՞ւմ 

եք, լսո՞ւմ եք։ Հենց նա Էլ գլուխ բերեց այս ամենը* ասում 

Է՝ գոլ ձանձբանում ես, պետք Է զվարճանալ։ Իսկ ես հո 

մռայլ, տխուր մարդ եմ։ Դուք կարծում եք ուրա՞խ եմ, ոչ, 

մռայլ եմ, վնաս չեմ տալիս, նստում եմ իմ անկյունում. 

պատահում Է, ոբ երեք օր որևէ մեկի հետ չեմ խոսում։ Իսկ 

աչդ Ռեսսլիխը խարղախ է, ես ձեզ կասեմ, թե ինչ մտա-

դրություն ունի. ես կձանձրանամ, կթողնեմ կնոջս, իսկ կինս 

կընկնի նրա ճանկը, ե նա կնոջս շրջանառության մեջ կդնի 

մեր խավերում և ավելի բարձր շրջաններում։ Ասում է՝ կա 

ուժից ընկած մի հայը, պաշտոնաթող աստիճանավոր, բազ-

կաթոռից պոկ չի գալիս, երբորդ տարին է, որ չի կարողա-

նում քայլել։ Ասում է՝ կա ե մայր, խելոք մի կին։ Որդին 

ծառայում է ինչ-որ նահանգում, չի օգնում։ Մի աղջիկը 

ամուսնացել է ե չի այցելում նրանց, իսկ նրանց խնամքի 

տակ գտնվում են ազգականների երկու երեխաներ (իբր թե 

իրենց երեխաները քիչ են), գիմնազիայից էլ վերցրել են 

դեռ դասընթացը չավարտած մյուս աղջկան, որի տասնը-

վեց տարին կլրանա մի ամսից հետո, ուրեմն մի ամսից 

հետո կաբելի է նրան ամուսնացնել։ Այսինքն թե ինձ հետ։ 

Գնացինք. որքա՛ն ծիծաղելի էր, ներկայանում եմ, կալվա-

ծատեր եմ, այրի, հայտնի տոհմից, այսինչ կապերը և կա-

պիտալ ունեմ, ի՛նչ անենք որ ես Հիսուն տարեկան եմ, իսկ 
աՂ1իկը տասնվեց։ Ո՞վ է դրան նայում։ Հը մ, Հրապուրիչ 

բան է, չէ՞։ Հո Հրապուրի՞չ է, քա'հ֊քա'Հ֊քա'հ։ Q, մի տես-

նեիք, թե ես ինչպես էի երկար ու բարակ խոսում հայրիկի 

և մայրիկի հետt Այդ Ժամին հենց միայն ինձ նայելու հա-

մար վճարել էր Հարկավորt ներս է մտնում աղջիկը» ծնկա-

ծալ ողջույն է տալիս, կարո՞ղ եք պատկերացնել, դեռ կարճ 

շրջազգեստով է, դեռ չբացված կոկոն, շիկնում է, կարմրում 

ինչպես արշալույս (իհարկե, նրան ասել էին)։ Չգիտեմ թե 



դուք ինչպես եք վերաբերվում կանացի դեմքերին, բայց, 

ըստ իս այգ տասնվեցամյա Հասակը, դեռ մանկական աչդ 

աչիկները, այգ երկչոտությունը և ամոթխածության ար-

ցունքները՝ այդ ամենը գեղեցկությունից Էլ լավ Է, իսկ նա 

այդ բոլորով Հանդերձ ուղղակի պատկեր Է։ Շեկլիկ մաղերէ 

փոքրիկ խոպոպիկներ Հյուսած, փափլիկ, կարմիր շոլրթեր, 

փոքրիկ տոտիկներ՝ սքաԳյըելի՜ք, + * Ծանոթացանք, ես Հայտ-

նեցի, որ շտապում եմ գնալ տնային գործերով, ու Հետևյալ 

օրը, այսինքն՝ երեկ չէ մյուս օրը մենք նշանվեցինք։ Ու ա յ ֊ 

նուՀետև, երբ գնում եմ այնտեղ, նրան իսկույն նստեցնում 

եմ ծնկներիս և գուրգուրում... Կարմրում է արշալույսի պես, 

ու ես ամեն րոպե Համբուրում եմ. մայրիկը, իՀարկե խրա-

տում է նրան, թե դա քո ամուսինն է և այդպես է պաՀանջ֊ 

վում, մի խոսքով, Հիանալի բան։ Հիմիկվա իմ, փեսա ցոլիս, 

այս վիճակը գուցե ավելի չավ է, քան ամուսնու վիճակը։ 

Այստեղ, ինչպես ասում են, առկա է la nature ef la v e r i t e ֊ * / 1 , 
ք ա ' Հ ֊ ք ա ՚ Հ ։ Ես մի-երկու անգամ զրուցել եմ նրա Հետ. շատ 

խելոք աղջիկ է, երբեմն մի ակնթարթ այնպես է նայում 

ինձ, որ ուղղակի վառում է։ Գիտե՞ք, նրա դեմքը ասես 

Ռաֆայելի Մադոննայի դեմքը լինի։ Սիքստինյան Մադոն-

նայի գեմքը Հո ֆանտաստիկ է, սգավոր կնոշ դեմք է, դուք 

այգ չե՞ք նկատելt Աղջկա դեմքն էլ այդպես է։ Հենց որ մեզ 

օբՀնեցին, Հետևյալ օրը ես տարա Հազար Հինգ Հարյուր 

ռոլբլոլ բրիլիանտե ու մարգարիտե զարդարանքներ, արդու-

զարդի արծաթե կանացի մի մեծ զարդատուփ այլևայլ պա-

րագաներով, այնպես որ նրա, Մադոննայի դեմքը նույնիսկ 

թունգ շառագունեց։ Երեկ ես նրան նստեցրի ծնկներիս, բայց 

երևի այդ արեցի խիստ անպատկառ, նա շիկնեց, արտաս-

վեց, բայց ձայն չի Հանում, կրակի պես վառվում է։ Մի րո-

պե բոլորը գնացին, Հանկարծ ընկնում է վզովս (Հենց ին-

քը առաջին անգամ), գրկում է ինձ երկու ձեռքով, Համբու-

րում է ու երդվում, որ ինձ Հնազանդ, Հավատարիմ Ու բարի 

կին կլինի, որ կերջանկացնի ինձ, որ ինձ կնվիրի իր ամ֊ 

բոդ9 կյանքը, իր կյանքի ամեն մի րոպեն, ամեն, ամեն ինչ 

կզոհաբերի, իսկ այդ բոլորի Համար ցանկանում է 

> Րնակ անօէթչոէնք k անկեղծությունը (ֆբան")* 
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ի մ fiuurtjuifif ը , « ւ ասում է՝ «էլ ուրիշ ոչինչ, ոչինչ, ոչինէ 

Հարկավոր չէ, ոչ մի նվեր»։ Ինքներդ Համ ա ձայն եց եք, թե 

որքան հրա պոլրիչ է նման խոստովանություն լսել շղարշե 

շրշա զգեստ հագած, սիրունիկ խոպոպիկներով, աղջկա կան 

ամոթխածություն ից շիկն"Դ) հուզմունքից արտասվող, տաս֊ 

ն քվե gut մ յա այգ հրեշտակից։ Լո հրա պ ուր ի՞ չ է, հո մի բան 

արժե՞, հը։ Իհարկե, արժե։ Լավ... Մի լսեքԿգնանք 

Հարսնացուիս մոտ... բայց ոչ հիմա։ 

—" U Ի Ի'ՈսՔով} հասա կի ու զարգացման հենց ա1Դ 

հրեշավոր տարբերությունն էլ ձեր մեջ պագշոտություն է 

գրգռումt Եվ մի՞թե դուք իրոք այդպես էլ կամուսնանաք։ 

— Ի նչ կա որ։ Անպայմանt Ամեն ոք իր գործը գիտե ե. 

բոլորից ավելի ուրախ է ապրում նա, ով բոլորից ավելի 

լավ է կարողանում ինքն իրեն խաբեր Քա'հ-քա'հ, էլ ի՞նչ 

եք այդպես առաքինությունից կառչել։ Խնայեցեք, պատվե֊ 

լի, ես մեղսոտ մարդ եմ։ Քա' հ-քա' հ֊քա' հ։ 

— Դուք այնուամենայնիվ տեղավորեցիք Կատերինա 

Ւվանովնայի երեխաներինt Սակայն... սակայն դուք դրա 

համար պատճառներ սւնեիք,.. ես հիմա ամեն ինչ Հասկա-

նում եմ։ 

~ հո առհասարակ սիրում եմ երեխաներին, ես շատ եմ 

սիրում երեխաներին,— ՔՐՔ1աց Ա ՛ԼԻ Դրի Գ ա Ա " Վը1 — ^ՏԳ 

մասին ես նույնիսկ կարող եմ ձեզ պատմել շատ հետաքրր-

բԻր մի միջադեպ, որը մինչև հիմա Էլ շարունակվում Է։ ժա-

մանելս։ ցս հետո հենց առաջին օրը ես գնացի այլևայլ ան-

բարո յական, կեղտոտ տեղեր, յոթ տարի գյուղում լինելուց 

հե տո ուղղակի նետվեցի այդ տեղերը։ Դուք երևի նկատում 

եք, որ ես շեմ շտապում հանդիպել իմ րն կերա խմբին. առաջ-

վա բարեկամներիս ու ընկերներիս։ Որքան կարելի Է, նը-

րանցից երկար ժամանակ հեռու կմնամ։ Դիտե՞ք, Մ արֆա 

Պետր ովնայի մոտ, գյուղում ինձ մեռցնելու չափ մաշեցին 

Հիշողությունները բոլոր այղ խորհրդավոր տեղերի ու վայ-

րերի մասին, ուր շատ բան կարող Է գտնել նա, ով ծանոթ կ 

դրանցt Ս ատանան տանի, մարդիկ հարբեցողություն են 

անում, կրթված երիտասարդությունը ան գործոլթ յուն իգ 

տարվում Է անիրա ղոբծելի երազներով ո։ անուրջներով, 

այլանդակվում թեորիաներով, որտեղից որտեղ ջհուդն եբ են 
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մեջտեղ եկել, թաքցնում են փողերը, իսկ մյոլսները բոլորն 

ԷԼ անառակություն են անումէ Այս քաղաքը հենց առաջին 

ժամերից ինձ վրա փչեց ծանոթ հոտըt Ես եղա այսպես 

կոչված մի պարերեկույթում, սարսափելի կեղտոտ ւ/իշա-

վայրում (իսկ եո սիրում եմ ա $ դ գ ի ս ի կեղտոտ տեղերը)ֆ 

դե իհարկե, կատարվում Էր եանկՀյն՝ ֆրանսիական անհա-

մեստ պար, որի նմանը չկառ որը աոաջ այստեղ չի եզելէ 

Ահա քեզ առաջադիմությունէ Հանկարծ տեսնում եմ, ոբ հա-

ճելի հագնված, տասներեք տարեկան մի աղջիկ պարում £ 

մի վիրտուոզի հետ. մի Ուրիշն Էլ դեմուդեմ նրան Է նայում» 

Պատի տակ, աթոռին նստել Է աղջկա մայրըt Կարող եյ 

պատկերացնել, թե ինչ Էր այդ կանկանը։ Աղջիկը շփոթվում 

Է, կարմրում, վերջապես, դա իր համար վիրավո րական Է 

համարում և սկսում Է լաց լինել։ Վիրտուոզը վերցնում Է 

նրան, սկսում Է պտտել և նրա առջև ծամածռություններ 

անել, շուրջը բոլորը քրքջում են. այդպիսի վայրկյաններին 

սիրում եմ թեկուզև նոլյնի&կ ւկան կան ա յին հասարակությա-

նը, հա', քրքջում են ու գոչում՝ «Տեղն Է, այդպես Էլ հար-

կավոր Է, թող երեխաներին չբերեն»։ Էհ, թքած դրա վրաէ 

իմ ի*նչ գործն Է, տրամաբանական Է դա, թե ոչ, նրանք 

իբենք են սփոփվում։ Ես իսկույն ինձ համար տեղ նշեցի, 

նստեցի մոր մոտ, ասացի, որ ես եկվոր եմ, որ այստեղ 

մարդիկ անքաղաքավարի ենչդիտեն գնահատել իսկական 

արժանիքները և պատշաճ հարգանք տածեի հասկացրի, ոբ 

շատ փող ունեմ. առաջարկեցի նրանց տուն տանել իմ կա-

ռեթով. տուն հասանք, ծանոթացա (տեղավորվել են տըն-

վորներից վարձած ինչ֊որ խցիկում, հենց նոր են ժամա-

նել)։ թ՛ե մայրը և թե դուստրը հայտարարեցին, որ ինձ հետ 

ծանոթանալը կարող են ընդունել ոչ այլ կերպ, քան որպես 

պատիվ. իմացա, որ նրանք մի չոփ Էլ չունեն, ժամանել են 

ինչ֊որ բան խնդրելու ինչ֊որ ատյանից, առաջարկում եմ 

փող, իմ ծառայությունները, իմանում եմ, որ նրանք սխալ֊ 

մամբ են գնացել երեկույթին, կարծելով, թե այնտեղ իրոք 

պարեր են սովորեցնում, առաջարկում եմ իմ աջակցությու-

նը, որպեսզի դեռահաս աղջիկը ֆրանսերեն և պարեր սովո-

րի։ Դա ցնծությամբ են ընդունում, պատիվ են համարումt 
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Մինչև հիմա էլ ծանոթ եմ... Ուզո՛՛ւմ եք գնանք, միայն թե 

մի ուրիշ ժամանակ։ 

— Թողեք, թողեք ձեր ստոր, անվայել անեկդոտները, 

անառակ, ստոր, վավաշոտ մարգ։ 

— Շիւժր ե ք , Շիլլեր, մեր Շիլլեըն եք։ Օս v a ֊ t ֊ e l l e la 
yertu se nicher1., գիտե՞ք, ես պետք է ձեզ գիտմամր այս-

պիսի բաներ պատմեմ, որպեսզի լսեմ ձեր ճչոցները։ Հա-

£ույք է։ 

— Դե, իհարկե, մի՞թե այս րոպեին ես ինքս ինձ հա-

մար ծիծաղելի չեմ,— բարկությամբ քրթմնջաց Ռասկոլ-

նիկովը։ 

Սվիգր իգա Աովը բարձր քրքջում է• վերջապես, կանչեց 

Ֆիլիպին, վճարեց ու վեր կացավ։ 

— Օֆ, ինչպե՛ս հարբած եմ, aSSeZ CaUSe2, հաճույք էրյ 

— ասաց նա։ 

— ինչպե՛ս հաճույք չզգալի՛քt— ԳոԺց Ռասկոլնի-

կովը, նույնպես վեր կենալով,— մի՞թե մի որևէ հրեշավոր 

գիտավո բութ յուն ունեցող, փչացած անառակի համաբ այդ-

պիսի արկածների մասին պատմելը հաճույք չէ* այն կ 

այսպիսի հանգամանքներում ինձ նման մարդուն պատմե-

լը*.. Ոգևորի՛չ է։ 

— էհ, եթե այդպես է,— նույնիսկ մի փոքր զարմացած 

պատասխանեց Ս վիդրիգա ՏԼոՎր >~ եթե այդպես է, ապա 

դուք ինքներդ էլ կարգին ցինիկ եք։ Գոնե ահագին նյութ եք 

պարունակում ձեր մեջ։ Կարող եք շատ, շատ բան գիտակ-

ցել,.*, դե, դուք շատ բան անել էլ կարող եք։ Սակայն բա-

վական է։ Անկեղծորեն ցավում եմ, որ ձեզ հետ քիչ խոսե-

ցի, րայց դուք ինձնից չեք պրծնի... Դեռ սպսէսեցեք... 

Սվիդրիգ ա1լոՎէ} պանդոկից դուրս եկավ։ Ռասկոլնիկովյը 

հետևեց նրան։ Ս՝՝(իդրիգա 11ովըt սակայն, ա յնքան Էլ հար-

բած չէր, գինին միայն մի ակնթարթ էր խփել գլխին, գի-

նովությունը հետզհետե անցնում էր։ Նա խիսս, մտահոգված 

էր ինչ-որ բանով, չափազանց կարևոր ինչ-ար բանով, ու 

մռայլվում էր։ Ըւ՝ա երևույթին ոպասելիք ուներ, և դա նը-

՚ Ո՚րոհղ միայն բուչն չի դնում առաքինությունը (ֆրանօ.) t 
2 Բավական խոսեցինք (ֆրանս.)։ 
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բան Հուզում էր ու ան Հանգստացնում։ Ռասկոլնիկովի ներ-

կա չութ լան վերջին րոպեներին նա Հանկարծ մի տեսակ 

փոխվեց և րոպե առ րոպե կոպտանում Էր ու հե գնանք ար-

տահայտում։ Ռասկոլնիկովը նկատեց այգ ամենը և նույն-

պես անՀանգիստ էրէ Ս վիդրիգա յլովը խիստ կասկածելի 

դարձավ նրա Համար և նա որոշեց Հե տա պնդել այգ մ ար-j 

դուն։ ^ * յ 

, նրանք փողոցում Էին։ ՚ 

— Ղուք գնում եք աջ, իսկ ես ձախ կողմը, կամ թերևս 

ընդհակառակը. ԷՀ, adieU, ա0Ո p la i s i r ' , մինչև բերկրալի 

տեսակցություն։ 

Եվ նո գնաց աշ, դեպի Աեննայա հրապարակը։ 

V 

Ռա սկոլնիկովը քայլեց նրա ետևից։ 

— Այդ ի՞նչ Է,— ետ նայելով դոչեց Ս վիդրիգա յլովը 

ես Հո կարծեմ ձեզ ասացի,,, 

•— Սա նշանակում Է, որ ես Հիմա ձեզնից չեմ անջատվիւ 

֊ Ի-ի-ի՞նչ, 

Երկուսն Էլ կանգ առան ու երկուսն Էլ մի րոպե նայումէ 

ասես Հայացքով չափում Էին միմյանց։ 

— Ձեր կիսահարբած վիճակում ձեր բոլոր պատմած-

ներից ես դրականապես եզրակացրի, Որ դուք ոչ միայն չեք 

թողել ձեր ամենաստոր դիտավորությունները իմ քրոջ նը-

կատմամր, այլև դրանով ավելի շատ եք զբաղված, քան երբ-

ևէ,— կտրուկ ասաց Ռասկոլնիկովը։ — Ինձ Հայտնի է, որ 

այսօր առավոտյան քույրս ինչ-որ նամակ է ստացել։ Դոլք 

ամբողջ ժամանակ չէիք կարողանում Հանգիստ նստել ձեր 

տ եղում.,* Դուք, իՀարկե, կարող էիք որտեղից որտեղ ինչ-

որ կին ճարել, բայց դա ոչինչ չի նշանակում։ Ես ցանկա-

նում եմ անձամբ Հավաստիանալ 

Ռասկոլնիկովը Հազիվ թե ինքն էլ կարողանար որոշել, 

թե Հիմա ինչ էբ ուզում և ինչոլմն էր անձամբ Հավաստիա-

նալ ցանկանում ։ 

1 Մնաս րարով անուշիկս (ֆրանս.)։ 
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— Ահա թե ի՜նչ* Ուզում եք, որ ես հիմա ոստիկանո՞ւ-

թյուն կանչեմ։ 

— Կանչիր։ 

^ նրանք դարձյալ մի րոպեի չափ կանգնեցին իրար դեմ։ 

Վերջապես, Սվիդրիգա յլովի դեմքը փոխվեց։ Հավաստիա-

նալով, որ Ռասկոլնիկովը սպառնալիքից չի վախեցել, նա 

Հանկարծ բոլորովին ուրախ և բարեկամական տեսք ընդու-

նեց։ 

— Ի՛նչ մարդ ե՛ք, Հ։ Ես դիտմամբ ձեր գործի մասին 

չէի խոսում ձեզ Հետ, թեև, իՀարկե, ինձ տանջում է հետա-

քրքրությունը։ Ֆանտաստիկ գործ է։ Ուզում էի առայժմ Հ ե ֊ 

աաձգել, բայց իրոՔ ԴՈԼՔ ընդունակ եք մեռելին էլ ջղայ-

նացնելուԴե, գնանք, միայն թե նախապես կասեմ, ես 

միայն մի րոպեով տուն կմտնեմ փող վերցնելու. Հետո 

կփակեմ բնակարանս, կառք կվերցնեմ ու կգնամ ամբողջ 

օրը կղզիներում անցկացնելու։ Էչ ինչպե՞ս կարող եք իմ ետե-

վից գար 

— Ես Էչ առայժմ կգնամ, և ոչ թե ձեր բնակարանը, այլ 

Սոֆյա Սեմ յոնովնա յի մոտ, ներողություն իւնդրեչոլ, որ 

թ աղմանը չեմ եղեչ։ 

— Ինչպես որ կամենաք, բայց Սոֆյա Սեմ յոն ովնան 

տանը չէ։ նա բոչոր երեխաներին տարել է մի կնոջ մոտ, մի 

ազնվական պառավ կնոջ մոտ, որը իմ առաջվա, վաղուցվա 

ծանոթոլՀին է և տնօրեն է ինչ֊որ որբանոցներում։ Ես Հիաց-

րել եմ այգ կնոջը՝ փող մուծելով Կատերինա Իվանովնա յի 

երեք ճուտիկների Համար, բացի դրանից, նաև որբանոցների 

Համար, վերջապես, բոլոր մանրամասնություններով, նույ-

նիսկ առանց որևէ բան թաքցնելու նրան պատմել եմ Սոֆյա 

Աեմյո նովնայի պատմությունը։ Տպավորությունը աննկա-

րագրելի էր։ Ահա թե ինչու Սոֆյա Ս եմ յոն ովնան հենց այ-

սօր կանչված էր ուղղակի M Հյուրանոցը, որտեղ ժամանա-

կավորասլես, ամառանոցից վերադառնալուց Հետո, ներկա 

է ւսյդ տիրուՀին։ 

— Ոչինչ, ես այնուամենայնիվ կգնամ։ 

— ԻնչպԼս կուզեք, միայն թե ես ձեզ Հետ չ!. մ լինի, 

ի նձ ինչ։ Ահա և մենք տուն հասանք։ Ասացեք, դուք հո 

ինձ կասկածանքով եք նայում, որովհետև ես այնքա ն քա-
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ղաքավաբի եմ եղել, որ մինչև այժմ ձեզ չեմ անհանգը 

տա ցրել հա ր ցուփ Որձով*** հասկանո՞ւմ եք։ Դա ձեզ արտա-

սովոր բան է թվացել* գրազ եմ գալիս, որ այգպես էt Դ$ 

արի ու սրանից հետո քաղաքավարի եղիրt 

լյ —- Ու գռան ետևից ականջ դիր։ 

1 — Հը՛մ, դուք ա՞յ՛գ եք ակնսգկում,— ծիծաղեց Սվիգ-

ըիգայլովը,— աՏո, ես կզալ&անալի, եթե ի վերջո այգ մա-

սին դիտողություն չանեիք, ք ա ՚ հ ֊ ք ա ՚ հ ։ Ես թեև որոշ բան 

հասկացել էի այն ամենից, ինչ-որ դուք այնտեղ*** դուրս 

էիք տալիս և ինքներդ պատմում էիք Սոֆյա Ս եմ յոնովնա-

յին, բայց և այնպես, ի՞նչ է դա* ես գուցե բոլորովին հե-

տամնաց մարդ եմ և աբղեն ոչինչ չեմ կարողանում հաս-

կանալւ Ի սեր աստծո, բա ցա տրեցեք, սիրելիս, լուսաբա-

նեցեք նորա գույն սկզբունքներով։ 

( — Դուք ոչինչ չէիք կարող լսել, էլի՛ ստում եք։ 

— Ես այգ մասին չեմ խոսում (թեև ես, այնուամենայ 

նիվք որոշ բան լսում էի), ոչ, ես ասում եմ, որ դուք շարու-

նակ ախ ու վախ եք անում։ Զեր մեջ Շիլէերն է րոպե աո 

րպե շփոթվում։ Դե, արի ոլ ականջ մի գնի գռան ետևից* 

Եթե այդպես է, ապա գնացեք ու հայտարարեցեք իշխանազ 

վո բներին, թե այսպես ու այսպես, ինձ հետ աբտա սովոր 

բան է պատահել, թեորիայում մի փոքրիկ սխալ է եղել։ Իսկ 

եթե համոզված եք, Որ չի կաբելի դռան ետևից ականջ դնել^ 

իսկ պառավներին կարելի է սղկել ինչով ասես, սեփական 

հաճույքի համար, ապա շուտաւիոլյթ մ եկնեցեք որևէ տեզ% 

Ամերիկա։ Փախեք, երիտասա րդ։ Դոլցե դեռ ժամանակ կա* 

Ես անկեղծորեն եմ ասում։ Փող չկա՞, ինչ։ Ես ճանապարհի 

փող կտամ։ 

— Ես այդ մասին բոլորովին չեմ մտածում,— զզվան-

քով ընդհատեց Ռա սկոլնիկովը։ 

— Հասկանում եմ (դուք, սակայն նեղություն մի քաշեք* 

եթե ուզում եք, շատ էլ մի խոսեք)* հասկանում եմ, թե ինչ 

հարցեր են ձեզ զբաղեցնում, բաբո յա կա՞ն, թե ինչ* քա-

ղաքացու և մար գոլ հարցե՞րը։ Դուք այդ մ ի կողմ թողեք* 

հիմա դրանք ձեր ինչի՞ն են պետք, քա՚հ-քա՚հ։ նրա հա-

մար, որ դեռևս և քաղաքացի եք և մա՞րգ։ Եթե այդպես է, 
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ապա հարկավոր չէր քիթ խոթեի չէ՞ որ դա Գ*ք**է չէք* 

Գե ուրեմն ինքնասպանություն գործեցեք։ Չե՛՛ք ուզում, Հա"։ 

— Երևի դուք ուզում եք դիտմամթ ինձ ջղայնացնեի ոբ 

ես այժմ հեռանամ ձեզնից*** 

— Այ քեզ տարօրինակ մարդ, մենք Հո արդեն տեգ Հա-

սանք, Համեցեք, բարձրանանք սանդուղքով։ Տեսեք, աՀա 

Սոֆյա Ս եմ յոնովնա յի բնակարանի մուտքը, նա յեցեք, ոչ ոք 

չկա... Չե՞ք Հավատ ում, Հարցրեք Կապերն աոլմովին։ Սոֆ-

յլա Սեմ յոն ովնան բանալին նրանց է տալիս։ ԱՀա ն. ինքը, 

m a d a m e de Կապերնաում ովը, Հը՞։ ի՞նչ է (նա մի քի± խոզ 

է)։ գնացե՞լ Է,, ո՞ւր։ Այ, լսեցի՞ք։ նա տանը չէ և դուշե մին-

չև ուշ երեկո չի լինի։ Ղե Հիմա գնանք ինձ մոտ։ Չէ՞ ոք 

գուք ուղում էիք ինձ մոտ գալ։ ԱՀա և իմ բնա կա թանը։ 

M a d a m e Ռեսսլիխը տանը չէ։ Այդ կինը շարունակ Հոդսե-

ըով է զբաղված, լավ կին է, Հավատացնում եմ ձեզ*** դուցե 

նա ձեզ Հարկավոր լիներ, եթե գուք մի քիչ ավելի խելոք 

յինեիք։ Ղե Հիմա Հաճեցեք տեսնել* ես բյուրոյից վերցնում 

եմ այս Հինգ տոկոսանոց տոմսը (ինձ մոտ դրանք շատ են), 

իսկ սա այսօր դրամի կփոխվի։ Տեսա՞ք, էլ ի՞նչ Հարկ կա, 

ոբ ես ժամանակ կորցնեմ։ Բյուրոն փակվում է, բնակա-

րանը փակվում է, ու մենք դարձյալ իջնում ենք սանդուղ-

քով։ Ուզո՞ւմ եք կառք վարձենք։ Ես գնալու եմ կղղիները։ 

Չէ՞իք ուզենա գալ* ԱՀա ես կառք եմ վերցնում Ելագին 

կղզին գնալու Համար։ Ի՞նչ, Հրաժարվո՞՛ւմ եք, սիրտ չե՞ք 

անում։ Ոչինչ, կգնանք, էլի։ Կարծեմ անձրև է գալու, ոչինչ, 

կիջեցնենք կառքի ծածկը*** 

Ա'1ք1ԴՐՒգայ1/ս1ը արդեն կառք էր նստել։ Ռասկոլնիկովը 

մտածեց, որ իր կասկածանքները գոնե այդ պաՀին անար-

դարացի են։ Ոչ մի բառ չպատասխանելով, նա շուռ եկավ 

ու ետ գնաց դեպի Սեննայա Հրապարակը» Եթե նա ճանա-

պարՀին գեթ մի անդամ ետ նայեր, կտեսներ, թե ինչպես 

Սվիգրիդա յլովը կառքով ընդամենը մի հարյուր քայլ անց-

նելով, վճարեց կառապանին, իջավ և արդեն մայթի վրա էր։ 

Ռասկոլնիկովը էլ ոչինչ չէր կարոզ տեսնել և շուռ էր եկել 

փողոցի անկյանից։ Խորին զզվանքը նրան հեռացրեց Սվիդ-

րիգայլովից։ «Մի՞թե ես կարոզ էի թեկուզ մի ակնթարթ որևէ 

բան սպասել այգ կոպիտ չարագործից, այգ վավաշոտ ա-
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նա ռակից ու սրիկայից», ակամա գոչեց նա։ ճշմարիտ էա 

որ Ռասկոլնիկովը չափազանց հապճեպորեն ու թեթևամտոլ֊ 

թ յամ բ արտահայտեց իր դատողությունը։ Ս վիգրիգա Աովֆ 

մեջ ինչ-որ մի բան կար, որը նրան տալիս Էր գոնե ինքն-

օրինակություն, եթե ոչ խ ոբհր գա վոր ութ յուն։ Իսկ ինչ ոբ 

այդ ամենի մեջ վերաբերում Էբ քրոջը, ապա ՌասկՈլնիկուԷբ 

ա յն ո լա մ են ա յն ի վ մնում Էր այն հաստատ համ ոզմ ունքին, 

որ Ա վիգրիգա յլովը նրան հանգիստ չէր թողնի։ Բայց ար-

դեն խիստ ծանր ու անտանելի էր մտածել և գլուխ կոտրել 

այգ ամենի մասին։ 

Ըստ իր սովորո-լթյան, մնալով մենակ, գեռ քսան քայլ 

էլ չանցած, նա խոր մտածմունքի մեջ ընկավ։ ft ար ձր ան ա-

լով ջրանցքի կամրջի վրա, նա կանգ առավ բազրիքի կող-

քին ու սկսեց նայել ջրին։ Այնինչ նրանից քիչ հեռոլ կանգ-

նած էր Ավգո տ յա Ռոմանովնան։ 

Ռա սկոլնիկովը նրան հանդիպեց այն պահին, երբ բարձ-

րանում էր կամրջի վրա, բայց նրան չնկատեց և մի կողմ 

անցավ։ Դունեչկան դեռ երբեք փողոցում նրան չէր տեսել 

այդպիսի վիճակում ե վախենալու չափ ապշեց։ նա կանդ 

առավ ու չգիտեր՝ կանչի՞ նրան, թե ոչ։ Հանկարծ նա նկա-

տեց Ա եննայա հրապարակի կողմից հապճեպ մոտեցող 

Ավիգրիգայլովին։ 

Բայց Ա վիդրիգա յլովը կարծես թե գաղտագողի և զգու-

շոլթյամբ էբ մ՛ոտենում ։ Նա չբարձրացավ կամուրջը, ա լլ 

կանդ առավ քիչ հեռու, մայթի վրա, ամեն կերպ աշխատե-

լով, որ Ռասկոլնիկովը իրեն չտեսնի։ Դունյային վաղուց էբ 

նկատել ե նրան նշաններ էբ անում։ Ղուն յա յին թվաց, ոբ 

նա այդ նշաններով խնդրում էր չկանչել եղբորը ու նրան 

հանգիստ թողնել, ու իրեն, Դուն յային իբ մոտ էբ կանչումէ 

Դոլնյան այդպես Էլ արեց։ Նա կամացուկ շրջանցեց եղ-

բորը և մոտեցավ Ա վիդրիգա յլո վին։ 

— Շո՛ւտ գնանք,— շշնջաց Ավիդբիգայլովը,— ես չեմ 

ցանկանում, որ Ռոգիոն Ռոմանիչը իմանա մեր տեսակցու-

թյան մասին։ ՛Նախազգուշացնում եմ ձեզ, որ ես նստած Էի 

այստեղից մոտ գտնվող մի պանդոկում, ուր նա ինքն Էբ 

եկել ինձ գտնելու, և ես հազիվ պոկվեցի նրանիցt Նա գիտե, 

որ ես ձեզ նամակ եմ ուղարկել, ոլ ինչ-ոբ բան Է կաոկա-
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ծում։ Դե իհարկե, դուք այդ չեք ասել նրան։ Իսկ եթե ոչ 

դուք, հապա ո՞վ է ասել։ 

— Ահա մենք արդեն շուռ եկանք փողոցի անկյունից,— 

ընդհատեց Ղուն յան,— հիմ ա եղրա յրս մեզ չի տեսնի։ Հա յ-

տարարում եմ ձեզ, որ ես ձեզ հետ ավելի հեռու չեմ գնա։ 

Ամեն ինչ ինձ այստեղ ասացեք. այդ ամենը կարելի է փո-

ղոցում էլ ասեր 

— հախ՝ դա ոչ մի կերպ չի կարելի ասել փողոցում• 

երկրորղ՝ դուք պետք Է ԼԱեք նաև Սոֆյա Սեմյոնովնային* 

երրորդ, ես ձեզ ուրիշ բաներ եմ ցույց տալու,,, Հա', վեր-

ջապես, եթե դուք չհամաձա յնեք ինձ մոտ գալ, ապա ես 

Հրաժարվում եմ ամեն մի բացատրությունից և անմիջապես 

Հեռանում եմ։ Ընդսմին, ձեզ խնդրում եմ չմոռանալ, որ 

ձեր սիրելի եղբոր խիստ հետաքրքիր գաղտնիքը ամբողջո-

վին իմ ձեռքում Է գտնվում։ 

Դունյան տատանվելով կանգ առավ և խոցող Հա յացքով 

Նայում Էր Ս վի դրի գա յլո վին։ 

— ^նչի՞ց եք վախենում,— Հանգիստ ասաց Սվիդրի-

գա յլովը,— քաղաքը գյուղ չէ։ Դյուզում էլ դուք ավելի շաա 

եք վնասել ինձ, քան թե ես ձեզ, իսկ այստեղ*,, 

— Սոֆյա Սեմյոնովնային նախազգուշացրե՞լ եք։ 

— Ոչ, ես նրան ոչ մի բառ չեմ ասել և նույնիսկ այն-

քան էլ Հավատացած չեմ, թե նա այժմ տանը կլինի։ Ասենք, 

Հավանորեն տանն է։ նա այսօր թաղել է իր ազգականու-

Հուն, այնպիսի օր չէ, որ Հյուր գնա։ Առայժմ ես չեմ ուզում 

որևէ մեկին ասել Հիշատակածս գաղտնիքը և նույնիսկ մա-

սամբ զղջում եմ, որ ձեզ Հազորդեցի։ Այստեղ ամենաչնչին 

անզգուշությունը մատնության է Հավասար։ Ես ապրում եմ 

այստեղ, այս տանը, ահա մենք մոտենում ենք։ Հրե՛ն մեր 

տան դռնապանը, նա ինձ շատ լավ է ճանաչում, աՀա բա-

րևում է, նա տեսն ում է, որ ես կնոջ Հետ եմ գալիս և, ի հ ա ր -

կե, արդեն նկատեց ձեր դեմքը, իսկ դա ձեզ Հարկավոր կլի-

նի, եթե դուք շատ եք վախենում և ինձ վրա կասկածում։ 

ներեցեք, որ ես այսպես կոպիտ եմ խոսում։ Ապրում եմ 

տնվորներից վարձած բնակարանում։ Սոֆյա Սեմյոնու[նան 

ապրում է Հենց իմ կողքին, նույնպես տնվորներից վարձած 

բնակարանում։ Ամբողջ Հարկում տնվորներ են ապրում։ 
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է I I'^tPS եք վախենում երեխայի պես։ Թե* ես այդքան, 

սարսափելի եմ։ 

Սվիդլ։իգա յ լ ՚ ՚ վ ի դեմքը ծամածռվեք ներողամտության 

ժպիտ իք, բա յց նա արդեն տրամ ադիր չէր ժպտալու։ Նրա 

սիրտը տրոփում էր ու շունչը բռնվում։ նա դիտմամբ բար֊ 

ձըր էր խոսում, որպեսզի թաքցներ իր աճող հուզմոլնքր• 

բայց Դունյան չկարողացավ նկսաէել այդ առանձնահատուկ 

Հուզմունքը. նրան սաստիկ ՛ջղայնացրեց այն դիտոզությունբ, 

թե ինքը երեխայի պես վախենում Է Սվյիդրիդաձլովից, թե 

վերջինս սարսափելի Է իր համար։ 

— թեև ես դիտեմ, որ դուքանազնիվ մարդ եք, բայց 

ես ձեզնից ամենևին չեմ վախենում։ Անցեք առաջ,՛— ասաց 

նա ըստ երևույթին Հանգիստ, բայց նրա դեմքը խիստ դոլ-

նա տ Էր։ 

Ա վիգրիգա յ1ովը կանգ առավ Սոնյայի բնակարան ի աոաջէ 

— ^nLJt տէԼ^ֆ իմանալ, տա՞նն Է նա։ Ոչ։ Անհաջողու-

թյուն։ Բայց ես դիտեմ, ոբ նա շատ շուտով կարող Է գալ# 

Հավանորեն նա գնացել Է մի տիկնոջ մոտ, իր որբերի գոր-

ծով։ Դրանց մայրը մեռել Է։ Ես այստեղ Էլ եմ մեջ ընկել և 

տնօրինություն արել։ Եթե Սոֆյա Սեմ յոնովնան տասը ըո-

պեից չվերադառնա, ապա Հենց այսօր ես նրան կուղարկեմ 

ձեզ մոտ, եթե ուզում եք։ Ահա և իմ բնակարանը։ Ահա իմ 

երկու սենյակը։ Դռան մյուս կողմում իմ տանտիբոլՀոլ, 

տիկին Ռե սսլիխի բնակարանն Է։ Հիմա նայեցեք այստեղ, 

ես ձեզ ահա թե ինչ ցույց կտամ. իմ ննջարանից ահա այս 

դուոբ բացվում £ դեպի երկու բոլորովին դատարկ սենյակ, 

որոնք վարձով են տրվում։ Ահա դրանք... Դո ւք պետք Է 

դրանց մի քիչ ավելի ուշադիր նալեք... 

Ս վի դրի գա յլովը երկու կահավորված, բավական ընդար-

ձակ սենյակ Էր գրավոլմէ Դունեչկան անվստահորեն նայում 

Էր շուրջը։ բայց առանձին ոչինչ չնկատեց սենյակների ոչ 

կահավորման, ոչ Էլ դասավորության մեջ, թեե կարելի Էր 

որոշ բան նկատել, օրինակ, Սվիդրիգայ1ու1ի բն ակարանը 

գտնվում Էր համարյա անբնակ երկու բնա կա րաննեբի մի-

ջև։ նրա սենյա կնե րի մուտքը ոչ թե ուղղակի մ իջանցքից Էր, 

այլ տանտիրուհու երկու սենյակների միջից, որոնք հա-
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մար յա դատարկ էին։ Ս վիդրիգա յլովյը բանալով ննջարանի 

գուռը, որ փակված էր բանալիով, Դունեչկային ցույց տվեց 

վարձով տըվոզ, նույնպես դատարկ բնակարանը։ Դոլնեչ-

կան կանգ առավ շեմքին, չհասկանալով, թե ինչու են ի բեն 

Հրա վիրոլմ նայելու, բայց Ս վի դրի գա յլովը շտապեց բա-

ցատրություններ տար 

— Նա յեցեք այստեղ, այս երկրորդ, մեծ սենյակը։ Տե-

սեք այս դոլռը, բանալիով է փակված։ Դռան մոտ աթոռ է 

գրված, ընդամենը մի աթոռ երկու սենյակում։ Ես սա բե-

րել էի իմ բնակարանից, որ նստեի ու ականջ դնեի։ Այն-

տեղ, դռան ետևում գրված է Սոֆյա Սեմյոնովնայի սեղա-

նը, այնտեղ նստած էր նա և խոսում էր Ռոդիոն Ռոմանիչի 

հետ։ Իսկ ես իրար ետևից, երկու երեկո, ամեն անգամ եր-

կու ժամ այս աթոռին նստած, ականջ էի գնում, և իհարկե 

կարող էի որևէ բան իմանալ, ի՞նչ եք կարծում։ 

— Դուք ակա՞նջ էիք գնում։ 

— Այո, ականջ էի գնում• հիմա գնանք ինձ մոտ, այս-

տեղ նստելու տեղ էլ չկա։ 

Նա Ավդոտյա Ռոմանովնային նորից տարավ իր առաջին 

սենյակը, որ իբրև դահլիճ էր ծառայում, ու հրավիրեց նըս-

տել աթոռին։ Ինքը նստեց սեղանի մյուս կողմում, նրանից 

առնվազն մի սաժեն հեռու, բայց հավանորեն նրա աչքե-

րում բռնկվել էր հենց այն բոցը, որը մի ժամանակ խիսա 

վախեցնում էր Դունեչկային։ Վերջինս ցնցվեց ոլ մի անգամ 

էլ անվստահորեն նայեց շուրջը։ Նրա շարժումը ակամայից 

էբ. ըստ երևույթին ն ա չէր ուզում անվստահություն ցույց 

տար թայց Ավիդրիգա յլո վփ բնակարանի առանձնացած գիր-

քը ի վերջո շփոթեցրեց նրան։ Նա ուզում էր հարցնել, թե 

արդյոք տա՞նն է գոնե տանտիրուհին, թաՏՅ 1^արցրնց*** 

հպարտությունից դրդված։ թացի դրանից, նրան մի ուրիշ, 

անհամեմատ ավելի ահավոր միտք էր տանջում, քան ոոսկ 

վախը։ Նրա հո գե վիճակը անտանելի տառապալից էր։ 

— Ահա ձեր նամակը,— ասաց նա՝ նամակը դնելով սե-

ղանին։ — Մ ի՞թե Հնարավոր է ա յն, ինչ որ դուք գրում եք։ 

Դուք ակնարկում եք ինչ-որ ոճիր, որ իբր թե եղբայրս է 

կատարեր Դուք շաա պարզ եք ակնարկում, դուք հիմա չեք 

Համարձակվի դրանից Հրաժարվեր Դիտցեք, որ ես առաջ էլ 
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եմ լսել այդ հիմար հեքիաթը և գրա ոչ մի բառին չեմ հա-լ 

Վատում։ Դա գարշելի ու ծիծաղելի կասկածանք է։ Ես գի-

տեմ ալդ պատմությունը, գիտեմ, թե գա ինչպես և ինչից է 

մ ո դոն վեր Ղուք ոչ մի ապացույց չեք կարող ունենար Դուք 

խոստացել եք ապացուցեր դե ուրեմն խոսեցեք։ թայց նա-

խապես դիացեք, որ ես ձեզ չե՛մ հավատում, շե՛մ հավա-

տում... * 

Դոլնեչկան այգ ասաց մէրագ-արագ, շտապելով, ու նրա 

դեմքը մի ակնթարթ շիկնեց։ 

— Եթե դուք չհավատայիք, ինչպե՞ս կարող էբ պատա-

հել, որ մենակ ինձ մոտ գալու ռիսկ անեիք։ Հապա ինչո՞ւ 

եկաք, հենց միայն հետաքրքրությունից դրդվա՞ծ։ 

— Մի տանջեք ինձ, խոսեք, խոսեք։ 

— Ի՛նչ ասել կուզի, դուք քաջարի աղջիկ եք։ Աստված 

վկա ես կարծում էի, թե դուք պարոն Ռազումիխինին կխընգ-

բեք ձեզ ուղեկցել այստեղւ թայց նա ոչ ձեզ հետ էր, ոչ էլ ձեր 

շուրջը. ես այգ տեսա* դա խիզախություն է* ուրեմն ուզում 

էիք, որ Ռոդիոն Ռոմանիղը չիմանա՞։ Հը՛մ, ձեր մեջ ամեն 

ինչ աստվածային է։ Ինչ վերաբերում է ձեր եղբորը, ապա 

ես ձեզ ի՞նչ ասեմ։ Դուք ինքներդ հիմա նրան տեսաք։ Ինչ-

ւզիսի՞ն է նա։ 

— Դուք հո միայն դրա վրա չե՞ք հիմնվում։ 

— >Ռչ, հիմնվում եմ հենց իր խոսքերի վրա։ Իրար ետե-

վից երկու երեկո նա դալիս էր այստեղ, Սոֆյա Սեմյոնով-

նայի մոտ։ Ես ձեզ ցույց տվի, թե նրանք որտեղ էին նըս-

տում։ նա Սոֆյա Սեմ ւոն ովնային լրիվ հազորգեց իր կա-

տարած ոճիրը։ նա մարդասպան է։ նա սպանել է աստի-

ճանավորի վաշխառու կնոջը, որի մոտ ինքն էլ իբեր էր 

գրավ դնում. սպանել է նաև նրա քրոջը, Լիղավետա անու-

նով առևտրական կնոջը, որը քրոջ սպանության ժամանակ 

անսպասելի ներս էր մտել։ Երկուսին էլ սպանել էր իր տա-

րած կացնով։ Սպանել էր կողոպտելոլ համար և կողոսլտել 

էր* Վերցրել էր փող և ինչ-որ իրեր*** Այս ամենը նա բառ 

առ բառ հազորգեց Սոֆյա Սեմյոնովնային, որը գիտե գազտ-

նիքը, բայց սպանությանը չի մա սնակցել ոչ խոսքով, ոչ էլ 

գործով, այլ ընդհակառակը, այնպես է սարսափել, ինչպես 
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Հիմա դուք սարսափեցիք։ Հանգիստ եղեք, նա Ռոգիոն Ռո-

մանիչին չի մատնի։ 

— Այդ անկարելի Էդալուկ, մեռելագույն շոլբթերով 

քրթմնջաց Դունեչկան. նա շնչասպառ Էր լինում,— չի կա-

րող պատահել, դրա համար չկա ոչ մի պատճառ, ոչ մի 

առիթ... Դա սուտ Է, սուտ Է։ 

— Նա կողոպտել Է, ահա և ամբողջ պւստճաոը։ Նա փող 

ե իրեր Է վերցրել։ ճշմարիտ Է, հենց իբ խոստովանությամբ 

նա չի օգտվել ոչ փողերից, ոչ Էլ իրերից, այլ տարել Է ինչ-

որ տեղ և պահել քարի տակ, ուր դրանք հիմա Էլ գտնվում 

են։ Բայց դա այն պատճառով Է, ոբ նա չի համարձակվել 

դրանք օգտագործել։ 

— Մի՞թե կաբելի Է հավատալ, որ նա կարող Է գողա-

նալ, կողոպտել, թեկուզ միայն մտածել այդ մասին,— գո-

չեց Դունյան ե աթոռից վեր թռավ։ — Չէ՞ ոբ դուք նրան 

ճանաչում եք, տեսել եք, մի՞թե նա կարող է գոզ լինել։ 

Նա ասես նվաստացնում էբ Ս վիդրիգա յլովին* նա մո-

ռացավ իր ամբողջ վախը։ 

— Ավդոտյա Ռոմ անովնա, այստեղ հազարավոր ու մի-

լիոնավոր կոմբինացիաներ ու հանգամանքներ կան։ Գողը 

գողանում է, բայց գիտե, որ ինքը ստոր մարդ է* ես լսել 

էի մի ազնիվ մարդու մասին, թե փոստ է կողոպտել. ով գի-

տե, գուցե նա իրոք մտածում էր, թե կարգին գործ է արել։ 

Հասկանալի է, որ ես, ինչպես և դուք, չէի հավատա, եթե 

ինձ կողմնակի կերպով Հաղորդեին։ Բայց ես հավատացի իմ 

սեփական ականջներին։ Սոֆյա Սեմ յոնովնա յին նա բացատ-

րում էր բոլոր պատճառները. բայց սա սկզբում իր ականջ-

ներին էլ չհավատաց, իսկ աչքերին, իր իսկ աչքերին ի վեր-

ջո հավատաց։ Չէ՞ որ Ռոգիոն Ռոմանիչը նրան անձամբ էր 

Հաղորդում։ 

— Ա՚յԴ Ւ*նչ*** պատճառներ են։ 

— Երկար բան է, Ավդոտյա Ռոմանովնա։ Դե ինչպես 

ասեմ ձեզ, այստեղ կա յուրատեսակ թեորիա, այն Հասկա-

ցողությունը, որի Համաձայն եո, օրինակ, գտնում եմ, որ 

եզակի չարագործությունը թույլատրելի է, եթե գլխավոր 

նպատակը լավ է։ Եզակի չարիք ե Հարյուր բարի գործ։ Ար-

ժանիքներ և անչափ ինքնասիրություն ունեցող երիտաոար-
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գի Համար, իՀարկե, վիրավորական է գիտենալ, որ եթե լի-

ներ, օրինակ, ընդամենը մի երեք Հազար ռուբլի, նրա ամ-

ԲՈՂ1 կարիերան, ամբողջ ապագան ու կյանքի նպատակը 

այլ կերպ կձևավորվեին, այնինչ չկա այգ երեք Հազարըյ Դը-

բան ավելացրեց հուզմունքը քաղցից, նեղլիկ բնակարանից, 

ցնցոտիից, իր սոցիալական անՀրապույր գրոլթյոլնը և ղբա 

Հետ մեկտեղ քրոջ և մոր դրությունը պարզ գիտակցելուցդ 

Առավել ևս այստեղ դեր ե\թ խազում սնափառությունը, Հը-, 

պարտությունը և սնափառությունը, սակայն, ով գիւոե, դոլ-

gb և առկա են լավ Հակումները... Ես Հո նրան չեմ մեղա-

դրում, խնդրեմ այգ չմտածեք, և գա իմ գործն էլ չէ։ Այս-

տեղ եղել է սեփական, յուրօրինակ թեորիա, որի Համաձայն 

իբր թե մարդիկ բաժանվում են երկու կարգի, նյութ և ա-

ոանձնաՀատուկ մարդիկ, այսինքն՝ այնպիսի մարզիկ, ո-

րոնց Համար, ըստ իրենց բարձր դիրքի, օրենք չի գրված, 

այլ ընգՀակաոակը, նրանք իրենք են օրենքներ Հորինում 

մնացած մարդկանց, նյութի, նվաստների համար։ Ա՜յ քեզ 

թեորիա. une theorie c o m m e une autre 1 . Նապոլեոնը խիստ 

գրավել էր նրան, ա յսինքն՝ նրան Հատկապես գրավել էր 

է՛յ յն, որ Հանճարեղ շատ մարդիկ ուշադրություն չէին դարձը-

նում եզակի չարիքին և գա անտեսում էին առանց երկար 

մտածելու։ Թվում է, որ նա եբևակայել էր, թե ինքն էլ Հան-

ճարեղ մարդ է, այսինքն՝ որոշ ժամանակ դրանում Հավա-

տացած էր եզելլ Նա շատ է տանջվել և Հիմա էչ տանջվում 

է այն մտքից, որ ինքը կարողացել է Հորինել թեորիա, բայց 

ի վիճակի չի եղել առանց երկար մ տածելու անտեսել եզա-

կի չարիքը, ուրեմն և Հանճարեղ մարդ չէ։ Դե իՀարկե, ինք-

նասիրություն ունեցող երիտասարդի Համար դա ստորա-

ցուցիչ է, մանավանդ մեր դարում... „ 

- Հա սլա խղճի խա՞յթը։ Ուրեմն դուք ժխտո՞ւմ եք նրա 

ամեն մի բարոյական զգացմունքը։ Մի՞թե նա այգպես է։ 

— Ախ, Ավգոտյա Ռոմանռվնա, Հիմա ամեն ինչ պղտոր-

վել է, ասենք երբեք էլ առանձնապես կարգին չի եղեր Ռուս 

մարդիկ առհասարակ լայնաթափ մարդիկ են, Ավգոտյա 

ft ոմանովնա, լայն են, ինչպես իրենց երկիրը, ու չափա-

I Թեորիա է ինչպես ամեն մի թեորիա (ֆրանս.)։ 
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զանց Հակված, են դեպի ֆանտաստիկականը, խառնաշփո-

թը. բայց առանց Հատ՛ուկ Հանճարեղության լայնաթափ լի-

նելը փորձանք է։ Հիշո՞ւմ եք, թե ինչպես ես և դուք երկու-

սով երեկոները այգում, Հողաթմ բին նստած, ամ են անդամ 

ընթրիքից Հետո որքան շատ էինք խոսում Հենց այսպես, այս 

թեմայի շուրջը ւ Դուք դեռ ինձ կշտամբում էիք Հենց այդ 

լա էնաթավլ խառնվածքի Համարt Ր'վ գիտե, գուցե Հենց այն 

ժամանակ Էինք խոսում, երբ նա այստեղ պառկած Էր լի-

նում և իր մտքերով տարվում։ Մեզնում, կրթված Հասարա-

կության մեջ առանձնապես սրբազան ավանդություններ 

չկան, Ավդոտյա Ռոմանովնա* թերևս որևէ մեկը ԳՐֆերից 

մի կերպ այդ ուղղությամբ գաղափար կազմի կամ տարե-

գրություններից մի բան դուրս բերի։ Բայց դրանք Հո առա-

վելապես ուսյալներ են, և գիտեք, բոլորն էլ յուրատեսակ 

սա Հմանափակ մարդիկ են4 այնպես որ ղա նույնիսկ վայել 

չէ նրբակիրթ մարդուն։ Սակայն դուք ընգՀանրապես գիտեք 

իմ կարծիքները* ես բնավ ոչ ոքի չեմ մեղա գրում։ Ես ինքս 

փափկակյաց եմ և ինձ ալդպես էլ պահում եմ։ Դե, մենք 

այդ մասին Հաճախ ենք խոսել։ Ես նույնիսկ բախտ եմ ու-

նեցել ձեզ Հ ե տա քրքրելու իմ դատողություններով... Դուք 

շատ գունատ եք, Ավդոտյա Ռոմանովնա։ 

— Ես գիտեմ նրա այդ թեորիան։ Ես ժուռնալում կար-

դացել եմ նրա հոդվածը այն մարդկանց մասին, որոնց ա-

մեն ինչ թույլատրվում է*** Ռազումի խինն էր բերեի*, 

— Պարոն Ռազումիխի՞նըt Զեր եղբոր Հոդվա՞ծը։ Ժուռ-

նալո՞ւմ։ Այդպիսի Հոդված կա*։ Ես չգիտեի։ Երևի հեաա-

քըրքիր էւ Բայց դուք ո՞ւր եք շտապում, Ավդոայա Ռոմա-

նովնա։ 

— Ես ուզում եմ տեսնել Սոֆյա Սեմ յոնովնա յին,— 

թույլ ձայնով ասաց Դունեչկան։— Որտեղի՞ց անցնեմ նրա 

մոտ։ Գուցե նա եկել է. ես հիմա ուզում եմ անպայման 

տեսնել նրան։ Ւոզ նա*** 

Ավգոտյա Ռոմանովնան չկարողացավ խոսքը վերջաց-

նել* նրա շունչը ուղղակի կտրվեց։ 

— Սոֆյա Սեմյոնովնան մինչև երեկո չի վերադառնա։ 
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Ես այգպեո եմ ենթադրում« Նա պետք է շատ շուտ դար, եթե 

չի եկել, ուրեմն շատ ուշ կգա... 

— Հը՛մ, ուրեմն դու ստում ես։ Ես տեսնում եմ այդ*** 

գոլ ստում էիր... գոլ շարունակ ստում էիր... Ես քեզ չեմ 

Հա վատում, չեմ Հավատում, չեմ Հավատում,— կատաղի, 

մոլեղնարար բղավում էր Դունեչկան՝ բոլորովին կորցնելով 

գլուխը։ տ* 

Նա Համարյա ուշաթափ ընկավ աթոռին, որ Սվիդրի-

դայլույյւ Հապճեպորեն մոտեցրեց նրան; 

— Ավգոտյա Ռոմանովնա, ի՞նչ պատաՀեց ձեզ, ուշքի 

եկեք։ ԱՀա ջուր։ Խմեցեք, մի կում... 

Նա Դուն յա յի վրա ջուր շաղ տվեց։ Դունյան ցնցվեց ե 

ուշքի եկավ։ 

— Սաստիկ Հուզվել է,— Հոնքերը կիտելով քրթմնջաց 

^էԼԻդրԻԳաձ1ոէ1ը։ — Ավդոտյա Ռոմանովնա, Հանգստացեք։ 

Իմացեք, որ նա բարեկամներ ունի։ Մենք նրան կփրկենք, 

կազատենք ։ Ուզո՛՛ւմ եք, ես նրան ա ր տ ա ս ա Հմա ն տանեմէ 

ծս փող ունեմ* ես երեք օրում տոմս կճարեմ։ Ինչ վերաբե-

րում Է նրա կատարած սպանության, ապա նա գեո շատ բա-

րի գործեր կանի, այնպես ոբ այդ բոլորը կՀարթվի* Հան֊ 

գըոտացեք։ Դե ի՞նչ պատաՀեց, ինչպե՞ս եք ձեզ զգում։ 

— Չա՛ր մարդ, գեո ծաղրում Էլ Է ինձ։ Թողեք գնամ։ 

— Ո՞ւր, ո՞ւր գնաք։ 

— Ռոդյա յի մոտ։ Որտե՞ղ Է նա։ Դուք դիտե՞ք։ Դուռը 

ինչո՞ւ Է փակված։ Մենք ներս մտանք այս դոնից, իսկ այժմ 

դա փակված Է բանալիով։ Դուք ե՞րբ կարողացաք բանա-

լիով փակեր 

— Հո չ է ՚ բ կարելի բոլոր սենյակներով մեկ բղավել այն, 

ինչ որ մենք այստեղ խոսում էինք։ Ես բնավ չեմ ծաղրում. 

այգ լեզվով խոսելը ձանձրացրել է ինձ։ Ո՞ւր պեաք է գնաք 

այգ վիճակում։ Թե՞ ուզում հք մառւնել նրանt Դուք նրան 

կատաղության կՀասցնեք, և նա կմ ատն ի ինքն իրեն։ թիա-

ցեք, որ նրան Հետամտում են, արդեն գտել են Հետքը։ Դուք 

միայն կմատենք նրանէ Սպառեցեք. ես նրան տեսել եմ ւս 

Հետը խո սեւ* նրան դեռ կաբելի է փրկեր Ս պա սեցե թ, հըս֊ 

տեցեք, մեկաեղ մտածենք այդ tՏասին։ Ես Հենց նրա հա֊ 
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մար եմ ձեզ կանչել, որ երկուսով խոսենք դրա մասին, կըշ-, 

ռադատենք այդ բանը։ Դե նստեցեք։ 

Դուք ի՞նչ կերպ կարոզ եք փրկել նրան։ Մի՞թե կա-

րելի է նրան փրկել։ ^ 

Դունյան նստեց։ Սվիգրէգ1" 1ԼոՎը նստեց նրա կողքին։ -

— Ա՚ձԴ ՐՈԼՈՐԼ' ձեզնից է կախված, ձեզնից և մ իայն 

ձեզնից,— ասաց նա համարյա շշնջալով, շփոթվելով» հուզ-

մունքից նույնիսկ չկարողանալով պարզ արտասանել որոշ 

բառեր։ նրա աչքերր առկայծում էին։ 

Դոլնյան վախեցած ետ քաշ վեց նրանից։ Ավիդրիգա յլո-

վը նույնպես ամբողջ մարմնով դողում էր։ 

— Դուք... բավական է ձեր միայն մի խոսքը, և նա 

փրկված է... Ես... ես նրան կփրկեմ։ Ես փող ու բարեկամ-

ներ ունեմ։ Ես անձնագիր կվերցնեմ, երկոլ անձնագիր, ոլ 

կճանապարհեմ նրան։ Մի անձնագիրը նրան, մյուսը՝ ինձ։ 

Ես ունեմ բարեկամներ, ունեմ գործարար մարզիկ... Ո՞ւզում 

եք։ Ես ձեզ համար էլ... ձեր մոր համար էլ անձնագիր 

կվերցնեմ... Ռազումիխինը ձեր ինչի՞ն է պետք։ Ես էլ եմ 

ձեզ սիրում... Ես անսահման սիրում եմ ձեզ։ թ՛ողեք համ-

բոլրէմ ձեր շրջազգեստի ծայրը, թողեք, թողեք։ Ես անկա-

րող եմ Լսել դրա շրշյունը։ Ասացեք ինձՀ արա այգ բանը, ոլ 

ես կանեմ։ Ես ամեն ինչ կանեմ։ Ես կանեմ անկարելին։ Ին-

չին որ դուք հավատում եք, ես էլ կհավատամ։ Ես ամեն, 

ամեն ինչ կանեմ։ Այդպես մի նայեք ինձ, մի նայեք։ Գիտ֊ 

ցեք, որ դրանով սպանում եք ինձ... 

Ա վիդրիգա Աովը նույնիսկ սկսում էր զառանցել։ Նա մի 

տեսակ շշմեց, ասես հանկարծ խփեցին գլխին։ Դունյան 

վեր թռավ ու նետվեց դեպի գուռը։ 

;— &աց արեք, բաց արեք,— բղավում էր նա գռան մի-

ջով, կանչում որևէ մեկին և քաշքշում դուռը։ — թաց արեք, 

մի՞թե ոչ ոք չկա։ 

Ա վիդրիգա յլովը վեր կացավ և ուշքի եկավ։ Դեռ դոզա֊ 

քող շրթունքներին թույլ, նենգավոր ու հեգնոտ ժպիտ երե-, 

վաց։ j ] 

— Այնտեղ ոչ ոք տանը չէ,— կամացուկ և բառերը շեր-

տելով ասաց նա,— տանտիրուհին գնացել է, իզուր եք նե- ^ 
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ղություն քաշում* բղավում• իզուր տեղը ձեզ հուզմունք եք 

պա աճառում ։ 

— Ո՞րտեղ Է բանալին։ Իսկույն բաց արա գուռը, շուտ, 

ստոր մարգ։ 

— Ես բանալին կորցրել եմ, չեմ կարողանում գտնել։ 

— Հա-ա՞։ Ուրեմն գա բռնությո՛՛ւն Է,— գոչեց Դունյան, 

ղուն ատվեց մ եռելի պես, նեսչվեց Սենյակի մի անկյունը ու 

պատսպարվեց այնտեղ գրված սեղանի ետևում։ նա չէր 

բղավում. նա ակնապիշ նայում էր իրեն տանջողին ու աչա-

լուրջ հետևում նրա յուրաքանչյուր շարժման։ Ս վիդրք*Գայ-

լովն Էլ տեղից չէր շարժվում, ու կանգնել էր նրա զիմաց, 

սենյակի մյուս ծայրում։ Գոնե արտաքուստ նա Հանգիստ 

էր։ Բա յց գեմքը գարձյալ գունատ էր։ Հեգնա կա ն ժպիտը 

չէր չքանում նրա դեմքից։ 

— Ղուք հիմա ասացիք «բռնություն» բառը, Ավդոտյա 

Ռոմանովնա։ Եթե բռնություն է, ապա ինքներդ կարող եք 

դատել, որ ես միջոցնեբ եմ ձեռնարկել։ Սոֆյա Սեմյոնով֊ 

նան տանը չէ* Կա պեբնա ում ովները շատ հեռու են, մինչև 

նրանց բնակարանը կա հինգ փակված սենյակ։ Վերջապես, 

ես առնվազն երկու անգամ ուժեղ եմ ձեզնից, ու բացի այդ, 

բնավ չեմ վախենում, որովհետև դուք հետո չեք կարող գան-

դատվել* հո չե՞ք ուզենա մատնել ձեր եղբորըւ Ձեզ ոչ ոք 

էլ չի հա վա տ ա. կասեն1 աղջիկը ինչի՞ համար է մենակ գր֊ 

նացել մենակ մարդու բնակարանը։ Այնպես որ, եթե ան-

դամ զոհաբերեք ձեր եղբորը, ապա այս դեպքում էլ ոչինչ 

չեք ապացուցի. բռնությունն ապա ցուցելը խիստ դժվար է, 

Ավդոտյա Ռոմանովնա։ 

— Ստո՛ր մարդ,— զայրույթով շշնջաց Դուն յան։ 

Ւ — Ինչպես կուզեք, բայց նկատի առեք, որ ես դեռ մի-

այն ենթաղրաբար եմ խոսել։ Իսկ իմ անձնական համոզ-

մունքով դուք միանգամայն իրավացի եք. բռնությունը գար-

շելիություն է։ Ես ուզում էի ասել, ոբ ձեր խղճի վրա բնավ 

ոչինչ չի ծանրանա, եթե նույնիսկ... եթե նույնիսկ ղուք 

ուզենայիք ձեր եղբորը փրկել կամավոր կերպով, այնպես, 

ինչպես ես եմ առաջարկում։ Դուք, ուրեմն, ուղղակի են-

թարկվել եք հանգամանքներին, գե վերջապես, ուժին, եթե 

անպայման պետք է ասել այդ բառը։ Մտածեցեք այղ մա֊ 
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սին. ձեր եղբոր և ձեր բախտը ձեր ձեոքումն Իսկ ես ամ* 

Բ"Ղ2 կյանքումս... կլինեմ ձեր ստրուկը,., ես կսպասեմ 

այստեղ... 

Ս*1Ւդրիգայ1ոՎը նստեց բազմոցին, Դունյա յից ութ քայլ 

հեռավորությամբ։ Դունյան արդեն բոլորովին չէր կասկա-

ծում, որ նա վճռել է անպայման գլուխ բերել իր դիտավո-

րությունը։ Չէ՞ որ ճանաչում էր նրան... 

Հանկարծ նա գրպանից ատրճանա՛կ հանեց, բարձրաց-

րեց հրահանը, ու ատրճանակը բռնած, ձեռքը դրեց սեղա-

նին։ Ավիդրիգա յլովը տեղից վեր թռավ։ 

— Օ ֊ հ ո ՞ , ահա թե ի՜նչ, —գոչեց նա զարմացած, բայց 

ցասկոտ քմծիծաղ տալով,— գա բոլորովին փոխում է Գոր-

ծի ընթացքը։ Դուք ինքներդ ինձ համար չափազանց հեշ-

տացնում եք գործը, Ավգոտյա Ռոմանովնա։ Այգ որտեղի՞ ց 

եք ատրճանակ ճարել։ Հո պարոն Ռազումիխինը չի՞ ավել։ 

Վա՚հ, ատրճանակը իմն է, վաղուց ծանոթ է։ Այն ժամանակ 

ես որքան էի գա վւնտրում... Դյուզում հրաձգության դասե-

րը, որ ես պատիվ ունեի ձեզ տալ, ապարդյուն չեն անցել։ 

— Ատրճանակը ոչ թե քոնն է, այլ Մարֆա Պ ետրովնա֊ 

յինն է, որին դու սպանեցիր, չարագործ։ Նրա տանը դու 

անձնապես ոչինչ չունեիր։ Ես սա վերցրի, երբ հասկացա, թե 

դու ինչի ես ընդունակ։ Երդվում եմ, որ ես քեզ կսպանեմ, 

եթե համարձակվես թեկուզ մի քայլ ան՛ել։ 

Դունյան սարսափելի զայրացած էր։ Ատրճանակը նա 

պատրաստ էր պահում։ 

— Հապա եղբա՞յրդ։ Հետաքրքրությունից եմ հարցնում, 

— ասաց Ավիդրիդայլովը՝ դեռ նույն տեղում կանգնած։ 

— Մատնիբ, եթե ուզում ես։ Չշարժվես տեղիցդ։ Կկրա-

կեմ։ Դու կնոջդ թունավորել էիր, ես այդ դիտեմ, դու ինքդ 

ես մարդասպանը... 

— Իսկ դուք Հաստատ հավատացա՞ծ էիք, ոբ ես թունա-

վորել էի Մարֆա Պ ետրովնա յին։ 

— Դու. դու ինքդ էիր ակնարկում. գոլ ինձ ասում էիր 

թույնի մասին... Ես գիտեմ, դու մեկնել էիր թույն բերելու... 

դա պատրաստ էիր պահում... Դու, անպայման գոլ թունա-

վորեցիր., t ստոր մարդ։ 
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— Եթե դա նույնիսկ ճշմարիտ լիներ, ապա քեզ համար 

կկատարվեր... այնուամենայնիվ պատճառը դու կլինեիր։ 

— Ստում ես։ Քեզ միշտ, միշտ ատել եմ... 

— Հըմ, Ավգոտյա Ռոմանովնա, երևի մոռացել եք, թե 

ինչպես խրատներ տալով, հակվոլմ էիք իմ կողմը ու նվա֊ 

զում••* Ես դա աչքերիցդ էի տեսնում. հիշո՞ւմ եք այն երե-

կոն, լուսինը, սոխակի երգը։^ 

— Ստում ես (Դուն յա յի աչքերը փայլեցին կատաղու-

թյունից ստում ես, զրպարտիչ։ 

— Ստո՞ւմ եմ։ էհ, թերևս ստում եմ։ Սուտ ասացի։ Կա֊ 

նայք չպիտի հիշեն այդ բաները (Սվիգըիգայլովը քմծիծաղ 

տվեց)։ Գիտեմ, որ կկրակես, գազանի ճուտt Դե, կըակիր, 

էլի՛ 

Դունյան բարձրացրեց ատրճանակը։ Նա մեոելի պես 

գունատ էր։ Խամրած, ստորին շրթունքը գողում էր։ Կրակի 

նման առկայծող, մեծ, սև աչքերով նա նայում էր Սվիդրի-

գայլովին, սրտապնդվում, չափ ու ձև անում, սպասում նրա 

հենց առաջին շարժման։ Ս վիդրիգա յլովը դեռ երբեք նրան 

այդչափ գեղեցիկ չէր տեսել։ Ատրճանա՛կը բարձրացնելու 

րոպեին Դուն յա յի աչքերից ճառագայթող հուրը ասես վա-

ռեց նրան, ու նրա սիրտը ցավագին ճմլվեց։ Նա մի քայլ 

արեց, ու ճայթքեց կրակոցը։ Գնդակը թոավ նրա մազերի 

վրայով ու խփեց պատին։ Նա կանգ առավ ու կամացուկ 

ծիծաղեց։ 

— Պիծակը կծեց։ Ուղղակի գլխիս է նշան բոնում,,, 

Այս ի՞նչ է։ Արյո՛ւնt — ԱվիդրիԳաԱ"վր հանեց թաշկինա-

կը, որպեսզի սրբեր արյունը, որ բարալիկ շիթով հոսում էր 

նրա աջ քունքից. հավանորեն գնդակը մի քիչ քերել էր 

գանգի մաշկը։ Դունյան իջեցրեց ատրճանակը ու նայեց 

Սվիդբիգա յլո վին ոչ թե վախով, այլ ինչ-որ անհեթեթ տա-

րակուսանքով։ Նա կարծես ինքն էլ չէր հասկանում, թե ինչ 

էր արել և ինչ էր կատարվում։ 

— £ff * վրիպեցիք։ Դե, էլի կրակեցեք, ես սպասում եմ, 

— կամացուկ ասաց Ս վիգրիգա յլո վրՀ դեռ էլի քմծիծաղ տա-

լով, բայց արդեն մռայլ տեսքով,— ես կկարողանամ բռնել 

ձեո. նախքան դուք կբարձրացնեք հրահանը։ 
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Ղունեչկան ցնցվեց, արագ բարձրացրեց հրահանը և 

դարձյալ ատրճանակը ազդեց Ս վիրգրիգայլովի վրա։ 

— թ՛ողեք ինձ,— հուսաբեկ ասաց նա,— երդվում եմ, 

որ նորից կկբակեմԵս,., Կսպանեմ,,, 

. — Ղե ինչ արած,,, երեք քայլ հեռավորությունից չի է՛լ 

կարելի չսպանել։ Իսկ եթե չսպանեք,,, ապա,,* — Սվիգրի-

գա յլո վի աչքերը փա յլեցին , և նա էլի երկու քա յլ առաջ 

անցավ։ 

Ղունեչկան իջեցրեց հրահանը, բայց ատրճանակը չբաց-

վեց։ 

— Ատրճանակը անկանոն եք լցրել։ Ոչինչ, դուք դեռ 

հրապատիճ ունեք։ Ուղղեցեք, ես կսպասեմ։ 

Նա Ղուն յա յի առաջ կանգնած էր երկու քայլ հեռավո-

րությամբ, սպասում էր ու նայում նրան մոլի վճռականու-

թյամբ, բորբոք ու կրքոտ, ծանր հայացքով։ Ղունյան հաս-

կացավ, որ նա ավելի շուտ կմեռնի, քան իրեն բաց կթողնի։ 

*Եվ,,, և, իհարկե, ինքը նրան կսպանի երկու քայլի վրա,,,})։ 

Հանկարծ նա դեն գցեց ատրճանակը։ 

—՚ Ղցե՚ց,— զարմանքով ասաց Ա վիդրիգա յլովը և ի* որ 

շունչ առավ։ Ւնչ֊որ մի ծանրություն անմիջապես ընկավ 

նրա սրտից, և գուցե գա միայն մահվան սարսափի ծանրու-

թյունը չէր, այգ րոպեին նա հազիվ թե զգար այդ սարսա-

վւը։ Ղա փրկություն էր մի ուրիշ, ավելի տխուր ու մ ռա յլ 

զգացումից, որի ամբողջ ուժը ինքն էլ անկարող կլիներ ո-

բոշել։ 

Նա մոտեցավ Ղոլնյային ու մեղմիկ դբկեց նրա մեջքըւ 

Ղունյան չէր գիմագոում, բայց ամբողջ մարմնով տերևի պեո 

գոզալով, աղերսագին նայում էբ նրան։ Ա վիգրի դա յլո վյյ ու-

ղում էր մի բան ասել, բայց նրա շրթունքները ծռմռվում 

էին, և նա չէր կարողանում բառերը արտասանեք։ 

— թաց թող ինձ,— աղերսեց Ղունյան։ 

Սվիդբիգա յլովը ցնցվեց, այգ ijni-Jr արդեն ա յնպես չէր 

ասված, ինչպես քիչ առաջ։ 

— Ուրեմն չե՞ս սիրում,— կամացուկ հարցրեց նա։ 

Ղունյան բացա սա բա ր գլխով արեց։ .. 
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— Ե վ չ ե ՞ ս կարող... երբե՞ք,— հուսաբեկ շշնջաց 

Ա վիգրիգա յլո վք։ 

— Երբեք, —- շշնջաց Ղուն յան։ 

Անցավ մի ակնթարթ։ Ա վիդրիգա յլովի հոգու մեջ այգ 

ակնթարթում զարհուրելի, համր պայքար Էր տեղի ունե-

նում։ Անասելի հայացքով նայում Էր նա Ղուն չաչին։ Հան֊ 

կարծ նա ետ տարավ ձեոքյլ, շուռ եկավ, արագ մոտեցավ 

պատուհանին ու կանգնեց դրա առաջ։ 

Անցավ Էլի մի ակնթարթ։ 

— Ահա բանալին։ — (Ս վիգրիգա յլովը դա հանեց վե-

րարկուի ձախ գրպանից ե առանց շուռ դալոլ, առանց Դուն-

յա յին նայելու դրեց սեղանին)։ — Վերցրեք, շուտ հեռա-

ցեքէէ. 

Նա պատուհանից համառորեն դուրս Էր նայում։ 

Դունյան մոտեցավ սեղանին, բանալին վերցնելու։ 

— Շուտ, շուտ,— կրկնեց Ա վիդրիգա յլովը դեռ Էլի ա-

ոանց շարժվելու և ետ նայելու։ Այդ ԲառԸ ակներևաբար 

ինչ-որ սարսափելի բան Էբ արտահայտում։ 

Ղուն յան այդ հասկացավ, վերցրեց բանալին, նետվեց 

դեպի դուռը, արագ բացեց ու դուրս թռավ սենյա՛կից։ Մի 

րոպեից խելահեղորեն, ինքն իրեն կորցրած, աճապարեց 

դեպի ջրանցքը ու վաղ տվեց դեպի A/* կամուրջը։ 

Ս վիգրիգա յլովը Էլի երեք րոպե կանգնած Էր պատու-

հանի մոտ. վերջապես, դանդաղ շուռ եկավ, նայեց շուրջը 

ու ձեռքը դանդաղ տարավ ճակատով մեկ։ Նրա դեմքը ծրռ-

մըռվեց տա րօրինակ ժպիտից, ողորմելի, տխուր, թ"ւյլ 

ժպիտից, հուսալքման Ժպիտից։ Արյունը, որ արդեն չորա-

ցել Էբ, ազտեղել Էր նրա ձեռքի ափը, նա չարացած նայեց 

արյունին. հետո թրջեց երեսսրբիչը և սրբեց քոլնքրt Հան-

կարծ նրա աչքովն ընկավ ատրճանակը, որ Դունյան շպըր-

տել Էր դռան կողմը։ Նա վերցրեց ու զննեց այն։ Դա գըր-

պանի մի փոքրիկ, երեք փամփուշտ տանող, հին կառուց-

վածքի ատրճանակ Էր։ Մեշը գեո մնում Էր երկու լիցք և մի 

հրապատիճ։ Կարելի Էր կրակել մի անգամ։ Ա վիդրիգա յլովը 

մի փոքր մտածե ց, ատրճանակը գրեց գրպանը և դուրս 

ելավ։ 
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V I 

Այդ ամբողշ երեկոն մինչև ժամը տասը նա անցկացրեց 

զանազան պանդոկներում և անբարո տեղերում՝ անցնելո վ 

մեկից մյուսը։ Որտեղից որտեղ հա յան վեց նաև Կատ յան, 

որը այս անզամ երգում էր մի ուրիշ լակե յա կան երգ այն 

մասինյ թե ինչպես «ստոր և բռնակալ» ինչ-որ մեկը 

Սկսեց համբուրել Կատկային։ 

^ *ԼԻ Դ Ր Ի Գա 1Լո 4յԸ Ի՛ջեցրեց թե Կատ յա յին, թե երգեհոնա-

հարին, երգիչներին, ս պա սավո բներին և թե երկու ինչ-որ 

գրագիրների։ Այդ գրագիրների հետ նա գլուխ գրեց հատ-

կապես այն պատճառով, որ նրանք երկուսն էլ ծուռ քթերով 

էին, մեկի քիթը ծոված էր աշ կողմը, մ լուսինը՝ ձախ կող-

մը։ Դա ապշեցրեց Ա վիդրիգա յլովին։ Ի վերջո գրագիրները 

նրան տարան մի ինչ-որ զվարճացուցիչ այգի, որտեղ նա 

վճարեց մուտքի և այլ ծախսերի համար։ Այգ այգում կար 

մի բարալիկ, եռամյա եղևնի և երեք թուփ։ Կառուցված էր 

«դահլիճ 3>, փաստորեն օղետուն, բայց այնտեղ կաբելի էր 

նաև թեյ ստանար մի քանի կանաչ սեղաններ և աթոռներ 

էին գրված։ Հաճախորդներին զվարճացնում էր վատ եր-

գիչների խումբը, ինչպես և մյունխենցի մի հարբած, կարմ-

րաքիթ գերմանացի, որը ծաղրածոլի էր նմանվում և չգի-

տես ինչու խիստ տխուր տեսք ուներ։ Դրա գիրները վեճի 

բռնվեցին ուրիշ ինչ-որ գրագիրների հետ և քիչ մնաց տու-

րուդմբոց սարքեին։ Ավիդրիգայլովին նրանք դատավոր ընտ-

րեցին։ Քառորդ ժամ գատոսՏ էր նա, բայց նրանք այնպես 

էին բղավում, որ բոլորովին հնարավոր չէր որևէ բան հաս-

կանար Իսկությունն այն էր, որ նրանցից մեկը ինչ-ոբ իր 

էբ գողացել և նույնիսկ տեղնուտեղը ծախել վրա հասած 

ջհուդի. բայց, ծախելով, չուզեց բաժին հանել իր ընկերո-

ջը։ Ի վերջո պարզվեց, որ վաճառված իրը թեյի գդալ էր, 

պատկանում էր օղետանը։ Այստեղ իմացան այդ, ու գործը 

է՛լ ավելի բարդացավ։ Ա վիդրիգա յլովը վճարեց գդալի ար-

ժեքը, վեր կացավ և դուրս ելավ այգուց։ Ժամը մոտ տասն 

էր։ Այգ ամբողշ ժամանակվա ընթացքում նա ոչ մի կաթիլ 

դինի չխմեց, միայն թեյ պահանջեց, այն էչ պատշաճու-
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թյուն պահպանելու համար։ Երեկոն հեղձուցիչ էր ու մոայլք 

Մ ինչև ժամ ր տասը բոլոր կսղմեր ի ց ահավոր սև ամպեբ 

կուտակվեցին. պայթեց որոտը, ու ջրվեժի պես անձրև թափ֊ 

վեց։ Անձրևաջուրը ոչ թե կաթիլներով էր տեղում, այլ առա֊ 

տորեն հոսում, խփում էր գետնին։ Pnպե աո րոպե շողշո-

ղում էր կայծակը, ու մի ցոլքից մինչև մյուսը կարելի էր 

հաշվել մինչև հինգը։ Ս վիդթիգայլովբ ավբողջովին թրջված 

հասավ տուն, փակեց գուոը, բացեց իր բյուրոն, հանեց իր 

բոլոր փողերը և պատառոտեց եբկու-ե բեք թո լղթ։ Այնոլհե֊ 

տև փողերը գնելով գրպանը, նա ուզեց փոխել հազուստը, 

բայց նայելով պատուհանից ու ականջ գնելով ամպրոպին 

ու անձրևին, ձեռքը թափ տվեց, վերցրեց լայնեզր գլխարկը 

ու դուրս ելավ առանց բնակարանը փակելու։ Նա գնաց ուղ-

ղակի Սոնյայի մոտ։ Սոնյան տանն էրt 

Նա մենակ չէբփ նրա մոտ էին Կապերնաումովի չորս 

փոքրիկ երեխաները։ Սոֆյա Սեմյոնովնան նրանց թեյ էր 

խմեցնում։ Նա լուռ և քաղաքավարի դիմավորեց Սվիդրի՛-

գա յլովին, զարմանքով գիտեց նրա թրջված հա գուստը, 

բայց ոչ մի խոսք չասաց։ Անասելի սարսափով բռնված 

երեխաները անմիջապես դուրս փախանt 

Սվփ դրի գա յլովը նստեց սեղանի մոտ, իսկ Սոնյա յին 

խնդրեց նստել իր կողքին* Սոնյան երկչոտությամբ պատ-

րաստվեց նրան լսելու* 

— Ես, Սոֆյա Սեմ յոնովնա, գուցե մեկնեմ Ամերիկա,— 

ասաց Ս վիգրիգա յլովը,— ոլ քանի որ մենք հավանորեն 

վերջին անգամ ենք տեսնվում, ես եկա մի երկու կարգա-

դրություն անելու* Ղուք այսօր տեսե՞լ եք այն տիկնոջըt 

Եո գիտեմյ թե նա ձեզ ինչ է ասել, հարկ չկա կրկնել (Սոն-

յան ինչ֊որ շարժում արեց ու կարմրեց)։ Ղրանք որոշ կերտ-

վածքի մարդիկ են* Ինչ վերաբերում է ձեր քույրիկներին ոլ 

եղբորը, նրանք իրոք տեղավորված են, նրանց հա ս անելիք 

փողերը ամեն մեկի համար ես ստորագրությամբ հանձնել 

եմ ուր հարկն է, վստահելի ձեռքերt Ղուք, սակայն, այս 

ստոբա գրությունները համենա յն դեպս վերցրեք ձեզ մոտ։ 

Ահա, վերցրեք։ Ը ֊ ը մ , սա վերջացրինք։ Ահա հինգ տոկո-

սանոց երեք տոմս, ընգամենը երեք հազար ռուբլու։ Սրանք 
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վերցրեք ձեզ, հատկապես ձեզ, և թոզ սա մեր մեջ մնա, 

թու՛լ ոլ ոք չիմանա, ինչ էլ որ դուք հետո լսեք։ Դրանք ձեզ 

հարկավոր կլինեն, որովհետև, Սոֆյա Սեմյոնովնա, ձեզ 

համար լավ չէ առաջվա պես ապրել և հիմա, հիմա այդպես 

ապրելու կարիք չի լինի։ 

— Դուք այնքա՛ն րարեր արություն եք արել ինձ, որբե՛-

րին ու հանգուցյալ մորր, ու եթե մինչև այժմ ես ձեզնից 

քիչ եմ շնորհակալ եղել... ներողամիտ եղեք։ 

— էհ, այգ դատարկ բան է։ 

— Իսկ այս փողերի համար, Արկագի Իվանո վիչ, ես 

ձեզնից շատ շնորհակալ եմ, բայ$ ես հիմա ղրանց կարիքը 

չեմ զգում։ Ես ինձ միշտ էլ կկարողանամ կեր ակրել։ Սա 

իմ կողմից ապերախտություն մի համարեք. եթե գուք այգ-

պես բարերար եք, ապա այգ փողերը... 

— Ձ՞եզ, ձեղ պետք է պատ կան են, Սոֆյա Սեմյոնովնա, 

և խնդրում եմ այդ մասին երկար չխոսենք, որովհետև ես 

նույնիսկ Ժամանակ էլ չունեմ։ Զեզ հարկավոր կլինեն։ Ռո-

դիոն Ռոմանիչի առջև երկու ճանապարհ կա, կամ ինքնա-

սպանություն գործել, կամ գնալ Վլագիմիրկայով1 ԼՍոնյան 

սարսափած նայեց նրան և գողաց)։ Մի անհանգստանաք, 

ես ամեն ինչ իմացել եմ և հենց նրանից, Ռասկոլնիկովից, 

ես լեզվիցս թույլ չեմ, ոչ ոքի չեմ ասիյ Դուք նրան լավ եք 

սովորեցրել, որ ուր հարկն է մեղա գա։ Այգ նրա համար 

շատ ավելի ձեռնտու կլինի։ Երբ բանը այդտեղ հասնի, նա 

կգնա Վլագիմիրկայով, իսկ դուք էլ հո կգնաք նրա ետևից, 

այնււլես չէ", հո այդպե՞ս է։ Դե որ այդպես է, ուրեմն փո-

ղերը հարկավոր կլինեն։ Հենց նրա համար հարկավոր կլի-

նեն, հասկանո՞ւմ եք։ Տալով ձեզ, ես միևնույն է, թե նրան 

1մ տալիս։ Օացի այգ, գուք խոստացել եք Ամալյա Իվա-

նովնային պարտք վճարել, ես այգ լսել եմ։ Այդ ի՛՛նչ է, 

Սոֆյա Սեմյոնովնա, դուք առանց մտածելու այդպիսի պայ-

մաններ ու պարտա վորություններ եք վերցնում ձեզ վրա« 

չէ" որ Կատերինա Իվանովնան է պարտք մնացել այդ գեր-

5 Վ լ ա դ ի մ ի ր կ ա — Մոսկվայից Վլադիմիր քաղաքով դեպի արևելք ձդվաձ 

խճուղին, որով Սիրիր էին տանում աքսորման և տաժանակրության ղսJ-

աապարտվածներին (ձ. թ-)> 
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մանուհուն, և ոչ թե դ»ւք, դե ուրեմն թքեիք գեբմանուհոլ 

վրա։ Չի կարելի այդպես ապրել աշխարհում։ Հա՛, եթե ձեզ 

երբևէ, ասենք վաղը կամ մյուս օրը որևէ մեկը կհարցնի իմ 

մասին (ձեզ իհարկե կհարցնեն), դուք մի ասեք, որ ես ձեզ 

մոտ եկա, փողը բնավ մի ցույց տաք և ոչ ոքի մի ասեք, 

որ ես եմ տվել։ Դեհ, ցտեսություն։ (Սվիդրիդա յլովյը վեր 

կացավ աթոռից)։ Բարևեցեք Ռոգիոն Ռոմ անիլին։ Հա՛, փո-

ղը առայժմ թողեք պարոն Ռ՛ազումիխինի մոտ։ ճ անաչո՞ւմ 

եք պարոն Ռազում իխինին։ Իհարկե, ճանաչում եք։ Ռչինչ, 

մարզ է, էլի։ Վաղը կամ... մի ուրիշ օր փոզը տարեք ու պահ 

տվեք նրանt Իսկ մինչ այգ հուսալի տեղ պահեցեք։ 

Սոնյան նույնպես վեր կացավ աթոռից և վախեցած նա-

յեց նրան։ Նա շատ էր ուզում ինչ-որ բան ասել, ինչ-որ 

հարց տալ, բայց աոաջին րոպեներին չհամարձակվեց և 

չգիտեր էչ, թե ինչից սկսի։ 

— Հապա դուք,,, դուք հիմա, այսպիսի անձր ևին ինչ֊ 

սյե՞ս պիտի գնաք։ 

— Ամերիկա մեկնողը անձրևից չի վախենա, ք ա ՚ հ ֊ ք ա ՚ հ ։ 

Մնաք բարով, աղա վն յա կ} Սոֆյա Սեմ յոնովնա։ Ապրեցեք, 

շատ ապրեցեք, դուք ուրիշներին հարկավոր կլինեք։ Հա'..* 

ասացեք պարոն Ռա ղումի խ ին ին, որ ես պ՚ատվիրեցի բարևել 

իրեն։ Հենց այսպես էլ հաղորդեցեք՝ Արկադի Իվանովիչ 

Սվիդրիգայլովը բարևում է։ Անպայման ասացեք։ 

^՛ԼԻԴՐԻԳաH"4.Բ դՆաց՝ Սոնյային թողնելով ապշած, վա-
խեցած վիճակում և ինչ֊որ անորոշ ու ծանր կա սկա ծան ք՛-
ների մեջ։ 

Հետո պարզվեց, որ այղ նույն երեկոյան, մոտ ժամը 

ւ՛? ասն երկուսին, նա խիստ տարօրինակ և անակնկալ մի 

այցելություն էլ էր կատարել։ Անձրևը դեռ չէր դաղարում։ 

Ամբողջովին թրջված, նա տասնմեկից քսան րոպե անց գը-

նաց իր հարսնացուի ծնողների բնակարանը, որ գտնվում 

1ր Վասիլևսկի կղզում, երրորդ փողոցի և Փոքր պողոտայի 

անկյունում։ Հազիվ կարողացավ բաց անել տալ դուռը և 

սկզբում մեծ իրարանցում առաջացրեց։ Բայց Արկադի Իվա֊ 

նովիչը երբ ուզում էր, խիստ հրապուրիչ շարժուձևերով 

մարդ էբ լինում, այնպես որ, անմիջապես փարատվեց 

հտոսնաըո։ի խելամիտ ծնողների սկզբնական (թեև բավա֊ 
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կան սրամիտ) ենթադրությունը, թե Արկադի Իվանովիչը 

որևէ տեղ այնքան է կոնծել ու հարբեի որ ինքն իրեն կորց-

րել է։ Հարսնացուի գթասիրտ ու խոհեմ մ այրը Արկագի 

Իվանովիչի մոտ քշեց այն բազկաթոռը, որի վրա նստած էր 

ուժասպառ հայրը, և ըստ սովորության, իսկույն սկսեց մի 

քանի կողմնակի հարցեր տալ։ Այգ կինը անմիջականորեն 

գործին վերաբերող հարցեր երբեք չէր տալիս, այլ միշտ 

մեջտեղ էր բերում ժպիտները և ձեռքերի շփումները, իսկ 

հետո, եթե հարկավոր էր անպայման ու հաստատապես 

որևէ բան իմանալ, օրինակ, թե Արկադի Իվանովիչը երր է 

նշանակելու հարսանիքը, ապա սկսում էբ մեծագույն հե-

տաքրքրությամբ և նույնիսկ ագահորեն հարցեր տալ Փա-

րիզի և այնտեղի պալատական կյանքի մասին, և միայն 

դրանից հետո, հետզհետե հասնում էր Վասիլևսկի կղղու 

երբորդ փողոցը)* ՌւրԻւ ժամանակ այդ ամենը, իհարկե, 

հարգանքով էր ընդունվում, բայց այս անգամ Արկադի Իվա-

նովիչը մի առանձին անհամբերություն ցուցաբերեց և կըտ-

բականապես ցանկություն հայտնեց տեսնել հարսնացուին, 

թեև նրան հենց սկզբից ասել էին, ոբ հարսնացուն արդեն 

պառկել է քնելու։ Իհարկե, հարսնացուն եկավt Արկադի 

Իվանովիչը ուղղակի հազորգեց նրան, որ ինքը պետք է 

խիստ կարևոր մի գործով առժամապես մեկնի Պետերբուր-

գից, Գրա համար էլ նրան բերել է տասնհինգ հազար ռուբ-

լոլ այլևայլ արժեթղթեր և խնդրում է դրանք ընդունել իբրև 

նվեր, քանի որ ինքը վաղուց մտադրվել էր այդ չնչին բանը 

հարսանիքից առաջ նվիրել նրան։ Այս բացատրություննե-

րը, իհարկե, բնավ չէին ապա ցուցում, թե մի աոանձին տրա-

մաբանական կապ կար նվերի, անհապաղ մեկնումի և ան-

պայման անձրևի ժամանակ ու կեսգիշերին գալու միջև, 

սակայն գործը մ ի անգամ ա յն լավ գնացt նույնիսկ առավե-

լապես անհրաժեշտ ախուվախը, հարցուփորձը և զարման-

քը հանկարծ արտասովոր կերպով չափավոր զուսպ դար-

ձան, եկվորին ամենաջերմ շնորհակալություն հայտնվեց, և 

խելամիտ մոր աչքերում արցունքներ երևացին։ Արկագի 

Իվանովիչը վեր կացավ, ծիծաղեց, համբուրեց հարսնա-

ցուին, շոյեց նրա այտը, ասաց, որ շուտով կժամանի, ու 

նրա աչքերում նկատելով թեպետև մանկական հետաքրքրոլ-
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թյուն, բայց ԴՐա հետ մեկտեղ նաև մի ինչ-որ շատ լուրի 

լռի\ն հարց, մի փոքր մտածեց, նորից համ բուրեց նրան U 

հենց այստեղ սրտնեղեց, որ ողշամիտ մայրը անմ իջա պես 

փակի տակ է պահելու նվերը։ նա գնաց՝ բոլորին թողնելով 

խիստ հուզված վիճակում։ Ռայց սրտացավ մայրիկը իս-

կույն ևեթ ցածրաձայն և արագ-արագ խոսելով, փարատեց 

որոշակի, խորին տարակուսանքները, ասելով, որ Արկադի 

Իվանովիչը մեծ մարգ է, գործեր ու կապեր ունեցող, հա-

րուստ մարդ է, աստված գիտե, թե ինչ կա նրա գլխում, 

խելքին փչեց մեկնել և մեկնեց, խելքին փլեց փողը տալ և 

տվեց, և ուրեմն չպետք է զարմանար Իհարկե, տարօրինակ 

է, որ նա ամբողջովին թրջված էր, բայց, օրինակ, անգլիա-

ցիները է՛լ ավելի տարօրինակ են լինում, և այդ բոլոր բարձր 

կարգի մարդիկ ուշագրություն էլ չեն դարձնում, թե իրենց 

մասին ինչ են ասում, ու ոչնչից էլ չեն քաշվում։ Գուցե նա 

դիտմամբ է այդպես ման դալիս, որպեսզի ցույց տա, թե ոչ 

ոքից չի վախենում։ Գլխավորը՝ այգ մասին ոչ ոքի ոչ մի 

խոսք չպետք է ասել, որովհետև աստված գիտե դրանից ինչ 

դուրս կգա, իսկ փողը պետք է շուտ դնել փակի տակ, և 

իհարկե այս ամենի մեջ ամենից լավն այն է, որ Ֆեգոս-

յան խոհանոցում էր գտնվում, և որ գլխավորն է, բոլորո-

վին, բոլորովին, բոլորովին ոչինչ չպետք է հազորդել այն 

խարդախ Ռեսսլիխին և այլն, և այլն։ նստեցին և կամացուկ 

խոսեցին մինչև ժամը երկուսը։ Զարմացած և մի քիչ տը-

խուր հարսնացուն ավելի շուտ էր գնացել քնելու։ 

Մինչ այս, մինչ այն, Ավիդրիգա յլովը ուղիղ կեսգիշերին 

անց՛ավ M կամուրջը և գնաց դեպի Պեաերբուրգյան կողմը։ 

Անձրևը դադարեց, ր աքց քամին աղմկում էր։ Սվիդբիգա յ-

լովը սկսում էբ գոզալ, ու մի րոպե ինչ-որ աոանձին հե-

տաքրքրությամբ և նույնիսկ տարակուսանքով նայեց Մա-

լա յա նևայի սև ջրին։ Թայց շուտով նրան թվաց, որ ջրա-

փում խիստ ցուրտ է. շուռ եկավ ու դնաց դեպի M պողոտան։ 

նա շատ երկար, համարյա կես ժամ քայլում էր ան-

ծայրածիր պողոտայով, մթության մեջ հաճախ սայթա-

քելով փայտե սալարկի վրա, բայց շարունակում էր Հետա-

քըրքրոլթյամբ ինչ-որ բան փնտրել պողոտա յի աջ կողմում։ 
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Վերջին օրերում այստեղից կառքով անցնելիս մի տեղ, ար-

դեն պողոտա չի ծայրում նա նկատել էր փայտաշեն, բայց 

մեծ մի Հյուրանոց, ու որքան Հիշում էր, Հյուրանոցի անու-

նը կարծես թե Ադրիանոպոլ էր։ նա չսխալվեց իր Հաշիվ-

ների մեջ« Հյուրանոցը այդ խուլ վայրում այնքան էր աչքի 

ընկնում, որ անկարելի էր ալն չգտնել նույնիսկ խավարում։ 

Այդ մի երկարաձիգ, փայտե, սևացած շենք էր, որտեղ դեռ 

լույսեր կային և որոշ աշխուժություն էր տիրում, չնայած 

ոլշ Ժամին։ Նա ներս մտավ ոլ միջանցքում իրեն դիմավո-

րող սպասավորից Համար խնդրեց։ Վերջինս Հայացքով չա-

փեց Ավիդրիգտյլովին, աշխուժացավ և իսկույն նրան տա-

րավ մի Հեռու, խեղդուկ և փոքր Համար, որ գտնվում էր 

միջանցքի ծայրում, անկյունում , սանդուղքի տակ։ Ուրիշ 

ազատ Համար չկար* բոլոր Համարները զբաղեցրած էին« 

Ապասավորը Հարցականորեն նայում էր եկվորին։ 

— Թեյ կա՞,- Հարցրեց Ա վիդրիգա յլովը։ 

— Այդ կարելի է։ 

— Ի՞նչ կա։ 

— Հորթի միս, օզի, խորտիկներ։ 

— Բեր Հորթի միս ե թեյ։ 

— Ուրիշ ոչինչ Հարկավոր չէ*,— նույնիսկ մի փոքր տա-

րակուսելով, Հարցրեց սպասավոբը։ 

— Ոչինչ, ոչինչ։ 

Ապասավորը գնաց իսպառ Հիասթափված։ 

«Երևի լավ տեղ է,— մտածեց Սվիդրիգա!էովը,— ի՛նչ-

պես է, որ ես չգիտեի։ Երևի ես որևէ կաֆե-շանտանից վե-

րադարձող, բայց ճանապարհին անախորժություն ունեցած 

մարդու տեսք ունեմ։ Հետաքրքիր է, սակայն, թե ովքեր են 

այստեղ իջևանում և գիշերում»։ 

Նա վառեց մոմը և մանրազնին դիտեց Համարը։ Դա 

շատ փոքր մի վանդակ էր, առաստաղը ԱվիդրիգաՏ1ս՝վյ1 

Հասակից էլ բարձր չէր, կաՐ մի պատուհան* անկողինը 

խիստ կեղտոտ էբ, Հասարակ, ներկած սեղանն ու աթոռը 

բռնել էին Համարյա ամբողջ տարածությունը։ Պատերը 

կարծես իրար կպցրած տախտակներից էին, պաստառները 

կեզտոտված էին, այնքան փոշոտ ու քրքրված, որ նրանց 

գույնը (դեզին) Հազիվ կարելի էր որոշել, իսկ նախշերը թո-
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լորովին աննկատելի էին դարձել։ Մի պատը ցածր էը, և 

առաստաղը ծռված էր դրտ վրա, ինչպես ալդ սովորաբար 

լինում է ձեղնահարկերում, իսկ ալդ ծռվածքի վերևում 

ձգվում էր սանդուղքը։ Ա վիդրիգա յլովը մոմը գրեց սեղանին, 

նստեց մահճակալի վրա և մտածմունքի մեջ ընկավ։ Վեր-

ջապես, նրա ուշադրությունը գրավեց հարևան վանդակից 

լսվող փսփսոցը, որ երբեմնի սա մքոկանում և համարյա ճչո-

ցի էր հասնում։ Այդ փսփսոցը չէր դադարում այն րոպեից 

սկսած, երբ նա ներս մտավ։ Նա ականջ դրեց։ Ինչ-որ մեկը 

նախատում և համարյա լալով կշտամբում էր մի ուրիշին, 

բայց միայն ձայնն էր լսվում։ Ս վիդր իգա յլո վը վեր կացավ, 

ձեռքով ծածկեց մոմը, ու պատի մեջ լուսավս րված ճեղք 

նկատեց* մոտեցավ ու սկսեց նայել։ Հարևան համ արում, 

որը նրա համարից մի քիչ մեծ էր, կար երկու հաճախորդ։ 

Նրանցից մեկը, որ առանց սերթուկի էր, խիստ գանգուր 

մ աղերով և կարմիր, բորբոքված դեմքով, կան գնել էր հռե-

տորի կեցվածքով, ոտքերը ի['արից հեռու գրած, որպեսզի 

պահպաներ հավասարակշռությունը, ու ձեռքը խփելով 

կրծքին, թունդ կշտ ամ բում էբ մյուսին, ոբ սա մուրացկան 

է և նույնիսկ աստիճան էլ չունի, որ ինքը նրան փրկել է 

կեղտոտությունից, որ երբ ուզենա, կարող է վռնդել նրան 

ե ոբ այղ ամենը միայն ամեն աբարձրյալի աչքն է տեսնում։ 

Կշտամբանքի ենթարկվողը նստել էր աթոռին և այնպիսի 

մարդու տեսք ուներ, որը շատ է ուզում Փռշտալ, բայց այդ 

նրան ոչ մի կերպ չի հաջոդվում։ Երբեմն նա պղտոր և ոչ-

խարի հայացքով նայում էր հռետորին« բայց ակներև էր, 

որ ոչ մի հասկացողություն չուներ, թե ինչի մասին է խոս֊ 

քր, ու նույնիսկ հազիվ թե որևէ բան էր լսում։ Սե ղանի վրա 

վառվում-վերջանում էր մոմը, դրված էին օղու համարյա 

դատարկ մի գրաֆին, ըմպանակներ, հաց, բաժակներ, վա-

րունգներ և արդեն վաղուց խմած թեյի ամանեղենը։ Ուշա-

դրությամբ դիտելով այդ տեսարանր, Ա վիդրիգա յլովը ա ն ֊ 

տարբերությամբ ետ քաշվեց պատի ճեղքից ու դարձյալ նըս-

տեց մահճակալին։ 

Ապասավորը վերադարձավ, բերելով թեյ և հորթի միս, 

ու չկարողացավ զսպվել ոլ չհարցնել «էլ ուրիշ ոչինչ հար-

կավոչւ չէ ու նորից բացասական պատասխան լսելով, 
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վերջնականապես հեռացավ։ Ավիդրիգա յլովը տաքանալու 

համար մի բաժակ թել խմեց, բայց չկարողացավ թեկուզ 

մի պատառ ուտել, որովհետև բոլորովին կորցրել էր ախ որ֊ 

ժակը։ Ըստ երևույթին սկսվում Էր տենդը։ Նա հանեց վե-

րարկուն, ժակետը, փաթաթվեց վերմակով ու պառկեց ան-

կողնում։ նա սրտնեղում Էր* «Գոնե այս անգամ առողջ լի-

նեի», մտածեց նա և քմծիծաղ տվեց։ Սենյակում օղը ծանր 

Էր* մոմը աղոտ Էր վառվում, գրսում աղմկում Էր քամին, 

ինչ-որ մի տեղ, անկյունում քստքստացնում Էբ մուկը, ոլ 

ամբողջ սենյակում Էլ կարծես մկան և ինչ֊որ կաշվեղենի 

հո տ Էր տարածված։ Ս վիդրիգա յլո վյյ պառկել Էր ու ասես 

անրջում Էր* մտքերը իրար Էին հաջորդում։ թվում Էր, որ 

նա շատ կուզենար երևակայությամբ գոնե մի որևէ բանի 

կառչել։ «Երևի պատուհանի տակ մի որևէ այգի կա,— մտա-

ծեց նա,— ծառերը շրշում են* որքան չեմ սիրում ծառերի 

1P1 յոլնը գիշերով, փոթորկի պահին և մթության մեջ, տ ր ֊ 

հաճ զգացում է»։ Եվ նա հիշեց, թե ինչպես մամ առաջ անց-

նելով Պ ետրովյան զբո սա յգու կողքից, նույնիսկ զզվանքով 

մտածեց դրա մասին։ Նա վերհիշեց նաև կամուրջը, Մա֊ 

լայա Նևան, ու վերստին ցուրտ զգաց ինչպես այն պահին, 

երբ կան գնած էր կամրջի վրաt « Կյանքումս երբեք ջուր չեմ 

սիրել, նույնիսկ պեյզաժներում պատկերված ջուրը», կրկին 

մտածեց նա և հանկարծ դարձյալ քմծիծաղ տվեց մի տար-

օրինակ մտքից* «թվում է, որ գոնե հիմա պետք է անտար-

բեր լինեի այգ ամբողջ էսթետիկա յի ու կոմֆորտի նկատ-

մամբ, բայց հենց այստեղ պահանջկոտ դարձա ինչպես 

գազանը, որ անպայման իր համար տեղ է ընտրում.«< նը֊ 

ման դեպքում։ Քիչ առաջ հենց հարկավո"ր էր շուռ գալ դե-

պի Պետրովյան զբոսայգին։ Երևի խավարից, ցրտից էի 

խուսափում, քա' հ ֊ քա' հ։ Համարյա դուրեկան զգացումներ 

էին պահանջվում*** Հա', ինչո՞ւ մոմը չեմ հանգցնում»։ (Նա 

փչեց մոմը)։ «Հարևաններս պառկեցին», մաածեց նաՀ տես-

նելով, որ պատի ճեղքից լույս չի երևում։ Հը մ, Մարֆա 

Պ ետրովնա, ա՛յ հիմա համեցեք անեիք, հո խավար է, տե-

ղը պիտանի, րոպեն հարմարt թայց արի ու տես, որ հենց 

հիմա չեք գա**.»։ 
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Հանկարծ նա չգիտես ինչու վերհիշեց, թե ինչպես Դու֊ 

նե չկայի նկատմամբ իր դիտավորությունը կատարելուց մի 

մամ առաջ ինքը Ռասկոլնիկովին խորհուրդ էր տալիս Ղու֊ 

նեչկային հանձնել Ռազումիխինի հսկողության։ «Իբակա֊ 

նում ես անշուշտ սեփական քմահաճույքիս համար էի այդ 

ասում, ինչպես և կռահեց Ռասկոլնիկովը։ Ա՛յ թե ինչպիսի 

սրիկա է այդ Ռասկոլնիկովյը։ ՇսԽ։ բան է վերցրել իր^ վրա։ 

Հետագայում էլ մեծ սրիկա կլինի, երբ անհեթեթությունը 

դուրս թոլի իր գլխից, իսկ հիմա շաւո է ուզում ապրել։ Այս 

կողմից նման մարդիկ ստոր արարածներ են։ էհ, թող գնա 

գրողի ծոցը, ինչ ուզում է անի, ին՛ձ ինլ»։ 

նրա քունը չէր տանում։ Հետզհետե նրան պատկերացավ 

Դուն յա յի կերպարը, ու հանկարծ նրա մարմնով գոզ ան-

ցավ։ (TՈչ, հիմա այդ բոլորը պետք է թողնել», սթափվելով, 

մտածեց նա, «պետք է որևէ ուրիշ բանի մասին մտածել։ 

Տարօրինակ է և ծիծաղելի* ես ոչ ոքի և երբեք ատելություն 

չեմ տածել, նույնիսկ վրեժ առնել էլ երբեք առանձնապես 

չեմ ցանկացել, իսկ չէ՞ որ դա վատ նշան է, վատ նշան։ 

Վիճել նույնպես չեմ սիրել և վիճելիս չեմ տաքացել այգ 

էլ վատ նշան է։ Ւսկ Դունեչկային այսօր ինչքա՜ն խոստում-

ներ տվի, թյո՛ւ, գրողը տանի։ Հը՛մ, նա հո կարող էր որևէ 

կերսլ ջնջխել ինձ,,*»։ Նա դարձյալ սսկվեց և ատամներն 

իրար սեղմեց* դարձյալ Դունեչկայի կերպարը պատկերա-

ցավ նրան ճիշտ այնպես, ինչպիսին էր նա, երբ առաջին 

անգամ կրակելով, սարսափելի վախեցավ, իջեցրեց ատըր-

ճանակը ու քարացած նայում էր իրեն, Ս վի դր իգա յլո վին, 

այնպես որ վերջինս երկու անգամ կկարողանար բռնել նը֊ 

բան, իսկ Դունեչկան ձեռք էլ չէր բարձրացնի պաշտպան-

վելու համար, եթե ինքը՝ Սվիդբիգա յլովը նրան այդ չհի-

շեցներ։ Նա վերհիշեց, թե ինչպես այն ակնթարթում ինքը 

խղճաց նրան, սիրտը ասես ճմլվեց«է-է , գրողը տանի* 

էլի այս մ աքերը* այս ամենը պետք է մոռանալ, մ ոռա֊ 

նալ***»է 

Նա արդեն անզգայանում էր* մեղմանում էր աենդային » 

զոզը* Հանկարծ ինչ-որ մի բան շեշտակի անցավ վերմակի 

աակից, նրա ձեոքի ու ոտքի վրայով։ Նա ցնցվեց «Փու, 

աաաանա, սա երևի մուկ էր», մտածեց նա, «ախր ես հոբթի 
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միսը թողել եմ սեղանի վրա,**»։ Նա բոլորովին չէր ուզում 

բացվել, վեր կենալ, մրսել, ԲաՏ9 հանկարծ էլի ինչ֊որ 

տհաճ բան անցավ ոտքի վրայով* նա դեն գցեց վերմակը և 

վառեց մոմը։ Տ են գա չին սառնությունից գո ղա լո վ, կռացավ 

անկողինը զննելու* ոչինչ չկար* նա թափ տվեց վերմակը, 

ու հանկարծ մուկը թռավ սավանի վրա։ Նա փորձեց բոն ել, 

բայց մուկը չփախավ անկողնից, զիգզագաձև, թռավ այս ու 

այն կողմ, գուրս պրծավ նրա մատների տակից, վազեց 

ձեռքի վրայով ու հանկարծ նետվեց բարձի տակ. Սվիգրի" 

գայլովը դեն գցեց բարձը, բայց մի ակնթարթ զգաց, ոբ 

մուկը թռել է իր թևատակը, ապա վազվզում է մարմնի վրա 

և արգեն մեջքին է, շապկի տակt Նա ջղայնորեն զողաց և 

արթնացավ։ Սենյակում մութն էր, նա պառկած էր մահ֊ 

ճակալի վրա, վերմակով փաթաթված, ինչպես քիչ առաջ. 

դրսում ոռնում էր քամին։ $Այ քեզ գարշելի բան», սրտնե-

ղելով մտածեց նա։ 

Նա վեր կացավ ու նստեց անկողն ի ծայրին, մեջքը դեպի 

պատուհանը։ ((Ավելի Լավ է բոլորովին չքնել», որոշեց նաւ 

Սակայն պատուհանից ցուրտ և խոնավություն էր փչում« 

առանց տեղից վեր կենալու նա վերմակը քաշեց իր վրա ՈԼ 

փաթաթվեց ղրանով։ Մոմը չվառեց։ Ոչ մի բանի մասին չէբ 

մտածում և չէր էլ ուզում մտածել, բայց անուրջները վրա 

էին տալիս մեկը մյուսի ետևից, ծագում էին կցկտուր մըտ-

քեր, որոնք անսկիզբ, անվախճան ու անկապ էին* Կարծես 

նա կիսանինջ վիճակում էր։ Ցուրտը թե խավարը, խոնա-

վությունը թե դրսում ոռնող և ծառերը ճոճող քամին նրա 

մեջ առաջացրին ինչ-որ համ առ, ֆանտաստիկ հակում և 

ցանկություն, բայց նրան շարունակ ծաղիկներ էին պատ-

կերանում։ Նրա երևակայության մեջ բացվեց մի հիասքանչ 

պեյզաժ, պայծառ, տաք, համարյա շոգ օր, տոն օր, հոգե-

գալս տ յան օրը։ Անգլիական ճաշակով, փարթամ, ճոխ, գյու-

ղական կոտեջ, որ ամբողջովին թաղված էր անուշաբույր 

ծաղկանոցների մեջ, կային մարգեր, որոնք ձգվում էին ամ-

բողջ տան շուրջը* մուտքի սանդուղքը պատած էր պատա-

տուկ բույսերով, վարգերի շարքերով, լուսավոր, զովաշունչ 

ոանգոլզք, որի վրա փարթամ գորգ էր փռված, կողքերին 

Հազվագյուտ ծաղիկներով չինական պուլիկներ էին դրվածք 
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Առանձնապես նրա աչքով ընկան պատուհանների գոգերին 

գրված ջրով լեցուն պուլիկները, դրանց մեշ աճել էին սպի-

տակ ու քնքուշ, փոլնջ֊փունջ նարգիզներ, որոնք թեքվել էին 

իրենց վառ-կան աչ, պարարտ ու երկար ցողունների վրա և 

թունգ բուրմունք էին տարածում։ թեև նա նույնիսկ չէր ու-

ղում հեռանալ գրանցից, բայց բարձրացավ սանդուղքով և 

մտավ մի մեծ, բարձր դահլիճդ ու դձսրձյալ այստեղ Էլ ամե-

նուրեք, պատուհանների գոգերում, դեպի պա տշգամբը բաց-

վող դռների մոտ և հենց պատշգամբում ծաղիկներ կայինէ 

Հատակին թարմ, հնձած, բուրավետ խոտ Էր փռված, պա-

տուհանները բաց Էին, թարմ, թեթև, զով օդը թափանցում 

Էր սենյակը, դրսում ճռվողում Էին թռչունները, իսկ դահ-

լիճի մեշտեզ ում, ատլասե սպիտակ գործվածքով ծածկված 

սեղանների վրա դագաղ Էր գրված։ Այս դագաղը պա ա ած 

Էր սպիտակ գրոգենապլով ու զարդարված Էր սպիտակ, 

խիտ փոթերով։ Ամեն կողմից ծաղկեշղթաներ Էին դրվածt 

Դագաղում, ամբողջովին ծաղիկների մեշ, պառկած Էր ոպի-

տակ շղարշե շրշազգեստով մի աղջիկ, ասես մարմարից 

կերտված, ձեռքերը կրծքի վրա Պինդ ծա լա ծ։ Արձակվածէ 

թաց֊շեկլիկ մազերը թաց Էին* գլուխը պատած Էր վարգե-

րից հյուսված պսակով։ նրա դեմքի խստաբարո և արզեն 

ոսկրացած պրոֆիչը կարծես նույնպես մարմարից Էբ կերս -

ված, դալուկ շուբթերի ժպիտը ինչ֊որ ոչ մանկական, ան-

հուն տխրություն ու մեծ բողոք Էր արտահայտում։ Ավիդրի-

գա յլովը ճանաչում Էր այգ աղջկան։ Դագաղի մոտ չկայքյ 

ոչ վառվող մոմեր, ոչ Էլ սրբապատկեր, ո ւ աղոթքնԼ? 

չէին լսվում։ Այդ աղջիկը ինքնասպան էր եղել, խեղդվել էդ 

ջրում։ նա ընդամենը տասնչորս տարեկան էր, բայց արգե'ւ 

կոտրված էբ եղել նրա սիրտը, նա ջուրն էր ընկել իրեե 

հասցրած վիրավորանքի պատճ՛առով, որը սարսափեցրել ու 

ապշեցրել էր այ,գ դեռահաս, մանկահասակ էակին, անտե-

ղի ամոթանքով էր համակել հրեշ տա կա յն որ են մ աք ուր նրա 

հոգին և հուսալքման վերջին ճիչն էր պոկել, որը չէր լսվեի 

այլ լկտիաբար անարգվել էր մութ գիշերով, խավարում, 

ցրտում, խոնավ հալհլոցին, երր ոռնում էր քամին..* 

Ավիդրիգա յլովը արթնացավ, վեր կացավ անկողնից Կ 

մոտեցավ պատուհանին։ Նա խարխափելով գտավ փեղկԱ 
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բռնակը և բացեց պա աո ւհանը։ Քամին մ ոլե գնաբար ներ-

խուժեց նրա փոքրիկ Ի՚՚ՏԻկր ոլ ասես սառնամանիքային 

եղյամով պատեց նրա դեմ քը և մ իա յն շապկով ծածկված 

կուրծքը։ Պատուհանի տակ ըստ երևայիք ին այգու պես մի 

ինչ-որ բան կար ու թերևս ուտել-խմելու տեղ Էր* հավանո-

րեն ցերեկը այստեղ Էլ երգում Էին երգիչները, ու թեյ Էր 

մատոլցվում։ Իսկ այժմ ծառերից ու թփերից կաթիլներ Էին 

թռչում սենյակը, մութն Էր ինչպես մ առան ում է այնպես որ 

հազիվհազ կարելի Էր նշմարել միայն ինչ-որ մութ բծերճ 

դբսի առարկաներըւ ԱվիդրիգաԱովը կոտցած և արմունկնե-

րով պատուհանի գոգին հենված, արդեն հինգ րոպե անընդ-

հատ դիտում Էր աղջամուղջը։ Գիշերային խավարում ճայ-

թեց թնղանոթի մի կրակոց, ապա՝ երկրորդը։ 

«Հո՛մ, ազդանշան Է, ջուրր վարարում Է, մտածեց նա, 

առավոտյան դեմ կհոսի ցածր տեղերը, վւողոցները, կլցվի 

ներքնահաբկերն ու մառանները, ներքնահա բկերի մկները 

ղուրս կղան շրի երեսը, ու թրջված մարդիկ հայհոյանք թա-

փելով, կսկսեն իրենց իրերը քարշ տալ վերին հա բկերը**. 

Հիմա ժամը քանիսն Է»։ Հենց որ նա այդ մտածեց, մոտիկ 

մի տեղ պատի ժամացույցը տկտալով և ասես ամբողջ ու-

ժով մեկ աճապարելով, խփեց ժամը երեքը։ «Օհո , մի ժամից 

կլուսանա։ Էլ ի՞նչ եմ սպասում, հիմա դուրս կելնեմ, կգը-

նամ ուղղակի Պ ետրովյան զբոսայգին* այնտեղ կընտրեմ 

ամբողջովին անձրևով ողողված մի մեծ թոլվ։, այնպես որ 

ուսդ դրան կպավ թե չէ, միլիոնավոր կաթիլներ կթափվեն 

գլխիդ,**»։ նա պատուհանից ետ Քաչվեց, փակեց այն, վա-

ռեց մոմը, հագավ բաճկոնակը, վերարկուն, գլխարկը ԳՐ^ց 

և մոմը ձեռքին դուրս ելավ միջանցք, որպեսզի ։գտնեբ որևէ 

տեղ, խցիկում, ա մեն տեսակ անպետք իրերի ու ա յբված 

մոմերի մնացորդների միջև քնած սպասավորին, վճարեր 

համարի վարձը և դուրս գար հյուրանոցից։ «Ամենալավ 

րոպեն է, ավելի լավը չի կարելի ընտրել.»* 

նա երկար քայլում էր ամբողջ նեղ ու երկար միջանց-

քում, ոչ ոքի չէր հանդիպում և արդեն ուզում էբ բարձրա-

ձայն կանչել ոպաոավոբին, երբ հանկարծ մի մութ անկյու-

նում, մի հին պահարանի ու դռան արանքում նկատեց ինչ-

որ մի տարօրինակ առարկա, կարծես կեն դանի արարածt 
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Մոմը ձեռքին նա կռա քավ ու տեսավ մի երեխա, ամ ենա* 

շատը հինգ տարեկան մի աղջիկ, որը հատակ լվալու փա-

լասի պես թաց չորով էր, դողում ու լալիս էր։ Նա կարծեց 

չվախեցավ Ս վիգր իգալլովից և բութ զարմանքով, իր մեծ, 

սև աչքերով նայում էր նրան ու մերթ հեծկլտում ինչպես 

այն երեխաները, որոնք երկար լացել են, բայց արդեն սսկը-

վել և նույնիսկ սփոփվել, մինչդեռ Հանկարծ էլի հեծկլտում 

են։ Աղջկա դեմքը գունատ էր ու մաշված* նա սառել էր 

ցրտից։ «Ինչպե՞ս է սա ընկել այստեղ, ուրեմն այստեղ թաք-

եըվել է և ամբողջ գիշերը չի քնել»։ Ա վիգրիգա յլովը սկսեց 

նրան հարցուփորձ անել։ Աղջիկը հանկարծ աշխուժացավ և 

արագ-արագ ինչ֊որ թոթովեց իր մանկական լեզվով։ Հիշա-

տակվեց «մամիկը», որը «կծեծի», որովհետև ինքը բաժակ 

է «կոբտել» (կոտրել)։ Ազջիկը անդադար խոսում էր» նրա 

բոլոր պատմ ածներից կարելի էր մի կերպ կռահել, որ նա 

չսիրված երեխա է, որին թակել ու վախեցրել է մայրը, հա-

վանորեն նույն հյուրանոցի շարունակ հարբած մի որևէ խո-

հարարուհի, որ աղջիկը ջարդել է մոր բաժակը և այնքան է 

վախեցել, որ գեռ իրիկվանից փախել է, հավանորեն երկար 

թաքնվել է բակում, որևէ տեղ, անձրևի տակ,, վերջապեսg 

եկել է այստեղ, պատսպարվել պահարանի տակ ու նստել 

ամբողջ գիշեր, լացել, գողացել թրջվածութ յուն ից, մթու-

թյունից վախենալով, որ այդ ամենի համար այժմ իրեն 

խիստ կծեծեն։ Ավիդրիգայլովը ղրկեց նրան, տարավ իր հա-

մարը, նստեցրեց մահճակալին ու սկսեց հանել նրա շորե-

րը։ Աղջկա ծակծկված քոշերը, որ նա հագել էր մերկ ոտ-

քերին, այնքան թաց էին, որ կարծես ամբողջ գիշեր ջրա-

փոսում էին եղել։ Հանելով նրա շորերը, Ս վի դր ի գա յլո վյը 

նրան պառկեցրեց ա՛նկողնում, ծածկեց, փաթաթեց վերմաw 

կով։ Ազջիկը իսկույն քնեց։ Վերջացնելով այդ ամենը, Սվիդ-

բիգա յլովը դարձյալ խոր մտածմունքի մեջ ընկավ։ • 

«Ի՛՛նչ խելքիս փչեց գլխացավանքի մեջ ընկնել», հանՎ 

կարծ մտածեց նա ծանր և ցասումնալից զգացումով։ «Այ 

քեզ անհեթեթություն»։ Սրտնեղելով վերցրեց մոմը, որպես-

զի գնար և ինչ կերպ էլ լինի գտներ սպասավորին ու շուա 

հեռանար այստեղից, «Հապա աղջիկ՞ը», մտածեց նա ցա-

սումնալից, արդեն բանալով դուռը, բայց ետ դարձավ՝ մի 
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անդամ էլ աղջկան նայելու, թե արդյոք քնա՞ծ է նա ն 

•ի՞նչպես է քնած։ Ավիդրիգա յլովր զգուշությամբ մի քիչ 

բարձրացրեց վերմակը։ Աղջիկը քնած էր խոր ու երանա-

վետ քնով։ նա տաքացել էր վերմակի տակ, և արդեն նրա 

դալուկ թշիկների վրա կարմրություն էր դուրս ավել։ Բայց, 

տարօրինակ բան. ալդ կարմրությունը ավելի վառ էր և 

թ ունդ, քան կարող է լինել մանկական դեմքի սովորական 

կարմրությունը։ «Դա տենդային կարմրություն է,— մտա-

ծեց Ավիդրիգա յլովը,— գա կարծես գինուց է, կարծես սրան 

մի ամբողջ բաժակ գինի են խմեցրել։ Ալ շրթնիկնեբը ասես 

վառվում են, կրակվում, բայց ի՞նչ է սա... Ավիդրիգա յլո-

վին Հանկարծ թվաց, թե աղջկա երկար, սև արտևանունք-

ները կարծես երերվում են ու նշան անում, կարծես քիչ 

բարձրանում են ու նրանց տակից նայում են խորամանկ, 

սուր, ինչ-որ ոչ մանկականորեն նշան անող աԼքերբ, ասես 

աղջիկը ոչ թե քնած է, այլ քնած է ձևանում։ Այո, հենց այդ-

պես է որ կա. աղջկա շրթնիկնեբը բացվում են ժպտալուց. 

շրթնիկների ծայրերը դողում են, ասես դեռ զսպվում։ թայց 

ահա նա արդեն էլ չէր զսպվում. այդ արդեն ծիծաղ է. ինչ-

որ մի լկտի, զայրացուցիչ բան է երևում ամենևին էլ ոչ 

մանկական այդ դեմքի վրա. դա անբարոյականություն է, 

գա կամելիայի դեմք է, ֆրանսուհիների թվին պատկանող 

ծախու կամելիայի լկտի դեմք*։ Ահա արդեն աղջիկը այլևս չը-

քաչվելով, երկու աչքերն էլ բաց է անում. դրանք վառվռուն և 

անամոթ հայացքով նայում են Ս վիդրիգա յլո վին, կանչում 

նրան, ծիծաղում... Ինչ-որ անսահմանորեն այլանդակ և 

վիրավորական բան կար այգ ծիծաղի մեջ, այդ աչքերում, 

երեխայի դեմքի այդ ամբողջ նողկալիության մեջ։ «Ինչ-

պե՛՛ս թե. հինգ տարեկա՞նր», ուղղակի սարսափահար շշըն•-

ջաց Ավիդրիգա յլովը, «ախր սա,*4 սա ի՛՛նչ բան է»։ Բայց 

ահա արդեն աղջիկը ամբողջովին կարմրատակած դեմքով 

ջոլռ է գալիս նրա կողմը, ձեռքերբ պարզում նրան... «Օ՛, օ, 

անիծված», գոչեց սարսափով բռնված Ավիդրիղա ԱոՎըճ 

է) 1 Կսւմեւիա, ւս/ւււոեղ՝ թեթևաբարո կին- (ըստ Ա. Դյոլմայի «Կամելիա-

զարդ ա ի կինը» վեոյիյ։ 
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ձեռքը բարձրացնելով նրա վրա.,, ԲէսՏ9 Հենց այդ րոպեին 
արթնացավ։ 

Նա դարձյալ անկողնում Է, փաթաթված Է վերմակով. 

մոմը վառված չէ, իսկ պատուհանից արդեն ներս է ընկել 

ցերեկվա պարզ լույսը։ 

«Ամբողջ գիշերը մղձավանջ»։ Նա չարացած քիչ բարձրա-

ցավ տեղից, զգալով, որ իսպառ թուլացել է, ոսկորները ցտ-

վում էին։ Դրսում բոլորովին թանձր մշուշ է, ոչինչ չի կա-

րելի տեսնել։ Հինգերորդ ժամը վերջանալու մոտ է* քնել է 

ու բաց թողել գնալու ժամը։ Նա վեր կացավ ու հագավ իբ 

ժակետը և վերարկուն, որոնք գեռ թաց էին։ Գրպանում շո-

շափելով ատրճանակը, հանեց այն և ուղղեց հրապատիճըi 

հետո նստեց, գրպանից հանեց ծոցատետրը և հենց առա• 

ջին, առավելապես նկատելի թերթիկի վրա խոշոր տառե-

րով մի քանի տող գրեց։ Կարդալով դրանք, նա կրթնեց սե-

ղանին ու մտածմունքի մեջ ընկավ։ Ատրճանակը ե ծոցա-

տետրը արմունկի կողքին էին։ Արթնացած ճանճերը նըո-

տում էին հորթի չկերված մսի վրա, որ դրված էր սեղանինա 

Նա երկար նայում էբ ճանճերին և վերջապես, աջ, աղաա 
ձեռքով փորձեց բռնել նրանցից մեկին։ Երկար ջանք թա-

փեց, բայց չկարողացավ բռնել։ Ի վերջո թողնելով այդ զբաղ-

մունքը, սթափվեց, ցնցվեց, վեր կացավ ու վճռական քայ-

լերով դուրս ելավ սենյակից։ Մի րոպե հետո նա փողո-

ցում էբ։ 

Քաղաքի վրա կաթնագույն, խիտ մշուշ էր իջել։ Ավիգրի-

գայլովը սլկուն, ցեխոտ, փայտե սալարկով գնաց դեպի 

Մալայա Նեա։ Նրան պատկերանում էին գիշերվա ընթաց-

քում խիստ վարարած Մալայա Նեայի ջուրը, Պետրովյան 

կղզին, թաց շավիղները, թաց խոտ ա բույսերը, թաց ծառե-

րըն ու թփերը և վերջապես, հենց այն թուփը... Նա սրտնե-

զելով դիտում էր տները, որպեսզի մտածեր որևէ ուրիշ 

բանի մասին։ Պողոտայում ոչ անցորդ, ոչ էլ կառք էր հան-

դիպում։ Տխուր ու կեղտոտ տեսք ունեին բաց-դե ղին, փայ-

տաշեն տնակները, որոնց պատուհանների փեղկերը փակ-

ված էին։ Ցուրտն ու խոնավությունը թափանցում էին նրա 

ամբողջ մարմնի մեջ, և նա մբսում էր։ Երբեմն տեսնում 

էր բանջարեղենի և այլ խանութների ցուցանակները և ման-
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բազնին կարդում յուրաքանչյուր ցուցանակըt Ահա արդեն 

վերջացավ փայտե սալարկը։ նա արդեն հասել Էր մի մեծ, 

քարաշեն տան։ Կեղտոտ, մրսած մի շնիկ պոչր քաշած, 

վազեվազ անցավ նրա աոշևից։ Անզգայության չափ հար-

բած, շինել հագած մի մարդ երեսնիվայր փռվել Էր մայթի 

վըա։ Ավիդրիգա յլովը նայեց նրան ու շարունակեց գնար 

Զախ կռղմից երևաց մի բարձր դիտանոց*։ «Վա՚հ,— մտա-

ծեց նա,— ահա և հարմար տեղ, Էլ ինչո՞ւ գնամ Պետրով-

յան զբոսայգին։ Գոնե գա պաշտոնական վկայի ներկայու-

թյամբ կլինի.**»։ նա գրեթե քմծիծաղ տվեց այգ նոր մտքից \ 

ու դարձավ դեպի X' փողոցը։ Հենց այստեղ Էր մեծ տունը, 

դիտանոցը։ Տան փակված, մեծ դարպասի առջև, ուսը դը-

ոանը հենած, կանգնել Էր զինվորի գորշ վերարկուով, պղնձե, 

աքիլլես յան սաղավարտով, կարճահասակ մի մարդ։ նա 

քնեած հայացքով, սառը, ծուռ նայեց մոտեցող Ավիդըի-

,դա յլո վին։ նրա դեմքի վրա երևում Էբ այն հավիտենական 

դժդոհոլթյուն արտահայտող տրտմությունը, որ միշտ հա-

տուկ Է հրեական ցեղի առանց բացառության բոլոր դեմքե-

րին։ նրանք երկուսն Էլ, Ավիդբի գա յլովը և Աքիլլեսը, մի պահ 

լուռ իրար Էին նայում։ Վերջապես, Աքիլլեսին անկարգու-

թյուն թվաց այն, որ այդ մարդը հարբած չէ, բայց կանգ-

նել է իր առջև, երեք քայլ հեռու, նայում է դեմ առ դեմ և 

ոչինչ չի ասում։ 

— Ղուք այստեղ ի՞նց գուզե՞-իք,— ասաց նա առանց 

շարժվելու, չփոխելով իր մարմնի գիրքը* 

— ^Ժ^Ի աղբերս, բարև,— պատասխանեց Սվիդբիգա յ-

ւովը* 

— Աստեղ ցպետք է կանգներ 

— Ես, աղբերս, գնում եմ օտար երկրներ։ 

— Օտար երկրնե՞ր։ 

— Ամերիկա։ 

— Ամելիկա՞։ 

Սվիդբիգա յլովը հանեց ատբճանակը և բարձրացրեց 

Հրահանը։ Աքիլլեոը վեր քշեց հոնքերը։ 

1 Հրշեչ խմբի դիտանոց (ծ. թ.)։ 
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— է ՛ յ , այդ ի՛նչ կատակներ են, աստեղ դրանց տեզը 

9 ե ։ ^ 

— Ախր ինչո՞ւ տեղը չէ։ • 

— Որովհետև տեզը ցե։ 

— էհ, բարեկամ, այդ միևնույն Է։ Տեզը լավ Է* եթե քեզ 

հարցնեն, ասա, թե ես Ամերիկա եմ մեկնել։ 

Նա ատրճանակը ուղղեց իր աջ քունքին։ 

— Է ՛ յ , աստեղ դա ցի կպ/րելի, աստեղ դրա տեղը ցէ, 

Աքիլլեսը ցնցվեց՝ ավելի ու ավելի լայն բանալով աչքերըt 

Ավիդրիգաչլովը իջեցրեց հրահանը։ 

VII 

Նույն օրը երեկոյան ժամը յոթին Ռասկոլնիկովը մոտե-

ցավ իր մոր և քրոջ բնակարանին, Բակալեևի տան հենց 

այն բնակարանին, ուր նրանց տեղավորել էր Ռազումիխի-

նը։ Մուտքը փողոցից էր* Ռասկոլնիկովը դանդաղ էր մոտե-

նում և կարծես տատանվում էր* ներս մտնե՞ր, թե՞ ոչ։ Բայց 

նա ոչ մի դեպքում ետ չէր դառնա, այ՛դպես էբ որոշել։ «Միև-

նույն է, հո՛, նրանք դեռ ոչինչ չդիտենմտածում էր նա9 

«իսկ ինձ տարօրինակ համարելու սովորություն ունեն..*»* 

Սրա կոստյումը սարսափելի էր* կեղտոտ էր, անձրևի տակ 

էր եղել, պատռտված էբ ու մաշված։ Նրա դեմքը համար-

յա այլանդակվել էր հոգնածությունից, վատ եղանակիցդ 

ֆիզիկական խոնջությունից և համարյա մի օր ու գիշեր ապ-

րած հոգեկան պայքարից։ Այդ ամբողջ գիշերը նա անցկաց-, 

րել էր մենակ, աստված գիտե թե որտեղ։ Բայց իր այգ 

որոշումը հաստատ էր։ 

Նա ծեծեց դուռը* մայրը բացեց այն։ Դունեչկան տանը 

չէր* Նույնիսկ սպասուհի Է լ այդ պահին չպատահեց։ Պույլ-

խերիա Ալեքսանդրովնան սկզբում համրացավ բերկրալի 

զարմանքից* հետո վերցրեց որդու թևը ու նրան ներս տա֊ 

բավ* 

— Ահա և դու,— սկսեց նա ուրախությամբ կմկմալովա 

— Մի բարկանա ինձ վրա, Ռոդյա, որ ես քեզ այսպես հի-

մարաբար, արցունքներով եմ դիմավորում* ես ծիծաղում եՔ 

և ոչ թե լաց լինում։ Դու կարծում ես, թե ես լալի՞ս եմ։ Ռչա 
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էոգտ ախ անում եմ, միայն թե արտ ասվե չու հիմ ար սովորու-

թյուն ունեմ։ Այսպես է հորդ մահից հետո, ամեն մի առի-

թով լալիս եմ։ Նստիր, աղավնյակս, երևի հոգնել ես։ Ես 

այդ տեսնում եմ։ Ա՜խ, ինչքան ես կեղտոտվելt 

— Ես երեկ անձրևի տակ ընկա, մայրիկ***— ասաց 

Ռասկոլնիկովը։ 

— — բերեց Պույլխերիա Ալեքսանգրովնան՝՝ 

ընդհատելով նրան,— դու կարծում էիր, թե ես քեզ հիմա 

պետք է հարցուփո՞րձ անեմ ըստ իմ առաջվա կանացի սո-

վորության* մի անհանգստանա։ Ես հո հասկանում եմ, ա֊ 

մեն ինչ հասկանում եմ. հիմա ես արդեն ընտելացել եմ 

այստեղի դրության և հենց ինքս եմ տեսնում, որ այստեղ 

ավելի խելացի բաներ են լինում։ Ես առմիշտ համոզվել եմ, 

որ չեմ կարող հասկանալ քո նկատառումները և քեզնից 

հաշիվ պահանջել։ Ռվ գիտե դոլ ինչ գործեր և պլաններ 

ունես և ինչ մտքեր են ծագում գլխումդ, ինչո՞ւ պետք է ես 

քաշքշեմ թևիցդ, գե՝ ասա, ինչ ես մտածում։ Ես,,* ախ, տեր 

աստված, ի՞նչ եմ շշմածի պես դես-դեն ընկնում,** Ես, 

Ռոգյա, ժուռնալում արդեն երրորդ անգամ կարդում եմ քո 

հոգվածր, Դմիտ րի Պ րոկոֆիչն է բերել։ Տեսա թե չէ, ուղղա-

կի ախ քաշեցի, մ տածում եմ՝ ինչ հիմարն եմ եղել, ահա 

թե դոլ ինչով ես զբաղվում, ահա թե ինչումն է բանը։ Ռւ-

սումնականները միշտ էչ այդպես են չինում։ Գուցե թե դու 

նոր մտքեր ես ունեցել, կշռադատում ես դրանք, ինչո՞ւ քեզ 

տանջեմ ու շփոթեցնեմ։ Կարգում եմ, սիրելիս և իհարկե 

շատ բան չեմ հասկանում* դե, դա այդպես էլ պետք է լի-

նի* ո՛րտեղից հասկանամ։ 

— Ցույց տուր, մայրի՛կ։ 

Ռասկոլնիկովը վերցրեց թերթը և հարևանցիորեն նա-

յեց իր հոդվածը։ Ռրքան էլ այգ հակասում էր նրա դրու-

թյանը և վիճակին, նրա մեջ առաջացավ այն տարօրինակդ 

սուր և քաղցր զգացում ը, որ առաջանում է հեղինակի սըր-

տում, երբ առաջին անգամ նա իր գրվածքբ տպված է տես-

նումՀ այն էլ ասած, այստեղ նշանակություն ուներ նաև 

քսաներեք տարեկան հասակբ։ Դա մի ակնթարթ տևեց։ Մի 

քանի տող կարդալով, նա մռայլվեց ու սոսկալի թախիծը 

ճմլեց նրա սիրտը։ Միանգամից նա վերհիշեց վերջին ա-
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միսն երի իր ամբողջ հոգեկան պայքարը։ Զ»ղվանքով ոլ 

վրգովմ ունքով նա հողվածը շպրտեց սեղան ին։ 

— Միայն թե, Ռոդյա, որքան էլ ես անխելք եմ, այն ու-

ամենայնիվ կարող եմ դատեի որ մեր գիտական աշխար-

հում շատ շուտով դու կլինես առաջին մարդկանցից մեկը, 

եթե ոչ ա մ են ա առա ջինը։ Եվ ինչպե" ս էին նրանք համար-

ձակվում մտածել, թե դու խխագէճրվել եսt Ք ա՚հ֊քա' հ ֊ 

քա՚հ, դոլ այդ չգիտես, նրանք այդպես Էին կարծում։ Ա՛խ, 

ստոր ճիճուներ} ախր նրանք ո՛րտեղից հասկանան, թե 

ինչ Է րանականությունր։ Ախր Դունեչկան Էլ համարյա հա-

վատում Էր։ Այ քեզ բան։ Հանգուցյալ հայրդ երկու անգամ 

նյութ ուղարկեց մի ժուռնալի. սկզբում ոտանավորնե ր 

(տետբր կա ինձ մոտ, ես քեզ երբևէ ցույց կտամ), հետո էլ 

մի ամբոզջ վիպակ (ես ինքս էի խնղրել, որ ինձ տար ար-

տագրելու), ու երկուսս էլ որքա՜ն էինք աղոթում, որ ըն-

դունեին, բայց չընդունեցին։ է ՛ , Ռոդյա, մի վեց-յոթ օր 

առաջ, նայելով շորերիդ, դարդ էի անում, մտածում էի, թե 

դու ինչպես ես ապրում, ինչ ես ուտում և ինչ ես հագնում։ 

Ւսկ հիմա տեսնում եմ, որ էլի անխելք էի, չէ" որ երբ ուզե-

նաս, քեզ համար ամեն ինչ կճարես քո խելքով և տաղան-

դով։ Ուրեմն դու առայժմ այդ չես ուզում անել, որովհետև 

շատ ավելի կարևոր գործերով ես զբաղվումt 

— Դունյան տանը չէ՞, մայրիկ։ 

— Ոչ, Ռոդյա։ Շատ հաճախ նրան տանր չեմ տ ե սնում, 

ինձ մենակ է թողնում։ էն որհակալոլթ յուն Դմիտրի Պրոկո-

ֆիչին, գալիս Է ինձ մոտ, շարունակ քո մասին Է խոսում* 

Նա քեզ սիրում Է ու հարգում, որդյակս։ Քրոջդ մասին չեմ 

կարող ասել, թե նա որևէ չափով չի հարգում ինձ։ Ես հո 

չեմ գանգատվում։ Ես ու նա տարբեր բնավորություն ունենք. 

նա ինչ-որ գաղտնիքներ ունի. ես .ձեզնից ոչ մի գաղտնիք 

էլ չունեմ։ Իհարկե, ես հաստատ հավատացած եմ, որ Դուն-

յան շատ խելացի է, ու բացի դրանից, սիրում է ինձ էլ, 

քեզ էլ... բայց չգիտեմ, թե այդ ամենը ուր կհասցնի։ Այ, 

Ռոդյա, դու հիմա ինձ երջանկացրի ր, որ եկար, իսկ նա այս-

տեզ չէ, կգա ոլ ես կասեմ՝ քո բացա կա յ ութ յա մ բ եղբայրդ 

այստեղ էր, իսկ դու ո՞րտեղ էիր բարեհաճում ժամանակ 

անցկացնել։ Դու ինձ, Ռոդյա, շատ էլ երես մի տա, եթե 
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կարող ես, եկ, եթե չես կարող, ի՞նչ արած, ես էլի ու էչի 

կսպասեմ։ Չէ՞ որ այնուամենայնիվ ես կգիտենամ, որ գոլ 

սիրում ես ինձ, այգ էլ բավական է ինձ համար։ Կկարգամ 

քո գրվածքները, բոլորից էլ լսւրեր կլսեմ քո մասին, կամ 

գու կայցելես, սրանից էլ ի՞նչ լավ բան կա։ Ա'ի. հիմա հո 

եկար, որ մխիթարես մորգ, ես հո տեսնում եմ... 

Այստեղ Պույլխերիա Ալեքսանգրովնան հանկարծ լաց 

եղավ։ 

— էլի՛ այս լացը. մի նայիր ինձ, հիմարիս։ Ա՛խ, տեր 

աստված, ի՞նչ եմ նստել,— դոչեց նա արագ վեր կենալով, 

— ախր սուրճ կա, իսկ ես քեզ չեմ էլ հրամցնում։ Այ թե ինչ 

է պաՈավի եսամոլությունը։ Հիմա, այս րոպեիս։ 

— Մայրիկ, այգ թողեք, ես հիմա կգնամ։ Ես դրա հա-

մար չեմ եկելx Խնդրում եմ, Լսեք ինձ։ 

Պ ույլխերիա Ալեքսանգրովնան երկչոտ մոտեցավ որ-

դուն։ 

— Մայրիկ, ինչ էլ որ պատահի, ինչ էլ որ դուք լսեք իմ 

մասին, դուք ինձ կսիրե՞ք այնպես, ինչպես հիմա,— հան-

կարծ սրտահույզ հարցրեց Ռասկոլնիկովը, կարծես առանց 

մտածելու, առանց կշռադատելու իր խոսքերը։ 

— Ռոգյա, Ռոգյա, ի՞նչ պատահեց քեզ, ինչպե՞ս կա-

րող ես այդպիսի հարց տար Ռ՞վ պետք է ինձ որևէ բան 

ասի քո մասին։ Ես ոչ ոքի չեմ հավատա, ով էլ որ ինձ մոտ 

դա, ուղղակի դուրս Jկանեմ։ 

— Եո եկել եմ ձեղ հավասաիացնելու, որ ես միշտ սի-

րել եմ ձեզ, ու հիմա ուրախ եմ, որ մենք երկուսով ենք, 

նույնիսկ ուրախ եմ, որ Ղունյան այստեղ չէ,— նույն պոռթ-

կումով շարունակեց Ռասկոլնիկովբ,— ես եկել եմ ձեզ ուղ-

ղակի ասելու, որ թեև դուք գժբախտ կլինեք, բայց և այն-

պես գիտցեք, որ ձեր որդին հիմա ձեզ ավելի շատ է սիրում, 

քան իրեն, և որ այն ամենը, ինչ որ դուք մտածել եք իմ 

մասին, որ իբր թե ես դաժան եմ ու չեմ սիրում ձեզ... այդ 

ամենը ճշմարիտ չի եղել։ Ես ձեզ միշտ էլ սիրելու եմ... էհ, 

բավական էէ ինձ թվում Էր, որ այսպես պետք Է վարվեի և 

այսպես սկսեի իմ ասելիքր... 

Պ ույլխերիա Ալեքսանգրովնան լուռ գրկում Էր որդուն, 

սեղմում կրծքին ու մեղմ լալիս Էր։ 

— 634 — 



— Չգիտեմ ինչ է պատահել քեզ, Ռոդյավեբջապեւ 

ասաց նա,— այս ամբսզշ ժամանակվա ընթացքում ես կար-

ծում էի, թե մենք ուղզակի ձանձրացնում ենք քեզ, իսկ հի-

մա տեսնում եմ, որ քեղ մեծ դառնություն է սպասվում, այդ 

պատճառով էլ դու դարդ ես անում։ Ես այդ վաղուց եմ կան-

խազգում, Ռոդյա։ ներիր ինձ, որ խոսեցի այդ մասին* 

շարունակ դրա մասին եմ մտածում & գիշերները չեմ քնում։ 

U՝Ju գԻէ^Ր ՔոլՏՐԴ շարունակ զս^ւանցում էը և քո անունն էր 

տալիս։ Ես ինչ-որ բան լսեցի, բայց ոչինչ չհասկացա։ Ամ-

բողջ առավոտ այնպես էի, ինչպես մարդ լինում է մահա-

պատժի ենթարկվելուց առաջ, ինչ-որ բան էի սպասում, 

նախազգում, և ահա կատարվեց սպասածս։ Ռոդյա, Ռոդյա, 

ո՞ւր ես գնալու, որևէ տե՞ղ ես մեկնելու, թե՞ ինչ։ 

— Մեկնելու եմ։ 

— Ես այդպես էլ կարծում էի։ Ես էլ հո կարող եմ մեկ-

նել քեզ հետ, եթե այդ քեզ հարկավոր լինի։ Դունյան էլ* նա 

սիրում է քեզ, նա շատ է սիրում քեզ. թերևս Սոֆյա Սեմ-

յոնովնան էլ թող գա մեղ հետ, եթե այդ հարկավոր է* տեսնո՞ւմ 

ես, նրան ես կրնդունեմ ինչպես իմ աղջկան։ Դմիտրի Պբո-

կոֆիչը մեզ կօգնի ճանապարհվելուբայց**, դու*,* ո՞ւր պի-

տի մեկնես։ •֊՛՛՜'*~~' ՝" 

— Մնաք բարով, մայրիկ։ 

— Ինչպե՞ս թե, հենց այսօ՞ր,— ճչաց մայրը, կարծես 

առմիշտ կորցնում էր որդուն։ 

— էլ չեմ կարող մնալ, պետք է գնամ, դա ինձ շատ է 

հարկավոր*** 

; — Ես չե՞մ կարող քեզ հետ գալ։ 

՝ — Ռչ, դուք ծունկ չոքեցեք և ինձ համար աղռթեցեք 

աստծուն։ Զեր աղոթքը գուցե և հասնի նրան։ 

— Եկ քեզ խաչակնքեմ, Օրհնեմ քեզ։ Այ, այդպես, ա յ դ ֊ 

սլես։ 0, տեր աստված, այս ի՞նչ ենք անում։ 

Այո, Ռասկոլնիկովը ուրախ էր, նա շատ ուրախ էր, որ 

ինքն ու մայրը երկուսով էին, որ ուրիշ ոչ ոք չկար։ Այգ 

ամբողջ սարսափելի Ժամանակվա ընթացքում առաջին ան-

դամ կարծես թեթևացավ նրա սիրտը։ Նա ծունկ չոքեց մոր 

առջև, նա համբուրում էբ մ ոբ ոտքերը, ու երկուսն էլ զ յ ը բ կ -

ված լալիս էինւ Այս անգամ մայրը չէր զարմանում և հար-, 
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յյեբ չէր տալիս։ Նա արդեն վաղուց էր հասկացել, որ որդու 

հետ ինչ-որ զարհուրելի րան է կատարվում, իսկ հիմա որ-

դու համար ինչ֊որ սարսափելի րոպե էր վրա հասել։ 

— Ռոգյա, սիրելիս, իմ առաջնեկ,— հեկեկալով ասում 

էր նա,— դոլ հիմա էլ այնպես ես, ինչպես փոքր հասա֊ 

կումդ էիր, հենց այդպես էլ դալիս էիր ինձ մոտ, այդպես 

է[ ինձ ղրկում էիր ու համ բուրում. դեռ այն օրերում, երթ 

հորդ հետ ապրում էինք աղքատ վիճակում, դու մեզ մ խ ի ֊ 

թարում էիր հենց միայն նրանով, որ մեզ հետ էիր, իսկ երբ 

ես թաղեցի հորդ, քանի"֊քանի անդամ ես ու դու այսպես 

գրկված լալիս էինք նրա գերեզմանի վրաt Ես վաղուց եմ 

Լալիս, որովհետև մայրական սիրտս նախազգացել է գըմ֊ 

բախտությունը։ Երբ ես առաջին անգամ քեղ տեսա այն 

ժամանակ, երեկոյան, երբ մենք նոր էինք ժամանել այս-

տեղ, քո միայն մի հայացքից ամեն ինչ հասկացա, ու սիր֊ 

տըս դողաց, իսկ այսօր, երբ դուռը բացեցի քո առաջ ու նա֊ 

յեցի քեզ, մտածեցի, որ երևի հասել է ճակատագրական ժւսմըt 

Ռո՛գյա, Ռո՛գյա, դու հո հենց այժմ չե՞ս մեկնումt 

՜ Ո չ ' 

— Գոլ էլի կգա՞ս։ 

— Այո.., կգամ։ 

— Ռոգյա, մի բարկանա, ես չեմ էլ համարձակվում քեզ 

հարցուփորձ անել։ Գիտեմ, որ չպիտի համարձակվեմ, բայց 

այնպես, էլի, միայն երկու խոսք ասա ինձ, հեռու տե՞ղ ես 

մեկնումt 

•— Շատ հեռու։ 

՛«•— Այնտեղ ծառայելս՞ ւ, աշխատելո՞ւ ես, թե՞ ինչ։ 

Ինչ որ աստված տա... միայն թե ազոթեցեք ինձ 

համար... 

«..Ռասկոլնիկովը քայլեց դեպի դուռը, բայց մայրը կառչեց 

նրանից և հուսաբեկ հայացքով նայեց նրա աչքերին։ Նրա 

դեմքը ծռմռվեց սարսափից։ 

•— Բավական է, մայրիկ,— ասաց Ռասկոլնիկովը, խո-

բապես զղջալով, որ խելքին փչել էր այստեղ գալ։ 

— Հո ընդմիշտ չե՞ս գնում, դու հո կգա՞ս, վաղը կգա՞սf 

—֊ Կգամ, կգամ, մնաք բարովt 

Վերջապես, նա պոկվեց մորիցt 
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Երեկոն զով էր, տաք ու պայծառ* եղանակը պարզել էբ 

դեռ առավոտից։ Ռասկոլնիկովը գնում էր իր բնակարանը, 

նա շտապում էր։ նա ուզում էր ամեն ինչ վերջացնել մինչև 

մայրամուտ։ Չէր ուզում մինչև այգ ժամը հանգի։գել որևէ 

մեկին։ Բարձրանալով դեպի իր բնակարանը, նա նկատեց, 

որ նաստասյան թողնելով ինքնաեռով զբաղվելը, ուշադրու-

թյամբ հետամտում է իրեն և ուղեկցում աչքերով։ «Ինձ մոտ 

հո չկա՛* որևէ մեկըմ տա ծ kg նա։ Զզվանքով պա տկերաց-

րեց Պոլւֆիրիինt բայց, հասնելով իր սենյակը և բանալով 

դուռը, նա տեսավ Գունեչկային։ Սա նստել էր մենակ, խոր 

մտածմունքի մեջ ընկած, ու ըստ երևույթին վաղուց էր 

սպասում եղբորը։ Ռասկո նիկովը կանգ առավ շեմին։ Դու-

նեչկան վախվխելով վեր կացավ բազմոցից և ուղիղ կանգ-

նեց նրա դիմաց։ նրա հայացքըf որ անշարժ սևեռված էբ 

եղբոր վրա , սարսափ և անամոք տխրություն էր արտա-

հայտում։ Ռասկոլնիկովը հենց միայն այգ հայացքից իս-

կույն հասկացավ, որ քրոջը ամեն ինչ հայտնի է։ 

— Հը՛, մտնե՞մ քեզ մոտ, թե՞ գնամ,— անվստահ հարց-, 

րեց նա։ 

Ես ամբողջ օրը Սոֆյա Սեմյոնսվնայի մոտ էի* եր-

կուսս էլ քեզ էինք սպասում։ Կարծում էինք, ոբ անպայ-

ման այնտեղ կգաս։ 

Ռա սկոլնիկովը ներս մտավ և ուժասպառ վիճակում 

նստեց աթոռին։ 

— Ես ինչ-որ թույլ եմ, Դոլնյա* խիստ հոգնել եմ* բաjg 

կուզենայի գոնե այս րոպեին միանգամայն հանգիստ վի-, 

ճակում լինել։ 

նա անվստահ նայեց քրոջը։ 

— Դու ո՞րտեղ էիր ամբողջ գիշեր։ 

— ԼաէԼ չեմ հիշում* գիտե՞ս, քույրս, ես ուզում Էի վերջ-

նականապես որոշել իմ անելիքը ու երկար քայլում Էի նևա-

յի մոտակայքում* ես այգ հիշում եմ։ Ռւզոլմ Էի հենց այն-

տեղ Էլ ջուրն ընկնել, բայց*** սիրտ չարեցի*** — շշնջաց նա՝ 

դարձյալ անվստահ նայելով Դունյա յին։ 

— Փառք աստծո։ Մենռ. ես ու Սոֆյա Սեմ յոն ովնան 

հենց դրանից Էինք վախենում« ուրեմն գոլ դեռ հավատում 

ես, որ պիտի ապրես* փառք աստծո, փառք աստծո։ 
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Ռասկոլնիկովը դաոն քմծիծաղ տվեց։ 

— եո չէի հավատում, իսկ քիչ առաջ մորս հետ ղրկված 

չաչիս էինք• չեմ հավատում, բայց նրան խնդրեցի աղոթել 

ինձ համար։ Աստված գիտե, թե ալդ ինչպես է արվում, 

Դունեչկա, ես դրանից ոչինչ չեմ հասկանում* 

— Դու մայրիկի մո՞տ եղար։ Դու այգ ասացի՞ր նրան, 

— սարսափահար բացա կանչեց Դունյան։— Մի՞թե ղու հա-

մարձակվեցիր ասել։ 

— Ոչ, չասացիխոսքերով* բայց նա շատ բան հաս-

կացավ։ Գիշերը նա լսել էր, թե դու ինչպես էիր ղառան-

ցում։ Ես հավատացած եմ, թե նա արդեն կիսով չափ հաս֊ 

կան ում է։ Գուցե ես վատ բան արեցի, որ դնացի նրա մոտt 

նույնիսկ չգիտեմ էլ, թե ինչի համար գնացիt Ես ստոր մարդ 

եմ, Դունյա։ 

— Ստոր մարդ ես, բայց պատրաստ ես տառապանքի 

գնալ։ Դոլ հո գնո՞ւմ ես։ 

— Գնում եմ։ Հենց հիմա։ Այդ ամոթանքից խուսափե-

չու համար էր, որ ես ուզում էի խեղդվել ջրում, Դունյա, 

բայց, ջրի ափին կանզնած, մտածեցի, որ եթե մինչև այժմ 

ինձ ուժեղ եմ համարել, ապա թող հիմա չվախենամ ամո-

թանքից,— ասաց նա առաջ ընկնելով։— Սա հպարտու-

թյո՞ւն է, Դունյա։ 

— Հպարտություն է, Ռոդյաt 

Ռասկոլնիկովի մարած աչքերը կարծես թե առկայծե-

ցինէ նրան հաճելի էր, որ ինքը դեռ հպարտ է։ 

— Իսկ դու, քույրս, չե՞ս կարծում, ոբ ես ուղղակի վա-

խեցա ջուրն ընկնելուց,— հարցրեց նա այլանդակ քմծիծա-

ղով, նայելով քրոջ դեմքին։ 

— 0, Ռոդյա, բավական է,— դառը բացականչեց Դուն-

յան։ 

Երկու րոպե լռություն տիրեց։ Ռասկոլնիկովը նստել էր 

մռայլված ու նայում էր.հատակին. Դունեչկան կանգնել էր 

սեղանի մ յ ուս կողմում և տանջալից նայում էր նրան* Ռաս-

կոլնիկովը հանկարծ վեր կացավ. 

— Ուշ էէ պետք Է գնար Ես հիմա գնում եմ ինձ մատ-

նելու։ Բայց ես չգիտեմ, թե ինչի համար եմ գնում ինձ 

մաանելու։ 
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Դոլնեչկայի այտերի վրայով խոշոր արցունքներ էին Հո-

սում ։ 

— Դու չաչիս ես, քույրս, բայց կարո՞ղ ես ձեռքդ մեկնել 

ինձ։ 

— Եվ դու կասկածո ւմ էիր։ 

Դոլնյան պինդ գրկեց եղբորը։ 

— Մի՞թե դու, տառապանքի գ՚Խսլով, արդեն կիսով չափ 

չես քավում քո ոճրա գործությունը,— գոչեց ե ա ՝ եղբորը 

սեղմելով իր գրկում և Համ բուրելով նրան։ 

— Ոճրագործությո՞ւն։ Ի՞նչ ոճրագործություն,— գոչեց 

Ռասկոլնիկովը ինչ֊որ Հանկարծակի կատաղությամբես 

սպանել եմ գարշելի, վնասակար մի ոջիլ, վաշխառու մի 

պառավ, որը ոչ ոքի Հարկավոր չէր, որին սպանելը հար-

յուրապատիկ ներելի է, որը չքավորներից Հյութ էբ քամում, 

և դա ոճրագործությո՞ւն է։ Ես չեմ մտածում դրա մասին և 

դա քավելու միտք էլ չունեմ։ Եվ ի՞նչ են բոլոր կողմերից 

բարբաջում՝ «ոճրագործություն, ոճբա դո րծութ յուն»։ Միայն 

Հիմա եմ պարզ տեսնում իմ փոքրոգության ամբողջ անՀե-

թեթությունը, հիմա, երբ արդեն որոշել եմ տանել այս ավե-

լորդ ամոթանքը։ Որոշել եմ ուղղակի իմ ստորության և ան-

շնորհքության Հետևանքով, նաև շահավետության նկատա-

ռումով, ինչպես որ առաջարկում էբ... այդ... Պ ոբֆիրին... 

— Եղբայրս, եղբայրս, այդ ի՞նչ ես ասում։ Չէ՞ ոբ դու 

արյուն ես թափել,— հուսաբեկ գոչեց Դոլնյան։ 

— Որը բոլորն էլ թափում են,— գրեթե զայրացած 

Վրա բերեց Ռասկոլնիկովը,— որը թափվում ե միշտ թափ-

վել է աշխարհում ինչպես ջրվեժ, որը խմում են ինչպես 

շամպայն և որի համար թագ են դնում Կապիտոլիյոլմ և 

թագադրվողին հետո մարդկության բարերար են անվանոլմէ 

Դոլ ավելի ուշադիր նայիր այդ ամենին։ Ես ինքս մարդ-

կանց բարիք Էի ցանկանում և Հարյուրավոր, հազարավսբ 

բարի գործեր կանեի հենց մ իա յն այգ հիմարության փո-

խարեն, որը նույնիսկ հիմարություն Էլ չէ, այլ պարզապես 

անշնորհքություն է, որովհետև այգ ամբողջ միտքը այնքան 

էլ հիմար միտք չէր, ինչպես թվում է այժմ, ձախորդության 

պահին... (ձախորդության պահին ամեն ինչ հիմար բան է 

թվում)։ Ես ուզում էի այդ հիմարությամբ անկախ դրության 

— 6 3 9 — 



Հասնել, առաջին քայլն անել, միջոցներ ձեռք բերել, ու հե-

տո ամեն ինչ կկարգավորվեր, անհամեմատ ավելի մեծ 

օգուտ կստացվեր*** բայց ես, ես առաջին քայլն Էլ չկարո-

ղացա անել, որովհետև ես ստոր մարգ եմ։ Ահա թե ինչումն 

Է բանը։ Եվ այնուամենայնիվ ձեր աչքերով չեմ նայի իրե-

րին* եթե իմ գործը հաջողվեր, ինձ կմեծարեին, իսկ հիմա 

թակարդն եմ ընկնում։ 

— Դա այլ բան Է, բոլորովին այլ բան։ Եղբայրս, 

այգ ինչե՞ր ես ասում։ 

—• Հը՛մ, պատշաճ ձև չէ՛, էսթետիկորեն այնքան էլ Լավ 

ձև չէ*»* բայց ես բոլորովին չեմ հասկանում, թե ինչու ռում-

բերով, ուղղակի գրոհով մարդկանց ջնջխելը ավելի պատ-

վավոր ձև է։ էսթետիկայից վախենալը անզորության առա-

ջին նշանն է*** Ես այգ երբեք, երբեք այնպես պարզ չեմ բի-

տակցել, ինչպես հիմա, ու ամենևին էլ այլ կերպ չեմ հաս-

կանում իմ ոճրագործությունը։ Երբեք, երբեք այնպես ուժեղ 

և համոզված չեմ եղել, ինչպես հիմա*** 

Ռասկոլնիկովի դալուկ, հոգնատանջ դեմքը նույնիսկ 

կարմրեց։ թայց վերջին խոսքերն արտասանելիս նա պա-

տահմամբ նայեց Ղուն յայի աչքերին և դրանց մեջ այնքա՛ն, 

այնքա՛ն տանջանք տեսավ իր նկատմամբ, որ ակամայից 

ուշքի եկավ։ Նա զգաց, որ այնուամենայնիվ դժբախտ է 

դարձրել այդ երկու խեղճ կանանց։ Այնուամենայնիվ ինքն 

է դրա պատճառը*** 

— Դունյա, սիրելիս, եթե ես մեղավոր եմ, ներիր ինձ 

(թեև ինձ չի էլ կարելի ներել, եթե ես մեղավոր եմ)։ Մնաս 

բարով, չվիճենք։ Պ ետք է գնամ, Ժամանակն է։ Մ ի' գա իմ 

ետևից, աղերսում եմ քեզ։ Ես դեռ տեղ պետք է գնամ... 

Այժմ դու գնա և իսկույն նստիր մայրիկի կողքին։ Աղաչում 

եմ քեզ, այգպես արա։ Աա իմ վերջին, ամենամեծ խնդրանքն 

է։ Շարունակ նրա մոտ եղիր* ես նրան թողի տ՛ագնապալից 

վիճակում, որին նա հազիվ թե դիմանա. նա կամ կմեռնի 

կամ կխելագարվի։ Եղիր նրա հետ։ Ռազումիխինը ձեզ հետ 

կլինի* ես նրան ասել եմ*.* Մի լար ինձ համար։ Ես կաշ-

խատեմ ամբողջ կյանքումս լինել և քաջասիրտ, և ազնիվ, 

թեև մարդասպան եմ։ Գուցե դու երբևէ կլսես իմ անոլնրէ 

Ես ձեզ ամոթով չեմ անի, կտեսնես* ես դեռ կապացուցեմ.** 
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հիմ ա առա յժ մ ցտեսություն,— շտապեց եզրափակել նա% 

դարձյալ նկատելով ինչ-որ տարօրինակ արտահայտություն 

Դունյա յ ի աչքերում, իր վերջին խոսքերի ու խոստումների 

պահին։— Ինչո՞ւ ես այգպես լալիս։ Մի լար, մի չար, հո 

բոլորովին չե՞նք բաժանվում,,, Ախ, հա', կաց, մոռացա,,. 

Նա մոտեցավ սեղանին, վերցրեց մի հաստ, փոշոտված 

գիրքt Բացեց և թերթերի միջից հաԱեց փղոսկրի վրա պատ-

կերված մ ի փոքրիկ ջրան երկ՜աղի մ անկար։ Դա տանտիրուհու 

աղշկա, տենդից մեռած իր նախկին հարսնացուի, հենց այն 

տարօրինակ աղշկա գիմ անկարն Հր, որը ուղում Էր վանք 

մտնել։ Ռասկոլնիկովը մի րոպե գիտեց այդ արտահայտիչ, 

հիվանդագին գեմքը, համբուրեց դիմանկարը և տվեց Դուն-

յա յին։ 

— Սրա հետ ես շատ եմ խոսել այգ մասին, միայն ււրւս 

հետ,— մտախոհ ասաց նա,— սրան ես շատ բան եմ հա-

զորդել այն ամենից, ինչ որ հետո այգպես այլանդակորեն 

կատարվեց։ Մի անհանգստանա,— դիմեց նա Դուն յա լին,— 

նա ինձ հետ համաձայն չէր, ինչպես և դու, և ես ուրախ եմ, 

որ նա չկա։ Դլխավորը, գլխավորը այն է, որ հիմա ամեն 

ինչ կրնթանա նոր ձևով, կերկատվի,— գոչեց նա հանկարծ% 

դարձյալ համակվելով տխրությամբ,— Բայց արդյո՞ք ես 

պատրաստված եմ դրան, արդյո՞ք ինքս եմ այգ ուզում։ 

Ասում են, որ գա հարկավոր է, որպեսզի ես փորձություն-

ներ տանեմ։ Ինչի՞ համար, ինչի՞ համար են այդ բոլոր անի-

մաստ փորձութ յուննե րը։ Ինչի՞ համար են դրանք, արդյո՞ք 

ես այն ժամանակ, տանջանքներից, ապուշությունից ճզմբ-

ված, քսանամյա տաժանակրությունից հետո ծերունական 

տկար ութ յան մատնված, ավելի լավ կգիտակցեմ ամեն ինչ, 

քան գիտակցում եմ այժմ, և այդ դեպքում ինչի՞ համար պի-

տի ապրեմ։ Ինչո՞ւ եմ այժմ համաձայնում այդպես ապրեր 

0, ես գիտեի, որ ստոր մարդ եմ, երբ այսօր, լուսաբացին 

կանգնած էի Նևայի ափինւ 

Վերջապես, երկուսն էլ դուրս եկան։ Ծանր էր Դունյայի 

հո գե վիճակը, բայց նա սիրում էր եղբորը։ Նա գնաց, բայց 

մի հիսուն քայլ անցնելով, շուռ եկավ մի անգամ էլ նրան 

նայելու։ Եդբայրը դեռ երևում էր։ Հասնելով փողոցի անկ-

յունը, նա էլ ետ նայեց, վերջին անգամ իրար հանդիպեցին 
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նրանց Հայացքները, Բա1ց նկատելով, որ քույրը իրեն է 

նայում, Ռասկոլնիկովը անհամբեր ութ յամբ և նույնիսկ 

սրտնեղելով թափահարեց ձեռքը, որ քույրը գնա, իսկ ինքը 

կտրուկ շուռ եկավ դեպի մյուս փողոցը։ 

«Ես դաժան եմ, ես այդ տեսնում եմ», մտածում էր նա՝ 

մի րսպե անց խղճահարվելով, որ ջղայնությամբ ձեռքով 

նշան էբ արել Դուն յա յին, որ սա գնար։ «Բայց ինչո՞ւ են 

նրանք ինձ այդպես սիրում, եթե ես դրան չարժեմ։ Երանի 

թե ես մենակ լինեի և ինձ ոչ ոք չսիրեր, ու ինքս էլ երբեք 

և ոչ ոքի չսիրեի։ Այս ա մ ե ն ը չէր լ ի ն ի ; Հետաքրքիր է, մի՞թե 

գալիք տասնհինգ՛֊ քսան տաբում հոգիս այնքան կհեզանա, 

որ ես երկյուղածությամբ կնվնվամ մարդկանց առջև, ու 

ամեն խոսքի վրա ինձ ավազակ կանվանեմ։ Այո, այդպես, 

հենց այդպես կլինի։ Դրա համար էլ հիմա աքսորում են 

ինձ, նրանց այդ է հարկավոր*** Ահա նրանք բոլորը փողո՛-

ցով մեկ ետ ու առաջ են թրևում, ու նրանցից ամեն մեկր 

սրիկա և ավաղակ է իր բնավորությամբ. դրանից էլ վատ 

բան՝ ապուշ է։ Փորձիր խուսափել աքսորից, ու նրանք բ ո ֊ 

լորը կկատաղեն անչափ զայր"ւյթից* 0, որքան եմ ատում 

նրանց բոլորին։ 

նա խորին մտածմունքի մեջ ընկավ* «հապա ի՞նչ կերպ 

կարող է պատահել, որ ես ի վերջո առանց առարկություն֊ 

ների խոնարհվեմ նրանց բոլորի առջե, խոնարհվեմ համոզ֊ 

մ ունքով։ Ի^նչ կա որ, ինչո՞ւ չէ։ Իհարկե, այդպես էլ պետք 

է լինի։ Մի՞թե անընդհատ տառապանքի քսան տարիները 

վերջնականապես չեն ընկճի։ Ջուրը քար է մաշում։ Եվ դրա֊ 

նից հետո ինչո՞ւ, ինչո՞ւ ապրել, ինչո՞ւ եմ ես հիմա դնում 

մեղա գալու, երբ գիտեմ, որ այդ ամենը կլինի ոչ 

այլ կերպ, քան հենց այդպես, ինչպես որ գրվում է գրքումJ0։ 

նախորդ օրվանից նա գուցե հարյուրերորդ անգամ էբ 

իրեն տալիս այդ հարցը, բայց այնուամենայնիվ գնում էր։ 

VIII 

Երբ նա մտավ Սոնյայի բնակարանը, արդեն իջնում էր 

մթնշաղը։ Սոնյան, ամբողջ օրը սարսափելի հուզված, նը֊ 

բան էր սպասում։ Սպասում էին երկուսով[՝ ինքը և Դսւն֊ 
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յան։ Վերջինս եկել էր դեռ առավոտից՝ հիչ^1ՈէԼ նախսրդ օրը 

V վի ԴՐ ի ղա յլո վի ասած այն խոսքերը, թե Սոնյան «գիաե այգ 

բանը»։ Չենք Հաղորդի նրանք երկուսի խոսակցության ման-

րամասնութլունները և այն, թե նրանք ինչպես Էին արցունք 

թափում և որ չափ Էին համերաշխվում իրար հետ։ Դունյան 

այդ տեսակցությունից դոնե հանգեց այն սփոփիչ հետևու֊ 

թյան, ոբ իր եղբայրը մենակ չի լինի* եղբայրը առաջին ան-

գամ Սոնյա յին Էր ամեն ինչ խոստովանել, հանձին Սոնյա-

յի փնտրել Էր մարդուն, երբ իրեն հարկավոր Էր եղել մար-

դը* հենց Սոնյան Էլ կգնա նրա ետեից, ուր որ բախտը տա-

նիt Դոլնյան այդ մասին չէր հարցնում Սոնյա յին, բայց 

դիտեր, որ այդպես էլ կւինի։ Նա Սոնյայիէն նայում Էր նույ-

նիսկ մի ինչ-որ պատկառանքով ե սկզբում համարյա շփո-

թեցնում Էր նրան այդ պատկառանքի զգացումով, որով 

վերաբեբվում Էր նրան։ Քիչ Էր մնում, որ Սոնյան նույնիսկ 

լաց լիներ* ընդհակառակը, նա գտնում Էր, որ ինքը արժա-

նի չէ նույնիսկ Դուն յա յին նայելու։ Այն օրվանից, երբ նը-

րանք աոաջին անգամ տեսնվեցին Ռա սկոլնիկովի մոտ, և 

Դունյան ուշադրությամբ ու հարգանքով հրաժեշտ ավեց 

իրեն, Սոնյա յին, Դունյայի հիասքանչ կերպարը առմիշտ մը-

նաց Սոնյայի հոգու մեջ, որպես ամենագեղեցիկ և անհա-

սանելի տեսիլքներից մեկը իր կյանքում։ 

Վերջապես, Դունեչկան էլ չհամբերեց և թողեց Սոնյա-

յին, որպեսզի գնար եղբոր բնակարանը և այնտեղ սպասեր 

նրան, Դունեչկա յին թվում էր, ոբ եղբայրը ավելի շուտ 

կգնա այնտեղ։ Մնալով մենակ, Սոնյան անմիջապես սկսեց 

տանջվել կասկածից, մտածելով, որ գուցե Ռասկոլնիկովը 

իսկապես ինքնասպանություն գործի։ Դունյան նույնպես 

վախենում էր դրանից։ Բայց նրանք երկուսն էլ ամբողջ 

օրը իրար խոսք կտրելով, ամեն կերպ համոզում էին միմ-

յանց, որ այդ չի կարող լինել, ու քանի դեռ միասին էին, 

հանգիստ էին։ Իսկ այժմ, հենց որ բաժանվեցին, երկուսն 

էլ հենց մ իա յն այդ մասին էին մտածում։ Սոնյան վերհի-

շում էր, թե ինչպես նախորդ օրը Ս վիդրիգա յլո ։էը ասել էր 

նրան, որ Ռասկոլնիկովի առաջ կա երկու ճանապարհ՝ Վլա-

գիմիրկան կամ... Այն էլ ասած՝ Սոնյան գիտեր Ռոսկոլնի-

կովի սնափաոությսլնը, գոռոզությունը, ինքնասիրությունը 
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և անհավատությունը։ «Մ ի" թե միայն փոքրոգ ությոլնը Ա 

մահից վախենալը կարող են նըան ստիպեի ոը ապըի2, ի 

վերջո հուսաբեկ մտածեց Սոնյան։ Արևն արդեն մայր էր 

մտնում։ Սոնյան տխուր կանգնել էր պատուհանի ա ռաշ և 

ակնասլիշ դուրս էր նայում, բայց դրսից երևում էր մ իա յն 

հարևան տան հիմնական, չսպիտակացրած պատը։ Վերջա-

պես, երբ նա արդեն բոլորովին համոզվեց որ Ռասկոլնիկո-

վը մահացել է, վերջինս մտավ նրա սենյակը։ 

Սոնյայի կրծքի էJ բերկրուն ճիչ թռավ։ Բայց ուշադիր 

նա յելով Ռա սկոլնիկովի դեմքին, նա հանկարծ գունատ-

վեց՛ 

՚ — Հա՛, էլի՛,— քմծիծ ազելով ասաց Ռասկոլնիկովը,— 

ես եկա քո խաշերը վերցնելու, Սոնյա։ Ղու հո ինքդ էիր 

ինձ ուղարկում փողոց, մեղա գալու. իսկ հիմա, երբ բանը 

այդտեդ հասավ, վախեցա՞ր, ի՞նչ է։ 

Սոնյան ապշած նայում էր նրան։ Սոնյային տարօրինակ 

թվաց խոսելու այդ տոնը* նրա մարմնով սառբ դոզ անցավ, 

բայց մի րոպե հետո նա գլխի ընկավ, որ թե այդ տոնը և 

թե այգ խոսքերը շինծու էին։ Ռասկոլնիկովը նրա հետ խո-

սելիս հայացքը ուղղում էր դեպի սենյակի մի անկյունը U 

կարծես խուսափում էր ուղղակի նրա երեսին նայելուց։ 

— Գիտե՞ս, Սոնյա, ես որոշեցի, որ այդ թերևս ավելի 

շահավետ կլինիւ Այստեղ մի հանգամանք կա... Երկար 

պատմություն է, ու պատմելու կարիք էլ չկա ւ Միայն թե, 

գիտե՞ս, ինչն է ինձ վրդովեցնում։ Ինձ բարկացնում է այն, 

որ այդ բոլոր հիմար, դագանակել։պ ռեխները այժմ կշրջա-

պատեն ինձ, աչքները կչռեն ինձ վըա, հիմար հարցեր կտան, 

որոնց պետք է պատասխանել, մատով ցույց կ^ան ինձ... 

թյո՛ւ.**։ Գիտե՞ս, ես Պորֆիրիի մոտ չեմ գնա* նա ձանձրաց-

րել է ինձ։ Ավելի լավ է գնամ իր բարեկամ Պորոխի մոտ, 

ա՛յ թե կզարմացնեմ նրան, ա՛յ. թե ինչ յուրատեսակ էֆեկ-

տի կհասնեմ։ Հարկավոր է պաղարյուն լինել, վերջին ժա-

մանակներս ես խիստ մաղձոտ եմ դարձել։ Կհավատա՞ ս 
աՐԴ1"Ք> քիլ առաջ ես քրոջս համարյա բռունցքով սպառնա-

ցի հենց միայն նրա համար, որ նա շուռ եկավ վերջին ան-

գամ ինձ նայելու։ Սա ուղղակի խոզություն է։ Ա խ, ինչ 

շրի հասա։ Ղեհ, ո՞ւր են խ աչերը։ 
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Ռասկոլնիկովը ասես կոըցըել էը գլուխը։ Նա նույնիսկ 

մի րոպե էլ չէր կարողանում հանգիստ կանգնած մնալ, չէր 

կարողանում ուշադրությանը կենտրոնացնել որևէ բանի վրա• 

նրա մտքերը իրար էին խաոնվում* ձեռքերը մի քիչ գո-

ղում էին։ 

Սոնյան արկղից լուռ հանեց երկու խաչ, կիպարիսե k 

պղնձե խաշերը, ինքը խաչակնքվեց, նրան էլ խաչակնքեց 

և կիպարիսե խաչը կախեց ն(Հա կրծքին։ 

— Ուրեմն սա սիմվոլ է, որ ես ինձ վրա խաչ (տառա-

պանք) եմ վերցնում, ք ա ՚ հ ֊ ք ա ՚ հ ։ Կարծես թե մինչև հիմա 

քիչ եմ տառապել։ Կիպարիսից է խաչը, ռամկական է* պը-

ղրնձե խաչը Լիղավետայինն է, թողնում ես քեզ, հապա , 

ցույց տուր. գա նրա վզի՞ն էր... այն րոպեին։ Ես հիշում 

եմ ուրիշ երկու խաչ, մեկը արծաթե, մյուսը փոքրիկ սրբա-

պատկերով։ Այն պահին ես դրանք գցեցի պառավի կրծքինէ 

Ա՛յ թե հիմա դրանք լինեի՜ն, ես հենց դրանք կկախեի կըբծ-

քի՚ս*** Սակայն ես հա' դուրս եմ տալիս, մոռանում գործը* 

մտքերս մի տեսակ ցրված ենէէ. Գիտե՞ս, Սոնյա, ես եկել 

եմ նախապես քեզ հայտնելու ամեն ինչ, որպեսզի գոլ գի-

տենաս*** Ուրիշ ոչինչ*** Ես միայն դրա համար եկա։ ( ձ ր ՚ մ , 

ես կարծում Էի, թե ավելին կասեմ)։ Դու հո ինքդ Էլ Էիր 

ուզում, որ ես գնամ խոստովանանքի, և ահա բանտ կնըս-

տեմ, ու կկատարվի քո ցանկոլթյունբ. Էլ ինչո՞ւ ես լալիո։ 

Դու Է՞ր Ս՛ի լար, բավական Է. օ ՚ ֆ , այդ ամենր որքան ծանր 

Է ինձ համար։ 

Այնուամենայնիվ նա զգացվեց* Սոնյա յին նայելիս սիր-

տը ճմլվում Էր. «Սա՞ ինչու Է մորմոքվում», մտածում Էր 

Ռասկոլնիկովը, «ես սրա ի՞նչն եմ որ* ինչո՞ւ Է լալիս, ինչո՞ւ 

( ցավում ինձ համար, ինչպես մայրս կամ Դունյանէ Խնամե-

լոլ Է ինձ»։ 

— Խաչակնքիր, աղոթիր գոնե մի անգամ,— դողդոշ, երկ-

չոտ ձայնով խնդրեց Սոնյան։ 

— 0, խնդրեմ, ինչքան ուզես։ Ես այդ կանեմ մաքուր 

սրտով, Սոնյա, մաքուր սրտով... 

Սակայն նա ուզում Էր ինչ-որ ուրիշ բան ասել։ 

Նա խաչակնքեց մի քանի անգամ։ Սոնյան վերցրեց իր 

Գքխաշորր և գցեց գլխին։ Դա կանաչ, դբադեդամե գլխա֊ 
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քոր էր, Հավանորեն աչն 9ընտանեկանյ> գլխաշորը, up իր 

ժամանակին հիշատակել էր Մաբմելադովը։ Ռասկոլնիկովը 

ալդ հիշեց, բայց ոչինչ չհարցրեց։ Հիրավի, նա ինքն էլ էր 

զգում, որ սարսափելի ցրված է ե այլանդակության չավւ 

աագնապահար։ Նա վախեցավ դրանից։ Նրան հանկարծ 

ապշեցրեց նաև այն, որ Սոնյան ուզում է գնալ իր հետ։ 

— Ւ՞նչ ես ասում։ Ո՞ւր։ Կաց, մնաւ Ես մենակ կգնամ,— 

երկչոտ սրտնեղումով, համարյա վրդովվելով դոչեց Ռաս-

կոլնիկովը, քայլեց դեպի դուռը։— Մի՞թե ինձ ուղեկցող է 

հարկավոր, —փնթփնթաց նա՝ դուրս գալով սենյակից։ 

Սոնյան մնաց սենյակի մեջտեղում։ Ռասկոլնիկովը նույ-

նիսկ մնաս բարով էլ չասաց նրան, արգեն մոռացավ նր-

բան* հոգու մեշ խոցող ու խռովահույզ մի կասկած առա-

ջացավ* 

«Արդյո՞ք, արդյո՞ք ճիշտ է այս ամենը, դարձյալ մտա-

ծեց նա՝ իշնելով սանդուղքից, մի՞թե չի կարելի դեռ սպա-

սեչ ու վերստին շտկել ամեն ինչ*** ու չգնալ խոստովա-

նանքի.V։ 

թայց նա այնուամենայնիվ գնում էր։ Նա հանկարծ վերջ-

նականապես զգաց, որ չպետք է ինքն իրեն հարցեր տա։ 

Դուրս գալով փողոց, նա հիշեց, որ Սոնյային հրաժեշտ չէր 

տվել, որ սա իր կանաչ գլխաշորով մնացել էր սենյակի 

մե ջտեզոլմ, ու լսելով նրա բղավոցը, չէր էլ համարձակվում 

շարժվեր Ռասկոլնիկովը մի ակնթարթ կանգ առավ։ Նույն 

վայրկյանին հանկարծ նրա գլխում ծագեց մի միտք, կար-

ծես նրան վերջնականապես խոցելու համար։ 

«Ախր ինչի՞ համար, ինչո՞ւ ես հիմա եկա Սոնյայի մոտ։ 

Ես նրան ասացի, թե գործով եմ եկել. ի՞նչ գործով։ Ամե-

նևին ոչ մի գործ էլ չկար։ Հայտարարեի, որ գնո՞ւմ եմ* հե-

ւ/ւ ո՞ ինչւ Իբր թե այգ հարկավոր էր։ Ա իրո՞ւմ եմ նրան, ինչ 

է։ $է՞ որ ոչ, ոչ։ Հիմա հո նրան վռնդեցի ինչպես շանը։ 

Նրա խաշե՞րը ինձ հարկավոր եղան, թե ինչ։ 0, որքան եմ 

ստորացել։ Ռչ, ինձ հարկավոր էր տեսնել նրա արցունքնե-

րը, ինձ հարկավոր էր տեսնել նրա վախը, նայել, թե նրա 

սիրտը ինչպես է ցավում ե կտրատվում։ Հարկավոր էր կառ֊ 

չել գեթ որևէ բանից, հապաղել, մարդ տեսնել։ Եվ ես հա-

մարձակվեցի այդպես հույս դնել ինքս ինձ վրա, այդպես 

— 646 — 



երագել իմ մա սին, մոլրացիկ եմ ես, ոչնչություն եմ ես, 

ստոր եմ, ստոր»։ 

Եա գնում էր ջրանցքի ափերով և շուտով տեղ էր Հաս֊ 

նելու։ Ռայց, հասնելով կամուրջը, նա կանգ առավ ու հան-

կարծ ջ ուռ եկավ դեպի կամ ուրջը ե անցավ դես՛ ի Սեննա յա 

հրապարակը։ 

Նա ագահ ությ;սմբ նա յուէխէը աջ և ձախ, լարված զննում 

յուրաքանչյուր առարկա և չէր կարողանում ուշադրությունը 

կենտրոնացնել որևէ րան ի վրա* ամեն ինչ վրիպում էր նրո 

ուշագրությունից։ <rՄի շաբաթ, մի ւսմիս հետո կալանավւ- ՛ • ֊ 

ների կառեթով, այս կամրջի վրայով ինձ կտանեն որևէ տե՞լ, 

այն ժամանակ ես ինչպե՞ս կնայեմ այս ջրանցքին, սա պեւ.ո 

է պահեմ մտքում սյ>, մտածեց նա։ «Ահա մի ցուցանակ, ե 

այն ժամանակ ինչպե՞ ս եմ կարգալոլ այգ տառերըt Ահա 

գբա վրա գրված է TaBapHIUCCTBO, պետք է հիշել այգ Ա-ն, 

a տառը, ու մի ամիս հետո նայել դրան, հենց այգ ձ-ին. 

այն ժամանակ ես ի՞նչպես կնայեմ։ Ւ՞նչ կզգամ և Ի՞նչ 

կմտածեմ*.* Աստվա՛ծ իմ, որքա՛ն ստոր պետք է լինի այգ 

ամենը, իմ այժմյան... մտահոգությունը։ Իհար կե, այգ բ ո ֊ 

լորը պետք է որ յուրովի հետաքրքիր լինի.** Հ Ք ա ՚ հ ֊ ք ա ՚ հ ֊ 

քա հ, ինչի մասին եմ մտածում), ես երեխա եմ գառնում, 

ինքս իմ առջև պոռոաախոսություն եմ անում* լավ է, էլ ի՞նչ 

եմ ինքս ինձ ամաչեցնում։ Փո՚ւ, ինչ հրմշտոց է։ Ահա այո 

հաստափորը, որ երևի գերմանացի է, հրեց ինձ* արգյոք 

գիտե՞ նա, թե ում հրեց։ Երեխա գրկա>ծ կինը ողորմ ութ յուն 

է խնդրում, հետաքրքիր է, ոբ նա ինձ իրենից ավելի երջա-

նիկ է համարում։ Ի՞նչ կա որ, կարելի է մի բան տալ ծի-

ծ աղի համար։ Վա՚հ, գրպանումս հինդ կոպեկ է մնացել, 

ո՞րտեզից։ Ա՛ռ, ա՛ռ*** Վերցրո՛ւ, մայրիկ$։ 

— Աստված պահի քեզ,— լս4.նց մուրացկանի լացակու-

մած ձայնը։ 

Ռասկոլնիկովը մտավ Սեննա յա հրապարակըt Նրան տը֊ 

հաճ, խիստ տհաճ էր մարդկանց հետ շփվելը, բայց նա 

գնում էր հենց այնտեղ, ուր շատ մարդիկ կային։ Նա աշ-

խարհում ամեն ինչ կտար մենակ մնալու համար* բայց նա 

ինքը զգում էը, Որ ոչ մի րոպե մենակ չի մնաt Ամբոխի մեջ 

մի հարբած մարգ անկարգություն էբ անում* նա ուզում էր 
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պարել, ր այց մի կողմ էր ընկնում։ Նրան շրշա պատեցին* 

Ռ՛ասկոլնիկովը անցավ բազմության միջով, մի բանի րոպե 

նայեց հարբածին և հանկարծ կարճ ու կցկտուր քրքջա ցւ 

Մի րոպեից հետո արդեն մ ո ռա ցա վ նրան, նույնիսկ չէր 

տեսնում հարբածին, թեև նայում էր նրան։ Ի վերջո մի կողմ 

բսդվեց, ն ույն իսկ չհիշելով, թե որտեղ է գտնվում, բա յց 

երբ հասավ հրասլարակի մեջտեղը, նրա մեջ հուզանք առա-

ջացավ, նրան ան մ իջա պես տիրացավ լոկ մի զգացում, հա-

մակեց նրան ամբողջովին՝ թե մարմինը և թե միտքը։ 

Նա հանկարծ հիշեց Սոնյայի խոսքերը, «Գնա, կանգնիր 

որևէ տեղ, երկրպա գիր ժողովրդին , համբուրիր հողը, որով-

Հետև դու դրա հանդեպ էլ մեզբ ես գործել, ու ամբողջ աշխար-

հին բարձրաձայն ասա՝ «Ես մարդասպան եմ»։ Վերհիշելով 

այդ, նա ամբողջ մարմնով զողաց։ Ու նրան այնքան էին 

ըսկճել այղ ամբողջ մամանակվա, մանավանդ վերջին ժա-

մերի թախիծն ու տագնապը, որ նա այնպես էլ հավատաց 

այդ անխառն, նոր, լիակատար զգացումի հնարավորությա-

նը։ Այն մի ինչ-որ մոլուցքի պես հ ան կարծ համա կեց նրան, 

հոգու մեջ մի կայծ վառեց ու հան կա լւծ ամբողջովին 

բոցավառեց նրան։ Նրա մեջ ամեն ինչ միանգամից մեղմա-

ցավ, հորդեցին արցունքներ՛ը։ Նա իսկույն ևեթ կրթնեց 

գե տնին... 

Նա ծունկ չոքեց հրապարակի մեջտեղում, կռացավ մին-

չև գետին և հաճույքով ու բերկրանքով համ բուրեց այդ կեղ-

տոտ գետինը։ Նա վեր կացավ ու մի անգամ էլ երկրպա ղեց։ 

— Կոնծել է, հա՚-ա,— ասաց մոտիկ կանգնած մի երի-

տասարդ։ 

Հնչեց ծիծաղը։ 

— նա Երուսա դեմ է դնում, աղբեբ-ազԼրք, մնաս բա-

րով է ասում երեխաներին, հայրենիքին, երկրպագում է ողջ 

աշխարհին, մայրաքաղաք Ս անկ տ֊ Պե տերբոլրգը և նրա հողն 

է պաչում,— ավելացրեց մի ինչ-որ հարբած քաղքենի։ 

— Գեռ ջահել տղա է,— մեջ մտավ երրորդը/ 

— Ազնվականներից է,— բամբ ձայնով ասաց մի ուրիշը։ 

— Հիմի չես հասկանում, թե ով է ազնվական, ռվ՝ չէ։ 

Այս բոլոր արձագանքները և խոսակցությունները զսպե-

ցին Ռասկոլնիկովին և նա լա սա ը «ես սպանեցի» բառերը, 
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որ քիչ էր մնում թռչեին նրա լեզվից։ Նա հանգիստ Լսեց 

այգ բոլոր բղավոցները և առանց շուրջը նայելու նրբա^իռ„ 

ղոցով գնաց ուղիղ դեպի ոստիկանության գրասենյսկկըէ 

Նրան մի տեսիլք Էր երևացել, բայց գա նրան չէր զարմ ց ֊ 

րել* նա արդեն նախազգացել էր, որ այդպես էլ պետ ^ է 

լիներ։ Երբ նա Սեննայա հրապարակում դառնալով \ ա խ 

կողմը, երկրպագեց երկրորդ անգամ, իրենից հիսուն ^այչ 

հեռավորությամբ տեսավ Ս ո^յային։ Սա նրանից թաքնՎ„լյ 

էր հրապարակում եղած փայտե բարաքներից մեկի ետևփ,ւմէ 

ուրեմն դուրս գալով տանից, շարունակ հետամտել էր 

բան։ Ռասկոլնիկովը այդ րոպեին զգաց և առմիշտ հասվ^ա^ 

ցավ, որ Սոնյան հիմա շարունակ իր հետ կլինի և իր Հք-,ա 

կգնա թեկուզ մինչև Աշխարհի ծայրը, ուր էլ որ բախՎտԼ 

իրեն տանի։ Նրա սիրտը ամբողջովին տակնուվրա եղա ^ ^ 

բայց ահա և ինքը հասավ ճակատագրական վայրը... 

Նա բավական զվարթ մտավ բակ։ Հարկավոր էր բս*^ձ֊ 

րանալ երրորդ հարկ։ «Առայժմ դեռ կբարձրանամմ 

ծեց նա։ Առհասարակ նրան թվում էր, որ ճակատագրական 

րոպեն դեռ հեռու է, դեռ շատ ժամանակ է մնում, դեռ 

Ր ե լի է մտածել շատ բաների մասին։ 

Դարձյալ նույն աղբը, ձվի կճեպները պտուտակկյձև 

սանդուղքի վրա, դարձյալ բոլորովին բաց են բնակար^Լ^ 

ների դռները, դարձյալ նույն խոհանոցները, որոնցից Հխի 

ու մթերքի վատ հոտ է գալիս։ Ռասկոլնիկովը վաղուց ւկչԱ„ 

տեղ չէր եղել։ Նրա ոտքերը թուլանում ու թմրում էին, Բայց 

ընթանում էին։ Նա մի ակնթարթ կանգ առավ, որպեԱզի 

շունչ քաշեր, իրեն կարգի բերեր, i fuiri}ui l]uir j i ներս 

ներ։ «Ինչո՛՛ւ, ինչի՞ համար» մտածեց նա հանկարծճ իմկյս^ 

տա վորելով իր բռնած ընթացքը։ «Եթե հարկավոր է խմել 

այդ դառնության բաժ ակը, ապա միևնույն չէ * որքան գկյրշ 

տեսք ունենաս, այնքան լավ»։ Այդ ակնթարթում նրա 

վակայության մեջ պատկերացավ Իէյա Պետրովիչ Պոր^խի 

կերպարանքը։ «Մի՞թե իսկապես նրա մոտ եմ գնալու։ Արդ-

յո՞ք չի կարելի ուրիշի մոտ գնալ, ասենք՝ Նիկոդիմ Ֆովիլի 

մոտ։ Ետ դառնամ ու գնամ հենց վերակացուի բնակարա1Հ^^։ 

Գոնե գործը տնային կարգով կգնա... Ռ'չ, ոչ, կմտնեմ Պո֊ 
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բոխի, Պորոխի մոտ։ Միանգամից կխմեմ գառնության բա-

ժակը»։ 

Սարսռելով Ա Հազիվ ուշքը վրան պահելով, նա բացեց 

ոստիկան ութ յան գրասենյակի գուռը։ Այս անգամ այնտեղ 

շատ քիլ մարգ կար, կանգնել էին մի ինչ-որ գռնապան և 

էլի մի ինչ֊որ ռամիկ մարգ։ Պ ահա պանը չէր էլ նայում միջ-

նորմի ետևից։ Ռասկոլնիկովը անցավ հետևյալ սենյակըt 

«Գուցե դեռ կարելի Կէինի չասել», անցավ նրա մտքով։ 

Գրագիրների թվին պատկանող, ոչ պաշտոնական սերթու-

կով մի անձնավորություն պատրաստվում էր ինչ-որ րան 

գրել րարձրասեղանի (բյ"ւրոձԻ) վրա։ Անկյունում տեղա-

վորված էր էլի մի ուրիշ գրագիր* Զամետովը չկար։ Նիկո-

դիմ Ֆոմիչը, իհարկե, նույնպես չկար։ 

— ոՔ 1հա" >— ՀաՐցբեց Ռասկոլնիկովը՝ դիմելով 
րարձրասեղանի առջև կանգնած անձնավորությանը։ 

— Ո՞ւմ էիք ուզում։ 

— 0 " - օ " ֊ օ ՛ , ոչ ձայն էր գալիս, ոչ ինքն էբ երևում, 

բայց կար ռուսական ոգին... ինչպե՞ս է ասված հեքիա-

թում.,ւ. մոռացել եմ։ Հար֊գանք-նե՚-երս,— էսվեց հանկարծ 

ծանոթ մի ձայն/ 

Ռասկոլն իկովը զողաց։ Նրա առաջ կանգնած էր Պորո-

խը, որը հան կարծ դուրս էր եկել երրորդ սենյակից։ ՀՍա 

բախտի ճակատագրի կամքն է, ինչո՞ւ է նա այստեղ», մտա-

ծեց Ռասկոլնիկովըt 

— Մեզ մո՞տ։ Ի^*նչ գործով,— բացա կանչեց Իլյա Պետ֊ 

ր"վիչըէ (Ըսա երևույթին նա հիանալի և նույնիսկ մի քիչ 

հուզված տրամադրության մեջ Էր)է Եթե գործով Է, ապա 

դեռ շուտ եք շնորհ բերել։ Ես ինքս պատահմամբ եմ եկել,,. 

Սակայն ինչո՞վ կարող եմ օգտակար լիներ Ես շնորհա-

պարտ եմ ձեզ.*, Q-ըմ, ի՞նչպես անվանեմ։ Ներեցեքt 

— Ռա սկոլնիկով։ 

— Հա՛, Էլի, Ռասկոլնիկով։ Եվ մի՞թե դուք կարող Էիք 

ենթադրել, թե ես մոռացել եմ։ Խնդրեմ, դուք ինձ այդպիսին 

չհամարեք.,, Ռոգիոն Ռո,,* Ռո,.* Ռոդիոնիչ, կարծեմ այդ-

պե՞ս Է։ 

— Ռոգիոն Ռոմանիչ։ 

— Այո, այո, Ռոգիոն Ռոմանիչ, Ռոգիոն Ռոմանիչ։ Ես 
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Հենց այգ էի ուղում։ նույնիսկ հաճախ հարցնում էի ձեր 

մասին* Խոստովանում եմ ձեզ, այն օրվանից անկեղծորեն 

վշտանում էի, ոբ մենք ձեզ հետ այնպես վարվեցինք... Հե-

տո ինձ բացատրեցին, եո իմացա, որ երիտասարդ գրակա-

նագետ եք և նույնիսկ գիտնական*,. և, այսպես ասած, աոա-

ջին քայլերն եք անում... 0, տեր աստված, գրականագետնե-

րից սա գիտնականներից ո՞ր մեկը* սկզբում յուրահատուկ 

քայլեբ չի արել ւ Եո ու կինքլՀ երկուսս էլ գրականություն 

ենք սիրում, կինս մոլության չափ է սիրում... գր ա կան ու֊ 

թյունը և գեղարվեստականությունը։ Միայն թե մարդ ազ-

նիվ լինի, իսկ մնացած ամեն ինչն էլ կարելի է ձեռք բերել 

տաղանդով, գիտելիքով, բանականությամբ, հանճարով ։ 

Վերցնենք, զորօրինակ, գլխարկը* դա ի՞նչ է որ, դատարկ 

բան է, ես գլխարկը կարող եմ գնել Ցիմմերմանից. բայց 

ինչ որ գլխարկի տակ է լինում և գլխարկով ծածկվում, ես 

չեմ կարող գնել... Ես, ճիշտն ասած, ուղում էի նույնիսկ 

ձեզ մոտ գալ բացատրվելու, բայց կարծում էի, որ գուցե 

դուք.** Հա՛, չեմ էլ հարցնում. ձեզ իրո՞ք որևէ բան է հար-

կավոր։ Ասում են՝ ձեր հարազատներն են եկել։ 

— Այո, մայրս և քույրս։ 

— Նույնիսկ պատիվ ու բախտ եմ ունեցել հանդիպելու 

ՔՐՈ1Ը՛ Կրթվա& ն. սքանչելի անձնավորություն է։ Խոս-

տովանում եմ, եո ցավում էի, որ այն ժամանակ ձեզ հետ 

աաքացած էինք խոում։ Չտեսնված րան։ Իսկ եթե ես ալն 

ժամանակ ձեր ուշագնացության առիթով ձեզ մի քիչ խեթ 

նայեցի, ապա դա հետո փայլուն կերպով բացատրվեց* ճի-

վաղություն և ֆանատիկոսություն։ Ես հասկանում եմ ձեր 

զայրույթը։ Գուցե ընտանիքի ժամանելու աոիթսվ ուզում եք 

փոխե՞լ ձեր բնակարանը։ 

— Ոչ, եո հենց այնպես... եկա մի բան հարցնելու... 

Կարծում էի, թե այստեղ կգտնեմ Զամետովին։ 

— Ա՛խ, հա՛, դուք բարեկամացել եք* լսել եմ։ %ամե-

աովը մեզ մոտ չէ, չբռնեցիք նրան։ Այո, մենք զրկվեցինք 

Ալեքսանդր Գրիգորևիչից։ Երեկվանից այստեղ չի չինում* 

տեղափոխվել է*** տեղափոխվելիս նույնիսկ բոլորի հետ 

կռվեց*** անքաղաքավարություն թույլ տվեց... թեթևամիտ 

տղա է, ուրիշ ոչինչ* նույնիսկ կարող էր լավ ապագա խոս-

— C51 — 



տան ալ* դե արի ու լավ վարվիր մեր փայլուն երիտասար-

դության հետ։ Ուզում Է ինչ-որ քննություն տալ, թե ինչ, 

իսկ մեզ մոտ հո բավական Է միայն զրուցել, պո ոո ատ խո-

սել, դրանով Էլ կվերջանա քննությունը։ Նա հո այնպիսին 

չէ, ինչպես, օրինակ, դուք կամ պարոն Ռազումիխինը, ձեր 

ընկերըլ Ձեր կարիերան գիտական է, ու ձեզ չեն ընկճի ձա-

խորդությունները։ Կարելի է ասել, որ կյանքի բոլոր գեղեց-

կությունները ձեզ համար nihilest-^1* ճգնավոր եք, միան-

ձըն, մենակյաց... Գիրք։ դրի ի գի ա ական հետազոտություն-

ներ՝ ահա թե որտեղ է սավառնում ձեր ոգին։ Ես էչ մասամբ**» 

Լիվինգստոնի հիշատակարանը բարեհաճե՞լ եք կարդալ։ 

֊ Ոչ, 

— Իսկ ես կարդացել եմ։ Ի միշի այլոց, հիմա շատ նի-

հիլիստներ են մեջտեղ եկել* և դա հասկանալի է* ախր ի՞նչ 

ժամանակներ են, հարցնում եմ ձեզ։ Սակայն եո ձեզ հետ*** 

Դուք հո, իհարկե, նիհիլիստ չեք* պատասխանեցեք անկեղ-

ծորեն, անկեղծորեն։ 

— Ո-ոչ*** 

— Ոչ, գիտե՞ք, գուք ինձ հետ անկեղծ եղեք, մի քաշ-

վեք, ասեք այն, ինլ֊որ ինքներդ ձեզ կասեիք։ Այլ բան է 

ծառայությունը, այլ բան է*** դուք կարծում էիք, թե ես ու-

զեցի ասել՝ բարեկամությունը: Ոչ, չկռահեցիք։ Ոչ թե բա-

րեկամությունը, այլ քաղաքացու և մարդու զգացմունքը, 

մարդասիրության և ամենաբարձրյալի նկատմամբ սիրո 

զգացմունքը։ Ես կարող եմ լինել պաշտոնական անձ, պաշ-

տոնում, բայց պարտավոր եմ միշտ էլ ինձ զգալ քաղաքա-

ցի ե մարգ ու հաշիվ տալ*** Դուք բարեհաճեցիք խոսք բա-

նա/ $ամեաովի մասին։ $ամետովը, մեկ էլ տեսար, ֆրան-

սիական ձևով, որևէ անվայելուչ տան, մի բամակ շամպայն 

կւսմ Դոնի գինի խմելով, սկանդալ է բարձրացնում, ահա 

թե ինչ է ձեր Զամետովը։ Իսկ ես, այսպես աոած, գուցե 

հալում աշ եմ եղել գործին նվիրված լինելուց և վեհ զգաց-

մունքներից, ու բացի այդ, ունեմ դիրք> աստիճան, պաշ-

տոն եմ գրավում։ Ամուսնացած եմ ու երեխաներ ունեմ։ 

Կատարում եմ քաղաքացու և մարդու պարտքը, իսկ նա՞ 

՚ քքչինչ (լաւո.)է 
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ով է, թույլ տվեք Հարցնել։ Ձեզ վերաբերվում եմ որպես 

կրթությամբ ազնվացած մարդու։ Հա՛, այժմ լափից դուրս 

շատացել են նաև այն տատմեր երբ*։ 

Ռասկոլնիկովը տարակուսանքով, զարմացած նայեց 

նրան% Ըստ երևույթին ուտել-խմելու սեղանից քիչ առաջ 

վեր կացած Ելյա Պետբովիչի խոսքերը նրա առջև Հեղվում 

ու թափվում էին իբրե դատարկ Հնչյուններ։ Բայց նա այ-

նուամենայնիվ մի կերպ Հէս սկանում Էր ղրանց մի մասը. 

նա նալում Էր Հարցականորեն ու չդիտեր, թե այդ ամենը 

ինչով կվերջանաt 

— Ես խոսում եմ մազերը խուզած այն աղջիկների մա-

սին,— շարունակեց զրուցասեր Ելլա Պետրովիչը,— ես նը-

բանց տատմեբեր անվանեցի և գտնում եմ, որ այգ անունը 

միանգամա յն Հարմար Է։ Ք ա' Հ֊քա' Հ, քշում են ակադեմիա, 

անատոմիա են սովորում, ասացեք, թե որ ես Հիվանդանամ, 

մի՞թե մի այդպիսի աղջկա կկանչեմ ինձ բուժելու. քա՚հ-

քա՚Հ։ 

Իչյա Պետրովիչը քրքջում Էր, միանգամայն գոՀ իր սրա-

խոսություններից։ 

— Ասենք թե կրթության ծաբտվը անչափ մեծ Է, բայց 

Հո մի քիչ կրթվելն Էլ բավական Էէ Ինչո՞ւ չափազանցնել։ 

Ինչո՞ւ վիրավորել ազնիվ անձնավորություններին, ինչպես 

այդ անում Է սրիկա Զամետովը։ Ինչո՞ւ նա ինձ վիրավո-

րեց, Հարցնում եմ ձեզ.,* Հիմա Էլ այնքան են շատացել 

ինքնասպանությունները, որ դո։ք չեք Էլ կարող պատկերաց-

ներ Շատերը՝ աղջիկներ, տղաներ, ծերունիներ, վատնում 

1ն վերշին փողերը և ինքնասպանություն գործում..» Այսօր 

ւ • ռավոտյան այդպիսի լուբ Է ստացվել վերջերս ժամանած 

՚ Ւ Թլ՛՛որ պարոնի մասին։ Նիլ Պավչիչ, ա՛յ նիլ Պավլիչ, 

ի նչպես Է այն ջենտլմենի ազգանունը, որի մասին Հաղոր-

դել Էին, թե ինքնասպան Է եղել Պետերբոլրգյան կողմում։ 

—- Ա վիդրիգա յլով, — խռպոտ ու անտարբեր ձայնով 

պատասխանեց ինչ-որ մեկը մյուս սենյակից։ 

Ռասկոլնիկովը ցնցվեց։ 

— ԱՀՒդբՒ Գաձ1ո'ՎՐէ Ա*ԼՒԴրԻգաՏւո'վը ինքնասպա՛ն Է 
եղել,— զոլեց նա։ 

— Ինչպե՛ս, դուք ճանաչո՞ւմ եք Սվիդբիգա յլո վին։ 
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— Այո**, ճանաչում եմ... նա վերջերս էր ժամանել*,* ՚ 

— Հա՛, էլի, վերջերս էր ժամանել, զրկվել էր կնսջիցէ 

հանդուգն բնավորության տեր մարդ Էր և հանկարծ ինքնա-

սպան Է եղել ե այնպես խայտառակ կերպով, որ անկարելի 

Է պատկերացնեի*« Իր ծոցատետրում մի քանի բառ Էր դր՛-

բել, թե մեռնում Է առողջ դատողությամբ և խնդրում Է իր 

մահվան համար ոչ ոքի չմեղադրել։ Ասում են, որ նա փող 

ուներt Ղուք ի՞նչպես եք ճանաչեր 

— Ես** է ծանոթ եմ**, քույրս նրանց տանը ապրել Էբ 

իբրև դաստիարակչուհի*էէ 

— Վա՚հ, վա՚հ**. Ուրեմն դուք կարոզ եք նրա մասին 

մեզ տեղեկություններ հաղորդեր Իսկ դա ձեր մտքով Է՞լ 

չի անցեր 

—- Ես երեկ տեսա նրան*** Նա*** գինի Էր խմում**» Ես 

ոչինչ չգիտեի։ 

Ռասկոլնիկովը զգում Էբ, ոբ կարծես իր վրա ինչ-որ մի 

բան Է ընկել և ճզմում Է ի բեն է 

— Ղուք դարձյալ կարծես թե գունատվեցիք։ Մեղ մոտ 

այստեղ օդը խիստ ծանր Է*** 

— Այոէ Ես պետք Է գնամ,— փնթփնթաց Ռասկոլնիկո-

վ ը ն ե ր ե ց ե ք , անհանգստացրի*,* 

— 0, խնդրեմ, ինչպես որ կամենաք։ Հաճույք պատ-

ճառեցիք, ես ուրախությամբ եմ այդ հայտարարում։ 

Իլյա Պետրովիչը նույնիսկ մեկնեց ձեռքըt 

— Ես ուզում Էի միայն,** տեսնել £ամետովին*,* 

— Հասկանում եմ, հասկանում եմ, սւ հաճույք պատ-

ճտռեցիք։ 

— Ես•«« շատ ուրախ եմ*** ցտեսություն**,— ժպտա ց 

Ռասկոլնիկովը։ 

նա դուրս ելավ* նա օրորվում Էրt Ղլոլխը պտտվում Էրէ 

նա չէր զգում, թե ոտքերի վրա է կանգնածt Նա սկսեց իջ-

նել սանգուզքիցճ աջ ձեռքը հենելով պատինւ Նրան թվաց, 

թե մի ինչ-որ դռնապան, մատյանը ձեռքին, գեմսւդեմ 

բարձրանալով գրասենյակ, հրեց իրեն, թե մի ինչ-որ շնիկ 

բարձր հաչում էր ներքևի հարկում, թե ինչ-որ մի կին բղա-

վեց և գրտնակ շպրտեց շնիկի վրաէ Ռասկոլնիկովը իջավ 

ներքև ու դուրս ելավ բակը։ Այստեղ, բակում, ելքի դռնից 
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քիչ հեռու կանգնել էբ գունատ, քարացած Սոնյան և ահ *ւ 

սարսափով նրան էր նայում։ Ռա սկալն իկովր կանգ առավ 

նրա առաջ։ Սոնյայի դեմքին ինչ-որ հիվանդագին, տանջա՛-

լից, հուսահատական զգացմունք արտահայտվեց։ Նա ձեռ-

քերն իրար զարկեց։ Ռասկոլնիկովի շոլրթերին շփոթմունք 

արտահայտող այլանդակ, ր ռնա զբոսիկ ժպիտ երևաց։ Նա 

մի փոքր կանգնեց, քմծիծաղ տվքլց ու ետ դարձավ, նորից 

բարձրացավ դեպի դրասենյսէկ։ 

Իլյա Պետրովիչը նստել Էր և ինչ-որ թղթեր Էր փնտրում* 

Նրա առջև կանգնած Էր հենց այն մուժիկը, որ քիչ առաջ 

սանդուղքով բարձրանալիս հրել Էր Ռասկոլնիկովին։ 

— Օ-հո , դուք Էլի եկաք, որևէ բա՞ն եք թողեի,* Րայց 

ի՞նչ է պատահել ձեզ։ 

Ռասկոլնիկովը գունաթափ շոլրթերով, անշարժ հա յաց-

քով, կամացուկ մոտեցավ նրան, մոտեցավ սեղանին, ձեռ-

քը հենեց դրան, ուզեց մի բան ասել, բալց չկարողացավ, 

միայն ինչ-որ անկապ հնչյուններ էին լսվում։ 

— Դուք ձեզ վատ եք զգում, է ՛ յ , աթոռ բերեք։ Ահա, 

նստեցեք աթոռին։ է ՛ յ , ջուր բերեք։ 

Ռասկոլնիկովը ընկավ աթոռին, բայց աչքը էԿտրեց 

խիստ տհաճորեն զարմացած Ւչյա Պետրովիչի դեմքից։ Եր-

կուսն է[ մի րոպե նայում էին իրար և սպասում։ Զ*ւր բերին։ 

— Պառավին,,,— սկսեց Ռասկոլնիկովը* 

— Զոլբ խմեցեք։ 

Ռասկոլնիկովը ձեռքով ետ մղեց ջուրը և կամացուկ, 

ընդմիջումներով, բայց պարզորոշ ասաց, 

— Պառավին, աստիճանավորի կ&ոչր և նրա frii^p, Լի-
զավեաային, այն ժամանակ ես էի կաց նով սպանել ն կո-
դոպաել: 

Իչյա Պետրովիչը բացեց բերանըt Ամեն կողմից մարդիկ 

հավաքվեցին։ 

Ռասկոլնիկովը կրկնեց իր ցուցմունքր. * . « , « ՛ ' 
1 
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Սիրիր։ Լայն, ամայի դետի ափին գտնվում է մի քաղաք, 

Ռուսաստան ի վարչական կենտրոններից մեկը, քաղաքում 

բերդ կա, բերդումv բանտ։ Արդեն ինը ամիս է, որ բանտում 

կալանավորված է երկրորդ կարդի աքսոբական֊տաժանա -

կիր Ռոգիոն Ռասկոլնիկովը։ Նրա ոճրագործության օրվա-

նից համարյա մեկուկե ս տարի է անցել։ 

Նրա գործի դատավարությունը առանց մեծ գմվարու֊ 

թյոլնն երի անցավ։ Ոճրաղործը հաստատապես, ճշգրիտ ու 

պարզ կրկնում էր իր ցուցմունքը՝ չխճողելո վ հանգամանք-

ները, իր օզտին չմեզմացնելով դրանք, չաղավաղելով փաո-

տերը, չմոռանալով ամենաչնչին մանրամասնությունը։ Նա 

մինչև վերքին մանրամասնությունը պատմեց սպանության 

ամբողջ պրոցեսը* պարզաբանեց գրավականի (մետաղե թ ի ֊ 

թեղիկ՝ կպցրած փայտե տախտակի) գաղտն իքը, գա գտնը֊ 

վել էր սպանված պառավի ձեռքում* մանրամասն պատմեց, 

թե ինչպես էր սպանվածից վերցրել բանալիները, նկարա-

գրեց այդ բանալին երբ, նկարագրեց սնդուկը և դրա մեջ 

պահված իրերը, նույնիսկ թվեց սնդուկում եղած առանձին 

առարկաներից մի քանիսը, պարզաբանեց Լիզավետայի սպա֊ 

ն ութ յան առեղծվածը, պատմեց, թե ինչպես էր եկել և դուռը 

ծեծել Կոխը, հետո էլ ուս ան ողը t հաղորդելով այն ամենր, ինչ 

որ նրանք իրար հետ խոսել էին* պատմեց, թե ինչպես ինքրէ 

ոճրագործը, այնուհետև իջել Էր սանդուղքից ու լսել Նիկոլայի 

ու Միտ կայի ճվճվոցր, ինչպես Էր թաքնվել դատարկ բնակա-

րանում, գնացել տուն, ու վերջում մատնանշեց Վոզնեսենսկի 
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պողոտայի մի բակում, դարպասի մոտ եզա ծ քարը, որի տակ 

գտնվեցին էրերը և քսակը։ Մի խոսքով, գործը պարզ էրէ Ւ 

մ իք ի այլոց, քննիչները և դատավորները խիստ զարմ անում 

Էին, որ նա քսակը հ իրերը թաքցրել Էր քարի տակ և դրանք 

չէր օգտագործել, առավել ևս զարմանում էին, որ նա ոչ մի-

այն ման բա մ ա սն չէր հիշում իր Հափշտակած բոլոր իրերը$ 

այլև սխալվում էր դրանց թվի նկատմամբ։ Անհավանական 

թվաց այն հան դա մանքը, որ նա ոչ մի անդամ չէր բացել 

քսակը և նույնիսկ չգիտեր, թե դրա մեշ որքան փող կա 

{քսակում գտնվեց երեք հարյուր տասնյոթ ռուբլի ու վաթ-

սուն կոպեկ* վերևից գրված մի քանի խոշոր թզթագրամնեբ 

քարի տակ երկար մնալուց խիստ փչացել էին)։ Երկար 

փորձում էին պարզել, թե ինչո՞ւ մեղադրյալը միայն այդ 

հանգամանքի նկատմամբ ստոսք է, մինչդեռ մյուս բոլոր 

դեպքերում կամավոր կերպով ճշգրիտ ցուցմունքներ է տա-

լիս։ Վերջապես, ոմանք (մանավանդ հոգեբանները) հնա-

րավոր համարեցին, որ իսկապես նա չի բացել քսակը, ու-

րեմն և չգիտեր, թե ինչ կար դրա մեջ, ու չգիտենալով, 

այնպես էլ տարել ու դրել էր քարի տակ, բայց ե դրանից 

եզրակացրին, որ ոճրա գործ ությունը կարող էր կատարվել 

"I աՏԼ կերպ։ քան որոշ, ժամանակավոր խելացնորության 

դեպքում, այսպես ասած, սպանության ու կողոպուտի նր-

կատմամբ հիվանգագին մենամոլության գեպքում, երբ գը-

րանք կատարվում են հենց այնպես, առանց հետագա նպա-

տակների և շահվելու հաշվենկատության։ Մեջտեղ եկավ 

ժամանակավոր խելացնորության նորագույն մոդայական 

թեորիան, որ մեր ժամանակներում հաճախ աշխատում են 

կիրառել որոշ ոճրա գործն երի նկատմամբ։ Այն էլ ասած, 

Ռասկոլնիկովի վաղուցվա սևամաղձային վիճակի մասին 

հայտարարեցին շատ վկաներ՝ բժիշկ Զոսիմովը, Ռասկոլ-

նիկովի առաջվա ընկերները, տանտիրուհին, սպասուհինt 

Այս ամենի շնորհիվ հանգեցին այն եզրակացության, որ 

Ռասկոլնիկովը այնքան էլ նման չէ սովորական մարդա-

սպանի, ավազակի ու կողոպտիչի, այլ այստեղ մի ինչ֊ոթ 

ուրիշ բան կա։ Այս կարծիքը պաշտպանողներին մեծագույն 

վրդովմունք պատճառեց այն, որ ինքը ոճրագործը գրեթե 

չէր էչ փորձում պաշտպանել իրեն* վերջում այն հարցերինt 
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թե Հատկապես ի՞նչն էր նրան մղում դեպի մարդասպանու-

թյուն ե ի՞նչը նրան գրգեց կողոպուտ անել, նա միանգա-

մայն պարզ, կոպիտ ճշտությամբ պատասխանեց, որ այգ 

ամենի պատճառը իը վատթար դրությունն էր, իր աղքա-

տությունը և անօգնականությունը, իր ցանկությունը՝ ապա-

հովել իր կենսական կարիերայի աոաջին քայլերը գոնե մի 

երեք հազար ոուրլու միջոցով, որ Հույս ուներ գտնել սպան-

վածի մոտ։ Իր թեթևամիտ և փոքրոգի բնավորության հե-

տևանքով որոշել էր սպանություն կատարել գտնվելով 

զրկանքներից ու ձախորդություններից ընկճված վիճակում։ 

Այն վերջնական հարցերին, թե նրան ի՞նչը դրդեց ներկա-

՛յանալ իը ոճրագործությունը խոստովանելու, ուղղակի պա-

տասխանեց՝ անկեղծ զզջումը։ Այդ ամենը համարյա ար-

դեն կոպիտ էր*** 

Սակայն դատավճիռը ավելի մեղմ եղավ, քան կարելի 

էր սպասել դատելով ըստ կատարված ոճրագործության, և 

գուցե հենց այն պատճառով, որ ոճրագործը ոչ միայն չէր 

ուզում արդարանալ, այլ նույնիսկ իրեն է՛լ ավելի շատ մե-

ղադրելու ցանկություն էր հա յ տնում ւ Գործի բոլոր տար-

օրինակ և առանձնահատուկ հանգամանքները ուշադրության 

առնվեցին։ Ոչ մի կասկած չկար, որ մինչև ոճրագործության 

կատարումը ոճրագործը եղել էր հիվանղա դին ու տնանկ 

վիճակում։ Այն հանգամանքը, որ նա չէր օգտագործել կո-

ղոպտած իրերն ու գրամը, բացատրվում էր մասամբ էլ 

նրանով, որ ոճրա գործ ութ յուն ը կատարելիս նրա մտավոր 

ունակությունները այնքան էլ առողջ վիճակում չեն եղել։ 

Լիզավետայի անակնկալ սպանության հանգամանքը վերջին 

ենթադրությունը հաստատող օրինակ համարվեց» մարգը 

երկու սպանություն է կատարում ե միևնույն ժամանակ մո-

ռանում է, որ դուռը բաց էր մնացել։ Վերջապես, մեզադըր-

յալը ներկայանում է իր ոճիրը խոստովանելու, և դա այն 

ժամանակ, երբ գործը արտասովոր չափով բարդացել էր 

հուսալքված մոլեկրոնի (նիկ ոլայի) իր դեմ տված կեղծ 

ցուցմունքի հետևանքով, ու բացի դրանից, երբ իսկական 

ոճրագործի դեմ ոչ միայն պարզ հանցանշաններ, այլև կաս-

կածներ էլ համարյա չկային (Պորֆիրի Պետրովիչը միան-
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գամ ա յն կատարել էր իր խոոքը)։ Ի վերջո ալս ամենը նը-

պաստեց մեղադրյալի պատմի մեղմացման։ 

թացի այդ, բոլորովին անսպասելի կերպով հայտնվեցին 

նաև արիշ հանգամանքներ, որոնք խիստ բար են պաս տ էին 

մեղադրյալի համար/ նախկին ուսանող Ռազումիխինը որ՛», 

տեղից-որտեղ տեղեկություններ հավաքեց և ապացույցներ 

ներկա յացրեցք որ ոճրագործ Ռասկոլնիկովը հա մ ա լսարա-

նս լմ եղած ժամանակ իր վերջին միջոցներով օդն ում էր իր 

մի աղքատ և թոքախտավոր հա մա չսարանա կան ընկերոջը 

և կես տարի համարյա պահում էր նրանt Իսկ երբ այգ ըն-

կերը մեռավ, խնամում էբ նրա կենղանի մնացած ծեր և 

ուժասպառ հորը (ընկերը համարյա տասներեք տարեկան 

հասակից իր աշխատանքով պահել, կերակրել էր հորը), ի 

վերջո այղ ծեբունուն տեղավորեց հիվանղանոցում, ու երբ 

սա էլ մեռավ, Ռասկոլնիկովը թաղեց նրան։ Այս բոլոր տե-

ղեկությունները որոշ լափով բարենպաստ ազդեցություն ու-

նեցան Ռասկոլնիկովի բախտը վճռելու վրա։ նրա նախկին 

տանտիրուհին, նրա մեռած հարսնացոլի մայրը, այրի Զար-

նիցինան վկայեց, որ երբ իրենք ապրում էին մի ուրիշ տան, 

Հինգ Անկյան մոտ, Ռասկոլնիկովը հրդեհի ժամանակ, գի-

շերով, բռնկված մի բնակարանից դուրս բերեց ել։կու փոք-

րիկ երեխա ու ինքը այրվածքներ ստացավ։ Այս դեպքը ման-

րակրկիտորեն հետաքննվեց ու բավական պարզ ապացուց-

վեց շատ ականատեսների վկայություններովt Մի խոսքով, 

բանը վերջացավ նրանով, որ ոճրագործը դատապարտվեց 

երկրորդ կարգի տաժանակիր աշխատանքի, ընդամենը ութ 

տարվա ժամկետով, նկատի ունենալով նրա մեղայականը 

և հանցանքը մեղմացնող մի քանի հանգամանքներըt 

Դեռ դատավարության սկզբում Ռասկոլնիկովի մայրը 

հիվանդացավ։ Դունյան և Ռազումիխինը հնարավոր համա-

րեցին դատավարության ամբողջ ընթացքում նրան Պետեր֊ 

բուրգից հեռու պահեր Ռազումիխինը ընտրեց երկաթուղու 

վրա գտնվող և Պ ե տերբուրգին մոտիկ մի քաղաք, որպեսզի 

հնարավորություն ունենար կանոնավոր Կերպով հետեե լ 

դատավարության բոլոր հանգամանքներին ու միաժամա-

նակ որքան կաբելի է հաճախ տեսնվել Ավդոտյա Ռոմա-

նովնայի հետւ Պույլխեբիա Ալեքսանդբովնայի հիվանդու-
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pյունը մի տեսակ տարօրինակ էր, ներվային, և ուղեկցվում 

Հր եթե ո՛չ կատարյալ, ապա գոնե մասնակի խելացնորու-

թյամբ։ Վերադառնալով եղբոր հետ ունեցած վերջին տե-

սակցությունից, Դունյան մորը տեսավ բոլորովին հիվանդ 

վիճակում, տաքության ու զառանցանքի մեջ։ Այդ նույն 

երեկոյան նա Ռա զումիխինի հետ պայմանավորվեց, թե ինչ 

պետք է պատասխանել մորը, եթե սա հարցեր տա որդու 

մասինւ Երկուսով նույնիսկ մ ոգոնեցին մի ամբողջ պատ-

մություն, որ իբր թե Ռասկոլնիկովը մեկնել է ինչ-որ հե-

ռավոր վայր, Ռուսաստանի սահմանը, կատարելու մի մաս-

նավոր հանձնարարություն, որը նրան ի վերջո փող և անուն 

է ընձեռելու։ Բայց նրանց ապշեցրեց այն, որ Պույլխերիա 

Ալեքսանդրովնան ինքը ոչ այդ ժամանակ, ոչ էլ հետագա-

յում այգ մասին ոչինչ չէր հարցնում։ Ընդհակառակը, նա 

ինքն էլ էր մի ամբողջ պատմություն հնտրել որդու հան-

կարծակի մեկնման մասին. նա արտասվելով պատմում էր, 

թե ինչպես որդին եկել էր իրեն հրաժեշտ տալու. ակնարկ-

ներով իմաց էր տալիս, որ միայն իրեն են հայտնի խիստ 

կարևոր ու խորհրդավոր շատ հանգամանքներ, որ Ռոգյան 

շատ ուժեղ թշնամիներ ունի ե պետք է նույնիսկ թաքնվի։ 

Ինչ վերաբերում է Ռոգյայի ապազա կարիերային, ապա նա 

ասում էր, որ այղ էլ անկասկած փայլուն կլինի, երբ կանց-

%են մի քանի թշնամական հանգամանքներլւ. հավատացնում 

էր Ռազումիխինին, որ իր որդին ապագայում նույնիսկ պե-

տական մարդ կլինի, այգ են ապացուցում նրա հոդվածը ե 

նրա փայլուն գրական տաղանդը։ Այդ հոդվածը նա կար-

դում էր անընդհատ, երբեմն նույնիսկ բարձրաձայն էր կար-

դում, քիչ էր մնում քնելիս ծոցը գներ, բայց և այնպես հա-

մարյա չէր հարցնում, թե հիմա որտեղ է գտնվում Ռոգյան, 

չնայելով, որ նույնիսկ խուսափում էին իր հետ այղ մասին 

խոսելուց, մի րան, որ կարող էր նրա մեջ կա սկածներ առա-

ջացնել։ Ի վերջո սկսեցին վախենալ Պոլյլիէեբիա Ալեքսանդ-

բովնայի այդ տարօրինակ լռությունից։ Օրինակ, նա նույ-

նիսկ չէր գանգատվում, ոբ որդուց նամակներ չեն ստաց-

վում, այնինչ առաջ, ապրելով իրենց քաղաքում, հենց 

միայն մի հույս ե ակնկալություն էր փայփայում՝ շուտով նա֊ 

մակ ստանալ իր ս իրելի Ռո Դյայից։ Վերջին հանգամանքը 
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արդեն իսպառ անբացատրելի էր և խիստ անհանգստաց-

նում էր Դունյա լին* սա մտածում էր, որ մայրը թերևս մի 

ինչ-որ սարսափելի բան է նախազգում որգոլ ճակատագրի 

նկատմամբ և վախենում է հարցեր տալ ու այգպիսով է լ 

ավելի զարհուրելի լուր իմանալ։ Համենալն դեպս, Դոլնյակ 

պարզ տեսնում էր, որ Պ ույլխերիա Ալեքսանգրովնայի բա-

նական ոլթյունր առողջ վիճակում չէ։ 

Մ ի ֊երկու անգամ, սակայն, նա խոսակցությունը այն-

պես տարավ, որ նրան պատասխանելիս անկարելի էր չհի-

շատակել, թե այգ ժամանակ որտեղ էր գտնվում Ռոգյանա 

իսկ երր պատասխանները ակամայից անբավարար ու կաս֊ 

կածելի էին լինում, նա հանկարծ խիստ տխրում էր, մռայլ֊ 

վում ու լռում, և գա շատ երկար էր տևում։ Վերջապես0 

Դունյան տեսավ, որ դժվար է ստել ու մոգոնել, ՛ու հանգեց 

այն վերջնական եզրակացության, որ ավելի լավ է բոլո-

րովին լռել որոշ հանգամանքների մասին* բայց հետզհետե 

ակներևության Լափ պարզ էր դառնում, որ խեղճ մայրը 

ինչ֊որ զարհուրելի բան է ենթադրում։ Ի միջի այլոց Դուն-

յան վերհիշեց եղբոր այն խոսքերը, թե Սվիդբիգա յլովի հեա 

իր ունեցած վեճից հետո, այն վերջին ճակատագրական օր-

վան նախորդած գիշերը մայրը ականջ էր գրել իրՀ Դունյա-

յի, զառանցանքին. արդյո՞ք նա այգ պահին որևէ բան չէր 

լսել։ Հաճախ, երբեմն էլ մի քանի օրվա և նույնիսկ շա-

բաթվա մռայլ, նոթոտ լռությունից և լռելյայն արցունքնե-

րից հետո հիվանդը մի տեսակ հիստերիկորեն աշխուժա-

նում էր և հանկարծ սկսում էր բարձրաձայն, ան գա դա ր խո֊ 

սել իր որդու մասին, իր հույսերի, ապա գա յի մասին*** նրա 

ֆանտազիաները երբեմն խիստ տարօրինակ էին լինում։ 

նրան սփոփում էին, նրան «այո» էին ասում (գուցե նա 

պարզ տեսնում էր, որ իրեն «այո» են ասում միայն սփո-

փելու համարբայց նա այնուամենայնիվ խոսում էր*** 

Ոճրագործի մեղայականից հինգ ամիս անց գործագրր-

վեց նրա դատավճիռը։ Ռազոլմ իխինը նրա հետ տեսնվում 

էր բանտում, երբ այդ հնարավոր էր լինում։ Սոնյան նույն-

պես։ Վ երջապես, հետևեց նաև անջատումը* Դուն յան երգ-

վելով ասում էր եզբորր, որ այդ անջատում ը ժամանակա-

վոր է* Ռազումիխինը նույնպես։ Ռազումիխինի երիտասար֊ 
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գա կան, տ աք գլխում հաստատապես ամրացավ մի նախա-

գիծ* դաէիք երե՛ք-չորս ա ար ում, որքան այգ Հնարավոր կլի-

նի, գոնե սկիզբ գնել ապագա կաբոզության, գոնե մի քիչ 

փող հավաքել ու տեղափոխվել Սիրիր, ուր Հողը ըռա ամե-

նայնի հաըոլոտ է, իսկ աշխատողները, մարդիկ և կապի-

տալները քիչ են* այնտեղ տեղավորվել Հենց այն քաղա-

քում, ուր լինելու է Ռոգյան և... բոլորը միասին նոր կյանք 

սկսենք Հրաժեշտ տալով, բոլորը լալիս էին։ Ռասկոլնիկովը 

ամեն ավեր ջին օրերում մտատանջության մեջ էր, շատ էր 

Հարցնում մոր մասին, շարունակ անհանգստանում էբ ն բա 

Համար։ Նույնիսկ շատ էր տանջվում նրա համ ար, և դա 

անհանգստացնում էր Դուն յային։ Մանրամասն իմանալով 

մոր հիվանգագին տրամադրությունը, նա խիստ մռայլվեց։ 

Հայտնի չէ ինչու Սոնյայի հետ միշա քիչ էր խոսում։ Սոն-

յան Սվիգրիգայլովի թողած դրամի շնորհիվ արդեն վաղուց 

պատրաստվել էր մեկնել կալանավորների խմբի ետևից, 

որի մեջ էր լինելու Ռասկոլնիկովը։ Նա և Ռասկոլնիկովը 

այդ մասին երբեք և ոչ մի խոսք չասացին միմյանց* բայց 

երկուսն էլ գիտեին, որ դա այդպես էլ կլինի։ Վերջին հրա-

ժեշտի ժամանակ Ռասկոլնիկովը տարօրինակ ժպտաց* լոե-

լսվ քրոջ և Ռազումիխինի ջերմագին հավաստիացումները 

նրանց երջանիկ ապագա յի մասին, երբ ինքը կազատվի 

տաժանակրությունից, ու ասաց, որ մոր հիվանդագին վի-

ճակը շուտով փորձությամբ կվերջանաt Վերջապես, նա և 

Սոնյան ճանապարհվեցին։ 

Երկու ամիս հետո Դունեչկան ամուսնացավ Ռազումի-

խինի հետ։ Հարսանիքը տխուր և լուռ անցավ։ Հրավիրված-

ների մեջ էին Պորֆիրի Պ ետրովիչը և յէոսիմովը։ Ամբողջ 

վերջին ժամանակվա ընթացքում Ռազումիխինը հաստա-

տուն վճիռ ընդունած մարդու տեսք ուներ։ Դունյան կուրո-

րեն հավատում էր, որ նա կկատարի իր բոլոր մտագրոլ-

թյուններբ, ե չէր էլ կարող չհավատալ* այդ մարդու մեջ 

երկաթե կամք էր նկատվում։ Ւ միջի այլոց, նա սկսել էր 

դարձյտլ լսել համալսարանի գասախոսությունները, որ-

պեսզի ավարտեր դասընթացըt Նրանք երկուսն էլ հաճախ 

ապագայի պլաններ էին կազմում* երկուսն էլ հաստատա-

պես Հուսադրվում էին հինգ տաբի հետո տեզափոխվել Սի-
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բիր։ Առայժմ հույս էին դնում այնտեղ մեկնած Սոնյայի 

վբա... 

Պ ույլխերիա Ալեքսանգրովնան ուրախությամբ օրհնեց 

աղջկան, Ռաղում ի խին ի հետ ամուսնանալու համ ար« թա 1$ 
հարսանիքից հետո կարծես էլ ավելի տխրեց ու մտահոգ-

վեց։ Նրան հաճելի րոպե րնձեռելոլ համար Ռաղումի խինը 

ի միշի այլոց նրան հաղորդեց, թի ինչպես Ռասկոլնիկովը 

օգնել էր իր ընկեր ուսանողին և վերջինիս զառամյալ հորը, 

և թե ինչպես նախորդ տարում մահից փրկել էր երկու երե-

խա, այրվածքներ ստացել ե նույնիսկ հիվանդացել։ Առանց 

այն էլ գիտակցություն ը խանգարված Պ ույլխերիա Ալեք-

ստնգրսվնային այգ երկու լուրերը գրեթե հրճվալից վիճա-

կի հասցրին։ Նա անընդհատ խոսում էր այգ մասին, խո-

սակցություն էր սկսում նաև փողոցում (թեե Դունյան միշտ 

ուղեկցում էր նրան)։ Հանրակաոքերում, խանութներում, 

բռնելով իրեն լսոզ գեթ որևէ մեկին, խոսք էր բաց անում 

իր որդու մասին, նրա հոդվածի մասին, պատմում էր, թե 

նա ինչպես էր օգնել ուսանողին, Հրդեհից այրվածքներ 

ստացել և այլն։ Դունե չկան նույնիսկ չգիտեր, թե ինչպես 

ղսպի նրան։ թացի այդ հրճվալից, հիվանդագին տրամա-

դրության վտանգից, փորձանք էր սպառնում հենց միալն 

այն հանգամանքը, որ որևէ մեկը նախկին դատական գոր-

ծի առնչությամբ կարող էր հիշատակել Ռասկոլնիկովի ազ-

գանունը և խոսել այգ մասին։ Պ ույլխերիա Ալեքսանգրով-

նան նույնիսկ իմացավ հրդեհից փրկված երկու երեխանե-

րի մոր հասցեն և ուզում էր անպայման նրա մոտ գնար 

Վերջապես, նրա անհանգստությունը ծայրահեղ չափերի 

հասավ։ Երբեմն նա հանկարծ սկսում էր լաց լինել, հաճախ 

հիվանդանում էր և տաքության մեջ զառանցում։ Ս՛ի առա-

վոտ նա ուղղակի հայտարարեց, թե ըստ իր հաշիվների 

շուտով ժամանելու է Ռոգյան, թե ինքը հիշում է, որ նտ 

հրաժեշտի պահին ասել էր1 իննր ամիս հետո պետք է սպա-

սել իրեն։ Սկսեց հավաքել բնակարանր ու պատրաստվել 

հանդիպման, սկսեց զարդարել Ռոգյային հատկացվելիք 

(իր սեփական) սենյակբ, մաքրել կահույքը, լվանալ ու կախ 

տալ նոր վարագույրներ և այլն։ Դունյան անհանգստացավ, 

բտյց լռում էբ և նույնիսկ օգնում սենյակբ կարգի բերելուն, 
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եղբորը ընդունելու համար։ Տագնապալի օրվանից հետո, 

որ անցավ անընդհատ ֆանտազիաներով, բերկրուն անուրջ-

ներով ու արցունքներով, գիշերը Պ ույլխերիա Ալեքսանդ-

րովնան հիվանդացավ, առավոտյան տաքության մեջ էր ոլ 

զառանցում էր։ Սկսվեց ջերմախտը։ Երկու շաբաթ հետո 

նա մեռավ։ Զառանցելիս նա հատ ու կենտ խոսքեր էր ասում, 

որոնցից կարելի էր եզրակացնել, ոբ նա ավելի շատ էբ 

կասկած տանում որդու զարհուրելի բախտի նկատմամբ, 

Հան նույնիսկ ենթաղրում էին։ 

Ս՛ա սկոլնիկովը երկար ժամանակ տեղեկություն չոլնեբ . 

մոր մահվան մասին, թեև Սիրիրում իբ տեղավորվելու հենց 

սկզբից Պետերբոլրգի հետ նամակագրություն էր սկսվել։ 

Դա սկսվել էր Սոնյայի միջոցով, որը կանոնավոր կերպով 

յուրաքանչյուր ամիս նամակ էբ ուղարկում Պետեբբոլրգ, 

Ռազումիխինի անունով, ու յուրաքանչյուր ամիս կանոնա-

վոր կերպով Պետեբբոլրգից պատասխան էբ ստանում։ Սոն-

յայի նամակները սկզբում Դուն յա յին ու Ռազոլմիխի նին 

մի տեսակ չոր ու ցամաք և անբավարար էին թվում, բայց 

ի վերջո նրանք երկուսն էլ գտան, որ ավելի լավ գրել հնա-

րավոր էլ չէր, և այդ նամակներից էլ այնուամենայնիվ վեր-

ջին հաշվով միանգա՛մայն լրիվ ե ճշգրիտ պատկերացում 

էբ ստացվոլմ նրանց դժբախտ եղբոր դրության մասին։» Սոն-

յայի նամակները լեցուն էին առօրյա իրականությամբ, 

Ռասկոլնիկովի տաժանակիբ կյանքի ողջ իրադրության պարզ 

ու ճշզրիտ նկարագրությամբ։ Նամակներում նա չէր շարա-

դրում իր իսկ հույսերը, գուշակություններ չէր անում ապա-

գա յի մասին, չէր ն կա րագրում իբ զգացմ ոլնքներր։ Ռաս-

կոլնիկովի հոգեկան տրամադրության և առհասարակ նրա 

ամբողջ ներքին կյանքի պարզաբանման փորձերի փոխարեն 

բերվում էին միայն փաստեր, այսինքն՝ հենց նրա խոսքե-

րը, մանրամասն տեղեկություններ, թե ինչպես է նրա առող-

ջությունը, ինչ ցանկություններ է նա հայտնել այսինչ օրը, 

տեսակցության ժամանակ, ինչ է խնդրել իրենից՝ Սոնյա֊ 

յից, ինչ է նրան հանձնարարել և այլն։ Այգ բոլոր տեղեկու-

թյունները շատ մանրամասն էին հաղորդվում։ Դժբախտ 

եղբոր կհրսլարր ի վերջո հանգես եկավ ինքնին, պատկե-

րացավ պարզ ու ճշգրիտ. այստեղ սխալներ չէին կարող 

֊ 664 -



լինել, որովհետև շարունակ ս աուլդ փաստեր էին հաղորդ 

վումէ . 

Բայց այս տեղեկությունները քիչ Էին ուրախացնում Դուն-

յային և նրա ամուսնուն, մանավանդ սկզբում։ Սոնյան ան-

ընդհատ հաղորդում Էր, որ Ռոդյան միշտ մռայլ Է, սակա-

վախոս, և նույնիսկ համարյա բոլորովին չի հետաքրքրվում 

այն տեղեկություններով, որ ինքլլ իմանում Է ստացվող 

նամակներից և ամեն անգս^մ հաղորդում նրան, որ Ռոդ-

յան երբեմն հարցնում Է մոր մասին, ու երբ ինքը տեսավ, 

որ նա, Ռոդյան, արդեն կանխագուշա՛կում Է ճշմարտու-

թյունը, ի վերշո նրան հաղորդեց մոր մահվան մ ասին, և 

զարմանքով տեսավ, որ նույնիսկ մոր մահվան լուրն Էլ 

կարծես թե շատ չազդեց Ռոգյայի վրա, գոնե այդպես Էր 

երևում նրա արտաքին տեսքից։ Սոնյան ի միջի այլոց հա-

ղորդում Էր, որ թեև Ռոդյան ըստ երևույթին ինքնամփոփ-

վել Է ու ասես մեկուսացել բոլորից, խիստ շիտակ ու պարզ 

Է ընկալում իր նոր կյանքը, որ նա լավ Է հասկանում իր 

գրությունը, առաջիկայում ոչ մի լավ բան չի սպա սում, ոչ 

մի թեթևամիտ հույս չի փայփայում (թեև նրա վիճակում 

հակառակը պետք Է լիներ) ու համ ար յա ոչ մի բանի վբա 

չի զարմանում իրեն շրշապատող նոր իրադրության մեշ, 

որը այնքան քիչ Է նմանվում առաջվա որևէ իրադրության։ 

Սոնյան հաղորդում էր, ոբ Ռոգյայի առողջությունը բավա-

րար է։ նա գնում է աշխատանքների, որոնցից չի խուսա-

փում, բայց և չի ձգտում ղրանց։ Սնհգի նկատմամբ հա-

մարյա անտարբեր է, բայց այդ սնունզր, բացի կիրակի և 

յոոն օրերից, այնքան վատ է, որ նա, վերջապես, Սոնյայից 

հաճույքով մի քիչ փող ընդունեց, որպեսզի կարողանա 

ամեն օր թեյ խմեի խնդրում էր չանհանգստանալ մնացած 

բաների համար, հավատացնելով, որ իր մասին այգ բոլոր 

հոգացողությունները իրեն միայն սրտնեղություն են պատ-

ճառում։ Այնուհետև Սոնյան հաղորդում էր, որ բանտում 

նա տեղավորված է բոլորի հետ, ընդհանուր շենքում, ինքը 

չի տեսել նրանց կացարանների ներսը, բայց ե դրա կացն ում 

է, որ դրանք նեղ են, այլանգակ ու անառողջ, Ռոգյան քը-

նում է տախտակամածի վրա, տ ակը թաղիք է փռում և չի 

ուղում իր համար ուրիշ որևէ հարմարություն սարքել։ նա 
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այդպես սուղ ե աղքատ է ապրում ոչ թե ըստ մի որևէ կան-

խակալ պլանի կամ դիտավորության, այլ հենց այնպես, 

դեպի իր բախտը անուշադիր և արտ արուս ա անտարբեր 

լինելու հետևանքովt Սոնյան ուղղակի գրում էր, որ նա, 

մ ան ավանդ սկզբում, ոչ միայն չէր հետաքրքրվում իր, Սոն-

յայի այցելություններով, այլ նույնիս՛կ համարյա ջղայնա-

նում էր իր, Սսնյայի վրա, սակավախոս էր և նույնիսկ կո-

պիտ, բայց վերջ ի վերջո այգ տեսակցությունն երը նրա հա-

մար սովորություն և նույնիսկ պտհանջ դարձան, այնպես 

որ նա մինչև իսկ շատ էր տխրում, երբ ինքը, Սոնյան, մի 

քանի օր հիվանդ էր և չէր կարող այցելել նրան։ Ինքը նրա 

հետ տեսնվում էր տոն օրերին, բանտի դարպասի մոտ կամ 

պահականոցում, ուր Ռոգյային կանչում էին մի քանի րս-

պեով, իր հետ տեսնվելու, իսկ լի օրերին իրենք տե սնվում 

են ա՛շխատանքների վայրում, ուր գնում է ինքը, Սոնյան, 

կամ արհեստանոցներում, կամ աղյուսի գործարաններում, 

կամ Իրտիշի ափին գտնվող սարայներում։ Իր մասին Սոն-

յան հտզորդել էր, որ իրեն հաջողվել է քաղաքում նույնիսկ 

որոշ ծանոթ ութ յուններ հաստատ եչ և հովանավորություն գըտ-

նել, որ ինքը կար անելով է զբաղվում, ու որովհետև քաղա-

քում մոդիստուհի գրեթե չկա, ինքը նույնիսկ անհրաժեշտ 

է դարձել շատ տներում։ Սոնյան չէր հիշատակում, որ իր 

միջոցով Ռա սկոլնիկովն էլ է հովանավորվում պետերի կող-

մից, որ թեթևացրել են նրա աշխատանքները և այլնt Վեր-

ջապես լուր եկավ (Դունյան նույնիսկ որոշ, առանձնահա-

տուկ հուզում և անհանգստություն էր նկատ ում Սոնյայի 

վերջին նամակներումոր Ռոգյան բոչորից խորշում է, ոբ 

բանտում տաժանակիրները չեն սիրում նրան, ոբ նա ամ-

բողջ օրերով լռում է և խիստ գունատ է լինումt Վերջին նա-

մակում Սոնյան գրել էր, որ նա շատ լուրջ հիվանդացել է 

ու պառկած է հիվանդանոցում, կալանավորների հիվանգա-

սենյտկում»»» 



II 

Նա արդեն վաղուց էր Հիվանդ. բայց տաժանակիր կյան-

քի սարսափները, աշխատանքները, վատ սնունդը, գլուխը 

ածիլելը, կտորտանքներից կարված Հագուստը՝ այս պայ֊ 

մ անները չէին, որ նրան ուժասպառ էին արել. օ, նրա Հա-

մար ի՞նչ էին այդ բոլոր տանջանքներն ու խոշտանգում-

ները։ Ընդհակառակը, նրա հ&մաբ նույնիսկ ուրախալի էր 

աշխատանքը, սասաիկ հոգնելով աշխատանքից, նա գոնե 

կարողանում էր մի քանի ժամ հանգիստ քնել։ Եվ ի՞նչ նշա-

նակություն ուներ նրա համար սնունդը՝ ուտիճներով լեցուն, 

անհամ շչին։ Առաջվա կյանքում, ուսանող ժամանակ նա 

հաճախ այդ էլ չէր ունենում։ Նրա հագուստը տաք էր ու 

հարմարեցված էր իր ապրելակերպին։ Նա մինչև , իսկ չէր 

զգում կանգալն ե րի ծանրությունը։ Մի՞թե ամաչելու էր իր 

սափրված գլխի և խայտաբղետ կուրտկայի համար։ Ումի՞ց 

էր ամաչելու, Աոնյա յի՞ ց։ Սոնյան վախենում էր նրանից, 

և մի՞թե նա ա մաշելու էր Սոնյայից։ 

Եվ ի՞նչ• նա ամաչում էր նույնիսկ Սոնյա յից, որին դրա 

համար տանջում էր իր արհամարհական ու կոպիտ վերա֊ 

րերմունքսվ։ Բայց սափրված գւխի ու կան դա չների պատ-

ճառով չէր, որ ամաչում էր նա, նրա հպարտությունը սաս֊ 

տիկ խոցված էր* նա Հենց խոցված Հպարտությունից էր 

հիվանդացել։ 0, որքա՛ն նա երջանիկ կլիներ, եթե կարողա-

նար ինքը իրեն մեղադրել։ Այգ դեպքում նա կտաներ ամեն 

ինչ, նույնիսկ ամոթանքն ու խայտառակությունը։ Ոայց նա 

խստորեն դատում էր իրեն, և նրա անողոք խիզճը չգտավ 

առանձնապես զարհուրելի ոչ մի Հանցանք նրա անցյալում, 

բացի միայն սոսկ t | r | u i ] n u f | i c j , որն ամեն մեկն էլ կարող 

էր անել։ Նա ամաչում էր, որ ինքը, Ռասկոլնիկովը, կոր֊ 

ծանվել էր այդպես կուրորեն, անհուսալիորեն, խուլ ու հի-

մար կերպով, կույր բախտի ինչ-որ վճռով, ու պետք է խո-

նարհվի և հնազանդվի ինչ-որ դատավճռի <rանհեթեթության 

եթե ուզում է գեթ որևէ չափով իրեն հանգստացնել։ 

Ներկայումս ապարդյուն ու աննպատակ հուզմունք, իսկ 

ապագայում՝ միայն անընդհատ զոհաբերություն, որով 

ոչինչ չի ձեռք բերվի, ահա թե աշխարհում նրան ինչ էր 
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սպասում։ Եվ ինչի՞ է պետք աչն, որ ութ տարուց հետո ին-

քր կլինի ընդամենը երեսուներկու տարեկան և կարող է դեռ 

էյի ապրել։ Ինչի՞ համար ապրիt Ի^նչը նկատի ունենա, ին-

չիԳն ձգտի։ Ապրի հենց միայն գոյություն ունենալու հա-

մա՞ր։ Բայց նա առաջ էլ հազար անգամ պատրաստ էր իր 

գոյությունը տալ գաղափարի համար, հույսի, նույնիսկ 

ֆլյնտազիտյի համարt Միայն գոյություն ունենալը միշտ 

էլ քիչ էր նրա համար. նա միշտ ավելին էր ուզում։ Գուցե 

զգալով իր իղձերի ուժը, նա այն ժամանակ իրեն այնպիսի 

մարգ էր համարում, որին ավելի շատ բան է թույլատրված, 

քան ուրիշին։ 

Գոնե բախտը նրան զղջում ուղարկեր, այրող զՂ1ՈԼէ^$ 

որ սիրտ Է կտրատում, փախցնում քունը, այնպիսի զղջում, 

որի պատճառած զարհուրելի տանջանքները մ արդուն մգում 

են կախվելու կամ ջրի հորձանուտում խեղդվելոււ 0, նա 

կուրախանար դրանից։ Չէ՞ որ տանջանքներն ու արցունք֊ 

ներն էլ կյանք են։ Բայց նա չէր զղջում իր ոճրագործոլթյան 

համ ար։ 

Գոնե նա կարողանար չարանալ իր հիմ արության վրա, 

ինչպես և աոաջ չարանում էր իր այլանդակ ու հիմար 

արարքների վրա, որոնք իրեն բանտ հասցրին։ Բայց հիմա, 

արդեն գտնվելով բան տում, Լինելով Uiqui in , նա վերստին 

քննեց ու կշռադատեց առաջվա իր բոլոր արարքները ու գ բ ֊ 

տավ, որ դրանք ա մ են հին էլ ա յնպես հիմ ար ու այ լան գա՚կ 

չէին, ինչպես իրեն թվում էին առաջ, այն ճակատագրական 

ժամանակներում ։ 

նա մտածում էր. «Իմ միտքը ինչո՞վ, ինչո՞վ է ավելի 

հիմար եղել, քան ուրիշ մտքերն ու թեորիաները, որոնք 

պտտվում ռւ բախվում են աշխարհում, սկսած այգ աշ֊ 

խարհի գոյության սկզբի ց։ Բավական է միայն գործին նա֊ 

յել բոլորովին անկախ, լայն և սովորական ազդեցություն-

ներից զերծ հայացքով, և այգ դեպքում, իհարկե, իմ միտ֊ 

քբ ամենևին էի,, տարօրինակ չի թվա։ 0, հոռետեսներ և 

արծաթե հինգ կոպեկանոցի արժեքի իմաստուններ, ինչո՞ւ 

եք կանդ առնում կես ճան ապա րհին»։ 

crԻնչո՞վ է իմ արարքը նրանց այդպես այլանգակ թվում», 

ասում էր նա ինքն իրեն։ «նրանո՛վ, ոբ դա չաբագործ ու֊ 
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թյո՞ւն է։ Ւ՞նչ է նշանակում չարագործություն բառը։ Իմ 

րիզճը հանգիստ է։ Իհարկե, քբեական հանցագործություն է 

կատարվել. իհարկե, խ ախ տ վա ծ է օրենքի տառը և արյուն 

Հ թափված, դե ուրեմն հպնուն օրենքի տառի վերցրեք իմ 

գլուխը... ու բավական է։ Իհարկե, այսպիսի դեպքում ն ա յ ֊ 

նիսկ մարդկության շատ բարեբարներ, որոնք իշխանություն 

չէին ժառանգել, այլ իրենք էին զցւվթել այն, հենց իրենց 

առաջին քայլերն անելիս պեաֆ է որ մահապատժի ենթարկ-

վեին։ Բայց այդ մարդիկ դիմացան իրենց արարքն եբինէ 

դրա համար Էլ ն ր ա ն ք ի ր ա վ ա ց ի են, իսկ ես չդիմացա, հե-

տնաբար իրավունք չունեի ինձ թույլ տալ այդ քայլը»։ 

Ահա թե ինչն Էր նա համարում իր միակ ոճբագոըծու-

թյռւնը, միայն այն, որ չէր դիմացել դրան ե ներկայացել 

էբ խոստովանության։ 

նա տանջվում էբ նաև այն մտքից, թե ինչո՞ւ ինքնա-

սպանություն չէր գործելւ 

Ինչո՞ւ էր նա այն օրը կանգնել գետի եզերքին և գերա-

դասել էր խոստովանության ներկայանալը։ Մի՞թե այդքան 

ուժեղ է ապրելու ցանկությունը ե, այդքան դժվար է այն 

հաղթահարել։ Հո հաղթահարե՞ց Ս վիդրիգա յլովը, որը վա-

խենում էր մահից։ 

Նա տանջանքով ինքն իրեն տալիս էր այգ հարցը և չէր 

կարողանում հասկանալ, որ այն ժամանակ էլ, երբ կանգ-

նած էր գետի եզերքին, գուցե նախազգում էր, ոբ իր մեջ, 

իբ համոզմունքն երում խոր կեղծիք կա։ Նա չէր հասկանում, 

ոբ այդ նախագգացումը կարող է իբ կյանքում գալիք բեկ-

ման, իբ գալիք հարության, կյանքի նկատմամբ ապագա 

նոր հայացքի նախանշան լինել։ 

Նա այստեղ ավելի շուտ հնա րավոր էր համարում բ նազ֊ 

դի բութ ծանրությունը, որը նա չէր կարող վանել և որի 

պատճառով դարձյալ ուժ չուներ դիմանալու իր վիճակին 

(թուլության ու անճարակության հետևանքովյ։ Նա նայում 

էր իր աաժանակիբ ընկերներին ու զարմանում. նրանք բո-, 

չորն էլ որքա՜ն սիրում էին կյանքը, որքա՛ն թանկ էին գնա-

հատում այն։ Նրանց թվաց, ոբ բանտում է՛լ ավելի շատ 

f ri սիրում և է՛լ ավելի թանկ են գնահատում կյանքը, քան 

ւ՚էղասւ տ ոլրելիս։ Ինչպիսի՛ սարսափելի տանջանքներ ու 

֊ ա -



ի ւշտանգումներ էին տարել նրանցից ոմանք, օրինակ, թա-

փառաշրջիկները։ Մի՞թե նրանց Համար այդքան նշանա-

կություն կարող է ունենալ արևի մի որևէ ճառադայթը, մ ը ֊ 

թին անտառը, դեռ մի-երկու տարի առա է որևէ տեղ, խուլ 

վայրում նկատած սառն աղբյուրը, որը տեսնելու մասին 

թափառաշրջիկը երազում է ինչպես սիրոլՀոլն տեսնելու 

մասին, երազում տեսնում է այգ աղբյուրը, շուրջը դալա-

րած կանաչուտը, թփերում երգող թռչնակը։ Շարունակելով 

իր դիտողությունն երբ, նա առավել ևս անբացատրելի օրի-

նակներ էր տե սնում t 

Բանտում, իրեն շրջապատող միջավայրում նա, իՀարկե, 

շաա բան չէր նկատում և բոլորովին էլ չէր ուզում նկատելt 

նա ապրում էբ կարծես աչքերը փակած* նայելը զզվելի ու 

անտանելի էբ նրա Համարt Բայց ի վերջո շատ բան զար-

մացնում էր նրան, և նա մի տեսակ ակամայից սկսեց նկա-

տել այն, ինչ որ առաջ չէր էլ ենթադրում։ Իսկ առՀասարակ 

նրան առավելապես զարմացնում էր այն սարսափելի, ան֊ 

անցելի անդունդը, որ կար իր և այ>դ բոլոր մարդկանց մի-

ջևt Կարծես թե ինբը և նրանք տարբեր ազգերից էին։ Ինքը 

և նրանք մ իմ լան ց վրա ան վստահորեն և թշնամաբար էին 

նայում։ նա գիտեր և հա սկան ում էր ա յդ մեկուսացման 

ընդՀանոլր պատճառները* բայց նա առաջ երբեք Հնարավոր 

չէր Համարում t որ այդ պա աճառները իրոք կարոզ էին այդ-

չափ խոր և ուժեղ լինել։ Բանտում կային նաև աքսորական 

լեհեր, քաղաքական հանցագործներ։ նրանք այդ բոլոյ։ 

մարդկանց ուղղակի Համարում էին տգետներ և ստրկամիտ֊ 

ներ, նրանց բարձրից էին նայում և արՀամարՀում։ Բայց 

Ռասկոլնիկովը չէր կարոզ այդպես նայել* նա պարզ տես-

նում էր, որ այդ տգետները շատ բաներով ավելի խելացի 

են, քան այդ լեՀերը։ Կային նաև այդ մարդկանց նույնպես 

խիստ ա րհամ արհոզ ո ուոներՀ մի նախկին ոպա և երկու 

սեմինարիստ։ Ռասկոլնիկովը պարզ նկատում էբ նաև նը֊ 

րանց սխալը։ 

Բոլորն էլ նրան չէին սիրում և նրանից խուսափում էին։ 

Ի վերջո սկսեցին նույնիսկ ատել նրան* ինչո՞ւ* նա այդ 

չգիտեր։ նրան արՀամարՀում էին, նրա վրա ծիծաղում. 



նրա ոճրագործությունը ծաղրում էին այն մարդիկ, որոնք 

նրանից ավելի ոճրագործ էին։ 

— Դու բարին ես,— ասում էին նրան,— մի՞թե դոլ 

պետք է կա ցնով սպանություն կատարեիր* դա ամենեին ԷԼ 

րարինի գործ չէ։ 

Մեծ պասի երկրորդ շաբաթում հասավ բոլորի հեա 

ապաշխարելու նրա հերթը։ Նա^գնոսէ էր եկեղեցի, աղոթում 

մյուսների հետ։ Մի անդամ կոիվ ծագեց, թե ինչի համար, 

նա ինքն էլ այդ չգիտեր* բոլորը կատաղությամբ հարձակ-

վեցին նրա վրա։ 

— Դոլ անաստված ես, գոլ աստծուն չես հավատում* 

քեզ պետք է սպանել,— բղավում էին նրա վրա։ 

Ռա սկոլնիկովը նրանց հեա երբեք չէր խոսել աստծու և 

հավատի մասին, բայց այղ մաբդիկ ուզում էին սպանել 

նրան, որպես անաստվածի* նա լոում էբ, չէր աոարկում։ 

Մի կալանավոր, բոլորովին կատաղած, հարձակվեց նրա 

վրա* Ռասկոլնիկովը հանգիստ էր և լուռ. նրա հոնքն էլ 

չշարժվեց, ոչ մի դիմագիծը չդողաց։ Պահակը կարողացավ 

ժա՛մանակին կանգնել նրա և մարդասպանի միջև, թե չէ 

արյուն էր թափվելու։ 

Ռասկոլնիկովի համար անլուծելի էր ևս մի հարց* ին-

չո՞ւ նրանք բոլորը սիրեցին Աոնյա յին։ Սոնյան նրանց չէր 

շողոքորթում, տաժանակիրները նրան հանդիպում էին հազ-

վադեպ, երբեմն միայն աշխատանքների վայրում, երբ նա 

դալիո էր մի րոպեով, Ռասկոլնիկովին տեսնելու համար։ 

Այնինչ բոլորը արղեն ճան աչում էին նրան, գիտեին նաև, 

որ նա այդ տղայի ետևից է եկել, գիտեին, թե ինչպես է 

ապրում, որտեղ է ապրում* Սոնյան նրանց փող չէր տալիս, 

առանձնապես ծառայություն չէր մատուցում։ Միայն մի 

անգամ, ծննդյան տոնին, բոլոր կալանավորների համար 

կարկանդակներ և սպիտակ հաց բերեց։ Բայց նրանց և Սոն-

յայի միջև հետզհետե որոշ, ավելի մոտիկ հարսքիե բութ յուն-

ներ սկսվեցին* նա կալանավորների կողմից նամակնեբ էր 

գրում նրանց հարազատներին և ուղարկում փոստով։ նրանց 

ազգականները և ազգական ուհին երբ ժամանելով այդ քա-

ղաքը, նրանց ցուցումով իրեր և նույնիսկ փող էին թողնում 

Սոնյայի մոտ, նրանց հանձնելու համար։ Նրանց կանայք 
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և սիրուհիները ճանաչում էին Սոնյա յին, գնում էին նրա 

մոտ։ Ոլ երբ նա գնում էր աշխատանքների վայրը, Ռաս-

կոլնիկովին տեսնելու, կամ երբ հանդիպում էր աշխատանք 

քի գնացող կալանավորների խմբին, բոլորը հանում էին 

գլխարկները, բոլորը բարևում էին* ույբիկ, Սոֆյա Սեմ -

յոնովնա, ղու մեր քնքուշ, սիրելի քույրիկ», ասում էին այդ 

կոպիտ, խ արան ած տաժանակիրները այղ կարճլիկ ու լղա-

րիկ էակին։ Նա ժպտում էր ու բարևում, ու բոլորն էլ սի-

րում էին նրա այդ ժպիտը։ Սիրում էին նույնիսկ նրա քայլ-

վածքը, շուռ էին գալիս նայելու, թե նա ինչպես է գնում, 

ու գովաբանում էին նրան* գովա բանում էին ն ույն իսկ այն 

բանի համար, ոբ նա այդպես կարճլիկ էր, ոլ էլ չգիտեին, 

թե ինչի համար գովաբանեին։ Նույնիսկ նրա մոտ բուժվե-

չու էին գնում։ 

Ռասկոլնիկովը մեծ պասի վերջին բոլոր օրերին ու զատ-

կին պառկած էբ հիվանդանոցում։ Արդեն ապաքինվելով, 

նա վերհիշեց իր երազները, որ տեսել էր տաքության ու 

զառանցանքի մեջ, պառկած վիճակում։ Նա անրջում էր, որ 

իբր թե ամբողջ աշխարհը մատնված է ինչ-որ սարսափելի, 

չլսված ու չտեսնված ժանտախտի, որը Ասիայի խորքից 

տարածվում է դեպի Եվրոպա։ Բոլորը պետք է կործանվեին, 

բացի խիստ փոքրաթիվ, մի քանի ընտրյալներից։ Հայտնը-

վել էին ինչ-որ նոր տբիխինաներ, միկրո սկոպիկ էակներ, 

որոնք բույն էին դրել մարդկանց մարմինների մեջ։ Բայդ 

այդ էակները, խելքով ու կամքով օժտված ոգիներ էին։ Աքն 

մարդիկ, որոնց մեջ դրանք թափանցում էին, իսկույն դի- | 

վոտում ու խելագարվում էին։ Բայց մարդիկ երբեք, երբեք 'դ 

ճշմարտության նկատմամբ իրենց այնպես խելոք ու ան- հ 

դըրդվելի չէին համարել, ինչպես իրենց համարում էին վա- j 

բակվածնեբը։ Երբեք ավելի անդրդվելի չէին համարել իրենց < 

վճիռները, իրենց գիտա կան հետևությունները, իրենց բա-

րոյական համոզմունքները և հավատալիքներըt Ամբողջ 

դյուզեր, ամբողջ քաղաքներ և ժողովուրդն ե ր վարակվում 

էին ու դիվոտում։ Բոլորը անհանգիստ էին և միմյանց չէին 

հասկանում, ամեն մեկը կարծում էր, որ միայն ինքն է 

ճշմարտություն ասում, ու նայելով ուրիշներին, տանջվում 
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էր, կուրծքը ծեծում, լալիս էր ու հեծկլտում։ Չդիտեին, թե 

ում և ինչպես դատեն, չէին կարողանում համաձա յնել, թե 

ինչը պետք է չարիք և ինչը բարիք համարել։ Չդիտեին ում 

մեղադրել, ում արդարացնել։ Մարդիկ ինչ֊որ անմիտ ցա-

սումով սպանում էին իրար։ Ամբողջ բանակներով իրար վրա 

էին հարձակվում, բայց բանակները արդեն արշավելով, 

իրենք էին սկսում միմյանց^ոշոտել, շարքերը քայքայվում 

էին, ռազմիկները իրար վրա էին նետվում, խոցում և սրա-

խողխող էին անում, կծում և ուտում էին իրար։ Քաղաքնե-

րում ամբողջ օրը ահազանգ էին տալիս, կանչում բոլորին, 

բայց թե ով և ինչի համար էր կանչում, այգ ոչ ոք չգիտեր, 

ու բոլորն էլ անհանգիստ էին։ թ՛ողին ամենասովորական 

արհեոտներր, որովհետև ամեն մեկը առաջարկում էր իր 

մտքերը, իր ուղղումները, ու չէին կարողանում համաձայ-

նության գալ, հողագործությունը կանգ առավ։ Տեղ-տեղ 

մարդիկ խմբվում էին, համաձայնում որևէ բանի մասին, 

երդվում էին չբաժանվել, բայց իսկույն բոլորովին ուրիշ 

՛որևէ բան էին սկսում, քան հենց այդ պահին իրենք էին 

աոաջարկել, սկսում էին մեղադրել իրար, կռվում էին ու 

միմյանց կոտորում։ Սկսվեցին հրդեհներ, սով առաջացավ։ 

Ամեն ինչ և ամենքը կործանվում էին։ Ժանտախտը աճում 

և շարունակում էր տարածվել։ Ամբողջ աշխարհում միայն 

մի քանի մարդիկ կարող էին փրկվել, դրանք մաքուր և 

ընաըյալ մարդիկ էին, կոչված էին մարդկանց նոր ցեղ և 

նոր կյանք սկսել, նորել ու մաքրել երկիրը, բայց ոչ ոք ՚ և 

ոչ մի տեղ չէր տեսել այդ մարդկանց, ոչ ոք չէր լսել նրանց 

խոսքերն ու ձայներըt 

Ռասկոլնիկովին տանջում էր այն միտքը, որ իր հուշե-

րում խիստ տխուր ու սարսափելի է այդ անմիտ զառան-

ցանքը, որ երկար ժամանակ չի անցնում այդ տենգա յին 

անրջանքների տպավորությունը։ Աա։ոկին արդեն երկրորդ 

շաբաթն էր հաջորգումէ գարնանա յին տաք, պայծառ օրեր 

էին* բացվեցին կալանավորների հիվանգասենյակի պատու-

հանները ( գրանք վ ան դա կա պ tu ա էին, դրանց տակ ժամա-

պահ էր կարգված)։ Ռասկոլնիկովի հիվանդության ամբոդշ 

ընթացքում Սոնյան միայն երկու անգամ կարողացավ նրան 
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տեսնել հիվանդասենյակում. հարկավոր էր ամեն անդամ 

թույլտվություն ստանալ, իսկ դա դժվար էր։ նա հաճախ, 

սովորաբար իրիկնադեմին, մտնում էր հիվանդանոցի բա-

կը, մտնում էր հենց այնպես, մի րոպե կան դնելու և գոնե 

հեռվից հիվանդասենյակի պատուհաններին նայելու հա-

մար» Մի անգամ, իրիկնադեմին, արդեն բոլորովին ապա-

քինված Ռասկոլնիկովը քնեց» արթնանալով, նա պատահ-

մամբ մոտեցավ պատուհանին, ու հանկարծ հեռվում տե-

սավ Սոնյա յին, ոբը կանգնած էը հիվանդանոցի դարպասի 

մոաէ Սոնյան կարծես ինչ-որ բան Էր սպասում։ Դա կար-

ծես սրտնեղություն պատճառեց Ռասկոլնիկովին* նա ցընց-

վեց k իսկույն հեռացավ պատուհանից։ Հետևյալ օրը Սոն-

յան չեկավ, երրորդ օրը նույնպես։ Ռասկոլնիկովը զգաց, 

ոբ անհամբերությամբ սպասում Է նրան։ Վերջապես, նա 

դուրս եկավ հիվանդանոցից։ Գալով բանտ, նա կալանա-

վորներից իմացավ, որ Սոֆյա Աեմյոնովնան հիվանդացել Է, 

պառկած Է տանը և ոչ մի տեղ չի գնում։ 

Ռասկոլնիկովը շատ անհանգիստ Էր, մարդ Էր ուղար-

կում նրա դրությունը իմանալու։ Շուտով տեղեկացավ, որ 

նրա Հիվանդությունը վտանգավոր չէ։ Իը հերթին իմանա֊ 

Լով, ոբ Ռասկոլնիկովը այդպես թախծում է ու մտահոգվում 

իբ մասին, Սոնյան մատիտով գրված երկտող ուղարկեց 

նրան, հաղորդելով, որ իրեն լավ է զգում, մի քիչ մրսել էր, 

աւ շուտով, շատ շուտով կգա աշխատանքների վայրը, նրան 

աեսնելոս Երբ Ռասկոլնիկովը կարդում էր այդ երկտողը, 

աւժգին ալ ցավագին տրոփում էր նրա սիրտը։ 

Դարձյալ պայծառ և տաք օր էր։ Վաղ առավոտյան, 

մամը վեցին նա գնաց աշխատանքի, գետի ափը, ուր սա֊ 

բայսւմ կառուցված էբ թրծիչ հնոց, ալաբաստր լոսելու հա֊ 

մարէ Այնտեղ գնացին ընդամենը երեք աշխատող։ Կալա֊ 

%ավորնեբից մեկը պահակի ուղեկցությամբ գնաց բերդ, 

ֆնչ֊որ գործիք բերելու։ Մյուսը սկսեց փայտ պատրաստել 

at դարսել հնոցում։ Ռասկոլնիկովը դուրս եկավ սարայից 

աւ մոտեցավ գետափին, նսաեց այնտեղ դարսված գերան֊ 

ների վրա և սկսեց դիտել լայն ու ամայի գետը։ Բարձր 

ափից երևում Էր լայնարձակ շրջակայքը։ Մյուս, հեռավոր 
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ափից հազիվ ինչ֊որ երզ էր լսվում։ Այնտեղ, արևով ողող֊ 

ված անծայրածիր տափաստանում հազիվ նկատելի կետե-

րի նման սևին էին տալիս քոչվորական վրանները ( յ ո ւ ր ֊ 

տերը)։ Այնտեղ ազատություն էր, ապրում էին ուրիշ մար-

զիկ, որոնք բոլորովին նման չէին այստեղի մարդկանց, 

այնտեղ ասես կանդ էր աոել ժամանակը, ասես դեո չէին 

անցել Աբրահամի և նրա հատերի դարերը։ Ռասկոլնիկովը 

նստել էր, նայում էր ակնապիշ, անընդհատ. նրա միտքդ 

փոխվում էր անրջանքի, հայեցողության. նա ոչ մի բանի 

մասին չէր մտածում, բայց մի ինչ-որ թախիծ հուզում ոլ 

տանջում էր նրան։ 

Հանկարծ Սոնյան կանգնեց նրա կողքին։ նա հազիվ 

լսելի մոտեցավ ու նստեց նրա մոտ։ Դեռ շատ վաղ էր. առա՛-

վոտյան ցուրտը դեռ չէր մեղմացել։ Սոնյան իր աղքատիկ, 

հին վերարկուով էր և կանաչ գլխաշորով։ նրա դեմքին զեռ 

մնացել էին հիվանդության նշանները, գեմքը նիհարել էր, 

գունատվել, սմքել։ նա սիրալիր և ուրախ Ժպտաց Ռասկոլ-

նիկովին, բայց, ըստ իր սգվորության, ձեռքը երկչոտու-

թյամբ մեկնեց նրան։ 

նա միշտ էլ երկչոտությամբ էր ձեռքը մեկնում Ռասկոլ-

նիկովին, երբեմն նույնիսկ ձեռք չէր տալիս, վւ՚՚խենալով, 

որ նա չի վերցնի այն։ Ռասկոլնիկովը միշտ էլ ասես զըզ-

վանքով էր վերցնում նրա ձեռքը, միշտ էլ կարծես սրտնե-

ղությամբ էր դիմավորում նրան, երբեմն համառորեն լռում 

էր նրա ա յցելոլթ յան ամբողջ ընթացքում։ Պ ա տահում էր, 

որ Սոնյան դողում էբ նրա առջև ու խոր տխրությամբ էր հե-

ռանում։ Ռայց հիմա նրանց ձեռքերը չէին անջատվումt 

Ռաոկոլնիկովը հարևանցիորեն և արագ նայեց Սոնյային, 

չասաց ու նայեց դետնինt Նրանք երկուոով էին, նրանց 

ոչ ոք չէր տեսնում։ Պահակը այդ պահին մի կողմ էր քաշ-

Վեր 

Ի՚ե այդ ինչպես պատահեց, Ռասկոլնիկովը ինքն էչ չգի-

տեբփ բայց հանկարծ ինչ֊որ մի բան կարծես վերցրեց նրան 

ու նետեց Սոնյայի ոտքերին։ նա լալիս էր ու գրկում Սոն-

յայի ծնկները։ Աոաջին ակնթարթում Սոնյան սարսափելի 

վախեցավ, ու ամբոզշովին գունատվեց։ Նա աեղից վեր թը-
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ռավ ոլ գոզալով նայեց Ռասկոլնիկովին։ Ռայց նա անմի-

ջապես, նույն ակնթարթում ամեն ինչ հասկացավ։ Նրա աչ-

քերում անսահման երջանկություն շողաց, նա ամեն ինչ 

հասկացավ ու այլևս չէր կասկածում, որ Ռասկոլնիկովը սի-

րում է, անսահման սիրում է իրեն, որ վերջապես, եկել է 

այգ րոպեն,,. 

Նրանք ուղում էին խոսել, բայց չէին կարողանում։ Ար-

տասվում էին։ Երկուսն էլ գալկագեմ ու նիհաբ էին. բայց 

այգ հիվանդագին ու դալուկ դեմքերին արդեն շողում էր նո-

րոգ գալիքի, նոր Կյա^քի հ՛ամար լի ա կ ա տա ր հարության 

արշալույսը։ Սերը նրանց հարություն տվեց, մեկի սիրտը 

կյանքի հորդառատ աղբյուրներ էբ պա րունակում մյուսի 

սրտի համար։ 

Նրանք որոշեցին սպասել և համբերել։ Նրանք սպասելու 

էին դեռ յոթ տաբի, իսկ մինչև այդ ժամկետը լրանալը 

որքա՛ն անտանելի տառապանք և ինչպիսի" անսահման 

երջանկություն։ Ռայց Ռասկոլնիկովը հարություն էբ առել, 

և նա այդ գիտեր, լիովին զգում էր իբ ամբողջ նորացած 

էությամբ, իսկ Սոնյա՞ն, Սոնյան էլ հո միայն նրա կյանքով 

էր ապրում։ 

Նույն օրվա երեկոյան, երբ արդեն փակված էին հանրա-

կացարանները, Ռասկոլնիկովը պառկած էր տախտակա-

մածի վրա ու մտածում էբ Սոնյայի մասին։ Այգ օրը նրան 

նույնիսկ թվաց, որ կարծես թե բոլոր տաժանակիրները, իբ 

նախկին թշնամիները, արդեն իրեն ուրիշ կերպ էին նայում։ 

Նա մինչև իսկ ինքն էբ սկսում խոսել նրանց հետ, ու Ար-

բանք սիրալիրությամբ էին պատասխանում։ Նա այժմ այգ 

հիշեց, այդպես էլ պետք է լիներ, մի՞թե հիմա ամեն ինչ 

չի փոխվելու։ 

Նա մտածում էր Սոնյայի մասին։ Նա վերհիշեց, թե ինչ-

պես էր շարունակ տանջում Սոնյա յին և հոշոտում նրա 

սիրտը, վերհիշեց նրա դալուկ, նիհար, փոքրիկ դեմքը, 

ր այց այգ վերհուշերը այժմ գրեթե չէին տանջում նրան, նա 

գիտեր, թե ինչպիսի անսահման սիրով է քավելու Սոնյա-

յին իբ պատճառած բոլոր տառապանքները։ 
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Եվ ի՞նչ են անցյալի ալդ բոլոր, րոլու՝ տանջանքն երր t 

Ամեն ինչ, նույնիսկ իր ոճրագործությունը, նույնիսկ գա-

տա վճիռն ու աքսորը ա յժմ, առաջին պո ռթկում ի պահին 

նրան ինչ-որ արտաքին, տարօրինակ, ասես նույնիսկ իրեն 

չվերաբերող վյաստ էին թվում։ Սակայն նա այգ երեկո չէո 

կարողանում երկար ու շարունակ մտածել որևէ բանի մա-

սին, միտքը կենտրոնացնել յչբէւէ բանի վրա. նա այժմ ոչինլ 

էլ չէր կարող զիտակց որեն լուծել. նա մ իա յն զգացմունք-

ներ ով էր տա բվա ծ։ Դիալեկտիկայի փոխարեն վրա էր հա֊ 

սել կյանքը, ու նրա գիտակցության մեջ պետք է ինչ-որ բո-

լորովին այլ բան առաջանար։ 

Նրա բարձի տակ գրված էր ա^ետարանր։ Նա մեքենա -

յարաբ վերցրե ց այն։ Այգ գիրքը պատկանում էր Սոնյա-

յին, հենց այն գիրքն էր, որի մեջ Սոնյան նրա համար կար-

գում էր աղքատ Ղազարոսի հարությանը վերաբերո լ 

տեղերը։ Տաժանակրության սկգբում նա կարծում էր, թե Սոն-

յան նրա գլուխը տանելու է կրոնով, խոսելու է ավետարա-

նի մասին ու նրան գրքեր է հրամցնելուt Բայց նրան մեծա-

գույն զարմանք էր պա աճառում այն, որ Սոնյան ոչ մի ան-

գամ չխոսեց այգ մասին, ոչ մի անգամ նրան նույնիսկ 

չաոաջաբկեց ավետարանը։ Իր հիվանգանա լուց քիչ առաջ 

նա ինքն էր ավետարանը խնդրել Սոն յայից, ու վերջինս գա 

բերել և լուռ հանձնել էր նրան։ Մինչև այժմ Ռասկոլնիկովը 

չէր Էէ բացել այդ ավետարանը։ 

Նա հիմա էլ չբացեց այն, բայց գլխում մի միտք ծա-

գեց, «Մի՞թե հիմա նրա համոզմունքները չեն կարող լինել 

նաև իմ համոզմունքները, մի՞թե իմը չեն նրա զգացմունք-

ները, գոնե նրա ձգտումները»։ 

Սոնյան նույնպես հուզված էր այգ ամբողջ օրը, իսկ գի-՝ 

շերը նույնիսկ դարձյալ հիվանգացավ։ Բայց նա այնքան 

երջանիկ էր, այնքան անսպասելիորեն երջանիկ, որ հա-

մարյա վախենում էր իր երջանկությունից։ Յոթ տարի, մի-

յոթ տարի։ Իրենց երջանկության սկզբում, որոշ վայրկ-

յաններում նրանք երկուսն էլ պատրաստ էին այդ յոթ տա-

րին յոթ օր համարել։ Ռասկոլնիկովը նույնիսկ չգիտեր էի 

որ նոր կյանքը իրեն ձրի չի տրվում, որ դեռ հարկավոր է 
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թանկ գնով առնել այն, նրա համար հատուցել մեծ, գալիք 

սխր ա գ ոբծո ւթյ ա մթ*.. 

Բայց այստեղ արդեն սկսվում է մի նոր պատմությունf 

մարդու աստիճանական վերափոխման պատմությունը, նրա 

աստիճանական վերածնման, մի աշխարհից հետզհետե մի 

այլ աշխարհ անցնելու, նոր, մինչև այմմ բոլորովին անհայտ 

իրականությանը ծանոթանալու պատմություն ը։ Այգ կարող 

էր մի նոր վեպի թեմա լինել, իսկ մեր ներկա վեպը ավարտ-

ված է։ 



ՀԱՆՑԱՈ-ՈՐԾՈՒԹՀՈՒ՚ՆԸ ԵՎ ՄԱՐԴԸ 

bu oiijanf btf, or wj& linfb 
աեսնոււք bii, {)>&)> wjl l|bru|: 

Ubr մհչ «Jirm շկա, միայն Gjnfiur-
աո թյան է, tnrbtfC՝ 6շւ/աքփտ յԼ; 

- v Ֆ. ll\ Դ ո ս m ո ե ս կ [> 

I 

Նպ ա տ տ կր երրհք չի արդար-յւցն ում միջոցը, հթհ ա ]Դ մ ի յ ո յ ր Հան-

ցագործությոլնն էւ Մինչդես ինչքան ու ինչքան մարդիկ (երրեմն ն m .j'.tf ս կ 

Ժողովուրդներ) ողբերգակւ.սն մոլորության մհչ էն ընկել, վկայակոչեք են 

նույնիսկ ազգային շաՀերը, ենթադրելով, որ հանցագործությունը PnlJ~ 

լաարելի Է, միայն թե նպատակը քավ չինի։ 

Սակայն Հանցագործությունը մնում Է Հանցագործություն, սևը չի 

կտրող սպիտակ լինել, Հանցագործությունը՝ piորի։ Բարի նպատակներով 

կատարվող Հանցագործության գաղափարն այնքան Էլ սովորական րան 

չէ և կարող Հ կլանել ու կործանձչ մարդուն։ 

(հոդիոն Ռոմանովիչ Ռասկոլնիկովը՝ Ֆ. (T. Դոստոևսկու *Ռճիր և պա֊ 

տիձ» վեպի Հերոսը, վճռել Հր Հանցագործություն կաատրԱլ, բայց, ինչպես 

ինքն Լր մտածում՝ արդարացի ե բարի Հանցագործություն՝ չգիաէնա-ով, 

չպաակերացնհթվ, որ «արգարացիո Հանցագործության մհք նույնքան չ-ս-

րիք կա, որքան ամհն մի այլ Հանցագործության մեջ։ 

Սպան Աչ ավհչորգ, անպիտան մի մարդու՝ օգնելու Համ ար պետ բա կան 

Ա օգտակար մարդկանց. աՀա մի միտք, որ ծագում Է տրամաբանությամբ 

ե ապտցուցհլի Էէ Տրամարանորե՚ն ապաքուց1լիէ Իսկ հթե այպ - ի իս-֊ո 

տրամաբանությանն տվեչացնենք նաև անձնագ ոՀության տարրը ՀզոՀոէմ 

հմ ինձ Հանուն այչոց), ապա այդ Հրեղավոր գաղափարը կա չաղ Է ն հր կ ՛ ւ ՛ ֊ 

յան աչ նույնիսկ լուսապսակի մեշէ 

* * <տ * 

Վեպի աոաջին մասի չորրորգ գ ք ^ ՚ բ նվիրված Հ նամակի վերչոէձա-

թյսւնը, որէոնղ Պույլխերիա Ալեքսանդրովնան որդուն Հայանում Լ գսաեր 

առաջիկա ամուսնության մսւսինւ Նույն չորրորդ գլխում նկարագրված մի-

քտգհպն այն անծանոթ աղջկա Հհա, որին Հարբեցրեք Էին ե քսաբհլ, ըստ 

ամենայնի, տ not էին անգամ, ե որին նույն նպատակով սպասում Էր գեր 

պարոնը, ուղղակիորեն առնչվում Է նամ ակի, Ավգոայա Ռոմանովնայի ե 
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հանցագործության պաաճաոների Հետ։ (Ռասկոլնիկովը փորձում է պաշտ-

պ անել աղջկան և որպեսզի կարողանա նրան տուն ուղարկել, ոստիկա-

նին է տալիս իր վերջին կոպեկները)։ 

Ռասկոլնիկովը խարված աղջկան տեսնում է այն ժամանակ, երբ մր-

m ածված Հանցագործության գաղափարը նոր ուժով Հր համակել նրանt 

Ի դեպ, մոր նամակի մասին մտածելիս, նա, ասես պատահմամբ, հիշում 

է փողը շաՀով տվող Ալ յոն ա Իվանովնա յին՚ «երկու թղթե մանեթանոցովդ, 

ինչպես այն... պառավն է ասում.. .d ւ Iսարված աղշկա Հա յսւնվելը նա֊ 

խասլատրաստված է մի այլ զուգահեռով, {inLlpp՝ Ավդոտյա Ռոմանով֊ 

նան, և «Սոնեչկա Մարմելադովան, հավերժական Սոնեչկան, քանի գեո 

կա աշխարՀըյօ։ Առաջ Է գալիս նոր զուգահեռ՝ Ավդոտյա Ռոման ովնան 

և խաբված աղջիկը։ Ռասկոլնիկու/յէ Հիշում Է սոցիոլոգներին, որոնք հաշ-

վել են, որ ամեն աարի աղջիկների մի որոշակի տոկոսը դառնում են 

պոռնիկներ։ «Իսկ ի՛նչ կ/ինի, եթե Ղո/նեչկան Էլ Հանկարծ այդ տոկոսի 

մեջ ընկնի... Մեկ կամ մյուս տոկոսի մեջ...»։ 

Ռասկոլնիկովը Հասկանում Է, որ քույրը իրեն զոՀարերում Է եղբորը, 

մորը փրկելու համար. սՊարղ բան £՝ իր Համար, իր բարեհարմարության 

համար, նույնիսկ մահից աղաավելու համար յի ծախվի, իսկ ուրիշի հա-

մար կծախվիi Սիրելի, պաշտելի մարդու համար կծախվի, ահա թե որն Է 

՝1յործի բուն Էությունը, եղբոր համար, մոր համար իրեն կծախի, ամեն ինչ 

կծախիւ 0', այստեղ մենք Հարկավոր դեպքում մեր բարոյական զգաց-

մունքն Էլ կխեղդենք, ազատությունը, հանգստությունը, նույնիսկ խիղճը» 

ամեն, ամեն ինչ հին իրերի վաճառքի շուկա կտանենք։ Թող կորչի կլան-

քը, միայն թե մեր աԼգ սիրեցյալ Էակները երջանիկ լինենէ Դեռ ավելին, 

մեր սեփական կաւյոէիսս: ի կան կմո գոնե նք, ճիզվիտներից կսովորենք ու, 

անշուշտ ժամանակավորապես, մենք մեզ Լ Հան պւ> տա ընենք, կհամոզենք 

մեզ, որ այդպես Էչ հարկավոր Է, իրոք հարկավոր Է րարի նպատակի հա-

մար, մենք այդպես ենք, որ կանք, ու ամեն ինչ պարզ Է ցերեկվա րոյսի 

պես»է 

Այստեղ Ռասկոլնիկովը խոսում Է ոչ միւս^ն քրոջ մասին* Երրորդ դեմ֊ 

բից (նա) աոաջինին անցնելը (մենք) միայն ոճական հնարանք չէ, երբ 

երկրորդ դեմքի մասին մի քիչ դժգոՀությա մր կամ հեդնան քով խոսելիս 

անցնում են առաջին դեմքի հոգնակիին, ինչււյես, օրքէւակ, արված Է հե֊ 

աևյալ նախադասության մեջ. «... աւսաեղ մենք թերևս Սոնեչկա յի վ ի ֊ 

ճակից Էլ չհրաժարվենքձէէ Մեջ բհրված Օրինակում Ռասկոլնիկովը անդի֊ 

տակցորեն առաջին դեմքի հոդնակիի մեջ Է առնում Լ իրեն՚ մենք «և՛ 

բարոլական զգացմունքը կխեղդենք, և՚ կազուիստիկա կմողոնենք... մենք 

այդպես ենք, որ կանք՚>>ճէ Այս խոսքերի մեջ երևում Է 1յնրր Ռասկոլնի-

կովը՝ սպանելու Լ թալանելու իր դազափարովւ Նման արտահայաություն-

ներով, մի քիչ ավելի հեաո խոսվում Հ հենց Ռասկոլնիկովի մասին. <rԱյն-

ինչ հարցի դրական լուծման իմաստով ամրոզջ անալիզը նա կարծես քև 

վերջացրեչ Էր, կեղծ դրույթներով ապաոույցներ բերելու իր ճարպկու-

թյունը սրվել Էր ասելու նման, Լ նա իր մեջ գիաակցսւէ-ան առարկու֊ 
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թյուններ չէր գտնում»։ Մոր նամակն այն վերջին կաթիլն էր, որ չցրեց 

բաժակը։ 

* * * 

Վաշխառու պառավի տուն՛ կատարած փորձնական այցել ությունից հե-

տո Ռասկոլնիկովը հանկարծ հասկացավ, որ չի կարող և չի սպանի 

նրանւ Եվ չսպանեցէ Սակայն պայմաններն* անբարենպաստ Էին նրա հա֊ 

մար։ Մորից նամակ Է ստանսւմ (Հիշենք, որ Ռասկոլնիկովը համբուրում 

Է նամ ակր), Ա ան խուսւսւիհլիորեն նրա առջև հարց Է ծառանում. հար կա֊ 

վոր Է հենց հիմա, ան մ իջա պես ինչ֊որ րան ձեռնարկել։ Ռաօկոլնիկովյը 

հիշում Է Մարմելադովին, ահոելի, անելանելի վշտով համակված էրա 

ի:ոսքերը. «Հասկանո՞ւմ եք ղուք արդյոք, հաս!լանո"էմ եք, հարգեչի պա֊ 

րոն, թե ինչ Է նշանակում, Լրր այլևս գնալու տեղ չի լինում,.. Որովհետև 

հարկավոր Է, որ ամեն մարդ կարողանա գեթ մի որ!ւ!ա սւեղ ղնալօ... 

Նամակը մ արա կում Է Ռասկոլնիկովին, բ որյ<որում, ծայրագույն լարման 

Է հասցնում նրա առանց այն Էյ քայքայված ջդեյ/ր։ Մոր և քրոջ թշվառ 

վիճակը ստիպում Է Ռասկոլնիկովին կատարելու անասելի մի բան, և 

միաժամանակ նրանց շտապ մաման ումը նրան դնում Է բացառիկ վիճա֊ 

կի մեջ. նա՝ մարղասսլանը, սյես/ք Է շփվի մոր և քր ոջ հետ. միայն այդ 

մտքից կարելի Է խելագարվել։ «Հետո, թերևս, ցնցվի, հիշելով, որ ես հ ի ֊ 

մա Իրեն ղրկեցի, կասի, թե ես գողացա իր համրՈլյրը»,— տառապում Է 

fi-ասկոլնիկովը այն մաքից, որ պետք Է ղրկի և հրաժեշտ տա բրոշը։ 

\ 

ս 

Ռասկոլնիկովի գաղափարը՝ մի սպանություն և հազար բարի գործ, 

ամրապնդվում Է մեծ ան ուն ն եյավէ Այդ անուննե րը, և դրանց մեջ հատ-

կապես Նապոլեոնի անունը, կարևոր օղակ են ա պա ցույցն երի տրամա-

բանական շղթայում և հենց դրանք Էլ, մեծ մարդկանց անունները, այդ 

գաղափարին վսեմ երանգ են տայիս։ 

Պատահական չէ, որ Ռասկոլնիկովը, հանցագործությունից հետո տանջ-

վելով, փնտրելով իր սխալները, հանդում է հանկարծ «մի անսպասելիt 

կողմնակի մտքի». 

«Նապոլեոն, բուրգեր, Վատեռլոո, և՝ կոլեգիա կան ռեգիստրատորի 

վաիա, նողկալի այրին, պառավը, վաշխառուն, կարմիր սնղուկը մահճա-

կալի տակ, դե՛, սա ինչպե՞ս կմարսի թեկուզ Պորֆիրի Պ ետրովիչը.,. Որ-

տեղի ց մարսի... էսթետիկան կխանգարի՚ որպես թե արդյո՛՛ք Նապոլհոնք 

ձոոքր կխոթի պառավի մահճակալի աակ։ 0", անպետքի մեկր. ..»։ 

Իր այդ կողմնակի միտքը Ռասկոլնիկովը հետագայում հիշում է Սոն-

յայի հեա զրուցելիս. «... մի անգամ ես ինձ այսպիսի հարց տվի. եթե, 

օրինակ, իմ տեզը նապոլեոնը լի^եր և իր կարիերան սկսելու համար 

չլիներ ոչ Տուլոնը, ոչ Եգիպտոսը, ոչ էլ Մոնբլանով անցնելը, այլայդբոլոբ 
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գեղեցիկ ե հոյակապ բաների փոխարեն չիներ մի որևէ ծիծաղելի պաոա-

վիկ, կոլեգիական ոԻ գիստրատորի ա յրի կին, որին պեաք է սպանել, որ- հ 

պես զի նրա սնդուկից հաներ փողերը (կարիերայի համար, հասկանո՛՛ւմ 

ես), ապա նա արդյոք կանե՛՛ր ա պ թանը, եթե ուրիշ ելք չլիներ» Արդ-

յոք նրան չէ՛՛ր կասեցնի այն, որ գա ամենևին էլ հոյակապ րան չէ և.՛ա 

մեղսագործություն Էյ»ւ 

Ռասկոլնիկովն իր տեսության եեջ սպանության գեղագիսէական կողմն 

Էր քննարկում։ Իհարկե, լավ կշռադատում Էրէ Pwjg հետո հանկարծ 

պարզվեց, որ ծայրերն իր**ր չեն գա-իսr 

* * * 

Սպանությունից հետո շտտ րան տյլ կերպ եզտվ։ Ռասկոլնիկովն րն-

գոնքէլմ Էր օխղճով արյուն թափելըat Լա դրան Էը հանգեի մաածեւսվ 

Սողոմոնի, Մսւհամեգի, Նապոչեսնի, Հասարակության դար գա ցմ ան *րհկք-

ների մասին։ Իրրե թե, ուժեղ անհատները (երբ պետք Է եղել) կանգ 

չեն ւոռել արյուն թափելու աոչևէ Խորտակել են ներկան հանուն լավա-

գույնի, 

Հանցագործությունները օրինաչափ են, գանում Է Ռասկոլնիկովը։ Բո-

լոր մեծերը հանցագործներ ենէ Դա հավանորեն շոյում Էր նրա լսողոլ-

թյունըւ Ռասկոլնիկովը մարդկանց բաժանում Էր սովորական մարդկանց 

և ումեզ մարդկանց, որ ընդունակ են «նոր խոսքօ ասելու, այգ իսկ 

պատճառով իրավունք ունեն թափելու սովորական մարդկանց արյունըէ 

Հավանաբար հենց այդ մտքերը (հանճարներ յ նոր խոսք, մարդկություն, 

հանցագործություններ...) շոյում Էին նրա լսողությունն ու երիտ ասա ր~ 

գա կան ինքնասիրությունը։ 

Համենա յն դեպս, «կես աարի առաջ յ», երբ դեռ Ռասկոլնիկովը մաա ~ 

գԻր ձԷՐ "է սպտնեչու, ոչ Էւ թալան հլու, ուժեղ մարդկանց մասին իր հոդ-

վածը շարադրել է անշուշտ, հ-էճույքովէ 

* * * 

Տատանումները եկան շաա ավելի ուշ, չ*րԱէ գուցե ե Հինգ ամիս անյ, 

նրթ սկսեց նախապատրասավել սպանությանը, Եվ որպեսզի Հարցը Վերջ-

նականապես լուծի, նա աարակույսները վերագրեց ոչ թե իրեն, այլ գա-

ղափարին t Գաղափարը, իբր, լավն Է, ինքն Է վատը, թեև *խղճով արյուն 

թտփեչու այգ թույլտվությունը... իմ կարծիքով ավելի սարսափելի Է, քան 

արյուն թափելու պաշտոնական, օրինական թույչավոլթյունը..*»,— ասում 

Է Ռազումիխինը» Նա մի ամբոպչ ամիս գբգոոզ մ հնախոսություններ Էր 

արտաբանում eիր անզորության և անվճռականության վերաբեր յալս։ 

Ռասկոլնիկովը հրահրում Էբ ինքն իբեն. «Հը՛մ.** այո... ամեն ինչ 

մարդու ձեոքումն Է սւ ամեն ինչ նա աչքաթող Է անում հենց միայն 

վախկոաության պատճառով... այգ արդեն աքսիոմա Է...»։ Նրան Հրա-
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հըրում էին հանգամանքները։ Պատահականությունները դտոնսւմ էին օրի-

նտչտփություն ւ Անհրաժեշտ պահին նա պատահմամբ իմ անում է, Որ Լի-

զավե ատն՝ տոկոսով փող տվող պառավի քույրը, տանը չի լինելու, ան-

հրաժեշտ պահին պատ ահ մ ամ բ լսում է, թե ինչպես է պանդոկում մի 

անծանոթ ուսանող այն միտքը պար դացնոէ֊մ ( մ ի աք, Որ ծագել Է Ռաս~ 

կոլնիկովի գ-խում), թե չավ կշիներ սպանել այգ վաշխառու կնոջը։ vl)պա-

նի ր նրան ու վերցրու նրա փողերը, ու դու ղրանց միջոցով կարոդ ես 

օգտակար Փ^ել ամբողջ մարդկությանը և *քնգհ անուր գործին« Ի՞նչ ես 

կարծում, մ ի*թե ա յդ փոքրիկ ոճիրՀ' չի արդարանա հազարավոր բարի 

գործերովf Մի կյանքի փոխարեն հազար կյանք՝ փտումից ու քտ յքա յ ու-

մից փրկված։ Մեկ մահ ե փոխաբենը հար յուր կյանք, չէ" որ այաաեղ 

հաշիվը պարզ Էյ>, 

Սպանի՛ր նրան... Այսաեդ այս բայն աւ նախադասությունն ամբող֊ 

ջությամբ ունեն ս տսր տդտս տկան, պայմանական եղանակ (եթե սպա֊ 

նես) t Այսպիսին Է մեջբերված հտավածի կոնտեքստը, բայց նախադա֊ 

ս ութ յան մեջ լսվում Է նա ե հրաման՝ գնա ե սպան իր։ Հավան արայւ 

ենթագիտակցորեն այգպես Էլ հասկանում { այդ բառերը Ռոդիոն Ռասկոլ-

նիկովը։ Դեռ ավելին՝ հավանաբար հենց այստեղ, պանդոկում, Ռասկոլ-

ն ի կովիr տեսական մտքերը, որոնք Ա՛յդ ^ " ք ^ քանի ամիս առաք 

շարադրվել Էին նրա հոդվածում, առաջին անգամ <rարգասավորվում են& 

պրակտիկ գործի գա ղափարով բարոյապես արդարացված հանցագոր-

ծությամբ։ 

Ռասկոլնիկովը գտնում Հ, որ իր ծրագրած գործը «թվաբանորեն ճիշտ 

Էյ>։ Նա այդ մտածում Հ խեղճ ձիուկի մասին տևստծ երազից հետո։ ձիուն 

սատկացնելու չափ ծձծեչ էին՝ մաբակով, քեղով, լին գով... Եվ, չնայած 

թվաբանությանը, մարդկային իր ամբողջ էությամբ նա հասկանում էբ, որ 

լի կարոզ սպանել ու թալաներ « Տ ձ ՚ բ , — աղերսում էր նա,— ինձ ցույց 

աուբ իմ ճանապարհը, իսկ ես հրաժարվում եմ իմ այս անիծված... ցը-

նորքից»։ Եվ սակայն չհրաժարվեց, կործանեց իրեն, դեմ գնաց իր էու-

թյանը։ «Այգ ի՛՛նչ, իԴչ փորձանք եք բերել ձեր գլխին»,— ասում է նրան 

Սոյքչան* 

ու 

Հանցագործությունից հեաո արդեն Ռասկոլնիկովը հիշում է մահվան 

դ ա*տ ապա բտվածի մասին։ Ինչ-որ տեղ նա կարդացել էբ, որ մահվան 

դ աաապարավածը «մահից մի ժամ առաջ ասում կամ մտածում է, որ 

եթե իրեն վիճակվեր ապրել մի որևէ բարձունքի, ժւսչոի վբա, այնպիսի 

նեղ տեղում, ուր կարելի լիներ միայյն ոտքերը տեղավորել, իսկ շարքր 

չիներ անդունդ, օվկիանոս, Հավերժական խավար, հավերժական առանձ-

նություն և հավերժական փոթորիկ ու այդպես, ինքը մի արշին աաքա֊ 

ծաւթյան վրա կանգնած մնար ամբողշ կյանքում, հազաք ատրի, հավի-

սԱէնապես, ապա ավելի չավ էր այգպես ապրել, քան այժմ մեռներ։ 

Այգ խոսքերից հետո, որոնք ներշնչված են Վիկտոր ձյուդոյի «Փտ-
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բիղի ասավածամոր աաճարից», Ռասկոլնիկովր բացականչում Է. « Մ ի ՚ * ՚ յ ն 

թե ապրել, ապրել ու ապրել։ Ինչ կերպ Էլ որ լինի՝ ապրեր*. Ինչպիսի՜ 

ճշմ արաություն, էսե՛ր աստված, ինչպիսի՜ ճշմ ար տա թյուն։ Ստոր Է մ ւ ֊ ր -

գր--. Եվ ստոր Է նա, ով նրան գրա համար սա որ Է անվանում»։ 

Յուրաքանչյուր կենդանի Էակ ապրում Է, եթե Որևէ հնարավորություն 

կա, անգամ ամենաողորմելին, ամենաչնչինը։ Աքսորում Ռասկոլնիկովը 

զարմանում Է. «Մի՛՛թե նրանց (աքսորականների— Է, Ա՝*) համտր այգ-

քան նշանակություն կարող Է ունենալ արեի մի Որեէ ճառագայթը.,.»։ 

Ռասկոլնիկովն իր մաքսիմալիզմով ( ո ՛ չ , կյանքը ինձ մի անգամ է 

տրվում ու այլևս տյն լի լինի, ես չեմ ուզում սպասել «համընդհանուր 

երջանկության») հակադրվում է «մի արշին տարածությանն վրա ապրե-

լուն։ Դրա համար էլ նա գիմում է հանցագործության։ Սակայն շրջա-

նակը չի բացվում, այլ սեղմվում է։ Կյանքն ավելի ան տան ե լի է դաո-

նում։ Ռասկոլնիկովի բորբոքված գիաակցության մեջ երբեմն բռնկվում 

էին ստեղծված իրավիճակից դուրս գալու կայծեր. «Իմ կյանքը գեո չի 

մեռել զառամ պառավի հեա մեկտեղ... Ես հո համաձայնում էի ապրել 

մի արշին տարածության վրա»։ 

Ի հայտ եկած հույսերը հուսահատության մեկ այլ կողմն են* Ռաս-

կոլնիկովր թակարդն ընկած գազանի պես անհուսորեն դեսուդեն է նետ-

վում, ինչպես փակ, օտար տարածության մեջ։ Ռասկոլնիկովի խռովքը 

ես հուսահատությունից էt «Սրիկա է մարդը», եթե նա ապրում է, երբ 

ապրելն իսկ անհնարին է. օրինակ՝ Մարմելագովն երի ընտանիքըբտյ$ 

«ե սրիկա է նա, ով նրան գրա համար սրիկա է անվանում»t Այս երկ-

վությունն արաահայտում է Ռասկոլնիկովի հոգեվիճակը. մի կողմիք ճիլ 

է, Որ անհնարին է այդպես ապրել («ստոր է մարգը» յ , մյուս կողմից* 

խղճահարություն, անսահման կարեկցություն խեղճ, կյանքից հալածված 

մարդկանց նկատմամբ («ստոր է նտ...ճ)։ 

"V 

Իր բարոյական արդարացման համար՝ վկայակոչելով աշխարհի մ 

ձերին և խորհրդածելով նրանց հանցավոր գործունեության մասին՝ Ռաո-

կալնիկովը ոչ մի տեղ չի ասում, թե հանցագործության իրավունքը արվել 

( նապոլեոններին, որպեսզի նրանք օգնեն թշվառներին, «երկյուղած արա-

րածներին» : Սակայն Ռասկոլնիկովը միայն մեծերի անունները վկա յա-

կոչելով չէ, որ արդարացնում է իր հանցագսրծությունը, դա նրա համտր 

շաա քիչ կլիներ. «Որպեսզի իշխեմ, որպեսզի բարիք գործեմ», առաջին 

հերթին իշխանություն է պետք։ Ի՛նչ լավ բան կա, որ դու ահա այդպես 

ընկար փողոց,— ասում է Ռասկոլնիկովը Սոնյային,— Պոլեչկան էլ կգբ~ 

1 «Մարմելադով, այնպիսի «շաքարային ազգանուն է»,— նկատում ( 

Դասաոևսկին վեպի սեագիր օրինակներում։ Հավանաբար ինչ-որ կապ կա 

(ըստ հակադրության J Մարմելագովների այդպիսի ազգանվան և գառը 

կյանքի միջև։ 
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Srwi Ես չեմ ոպում անցնեք կողքով ու լոհ՛ a (վեսլի սևագրություններից )է 

Բարիք գործելու մասին խորհրդածելիս Ռասկոլնիկովը չի մտածում Նա-

պո լեռնի մասինt Իր հա յացքների ողջ համակարգի համար հ են տ կետա յին 

նշանակություն Ունեցող այգ միտքը Ռասկոլնիկովն ավելացնում Է իրձ-

նիցւ Նա անընդհատ վերադառնում Է այդ մ տքին։ Նապոլեոնը վատ օրի-

նակ Է> Ռասկոլնիկովը տարված չէ, բարիք գործելու, ամբողջ մարգկութլան 

համար trնոր խոսքո ասելու վերա ց ական հր աղան քներով» Այդ մե ծա դղորդ 

ր առերն ու անունները լիովին համապատասխանում են իրարւ Ռասկոլնի֊ 

կովը ցանկանում Լ սլաշտպանել կէյյէկրեա, թշվաո մարդկանց, օրինակ 

Ս ոն յա յին ։ 0 , որքան ( ցանկանում Օ՜ասկոլնիՏլովը դ<է ր ախ տներին տալ 

իր վերջին ո .ն ե ց ած ը ։ «Բժիշկ կանչեցեք, շուտ, ես կվճարեմ»,—- բղավում 

( Ռասկոլն իկււ>բ՝ հանձին ձիերի սմ բա կների աակ ջաի/ջախվւսծ մարդու 

ճանաչելով Մ արմելադովին• Ա-նուհեաև, այդ ամբողջ տհսարանի ընթաց-

քում լսվում Լ Ռասկոլնիկովի մտահոգված ձայնը a ես կվճարեմ, կվճարեմ», 

«Ես կվճարեմ, ես շնորհակալ կլինեմ X), « հ ա ուշքի կգա, ես կվճարեմ 

«Ես մարդ ուղարկեցի րժիշկ կանչելու, մի անհտն ղոտացհք, ես կվճա-

րեմս.., 

Անվերջ կրկնվող v կվՏարեմ ը» ( ի դեպ Ռասկոլնիկովը վճարում Է ոչ 

թե գողացած, այլ մոր ուղարկած փողերով) օգնութ յան ճիչ Է, դժբախտ-

ներին օգնելու պատրաստակամ ութ յան ճիր 

* * * 

Ռասկոլնիկովն ապրում Է քաղաքում, Որի փողոցներն, ինչպես բաց 

վերքեր, չորս Կ ՚ ՚ Դ ՚ ք ի ց օգնության են կանչում՛ Պետք Է օգնել երեխա 

ղրկած այս աղքատ կն,.շը, այս աղքատ աղջկան, այս պոռնիկներին ե 

այս քաղցած, դատապարտված երեխաներին ւ «Մի՛՛թե դու այստեղ, այս 

ու այն անկյունում չես տեսել երեխաներr որոնց մայրերն ուղարկում են 

ողորմություն խնդրելու։ iiu իմանում Էի, թե այդ մայրերը որտեղ ե ինչ-

պիսի պայմաններում են ապրում,— ասում Է Ռասկոլնիկովը Սոնյայինէ 

— Այնտեղ երեխաները չեն կարող մնալ իբրե երեխաներ։ Այնտեղ յոթ 

տարեկանը անառակ Հ nt դող։ Բայց լէ" որ երեխաները Քրիստոսի կեր« 

սլարն են»։ 

Փողոցն առավել ամ րալՀՈւթ յամբ է րնդդձոււ! կ արտահլյյաում սո-

ցիալական հակասություն րը» 

* * 

Փողոցը ոչ թե ֆոն է, այլ միջավայր, հոդ, որտեղ հասունանում Հ 

Ռասկոլնիկովի խռովքը։ Արդյո՞ք դա չէ պատճառը, որ Ղոսաոևսկին այդ-

քան մանրամասնորեն գրում է, թե ինչ ( տեսնում ու դդում Ռասկոլնի-

կովը Պետ երբո։րգի վէողոցն երէսմ, կայսրության մայրաքաղաքում։ Այս 

է՛լ ուխներն ամենաաղղեցիկն են վեպում։ 
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«Է՛Հ, ի՞նչ ասես, up էս Պիտերոս/ չկաւ Հորիցս ու մորիցս ջոկ ամեն 

բան կտ։ 

— Դրանից ջոկ, աղբորս ասեմ, ամեն բան էլ կաճ,— քննարկում 

Լին բնակարանր պասաաոող երիաասարդ բանվորները, որտեղ ապրում 

էր վաշխառու պառավըt 

Կայսրության մալր ա քաղաքում, կամ ինչպես Սվիդբիգա Աովն է ասում, 

ա ամբողջ Ռուսաստանի վարչական կենտրոնումտեղ չկա մ արգասիք 

ր ութ յան ը, մայրաքաղաքը թշնամի է մարդուն։ 

» * » 

If ահմեգի ե նապոլեոնի օրինակները, ինչպես մ տածում Էր Ռասկոլնի-

կովը, կօգնեն նրան սպանել ու թալաներ քանզի պաշապանելու Է իրա-

վազուրկներին, սոցիալապես ճնշվածներին ւ Սակայն Ռասկոլնիկովին Հան-

ցագոբ ծութ յան իրավունք ավոզ այս երկրորդ փաստ արկն Էլ («խղճով ար-

յուն թափելը») պատմականորեն չի Հիմնավորվում։ 

Այնաեղ, որտեղ Ռասկոլնիկովը, ինչպես թվում Էր նրան, ամուր կանգ-

նած Է երկու ոաքերի վր ա, մի ոտքով կործանվում Է« նրան փորձանքի 

Է Դ9ՈլՀ «Լ թե տրամաբանությունըֆ ոչ թե վերլուծությունը* այլ ար-

դարության ձգաող սիրաը։ Սոնյան ասում Է նրան. «Եվ ինչպե՛՛ս Է որ, 

ինչպես Է որ դուք ինքներդ ձեր վերջին ունեցածը տալիս եք ուրիշին, 

բս՚լց սպանել եք կողոպաե. ու Համար»։ Սակայն մյուս ոաքով Էլ Ռաս-

կոլնիկովն ամուր չէր կանզհածէ 

Նապոլեոնին, ասում Լ նա, ինչպես իսկական ա իրակալի, ամեն ինչ 

թույլատրելի Է, նա «ջախջախում Հ Տուլոնը, Փարիզում կոտորած Է սար-

քում» ւ Րա՚ց բանն այն Է, որ երբ, օրինակ, է?9Տ թվականին Նապոլեո-

նը Փարիզում խեղդեց ոոյաքի սաների ապս տամ բութ յուն ը (Սուրբ Ռոխ 

հկե-Hgni դավիթբ, ինչպես դրում են պ՚սամ ա բանները, լի Էր արյունով 

m դիակներով), ապա նա, մնացյալից բացի, կատարեց ոչ միայն իր 

կամքը, այլ՝ շատերի, դաոնալով որոշակի շարժման առաջնորդը։ Եվ եթե 

չլինեին ոոյալիստների ապստամ րութ րւնը և այն ճնշելու պաարասա ու-

ժերը, ա յլ լի ներ միայն Ն ա պ ո ք ե ո ն ը ՝ սպանելու իր իրավունքով, ապա նրա 

Համար ամեն ինչ ողբալիորեն կվերջանարւ Եթե տիրակալի իրավունքով 

՛նայն Սուրբ Ռոխ եկեղեց ս։ գավթում Նապոլեոնը գեթ մի մարդ սպաներ, 

նրան կդատեին որպես սովորական մարդասպանի» 

Լև Տոլսաոյն ավելի ճիշտ Էր Հասկանում նապոլեոնինէ ճիշտ Է, նա 

մի այլ ծայրահեղության մեջ Է ընկնում «Պաաերազմ և խաղաղություն A 

վեպում՝ ամեն ինչ բացատրելով պատմական Հանդամ անքնեբավ k Տբխա 

աելով տնՀաատ կան նա խտձեոնոէթ յունըէ Ռասկոլնիկովն իր տեսաւ թյուն֊ 

ներում անտեսելով Ժամանակն իր իրադրություններով, ողբալիորեն սխալ֊ 

վում Էր՚ ամեն ինչ բացա ս՛րելով ան Հաաի գերով, ուժեղ մարդու արյան 

իրավունքով։ 
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Ռասկոլնիկովը զարմանում էր, թե ինչու չի հիշում Լիղավետա յին՝ 

ակարծես չի էլ սպանել»ւ Բայց Լիղավետան, ինչպես ե Ռասկոլնիկովը, 

գոհ է։ Նույն պառավի զոհը» 

Դոսաոէւսկին շարունակ նշում Է, որ չնալած Ռասկոլնիկովը սպանել 

Է, բայց նա մարդասպան չէ։ Ն ա հանցագործությամբ ըմբոստացել Է 

հանցագործության դեմ։ Սակայն նա չհասավ սպասված արդյունքին* Աշ-

խարհում հանցագործությունների թիվյք չնվազեց, ընդհակառակը, մի Հան-

ցագործությամբ Էլ ավելացավւ 

Պյոտր Պետբովիչ Լուժինը՝ Ավդոայա Ռոմանովնայի փեսացուն, Ռաս-

կոլնիկովի հակոտնյան, աոաջին իսկ հանդիպման ժամանակ զարգաց-

նում Է սիրո ե կապաների մասին իր տեսությունը (Լուժինը և վաշխա-

ռու պառավը Ռասկոլնիկովի համար Հավասարարժեք մարդիկ են)։ Ռ աս֊ 

կոլնիկովր ասում Է Սոնյային. ոԼուժինը պետք Է ապրեր ե նողկալիու-

թյուննե՛՛ր աներ, թե՛ Կատերինա Իվանովնան պետք Է մեռներձ։ 

(ուժ ինն ուզում Էր դուր գաք Ռասկոլնիկովին. էԳուրս Է եկել, որ ես 

կիսում Էի իմ կապան, կեսը տալիս Էի մերձավորիս, ու մենք երկուսս 

Հլ կիսով չափ մերկ Էինք մնումւ 

... Իսկ գիտությունը ասում Է՝ ամենից առաջ սիրիր միայն քեղ, որով-

հետև աշխարհում ամեն ինչ անձնական շահի վրա Է հիմնվածէ Եթե մի-

այն ինքդ քեգ սիրես, գործդ Էլ կդզես, ինչպես հարկն Է, կապադ Էչ չի 

կիսվիւ Իսկ տնտեսական ճշմարտությունն ավելացնում Է, որ հասարա-

կության մեջ որքան շատ լինեն կարգավորված մասնավոր գործերը ե, 

այսպես ասած, ամբողջական կապաները, այնքան նրա համար շատ կլի-

նեն հաստատուն հիմքերը, ե նրանում այնքան շատ կկարգավորվի ընդ-

հանուր դործըւ Հետևաբար, վաստակելով միայն և բացառապես ինձ հա-

մար, ես հենց դրանով վաստակում եմ ասես թե բոլորի համար և գործն 

այնպես եմ տանում, որ մերձավորը պատռված կապայից մի փոքր ավե-

լի շաա բան սաանա...i>։ 

(ուժ ինն իր հաշիվներում սխալվեց։ Տպավորություն գործելու փոխա-

րեն նա բ ացահայտեց իրեն որպես Ռասկոլնիկովի գաղափարական հա-

կոտնյա։ «Ինչ որ դուք քիչ առաջ քարոզում Էիք, դրանից հետևություն 

արեք, ե դուրս կգա, որ կաբելի Է մորթեչ մարդկանց...»,— նետեց Ռաս-

կոլնիկովը Լուժինի! 

Ռասկոլնիկովը ինքը «մսրթեց» և ինքն Էլ իր տեսությունը հորինեց, 

րայց լռւժինյտն մորթելու տեսությունը նրան խիստ զայրացրեցւ Ռտս-

կոլնիկավյան սպանությունը բոլորովին այէ Է, բողոք Է լուժինների, շա-

հագործման օրինականացված ձևերի, բռնության ու թալանի դեմ։ Այգ-

պես Էյ հակադրվում են միմյանց իշխանություն ձեռք բերելու ռասկոլ-

նիկովյան և լուժինյան գաղափարները, և նրանք՝ Ռասկոլնիկովը և Լու-

ժինը, ամենևին Էլ երկվորյակներ չեն։ Ռասկոլնիկովը մորթում Էր, որ-

պեսզի չմ որթ հին, Ն ա գտնում Էր, որ հանցադործությո,ն Էլ կա, հանցա-

գործոէթյուն Էչ, և որ դրանք բոլորովին տարրեր բաներ են։ Ռասկոչնի-
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կովը չարաչար սխալվեց և կործանվեց։ Ամեն սեպ չէ, որ սեպով դուրս 

կգցվիt ffՆա Հիանալի ստել է, իսկ բնությանն ապավինել չի կարողա-

ցել»,— բնութագրում է Ռասկոլնիկովին Պորֆիրի Պետրովիչը։ 

Ի դեպ, Պորֆիրի Պետրովիչն իր քննչական Հմտությամբ ոչնչով չի 

գերազանցում հանցագործությունը վերլուծող Գասհո^նի!լովին։ Պորֆիրին, 

եթե կուզեք, Ռասկոլնիկովի այն «եսն» Է, որը վարում Է քննությունը, Հա -

մա դրում Է, վերլուծում։ Հիմնական քննիչն ինքը Ռասկոլնիկովն Է։ Պոր-

ֆիրի Պետրովիչը (նա ազգանուն անդամ չունի) կարծես օգնության Հա-

մար Է արված նրան։ 

Դեռ չսպանած ու չթալանա ծ, Ռասկոլնիկովն օգնում Է մերձավորնե՛-

րին, նրանց Է տալիս վերջին ունեցածը, շտապում Է բարի գործ կատա՛-

րել կարծես Հավատացնելով մեզ, ոբ ամենաբարձր ու անՀետաձդհլի 

նպատակների Համար, ԷրոՔ> անհրաժեշտ են Ալչոնա Իվանովնա յի փո-

ղեբը, 

Ինքն աղքատ էինելոՀ օգնում Է աղքատներին։ Ռչ թե տեսաբանում 

Է, այլ պարզապես օգնում։ Եվ որքան բնական, որքան լավն Է նա իր 

այս դերումt Ռասկոլնիկովը ձգաում Է Հասնել իբ Էությանն այգքան րնո-

բոշ վիճակի ւ «Օգնելու Համար նախ պետք Է ա յդպիսի իրավունք ունե-

նալ»։ ԱՀա ալս արտահայտության սևագիր ա արբեր ա կը, «Որպեսզի դըմ-

բախտությանն օգնես, չէ որ պեաք է դրա իրավունքն ունենաս, այսինքն՝ 

Հարուստ լինես»։ Այստեղ ուղղակիորեն ասվում է, թե խոսքն ինչ իրա-

վունքի մասին է, և ում պետք է օգնել։ Սակայն սպանելով «ւ թալան ե-

չով՝ Ռասկոլնիկովը Ոչ Հարստացավ և ոչ էլ օգնելու իրավոէնք ձեռք բե-

թեց։ Նա ընկավ իր «եսի» համար աանշա լի, անելտնելիորեն սարսա-

փելի, անբնական ու բոնագաաված վիճակի մեջ։ 

* * * 

Երբ ամեն ինչ վերջացած Էբ՝ Ռասկոլնիկովյը գնում Էբ խոստովանն* 

հոլ, հանկարծ ցանկա ցավ «զվարճության համարէ ողոր մ ութ յուն տտլ երե-

խա դրկած կնոջը։ Իբ այս խոսքերով («ողորմ ութ յուն տալ զվարճության 

Համարն) Ռասկոլնիկովը ծաղրում Է իրեն, թաչանելու և օգնելու իբ գա֊ 

զափարները։ նա ipi-րեն երազում Էր պաշտպանել աղքատությունից 

ճնշվածներին, մինչդեռ անհեթեթություն սաացվեց։ (Փակագծերում նշենք, 

ոբ ինքնաոչնչացնող խոստովանությունների պահին Ռասկոլնիկովը հան՛* 

կաբծ ասում Է Սոնյային. «Նրա Համար չսպանեցի, ոբ միէոցնեբ ՈԼ իէ-

խանություն ստանալով, մարդկության բարերարը դառնայիէ Այգ դաաաբկ 

թան է։ Ես սոսկ սպանեցի, սպանեցի ինձ համար, միայն ինձ հտմաբ...»)t 

* * * 

Ռասկոլնիկովն ինչ֊որ բանով նման է Մ տկար Գևոշկինին՝ աղքատ & 

ֆթ աղքատության մեջ ծիծաղելի ասպետին, անսահման բարի սրտով 
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Դոն Քիշոտին (հայտնի Է, թե որքան րարձր Էր գնահատում Դոստոեսկին 

Սերվանտեսի վեպը)։ Ռասկոլնիկովը, որպե/t խեթերի /իրականացած 

պաշտպան (նրա ալդ ձգտումը ծիծաղելի ու ողրերւյական ձևով չիրակա-

նացավ), նման Է Դոն Քիշոտ ասպետին։ «Ինձ թվում Է որ, իրոք, մե <> 

մարդիկ աշխարհում պետք Է մեծ ախրութ յուն զդան»,— ասում Է Ռաս-

կոլնիկովը, և նա սքանչելի Է իր այդ մեծ տխրության մեջ։ Բայց նւս 

թունավորեց իրեն՝ ուժեղ անհաաի իր գաղափարներով, հանցագործու-

թյամբ՛է սեփական Հեսը)» հաստատելու երազանքով։ Ռասկոլնիկովն ասում 

Է արտաքինից աղդեցիկ, բայց էւէբքուստ կասկածելի աֆորիզմներ. «Ով 

կարող Է շատ բաների վրա թքել, նա կ օրենսդիր Է նրանց մոտ, իսկ 

ով բոլորից ավելի համարձակություն { ցուցաբերում, նա բոլորից ավելի 

իրավացի Է... Իշխանության Է տրվում միայն նրան, ով համարձակվում 

Է կռանալ ու վերցնել այն»։ Նա հանգեց իր Էությանը ներհակ գաղափար-

ների, որոնք, ասենք, բնորոշ են մեծ հավատաք ննչին (»Կարամազով 

եղբայրներ»)։ « Ազատություն, իշխանություն, իսկ Գէխավոբը՝ իշխանու-

թյո՛ւնէ Բոչոբ երկյուղած արարածների, ամբողջ մրջնանոցի վրաս,— բա-

ցականչում Է Ռասկոլնիկովը, տրոհելով այս նախադասությունն այնտեղ, 

որտեղ քերականորեն գրա ԿարիՔԸ ւԻ զգացվում։ Պետք Է չինի. *իս\ 

քչխավորԸ՝ իշխանություն բոչոբ երկյուղած արարածների, ամբողջ մբջնա-

նոցի վբա,..»։ Բայց այստեղ ուրիշ, ավելի ճիշտ կանոններ են։ Արա ա -

հտ յտ ութ յան վերջին մասը, որպես ինքնուրույն նախադասություն, Դոս* 

տոևսկին սկսում Է մեծատառով, որպեսզի արտահայտի իր հերոսի վըր-

դովմունքն ու հոգու ճիչը1։ 

Որդուն ուղարկած նամակում Պույլխերիա Ալեքսանգրովնան գրում Է» 

ՀՍրտումս վախ կա, թե չչինի" դու Էլ ես տ տրվել նորագույն, մոդա լա կան, 

անհավատությամբ, եթե այդպես Է, ապա ես աղոթում եմ քեզ համար...աէ 

Մ որ անհանգստությունն արդարացվում Է։ Նրա որդին, նրա պաշտելի 

Ռոգյտն, Ոչ միայն ա արվել Է մոդայիկ դարձած «անհավատությամբ », 

այլև հորինել Է իր սեփական տեսությունը բացառիկ մարդկանց մասին, 

ովքեր իրավունք ունեն «իրենց գաղափարի իրագործման համար թ՝ոլէ{ 

տալ սպանություն, արյունահեղություն»։ 

Սակայն կարդալով այգ թեմայի շուրջ գրված որդու հոդվածը, Պույլ-

խերիա Ալեքսանգրովնան ուրախանում Է, և ոչ թե սարսափում։ Հողվածք 

դաոնում Է նրա հպարտության ու խորհրդածությունների առարկան։ Օր-

գին տպագրվում Էէ Հորը (բանաստեղծութլաններ Էր գրում, 

հետո մի վիպակ Գրեց), իսկ այ, որդին, ավելի տաղանդավոր, ավելի 

հաջողակ Է. «Մ եր դիանա կան աշխարհում շատ շուտով դու կլինես աոա-

ջին մարդկանցից մեկը, եթե ոչ տմենտտոաջինը»։ 

Սակայն շատ շուտով, ավա՛ղ, սկսվեցին սև օրերըւ Մի տարուց ավե-

լի տանջվելուց հետո, ցնորվտծոլթյան ու տենդի մեջ իր մահկանացո-% 

կնքեց նրտ մտյրը։ Ռասկոլնիկովն ուզում Էր փրկել մարդկանց, «ուներ 

1 Լեզվաբանության մեջ ոճաբանական այս ձևը կոչվում Է պարցելա-

ցումէ 
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հոյակապ ու հաճելի մի նպատակ», թտյց ե մոր կորստյան պաաճաոջ 

դարձավ։ Կորուստները մ ոլորութ յան մասշտաբների, ողբերգության չա-

փերի վկայությունն են։ 

* * * 

Ռասկոլնիկովի տեսությունը պսակազերծված է։ Ավելին, նրա հիմնա-

կան գաղափարը վարկաբեկվում է «նոր խոսքի» զանազան աարատեսա կ՛-

ների տրաաավորութ լամբ՛ Ռազումիխինը եռանդուն կերպով հերքում է 

հասարակության զարգացման օրենքների մասին եղած պարզունակ ու 

շինծու պատկերացումներըւ ս Ամբողջ կենսական գաղտնիքը երկու տպա-

գրական մամուլում է տեղավորվում»։ Ռասկոլնիկովը վճռականորեն հա-

մամիտ չէ նրանց հետ, ովքեր գանում են, որ «սոցիալական սիստեմ ը, 

ծագելով որեէ մաթեմատիկական մաքից, անմիջապես կկազմակերպի 

ամբողջ մարդկությանը ու մի վայրկյանում նրան արդար ու անմեղ կդարձ-

նի, ե գա կկատարվի ամեն մի կենդանի պրոցեսից առաջ, առանց որևէ 

պատմական ու կենդանի ճանապարհ անցնելու»։ 

Ըստ «Ռճիր և պատիժ» վեպի սյուժեի, այս թեմային երկրորդական 

աեղ է հատկացված, սակայն Դոսաոևսկին չափազանց հետաքրքրվել է 

դրանովւ նա (և՛ իր հրապարակախոսության մեջ, և աԿարամազով եղ-

^այրներում») զգուշացնում էր, կոշ էր անում հա կանդնել սխալ ազինե-

րից, որոնք գուցե ե տրամաբանորեն անթերի են nt ԳՐաՎԻչ> քա1Ց ան-

տեսում են գոյություն ունեցող իրականությունդ և այղ իրականության մեջ 

ապրող մարդուն։ «Միայն տրամարանութ յամբ չի կարելի մարդկային 

բնությունը հաղթահարեր ,—֊ վրդովվում է Ռազումիխինըt Նբտ խոսքերն, 

իհարկե, վերաբերում են նաև Ռասկոլնիկովինi բայց հիմնականում ուղըղ֊ 

ված են սոցիալիստների, «մեխանիկական սոցիալիզմի» գտղավէարների 

դեմt 

Անդրեյ Սեմ յոնովիչ Լեբ եգյաանիկովը (Դոսաոևսկոլ վերաբերմունքը 

նրա նկատմամբ երևում Է ազգանունից. Jie6€3HTb նշանակում Է քծնել, 

ստորաքարշել) կարծես թե գրգռում Է Ռազումիխինի!»* հտսատտելով, որ 

«ամեն ինչ միջավայրից Է, իսկ մարդն ինքը ոչինչ Է»։ . . . 

* * * 

Սակայն Լեբևզյատնիկովին հակադրված Է ոչ թե Ռազումիխինը, այլ 

Հոէժինը՝ իր խելքով, իր լկաի եսասիրությամբ •( 9 գիշատիչ» սոցիալիզ-

մով։ Էերեզյատնիկովը չափազանց պոեհիկ Է »ւ ստոր, որպեսզի նրա հետ 

բանավիճեր Ռազումիխինը։ Հայց Հոtմինն Էլ՝ գբեթե չի վիճսւմ Լեբեզյատ-

նիկովի հեա, բավարարվում Է միայն աոա բկաւթ յաւննեբավէ Լեբեղյաանի-

կովն ինքն Է իրեն մերկացնում, ծաղրում ։ Նրան հտկտճտո ելու կարիք 

ii ւհա* բավական Է լսել նրան. 

«Գրոգը տանի, ես երբեմն երազում եմ, որ եթե ինձ մտրդու տան, 
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թու, եթե ես ամուսնանամ (քինի գա քաղաքացիական թե օր ինակււն 

ամուսնություն, այգ միևնույն է ) , ես ինքս կարծես թե սիրեկան կբերեի 

կնոջս մոտ, եթե նա երկար ժամանակ սիրեկան [գտներ, r ընկերս, — 

կասեի ես իմ կնոջը,-—- ես քեզ սիրսւմ եմ, բայց նաև ցանկանում եմ, որ 

գոլ ինձ հարդես, այ թե ինչ...»։ 

Իր աննրբազգացությամբ Լեբեզյտտնիկովն իրոք հավատում ք «սո-

ցիալիստ ական b այգ ամբողջ անհեթեթությանըt Նա սարսափելի Հիմար 

բաներ է ասում և, իր կարծիքով, սարսափելի անկեղծ, գրտ համար էչ, 

ճիշան ասած, նա պաշտպանում խ Սոնյա յին, ՝*րին Լուժինը ուզում էր 

անվանարկել որպես գողիt Լերեղյաանիկովի ազնիվ արարքը լիովին հա-

մա պատասխանում է նրա ասոցիալիստական» համոզմունքներինt 

Դոսաոնսկին «մեխանիկական սոցիալիզմի» մասին ճիշտ էբ գրում» 

աակայն, ավաղ, նա սսցիսղիղմը գռեհկացնողների գաղափարները նույ-

նացնում էր իսկական սոցիալիզմի Հետ։ «Սոցիալիզմը մարդու վիճակը 

երբևէ կարգավորելու հուսահատական փոլ>ձ է միայն։ Նրանք կարգավո-

րում են այն բռնությամբ ձ ասում, րր հենց գա է ազատությունը։ Իսկ 

որպեսզի նա շաա էյ չհախոբաա, ապա լա փա էլ անց սիրում են հայտնել այն 

կարծիքը, թե մարգն ինքն Էւ միայն մեխանիկա էօ,— դրել է Դոսաոեսկիհ 

«Ոճիր Լ պատիժ» վեպի նախապատրաստական նյութերում։ Դոստոեսկին 

տեսնում ե ծաղրում էր լեբեզյաանիկովներին (ե նա իրավացի էր), Բ*»է9 

նա սխալվում էր՚ սոցիալիզմը & $երնիշևսկուն նույնացնելով Լերեղյատ-

նիկովի հետւ Եվ այնուամենայնիվ, Դոստոևսկու մերկացնող պաթոսը 

պաշտպանում էր շարժումը գռեհկաբաններից, որոնք ի վիճակի էին կոր-

ծանել այն ւ էեբեդւաանիկովները ոչ թե մարմնավորում են սոցիալիստ» 

ներին, այլ վարկաբեկոէմ են նրանց & չափազանց վտանգավոր են սո-

ցիալիզմի Համարt 

V I I I 

Ռասկոլնիկովր կողոպտածից չօգտվեց անգամ։ Մինչդեռ Սվիգրիգալ* 

րվը, Ռասկոլնիկովի երկվորյակը («Ես արդյոք չասացի" որ մեր մեշ մի 

ինչ-որ ընդհանո՚ր բան կա, հը",— ասում ք ^*1ՒգրՒԳա W"lp Ռասկոլնիկո-

վին»), կարելի Է տօել, և' սպանեք Է, և' կողոպտել, և՛ օգտվել կողոպ-

աածից։ Ավելին, հատկապես Սվիգրիգալյովն օգնեց Սոնյային ե Կատերի• 

նա Իվանովնայի որբուկներին, նբտնց, ում ուզում Էբ օգնել Ռասկոլնի-

կովը, 

Սվիդբիգա յլովը մի ուրիշ Ռասկոլնիկով Էt Բացատրելով Ավգոալա 

Ռոմանովնային, թե ինչու Է նրա եղբայրը* Ռոդիոն Ռոմանովիչը, մարգ 

սպանել, նա վկայակոշում Է իրեն, պարզվում Է, ոբ ինքն Էլ համամիտ Է 

նայն աեոությանը, որն այդպիսի տառապանքով հասունացրել ու իթ 

ավարտին Էբ հասցրել Ռասկոլնիկովը. «Եզակի չարագործությունը թուի 

չատրելի Է, եթե գլխավոր նպատակը լավ Է։ Եզակի չարիք k հաբ յար 

թաբի գործ»* Սակայն Ավիդրիգա [լավը չարագործություն Էր կաաարուէ 

առանց մտածելու t " ք ի ՞ լ Է, արդյոք, մարդը», թե" ոչ, չա առա պելով, չար* 
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գարացնելո վ իր քայլերը՝ Նապոլեոնին վկայակոչելով, Բարի գործերի 

էՏււսին միաքն անգամ ւիոխաոված Լ Ռասկոլնիկովի էյ։ 

1քվիդրիդայ[ովը խղճի խայթ չի ղ գացեր Նա չկտի մարգ Է։ «Հասկա-

նում եմ, թե ինչ հարցեր են ձեղ ղրաղեցնում,— ասում Լ նա Ռասկոլնի-

կովին,— բարոյակա՛՛ն, թե՝ ինչ, քաղաքացու ե մարգոէ հարցե՜րը! Դուք 

այգ մի կողմ թողեք, հիմա դրանք ձեր ինչի՛՛ն են պետք, քահ֊քահւ նրա 

համար, որ ղեոևս և' քաղաքացի եք, և՚ մարգ։ եթե այդպես Է, «պա 

հարկավոր չԼր բիթը խոթեի չ(" որ դա ձեր գործը չ(ր»> Աչս իմաստով 

Սվիդբիգա յլո»[ն ավելի ամբողջական մարդ Լ (գաղափարների և խառնը-

վածքի միջև հակասություն չկտ)։ Հավանաբար ճիշտ կլիներ ասել, ոբ նա 

ամբողջական մարդ Էր, քանի դեո չէր հանդիպել Ավգոտյտ Ռոմանովնա 

Ռասկոյնիկովային։ Սվիդրիգա յլովը սիրում Լր նրան («Ի վերջո, ես չԼի 

կարողանում տանել նրա շրջաղդեստի շրշյունը».., «Թողեք համբուրեմ 

ձեր շրջաղդեստի ծայրը, թողեք, թողեք»)։ 

Ավդոայա Ռոմանովնա յին խաբեությամբ իր սենյակ տանելուց հետո 

Սվիդրիգտ յլովը նրան թո՚-Jl Հ տալիս հեռանալ, որովհետև սիրում էր։ 

Թողնում է հեռանալ, երբ կարող էր օգավել հանգամանքիցւ Նա վայելք 

էր որոնում, իսկ հիմա սեր Լ աղերսում t Անառակությունն ու կանայք 

նրան չեն վ՚րկում, նրան կարող է փրկել միայն սերը, իսկ սեր չկա» 

Կքանխր դատարկ է ու անհ ետաքրքիր* «թայց ես անկեղծորեն կասեմ 

ձեզ, որ շաա եմ ձանձրանո։մ»ւ Նա իսկապես շատ բարեգործություններ 

Է կատարում, մինչև կյանքն ինքնասպանությամբ ավարտելը» ԳԸ~ 

բանք չկանդնեցրին Եվիդրիգա ԱՈ վին, չկապեցին նրան կյանքի հետ։ Նա 

չափաղանց խորն Լր գդում, որ տանուլ Լ տվել կյանքը, որ իր կյանքն 

անհուսորեն ամայացած Էւ Մ ահվանից առաջ տեսած երագներում նա 

մերկացնում է իրեն* ինքնասպան ազչիկ..*, հնգամյա անաոակ..., զըղ-

վե(ի մուկ՝ անկողնում, ծոցում, ամենուրեք.,. «Ամբողջ ղի]եր մղձավանջ»> 

Ըստ Լության դատվում Լ ն ա խ կ ի ն Ս վ ի գ ր ի դ ա Ո ո , 1 Ը ' ^4ՒԴՐՒ*1աՏ1,՝11Ը 

սպաոնում է նրան՝ նախկինին, բայց ինքն էլ դեո շատ թո»Ո Լ և գա-

աապարաված է մահվան։ Նա կսպանի ե ինքն էլ կմեռնի։ 

Սվիգբիգ՚ս չլովը չտրիք էր գործում և առաջադիմումt Մարդը նբտ մեչ 

խոսեց ավելի ա;, մինչդեռ Ռասկոլնիկովի մեջ միշտ էւ ապրում էր մար-

r-ր. ահա թե ինչու նա չնայած սպանեց, բայց բարոյական սահմանը 

խախտել չկարողացավ, Մ վիգրիգա յլո»[ը Ռասկոլնիկովի «խղձով արյան 

թափելո։Ն տես ութ յան մեկ այլ ձախողումն Լր» Մվիղրիդ ա յլովը խախաեց ա յդ 

սահմանը, նա, ինչպես ասում են, ավելի զարգացած փուլում ցույց տվեց 

Ռասկոլնիկովի վարդապետության ոզչ հրեշավորությունը։ 

* * * 

Ռա սկոլնիկովը շարունակում Է ապրել, որովհետև հ անցադործոէթ լան 

զիմեյով հանդերձ՝ չկարողացավ խախտել բարոյական սահմանը» 

Սվիդրիգա յլովն ինքնասպան Է լինում, որովհետև նա խախտել Լր այդ 

սահմանը, շաա հեռու Լր գնացել։ Սվիդրիգա յլովը ուժեղ, հակասական ու 
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ողբերգական կերպւսբ Էէ Նրա մեշ դիվային ու գրավիչ ի ն չ ֊ ո ր բան կա 

Լլվախեհ:սհք այդ խոսքից)։ Այս կերպարը մեր մեշ համակբանք Է տոա֊ 

fiughni մ ոչ միայն այն պատճառով, որ մենք ծանոթանամ ենք նրա հետ, 

երբ իրեն ազնիվ ու մեծահոգի ( պահում, այնքան ազնիվ, որ ինքնա-

սպան Է չինում, այչև իր խոր մտքով, շատ բան տեսնելու և հասկւսնա-

չու կարողությամբ* «Գրողը աանի, մարդիկ հարբեցողություն են անում, 

կրթված եբիաասարգութ յունն անգործությունից տարվում Է էս ն իր ա դոր ֊ 

ծեչի երազներով ու անուրջներով, այչանգաղվում թեորիաներով»։ 

Տեսություններով այլանդակվոՀ* երիտասարդության թվում Է նաև 

Ռոդիոն Ռասկոլնիկովըէ 

Ս,1Ւդր1'Դայէո'1{! կարողանում Է իր անսովոր մտքերին ասացվածքների 

ձև տալ. vԱշխարհում շիտակությունից ավելի դժվար և շողոքորթությու֊ 

նից ավելի դյուրին բան չկա։ Եթե շիտակության միայն մեկ հտրյոլրերոր֊ 

գա կան մասը կեղծ Է, ապա իսկույն դիսոնանս Է տեղի ունենում, և դը-

րան հետևում { սկանդալը»։ «Ռուս մարդիկ առհասարակ լա յն տթտփ մար-

դիկ են, Ավդոտյա Ռոմանռվնա, չայն են ինչպես իրենց երկիրը ու չափա-

զանց հակված են դեպի ֆանտաստիկա կաԱը, խառնաշփոթը»։ Հետա գա յում 

Դոստոևսկոէ վերջին վեպում՚ «ձարամաղով եղրայրնեբում», Ղմիտրիհ 

կասի. «Ոչ, fայն Է մարդը, նույնիսկ չափազանց լայն, ես կնեղացնեի»։ 

Ռտֆայեյյան տիրամոր մասին Ավիգրիգայլովի դատողությունները մաս՛ 

նա գիտորեն հետաքրքիր են. «Սիքսաինյան տիրամոր գեմքը հո ֆանաաս-

տիկ Է, խելքը գցած վշտահաբ գուշակ կնոջ դեմք Է, դուք այգ չե"ք նկա֊ 

աել»։ նկատել ենք, բայց երբ արդեն կարդացվել Էբ ՀՈճիր և պատիժ» 

վեպը, հենց դա Էլ դատողության ինքնատիպության ու ճշտության վկա-

յությունն Է։ 

Ավիգրիգայլովի խորաթափանցությունն տյնպիսին Է, որ նրա շատ 

մտքեր, ինչպես Ղոստոևսկու գրքերից շատ բան, ինքնուրույն արժեք &է» 

ստանում բոլորովին այլ, հեոյսվոբ ու չգուշակվող կոնտեքստներում։ Ինձ, 

օրինակ, միշտ թվացել Է, ոբ Ավիդբիգա յ ք վ ի ահա այս խոսքերը% <r£/f 

հա յրենիքում ավելի չավ Է, տ յստեղ գոնե ամեն բանի համ ար ուրիշներին 

ես մեղադրում ու ինքդ քեղ արդարացնում» ուղղակիորեն վերաբերում են 

մեզ։ Ինձ նույնիսկ թվում Է, որ մենք ուզում ենք ոչ այնքան ուրիշներին 

մեղադրել, որքան մե՛զ ցույց աալ։ Բայց վերադառնանք մեր թեմայինա 

V վիդրիգա յլովի կերպարը հարուստ Է իր բազմակողմանիությամբ* 

Նա հեաաքրքիբ ու խոբն Է և' որպես Ռասկոլնիկովի երկվորյակ, և' որ-

պես ինքնուրույն կերպար, որը թերևս Ռասկոչնիկովից հետո ամենից 

տվելի աչքի ընկնողն Է։ 

I X 

Ռասկոլնիկովը չէր կարող պատիժ չկրել։ Նա ուզում էր դատաստանի 

առջև կանգնել։ <ւՌուսկի վեսանիկի» հրատարակիչ Մ. Ն. Կաակովրհ 

դրած իր նամակում (պահպանվել է սևագիր օրինակը) Ղոստոևսկին ասս մ 

է. «Իմ վեպոսէ ակնարկ կա նաև այն մտսին, ոբ հանցագործության հա-
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մար ս՛րվող իրավաբանական պատիժը շատ ավելի քիչ է վախեցնում հան-

քագործին, քան մտածում են օրեն ս գիրն երբ. գա մասամբ նրանից է, »բ 

հանցագործն ինքն էլ pwrnjuiujbu սյսւՏտնչամ է տյն»: 
Որպեսզի վեպում ավելի խորությամբ րացահայավի այգ միտքը, Դոս-

տոևսկին ընդգծում է, որ Ռասկոլնիկովը f rbiui]UiGnrb& պատասխանատու 

չէ, օրենքը նբա համար սարսափելի չէ, քանզի նրան ուղեկցում է հաջո-

ղությունը h իբ դեմ խոսող ոչ մի հանցանշան չկա։ Եվ որպեոզի լրիվ 

հանգստացնի հանցագործին, Գոստոևսկին խաղի մեջ է մտցնում ներկա-

րար Նիկոլային, ոբը զրպարտում է ինքն իրեն ե պատբասա է կատա-

րածի հտմար պատասխան տալ (Ռասկոլնիկովի կտաաբած հանցանքի)։ 

Թվում է, թե սպանությունն իբ վբա վերցրած Նիկոչայը մեծ ձաոա-

յոէթյուն Է մատուցել Ռասկոլնիկովին։ Սակայն քրեականորեն ազատ Հան-

ցագործը բարոյապե» դէաևm աղատ չէ։ «Մտածում էի՝ հիմա այգ մարդք 

կգա, ինքը կգա, այն էլ շաա շուտ, եթե հանցավոր է, անպայման կգտ,— 

մ աս, ծում է Հ»բֆիբի Գետրովիչբ։— Մի ուրիշը չի գա, իսկ սա կգա»։ 

«Ռճիբ ե պաաիժ» վեպի վերնագրում իսկ ս յտախք|է հոմանիշ է 

մարդ բառին։ Չէ' որ պատիժն անխուսափելի է, քանի որ հանցագործը 

|r Եթե մարգ է, ուրեմն կպատժվի, ինքն իրեն կպատմի (աՄի 

"էրիւր չի դա, իսկ սա կգտ»)։ Ինչպես ասսւմ է Գրիգոր Նարեկացին. 

աԳտտակնիքն է գաժտն հաաուցմտն, մտքիդ մատյանում արձանագրված»։ 

Որքան շաա են շանհանգ ստանալու օրինական հիմքերը, այնքան բարո-

յապես ավելի շաա է ատոապում Ռասկոլնիկովը։ Պաաահակտն չէ, * բ 

ինքն իրեն մատնեց, երբ հայտնվեց «մարդասպանը»։ ՀաջոզութջսաԽ 

բարձրագույն կետը դարձավ նաև բարոյական տառապանքի բարձրակետը։ 

Որքան շատ էին քրեական հաջողությունները, այնքան մեծ էր աաոտս-

պանքը։ 

Ռասկոլնիկովը կտրող էր դիմագրել սրեն թին, և բավականին Հաջող 

կերպով։ Այգ մասին նրան տսում է քննիչ Գորֆիրի Գեաբովիչը» Նույն 

Պորֆիրի Պետրովիչը հասկանում է, որ Ռասէքչնիկովը չի կաբոգ դիմանալ 

ներքին հակասությանը, խղ*ի ղաաա»աաձին։ Ահա թե ինչ»» Գոաասեսկին 

պբում է՝ <rգտնվելով բտնտոսէ ն [ինեչսվ ագատ...»։ 

X 

Ռասկոլնիկովն ազատություն ձեռք բերեց, երբ ազատվեց իր սար-

սափելի գաղտնիքից, ազատությունը եկավ պատժի հեա միասին։ Եվ այս-

տեղ, ազատության մեջ, այսինքն բանտում, Ռասկոլնիկովր վերստին, 

նորից ու նորից խորհրդածում Է կատարած հանցագործության մտսին, 

փորձում Է գան ել իր ծրագրերի ողբերգական ձախողման պատճառները. 

ոԻմ խիղճը հանգիստ Է։ Իհարկե, քրեական հանցագործություն Է կա-

տարվել, իհարկե, խախտված Է օրենքի տառը և արյան Է թափված, դե 

ուրեմն հանուն օրենքի տաոի վերցրեք իմ գլուխդ-* աւ պբծավ գնտց»։ 

Իհարկե, այդպիսի դեպքում նույնիսկ մարդկաօթք** շաա բարերարն նբ, 

որոնք իշխանոէթյոէն։ չէին այլ իբե%ք էին ղավթեշ այե, Հեձց. 



իրենց աոաջին քայլերն անեփս պետք է "P մահապատժի ենթարկվեին, 

Բայց այգ մարդիկ դիմացան իրենց արարքներին, դրա համար Էչ lr«lGf 

իրավացի հ£, իսկ ես չդիմացա, հետևաբար իրավունք չսւնեի ինձ թույլ 

աալ այգ քայլր•< Ռասկոլնիկովը վերստին հանգում Է այն մտքին, սր 

սխալը ոչ թե «խղճով արյուն թափելու» տեսության մեք Է, այլ իր, 

պարզապես նա ա յ ն մարգը չէ, նա անընդունակներից է։ 

Սակայն այստեղ էչ՝ աքսորում, ազատության մեշ, մարդկային բնու-

թյունը չդավաճանեց Ռասկոլնիկովին. նա ենթագիտակցորեն, զգում է իր 

կողմից արդարացվող տեսության հրեշավորությունը, որը մի անդամ ար-

դեն հասցրեց նբտն աղետի» Ապաքինվելով, նա հիշեց այն երազները, 

որ աեսել էր տաքության ու զառանցանքի մ եք պառկած վիճակումt էնա 

անրջում Էբ, որ իբր թե ամբողջ աշխարհը մատնված Է ինչ-որ սարսա-

փեչի, Ասված ու չտեսնված ժանտախտի... Բոլորը անհանգիստ Էին ու 

միմյանց չէին հասկանում, ամեն մեկը կարծում էբ, որ միայն ինքն է 

ճշմարտություն ասում, ու նայելով ուրիշներին՝ տանջվում էբ, կուրծքը 

ծեծում, չալիս էր հեծկլտում... $գի տէին ում մեղադրել, ում արդա-

րացներ Մարդիկ ինչ֊որ անմիա ցասումով սպանում էին իրար... Քա-

ղաքներում ամբողշ օրը ահազանգ էին աալիս, կանչում բոլորին, բայց 

թե ով և ինչի համար էր կանչում, այգ ոչ ոք չգիաեր, ու բոլորն էլ ան-

հանգիստ էին։ Թողեցին ա մ ենասովորա կան արհեստները, որովհետև ամեն 

մեկն առաջարկում էբ իր մտքերը, իր ուղղումները ու չէին կարողանում 

համաձայնության գալ. հողագործությունը կանգ առավ։ Տեղ-տեղ մար-

դիկ խմբվում էին, համաձայնում որևէ բանի մասին, երգվում էին չբա-

ժանվել, բայց իսկույն, բոլորովին ուրիշ որևէ բան էին սկսում, քան 

Հձնց այգ պահին իրենք էին աոաջարկել, սկսում էին մեղադրել իրար, 

Տովսւմ էին ու միմյանց կոտորում... Ամբողջ աշխարհում միայն մի քտ-

լի մարդիկ կարող էին փրկվել, գրտնք մաքուր և ընարյալ մարդիկ էին9 

"Բ Կ՚՚չվ—Հ էին մարդկանց նոր ցեղ ու նոր կյանք սկսել, նորել ու մաք-

րել երկիրը, բայց ոչ ոք և ոչ մի տեզ չէր տեսել այգ մարդկանց, ոչ ոք 

չէր լսել նրանց խոսքերն ու ձայները»t 

Այստեղ խոսվում է Ռասկոլնիկովի տեսության հասարակական վտան-

գի՚ հանցագործություն կատարելու ընտրյալների իրավունքի մասին։ Աչն 

կարծես թե ներկայացված է հետագա զարգացման մեջt Ցույց է տրվածֆ 

թե ինչ կարող է լինել, եբր այգ տեսությանը հավատան նաև Ռասկոլնի-

կովի հետնորդները* Աղե տի մասշաաբնևբն աներևակայելի են՛. Ընդ ոբում0 

բարիք գործեջոէ ռասկոլնի կովյան խոստումն այստեղ չի էլ հիշաաակ-

վսւմ* Բարի գործերը հանցագործության փոխարեն կամ հանցագ ործու* 

թյան շնորհիվ, մի աչն խայծ են, պատրանք» 

XI 

?,. Ռասկոլնիկովը հտնցտգոբծությտն էր գնում՚ մարդկանց հետ մ իա* 

նաչուէ նրանց «դնելու համար, սակայն հանցագործությունը օտարացրեք 

bp**' թվաց, թե այգ րոպեին կարծես մկրատով ինքն իբե* 
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կտրեց ամենքից և ամեն ինչից»։ Այգ մասին էր մտածում Ռասկոլնի-

կովը, երբ հանցագործությունից հետո կանգնել էր կամրջի վրա, որտեղ 

տոաշներում, ուսանող ժամանակ, սիրում էր կանգնել ե «ակնապիշ դի-

տել, իրոք հիասքանչ այգ համապատկերը»։ Այդտեղ, հենց այդ րոպեին 

նա անհաղթահարելի պատնեշ զգաց ոչ միայն իր և մարդկանց, այլև իբ 

անցյալի ու ներկայի միջև։ Նա կտրված է մարդկանցից և ինքն իրենից։ 

Խառնվածքը երևում է ամեն ինչումt Եվ աոաջին հերթին նրանում, 

որ Ռասկոլնիկովը կարծես թե ջանում էր հեռանալ ինքն իրենից։ Նրա՝ 

Ռասկոլնիկովի, համար գմվար էր մենակ մնալ Ռասկոլնիկովի հետ։ Այս 

հանգամանքը հատկապես ընդգծվում է վեպում։ Ալյոնա Իվանովնա յի 

տուն փորձնական ա յցելութ յունից հետո «ինչ-որ բան նրան քաշեց դեպի 

մարդիկ»։ «Մի՛՛թե գա կլինի»,— սարսափով մտածեց նա, և թողնելով 

նստարանը, գնաց, համ ար լա վագեց։ Նա ուղում էր շուռ դալ դեպի տուն, 

սակայն տուն գնալը նրան հանկարծ խիստ գգվելի թվաց, ա հա արդեն 

երկու ամսից ավելի էր, որ նա այղ բանի մասին էբ մտածում հենց 

այնտեղ, իր անկյունում, հենց այդ զարհուրելի պահարանում, և նա գը-

նաց անորոշ ուղղությամբ»։ Ռասկոլնիկովը այնպես է շտապում ազաա-

վել գողացածից, կարծես աղատվում է ինքն իրենից, հանցագործից։ 

«Ամեն ինչ վերջացած է։ Հանցանշաններ չկան»։ &այց հանցանշաննեբն 

իր մեջ Լին։ Իսկ ինքն իրեն քարի տակ պահել չէր կարող։ 

* * * 

Ներքին երկվության, օտարացման այդ վիճակը դաոնում է բարոյա-

կան սարսափելի ողբերգության աղբյուր։ Աատկովին ուգզած վերոհիշյալ 

նամակում ասվում է, որ Ռասկոլնիկովը ստիպված էր մաանել իրեն, «որ-

ւ՚1 ես զի թեկուզ ե կործանվի աքսորում, բայց նորից միանա մարդկանց* 

մարդկանցից կտրված ու բաժանված լինելու զգացումը, որ նա զգաց 

հանցագործութ լան կատարելուց անմիջապես հետո, տանջում էր նրա ն»։ 

Այս միտքն անցնում է ամբողջ վեպի միշով։ «Առանց մարդու ախր 

ինչպես կարելի է ապրեր Հիմա ինչ կլինի քո վիճակը»,— սարսափում է 

Սոնյան։ Սակայն նրանից առաջ սարսափում է ինքը Ռասկոլնիկովըt «QT, 

ինչպես եմ ես հիմա ատում պառվուկին»,— տանջվում է նա։ Ռասկոլ-

նիկովը հիմա նրան ատում էր բոլորովին տյլ պատճառով, նա կարծես 

ծաղրել էր իրեն, u i r j i u t թ ա փ ե լ ո ւ իր գաղափարի համար դարձել էր 

խայծւ Ռւբիշ ա ն դա մ ն տ դրա համար «կսպաներ նրան», վաշխառու պա-

ռավի նկատմամբ Ռասկոլնիկովի այս երկրորդ1 սպանությունից հետո 

առաջացած ատելությունը, նախորդից ավելի ուժեղ էր։ Ռւ նա երազ է 

տեսնում, իբրև թե մի ուրիշ անդամ սպանում է իր համար այժմ արդեն 

կրկնակի ատելի պառավին, իսկ պառավը ծիծաղում է նրա վրա, ձեռք 

առնում, «կացնի յուրաքանչյուր հարվածից հեաո ննջարանից ավեքի ու 

ավելի պարղ էին լսվում ծիծաղն ու փսփսոցը»։ 

Երագը միստիկա է, հիվանդություն, մինչդեռ Ռասկոլնիկովի հիվան-

դությունն իր ո ւլ ութ յա ն է, նույն քան սարսափելի, որքան երազը։ 
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Ռասկոլնիկովը համոզեք իրեն հանցագործություն կատարել և ա յ գ ֊ 

պես ամոթաչի ձևով, այդպես ապաշնորհ կերպով խայտառակվեց ։ նա 

ամաչում էր իրենից։ Ամաչում էր ոչ թե նրա համար, որ չկարողացավ 

հանցագործ դառն աչ, ա յլ որ չկարողացավ խեղճերի պաշտպանը դառնար 

Աքսորականներն անգամ «արհամարհում էին նրան, ծիծաղում էին նրա 

հանցագործության վրա»։ Ռասկոլնիկովլ» պատրաստ էր կրել պատիժը, 

անդամ ուզում էր գա, բայց ոբ իբ^յ[ըա մֆծտղեի"նէ Ո՛՛չ, նա դա չի կա-

րող տաներ Որոշելով ամեն ինչ խոստովանել՝ Ռասկոլնի կովն ասում Է 

Սոնյային. «Չեմ գնա։ Եվ ի՞նչ պիաի ասեմ, պիաի ասեմ, ոբ սպանեցի, 

իսկ փողերը վերցնել չհամարձակվեցի", հա , Քարի տա Կ թաՔՑԲԻ"* 

Բայց չէ" որ նրանք կծիծաղեն ինձ վրա, կասեն՝ հիմար ես, որ չես վերց-

րել։ Վախկոա ես ու հիմար։ Նրանք ոչինչ, ոչինչ չեն հասկանա, Սոնյա՛, 

և արժանի չեն հասկանալու։ Ինչո՛ւ գնա մ»։ 

Եվ իրոք, Ռասկոլնիկովին չհասկացան. «Անհավանական թվաց ա յն 

հանգամանքը, ոբ նա ոչ մի անգամ չէր բացել քսակը և նույնիսկ չգի-

տեր, թե դրա մեշ որքան փող կա... Երկար փորձում կին պարզել, թե 

ինչո՞ւ մեղադրյալը միայն այգ հանգամանքի նկատմամբ սաու մ է, մինչ-

դեռ մյուս րոլոբ դեպքերում կամավոր կերպով ճշգրիտ ցուցմունքներ է 

աալիս»։ Համանման մի դրվագ էլ նկարագրված է «Կարամազով եղ-

բայբնեբում»։ Կաաերինա Իվանովնան դատարանում պատմում է, թե ինչ-

պես Դմիտրի Կարամազովը ցանկացել է օգտվել նրա անելանելի վիճա-

ծից (կգաս մոաս, կսաանաս հինգ հազար ռուբլին, որով կփրկես հորդ)* 

Րայց երբ Կատեբինան գնաց նրա մոտ, Կարամազովը ավեց նրան փո-

ղերը, խոնարհվեց ու թույլ ավեց գնար Եվ ահա Ս կոտոպռիզոնևսկի բնա* 

կիչները (Դմիաբի Կարամազովին դատում էին հենց նույն Սկոտոպռիգո-

նևսկում) Հքինոա ծաղրով հետո խոսում էին... որ այգ պատմությունը 

գուցե և այնքան էլ ստույգ չի, հատկապես այնտեղ, որտեղ սպան թույ| 

է ավել աղջկան գնալ «իբրև թե միայն հարգանքով խոնարհվելով»։ 
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Վաշխառու կնոջ աուն կատարած փորձնական այցելության Ժամանակդ 

պաաուհանից նայելով «պայծառ լուսավորված մայր մտնող արևին», 

Ռասկոլնիկովը հանկարծ մտածեց. trՈւրեմն այն Ժամանակ էլ արևն այս-

պես լուսավորելու է...»։ Ռասկոլնիկովն ուսումնասիրում էր սենյակը, 

սաապահում մանրամասները։ Սակայն արևի մասին միտքն (aՈւրեմն ալն 

ժամանակ էլ այսպես կլուսավորի արևը») այստեղ նաև այլ նշանակու-

թյուն ունի, այ դու կսպանես մարդուն, իսկ արևն առաջվա պես կլուսա-

վորի։ Այստեղ արդեն Ռասկոլնիկովը նախազգում է, որ այն ժամանակ 

արևն իրեն չի լուսավորի, որ աշխարհը նրա համար վւուլ կգա, և ինքը 

մարգ սպանելով՚ կկորցնի այն՝ այս աշխարհի արևը։ 

Ռասկոլնիկովը հիվանդագին սրությամբ զգում է, որ աշխարհում իր 
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համար շատ բան կփոխվի, ե սիրաբ սեղմվում է օտարացման ցավից. 

*Մի շաբաթից, մի ամսից Հետո կալանավորների կառեթով այս կամրջի 

վրայով ին1 կտանեն ոբեէ տեղ, այն մամոնակ եո ինչպե** կնայեմ այո 

ջրանցքին, սա պետք { աքահեմ մտքսՎ։էս,— աոկայծեց նրա գլխում ։— 

9>հա մի ցուցանակ, ես այն Ժամանակ ինչպե" ս եմ կարդալու այդ ա ա՛ 

ոնրը։ ԱՀա գբա վրա գրված Է cTaBS pnmeCTBO» • պետք J ա/7 

fl1֊ն, 0 տաոր, ու մի ամսից հետո նայել դրան, Հենց ալդ Շէ֊ին. այն ժամա-

նակ ես ի՞նչպես կնայեմ, ի՛՛նչ կզգամ ( ք*նչ կմտածեմ...» 

A աաա.ի հետ կապված ա յ*§ աննշան մանրամասնությունը՝ սխալ գբբ-

Ված բառում, այն շյուղն Էէ որից կառչում Է Ռա սկոլնիկովը՝ գիտակցե -

ջսվ իր երազանքի A միաժամանակ իր կյանքի խորտակումը* 

Գուցե trToBBJWIIIlPCTBO1* բառը պատահական չի" վերցված։ Գուց՚յ 

ինչ֊որ տեղ, ենթագիտակցության մեջ շատ թույլ, Հազիվհազ առկայ՛ծում 

Է այգ բառի նշանակությունը, բայց այնքան թույլ, որ անբացատրելի (t 

ծվս մի մանրամասն ութ յան* Այն տրված ( վեպի սկզբում ե որո՝ 

իմ ա ստով համանման Է վերջին, եղրափակոզ գլխում Ա ա առի մասին 

մեջբերված հատվա՛ծին» 

Կացինը թևատակին (կացինը կախված Է վերարկուի ներ սի կողմից) 

Ռասկոլնիկովը գնում Է սպանելու պառավինէ ճ ան ապար Հին նրան զբա-

ղնցնոլմ են բալորովին կողմնակի մտքեր՝ Յոէսուպովյան այգին, շատըր-

Վանների կառուցումը, Ամառային այ դին ե Մ արս յան դաշտըէ այգիների 

պակասը քաղաքների առավել խիտ րնա կեցված մասերում... 

Մանբամասները զոէգահեո են. 

այ Ռասկոլնիկսվը գնում Է սպանելու ե մ ա ա ծում Է կողմնա կի բա-

ների մասին։ 

ր) Ռասկոլնիկովյ։ գնոէմ է խոստովանելու իր սպանությունը ե մաա-

4ոէմ Է կողմնակի բանի մասին։ 

Ե՛վ աոաջին, ե' երկրորդ դեպքում նա ոչ թն գնում Է, այլ տանում Է 

իրեն։ Ռասկոլնիկովի խորհրդածություններն այգիների k քաղաքների 

առավել խիտ բնակեցված շրէանների մասին զարմացնում են նրան։ Նա 

զարմանում { իր վրա, իր խոՀերի առա ր կա չի վրա, բայց անմիջաւղես 

Էլ բացատրում ք իրեն, «էՀավանորեն նրանք, ում մահապատժի են տա-

նում է մ աքերով կաոՀում են բոշոբ առարկաներից* որոնք հանդիպում են 

ճանապարհին» է 

v, . , * * * 

Ի դեպ այս բնարոյ մանրամասնությունը հետաքրքիր Է նան նրանով, 

«ր Ռաակպն իկովը գնում Էր ա պանն լու (ե իրոք սպանեց՝ ն Mf միայն մի 

մ արդու)* M թչպեա Հեաա պարզվեց, նա մահապատժի Էր դնալմ, այս-

^է» էոաած, ինքն իր*ն կառափնարան Հր տանում* Zhmn նա կատի Սոն֊ 

յային. աՄի՚թե այդպես են դնում սպանելու, ինչպես ար նա այն ժա-

մանակ գնացի։ ծ » քեգ նբբնէ կպատմեմ, ի ինչպես գնացի... Մի՛թե 

ե» պաոավին սպանեցի։ ku ինձ սպանեցի և ոչ թե պառավին»։ 

Իհարկե, պատահականորեն չի Ռասկոլնիկովր, թե ի ^ է ս է 
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նա այն ժամանակ գնացել, նա կարծես Հ^րհիչել է աալիս մեզ վերր 

նշված բառերը. <rՀավանորեն նրանք, սւմ մահապատժի են տանում...»։ 

Եվ նրանք, ովքեր իրենք են մահապատժի գնում։ Աննա Կարենինան (նրա 

մեշ արդեն հասունացել Էր ինքնասպանության միտքը) դնում Է կալա-

րան» ճանապարհին նրա գիտակցությունն ընկալում Է իր Համար կ"Ր' 

ծանվոգ աշխարհից ինչ-որ մ անրամասներ, գիտակցությունը համառորեն 

կառչում Է աշխարհից, աշխարհի մնացորդներից. «Այո, ինչի մասին Էի 

ես վերջում այդքան չավ մտածում,— աշ(ս էքսում Էր հիշել• նա.— Տյուա-

կինի՞ coiffeur* Ոչ, այն չկ»> 

* * * 

Ի տարբերություն Ռասկոլնիկովի՝ Կարենինան ինքնավերլուծությամբ 

չի զբաղվում, այդպիսի մանրամասնությամբ շի փորձում բացատրել իր 

արարքներըt Ռասկոլնիկովը բացատրում Է, վերլուծում, նա իր Էությամբ 

այգպիսին Էւ Դոստոևսկուն ընդհանրապես գրավում էր վե ր լուծ ութ լանն 

ա ինքնավերլուծությունը։ Հատկապես դա ավելի ուժեղ է արտահայտվել 

աՕճիբ ե պատիժ ում at Վեպի սևագրություն ներում այդպես էլ ասված է. 

«Վեր հանել բոլոր հարցերըյյ( Վեպը հարուստ չէ դեպքերովւ Խոսքն ավե-

լի շատ ապրումների, խղճի տանջանքների, մարդկային տառապանքի մ ա-

սին է՝ մանրամասն, երկակի բացատրություններով, հոգեբանական վեր-

լուծություններով։ Թերևս այդ է պատճառը, որ այդքան հեշտ ե այդքան 

դժվար է գրվում այս վեպի մասին։ Դոստոևսկին կարծես ամեն ինչ ասել 

Հ' ապագա հեաազոտոզների, քննադատների ու գրականագետների փո-

խարեն էլ է ասեր eՈճիր և պատիժ» վեպը իրադարձություններով հարուստ 

չէ, սյուժեն զարգանում (՚ հենվելով հոդերանոլթյս ն, վերլուծության k 

ինքնավերլուծության վրա։ Այստեղից էլ հեղինակին դիմելու (ավելի հա-

ճախ, քան գա սովորաբար լինամ է) հրատապ անհրաժեշտությունը, նա 

կարծես կանխել է վեպի վերլուծաթ չու նը։ 
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Ավգոտյա Ռոմանովնան ասում է եղբորը* Ռոդիոն Ռասկոչնիկսվին, 

«եթե ես որևէ մեկին կործանեմ, այդ մեկը հենց ես ինքս կքինեմ։ Ես դձ* 

ոչ աքի չեմ մորթեր.. Ի՛նչ ես այդպես ինձ նայում։ Ինչո՛ւ այդպես գու-

նատվեցիր»։ Ավգոայա Ռոմանովնան ուզում է ասել k ասում է, Ար Որս-

շեչով ամուսնանալ Պյոտր Պետբովիչ Լուժինի հետ, նա ոչ մի վաա քան 

չի անումՏ սր ևղրայրն իր նկատմամբ անարդարացի է։ 

Սակայն բառն, ինչպես հայտնի է, բազմիմաստ է, k այս կամ աքն 

նշանակությունը (կամ միանդամից մի քանի իմաստներդ) արտահայտ-

վում է • կոնտեքստում» Դա հենց որոշում է բառի իմ տսաարանական 

սահմանները* Գեղարվեստական սաեղծ ադՈրձութ յան մեջ խ+աքք կարող Հ 

երկակի Հասկացվել. 
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(I J տվյալ նախադասության կոնտեքստում, ինչպես վերը տեսանք, 

բ) ամբողջ ստեղծագործության կոնտեքստումւ 

Ավդոտյա Ռոմանովնան ասում է եղբորը՝ Ռողիոն Ռասկոլնիկովին. 

crԵս դեռ ոչ մեկին չեմ մ ո բթել»։ Այս խոսքերն ամբողջ կոնտեքստ ում 

այսպիսի նշանակություն ունեն, ես դեո չեմ մորթել, իսկ դու, եղբայրս, 

մ Որթ ել ես, սպանել ու թալան ել ես։ Այս մյուս միտքը հայտնի չէ Ավ֊ 

դո ա յա Ռոմանովնային, նա չի հասկանում, թե ինչու է եղբայրն այդպես 

նայում նրան, ինչու է այդպես գունատվեր 

Մեզ հետաքրքրող տեսանկյունից ուշագրավ է հետևյալ հատվածը։ 

Սվի,յբիգայլով. 

(է—- Երբ ես ներս մաա ու տեսա, որ դուք պառկած եք փակ աչքերով 

ու քնած եք ձևանում, իսկույն ինքս ինձ ասացի՝ ռ սա հենց նա է, որ կա»։ 

— Այսինքն ո՛վ, ինչի" մասին եք խոսում,— գոլեց Ռասկոլնիկովը։ 

— ^ չ ի մ ասի՞նt ճիշտն ասած, չգիտեմ պար ղամա ութ յամ ր ու 

մի տեսակ շշկւվելով վւնթփնթաց Մ վիդր իգա յլովը։ 

Իսկ Ռասկոլնիկովը գիտի խոսքն ինչի մասին է՝ սպանության մասին 

է։ Սվիդբիգա յլովը «ճանաչեց» մարդասպանին։ 

Գործի էությունը հայտնի է միայն Ռասկոլնիկովին և մեկ էչ նրա 

գաղտնիքներին հաղորդակից ընթերցողինr Եվ միայն նրանք են լիովին 

հասկանում տեքստըւ Մ ւ ս ր դ ա ս պ ա ն ը հաղորդակցվում է մարդկանց հեա, 

որոնցից ոմանք չգիտեն և չեն էլ կասկ ածա մ, որ նա մարդասպան է, 

մյուսները, չնայած կասկածում են, բալ$ չգիտեն, օր նա սպանել է, և 

միայն ամբողջ վեպի կոնտեքստում են դրսևորվում բառի կարևոր, կողմ-

նակի հայացքից թաքնված իմաստաբանական նրրութ լուններր։ Միա:ն 

քննիչ Պորֆիրի Պետը ովիչն է գլխի ընկնում տեբսաի երկրորդ պլանի 

(իմա՝ կոնտեքստի) մասին։ Նա ասում է Ռասկոլնիկովին. «Ձեր յուրա-

քանչյուր ր առր կրկնապատիկ իմաստ ունի, ասես դրա տակ մի ուրիշ 

բառ էլ է թաքնված»։ 

* * * 

Յուրաքանչյո՛ ր րաոի ետևում մի այլ րառ կա* Բացահա լաի ետևում 

թաքնված է գաղտնին, ճակատագրականը, որը և շարադրանքին տալիս 

է առանձնահատուկ խորության և շարժում։ Մայրն ասում է որդուն, «Այն 

ամենը, ինչ ոբ դու անում ես, հիանալի է»՝ չիմանալով ինչ սարսափելի 

իմաստ կա իր խոսքերում։ «Այդ ինչպես դուք, այնուամենայնիվ, ար-

յունոտվեցիք,—֊ ասում են Ռասկոլնիկովին, որն օգնում էր տեղափոխել 

կառքի տակ ջախջախված Մարմել ադովին ։ «Ար, արյունոտվել եմ... ամ-

բողջովին արյունոտվել»,— պատասխանում է Ռասկոլնիկովը t Նա ուրիշ, 

իր թափած արյան մասին էր ասում։ Ահա նա զառանցում է, նրան թվամ 

է, թե ծեծում են տանտիրուհուն. «Արյունը... ի՞նչ արյուն...֊- սփրթնելով 

ու դեպի պատր քաշվելով, փնթփնթաց Ռասկոլնիկովը»։ 

Առանց ետին մտքի ասված խոսքերում իսկ Ռասկոլնիկովը իրեն մեր-

կացնող իմաստ է տեսնում։ Բառերը հետապնդում են Ռասկոլնիկովինt 
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Բառերը կարծես վերքի վրա Լցված աղ լինեն։ Ռազ Իւմիխինը հենց ա յ ն ֊ 

պես Ռասկոլ1փկովին ասում է քննիչ Պորֆիրի Պեարովի-ի մասին. աԻսկ 

գործը գիտե, գիտե... Անցյալ տարի նա սպանության մի գործ պարգեց, 

որի համարյա բոլոր հե աքերը կորած էինւ Շաա, շատ, շատ ( ցանկա-

նում քեղ հետ ծանոթանալ»։ 

* * * 

* 

Ռասկոլնիկովը դեռ չի խոստովանվել, նա դեռ դիմանում է, դեռ հայտ-

նի չէ, որ մարդասպանն ինքն է, րայց րտոերը (հիմնականում հարա-

դաա մարգկա նց ասած բառերը, որոնց համար Ռասկոլնիկովը կասկադ 

ծից դուրս է) մերկացնում են նրան որպես մարդասպանի։ Իրականությու-

նը թշնամաբար է ար ամ ա դր վա ծ նրա հանդեպ։ Խոսքն արտացոլում է 

իրականությունը։ Իրականության հեա ունեցած, նրա անհամաձայնություն 

նը միստիկական, հբեշավոր ձևեր է ստանում։ Հայտնվում է հանկարծ՛ 

քաղքենին. Հ գետն ի տ ակի մարդը», հարցնում է դռնապանին արԴ J"$ 

որտեղ է ապրում Ռասկոլնիկովը։ Ռասկոլնիկովը հասնում է նրանt փոր-

ձում է խոսել հեաը։ Մռայլ անծանոթը զրօւյցի չի ր սնվում։ «Մարդաս_ 

պա ն»,— ասում է նա Ռասկոլնիկովին և կրկնում՝ «Դու մարդասպան ես»է 

Գետնի տակի մարդը Ռասկոլնիկովի համար թշնամական իրականության 

մարմնավորումն Է։ 

Պատահականորեն ասված բառերն Ոէ դեպքերը Ռասկոլնիկովքէն պա-

հում են հոգեկան սարսափելի լարվածության մեշ, մշտական տապալման 

սահմանագծում ։ 

«Հենց նոր Էր ուղում բանալ դուռը, երբ այն ինքը բացվեց։ նա 

ցնցվեց ու ընկրկեց։ Դուռը բացվեց դանդաղ ու կամացուկ, ու հանկարծ 

երևաց երեկվա մ արդու կերպարանքը, ասես գետնի տա կից ijntru b l j < u i | » l 
Ամեն ինչ, ամբոդչ կ յանքը Ռասկոլնիկովի դեմ Էր դուրս եկեր Ամեն 

ինչում նա հայտնաբերում Է գաղտնի, իր համար թշնամական իմաստ* 

երբեմն պարուրված միստիկական ձևերով, որոնք ի վիճակի են մարդուն 

հասցնելու հոգեկան ցնցման ծայրահեղ սահմանին։ Ռասկոլնիկովն ապ-

րում Է համընդհանուր դավադրության մթնոլորտում։ 

Ապագա կյանքի, հավիտենականության մասին Ավիդրիգա յլովն ասում 

Է նրան, r Երևակա յեցեք, որ հանկարծ դրա փոխարեն այնտեղ կլինի 

զա կան բաղնիքի նման մի փոֆրի^> մրակալած սենյակ, դրա /"»/«/' ան֊ 

կյուններում սարդեր, և ահա համակ հավերժությունը»։ Այն ա մենը, ինչ 

Ավիդրիգա յլովն ասում Է ապագա կյանքի մասին, Ռասկոլնիկովի ներկա 

կյանքի պատկերն Է՝ նրա հոգին դեսուդեն Է նետվում փոքրիկ սենյակում, 

ոբաեղ միայն սարդեր կան։ «Երեկ մի մարգ ինձ ասաց (Ավիդրիքտյլիվր* -

Է. Մ ՛ ) , թե մարդուն օգ Է հարկավոր, օդ, օդ։ 

Ես ուղում եմ հիմ ա գնալ նրա մոա և իմ անալ, թե դրանով իհլ Է 

ուզում ասել»։ նա խեղդվում Է իր սենյակում։ Միակ ելքբ պատիժը կրեչր 

ե ազատություն ձեռք բերելն Է։ Այդ մասին Ռասկոլնիկովին ասում ( Պոր» 
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ֆիրի Պետրովիչը՝ կրկնելով Սվիդբիգա յլովի խոսքերը՝ «Հիմա ձեզ օդ 4 

Հարկավոր, օդ, օդ» է 

Սակայն օդն ու հանցագործությունը ան համատեղելի երևույթներ ենէ 

Նպատակը երբեք չի արդարացրեԼ ժիջոցը, եթե այդ միջոցը հանցագոր-

ծությունն Էէ Մինչդեռ ինչքան մարդիկ (երբեմն նույնիսկ ժողովուրդ ներ) 

ողբերգականորեն սխալվել են այդ հարցում՝ ենթադրելով, թե հանցա-

գործությունը թույլատրելի Է, միալն թե նպատակը լավ {ինի։ Երբեմն Է{ 

վկա լակոլել են ազգային շահերըւ 

9Բարի» հանցագործությունը նույն հ անցա գործ ութ յունն էէ 

* # * 

«Հայոց գրերն իրենց ուրվագծերով մարդու մարմնի ապաքինվող վեր-

քի հետքեր են հիշեցնում»— մի առիթով ասել ( վրաՏ բանաստեղծ Ֆրի-

գոն Խալվաշին։ 

Հայ գրողները, ինչպես ե հաչ թարգմանիչները, Մեսրոպ Մաշտոցի 

ժամանակներից ի վեր արել են ամեն ինչ, հայրենիքի մարմնի վերքերը 

ապաքինելու համար։ Նրանք գրում Էին հայոց այբուբենի տառերը ինչ-

պես կարն են դնում վերքի վրա։ 

Դոսաոեսկու վեպերի հայ թարգմանիչները («Ոճիր և պատիժը» թարգ-

մանել Է Հ. Մաղմանյանը) շարունակում են ավան ղու յթը։ 

Հազար տարի { անցել այն ժամանակից, երբ Գրիգոր Նարեկացին 

գրել Է. «Կցորդակի՛ց լեր բժշկապէս, ե մի' ի խուլդ ը նտրութեան կոչկ# 

դատավոր ար ար»։ 

Ֆեոդոր Դոստոևսկին քննության է կանչում որպես բժիշկ։ Նա ցա-

վակցում է։ Նա նւսխազգուչացնոէմ Է։ 

ԼԵ՚ԼՈՆ ipipsaaiu* 
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ՖԵՈԴՈՐ ՄԻԽԱՅԼքիԼԻՉ ԴՈՍՏՈԵՎ.ՍԿԻ 
HCJir L սյասփժ 

Վ1 պ 

ZIOCTOEBCKHR Q>EROP MHXAH/IOBHM 

npecTynJiewHe H HaKaaaHHe 
P o m a H 

(Ha apMHHCKOM »3WKe) 
H34aTe^bCTB0 «CoaeTaicaH rpox» 

EpeaaH. 1980 

Խմբագիր* Գ. Գ. Խաչատրյան 
Նկարիչ* Ան. Վ. Գւսսսյսւրյան 
Գեղ. խմբագիր՝ Վ Ա. Հարությունյան 
Տեխ. խմբագիր՝ Ա. Տ. Կովկասյան 
Վերստուգող սրբագրիչ b. Պ. Պոաոյան 

HB No 2544. 
ձանձնվաձ I շարվածքի 3. 05. 79 թ.։ 

ն սարա գրված է տպագրության 2. OS. 80 թ.։ 

Ֆորմատ 84X.108^j^2* Թուղթ տպագրական 1 Տառատեսակ՝ «Գրքի սովս՛ 

րական»։ Տպագրություն՝ բարձր։ 36,96 պայմ. տպագր. մամ., 32,85 

հր աա. մ ամ։ 

Պատվեր 101։ Տպաքանակk Տ) 000։ Գինր՝ 3 ո., 

<rՍովետական գրող» Հրատարակչություն, Երևան — 9, Տերյան 911 

H3aaTe^bCTBo «CoBeTaKaH rpox», EpeB3H-9, yj\. TepHHa, 91. 
ՀՍՍՀ հրատարակչությունների, պոլիգրաֆիայի և գրքի առևտրի գոր-

ծերի պետական կոմիտեի Հակոբ Մեղապարտի անվան պոլիգրաֆկոմ բի* 

նատ, Երևան — 9, Տերյան 911 

ncwiHrpa({)KOM6HiiaT hm A. MeranapTa rocKowmeTa Apw. C C P no ae-
;iaM H.^taTejib^TB, nojinrpa^mH h khhhchoh TopioiuiH, EpeaaH-9, yn. 
TepHHa, 91. 




