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Maloningasis Pone!^

Jusu LAiSKA skaiciau vis labiau stebedamasis, nerimaudamas o galq
gale ir visai ituzfs. Koks sumanymas! Rasyti knyg^apie miisii svent^i
pamiseli! Dr^si ir visiskai neatsakinga ideja: juk kas gi tas jurodivas?
Tie, kurie Rusijos istorij^pazista veikiau is legendq ir pasakojimq, o ne
is rimtq studijq, pasakoja, jog pries daugeli amziq po musq. neaprepiam^
saliklajojopusnuogiai pamiseliai, apsimetineJQ sventaisiais. Rusq. liaudis,
kuri^ kaip Jus tikriausiai zinote, pazistu taip gerai, kaip retas kuris kitas,
itin pamaldziai garbino siuos keistuolius ir klajunus. Kartu jn bijojo - net
carai, kuriuos sventieji pamiseliai sugebedavo pazeminti ir zmoniq akyse
sutrypti J4 dievisk^^galyb^. Nei palaimintieji vienuoliai ir atsiskyreliai,
nei garbingieji senoliai, nei sventieji senoves kunigaiksciai, niekas kitas
nebuvo Rusioje taip garbinamas. Tikriausiai prisimenate Vlas^ kuri
taip nuostabiai aprase musq poetas (tas pats, kuris budamas liberalas ir
pirmeivis, leido sau rasyti juokdariskus eilerascius apie burliokus!):
Sena, prairusia rudine
Basakojis, plika galva.
Per miest^ eina pasitemp^s
Senolis, zilas, lyg balandis...
Keliais, miestais ir kaimais
Tolygiai, oriai zengia
Rankoje sventa knyga, paveikslas...
Sunki grandine gelezine
Tyliai zvangcioja po rubais.
Grazus vaizdinys, lygiai kaip cerkves kupolas derantis musq krastovaizdyje. Taciau siandien nebera Vlasq. Siandien Rusijoje nebesutiksite
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jurodivo, nors isvaiksciotumete j^skersai isilgai. Jurodivai dingo. Ar is
tiesnjie gyveno pries daugeli amziq., kaip pasakoja liaudis - net tai nera
aisku, jei tikesime musii mokytaisiais istorikais. Taciau svarbiausia, maloningasis pone, tai, jog net jei jie buvo, nezinia kas sie jurodivai buvo
is tiesq. Visiskai nezinoma.
Laiske primenate, jog kadaise ketinau parasyti roman^ „Jurodivas".
Taip jipavadinau, regis, sesiasdesimt astuntiyimetq s^siuvinyjel Taciau
netrukus atsisakiau sio nevykusio sumanymo. Jus net nenumanote,
kodel, nors tai visai paprasta. Jau sakiau, jog knyga apie jurodiv^ butq
izuli ismone, o gal ir sventvagyste, jei tai is tiesii buvo tikras sventasis:
niekas negali bQti tuo tikras.
Ar zinote, k^ parasiau uzuot ras^s ji? Puikiausiai zinote. Parasiau
„Idiot^" ir sudejau [ si romane^ vis^ savo sielE^. Anaiptol neturite man
pasakineti, kaip daro kai kurie nevyk? Dostojevskio specialistai, jog Levas Nikolajevicius - tai tarsi isikunij^s jurodivasl Tai neva sumanu, bet
is tiesn kvaila. Pagaliau, velniai jij visii nemate. Kas gi tas kunigaikstis,
vienu metu apsimetinej^s ir Hutu, ir pele? Tikras idiotas! isiziurekite
atidziau, kaip tas keistuolis atrodo. Kvaistelej^s atvykelis is tolimos salies
placiu storu apsiaustu be rankoviq, su milzinisku kapisonu, visiskai tokiu,
koki daznai ziem^devi keleiviai kur nors uzsienyje... Jo rankose kadaravo plonas seno isblukusio fuliaro rysulelis, kuriame matyt biita visos
jo keliones mantos; apsiav^s jis buvo stor^padiikurpemis su... stibletais.
Argi taip atrode musiskiai sventieji? Kalbama, jog tai - kunigaikstis, is
senos gimines, apie kuri^ seniai nebegirdeti. Kas gali patikrinti, ar jis
is tiesii atvyko is gydyklos tolimojoje Sveicarijoje? Is gydyklos, o vis
delto neisgydytas. Atkeliavo nezinia is kur ir net nezino, kur ir ko atvyko!
Atrodo, jaunysteje Sveicarijoje jis geide tevynes, o iRusij^verzesi kaip
i nepazistam^ pazadet^j^ zemq... Po jo paik^ galv^ klaidziojo mintis,
jog cia, Rusijoje, jis nebiisi^s svetimas, nebusiats svetimsalis. Vargsas
idiotas! Visa klajoja savais keliais, visa kas zino savo kelius, visa kas
su daina ateina ir su daina iseina, tik jis vienas nezino nieko, nieko
nesupranta - nei zmonii, nei garsii, visiems svetimas atskalunas. K^^
galetume pasakyti apie kunigaikscio nuotykius Maskvoje ir apskritai
apie vis^jo buvim^^uz Peterburgo ribij.? Visiskai nieko. Kunigaikscio
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nebuvo istisus sesis menesius, ir net tie, kas turejo priezascii dometis
jo likimu, labai mazai per visEi t^ laik^ tegalejo apie ji suzinoti. Tiesa,
kai kurie jn, nors ir labai retai, nugirsdavo gandi^, taciau net sie biidavo
keisti, beveik visada priestaringi... Jis pasirodo nei is sio, nei is to, ir staiga
dingsta niekieno neispeJQS, be suprantamos priezasties, kaip liudnoje
romano pabaigoje, pajut^s didziuli nor^ visk^ palikti, isvaziuoti ten, is
kur atvyko, nusibelsti kuo toliau, nuosaliau nuo zmonii, isvykti tuojau
pat, su niekuo neatsisveikinfs. Kunigaikstis is tiesii sugrizo ten, is kur
buvo nes^moningai atvyk^s: ji prarijo tamsi, kaip galii gale pasirode,
neisgydomos ligos naktis.
Stai kas! Nenuovokumas.. Arba, kalbant staciai, kvailumas: Belokonskaja raso generolienei Jelizavetai Prokofjevnai, jog nuo kvailumo
nera vaistij. Nera vaistq ir Myskinui. Kas i ji bepazvelgtii, prisimena
daktaro Sneiderio zodzius, o sis perprato ji is karto. Bet kas gi cia
per idiotas! - pasipiktinusi riktelejo, trepteldama koja, Nastasja Filipovna, pirm^ kart^ matydama kunigaiksti, o paskui j^ ir visi kiti visi,
net Ferdyscenka: kunigaikstis aiskiai isgirsta zodi „idiotas", kazkieno
pasnibzdomis tariam^ Nastasjai Filipovnai kaip paaiskinim^ jam uz
nugaros. Tarsi butiireikej? k^nors aiskinti. Net aklai isimylejusi Aglaja
isputusi akis stebisi kunigaikscio kvailumu. Net paikas kamerdineris
leidzia sau siurksci^ bet neatremiam^isvad^: kunigaikstis kvaistelej^s...
jam atrode, jog tai, k^kalbejo kunigaikstis, buvo visiskai paprasta, bet
juo paprasciaujis kalbejo, juo netinkamesni siuo atveju buvo jo zodziai,
ir patyr^s kamerdineris negalejo nepajusti to, kas tinkama zmogui
kito zmogaus atzvilgiu ir kas visiskai netinkama sveciui „zmogaus"
atzvilgiu... Paprasta, bet iskreipta. Iskreiptas, keistas „protas"!
Niaurus ir anaiptol ne naivus Rogozinas pasveikina kunigaikstj
zymiai maloniau, nujausdamas - kunigaikstis atsako jam tuo paciu - tam
tikr^ niuri^ pikta lemianci^ giminyst?, ir kreipiasi i ji: tu, keistuoli.
Malonekite atkreipti ypating^ demesi; si epitet% Nastasja Filipovna,
trumpam sutramdziusi savo inirsi ir kiaurai nuzvelgusi kunigaiksti savo
izvalgiomis akimis, stebedamasi istaria: „Matyti, teisus tie, kurie sako,
jog esate keistas zmogus". Teisus, kaipgi ne! Tai - keistas, neramus,
ekscentriskas zmogus, pasak Jevgenijaus Pavloviciaus, svetimu saloni11
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niu zodziu bandancio uzglaistyti neslepiam^ kunigaikscio keistum^.
Ar nepraslydo pro Jusii akis, kaip po katastrofos Jepancini namuose
visi ima gailetis apjuokto ir be galo pazeminto kunigaikscio, kalbedami
vienas kitam: mielas, nors toks keistas ir negrabus, arba tiesiog, lyg
biitii maza pazeminimo: kvailas ir gerasirdis! Jie nori nuramdyti ir nulyginti keistuolio ekscesus, tarsi butii imanoma suklijuoti salone sukult^
kinisk^ vaz^.
Tikriausiai atsimenate, kaip didingai ji istisko, neatsargiai nuversta
negrabios Levo Nikolajeviciaus rankos, nors jijuk buvo ispejusi tokia pat
negrabi, keista nuojauta. Vaza pasviro, is pradzii^tarj^m nesiryzdama: ar
nenukritus ant galvos katram nors is senukii, bet umai pakrypo ipriesing%
i vos spejusio atsokti, siaubo pagauto vokietuko pus?, ir sunkiai krito
ant grindii. Trenksmas, sauksmas, brangios skeveldros pabirusios ant
kilimo, nuostaba, isg^stis - ak, sunku net isivaizduoti, o galbut ir nereikia
vaizduoti, kas daresi kunigaiksciui - jis pats po kurio laiko griuvo zemen
ne kick ne mazesne jega. Aglaja greitai pribego prie jo, suspejo pagauti
griuvanti ir su siaubu, skausmo perkreiptu veidu, isgirdo, kaip klaikiai
suklyke „dvasia, sukretusi ir parbloskusi" nelaiming^i. Ligonis gulejo ant
kilimo. Velniai nemate to kunigaikscio, neverto nei meiles, nei gailescio.
Prisiminkite, kaip Levas Nikolajevicius elgiasi su pasauliu, i kuri nukrito, tarsi kometa is dausq. „Koks skandalas!" ~ erne saukti ipykusi
Belokonskaja. „Skandalas ir geda" - kartojo kiti. Trenksmas, sauksmas,
nuostaba... isg^istis... ir tos brangios skeveldros... Is tiesij. kalbama apie
pasauli: kas nutiko pasauliui ir visiems jo gyventojams, kai juos aplanke
pasel^s, keistas svetimsalis. Kas jis toks? - apimti siaubo, klausia jie.
Koks velnias? Paklaikfs idiotas, epileptikas.. O gal... Na, cia jau per
daug Jums pasakyciau. Pagaliau, tai Jus emetes sio izulaus, laiku mano
atsisakyto sumanymo rasyti knyg^ apie svent^i pamiseli. Man pakako
protojimesti. Taciau, matydamas neproting£|_vaikisk£j^Jusii, Maloningasis
Pone, uzsispyrim^ patarsiu: stebekite, maloningasis, pasauli kunigakscii
Myskini akivaizdoje. Ziiirekite, kaip plinta kunigaikscio epilepsija. Jei
turesite nors kruopelyt? nuovokos, isvysite, kokius stebuklus pasaulyje
krecia sie keistuoliai. Ir laiku pasitrauksite.
Juk su idiotu kazkas negerai, visi tai mato. Taciau ne kiekvienas
12

FIODORAS MICHAILOVICIUS DOSTOJEVSKIS. LAISKAS

pajegus izvelgti tai, k^pastebejo tas niurus tipas Rogozinas: vos pirm^
kart^sutik?s kunigaiksti, jis sako, jog kunigaikstis yra visai kaip tas Dievo
kvailys, o tokius Viespats Dievas myli... Uz k^ Viespats Dievas turetq,
myleti savuosius Dievo kvailius? Vienas Dievas zino, uz k^. O mes - veikiau as, negu Jus - galime numanyti, jog uz neslepiamo kvailumo kaukes
veikiausiai slypi - kas zino - visai kitoks protas, tikriausiai nezmogiskas,
ne sio pasaulio. Tai itaria net pats idiotas, sakydamas paciam sau: „Mane
jie stai idiotu laiko, bet as vis delto protingas, o jie nesupranta...". „Jii
akimis" jis yra visiskas idiotas ir baigta! Sios isvados nepaneigs nei
egzaltuotii vaikigaliij., kaip Kolia, ar pasaulio maciusii niekdarii, kaip
Lebedevas, sukciojimai, jog nes^ pasaulyje ismintingesnii zmonii}_.
Graziai atrodytq pasaulis, jei idiotai butq laikomi isminciais! Nepades
net tai, jog sis zodis yra senovines ir, kaip sako gudrios galvos, aukstos
kilmes. Velniai nemate idiotq ir tu, kurie drista lyginti jq prigimtini
kvailum^su zmogiskaja ismintimi. Verciau uzsiimtumete farmakologija
ar rasytumete policijos kronik^^.
Ar ne verciau buti^ pripazinti kunigaikscio Myskino idiotizmo
keistum^ ir iskreiptum^ uzuot bandzius ji prijaukinti ar isvyti? Ar
tuomet nepasirodytii, jog jo keista nepagydoma liga yra uzkreciama
ir kad jo pamisimas keisciausiu budu perduodamas kitiems? Ne, Levas Nikolajevicius nera vienas is jurodivq. Jis pernelyg issilavin^s,
rastingas, rafinuotas, kad ir koks netasytas atrodyti^ isoriskai. Kur
jau jam lygintis su tikraisiais Dievo kvaileliais! Nors jis uzsideg?s
svarsto apie musi^ Kristi^ ir Antikrist^ jam toll grazu iki Dievj^ sirdyje
nesiojancii Rusijos Vlasii paprasto, nepajudinamo tikejimo. Jis ne
toks kvailas, kaip apsimeta. Kalbedamasis su gudruoliu nieksu Gavrila
Ardalionoviciumi, jis staiga nusitraukia kauk§ ir nustoja apsimetineti
kvailiu (jis apsimetineja kvailiu mazq maziausia kaip... profesorius,
apsimetineja meistriskai). Prisiminkite: „Bet staiga ivyko netiketas
dalykas. Turiu jums pasakyti, Gavrila Ardalionoviciau - staiga tare
kunigaikstis - kad anksciau tikrai buvau toks nesveikas, jog is tiknun
buvau beveik idiotas, bet dabar jau seniai esu pasveik^s, ir todel man
siek tick nemalonu, kai mane kas i akis vadina idiotu." Ar matote astrii,
izvalgii kunigaikscio zvilgsni? Ar jauciate jo kiaurai nusmelkiancias
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