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ŠPITÁL
Onedlho po Vianociach som ochorel a odobral som sa do

nášho vojenského špitála. Stál osobité asi pol versty od
pevnosti. Bola to dlhá prízemná budova, zafarbená na žlto.
Na ohromnom dvore špitála boly umiestené rozličné gazdov
ské budovy, domy pre lekárov a ostatné potrebné staviská.
V hlavnej budove boly len izby pre chorých. Izieb bolo veľa,
ale pre areštantov boly vyhradené len dve, ktoré bývalý
vždycky plné, zvlášť v lete. Naše špitálske izby naplňovaly
sa „nešťastnými“ všelijakého druhu. Chodili sem naši areštanti,
prichádzali rozliční vojaci, čo boli práve vo vyšetrovaní,
odsúdení, neodsúdení a aj takí, ktorí mali byť deportovaní
ďalej; prichádzali sem tiež z „ispraviteľnej“ (polepšovacej)
roty, podivného ústavu, do ktorého posielali previnilcov a ne

spoľahlivých vojakov od plukov, aby sa tam polepšili a od

kiaľ sa po dvoch a viac rokoch vracali takí pľuháci a dare
báci, že ťažko bolo nájsť im podobných.

Areštanti, ktorí ochoreli, hlásili sa obyčajne ráno ako chorí

poddôstojníkovi. Zapisovali ich hneď do knihy a s tou kni
hou posielali v sprievode vojenskej stráže do vojenského laza
réta. Tam ich prehliadol lekár a koho našiel ozaj chorým,
toho zapísal do nemocničnej knihy. Okolo dvoch hodín, keď



sa naši všetci odobrali z väzenia na odpoludňajšiu robotu,
šiel som do špitála. Chorý trestanec bral so sebou obyčajne
peňazí, chleba koľko mohol, keďže toho dňa už nemohol
rátať na špitálsku porciu, potom fajku a mechúr s dohánom.
Tieto posledné veci schovávaly sa do čižiem. Vstúpil som do

ohrady špitála nie bez istej zvedavosti na túto novú, mne
ešte nevedomú, variáciu nášho areštantského života.

Vošli sme so sprievodcom do prijímacej izby, kde stály dve
medené vany a kde boli dva chorí vojaci z vyšetro
vacieho oddelenia, tiež v sprievode stráže. Prišiel ranhojič,
lenivo a panovito nás prehliadol, odišiel a oznámil lekárovi,
ktorý mal službu. Tento sa objavil skoro; prehliadol nás, pri
čom bol k nám veľmi láskavý a vydal nám „nemocničné líst

ky“, na ktorých bolo zapísané naše meno. Ďalší popis nemoce,
predpísanie liekov, stravy a ostatné bolo ponechané tomu
z ordinátorov, ktorý mal v svojej správe areštantské izby.

Počul som už prv, že sa areštanti nevedia nachváliť svojich
lekárov. „Ani vlastní tatkovia,“ odpovedali mi na moje otáz

ky, keď som sa sberal do špitála. Žatým sme sa preobliekli.
Šaty a bielizeň, v ktorej sme prišli, nám vzali a obliekli nás
do bielizne špitálskej; vydali nám dlhé pančuchy, pantofle,
nočné čiapky a tlsté súkenné chaláty, hnedej farby. Chaláty
boly ukrutne špinavé, čo som ocenil zúplna až na mieste.

Potom nás odviedli do areštantských izieb, ktoré boly na
samom konci hrozne dlhej chodby, vysokej a čistej. Zovnú
torná čistota bola všade veľmi uspokojivá; všetko, čo na prvý
pohľad padalo do očú, len sa tak ligotalo. Ostatne, hádam sa

mi to len tak zdalo v porovnaní s naším väzením. Pri dve

rách, zamknutých železným hákom, stál na stráži vojak s puš
kou, vedľa neho výpomocný strážnik. Mladší poddôstojník
špitálnej stráže rozkázal, aby ma vpustili do izby, a ja som



vraz bol v dlhej a úzkej izbe, v ktorej bolo asi dvaadvadsať
postelí, z ktorých tri neboly ešte zaujaté. Postele boly dre
vené, farbené zelenou farbou, veľmi dobre známe všetkým
a každému u nás v Rusku, tie isté postele, ktoré z akéhosi

predurčenia nijakým spôsobom nemôžu sa zaobísť bez ploštíc.
Ukázali mi moje miesto v kúte okolo okna.
Ťažko chorých, t. j. takých, ktorí nevstávali z postele,

nebolo veľa. Druhí, ľahko chorí alebo vyzdravujúci buď se

deli na posteliach, alebo sa prechádzali po izbe, kde medzi
dvoma radami postelí zostávalo ešte dosť miesta k pre
chádzke. V izbe bol neobyčajne dusný špitálsky zápach.
Vzduch bol presýtený rozličnými nepríjemnými výpary a vô
ňami lekárství, nehľadiac na to, že skoro celý deň v kúte
horelo v peci. Pokrývadlo a bielizeň na mojej posteli boly
pochybnej čistoty. Vedľa postele stál stolík, na ňom šálka
a cínová miska. Všetko toto bolo pokryté malinkým uterá

kom, ktorý mi bol vydaný. Dolu mal stolík ešte poličku;
tam držali tí, čo pili čaj, svoje čajníky; tam boly aj šálky
s kvasom"') a podobné; ale tých, čo pili čaj, bolo medzi cho

rými veľmi málo. Fajky a mechúry schovávaly sa pod posteľ.
Lekár a druhí predstavení nikdy sa ta nepozerali a keď sa

prihodilo, že zastihli niekoho s fajkou, robili, ako by to nevi
deli. Ostatne chorí boli vždy opatrní a chodili fajčiť k peci,
aby to vyťahovalo. Okrem ak už v noci si zafajčili priamo na

posteliach. Ale v noci nemocničné izby nikto neobchádzal,
výjmuc azda dôstojníka, náčelníka stráže pri špitáli.

Do tých čias som nikdy neležal v nijakej nemocnici; všetko
bolo tu tedy pre mňa zcela nové. Spozoroval som, že budím
akúsi zvedavosť. O mne už počuli a prezerali si ma celkom

) Nápoj z chleba, alebo ražnej múky.



bez ceremónie, ba s odtienkom akejsi prednosti, ako sa dívajú
v školách na nového žiaka, alebo v úradoch na človeka, čo

prišiel s nejakou prosbou. Na pravo odo mňa ležal akýsi
pisár, ktorý bol vo vyšetrovaní; bol nezákonným synom isté
ho kapitána vo výslužbe. Vyšetrovali ho pre padelanie peňazí
a ležal už rok v špitáli, hoci mu, tuším, nič nechýbalo, ale
on tvrdil lekárom, že ma aneurizmus. Aj dosiahol svojho
cieľa; väzenie a telesný trest ho minulý a po roku ho poslali
do T..., kde mal byť vydržiavaný v nejakej nemocnici. Bol
to silný, územčistý mladý človek, asi osemadvadsať ročný,
veľký šudiar, zbehlý v zákonoch, nehlúpy, neobyčajne smelý
v reči a sebavedomý, až chorobne vysokej mienky o sebe;
on celkom vážne presvedčil seba samého, že je najpoctivejším
a najspravodlivejším človekom na svete, ba že nemá ani viny
nijakej na sebe, a toto presvedčenie mu zostalo navždy. On
sa dal prvý so mnou do reči, zvedavo sa ma začal vypytovať,
a dosť podrobne mi rozpovedal, aké sú poriadky v nemocnici.
Rozumie sa, predovšetkým mi oznámil, že je synom kapitá
novým. Veľmi by si bol prial, aby ho pokladali za zemana,
alebo aspoň, že pochádza „z blahorodých“. Hneď za ním
prišiel ku mne jedon chorý z „polepšovacej roty“ a začal ma

uisťovať, že znal mnohých zemanov, čo boli prv na núte

ných robotách, a nazýval ich krstným menom a otcovým.
Bol to už šedivý vojak; na tvári mal napísané, že, čo hovorí,
je samá lož. Volal sa Čekunov. Očividome podlizoval sa,
domnievajúc sa bez pochyby, že mám peniaze. Spozorujúc
u mňa papierový balíček s čajom a cukrom, ponúkol mi hneď
svoje služby; že mi zaopatrí čajník a zavarí čaj. Mne sľúbil
M ... cký, že mi pošle čajník zajtra s areštantmi, čo chodili
do nemocnice na robotu. Ale Čekunov vykonal vec hneď.
Vypožičal si akýsi kotlík, ba aj čašku, uvaril vody, zavaril



čaj, slovom obsluhoval ma veľmi horlivo, čím zavdal hneď
jednému z chorých príčinu k niekoľkým jedovitým poznám
kam na svoj účet. Tento chorý bol suchotinár, ležal naproti
mne, volal sa Usťjancev; bol to vojak vo vyšetrovaní, ten
istý, čo dostal strach pred telesným trestom, a aby sa ho zba
vil, vypil fľašku páleného, v ktorom sa dlho močil dohán
a tým si zapríčinil suchoty; hovoril som už o ňom kdesi. Až
dosiaľ ležal mlčky, ťažko dýchal a napnuto, vážne díval sa
na mňa, s neľúbosťou sprevádzajúc zrakom počínanie Čeku
novo. Neobyčajná, zlostná vážnosť dodávala jeho neľúbosti
akýsi zvláštny komický odtienok. Konečne sa nezdržal.

„Otrok, rabská duša! našiel si pána!“ povedal s prestáv
kami a zadýchajúcim sa od rozčúlenia hlasom. On trávil už

posledné dni svojho života.
Čekunov sa urazene obrátil k nemu.
„Kto je otrok?“ opýtal sa, s opovržením pozerajúc na Usť

janceva.
„Ty si otrok!“ odpovedal tento takým sebavedomým hla

som, ako by mal plné právo hrešiť Čekunova, ba jako by
bol postavený k nemu s tým cieľom.

„Ja že som otrok?“
„Áno ty si ten otrok. Počujte, dobrí ľudia, on neverí! Diví

sa!“

„Ale čože sa ty miešaš do veci? Vidíš, že on je sám ako
bez rúk. Neprivykol žiť bez služobníka, to sa vie. Prečože

by mu nemal poslúžiť, ty mochom obrastená bláznivá pa
puľa!“

„Kto je tá mochom obrastená papuľa?“
„Nuž, ty si to.“
„Ja že som mochom obrastený?“
„Veru, ty si tá mochom obrastená papuľa!“



„A ty si krásavec? Máš tvár ako vranie vajce ... keď som
ti ja mochom obrastený.“

„Áno, ty si mochom obrastená papuľa! Veď ťa aj Boh po
káral, mal bys’ už ležať a umierať. Ale on nie, musí sa miešať
do všetkého.“

„Nie, ja sa radšej pokloním bote, než krpcu. Ani môj otec
sa neklaňal, aj mne zakázal. Ja ... Ja ..

Chcel pokračovať, ale strašne sa rozkašľal a kašlal niekoľ
ko minút, pľujúc pri tom krv. Studený, zoslabujúci pot vy
stúpil na jeho úzkom čele. Kašeľ mu prekážal, ináč by bol

jednostajne hovoril; bolo mu vidieť na očiach, ako sa mu
chcelo nadávať; ale nemajúc k tomu moci, máchal len ru
kou ... Takže Čekunov na neho konečne zabudol.

Cítil som, že hnev suchotinárov týka sa skôr mňa, než
Čekunova. Preto, že ma Čekunov chcel obslúžiť a tým si
zarobiť kopejku, nikomu by nenapadlo sa horšiť alebo pozerať
na neho s opovržením. Každý chápal, že to robí len pre
peniaze. V týchto veciach prostý ľud nebere ohľad na mali
chernosti a ostro vie rozoznávať okolnosti. Usťjancevu som sa

nepáčil vlastne ja, nepáčil sa mu môj čaj a to, že aj v oko
vách zostávam „bárinom“, že sa nemôžem obísť bez obsluhy,
hoci som nikoho neprosil, ba ani si neprial nikoho k obsluhe.
Vskutku vždy som chcel vykonávať všetko sám, a menovite
to bolo mojim želaním, aby si nikto ani len myslieť nemohol,
že som človek, vyhýbajúci robote, znežnelec, že si hrám na

pána. Ba v tom záležala moja ctižiadosť, keď už ide o tom
reč. Ale veru — nerozumiem, ako sa to vždy tak prihodilo
— nikdy som nemohol odoprieť rozličným posluhovačom
a prisluhovačom, ktorí sa mi sami vnucovali a na koniec
zmocnili sa ma zúplna, takže oni boli vlastne mojimi pánmi
a ja ich sluhom; podľa zovňajšku vychodilo akosi samo



sebou, že som vskutku „bárin“, že sa nemôžem obísť bez ob

sluhy, že tedy žijem po pansky. To bolo pre mňa, pravda,
veľmi mrzuté. Ale Usťjancev bol suchotinársky, popudlivý
človek. Ostatní chorí dívali sa na mňa ľahostajne, ba s istým
odtienkom hrdosti. Pamätám sa, že všetci boli zaujatí jednou
zvláštnou okolnosťou; z rozhovorov medzi areštantami som sa

dozvedel, že k nám privedú toho večera areštanta, ktorý
práve teraz behá ulicou, znášajúc trest prútmi. Areštanti oča
kávali ho s istou zvedavosťou. Hovorili ostatne, že trest bude
ľahký — všetkého len päťsto prútov.

Pomaličky som sa rozhľadel okolo seba. Nakoľko som
mohol spozorovať, ozajstní chorí mali tu najviac skorbut
a očné choroby — boly to miestne choroby toho kraja. Ta
kých bolo v izbe niekoľko. Ostatní z ozajstných chorých mali
zimnicu, rozličné vredy a choroby prsné. Povedal som ozaj
stní chorí, lebo tu bolo tiež niekoľko takých, čo prišli
len tak, bez akejkoľvek choroby odpočinúť si. Lekári vpú
šťali ochotne aj takých z milosrdenstva, zvlášte keď bolo
veľa slobodných postelí. Život na hlavnej strážnici a vo vä
zení zdal sa v porovnaní so špitálom takým mizerným, že iní
areštanti s radosťou prichádzali si poležať, nehľadiac na
zatchlý vzduch a zavretú izbu. Boli niektorí zvláštni milov
níci vylihovania a vôbec špitálskeho živobytia; najviac ich
bolo z „polepšovacej roty“.

Zvedavo som pozeral na svojich nových druhov, ale pamä
tám sa, že zvláštnu zvedavosť už vtedy vzbudil vo mne jedon
skoro umierajúci, čo pochádzal z našeho väzenia, tiež suchoti
nár; ležal o jednu posteľ od Usťjanceva, tedy tiež skoro naproti
mne. Volal sa Michajlov; ešte pred dvoma nedeľami som ho
videl vo väzení. Bol už dávno chorý, a dávno mal už ísť do

špitála; ale premáhal sa s akousi tvrdohlavou, zcela zbytoč-



nou trpelivosťou; až po Vianociach išiel do nemocnice,
kde po troch týždňoch umrel. Vedľa neho ležal akýsi vojak
z polepšovacej roty, starý človek, strašne nečistotný, až sa
to hnusilo ... Ale nemôžem vypočitovať všetkých chorých ...
Aj tohoto starygáňa spomenul som len preto, že spôsobil na
mňa vtedy tiež istý dojem a za jednu minútu dal mi dosť

úplné poňatie o niektorých zvláštnostiach areštantského od
delenia v nemocnici. Ten starec mal vtedy, ako sa pamätám,
veľmi silnú nádchu. Ustavične kýchal, kýchal aj zo spánia,
a to akoby strieľalo, päť aj šesť kýchnutí jedno za druhým,
pri čom akurátne každý raz hovoril: „Hóspodi, prečo si ma
len tak potrestal!“ V tú chvíľu sedel na posteli a usilovne
pchal do nosa šnupavý tabak z papierovej škarnicle, aby sa

silnejšie a lepšie prekýchal. Kýchal do bavlneného, vlastného,
mrežkovaného ručníka, ktorý bol už storáz praný a skoro
celkom vybledol. Keď sa dosť nakýchal, rozostrel hneď ruč
ník, pozorne si poprezeral sople, ktorých sa tam nabralo
hojne a začal ich stierať svojim hnedým erárnym chalátom,
tak že všetok sopeľ zostal na chaláte a ručník mal len trochu

vlhký. Tak robil celý týždeň. Toto starostlivé šetrenie

svojho vlastného ručníka na účet erárneho chaláta nebudilo
v ostatných chorých nijakého odporu, hoci niektorý z nich
budúcne bude nútený obliecť práve tento chalát. Ale náš

prostý ľud nie je hnuslivý až ku podivu. V tú chvíľu celý
som strnul a hneď som s ošklivosťou a zvedavosťou mimo
voľne začal prezerať chalát, čo som práve bol obliekol. Tu
mi teprv napadlo, že už dlho budil moju pozornosť svojim
silným zápachom; ohrial sa už na mne za ten čas a páchnul
čím ďalej tým viac rozličnými lekárstvami, flajstrami a, jako
sa mi zdalo, akýmsi hnojom, čo nebolo nič divného, lebo od

nepamätných rokov mali ho skoro jednostajne na sebe roz-



liení chorí. Možné je, že jeho platenú podšívku na chrbte
prali niekedy; ale určite to tvrdiť nemôžem. Ale teraz bola
táto podšívka presiaknutá všetkými možnými nepríjemnými
šťavami, lekárstvami na rany, vodou z prerezaných pľuzgie
rov a pod. Krome toho do areštantského oddelenia pri
chádzali veľmi často ľudia s rozsekanými chrbty, čo práve
prebehli ulicu; ich liečili tiež lekárstvami na rany, preto
chalát, ktorý obliekali priamo na mokrú košeľu, musel tým
nevyhnutne trpieť; všetko to na ňom zostávalo. Preto celú
dobu svojho väzenia, celých tých niekoľko rokov, kedykoľ
vek sa mi prihodilo, že som býval v špitáli (a býval som tam
často), každý raz som obliekal chalát s bojazlivou nedôverou.
Obzvlášte sa mi nepáčily veľké a znamenite vypasené vši,
ktoré sa niekedy nachodily v tých chalátoch. Areštanti ich
s rozkošou zabíjali; keď pod tlstým, neohrabaným areštant
ským nechtom prasknul niekedy zabitý chrobák, bolo možné

aj podľa tvári poľovníkovej súdiť o stupni tej rozkoši, ktorú
mu to spôsobilo. Tiež nemali radi u nás ploštice a stávalo sa,
že sa niekedy všetci chorí z celej izby sobrali a kántrili ich
v dlhé, nudné, zimné večere. Hoci tedy v nemocnici, krome
ťažkého zápachu, na zovňajšok všetko bolo podľa možnosti
čisté, vnútornou, tak rečeno podšivkovou čistotou neveľmi sa

u nás honosili. Chorí k tomu privykli, ba domnievali sa, že
to tak musí byť; aj samé poriadky v nemocnici k obzvláštnej
čistote nepobádaly. Ale o poriadkoch neskôr...

Len čo mi Cekunov podal čaj (mimochodom rečeno,
prihotovený z nemocničnej vody, ktorú prinášali do izby
raz na celý deň, a ktorá sa v našom vzduchu rýchlo kazila),
otvorily sa akosi s šumom dvere a v sprievode zosilnenej stráže

priviedli vojaka, ktorý práve prebehol ulicu, kde bol po
trestaný prútmi. Bolo to prvý raz, čo som videl človeka práve



potrestaného. Neskôr ich privádzali často, niektorých aj pri
nášali, ak boli príliš ťažko potrestaní, a každý raz to spôso
bovalo u chorých veliké vzrušenie. Vítali u nás takého člo
veka s nápadne prísnym výrazom tvári a s akousi skoro tro
chu predpojatou vážnosťou. Ostatne privítanie záviselo
čiastočne od stupňa veľkosti zločinu a nasledovne tiež od veľ
kosti trestu. Veľmi silne zbitý a podľa reputácie veľký zloči
nec, mal väčšiu vážnosť, venovali mu väčšiu pozornosť, než

nejakému zbehovi-rekrútikovi, ako na príklad tomuto, kto
rého priviedli teraz. Ale ani v tom ani v onom prípade ne

prejavovalo sa ani zvláštneho poľutovania ani akejkoľvek
rozčuľujúcej poznámky. Mlčky pomáhali nešťastnému a opa
trovali ho, zvlášte keď sa nemohol obísť bez cudzej pomoci.
Ranhojičia vedeli už sami, že odovzdávajú zbitého do zkúse

ných a šikovných rúk. Pomoc záležala obyčajne v častých
a nevyhnutných premenách namočenej do studenej vody plach
ty alebo košele, ktorú kládli na rozsekaný chrbát; zvlášte
keď potrestaný sám už nemal sily starať sa o seba; potom
v šikovnom vyťahovaní triesok z rán, ktoré sa často z poláma
ných pri údere prútov zadieraly do chrbta. Táto posledná
operácia býva chorému obyčajne veľmi nepríjemná. Ale vôbec

vždy som sa divil s akou neobyčajnou pevnosťou znášajú
potrestaní bolesť. Veľa som ich videl, niektorých až príliš
zbitých, ale skoro ani jedon z nich nestonal! Len tvár ako by
sa celkom zmenila; zbledne, oči horia, pohľad nepokojný,
roztržitý, rty sa trasú, tak že, chudák, schválne ich niekedy
pridržuje zubami a rozkúše až do krvi.

Vojak, čo ho priviedli, bol šuhaj asi triadvadsaťročný, pev
ného, svalovitého tela, peknej tvári, vysoký, smuhlý. Chrbát
jeho bol poriadne zosekaný. Shora až po pás celé jeho telo
bolo obnažené; na pleciach mal prehodenú mokrú plachtu,



následkom čoho sa triasol na celom tele ako by mal zimnicu
a asi poldruhej hodiny chodil sem tam po izbe. Pozrel som
mu do tvári. Zdalo sa, že o ničom nedumal v tú chvíľu,
hľadel podivne a divo roztržitým pohľadom, ktorému ťažko
bolo zastaviť sa s pozornosťou na niečom. Zdalo sa mi, že

uprel pohľad na môj čaj. Čaj bol horúci; para sa valila z čiaš
ky a jemu, chudákovi, bolo zima, triasol sa, zuby drkotaly.
Ponúkol som ho. Mlčky, chytro sa obrátil ku mne, vzal
čiašku, vypil ju stojačky, vypil bez cukru, veľmi sa náhlil
a jakosi zvlášte sa staral, aby nemusel hľadieť na mňa. Keď
všetko vypil, mlčky postavil čiašku, a ani len nekyvnúc mi
hlavou, začal zasa chodiť po izbe. Nemyslel on, pravda, teraz
na slová a na kývanie.

Čo sa týka areštantov, všetci sa akosi vyhýbali akým
koľvek rečiam s potrestaným rekrútom; keď mu pomohli,
sami ako by sa starali potom vôbec si ho nevšímať azda preto,
aby mu dopriali čo najviac pokoja a nedomŕzali ho nijakými
ďalšími otázkami, nijakým ľutovaním, čím on, zdá sa, bol
zcela spokojný.

Medzitým sa zmrklo, zažali kahanec. Niektorí are
štanti mali svoje vlastné svietniky, ale nie mnohí.

Konečne po večernej návšteve lekárovej prišiel poddôstoj
ník od stráže, spočítal všetkých chorých a zavrel izbu, do

ktorej najprv priniesli nočný džbán ... K svojmu ustrnutiu
som sa dozvedel, že tento džbán tu zostane celú noc, hoci zá
chod bol hneď na chodbe, nejaké dva kroky od dverí.
Ale bol tu už zavedený taký „poriadok“. Vo dne ešte vy
púšťali trestancov z izby na chvíľku, ale v noci pod nijakou
podmienkou. Areštantské izby v špitáli neponášaly sa na oby
čajné a areštant aj v chorobe musel znášať svoj trest. Kto prvý
zaviedol tento „poriadok“, neviem; viem len toľko, že po-



riadku v tom vlastne nebolo nijakého a že nikdy celá zby
točnosť formalistiky sa nejavila zretelnejšie, než, na príklad,
v tomto prípade. Pravda, tento „poriadok“ nebol zavedený
lekármi. Areštanti, ako som povedal, nemohli sa nachváliť
svojich lekárov, považovali ich za otcov, ctili ich. Každý
cítil ich láskavosť, každý od nich počul dobré slovo, a are
štant, všetkými odvrhnutý, vážil si to, keďže videl nelíčenosť
a úprimnosť tohoto dobrého slova a tejto láskavosti. Ona
mohla aj nebyť; lekári by sa nemuseli nikomu zodpovedať,
keby sa držali ináč, t. j. hrubšie a necitelnejšie; boli tedy
dobrými z ozajstnej ľudomilnosti. Oni, pravda, dobre poní
mali, že chorý, nech si je aj areštant, potrebuje práve tak
sviežeho vzduchu, ako každý iný chorý, hoci vysoko posta
vený. Chorí z druhých izieb, keď vyzdravovali, mohli sa
svobodne prechádzať po chodbách, dýchať vzduch nie tak
otrávený, ako vzduch v špitálskych izbách, zatchlý a vždy
nasýtený dusnými výparmi. Strašné a hnusné je predstaviť
si, v akej miere sa musel otravovať tento už otrávený vzduch
v noci u nás, keď priniesli ten džbán, pri teplej temperatúre
v izbe a pri istých nemociach, pri ktorých nemožné je obísť
sa bez záchoda!

Ak som povedal, že areštant aj za choroby znášal svoj
trest, nepredpokládam, že taký poriadok bol zavedený na
schvál len pre potrestanie. Chorých nie je prečo trestať. A ak
sa to robí, rozumie sa, že nejaká zvláštna potreba prinútila
predstavených k zavedeniu poriadkov tak škodných v svo

jich následkoch. Čím si tedy máme vysvetliť takú zbytočnú
prísnosť? Ale tým, že trestanec môže prijsť do špitála, môže
oklamať lekára, môže v noci vyjsť do záchodu a použivší
tmy, ufŕkne.

Dokazovať vážne nesmysel takého rozsudzovania je skoro



nemožné. Kam utiecť? ako utiecť? v čom? Dňom púšťajú po
jednom; to isté mohlo by sa robiť aj v noci. Pri dverách stoji
stráž s nabitou puškou. Záchod je doslovne vzdialený dva

kroky od vojaka, čo stojí na stráži; okrem toho sprevádza
ho ešte výpomocný strážnik a nespúšťa s neho očú. Tam je
len jedno okno, v zime-v lete s dvojným rámom a želez
nou mrežou. Pod oknom, na dvore chodí celú noc stráž. Aby
mohol ujsť oknom, musel by vyraziť rám a mreže. Ktože mu
to dovolí? Ale povedzme, že zabije najprv výpomocného
strážnika tak, že tento ani nemukne a nikto nič nepočuje.
Dopusťme aj tento nesmysel, veď predsa bude musieť vy
lámať okno a mreže. Všimnite si ešte toho, že tu hneď vedia
stráže spia nemocniční sluhovia a o desať krokov ďalej pri
dverách druhej areštantskej izby stojí druhý vojak s puškou,
vedia neho druhý výpomocný strážnik a druhí sluhovia. A
kam utečie v zime človek v pančochách a pantoflách,
v špitálskom chaláte a nočnej čapici?

Ak tedy naozaj nieto nijakého nebezpečenstva, že by are
štant utiekol, načo je také vážne obťažovanie chorých, čo
trávia azda posledné dni a hodiny svojho života, chorých,
ktorým je čerstvý vzduch ešte potrebnejší, než zdravým?
Načo? Toho som nikdy nemohol pochopiť.

Ale keď som sa už raz opýtal „načo“? a rozhovoril som sa
o tom, nemôžem sa zdržať, abych si nespomenul ešte jednej
pochybnosti, ktorá sa tolko rokov vznášala predo mnou ako
najzáhadnejší fakt, na ktorý som tiež nijakým spôsobom ne

mohol nájsť odpovedi. Mienim putá, od ktorých neosvo

bodzuje odsúdeného areštanta nijaká choroba. Aj suchotinári
umierali pred mojimi očima v putách. A pri tom všetci k to
mu privykli, všetci to pokladali za niečo neodvratného. Sotva
sa asi kto nad tým zamyslel, keď lekárom neprišlo na um,



požiadať veliteľstvo, aby dovolilo sňať putá ťažko chorému
areštantovi, menovite suchotinárovi. Pravda, okovy samy
0 sebe nie sú ešte Boh vie aká obťažnosť. Vážia od ôsmi do
dvanásti funtov. Nosiť desať funtov nie je pre zdravého
človeka obťažné. Hovorili ostatne, že od pút za niekoľko ro
kov začínajú vraj nohy schnúť. Neviem, či je to pravda, hoci
trochu možnosti v tom je. Ťarcha, hoci neveliká, hoci len
desať funtov, pripätých k nohe navždy, predsa len nepri
rodzene zväčšuje váhu nohy a môže za dlhú dobu spôsobiť
istý škodlivý následok... Ale dajme tomu, že zdravému je
to jedno. A či to bude tak aj pre chorého? Povedzme, že

je to jedno tiež aj obyčajnému chorému. Ale ak tak to bude
— opakujem — ťažko chorým, či to tak bude suchotinárom,
ktorým i tak schnú ruky a nohy, tak že každá slamka sa im
stáva ťažkou. Veru, keby lekárska správa vymohla úľavu
aspoň suchotinárom,už by to bolo ozajstným a veľkým dobro
dením. Pravda, povie azda niekto, že areštant je zlosyn a nie

je hoden dobrodenia; ale či sa sluší zdvojnásobňovať trest
tomu, koho i tak sa dotkol prst boží? Ostatne i veriť sa nedá,
že by sa to robilo len pre potrestanie. Veď suchotinárov
1 súdne rozsudky oslobodzujú od telesného trestu. Nasledov
ne aj tu sa skrýva nejaká tajomná, dôležitá opatrnosť. Ale

jaká? Zasa nerozumiem. Veď nie je predsa možné obávať sa,

žeby suchotinár bežal. Komu by to prišlo do hlavy, zvlášte
ak máme na zreteli istý stupeň rozvitia choroby? Pretvaro
vať sa suchotinárom, klamať doktorov je nemožné. Nie je to
choroba takého druhu; na prvý pohľad sa pozná. A potom;
či pripínajú areštantovi putá na nohy len preto, aby neutie

kol, alebo aby mu prekážaly v úteku? Dokonca nie. Okovy
sú príznakom potupy, sú obťažnosťou fyzickou a mravnou.
Tak aspoň sa predpokladá. V úteku nikdy nikomu nemôžu



prekážať. Najneobratnejší areštant bez veľkého namáhania
môže ich prepíliť alebo kameňom odraziť nyty, ktoré ich

spojujú; ale keď je to tak, keď sú odsúdenému areštan
tovi naznačené len pre potrestanie, nuž pýtam sa znova, či
má umierajúci byť nimi trestaný?

Práve teraz, ako tieto riadky píšem, jasne spomínam istého
umierajúceho suchotinám, toho istého Michajlova, ktorý
ležal skoro naproti mne neďaleko od Usťjanceva, a ktorý —

ako sa pamätám, umrel štvrtého dňa po mojom príchode do

špitála. Azda som sa dal do reči teraz o suchotinároch preto,
že znova vo mne vznikajú tie isté dojmy a tie isté myšlienky,
čo mi vtedy prišly do hlavy po pôvode tejto smrti. Samého

Michajlova som ostatne málo znal. Bol to ešte veľmi mladý
šuhaj, človek sotva päťadvadsaťročný, vysoký, štihlý a ne

obyčajne príjemného zovňajšku. Býval vo „zvláštnom od

delení“ (pre najťažších priestupníkov), bol podivne mlčan
livý a vždy zarmútený.

Vo väzení akoby „schnul“. Tak sa aspoň o ňom neskôr
vyjadrovali areštanti, medzi ktorými zanechal dobrú pa
miatku po sebe. Umrel o tretej popoludní, za mrazivého a

jasného dňa. Slnko, pamätám sa, zrovná prenikalo ostrými,
šikmými lúčami skrze zelené, ľahko zamrzlé sklá okien našej
sieni. Celý prúd ich padal na úbohého. Umrel v bezvedomí,
a umieral ťažko, dlho; trvalo to niekoľko hodín. Už za rána
prestaly jeho oči poznávať tých, čo k nemu prichádzali.
Chceli mu nejako obľahčiť, lebo videli, že mu je veľmi ťažko;
dýchal ťažko, hlboko a chrápavo; prsá sa mu vysoko zdví

haly. Poshadzoval so seba všetko: paplón, šaty a nakoniec
začal strhávať so seba i košeľu: aj tá sa mu zdala ťažkou.
Pomohli mu a sňali s neho košeľu. Strašné bolo hľadieť na
toto dlhohnáte telo, s nohami a rukami na kosť vyschlými,



s vpadlým bruchom, s rozdutými prsami, a s rebrami, vyčnie
vajúcimi ani pri kostre. Na celom tele nezostalo mu nič,
okrem dreveného krížika s pátričkami a pút, cez ktoré by
azda bol mohol teraz prevliecť vychudlú nohu. Pol hodiny
pred jeho smrťou všetci u nás stíchli, počali hovoriť temer
šeptom. Kto chodil, robil kroky akosi, že ho nebolo počuť.
Hovorili málo, kedy-tedy pozerajúc na umierajúceho, ktorý
chrčal stále viac a viac. Konečne nahmatal neistou rukou pá
tričky na prsách a chcel ich strhnúť so seba, akoby aj tie ho

obťažovaly, tlačily. Sňali mu i pátričky. Asi o desať minút
umrel.

Zaklepali na dvere dohliadačove, dávajúc mu vedieť, čo sa

prihodilo. Dohliadač vošiel, tupo pozrel na mŕtveho a šiel

pre ranhojiča. Ranhojič, mladý a dobrý šuhaj, trochu prílišne
zaujatý svojím dosť príjemným zovňajškom, hneď sa dosta
vil; bystrými kroky, hrmotne kráčajúc ztichlou sieňou, pri
stúpil k nebožtíkovi, a s akýmsi zvláštnym nenúteným výra
zom vzal tepnu, ohmatal, máchnul rukou a odišiel. Hneď sa
odobrali ohlásiť o smrti stráži: umrel ťažký zločinec, zo
„zvláštneho oddelenia“; konštatovať jeho smrť vyžadovalo
zvláštnych obradov.

Žatým, čo čakali na príchod stráže, ktorýsi z väzňov ti
chým hlasom vyslovil myšlienku, že by neškodilo zatlačiť
oči nebožtíkovi. Iný pozorne ho vypočul, mlčky pristúpil
k mŕtvemu a zatlačil mu oči. A spozorujúc ležiaci tam na

poduške krížik, opäť zavesil ho Michajlovi na krk, zavesil
a prežehnal sa. Žatým mŕtva tvár tuhla; lúč slnečný pohrá
val na nej. Ústa boly polootvorené; dva rady bielych, mla

dých zubov lesklý sa zpod tenkých rtov.
Napokon vošiel službu konajúci poddôstojník so šabľou

a v čákove a s ním dvaja dohliadači. Kráčal stále viac a viac



zvolňujúc kroky, s podivom hladiac na stíchlych väzňov,
ktorí so všetkých strán nevľúdne naň pozerali. Pristúpil na
krok k mŕtvemu a stál ani pribitý, ako keby ho bol strach
ochvátil. Zcela nahá, vyschlá mŕtvola len v okovoch ho pre
kvapila; naraz sňal s hlavy čákov, čo ináče nebolo predpí
sané, a prežehnal sa. To bol prísny, šedivý, starý vojak.

V tú chvíľu stál tam trestanec Čekunov, tiež šedivý starec.
Tento celý ten čas mlčky a uprene hľadel poddôstojníkovi
do tvári a s akousi zvláštnou pozornosťou sledoval každý
jeho pohyb. Ich oči sa stretly. Čekunovi naraz z akejsi prí
činy zachvel sa dolný ret. Akosi divne ho skrivil, a bystro,
akoby nenadále, pokynúc poddôstojníkovi na mŕtveho,
riekol:

„Veď aj ten mal mať!“ a odišiel.
Pamätám sa, tie slová ako by ma boly prebodly ... a prečo

ich on len povedal a jako mu prišly do hlavy?
Potom začali zdvíhať mŕtvolu; slama zachrušťala, okovy

zvučne štrngnuly pri všeobecnom tichu ... Zdvihli ju a od
niesli. Na chodbe poslal poddôstojník kohosi za kováčom.
Bolo treba sňať putá s mŕtveho ...

Ale odchýlil som sa od veci

II.

ŠPITÁL.
(Pokračovanie.)

Lekári navštevovali chorých ráno; pred jedenástou pri
chádzali všetci spoločne, sprevádzajúc hlavného lekára; asi

poldruhej hodiny prv navštevoval nás náš ordinátor. V tie



časy bol ordinátorom u nás istý mladý lekár, veľmi zbehlý,
láskavý, prívetivý, ktorého mali areštanti veľmi radi. Bol až
veľmi dobrý. Náš ordinátor zastavoval sa obyčajne u každé
ho chorého, vážne a veľmi pozorne ho prehliadal a vypyto
val sa ho, predpisoval lieky a diétu. Niekedy aj sám spozoro
val, že chorému nič nechýba; ale keďže si areštant prišiel
odpočinúť od roboty, alebo si prišielpoležať na matraci miesto
na holých daskách a pri tom v teplej izbe a nie vo vlhkej
strážnici, kde sú v malej miestnosti zavreté celé hromady
bledých a vyziablych areštantov, nachádzajúcich sa vo vyše
trovaní, preto mu ordinátor spokojne zapisoval nejakú
febris catarrhalisa nechával ho ležať hoci celý týž
deň. Tej febris catarrhalis všetci sa u nás smiali.
Vedeli veľmi dobre, že je to po vzájemnom súhlase medzi
lekárom a chorým prijatá u nás formula pre označenie pre

tvarovanej choroby; „klanie zo zásoby“, ako sami areštanti

prekladali febris catarrhalis.
Niekedy chorý zneužíval dobrosrdečnosť lekárovu a zo

stával ležať dotiaľ, kým ho nezačali vyháňať mocou. Tu stálo

za to, dívať sa na našeho ordinátora; on ako by sa hanbil

priamo povedať chorému, aby sa uzdravoval a požiadal, aby
ho vypustili zo špitála, hoci mal právo, jednoducho bez všet

kých rozhovorov a láskavostí vyhlásiť ho za zdravého
a urobiť o tom poznámku na lístku: sanatus es t.
Z počiatku robil narážky, potom ako by ho prosil: „Hádam
by bol už čas; veď si už zdravý a tu máme tesno,“ a podob

ným spôsobom, kým sa chorý sam nezahanbil a nepoprosil,
aby ho prepustili z nemocnice.

Hlavný lekár, hoci bol súcitný a čestný človek (jeho tiež
mali chorí veľmi radi), bol predsa nepomerne prísnejší, než

ordinátor. Prichádzal v sprievode všetkých špitálskych leká-



rov po ordinátorovi, tiež prehliadal každého, zvlášte sa za
stavoval u ťažko chorých, vždy im vedel povedať dobré, po
tešujúce, niekedy srdečné slovo a vôbec pôsobil dobrý dojem.
Tým, čo prišli si trochu odpočinúť, nikdy nerobil výčitok,
nevyháňal ich; ale keď chorý zneužíval jeho dobrotu, jedno
ducho vyhlásil ho za zdravého: „Nu, braček, poležal si si

dosť, odpočinul si, a teraz už iď s Pánombohom, všetko má
svoj koniec.“ Tvrdošijne sa držali obyčajne svojho miesta
buď tí, čo boli leniví do roboty, zvlášte v lete; alebo are
štanti, ktorí sa nachádzali vo vyšetrovaní a ktorých očaká
val telesný trest. Pamätám, ako proti jednému takému upo
trebili zvláštnu prísnosť, ba až ukrutnosť, len aby ho prinútili
k opusteniu špitála. Prišiel s očnou chorobou; mal červené
oči a žaloval sa, že ho silne pichá v očiach. Liečili ho vizi
kátormi, pijavicami, striekali mu do očú akési kvapky, ale
choroba neprechádzala, oči sa mu nečistily. Pomaly sa lekári

dovtípili, že choroba je simulovaná; zapálenie, hoci ne

veľké, nehorší sa, ale sa aj nezlepšuje, ustavične je v jednom
stave. Prípad podozrivý. Areštanti všetci už dávno vedeli,
že sa pretvaruje a lekárov klame, hoci sám sa k tomu ne

priznával. Bol to mladý šuhaj, dosť pekný, ale pôsobil na nás
na všetkých akýsi nepríjemný dojem; bol neúprimný, do seba

zavretý, podozrievavý, zamračený, s nikým nehovoril, všet

kých sa stránil, akoby všetkých mal v podozrení. Niektorí
sa obávali, že ešte vyvedie niečo. Bol on vojakom, dopustil
sa značnej krádeže, vinu mu dokázali, nuž mal dostať tisíc

palíc a ísť do areštantskej roty. Niektorí odsúdení, aby pre
tiahli čo najviac vykonanie trestu, odhodlávajú sa, ako som
bol spomenul, na strašné výstrednosti; zakole v samý pred
večer trestu niektorého predstaveného, alebo aj svojho sú

druha vo väzení; začne sa nové vyšetrovanie, vykonanie



trestu sa odloží aj na dva mesiace a tým dosiahol svojho
cieľa. Na tom mu nezáleží, že ho o dva mesiace dva-tri razy
prísnejšie potrescú; len aby sa teraz zbavil hroznej minúty
aspoň na niekoľko dní, a tam nech sa už potom robí, čo chce;
taký tichý úpadok ducha býva niekedy u týchto nešťastných.
Niektorí u nás si už šeptali, aby sa mali pred ním na pozore;
ešte zavraždí niekoho v noci. Ostatne len tak to hovorili, ale
nič zvláštneho nepodnikali; ani len tí, ktorých postele sa na

chádzaly vedľa neho. Ale takto uvideli, že si v noci trie oči

vápnom z vakovky a ešte niečím iným, aby k ránu boly
červené. Konečne hlavný lekár nariadil, aby mu urobili akúsi
mučiteľnú operáciu, ktorú robia pri očnej chorobe, ktorá trvá
dlho a keď sa už všetky iné lekárske prostriedky okázalý
márnymi, aby zachránili zrak. Neborák znášal tvrdošijne,
pravda, s hroznými mukami, aj toto trýznenie niekoľko dní,
ale konečne oznámil, že je zdravý. Oči sa mu zahojily za

jediný deň; na druhý deň odobral sa na hlavnú strážnicu,
a potom nasledujúceho dňa dostal svojich tisíc palíc, čo mu

boly súdom určené.
Pravda, ťažká je minúta pred potrestaním, tak ťažká, že

hádam sa previňujem, nazývajúc tento strach malomyseľno
sťou a zbabelosťou. Musí to byť ťažké,keď sa ľudia podrobujú
dvojnásobnému, trojnásobnému trestu, len aby nebolo vyko
nané hneď. Zmienil som sa ostatne aj o takých areštantoch,
ktorí sami prosili, aby ich čím skôr prepustili z nemocnice,
hoci sa im chrbát ešte nezahojil po prvej porcii palíc, a to

preto, aby sa podrobili palicovaniu, ktoré ešte zbývalo a tak
sa celkom osvobodili od súda; čas strávený vo vyšetrovaní
v hlavnej strážnici je pre každého nepomerne horší, než ká

torga. No, krome rozdielu v temperamentoch hrá v odhodla
nosti a smelosti niektorých areštantov veľkú úlohu aj dávné



privyknutie k bitiu a trestom. Veľa ráz telesne trestaný stáva
sa akosi pevnejším duchom i na chrbte a hladí konečne na
trest skepticky, skoro ako na maličké nepohodlie, a už sa ho

nebojí. Vo všeobecnosti je to pravda.
Jedon náš areštant zo zvláštneho oddelenia, pokrstený Kal

myk, Alexander, podivný človek, klamár, smelý, ale veľmi
dobrodušný, vypravoval mi ako dostal štyritisíc palíc, vy
pravoval so smiechom a žartami, a hneď sa celkom vážne za

prisahal, že keby od malička, od najútlejšieho prvého svojho
detstva nebol vyrástol pod knutom, od ktorého doslovne celý
život jeho stále neschádzaly jazvy s jeho chrbta, nesniesol

by nikdy týchto štyritisíc. Rozprávajúc to akoby blahorečil
svojemu vychovávaniu knutom. „Mňa bili za všetko, Ale
xander Petrovič!“ rozprával mi raz, sediac na mojej posteli
pod večer, pred zažíhaním sviečky, „za všetko, nech bolo čo
koľvek, bili ma pätnásť rokov stále, a to od toho samého
dňa, čo sa viem rozpamätať, každý deň niekoľko ráz; nebil
ma, len kto nechcel; takže som konečne k bitke celkom pri
vykol.“ Ako ho vzali na vojnu, neviem; ostatne nepamätám,
azda aj rozprával; bol to večný zbeh a tulák. Pamätám len

jeho vypravovanie o tom, ako sa naľakal, keď ho odsúdili
k štyrom tisícom za zavraždenie náčelníka. „Vedel som, že
ma budú trestať prísne, hádam ani nevyviaznem živý z pod
palíc; hoci som privykol k bitiu, ale štyritisíc palíc, to nie je
žart! k tomu všetci predstavení sa na mňa rozozlili! Vedel
som, isto som vedel, že to neprejde darmo, nevydržím; nevy
viaznem zpod palíc. Prišlo mi na um najprv, že sa dám po
krstiť; myslel som, azda mi odpustia, a hoci naši mi hneď

vtedy povedali, že z toho nič nebude, že neodpustia, myslím
si: predsa oprobujem, predsa im viac bude ľúto pokrsteného.
Vskutku ma pokrstili a pri svätom krste dali mi meno Ale-



xander; nu, a palice predsa len zostaly palicami; keby mi
aspoň jednu boli odpustili; až mi bolo ľúto. A myslím si pre
seba: Dočkajte, ja vás veru všetkých napálim. A len si po
myslite, Alexander Petrovič, napálil som ich! Vedel som ne

obyčajne dobre predstavovať sa mŕtvym, t. j. nie celkom
mŕtvym, ale tak, ako by hneď duša mala vyletieť z tela. Pri
viedli ma; prešiel som prvú tisícku: páli to, kričím; pre
chádzam druhú, nu, myslím si, koniec môj nastáva, rozum
zo mňa celkom vytĺkli, nohy sa podkosili, padol som; v očiach
mi potemnelo, obličaj zosinel, nedýšem, z úst pena. Prišiel
lekár, hovorí; „Hneď umre.“ Odniesli ma do špitála, tam som
však hneď ožil. Tak ma potom ešte dva razy vodili; a hnevali
sa, ukrutne sa na mňa hnevali, ale ja som ich ešte dva razy na

pálil; tretiu tisícku som prešiel a omdlel som; ale keď som pre
chádzal štvrtú, tu každý úder ako keď nožom do srdca bod
ne, každý úder stál za tri údery, tak ma silno bili! Rozpaje
dili sa na mňa ukrutne. Tá posledná ohavná tisícka (aby ju
Parom!...) stála za tri prvé, a keby nebol zasa umrel pred
samým koncom (zostalo ešte dvesto úderov) boli by ma na
mieste do smrti zabili. Ale ja som sa nedal; opäť som ich na

pálil a opäť som padol ako mŕtvy. Opäť mi uverili, ale akože
neuveriť, keď lekár verí! A pri dvoch posledných stách, hoci
ma potom ťali zo všetkej zlosti a bili tak, že inokedy dve
tisíc sú lahšie, predsa ma nezabili. A nezabili len preto, že
som v detinstve rástol pod knutom; preto žijem až podnes.
Och, dostal som ja toho bitia na svojom veku!“dodal nakonci
vypravovania, ako by v smutných myšlienkach, ako by
chcel spomenúť a porátať, koľko ráz ho bili. „Ale kdeže,“
dodal, prerušiac chvíľkové mlčanie, „neporátaš, koľko ráz
ťa bili; nedá sa to porátať! Ani čísla tak veľkého nenájdeš.“
Pri tom pozrel na mňa a rozosmial sa, ale tak dobrosrdečne,



že som sa nemohol sám zdržať, abych sa nezasmial. „Viete,
Alexander Petrovič, aj teraz, keď sa mi v noci niečo sníva,
sníva sa mi len, že ma bijú; iných snov ani nemám.“ Vskutku
často kričal v noci, a kričal z celého hrdla, tak že ho
areštanti hneď budievali štuchnutím: „Nu, čert, čo reveš!“
Bol človek zdravý, nevysokej postavy, pohyblivý a veselý,
bolo mu asi štyridsaťpäť rokov; s každým sa snášal, hoci veľ
mi rád kradol a veľmi často sa mu za to dostávalo, ale kto
len nekradol u nás a koho za to nebili?

Dodám k tomu jednu vec; vždy som sa divil, ako neoby
čajne dobrosrdečne a bez hnevu všetci tí bití rozprávali
o tom, ako ich bili a o tých, čo ich bili. Často nebolo badať
v takom vypravovaní ani najmenšieho odtienku hnevu alebo

nenávisti, hoci vo mne pri tom niekedy vypukol hnev a srdce
začalo silno tĺcť. A oni si vyprávajú a smejú sa pri tom, ani
deti.

Ale nebolo každé vypravovanie už celkom chladnokrvné
a ľahostajné. O poručíkovi Žerebjatníkovi na príklad vypra
vovali s istým odtienkom rozhorčenia, pravda, neveľmi veľ
kého. S týmto poručíkom Žerebjatníkovom som sa soznámil
ešte vtedy, keď som prvý raz ležal v špitáli, rozumie sa, z vy
pravovania areštantov. Potom som ho kedysi bol videl aj
v skutočnosti, keď bol u nás na strážnici. Bol to človek dosť
mladý, nebolo mu ani tridsať rokov, vysokej postavy, tlstý,
vypasený, s červenými, sadlom zarastenými lícami, s bielymi
zubami, s Nozdrevským*), rachotiacim smiechom. Po tvári
jeho bolo vidno, že to bol bezmyšlienkový človek, akých
málo na svete. Vášnivo rád trestával prútmi a palicami, keď
ho komandovali za vykonávateľa trestu. Musím hneď po-

*) Nozdrev, charakteristická osobnosť v Gogolovských „Mŕtvych
dušiach“.



znamenať, že som na poručíka Žerebjatníkova už vtedy hľa
del ako na ohavnú potvoru a tak hľadeli naň aj areštanti.

Boli aj krome neho vykonávatelia, rozumie sa za starých
čias, za oných neveľmi dávnych starých čias, o ktorých „po
vesť je čerstvá, ale veriť sa jej nechce“, čo radi konali svoju
povinnosť starostlivo a horlivo. Ale zväčša sa to robilo
naivne a bez zvláštneho nadšenia. Ale poručík Žerebjatníkov
bol čosi na spôsob rafinovaného gastronoma pri vykonávaní
trestu. Rád mal, vášnivo mal rád vykonavateľské umenie,
a to rád ho mal len pre umenie. Jemu to pôsobilo rozkoš,
a jako patricius z časov rímskeho cisárstva, ktorému zovšed

nely obyčajné rozkoše, po ktorých bažil, vymýšľal si rozličné
rafinované slasti, rozličné neprirodzenosti, len aby mohol
trochu rozochvieť a príjemne poštekliť svoju sadlom zarastlú
dušu.

Práve privádzajú väzňa k potrestaniu; Žerebjatníkov je
vykonávateľom; jediný pohľad na dlhý, vystrojený rad voja
kov s tlstými palicami privádza ho už do nadšenia. Spokojne
obchádza rady a dôrazne vyzýva vojakov, aby starostlivo,
svedomito konali svoju povinnost, a to . .. Vojaci dobre ve

deli, čo znamená ono „a to ..Priviedli samého delikventa,
a ak tento dosial ešte neznal Žerebjatníkova, ak ešte nepo
čul o ňom všetkých podrobností, robil si Žerebjatníkov
z neho na príklad takýto žart. (Rozumie sa, bol to jedon
zo sta jeho žartov; lebo poručík bol nevyčerpateľný vo vyna
lezavosti.) Každý areštant v tú chvíľu, keď ho obnažujú a

ruky mu priväzujú k hlavniam pušiek, za ktoré ho pod
dôstojníci potom ťahajú skrz celú „zelenú ulicu“, každý are

štant, ako to obyčajne býva, vždy začne v tú chvíľu

žalobným hlasom prosiť vykonávateľa, aby ho trestal milo
stivo a nezvyšoval trestu zbytočnou prísnosťou: „Vaše blaho-



rodie,“ kričí nešťastný, „smilujte sa, buďte otcom rodným,
dajte, aby sa celý vek za vás Bohu modlil, nezahubte ma,
buďte milosrdným!“ Žerebjatníkov len na toto práve čaká
val; hneď rozkáže vojakom, aby počkali a sám so sústrast
nou tvárou dá sa s areštantom do reči.

„Braček ty môj,“ hovorí, „čože si mám s tebou počať? Veď
nie ja trescem, ale zákon!“

„Vaše blahorodie, všetko závisí od vás, buďte milosrdní.“
„A ty myslíš, že mne teba nie je ľúto? Ty si myslíš, že mne

bude príjemné sa dívať, ako ťa budú biť? Veď som tiež člo
vek! Som človek, alebo nie, ako myslíš?“

„Rozumie sa, vaše blahorodie; vy ste otcovia, my deti.
Buďte otcom rodným!“ kričí areštant, začínajúc už nadejať
sa.

„Ale, braček, posúď sám; veď máš rozum, abys’ mohol po
súdiť: veď ja sám viem, že z ľudskosti musím aj na teba,
hriešnika, hľadieť milosrdne a milostivo.“

„Svätú pravdu ráčite hovoriť, vaše blahorodie!“
„Áno, milostivo hľadieť na teba, čo by si bol aj tým naj

väčším hriešnikom. Ale veď tu rozhodujem nie ja, lež zákon!
Pováž! Veď ja Bohu slúžim a vlasti; ťažký hriech bych vzal
na seba, keby nevyhovel zákonu; len to pováž!“

„Vaše blahorodie!“
„Nu, dobre! Urobím to tedy pre teba! Viem, že hreším,

ale urobím to... Smilujem sa tento raz nad tebou, potrescem
ťa ľahko. Ale čož, ak ti práve tým uškodím? Ja sa teraz nad
tebou smilujem, potrescem ťa ľahko, a ty sa spoľahneš, že

aj druhý ráz tak bude, a opäť sa previníš; čože potom. Veď
na mojej duši to zostane .. .“

„Vaše blahorodie! Priateľovi, nepriateľovi nedovolím! Ako
pred trónom nebeského Stvoriteľa sľubujem ...“



„Nu, tedy dobre! A zaprisaháš sa mi, že sa budeš budúcne
dobre držať?“

„Nech ma Hospodin zabije, ak nie; nech ma na onom
svete..

„Nezaklínaj sa, je to hriech. Ja aj slovu tvojemu uverím;
dáš mi slovo?“

„Vaše blahorodie!!!“
„Nu počúvajže tedy: sľutujem sa nad tebou len pre tvoje

sirotské slzy; si ty sirota?“
„Sirota, vaše blahorodie, ako prst sám samojediný na svete,

ani otca ani materi...“
„Nuž tedy pre tvoje sirotské slzy; ale aby to bolo po

sledný raz ... Odveďte ho,“ dodáva takým mäkkým hlasom,
že areštant už ani nevie, akými modlitbami sa Bohu modliť
za takého milostivého človeka. Ale hrozná procesia sa po
hnula, vedú ho; zahrmel bubon, zamáchaly v povetrí prvé
palice...

„Bi ho!“ kričí z celého hrdla Žerebjatníkov. „Vypáľ mu!

Lupni ho! Ešte, ešte ho! Dobre ho, tú sirotu, dobre ho, dare
báka! Vlep mu, vlep, čo síl stačí!“

A vojaci bijú z rozmachu, iskry sa sypú z očú úbohého,
začína kričať, a Žerebjatníkov beží za ním po fronte, a rechtá
sa, rechtá sa až sa za boky chytá. Aj rád je, aj smiešne mu je,
a len zriedka sa pretrhne jeho zvučný, silný rehot, a počuť
opäť:

„Lupni ho, lupni! Vypáľ mu, darebákovi, vypáľ tej
sirote! ...“

Alebo takéto variácie vymýšľal. Vyvedú väzňa k potre
staniu; areštant začína opäť prosiť. Žerebjatníkov tento raz
sa nepretvaruje, nerobí grimasy a začne hneď úprimne:

„Vieš čo, braček,“ hovorí, „potrescem ťa ako sa patrí,



preto že toho zasluhuješ. Ale urobím pre teba, hádam, toto:
k hlavniam pušiek ťa nepriviažem. Pôjdeš sám, ale novým
spôsobom. Utekaj, čo máš sily cez celý front! Hoc by ťa aj
každá palica uderila, predsa to bude kratšie; ako myslíš?
Chceš oprobovať?“

Areštant počúva v rozpakoch, s nedôverou a zamyslí sa:

„Což,“ mysli pre seba, „azda to bude vsktuku ľahšie; pre
behnem, čo mi len sily stačí. Tak bude mučenie päť ráz
kratšie a pn tom, hádam, aj každá palica neuderí.“

„Dobre, vaše blahorodie, súhlasím.“
„Nuž aj ja súhlasím, bež! Hlaďte že, nezívajte!“ kričí na

vojakov; vie ostatne, že ani jedna palica nechybí previnilý
chrbát; vojak, ktorý by chybil, tiež dobre vie, čo ho za to
čaká. Areštant sa dá do behu, čo len síl stačí po „zelenej
ulici“, ale, rozumie sa, neprebehne ani pätnásť párov vojakov:
palice ako drobné bubnovanie, ako blesk razom sa sypú na

jeho chrbát a neborák s krikom padá, ani podťatý, ako sra

zený guľkou.
„Nie, vaše blahorodie, radšej po zákone,“ hovorí, vstáva

júc pomaly so zeme bledý a zdesený a Žerebjatníkov, ktorý
napred znal celý ten žart a čo z neho vyjde, rehoce sa a smie
chom sa skoro zachodí. Ale nedajú sa ani opísať všetky jeho
zábavy a všetko to, čo sa o ňom u nás rozprávalo!

Trochu iným spôsobom, v inom tóne a inom duchu vypra
vovali u nás o istom poručíkovi Smekálovovi, ktorý zastával
hodnosť veliteľa v našom väzení, prv ešte než bol na hodnosť
túto vymenovaný náš major. Hoci o Žerebjatníkovovi vyprá
vali dosť ľahostajne, bez zvláštnej rozhorčenosti, predsa na
jeho kúsky nehľadeli so záľubou, nechválili ho, bol im oškli

vým Ba opovrhovali im. Ale o poručíkovi Smekálovovi spo
mínali s radosťou a potešením. Vec je tá, že Smekalov nebol



nejaký zvláštny priateľ bitia; pravda, nebol od toho, aby sa
niekedy aj bilo, ale v ňom nebolo toho žerebjatnického živlu,
preto sa na jeho prúty spomínalo u nás s akousi príjemnosťou
— tak vedel ulahodiť areštantom! A čímže? Čím si zaslúžil
takú populárnosť? Pravda, naši ľudia, ako azda aj celý ruský
národ hotový je zabudnúť všetky muky za jediné láskavéslovo;
hovorím o tom ako o fakte, nerozberajúc ho tento raz ani
s tej ani s druhej strany. Nebolo tedy ťažko zaľúbiť sa týmto
luďom a získať si u nich populárnosť. Ale poručík Smekálov
získal si obzvláštnu populárnosť, tak že si aj na to, ako
on bil, spomínali s akousi úľubou. „Ako vlastný otec“, ho
vorili vždy areštanti, ba aj si vzdychli, porovnávajúc býva
lého dočasného veliteľa Smekálova s terajším majorom. „Do
brá duša!“ Bol on človek prostý, azda aj dobrý, podľa
svojho. Ale býva, že nielen dobrý, lež aj veľkodušný človek
stáva sa náčelníkom, a čo z toho? Nikto ho nemá rád a iné
mu sa aj posmievajú. Ale Smekálov vedel vec tak postaviť,
že ho u nás všetci uznávali za s v o j e h o človeka, a to je
veľké umenie, alebo lepšie povedať, vrodená spôsobnosť,
ktorej si ale nevšímajú ani tí, čo ju majú. Divná vec, bývajú
niektorí z takých aj nedobrí ľudia a predsa si niekedy získa
jú veľkú populárnosť. Nehnusí sa im podriadený ľud — to
je tá, ako sa mi zdá, príčina! Nevidno u nich panských bie

lych rúčok, od nich nepáchne pánom; páchne od nich akýmsi
zvláštnym prostonárodným zápachom, ľudu vrodeným, a ľud,
Pane Bože môj, je veľmi citlivý k tomuto zápachu! Čo by
on nedal zaň! Aj najmilosrdnejšieho človeka hotový je pre
meniť na najprísnejšieho, ak od tohoto páchne jemu vlastným
vekovým zápachom. A čože, ak je tento milo páchnuci člo
vek ešte dobrodušný, hoci po svojemu? Ten už ani oceniť sa
nedá!



Poručík Smekálov, jako som povedal, niekedy aj velmi
prísne trestával, no vedel to tak urobiť, že sa nielen ne
horšili na neho, lež naopak teraz, za mojich časov, keď už
všetko to dávno minulo, spomínajú na jeho kúsky pri
trestaní so smiechom a potešením. Ostatne kúskov nemal
veľa; chybovala mu umelecká fantázia. Mal vlastne len jeden
kúsok, jeden jediný, ktorý mu vystačil u nás na celý rok; ale,
hádam, on bol práve tým milý, že bol jediný. Naivnosti pri
tom bolo vela. Privedú na príklad previnivšieho sa areštanta.
Smekálov sám vyjde k potrestaniu, usmieva sa, žartuje, vy
pytuje sa previnilca o niečom celkom vedľajšom, o jeho osob

ných, domácich, areštantských veciach, a to nie že by sa za
hrával s areštantom, lež len preto, že sa mu sku
točne chce dozvedieť niečo o tých veciach.
Prinesú prúty a Smekálovu stoličku; sadne si na ňu, ba aj do

fajky si zapáli. A fajku mal dlhočiznú. Areštant začína pro
siť... „Nie, braček, len ľahni, čo za reči...“ povie Smeká

lov; areštant si vzdychne a ľahne. „Nu, milý môj, či vieš

nazpamäť takúto modlitbu?“ „Ako by nevedel, vaše blaho
rodie, veď som krstený, od mladi som sa ju učil.“ „Nuž,
modli sa.“ A areštant už vie, čo bude pri tej modlitbe, lebo
sa tento kúsok opakoval už aj prv aspoň tridsať ráz pri tre
staní iných. Ba aj sam Smekálov vie, že je to areštantovi
známe; vie, že aj vojaci, ktorí stoja so zdvihnutými prútmi
nad ležiacou žertvou, dávno už počuli o tomto vtipe; ale opa
kuje ho znova — tak sa mu raz na vždy zapáčil azda práve
preto, že si ho sám složil, tedy z literárnej namyslenosti. Are
štant začína sa modliť „Otče náš“, vojaci s prútmi čakajú
a Smekálov prestane fajčiť a čaká na isté slovo. Areštant pri
chádza k slovu „na nebesi“ (= v nebi). To je to, na čo čaká.

„Stoj!“ kričí rozohnený poručík a mihom, s nadšeným ge-



stom a obrátený k vojakovi, čo drží prút, volá; „A ty jemu
podnesi!“ (= a ty mu daj!). A pri tom sa dá do hlasitého
smiechu. Aj vojaci, čo stoja okolo, sa smejú; usmieva sa ten, čo
šľahá, ba skoro sa usmieva aj ten, ktorého šľahajú, nehľadiac
na to, že prút pri komande „podnesi“ už fičí vzduchom,
aby mihom ako britva reznul po jeho previnilom tele. Sme
kálov sa raduje, raduje sa menovite preto, že si to tak pekne
vymyslel a sám složil: „na nebesi“ a „podnesi“; aj k veci sa
to hodí, aj sa to rýmuje. Po vykonaní trestu odchádza Sme

kálov celkom sebou spokojný a potrestaný tiež odchádza,
skoro bych povedal, spokojný sebou aj Smekálovom a o štvrť
hodiny už rozpráva vo väzení, ako sa i dnes tridsať prvý
raz opakoval jeho vtip. „Slovom, dobrá duša! Žartov
ník!“

Spomienky o dobrom poručíkovi vyznamenávaly sa kedy
tedy aj akousi manilovštinou.*)

„Išiel som vám raz, bračekove!,“ rozpráva nejaký are
štantík a celý jeho obličaj sa pri tej spomienke usmieva,
„idem, a on si sedí u okna v chaláte, čaj pije, fajká si. Sní
meš čapicu.

„Kdeže ideš Aksjonov?“

„Do roboty, Michail Vasiľjevič; ale najprv do dielne
musím ... A on sa usmieva ... Hovorím vám, dobrý človek!
Srdečná duša.“

„Takého sa už nedočkáme!“ doloží niektorý z poslu
cháčov.

*) Manílov — jedon z typov Gogoľových „Mŕtvych duší“.



III.

ŠPITÁL.
(Dokončenie.)"')

Rozprával som teraz o telesných trestoch, ako aj o roz
ličných vykonávateľoch týchto zaujímavých povinností
vlastne preto, že len vtedy, keď som sa presťahoval do špitála,
dostal som prvé názorné poňatie o všetkých týchto veciach.

Až do tých čias vedel som o tom len z toho, čo sa rozprá
valo. Do našich dvoch izieb privádzali zo všetkých bataljo
nov, areštantských oddelení a iných vojenských oddielov na
šeho mesta tých z nachodiacich sa vo vyšetrovaní, čo boli tre
staní prútmi. V tie prvé časy, keď som ešte všetko, čo sa
okolo mňa dialo, tak dychtivo pozoroval, všetky tie pre mňa
podivné poriadky, všetci tí potrestaní a k trestu sa chystajúci
prirodzene na mňa robili veľmi silný dojem. Bol som rozčú
lený, pobúrený a podesený. Pamätám sa, že som hneď vtedy
začal naraz a netrpelivo vnikať do všetkých podrobností
tých nových zjavov, začal som počúvať vypravovania dru

hých areštantov o tomto predmete, sám som Im tiež dával
otázky a domáhal sa vysvetlenia. Chcel som medzi iným ne

vyhnutne znať všetky stupne trestov a Ich vykonávanie,
všetky odtienky tohoto vykonávania, náhľady samých are
štantov o všetkých týchto veciach; staral som sa predstaviť
si psychologický stav tých, čo idú k potrestaniu. Ja som už
bol povedal, že pred trestom zriedka kto býva chladnokrv

ným, nevynímajúc ani tých, ktorí už prv bývali veľa a ne
raz bití. Tu na odsúdeného vôbec napadá akýsi ostrý, ale

') Všetko, čo tu píšem o telesných trestoch, bývalo za mojich časov.

Teraz, ako som počul, všetko to sa zmenilo. Pozn. spisovateľova.



čisto fyzický strach, mimovolný a neodvratný, potlačujúci
celú mravnú bytnosť človeka. Ja aj potom, za celé tie ne
mnohé roky svojho väzenského života som si nevoľky všímal
tých odsúdených, ktorí keď si boli po prvej polovici trestu
poležali v špitáli a vyhojili svoje chrbty, odchádzali z ne

mocnice, aby zajtra vychodili druhú polovicu úderov palica
mi, určených im súdom. Toto delenie trestu na dve polovice
sa robí vždy po rozsudku lekára, ktorý je prítomný pri treste.
Ak je počet úderov, prisúdených za zločin, veliký, takže by
areštant všetko naraz nezniesol, delia mu to na dve, ba aj
na tri časti, súdiac podľa toho, čo povie lekár pri vyplnení
trestu, to jest, či môže trestaný bežať ulicou ďalej, alebo by
to bolo spojené s nebezpečenstvom pre jeho život. Oby
čajne päťsto, tisíc, ba aj pol druhého tisíca prebehnú na raz;
ale ak je komu prisúdené dvetisíc alebo tritisíc, delí sa vyko
nanie trestu na dve i na tri časti. Tí, ktorí po prijatí prvej
polovice trestu s vyliečeným chrbtom vychádzali z nemoc

nice, aby sa podrobili druhej polovici trestu, bývali v ten
deň, keď odchádzali, aj deň pred tým obyčajne mrační,
mrzutí, neshovorčiví. Bolo na nich pozorovať istú otupelosť
mysli, akúsi neprirodzenú roztržitosť. Do reči sa taký človek

nepúšťa a viac mlčí; zaujímavé je najviac, že s takým člove
kom ani sami areštanti nikdy nehovoria a nezahovárajú
o tom, čo ho očakáva. Ani jediného zbytočného slova ani

útechy; ba starajú sa vôbec málo si ho všímať. Je to veru
lepšie pre odsúdeného. Bývajú výnimky, ako na príklad
Orlov, o ktorom som už vyprával. Po prvej polovici trestu
mrzelo ho len to, že sa mu chrbát dosť chytro nehojí a že ne

môže trochu skôr odísť z nemocnice, aby skorej mohol dostať
ostatné palice, ísť s oddielom areštantov na určené pre jeho
deponovanie miesto a cestou ufujazdiť. Ale toho bavil cieľ



a Boh vie, čo mal na mysli. To bola vášnivá, plná života
povaha. Pred prvou polovicou trestu myslel, že z pod prútov
nevyviazne živý, že musí zomrieť. Dochodily k nemu roz
ličné sluchy o nariadeniach predstavených, ešte keď bol vo

vyšetrovaní; už vtedy sa pripravoval k smrti. Ale keď do
stal prvú polovicu, obodril sa. Priniesli ho do špitála zbitého
a na poly mŕtveho; nikdy som nevidel ešte takých rán; ale

prišiel k nám s radosťou v srdci a nádejou, že zostane živý,
že sluchy holý lživé, že ho predsa vypustili z pod prútov;
takže teraz po dlhej vyšetrovacej väzbe začal už blúzniť
o ceste, o úteku, slobode, o poliach a lesoch ... Ale o dva dni,
ako ho vypustili z nemocnice, zomrel v tej istej nemoc
nici na svojej predošlej posteli; nevydržal druhej polovice
trestu.

Ale tí istí areštanti, ktorí trávili tak ťažké dni a noci pred
samým trestom, znášali trest mužne, nevynímajúc ani naj
malomyselnejších z nich. Zriedka som ich počul stenať aj
prvú noc po ich príchode, ešte aj takých, čo boli ťažko zbití;
ľud vôbec vie znášať bolesť. Čo sa tej bolesti týče, veľa som
sa na to vypytoval. Chcel som sa určito dozvedieť, jako je tá
bolesť veliká a s čím ju možno srovnať? Veru ani ne

viem, prečo som sa tak na to dopytoval. Len jedno pamä
tám, že nie z daromnej zvedavosti. Opakujem, že som bol

rozčúlený a potrasený. Ale nech som sa pýtal kohokoľvek,
nijako som nemohol dostať odpovedi, ktorá by ma bola uspo
kojila. Páli, ako ohňom — to je všetko, čo som sa mohol do

zvedieť, a to bola jediná odpoveď od všetkých. Páli to — a
dosť. Spozoroval som vtedy istú vec, za spoľahlivosť ktorej
však veľmi neručím; ale súhlasné výpovedi areštantov ju
akosi potvrdzujú: a to, že prút, ak ho dajú vo veľkom
množstve, je najťažším trestom zo všetkých, ktoré sa u nás



upotrebuju. Zdalo by sa na prvý pohľad, že je to nesmysel
a nemožné. Jednako piatimi, ba štyrmi stami prútov môžeš
zasekať človeka do smrti; a keď ich je vyše päťsto, smrť je
skoro istá. Tisíc prútov neznesie na raz ani človek najsilnejšej
konštrukcie. Medzitým päťsto palíc možno vydržať bez aké
hokoľvek nebezpečenstva pre život. Tisíc palíc môže vy
držať bez nebezpečenstva života aj človek nie veľmi silného
složenia. Ba ani dvoma tisícami palíc nezabiješ človeka pro
strednej sily a zdravého složenia. Areštanti všetci hovorili,
že prúty sú horšie než palice. „Prút lepšie prilieha“, hovo
rili, „bolesti je viac.“ Nieto tedy pochybnosti, že prúty sú

mučiteľnejšie než palice. Oni silno dráždia, silno účinkujú na

nervy, rozčulujú ich vyše miery, potriasajú viac, než je
možné. Neviem ako teraz, ale za nedávnych čias boli gentle
meni, ktorým možnosť šľahať svoju žertvu, poskytovala čosi,
čo napomína markýza de-Cada a Brenvilie. Myslím, že v po
cite tomto je niečo takého, od čoho u týchto gentlemenov
srdce sa sviera v sladkom a spolu bolestnom pocite.

Sú ľudia ako tygri, ktorí dychtia po tom, aby mohli liznúť
krvi. Kto zakúsil raz tejto moci, tejto neobmedzenej nad
vlády nad telom, krvou a duchom človeka, práve takého,
ako je on sám, tiež Bohom stvoreného a brata po zákonu
Kristovmu; kto zakúsil tej moci a úplnej možnosti ponížiť
tým najhlbším ponížením druhú bytnosť, nosiacu na sebe
obraz Boží, ten už nevoľky tratí akosi vládu nad svojimi
city. Tyranstvo je zvyk, ktorý sa môže rozvíjať a ktorý sa

rozvíja nakoniec v chorobu. Nazdávam sa, že aj najlepší člo
vek môže zvykom zhrubieť a otupieť až na stupeň zvera.
Krv a moc opojujú; rozvíja sa zhrublosť, prostopašnosť; roz
umu a citu sa stávajú prístupnými a nakoniec príjemnými aj
abnormálne zjavy. Človek a občan mizne v tyranovi navždy



a návrat k ludskej dôstojnosti, k pokániu, k znovuzrodeniu
stáva sa pre neho skoro už nemožným. Krome toho príklad,
možnosť takej svevole pôsobí tiež na celú spoločnosť nákaz
livo; taká moc je svodná. Spoločnosť, ktorá hladí chladno
krvne na také zjavy, sama je už nakazená vo svojich zákla
doch.

Slovom, právo k telesnému trestaniu, dané jednému člo
vekovi nad druhým, je jazvou spoločnosti, je jedným z naj
silnejších prostriedkov na potlačovanie v nej každého zá

rodku, každého pokusu k dosiahnutiu práv občianskych
a spolu istou príčinou jej nevyhnutného a neodvratného roz
kladu.

Kat sa hnusí každému v spoločnosti, ale kat gentlemen
celkom nie. Len nedávno bola vyslovená opačná mienka, ale

vyslovili ju len v knihách abstraktne. Aj tí, čo ju vyslovujú,
nestihli ešte všetci potlačiť v sebe túto potrebu samovlády.
Ešte aj každý fabrikant, každý podnikateľ musí nevyhnutne
pociťovať akúsi rozčuľujúcu rozkoš v tom, že jeho robotník
závisí niekedy celý s celou svojou rodinou jedine od neho.

Je tomu vskutku tak; nie tak chytro sa pokolenie ľudské
zrieka toho, čo v ňom väzí dedične; nie tak chytro sa zrieka
človek toho, čo vniklo do jeho krvi, čo sa mu dostalo, tak
rečeno, s materinským mliekom. Nebýva takých náhlych
prievratov. Priznať vinu a dedičný hriech je ešte málo, veľmi

málo; treba mu celkom odvyknúť. A to sa nerobí tak chytro.
Zmienil som sa o katovi. Vlastnosti katovské v zárodku

nachádzajú sa skoro v každom človekovi našej doby. Ale
zvieracie tieto vlastnosti nerozvíjajú sa rovnako. Ak ony
v niektorom človeku prevládajú v svojom rozvoji všetky
druhé jeho vlastnosti, stane sa veru taký človek hrozným
a ohavným. Bývajú dva druhy katov; jedni sú dobrovoľní.



druhí nevolní, z povinnosti. Dobrovoľný kat stojí, pravda,
v každom ohľade nižšie, než nevoľný, ktorý sa tak oškliví,
tak hnusí ľudu, ktorého sa ľud tak hrozí, pred ktorým má

akýsi nevysvetliteľný, skoro mystický strach. Odkialze sa
bere tento skoro poverečný strach pred jedným katom a taká
ľahostajnosť k druhému, ba skoro schvaľovanie jeho? Bývajú
príklady v najvyššej miere podivné. Znával som ľudí do

brých, čestných, ba aj vážených v spoločnosti, ktorí nemohli,
na príklad, ľahostajne zniesť, keď trestaný nekričí, keď ho

šľahajú prútmi, neprosí o smilovanie. Trestaný má nevy
hnutne kričať a prosiť o milosť. Tak je to zavedené; to sa

poklada za slušné a nevyhnutne potrebné; a keď raz žertva
nechcela kričať, vykonávateľ, ktorého som znal, a ktorý
v iných okolnostiach mohol sa pokladať aj za dobrého člo
veka, až osobne bol urazený týmto prípadom. Chcel zprvu
potrestať ľahko; ale keď nepočul obyčajných: „Vaše blaho

rodie, otec rodný, sľutujte sa, urobte, aby sa večne za vás
modlil k Bohu“ a pod., rozozlil sa a pričinil mu asi päťdesiat
prútov, chcejúc vyzvať krik a prosby — a dosiahol toho.
„To sa nesmie dopustiť, to je hrubosť,“ povedal mi celkom
vážne.

A čo sa týče skutočného kata, nevoľného kata z povin
nosti, je známe, že im býva odsúdený areštant, čo mal byť
deportovaný, ale ho nechali na svojom mieste, aby vykoná
val povinnosti kata. On vstúpi najprv do učenia k inému
katovi, a keď sa u neho vyučil, zostáva navždy pri väzení,
kde býva osobitne, vo zvláštnej izbe, máva aj svoje gazdov
stvo, ale nachádza sa skoro vždy pod vojenským dozorom.
Pravda, živý človek nie je mašina; kat hoci bije z povinnosti,
ale niekedy sa tiež rozjarí; a ak mu je azda bitie aj prí
jemným, predsa skoro nikdy nemá osobnej nenávisti k svojej



žertve. Šikovnosť úderu, znalosť svojho umenia, želanie uká
zať sa pred svojimi súdruhmi a pred obecenstvom, podnecujú
jeho samolúbie. Namáha sa len pre umenie. Krome toho kat
vie dobre, že je vyvrheľom celého sveta, že poverečný strach
všade ho víta a sprevádza a nedá sa ručiť za to, že by toto
na neho nepôsobilo, že by toto nezvyšovalo jeho vzteku,
jeho zverských náklonností. Aj deti vedia „že sa on odrieka
otca a materi“. Podivná vec, všetci kati, čo sa mi prihodilo
ich vidieť, všetci boli ľudia rozvití, rozumní, neobyčajne
samoľubiví, ba hrdí. Či sa nerozvíjala v nich táto hrdosť
ako odpor k všeobecnému k nim opovrženiu; či sa nezvyšo
vala vedomím strachu, ktorý vnukajú svojej žertve, a vedo
mím svojej moci nad ňou — neviem. Azda sama parádnosť
a teatrálnosť, s ktorou vystupujú na popravišti pred obecen

stvom, pôsobí na rozvitie istej domýšľavosti v nich. Mal
som príležitosť istý čas z blízka pozorovať istého kata. Bol
to chlapík prostrednej postavy, svalovitý, chudorľavý, asi

štyridsaťročný, s dosť príjemnou a rozumnou tvárou a kuče
ravou hlavou. Býval vždy neobyčajne vážny, kľudný; držal
sa po gentlemensky, odpovedal vždy krátko, s rozvahou, ba

aj láskavo, ale akosi domýšľavo láskavo, ako by sa čímsi

predo mnou chvastal. Dôstojníci od stráže často sa s ním

predo mnou dávali do reči a vskutku akoby s akousi šetr
nosťou k nemu. On si toho bol vedomý a pred predstaveným
náročky zdvojnásobňoval svoju zdvorilosť, suchosť a pocit
vlastnej dôstojnosti. Čím láskavejšie hovoril s ním náčelník,
tým zdržanlivejším sa zdal, a hoci nevystupoval ani za mak
z medzí najjemnejšej zdvorilosti, presvedčený som, že sa v tú
chvíľu pokladal za nepomerne vyššieho, než predstavený, čo
sa s ním shováral. Na obličaji to mal napísané. Stávalo sa,
že ho niekedy v lete, keď bol sparný deň, posielali s vojen-



ským sprievodcom do mesta zabíjať dlhou žrďou psov.
V tomto mestečku bolo veľmi veľa psov, čo nikomu ne

patrili a neobyčajne bystro sa plodili. Y horúce dni leta stá
vali sa nebezpečnými a z rozkazu predstavenstva, posielali
kata ich kynožiť. Ale ani táto unižujúca povinnosť ho na
pohľad netrápila. Bolo treba pozreť, s akou dôstojnosťou si

vykračoval po mestských uliciach v sprievode ustatého
strážnika, ľakajúc puhým svojím zjavom baby a deti, čo ho
stretaly, ako spokojne, ba s vysoká hľadel na každého, kto
ho stretol. Katom sa ostatne žije pohodlne. Mávajú peniaze,
jedia veľmi dobre, pijú vodku. Peniaze sa im dostávajú ce
stou podplatkov. Odsúdenec stavu občianskeho, ktorý ma
byť podľa rozsudku telesne potrestaný, obdaruje napred kata
aspoň niečím, hoci z posledného, čo má. Avšak od iných,
od bohatých odsúdených berú sami, určujúc im sumu, po
merne k pravdepodobným prostriedkom areštantovým; berú
aj tridsať rubľov a niekedy aj viac. S veľmi bohatými sa po
riadne jednajú. Veľmi slabo kat, pravda, nemôže trestať; od

povedal by za to svojim vlastným chrbtom. Ale za určitý
plat sľúbi svojej žertve, že ju nebude ťať veľmi silne. Jeho
ponúknutie sa skoro vždy prijíma; ak nie, bije vskutku bar

barsky, čo je zúplna v jeho moci. Stáva sa, že uloží značnú
sumu aj veľmi chudobnému odsúdenému; príbuzní chodia,
jednajú sa, klaňajú sa mu, a beda, ak mu nevyhovia. V ta

kých prípadoch mu veľmi pomáha poverčivý strach, čo im
naháňa. Akých divných vecí nerozprávajú o katoch! Ostatne
sami areštanti ma uisťovali, že kat môže zabiť jedným úde
rom. Ale kedyže sa to dokázalo? Tvrdilo sa to všeobecne.
Ale kat sa mi zaručoval, že to urobiť nemôže. Hovorili tiež,
že môže uderiť zo všetkej sily po chrbte priestupníkovom,
ale tak, že po údere neukáže sa ani najmenšej ranky a prie-



stupník nepocíti ani najmenšej bolesti. Ale o všetkých týchto
fígľoch a fortieľoch známe je už veľa rozprávok.

Ale keď kat aj vezme podplatok, aby trestal ľahko, prvý
úder vylepí predsa z celého rozmachu a zo všetkej sily.
Stalo sa to medzi nimi zvykom. Nasledujúce údery zmier

ňuje, zvlášte keď mu napred zaplatili. Ale prvý úder, či mu

zaplatili, alebo nie — je jeho. Veru neviem, prečo to robia?
Či preto, aby odrazu priučili svoju žertvu k ďalším úderom,
rátajúc na to, že po veľmi tuhom údere ľahšie údery nebudú
sa zdať tak bolestnými, alebo je tu len želanie ukázať svojej
žertve, čo môžu, nahnať jej strachu, udiviť z prvého razu,
aby sa dovtípila, s kým ma do činenia, slovom povystatovať
sa. Pred začiatkom exekúcie kat cíti sa v rozčúlenom stave,
pociťuje svoju silu, je si vedomý, že je pánom; je v tejto
chvíli hercom; na neho s úžasom a podivením hľadí obecen
stvo a veru nie bez rozkoši; kričí na svoju žertvu pred pr
vým úderom; „Drž sa, opálim ťa!“ obyčajné a osudné slová
v tomto prípade. Ťažko si je predstaviť, do akej miery mož
no znetvoriť povahu ľudskú!

V tieto prvé časy v špitáli počúval som s dychtivosťou,
takéto vypravovania areštantov. Všetci, čo sme tu ležali
mali sme ukrutne dlhú chĺľu. Dni sú podobné jedon na druhý.
Ráno nás ešte bavily návštevy lekárov a nezadlho po nich
obed. Obed je pri takej jednotvárnosti vítanou zábavou.
Jedlá boly rozličné, prispôsobené k chorobám nemocných.
Niektorí dostávali len polievku s nejakými krúpami; iní len

pohančenú kašu, tretí krupicovú, na ktorú bolo veľa milov
níkov. Areštanti sa od dlhého ležania rozniežili a radi si

pomaškrtili. Tým, čo sa už uzdravovali, dávali kúsok vare

nej hovädiny, „býka“, ako sa u nás vyjadrovali. Najchut
nejšie jedlá dostávali tí, čo mali skorbút: mäso s cibuľou,



korením a pod. a časom aj kalíšok páleného. Chlieb sa tiež
rozdával podlá druhu choroby, alebo čierny, alebo polobiely,
dobre vypečený.

Ale táto oficialnosť a určitosť v predpisovaní stravy bola
chorým len k smiechu. Pravda, pri niektorých chorobách člo
vek sám ničoho nejedol. Zato tí chorí, ktorí cítili chuť k jedlu,
jedli, čo chceli. Niektorí si vymenovali jedlá, tak že pokrm
prispôsobený k istej chorobe prechádzal k docela inej. Iní, čo
mali jesť len slabé jedla, kupovali si hovädzie mäso alebo
obed, určený pre skorbutových chorých; pili kvas, špitálske
pivo, kupujúc ich od tých, ktorým boly predpísané. Niektorí
jedli aj dve porcie. Tieto porcie sa predávaly tiež za peniaze.
Porcia hovädzieho mäsa cenila sa dosť vysoko, stála päť
kopejok asignáciami. Keď nebolo kde v našej izbe kúpiť,
posielali dohliadača do druhej izby a keď ani tam nebolo,
nuž posielali aj do miestností, kde ležali „slobodní“, ako
u nás hovorili. Vždy sa našiel niekto, kto zachcel predať. Ale
musel potom zostať len pri chlebe, za to zarobil peniaze.
Biednosť bola, pravda, všeobecná, ale tí, čo mali peniažky,
posielali si aj na trh po koláče, maškrty atď. Naši dohliadači
vykonávali tieto objednávky zcela nezištne.

Po obede začínala sa najnudnejšia chvíla, jedni z dlhej
chvíle spali, druhí si rozprávali niečo, iní sa hádali. Ak ne

privodili nových chorých, bolo ešte nudnejšie. Príchod nové
ho chorého spôsobil skoro vždy istý dojem, zvlášte ak bol
celkom neznámy. Ozerali ho, starali sa dozvedieť, kto je, čo

je,odkia! je a čo ho sem priviedlo. Zvlášte ich zaujímaliv tom

prípade deportovaní; tí vždy vedeli niečo rozprávať, ostatne
nie o svojich intímnych veciach, na to sa, ak človek sám ne

rozprával, nikdy nevypytovali, lež len tak: odkiaľ išli? s kým
šli? aká bola cesta? kam pôjdu odtiaľ a pod. Niektorí, keď



počuli nové vypravovanie, spomínali ako by mimochodom
o niečom zo svojich zkúseností. Tí, čo boli trestaní prútmi,
prichádzali tiež okolo tohoto času, pod večer. Pôsobili vždy
dosť silný dojem, ako som bol ostatne už pripomenul; ale

neprivádzali ich každý deň, a v ten deň, keď neprišli, bývalo
u nás akosi mdlo; ako by všetci títo ľudia boli si navzájom
obťažní, začaly sa aj hádky. U nás radi boli aj šialeným,
ktorých k nám privádzali k lekárskemu pozorovaniu. Ob

žalovaní, aby sa zbavili telesného trestu, niekedy pretvaro
vali sa šialenými. Niektorým z nich chytro dokázali pre
tvarovanie, alebo lepšie povedať, oni sami sa odhodlali zme
niť politiku svojeho držania sa; a areštant, ktorý dva-tri dni
vyčíňal bláznivé kúsky, naraz, ako by nič nebolo bývalo,
nadobudne zas rozum, stíchne a s mračnou tvárou hlási sa

jako zdravý. Ani areštanti, ani lekári nerobili mu výčitok,
nezahanbovali ho, nepripomínali mu, čo nedávno vyčíňal;
mlčky ho zapisovali medzi vyzdravených, mlčky ho odpre
vádzali, a za dva alebo tri dni vrátil sa opäť k nám, ale už
ako potrestaný. Také prípady bývalý ostatne vôbec riedke.
Ale skutoční blázni, ktorých k nám privádzali na zkúšku,
bývali opravdivým trestom božím pre celú našu izbu. Nie

ktorých bláznov, veselých, smelých, čo kričali, tancovali
a spievali, areštanti vítali skoro s nadšením. „To je zábava!“
hovorili obyčajne, hľadiac na nejakého práve privedeného
šialenca. Ale mne bolo hrozne ťažko vidieť týchto nešťast
ných. Nikdy som sa nemohol dívať ľahostajne na nich.

Ostatne to ustavičné vyčíňanie všelijakých kúskov šiale

ného, ktorého privítali so smiechom, skoro omrzelo rozhodne

všetkých a za nejaké dva dni všetci naskrze ztratili trpeli
vosť. Jedného z nich držali u nás tri týždne a nezbývalo len
utiecť z nemocnice. Ako by náročky vtedy priviedli ešte



jedného. Tento spôsobil na mňa zvláštny dojem. Priho
dilo sa to už v tretiem roku môjho väzenia. Prvé mesiace

môjho života v ostrogu (vo väzení) chodil som z jari na ro
botu s murármi ako podávač tehiel do tehelne, vzdialenej
asi dve versty. Bolo treba popraviť pece k budúcim letným
robotám. Tam ma soznámili M... cký a B. s bývajúcim
tam hlavným dozorcom, poddôstojníkom Ostrožským. Bol
to Poliak, starec asi šesťdesiatročný, vysoký, chudý, veľmi
slušného, ba aj vznešeného zovňajšku. V Sibíri bol s dávnych
čias, prišiel sem ako vojak. Dal som sa s ním do reči; hovo
ril láskavo, rozumne, rozprával zaujímavo, hľadel dobro
srdečne a poctivo. Dva roky s tých čias som ho nevidel, len
som počul, že pre akúsi vec sa dostal do vyšetrovania a na
raz ho priviedli do našej izby v nemocnici ako šialenca. Vo
šiel s výskaním, rehotom a s najneslušnejšími posunkami
pustil sa do tanca. Areštanti mali veľkú radosť, ale mňa sa
zmocnil veľký zármutok... 2a tri dni sme už nevedeli,
čo si s ním počať. Hádal sa, bil sa, výskal, prespevoval pes
ničky, aj v noci, vyvádzal každú chvíľu také protivné kúsky,
že sa všetkým až zle robilo. Nikoho sa nebál. Obliekali mu
blázineckú košeľu. Ani to nepomáhalo. Celá izba jedným
hlasom prosila hlavného lekára, aby dal previesť toto naše
nešťastie do druhej areštantskej izby. Tam za dva dni už

prosili, by ho odviedli zas k nám. Všetci si oddýchli slobod

nejšie, keď ho konečne celkom odviedli kamsi...
Pamätám ešte jedného podivnéhoblázna. Priviedli razv lete

istého obžalovaného, zdravého a na pohľad veľmi neohraba
ného chlapa asi štyridsaťpäťročného, s tvárou zohyzdenou od

sypanie, so zaliatymi, červenými, malými očima a s neobyčajne
mračným pohľadom. Umiestili ho vedľa mňa. Ukázalo sa,
že je to veľmi pokojný človek, s nikým sa nedával do reči,



sedel ako by o niečom rozmýšľal. Počalo sa zmrkať, a tu

naraz obrátil sa ku mne a priamo, bez akéhokoľvek úvodu,

ale s takým vidom, ako by hovoril neobyčajnú tajnosť; začal

mi rozprávať, že má tieto dni dostať dvetisíc, ale že sa to,

vraj, teraz nestane, lebo dcéra plukovníka G. oroduje za

neho. Pozrel som na neho s udivením a povedal, že v tomto

prípade, ako sa mi zdá, plukovníkova dcéra nič nemôže vy
konať. Nemal som ešte tušenia o ničom; priviedli ho k nám
nie ako blázna, ale ako obyčajného chorého. Opýtal som sa

ho, čo mu chýba? On mi povedal, že nevie, prečo ho sem

poslali, že je celkom zdravý; a dcéra plukovníkova je vraj

do neho zaľúbená; išla vraj raz v koči pred dvoma týž

dňami okolo hlavnej strážnice a on v tú chvíľu vykukol zo

zamrežovaného okna. Len čo ho uvidela, hneď sa do neho

zaľúbila. Od tých čias pod rozličnými zámienkami bola už tri

rázy na strážnici; prvý raz prišla s otcom k bratovi dôstoj

níkovi, čo bol vtedy práve na stráži; druhý raz prišla s mat

kou rozdávať almužnu a keď šla okolo neho, šepla mu, že ho

miluje a že ho vysvobodí. Bolo to k podivu, s akými jemnými

podrobnosťami rozprával mi celý ten nesmysel, ktorý v ce

losti zrodil sa v jeho chorobnej, úbohej hlave. Veril sväto,

že bude zbavený trestu. O vášnivej láske tej slečny k nemu

hovoril spokojne a s presvedčením, nehľadiac na všeobecný

nesmysel tejto histórie; divné to bolo počúvať také roman

tické vypravovanie o zaľúbenej slečne do človeka päťdesiat

ročného, s takou mračnou, rozhorčenou a znetvorenou fyzio

nomiou. Divné je to, čo mohol vyviesť strach pred trestom

s touto bojazlivou dušou. Azda on vskutku niekoho uvidel

z okienka a šialenstvo, ktoré sa v ňom rodilo od strachu,

rastúceho s každou hodinou, našlo nenazdajky svoj východ,

svoju formu. Tento nešťastný vojak, ktorý azda nikdy za



života nespomenul na slečny, vymyslel si naraz celý román,
inštinktívne chytajúc sa aspoň za toto stebielko. Ja som to
vypočul mlčky, ale som sa zmienil o tom pred ostatnými are
štanty. Keď sa ho títo začali vypytovať, on stydlivo mlčal.

Druhého dňa sa ho lekár dlho vypytoval a keďže mu tento
oznámil, že je zdravý a pri vyšetrovaní vskutku sa ukázal
takým, prepustili ho z nemocnice. Ale o tom, že mu na lístok
napísali „sanatus est“, dozvedeli sme sa až keď lekári odišli
z izby, takže sme im už nemohli povedať, čo mu vlastne
chýba. Celá vec záležala v chybe predstavených, čo ho k nám
poslali, keďže neudali príčiny, pre ktorú ho posielajú. Pri
hodila sa tu akási nedbalosť. A možné je aj to, že aj tí, čo
ho k nám poslali, tiež len hádali, a neboli zcela presvedčení
o jeho šialenstve, zakročili následkom neistých povestí a po
siali ho k nám na zkúšku. Nešťastnéhoo dva dnivyviedli k po
trestaniu. To ho ukrutne prekvapilo svojou neočakávanosťou;
neveril do poslednej chvíle, že bude potrestaný a keď ho ťa
hali cez vystrojené rady, začal kričať na ratu. V nemocnici
ho uložili tento raz v druhej izbe. Vypytoval som sa na neho
a dozvedel som sa, že za celých osem dní neprehovoril s ni

kým ani slova, bol neobyčajne smutný... Potom, keď sa
mu zahojil chrbát, poslali ho kamsi preč. Viac som už o ňom

nepočul.
Čo sa týka liečenia a lekárstva, nakoľko som mohol spozo

rovať, ľahko nemocní skoro nikdy neplnili, čo im bolo pred
písané a neprijímali liekov; ale ťažko chorí veľmi radi sa

liečili, prijímali pravidelne svoje mixtúry a prášky; ale naj
obľúbenejšie boly vonkajšie prostriedky. Baňky, pijavice,
horúce obklady a púšťanie krvi, ktorým tak verí náš prostý
ľud, prijímaly sa u nás s ochotou, ba aj s radosťou. Zaujímala
ma istá podivná okolnosť. Tí istí ľudia, ktorí boli tak trpe-



liví pri znášaní najväčších bolestí pri bití palicami a prútmi,
často bedákali, krčili sa, ba stonali keď im stavali banky.
Alebo preto, že sa velmi rozniežili, alebo sa len tak pretva
rovali — neviem si to vysvetliť.

Pravda, naše baxíky boly zvláštneho druhu. Prístroj, kto
rým sa odrazu presekne koža, ranhojič ztratil a či pokazil,
takže bolo treba robiť zárezy do tela lancetou. Pre každú
banku robia okolo dvanásti zárezov. Prístrojom to nebolí.
Dvanásť nožíkov sekne naraz, a bolesti necítiš. Ale ak sa

prerezáva koža lancetou, to je niečo iného. Lanceta reže po
merne veľmi pomaly; a keďže na pr. pre desať baniek je
treba urobiť stodvadsať takých zárezov, bolo to, všetko vzaté
dovedna, veru bolestné. Zkúsil som to sám, ale hoci to
bolelo, predsa nie v takej miere, aby sa človek nemohol zdr
žať stenania.

Bývalo to niekedy až smiešne dívať sa na nejakého siláka,
ako sa krčí a začína fňukať. Ale druhovia v špitáli sa len vy
smievali takému netrpelivému. Do reči im raz skočil istý
areštant a povedal; „Bračekovci, banky to je daromnica, zkú
sil som to tiež. Ale povedám vám, že nieto väčšej bolesti, ako
keď ťa za ucho dlho ťahajú.“

Všetci sa dali do smiechu.
„A čože teba ťahali?“
„Akože by nie. Ťahali až veľmi.“
„Preto vari máš také dlhé uši.“
Tento areštant, Šapkin, mal vskutku veľmi dlhé uši, ktoré

mu trčaly s oboch strán. On bol tulák, bol ešte mladý, člo
vek rozumný a tichý; hovoril vždy s akýmsi vážnym, zata
jeným humorom, čo niektorým jeho rozprávkam dodávalo
veľa komizmu.

„A ktože ťa ťahal za ne?“ spýtal sa ktosi.



„Kto? Ťahal isprávnik (slúžny) v K., a bolo to, bračekova,
za môjho tuláctva. Túlali sme sa dvaja, ja a ešte jedon, akýsi
Jefim bez priezviska. Prišli sme do K. a zašli sme do krčmy.
Tam sa pripojili k nám ešte traja, tiež takého póla jahody,
ako i my. Počastovali sme ich. Títo nám ukázali jednu vec,
ktorá sa týkala našeho remesla. Dom tam stál na kraji mesta,

býval v ňom bohatý mešťan, nuž sme sa shovorili, že mu
v noci urobíme návštevu, aby sme sa niečím poživiť mohli.
Ale sme sa prerátali, lebo u toho bohatého mešťana všetci
pätoria sme sa do pasce dostali. Odviedli nás na políciu a po
tom k samému isprávnikovi. „Ja,“ hovorí, „sám ich vypo
čujem.“ Vyšiel s fajkou na dlhej sárke; za ním nesú šialku

čaju; silný taký s fúziskami. Sadol si.

A je vám to len, bračekovci, smiešny človek ten tulák;
na nič sa nepamätá, hoc by si mu ty aj kôl tesal na hlave,
všetko zabudol, o ničom nevie.

Isprávnik obracia sa priamo ku mne; „Kto si? čo si?“ A
tak vám zareval, ako zo suda. Rozumie sa, povedám ako
všetci: „Na nič sa, reku, nepamätám, vaše vysokoblahorodie,
všetko som zabudol.“

„Počkaj,“ riekol, „ja si s tebou ešte pohovorím; tvoja pa
puľa mi je akási známa,“ a sám len vyvaľuje okále na mňa.
A ja som ho pred tým nikdy na svete nevidel. Ide k druhé
mu: „Kto si ty?“

„Vyskoč-upaľuj, vaše vysokoblahorodie.“
„To sa tak voláš, Vyskoč-upaľuj?“
„Tak sa volám, vaše vysokoblahorodie.“
„Nu, dobre, ty si teda Vyskoč-upaľuj, a ty? Pýta sa tre

tieho.

„A ja za ním, vaše vysokoblahorodie.“
„Ale akože ťa volajú?“



„Tak ma volajú ,A ja za ním“, vaše vysokoblahorodie.“
„A ktože ti dal také meno, ty darebák?“
„Dobrí India, mi ho dali, vaše vysokoblahorodie. Všade sú

na svete dobrí ľudia.“
„A ktože sú tí dobrí India?“
„To som už zabudol, vaše vysokoblahorodie, odpustite

velikodušne.“
„Ale otca, matku si len mal? Na nich sa len pamätáš?“
„Bezpochyby že som mal, ale bolo to dávno, takže som aj

to zabudol, vaše vysokoblahorodie.“
„A kde si býval dosial?“
„V horách, vaše vysokoblahorodie.“
„Ustavične v horách?“
„Áno, ustavične.“
„Nu, a v zime?“

„Zimy som nevidel, vaše vysokoblahorodie.“
„Nu a ty, ako sa voláš?“
„Sekera, vaše vysokoblahorodie.“
„A ty?“
„Nabrús ju, vaše vysokoblahorodie.“
„Nuž, nikto sa na nič nepamätá?“
„Na nič sa nepamätáme, vaše vysokoblahorodie.“
Stojí, smeje sa a oni hladia na neho a tiež sa usmievajú.

„Odveďte ich do väzenia,“ rozkazuje, „potom sa s nimi po
rátam. A ty tu zostaneš,“ hovorí mne. „Poď sem, sadni!“
Pozerám: stôl, papier, pero. Čo to asi zamýšľa, myslím si.

„Sadni,“ hovorí, „na stoličku, vezmi pero a píš!“ a pri tom
ma chytil za ucho a ťahá, ťahá. Pozerám na neho, ako čert
na popa.

„Neviem ja písať, vaše vysokoblahorodie!“
„Píš!“



„Smilujte sa, vaše vysokoblahorodie.“
„Píš, ako vieš, tak píš!“ a pri tom ustavične ťahá za ucho.

Nu, bračekovci, hovorím vám, radšej keby mi bol nasypal
tristo trstenicou; až sa mi v očiach zaiskrilo „Píš“ a „Píš!“
opakuje.

„Čože sa zbláznil, či čo?“

„Nie, nezbláznil sa. Ale v T... pisár vyviedol kúsok: so
bral erárne peniaze a ufŕkol s nimi; tiež mu uši odstávaly,
ako mne. Nuž, podali zprávu na všetky strany. A ja podľa
popisu trochu ako by som sa bol ponášal na toho pisára, nuž
ma zkúšal, či viem písať a ako píšem.“

„A bolelo to?“

„Hovorím vám, bolesť nevýslovná.“
Ozval sa všeobecný smiech.

„A napísal si niečo?“

„Ale čo som mohol napísať! Začal som čmárať perom,
čmáral som, kým ma nepustil. Ale zaúch asi desať mi ešte na
váľal na príčinok, a potom, potom ma odviedli do väzenia.“

„A ty ozaj vieš písať?“
„Vedel som kedysi, ale čo začali písať oceľovým perom, už

neviem.“

Nuž pri takýchto povedačkách utekal niekedy náš nudný
čas. Panebože, ale aká to bola dlhá chvíľa! Dni dlhé, dusné.

Aspoň keby nejaká kniha bola. Chodieval som, zvlášte z po
čiatku, často do špitála, niekedy ozaj chorý a niekedy len tak,
poležať si; utekal som z väzenia. Ťažko mi bolo, ešte ťažšie,
než tu, mravne bolo ťažšie. Rozozlenosť, nenávisť, sváry, závisť,
neustále prekáranie nás zemänov, zlé, hrozebné tvári! A tu
v špitáli všetci si boli viac menej rovní, žili viac po priateľ
sky. Najsmutnejšia chvíľa celého dňa bol večer pri sviecach



a počiatok noci. Spať líhajú včas. Malý kahanec svieti kdesi
ďaleko pri dverách jasným bodom, a na našom konci je polo
tma. Smrad sa šíri po izbe, je dusno. Niektorý nemôže ža
snúť, vstane a sedí aj poldruhej hodiny na posteli, nakloniac
svoju hlavu s nočnou čapicou, ako by o niečom premýšľal.
Hľadíš na neho celú hodinu a staráš sa uhádať, o čom pre
mýšľa, abys’ tiež nejako ubil čas. Alebo začneš snívať, spomí
nať minulé časy, fantázia začne kresliť obšírne, svetlé obrazy;
spomínaš si aj na také podrobnosti, ktoré by ti inokedy ani
neprišly na um a neprecítil by si ich tak, ako teraz. Alebo
hádaš o budúcnosti. V akom stave vyjdeš z väzenia? Kam
sa obrátiš? Kedy to bude? Či sa vrátiš kedy do svojho rod
ného kraja? Dumáš, dumáš a nádej precitne v duši... A ino

kedy sa dáš do sčítania: raz, dva, tri atď., abys’ pri sčítaní
zaspal. Niekedy som nasčítal do troch tisíc a nezaspal som.
Niekto sa obráti. Usťjancev zakašle svojím hnilým suchoti

nárskym kašľom, potom slabo zastone a každý raz povie:
„Hóspodi, buď milostivý mne hriešnemu!“ Podivné je počuť
tento chorobný, rozbitý hlas za všeobecného ticha. Niekde
v kúte tiež nespia a rozhovor vedú s postele. Jedon začne
niečo rozprávať o svojich príhodách a dávnej minulosti,
o svojom tuláctve, o deťoch, o žene, o poriadkoch, čo boly
predtým. Cítiš, že to, o čom rozpráva, nikdy viac sa k ne
mu nevráti, a sám on, vyprávajúci, že je krajec, odrezaný
od pecňa; druhý počúva. Počuť len tichý, rovnomerný šepot
ako by voda žblnkotala kdesi ďaleko... Spomínam si, ako
som kedysi v dlhú zimnú noc vypočul jedno také vypravo
vanie. Na prvý pohľad sa mi to zdálo, akýmsi zimničným
snom, ako bych mal zimnicu, a všetko to sa mi snívalo v ho

rúčke a pomätenosti...



IV.

A K U Ľ K I N MUŽ.

(Rozprávka.)

Bolo už neskoro v noci, okolo dvanástej. Ja som bol už
usnul, no naraz som sa prebudil. Mdlé svetielko ďalekého
kahanca ledva osvecovalo izbu ... Skoro všetci už spali. Spal
aj Usťjancev a v nočnom tichu bolo počuť, ako sa mu ťažko
dýcha, ako mu pri každom dychnutí chrachotiny hrčia
v hrdle. Ďaleko v pitvore ozvaly sa naraz ťažké kroky pri
bližujúcej sa strážnej zmeny. Buchnuly o podlahu dve

pušky. Otvorily sa dvere; slobodník, ticho kráčajúci, spočí
tal chorých. Za minútu zapreli izbu, postavili novú stráž
k dverám, nastúpilo predošlé ticho. Len vtedy som spozoro
val, že neďaleko odo mňa na Ťavej strane dvaja nespali
a šeptom si čosi rozprávali. To sa stávalo v špitáli; niekedy
ležia dvaja vedia seba, celé dni a mesiace nepovedia si slova
a naraz sa nejako rozhovoria v nočné hodiny, jedon začne
pred druhým vykladať celú svoju minulosť.

Oni vidno už dávno besedovali. Počiatok som nezachytil,
ba aj teraz som všetko dobre nepočul; ale pomaly som pri
vykol a začal som všetko rozumieť. Spať sa mi nechcelo, čože
robiť iného, než počúvať ... Jedon vypravoval ohnivo, ležiac
na poly v posteli so zdvihnutou hlavou a s krkom natiahnu
tým smerom ku kamarátovi. Bol rozčúlený; jemu sa chcelo

rozprávať. Ten, čo ho počúval, bol zamračený a sedel na

svojej posteli s natiahnutými nohami; len zriedka zabručal
niečo ako odpoveď na dôkaz súcitu s vyprávajúcim, ale
viac len zo zdvorilosti a nie naozaj; pri tom si každú mi
nútu napchával nos šnupavým tabakom z rožka. Toto bol



vojak z „polepšovacieho oddelenia“ Čerevin, človek asi päť
desiatročný, mrzutý pedant, chladný rezonér a samoľubívy
durák. Ten, čo rozprával bol Šiškov, ešte mladý človek asi

tridsaťročný, areštant z našeho občianskeho oddelenia, za

mestnaný v krajčírskej dielni. Dosial som mu venoval málo

pozornosti; ba aj potom celú dobu môjho života vo väzení
akosi ma nelákalo, abych si ho všímal. Bol to hlúpy, neroz

važitý človek. Niekedy mlčí, chodí mrzutý, drží sa hrubo,
celé týždne neprehovorí ani slova. A naraz sa vplete do neja
kej histórie, začne roznášať klebety, rozčulovať sa pre nejakú
hlúposť, vláči sa z kasárne do kasárne, ohlasuje všelijaké
zvesti, ohovára. Vylúpia ho niekde, on opäť umlkne. Bol to
bojazlivý človek a slabý. Všetci s ním zachádzali akosi ne

dbalé. Bol nevysokej postavy, chudorľavý; oči mal akési ne

pokojné a niekedy tupo zádumčivé. Ak sa prihodilo, že niečo

rozprával, začne horkokrvne, s ohňom, aj rukami máše, ale

naraz, ako keď odtne, alebo prejde na iný predmet, dá sa
uchvátiť novými podrobnosťami a zabudne, o čom začal ho

voriť. Často nadával, a kedykoľvek sa dal do nadávania, vý

čitky robí, že mu ubližujú, hovorí pri tom s citom, skoro
mu je do plaču ... Na balalajke hral dosť dobre a hrával
rád; na sviatky sa aj do tancu pustil a tancoval pekne, keď
ho k tomu vyzvali... Ľahko bolo nahovoriť ho, aby niečo
urobil... Nie že by azda bol takým poslušným, ale rád sa

priatelil a z priateľstva robil po vôli.
Dlho som nemohol poňať, o čom on rozpráva. Zdalo sa mi

tiež zo začiatku, že sa ustavične vzďaľuje od predmetu a dáva
sa uchvátiť vedľajšími vecami. On, hádam, pozoroval, že Čere
vina jeho vypravovanie málo zaujíma, ale, zdá sa, chcel si

akosi vnuknuť mienku, že jeho poslucháč je preňho vtelená

pozornosť, a žiaľno by mu bolo, keby sa presvedčil o opaku.



. Vyjde niekedy na trh,“ pokračoval Šiškov, „všetci
sa klaňajú, úctu vzdávajú, slovom boháč.“

„Hovoríš, že kupčil.“
„Áno, kupčil. Medzi mešťanstvom u nás je bieda, veľká

bieda. Baby nosia vodu z rieky, aký to kus cesty, aby mohly
zahrady poliať; trápia sa, trápia a na jeseň nenaberú tej ka

pusty ani na sči. A on mal majetok veľký, troch robotníkov
držal na oranie; k tomu včelín veliký, med predával, statkom
kupčil a v našom kraji mal veľkú úctu. Bol veľmi starý,
sedemdesiat minulo, šedivý, veľký. Keď výjde v líščej šube
na bazár, všetci mu vzdávajú úctu. Vedia, aká je to vážna
osoba. „Zdrávstvujte,bátjuška,Ankudim Trofimyč!“ „Zdráv
stvuj aj ty.“ Nikým nepohŕda. „Buďte dlho živí, Ankudim
Trofimyč!“ „Nu, akože sa ti vodí?“ opýta sa. „Ako nahému
v tŕní. A vy ako sa ráčite mávať, báťuška?“ „Žijeme aj my,“
povie, „dokiaľ Boh naše hriechy trpí, tiež nebo čadíme.“
„Žite ešte dlhé roky, Ankudim Trofimyč!“ — Ako hovorím,
nikým nepohrdne; keď hovorí, každé jeho slovo stojí rubľ.
Vedel čítať, vedel písať; samé nábožné veci čítaval. Posadí
starúchu pred sebou: „Nu, počúvaj, žena, a dávaj pozor!“ a
začne vykladať. A starúcha jeho nebola ešte veľmi stará,
s ňou sa oženil už druhý raz, pre deti, lebo od prvej nemal.
Nu, a od tejto druhej, Marji Stepánovny, mal dvoch synov,
ešte malých; mladší, Vasja, sa narodil, keď mu bolo šesť
desiat rokov, a Akuľka, dcéra, bola najstaršia, bolo jej osem

násť rokov.
„To je tá tvoja žena?“

„Počkaj! Zprvu tam Fiľka Morozov narobil nerestí. Ty,
hovorí Fiľka Ankudimovi, ma vyplať; daj všetkých štyristo
rubľov, ja nie som tvojím robotníkom. Nechcem ja s tebou

kupčiť, ani Akuľky tvojej si nevezmem. Ja budem teraz lum-



povar. Rodičia umreli, všetko prepijem, potom pôjdem ako

nájomník na vojnu za iného, a o desať rokov sa vrátim k vám
ako poľný maršal. Ankudim mu peniaze vyplatil, všetko do

kopejky — lebo otec jeho so starým kupčili na spoločné
peniaze. — „Ty si človek ztratený,“ hovorí mu. A on na to:
„Nu, ztratený alebo nie, to sa ešte nevie, ale s tebou, plesnivá
brada, naučí sa človek šidlom mlieko nabierať. Ty z groša
chceš kapitál urobiť, všelijaké haraburdy sbieraš, či sa
nehodia do kaše. A ja ti na to napľujem. Ja mám svoju
hlavu. A tvojej Akuľky si predsa nevezmem; ja som aj tak
s ňou spával...“

„Ako sa ty opovážiš,“ hovorí Ankudim, „hanobiť pocti
vého otca poctivú dcéru? Kde si s ňou spal, hadie ty sadlo,
ščučia ty krv!“ a celý sa pri tom zatriasol. „Fiľka mi to sám

rozprával.“
„Ale ja vám to urobím, že sa Akuľka nielen za mňa, ale

vôbec za nikoho nevydá, nikto si ju nevezme, ani Mikita

Grigorjič si ju teraz nevezme, lebo ztratila poctivosť. Ja som
od jesene s ňou žil. A teraz ani za sto rakov nesúhlasím. Nu,
daj hoci hneď na próbu sto rakov — neprivolím.“

A zalumpoval u nás! Ale tak, že sa mesto hlukom

ozývalo. Nabral si kamarátov, peňazí hromada, tri mesiace

lumpoval, všetko premárnil. „Keď budem hotový s peňažnú,“
hovoril, „predám dom, všetko predám, a potom pôjdem na

vojnu za druhého alebo sa pôjdem túlať svetom.“ Od rána
do večera býval ožratý, na páre koní s hrkálkami sa vozí.
A dievky ho tak malý rady, až hrúza. Hral pekne na kytare.

„Tedy mal s Akuľkou už pred tým niečo?“

„Počkaj! Ja som vtedy tiež otca pochoval, a mať moja
perníky piekla, na Ankudima sme pracovali, tým sme sa ži
vili. Živobytie naše bolo mizerné. Mali sme ostredok za ho-



rou, zbožie sme siali, ale po smrti otcovej všetko sme pre
dali, pretože som tiež začal lumpovať, braček ty môj! Od
matere som peniaze vymáhal bitím ..

„To je škaredé. Velký hriech.“
„Opitý som býval, braček ty môj, od rána do noci. Dom

sme mali ešte ako tak obstojný, hoci malý, ale svoj, ale v izbe
pusto. Často sme sedávali o hlade, celý týždeň nemáš čo dať
do pysku. Matka ma hrešila, hrešila; ale čože mne!... Ja
som vtedy, braček, od Fiľku Morozova ani neodchádzal. Od
rána do noci s ním. „Hraj mi, hovorí, na kytare a tancuj;
ja budem ležať a do teba peniaze hádzať, lebo ja som naj
bohatší človek.“ A čo on všetko nevyvádzal! Len kradených
vecí neprijímal. „Ja,“ povedá, „nie som zlodej, lež čestný
človek. Ale poďme Akuľke vráta mazať kolomazou, lebo ne

chcem, aby sa Akuľka vydala za Mikitu Grigorjiča. To mi

je teraz drahšie než kyseľ (jedlo z ovocia),“ hovorí.
A za tohoto Mikitu Grigorjeviča chcel starý už predtým

dcéru vydať. Mikita bol už tiež v rokoch, vdovec, chodil
s okuliarmi, tiež kupčil. Náhle počul, že vznikly reči, ide
a hovorí: „Mne Ankudim Trofimyč bude to veľká hanba,
aj ženiť sa na staré roky už nechcem.“ Tu sme Akuľke po
mazali vráta kolomazou. Bili ju, tak ju za to doma bili...
Marja Stepánovna kričí: „Zahluším ťa, do smrti ťa zabijem!“
A starík: „Za starých čias,“ hovorí, „za ctihodných patri
archov, ja bych ju na hranici spálil, ale teraz je svet plný
tmy a hniloby.“ Susedia počuli, ako Akuľka reve z celého
hrdla: šľahali ju od rána do noci. A Fiľka na bazáre vykri
kuje; „Znamenité dievča je Akuľka, rada sa zabáva pri
fľaške. Čisto si chodíš, bielo sa nosíš, poveď, koho rada máš!
Zavaril som im“, hovorí, „kašu, budú pamätovať na mňa.“
V tie časy aj ja som raz stretol Akuľku; išla s vedrami po



vodu. A ja kričím „Zdrávstvujte, Akulina Kudimovna! Česť
vašej milosti. Čisto chodíš, kde to bereš, poveď, s kým žiješ?“
Len to som povedal, ona sa na mňa podívala svojimi, veľ
kými očima, schudnutá ako trieska. Ale mať jej myslela,
že so mnou žartuje a kričí na ňu z vrát: „Čo tam zuby
vyceruješ, bezstydnica! A toho dňa zasa bola bitá. Celú ho
dinu ju niekedy mlátila mať. „Zabijem ju, lebo teraz mi je
už nie dcérou.“

„Prostopašníčala tedy?“
„A ty len počúvaj, strýčko. Keď sme tak s Fiľkom usta

vične vtedy korheľovali, prišla ku mne raz mať, a ja ležím.
„Čo sa ty, darebák, vyvaľuješ? Zbojník ty zbojnícky.“ Na
dáva. „S Akuľkou sa ožeň. Teraz i tebe radi ju dajú, tristo
rubľov len na peniazoch dostane.“ A ja jej na to: „Ale veď
je ona teraz pred celým svetom zhanobená.“ „Ty si hlupák,“
hovorí, „svadobným vencom všetko sa pokryje; tebe samému
bude výhodnejšie, keď celý život bude pred tebou cítiť svoju
vinu. A my by sme si pomohli s ich peňažnú; ja som už o tom
hovorila s Marijou Stepánovnou, ona súhlasí.“ A ja na to;
„Peniaze na stôl, dvadsať rubľov, potom sa ožením.“ A veríš
li mi, do samej svadby ustavične som bol opitý. A tu ešte
Fiľka Morozov hrozí: „Ja ti,“ hovorí, „ty Akuľkin muž,
všetky rebrá dolámem, a s tvojou ženou, keď budem chceť,
každú noc budem spať.“ A ja mu hovorím: „Lžeš, ty psie
mäso!“ Ale tu on ma zhanobil pred celou ulicou. Ja som
bežal domov: „Neožením sa ja,“ reku, „kým mi hneď ne

vyložia päťdesiat rubľov!“ “

„A čože ju chceli vydať za tebä?“
„Za mňa? A prečo by nie? Ja som bol človek poctivý.

Môj otec len ku koncu života upadol do núdze následkom
požiaru; pred tým sme žili bohatšie než oni. Ankudim tedy



hovorí: „Vy ste hotová žobrota.“ A ja mu odpovedám: „Čo
že ešte málo mazali vaše vráta kolomozou.“ A on na to: „Čo
sa ty vystatuješ? Dokáž najprv, že ztratila poctivosť; každú
papuľu šatkou nezapcháš. Tuto je svätý obraz a tam sú
dvere, môžeš ísť, neber. Ale peniaze, čo si dostal ako závda
vok, vráť.“ Tu som sa s Fiľkom rozkmotril; s Mitrijom Bý
kovým som mu odkázal, že ho pred celým svetom zhanobím
a do samej svadby, braček ty môj, som bol opitý. Len pred
samým sobášom som vytriezvel. Po sobáši posadili nás za
stôl a Mitrofan Stepánovič, jej ujec hovorí: „Hoci nie s če
sťou, ale pevne je vykonané a zakončené.“ Starý Ankudim sa

opil a dal sa do plaču; sedí a slzy mu tečú po brade. A ja,
braček, vieš, čo som vtedy urobil? Vzal som do vačku s sebou
knút, ešte pred sobášom som ho prichystal, a umienil som si,
že Akuľku tým knutom uhostím, aby vedela, čo je to ne

poctivým spôsobom sa vydávať, a aby aj ľudia vedeli, že ma
neoženili ako duráka ...“

„Zcela dobre! Nechže si to aj napred zapamätá...“
„Dočkaj, strýčko, len počúvaj. V našich krajoch vedú

novomanželov z kostola hneď do komory, ostatní medzitým
pijú a zabávajú sa. Zanechali nás tedy s Akuľkou v komore.
Ona sedí bledá, ani kvapky krvi v tvári. Bála sa. Vlasy
mala tiež ani ľan biele. Oči mala veľké. Mlčí vždy, ani čo

by nemá bola. Podivná taká. A len si pomysli, braček môj,
veď ona nemala ani mak viny na sebe!“

„Čo ty hovoríš!?“
„Ani mak; zcela poctivá z poctivého domu. A začo ona

len, braček ty môj milý, musela znášať takú muku? Začo ju
Fiľka Morozov zhanobil pred celým svetom? Padol som

pred ňou vtedy na kolená, ruky som sopjal; „Mátuška,“ ho

vorím, „Akulina Kudimovna, odpusť ty mne durákovi, že



som ťa tiež za takú pokladal. Odpusti mi!“ A ona sedí predo
mnou na posteli, díva sa na mňa, obe ruky mi položila na
plecia, usmieva sa a z očú jej slzy tečú; plače a smeje sa...
Keď som vtedy vyšiel k ostatným, hovorím: „Nu, keď teraz
stretnem Fiľku Morozova, nebude viac žiť na svete!“ Rodi
čia ďakujú Bohu; mať skoro k nohám dcére padla a plače.
A starý hovorí: „Keby sme boli znali a vedeli, inačieho muža
by sme ti boli vyhľadali, dcéra ty naša roztomilá.“ A keď
sme vyšli spolu v prvú nedeľu do kostola: ja som mal na
sebe peknú čapicu, kaftan z tenkého súkna, aksamietové
galoty, ona v novej zajačej šubke, hodvábny ručník — to
jest hodní sme boli jedon druhého; vykračujem si! Ľudia sa
na nás dívajú so záľubou. Druhý deň po svadbe, hoci som
bol opitý, utiekol som od hostí; bežím: „Dajte sem“, hovo
rím, „nestydatého Fiľku Morozova, dajte ho sem podliaka!“
Tak kričím na bazáre. Nu, opitý som bol; až vedľa Vlaso

vých ma chytili a silou-mocou traja ma priviedli domov.
A po meste už idú reči. Dievky na trhu si povedajú: „Či
viete dievčičky, veď sa vám Akuľka ako poctivá vydala!“
Ale Fiľka mi nezadlho na to hovorí pred ľuďmi: „Predaj
ženu, napiješ sa. U nás vojak Jáška preto sa len oženil; so
ženou nespal a tri roky ustavične bol ožratý.“ — Ja mu na
to: „Ty si, reku, podlec!“ — „A ty si,“ hovorí, „durák.
Veď teba netriezveho ženili. Čože si ty v tejto veci mohol

poňať?“ Prišiel som domov a kričím: „Vy ste ma, reku, opi
tého ženili.“ Ale matka sa hneď do mňa pustila. „Teba, ho

vorím, mátuška, zlato zaslepilo. Daj sem Akuľku! A začal
som jú mlátiť. Mlátil som jú, braček, mlátil dve hodiny, až
som ustal; tri týždne nevstávala s posteli.“

„Pravdaže,“ flegmaticky poznamenal Čerevin, „ak ich

nebudeš biť, nuž... A čo zastal si ju azda s milovníkom?“



„Že bych ju bol zastal, nie, nezastal som,“ povedal po
krátkej prestávke a jako by s namáhaním Šiškov. Ale mr
zelo ma to veľmi; ľudia ma dráždili klebetami a všetkému
príčinou bol Fiľka. „Ty máš,“ hovorí, „ženu za model, aby
každý na ňu hľadel.“ Pozval nás k sebe a začne vykladať;
„Jeho žena“, hovorí o mne, „je milosrdná duša, blahorodá,
úctivá, drží sa pekne, všetko je na nej pekné; váži si ju.
A zabudol, chlapík, ako jej sám vráta kolomazou mazal!“
Ja tu sedím opitý, a on ma schvatil za vlasy, sohnul a ho
vorí: „Tancuj, Akuľkin muž, ja ťa budem takto držať za

vlasy a ty tancuj a zabávaj ma!“ „Podlec si ty,“ kričím.
A on mi na to: „Ja k tebe prijdem s kamarátmi a tvoju ženu,
Akuľku, vyšľahám metlou, koľko sa mi bude páčiť.“ Ver mi,
celý mesiac som sa bál potom vyjsť z domu; prijde, myslím
si, zhanobí ma. A práve za toto som ju opäť začal biť ...“

„Načože biť! Ruky sviažeš, ale jazyka nezaviažeš. Biť
veľa tiež sa nehodí. Potrestaj, pouč, ale potom buď k nej aj
láskavý. Na to ti je žena.“

Šiškov nejakú chvíľu mlčal.
„Hrozne ma to mrzelo, začal zas rozprávať, a potom už

som to mal vo zvyku; niektorého dňa od rána do večera ju
mlátim; vstala nie tak, ako bych si prial, chodí nie tak, ako

bych chcel. Ak ju nebijem, mám dlhú chvíľu. Sedí mlčky,
do okna sa díva a plače... Bolo mi jej aj ľúto a predsa ju
bijem. Mať ma hrešila a nadávala mi: „Podlec si ty a lotor!“
„Zabijem vás,“ kričím, „neopovažuj sa mi nikto slovo pove
dať, lebo ste ma podvodne oženili.“ Starík Ankudim z po
čiatku zastával ju, aj sám prichodil a hovorí: „Nájdem ja
ešte aj súd na teba.“ Ale potom prestal. A Maria Stepánovna
tá skrotla celkom. Raz prišla a so slzami prosila: „Prišla
som ťa znepokojiť; vec je neveliká, ale prosba vážna. Do-



praj nám svetla božieho uzreť, báťuška; a pri tom sa mi
klania, „uspokoj sa, odpusť jej! Zlí ľudia ju oklebetali; veď
sám vieš, že si ju vzal poctivú ..Na kolená predo mnou
padla, klania sa, plače. A ja sa vypínam: „Ani vás počuť ne
chcem! Čo sa mi páči, to s vami všetkými urobím, lebo už
nevládzem sebou; a Filka Mozorov je mojim priateľom a pra
vým druhom..

„Teda ste sa zas spolu dali do lumpáctva?“
„Ale kde! S ním nebolo teraz nijakej reči. Celkom sa spil.

Všetko, čo mal, premárnil, a dal sa istým mešťanom naho
voriť, že pôjde za jeho staršieho syna na vojnu. V našom
kraji je taký obyčaj, ak je kto najatý za druhého na vojnu,
teda do samého toho dňa, keď ho odvezú, všetko v celom
dome musí pred ním ležať a on je nad všetkým plným pá
nom. Pri odovzdáni za vojaka dostane peniaze v celosti
a dotiaľ býva v dome gazdovom aj pol roka. A čoho len
za ten čas nevyvádza s domácimi! Ja idem za tvojho syna
na vojnu, som tedy váš dobrodinec; všetci si ma musíte vážiť,
ak nie, slovo berem nazad. Zakorheľoval Filka v dome me

šťanovom, s dcérou spáva, gazdu za bradu každý deň po
obede ťahá — všetko to robí pre svoje potešenie. Každý
deň mu chystaj párový kúpeľ a do kúpeľa, aby ho baby
nosily. Konečne nastal čas, odviezli ho k asentírke, dali mu
vytriezvieť. Ľudí, Bože môj, čo tu bolo ľudí na ulici. „Fiľ
ku Morózova vezú na vojnu!“ On sa klania na všetky stra
ny. A Akuľka išla v tú chvíľu zo zahrady; ako ju Filka uvi
del u samých našich vrát, zakričal; „Stoj!“ vyskočil s voza
a kľakol pred ňou. „Duša ty moja, jahoda moja, dva roky
som ťa ľúbil a teraz ma s muzikou na vojnu vedú. Odpusť
mi,“ hovorí, „poctivého otca poctivá dcéra, lebo som ja
podlec pred tebou, ja som vo všetkom vinovný!“ A druhý



raz sa jej poklonil až k zemi. Akul'ka sa zastavila, ako by sa
bola naľakala z počiatku a potom sa mu poklonila po pás
a hovorí: „Odpusť aj ty mne, dobrý šuhaj, a ja zlého o
tebe ničoho neviem.“ Ja za ňou do izby: „Čo si mu pove
dala, ty psie mäso?“ A ona pozrela na mňa a hovorí: „Abys’
vedel, ja ho teraz ľúbim viac než všetko na svete.“

„Ale, ale!...“
„Celý ten deň som jej nepovedal ani slova... Až k ve

čeru: „Akul’ka,“ reku, „ja ťa zabijem.“ V noci som nemohol
spať. Vyšiel som do pitvora napiť sa kvasu; začalo sa už
brieždiť. Vrátil som sa do izby. „Akuľka, hovorím, „vstávaj
na pole pôjdeme.“ Ja už pred tým chystal som sa na pole,
aj mať vedela, že pôjdeme a povedala: „To je dobre, tam

je plno roboty a nádeník tam vraj už tretí deň sa povaľuje.“
Zapriahol som do voza, mlčím. Keď z našeho mesta výjdeš,
hneď sa začína borová hora a ťaha sa na pätnásť vjorst, za
horou je naše pole. Prešli sme asi tri versty horou, zastavil
som kone a hovorím: „Vstávaj, Akulina, tvoj koniec prišiel.“
Ona hľadí na mňa, ľakla sa, vstala a mlčí. — „Omrzela si

ty mne,“ hovorím; „modli sa Bohu!“ Chytil som ju za vlasy;
vrkoče mala tlsté, dlhé, okolo ruky som ich ovinul, zo zadku
som ju s oboch strán kolenami pritlačil, vytiahol nôž, hlavu
som jej zahnul a tak som ju švacnul po hrdle nožom... Ona
zakričala, krv striekla, ja som odhodil nôž, obchvatil som

ju zpredku rukami, ľahol som na zem, objal som ju a kričím
nad ňou, revem z celého hrdla; aj ona kričí; celá sa trasie,
trhá sa mi z rúk a krv strieka na mňa, aj do tvári, aj na

ruky mi strieka. Nechal som ju, strach sa ma zmocnil, aj
kone som nechal a sám utekám, utekám; poza humny som

pribehol domov a do kúpeľa. Kúpeľ sme mali starý, dávno už

neslúžil; zaliezol som ta a sedím. Do noci som tam presedel.“



„A čože Akuľka?“
„A ona istotne zdvihla sa za mnou a tiež sa pustila na

cestu domov. Tam ju potom našli sto krokov od toho
miesta.“

„Nedorezal si ju tedy.“
„Áno...“ Šiškov na chvíľku prestal.
„Je to taká žila,“ podotknul Čerevin, „keď ju hneď s pr

vého razu neprerežeš, človek bude sebou ustavične hýbať
a čo mu vytečie koľkokoľvek krvi, neumrie.“

„Ale veď ona umrela. K večeru ju našli mŕtvu. Oznámili,
začali ma hľadať a už v noci ma našli v kúpeli... A teraz
som tu už štvrtý rok,“ dodal on po malej prestávke.

„Hm... Pravda, ak nebudeš biť, — nebude dobrá,“
chladnokrvne a metodicky poznamenal Čerevin. Vytiahol
rožok s tabakom a začal šnupať a šnupal dlho s prestávka
mi. — „Ale zas, šuhajko, keď sa tak vezme,“ pokračoval,
„si podľa všetkého hrozne hlúpy. Ja som tiež raz zastal svoju
ženu s frajerom. Zavolal som ju do maštale, opraty som
složil na dvoje. „Komu“, hovorím, „si prisahala? Komu si

prisahala?“ A už šľahal som ju, šľahal tými opratami pol
druhej hodiny, až ma začala prosiť; „Nohy tvoje budem

myť a tú vodu piť.“ Avdoťjou ju volali.

V.

LETO.
Už je začiatok apríla, približuje sa už Veľká noc. Pomaly

začnú sa letné roboty. Slnko je s každým dňom teplejšie;
vzduch páchne jarou a dráždivo pôsobí na organizmus.



Blížiace sa krásne dni rozčuľujú aj spútaného človeka, rodia
aj v ňom akési želania, snahy, túžby. Zdá sa, že ešte silnejšie
žalostíš a túžiš po slobode pod jasným slnečným lúčom, než
v pošmúrny zimný alebo jesenný deň, a to môžeš spozorovať
na všetkých areštantoch. Oni ako by boli radi svetlým
dňom, ale spolu zvyšuje sa v nich akási netrpelivosť, roz
dráždenosť. Veru som spozoroval, že na jar ako by častejšie
bývalý vo väzení zvady. Častejšie počuť šum, krik, hurhaj;
začínajú sa všelijaké histórie; a spolu spozoruješ náhodou
niekde pri robote niečí zádumčivý pohľad, uprený do modra

vej diale, tam niekam na druhý breh Irtyša, kde sa začína
ako nekonečný obrús asi na pol druhého tisíca vjorst voľ
ná kirgizská step; spozoruješ niečí hlboký vzdych z plných
pŕs, ako by čosi ťahalo človeka, aby si podýchal tým ďale
kým, slobodným vzduchom a obľahčil tým potlačenú, spú
tanú dušu. „Eh!“ zvolá konečne areštant, a naraz, ako by
striasol so seba sny a dumy, netrpelivo mračne bere do rúk
rýl alebo tehly, ktoré má preniesť s jedného miesta na druhé.
Za minútu on už zabudne na svoj nenadály pocit a začne
alebo sa smiať alebo kliať, podľa toho akej je povahy; alebo
sa dá s neobyčajným celkom zbytočným zápalom do ulože

nej mu roboty, ak mu dali určitú úlohu, a začína pracovať,
— pracovať zo všetkých síl, ako by chcel obťažnosťou robo

ty potlačiť v sebe niečo takého, čo ho vnútri tlačí. Sú to
všetko ľudia silní, zväčša v kvete veku a síl... Ťažké sú

okovy v túto dobu! Nepoetizujem v túto chvíľu a presved
čený som v pravde svojej poznámky. Krome toho že v teple,
prostred jasných slnečných lúčov, keď počuješ a cítiš celou

dušou, celou bytnosťou svojou, ako sa príroda s neobjatnou si
lou okolo teba prebúdza, ešte ťažším sa stáva zavrený žalár,
vojenský sprievod a cudzia vôľa; — krome toho všetkého na



jar po celej Sibíri a v celom Rusku s prvým ohlasom škrovánka
začína sa tuláctvo: utekajú boží ľudia zo žalárov a hľadajú
slobodu v horách. Po dusnej temnici, po súdoch, okovoch
a paliciach túlajú sa po svojej vôli, kde sa im zachce, kde
sa im viac páči, kde im je pohodlnejšie; pijú a jedia, kde sa
čo trafí, čo Boh dá a v noci spokojne si žasnú niekde v hore
alebo na poli bez veľkej starosti, bez žalárnej úzkostlivosti
ako lesní vtáci, lúčiac sa na noc len s hviezdami nebeskými
pod božím okom. Býva, pravda, niekedy aj ťažko, aj hlad
býva; aj zmorí človeka „služba u generála Kukuškina“
(= tulácky život). Celé dni inokedy neuvidíš kúska chleba;
pred každým sa skrývaj, schovávaj; časom nezbýva len

krasť, lúpiť a niekedy aj vraždiť. „Osadník je jako dieťa;
na čo sa podíva, už to ťahá,“ hovoria v Sibíri o tamojších
osadníkoch z prinútenia. Príslovie toto v celej jeho sile, ba
ešte s niektorým doplnkom môže byť upotrebené aj o tulá
koch. Tulák riedko nebýva lupičom, a skoro vždy je zlode

jom, pravda viac z núdze, než z povolania.
Bývajú zakorenelí tuláci. Sú takí, čo bežia keď sa im už

končila lehota nútených robôt vo väzení a keď sa dostali na
dedinu ako osadníci. Zdalo by sa, že môže byť spokojný
ako osadník, je zabezpečený, ale nie! Ustavične ho kamsi

ťaha, kamsi láka. Život v horách je život biedny a hrozný,
ale voľný a plný dobrodružství, má v sebe čosi svádzajú
ceho, akúsi tajomnú rozkoš pre tých, čo jú raz okúsili a, tu
ho máš, beží človek niekedy skromný, akurátny, ktorý už

podával nádej, že sa stane dobrým osadlým človekom a po
riadnym gazdom. Iný sa aj ožení, má deti, aj päť rokov ti

býva na jednom mieste a naraz jedného pekného rána zmiz
ne k veľkému ustrnutiu ženy, detí a volosti (okresu), ku kto

rej bol pripísaný. U nás vo väzení mi ukazovali jedného



z takých tulákov. Nedopustil sa nijakého zvláštneho prie
stupku, aspoň nebolo počuť, že by sa o ňom vyprávalo niečo
podobného, ale jednostajne behal, celý svoj život strávil na
úteku. Býval aj na južnej hranici ruskej za Dunajom, aj
v Kirkgízskej stepi, aj vo východnej Sibíri, na Kavkaze —
všade sa zdržoval. Kto vie, pri iných okolnostiach azda by
sa bol stal z neho nejaký Robinzon Kruzoe pri jeho vášnivej
tuhe po cestovaní. Ostatne všetko toto mne o ňom rozprá
vali iní, sám on vo väzení málo hovoril, aj to len o niečom
nevyhnutne potrebnom. Bol to veľmi malinký mužíček, asi

päťdesiatročný, neobyčajne tichý, s nápadne spokojným, ba
tupým až do idiotstva výrazom tvári. V lete si rád posedel
na slniečku a vrčí si pri tom nejakú pesničku, ale tak ticho,
že päť krokov od neho už nič nepočuješ. Jedol málo, naj
viac len chlebíček; nikdy si nekúpil nejaký koláčik alebo
kalíšok vodky; a ostatne sotva aj mal nejaké peniaze, sotva
ich vedel sčítať. Na všetko hľadel celkom spokojne. Väzen
ských psíkov krmieval niekedy zo svojej ruky, a u nás ich
nikto nekrmieval. Vôbec Rus nerád krmieva psov. Hovorili,
že bol ženatý a to dva razy; hovorili aj to, že má kdesi
deti... 2a čo sa dostal na kátorgu, neviem. Naši ustavične
čakali, že on aj od nás ufŕkne; ale či ešte neprišiel jeho čas,
alebo roky jeho už prešly, žil si on spokojne, akosi skúmavo
pozerajúc na podivnú spoločnosť, čo ho obklopovala. Ostat
ne spoliehať sa na neho nebolo možné; hoci sa mohlo zdať,
načože by mal bežať, čo tým dosiahne? Ale predsa len lesný,
tulácky život je raj v porovnáni s životom na kátorge; to
sa rozumie. Hoci je to tiež ťažký osud, ale predsa len svoja
vôľa. To je príčina, prečo každý areštant v Rusku, nech si
sedí kdekoľvek, stáva sa akosi nespokojným z jari, pri pr
vých pozdravoch jarných lúčov slnečných. Hoci ďaleko nie



každý má na ume bežať; — s určitosťou možno povedať, že
k tomu pre obťažnosti a zodpovednosť odhodlá sa zo sta len

jedon — ale za to ostatných deväťdesiatdeväť aspoň si za
blúznia o tom, ako bežať, kam by sa malo bežať; aspoň si

srdce obľahčia puhým prejavom želania, puhou zdánlivosťou
možnosti. Niektorý si aspoň spomene, ako kedysi bežal...
Hovorím teraz len o odsúdených. Ale, rozumie sa, o veľa
častejšie a najviac sa odhodlávajú k úteku areštanti, čo sa
nachodia vo vyšetrovaní. Tí, čo boli odsúdení na určitú do

bu, utekajú leda začiatkom svojeho uväznenia. Keď má ale
už dva alebo tri roky kátorgy za sebou, začína si areštant
tieto roky vážiť a pomaly prichádza k presvedčeniu, že je
lepšie dokončiť zákonným spôsobom svoj robotný termín
a‘vyjsť potom zo žalára ako osadník, než sa odhodlať na
taký risk a na takú záhubu v tom prípade, ak sa útek ne

podarí. A veď nezdar je veľmi možný. Azda len desiatemu
sa podarí zinačiť svoj osud. Z odsúdených odhodlá

vajú sa k úteku tiež častejšie tí, čo sú odsúdení na príliš dlhú
dobu. Pätnásť, dvadsať rokov sa zdá večnosťou a odsúdený
na takú lehotu jednostajne je hotový blúzniť o zinačení osu

du, hoci by bol už desať rokov odsedel. Konečne aj vypálené
znaky prekážajú čiastočne tomu, aby sa človek odhodlal
k úteku. Zinačiť si osud je výraz technický. Potom aj
pri vyšetrovaní, keď mu dokážu útek, areštant odpovedá,
že chcel zinačiť svoj osud. Tento čiastočne knižný výraz
hodí sa ale zúplna k veci. Každý ubehlík má na ume nie
azda oslobodiť sa na vždy — vie on dobre, že je to skoro
nemožné —, ale buď že sa dostane do iného ústavu, alebo
že ho odsúdia len k deportaci za osadníka, alebo že sa do

stane znova do vyšetrovania, a to za priestupok, ktorého sa

dopustil už za tuláctva — slovom, že sa dostane kamkoľvek,



len nie na staré miesto, ktoré ho omrzelo, len nie do predo
šlého žalára. Všetci títo ubehlíci, ak si nenájdu cez leto ne

jakého zvláštneho miesta, kde by mohli prezimovať, — ak
nenatrafia na príklad na nejakého prechovávatela ubehlí
kov, ktorý má v tom výhodu; jestli si konečne nezaopatria,
hoci vraždou, nejakého pasu, s ktorým by mohli všade sa
zdržovať —, všetci k jeseni, ak ich nechytia prv, zväčša
sami prichádzajú v zástupoch do miest a žalárov ako tuláci
a usadzujú sa vo väzení na zimu, pravda nie bez nádeje, že
sa im v lete opäť podarí bežať.

Vesna pôsobila i na mňa svojím vlivom. Dychtivo som
hľadel niekedy cez škáry brván v ohrade a dlho som tam
stával s hlavou sklonenou k plotu, uprene a nenásytne po
zerajúc, ako sa tráva zelená na našom pevnostnom vale. Ne

pokoj a úzkosť moja rástly s každým dňom a väzenie sa mi
stávalo ustavične viac a viac protivným. Nenávisť, ktorú
som ako zemän prvé roky ustavične od areštantov zkusoval,
stávala sa pre mňa neznesiteľnou, otravovala celý môj život

jedom. V tieto prvé roky často som chodil, hoci som nebol

chorý, poležať si do špitála jedine preto, aby som nebol vo

väzení, len abych sa zbavil tejto úpornej, ničím nesmieriteľ

nej všeobecnej nenávisti.
Koncom pôstu, tuším na šiesty týždeň, prišiel na mňa rad

isť k spovedi. Celé väzenie bolo hneď od prvého týždňa roz
delené starším poddôstojníkom na sedem grúp, podľa počtu
nedieľ, kedy mali ísť k spovedi. V každej grupe bolo tedy asi

tridsať osôb. Môj kajúci týždeň veľmi sa mi páčil. Tí, čo

sa chystali k spovedi, boli oslobodení od roboty. Chodili
sme do kostola, ktorý bol neďaleko väzenia, dva razy aj tri

razy denne. Ja som už dávno nebol v kostole. Velikopôstne
obrady, tak známé z dávnych časov detstva, z domu otcov-



ského, slávnostné modlitby, zemné poklony — všetko toto
vzbudilo v mojej duši dávnu, dávnu minulosť, pripomínalo
dojmy ešte z detských rokov. Veľmi príjemne mi bolo, keď
nás ráno, po podmrzlej za noc zemi vodili pod strážou s na

bitými puškami do domu božieho. Stráž, ostatne, do chrámu
nechodila. V chráme sme stáli tesnou hŕbou pri samých dve
rách na poslednom mieste, takže nebolo počuť, leda hlasitého
diakona, a len zriedka spozoruješ skrz zástup čiernu rízu
(ornát) a plešinu duchovného. Spomínal som si, ako som sa
za mladi, stojac v chráme, díval niekedy na prostý ľud,
tlačiaci sa u vchodu a úctivo sa rozstupujúci pred plukov
níckymi epoletami, pred tlstým bárinom (pánom) alebo pred
naparádenou, ale veľmi nábožnou báriňou (paňou), ktorí
prechádzali nevyhnutne na prvé miesto. Tam u vchodu, ako
sa mi zdalo vtedy, ani sa tak nemodlili, ako my; modlili sa

skrúšene, horlivo k zemi sa klaňali, a to s akýmsi plným
vedomím svojej poníženosti.

Teraz som aj ja musel stáť na tom istom mieste, ba ešte
nižšie lebo sme boli v okovách a zhanobení; nás sa všetci

stránili, nás sa všetci skoro aj báli, každý raz nám udeľovali
almužnu. Areštanti modlili sa veľmi horlivo a každý z nich

prinášal do chrámu svoju žobrácku kopejku na sviečku, alebo

ju kládol do chrámovej pokladničky. „Veď som aj ja člo
vek“, myslel si azda alebo pociťoval, keď odovzdával svoju
kopejku; „veď pred Bohom všetci sú si rovní...“ K sv. pri
jímaniu sme šli pri rannej omši. Keď kňaz s kalichom v ru
kách odriekal slová: „... no jáko razbójnik ispovjéduju Tja;
pomjaní mä, Hóspodi, vo cárstvii Tvojém (ale jako lotor

[na pravici] verím v Teba [a vzývam], spomeň na mňa
Pane v kráľovství Tvojom), skoro všetcia padli na zem, rin
čiac okovami, hádam, že vzťahovali tie slová priamo na seba.



Prišla aj veľkonočná nedeľa. Od správy väzenia bolo nám
udelené po vajíčku a po kúsku koláča. 2 mesta opäť zasy
pali ostrog (vezänie) milodarmi. Opäť návšteva svjaščenníka
s krížom, opäť návšteva predstavených, opäť mastné šči,

opäť pijatyka, tackanie sa — všetko práve tak, ako na Via
noce s tým rozdielom, že teraz možné bolo prechádzať sa po
dvore väzenia a hrieť sa na slniečku. Bolo akosi svetlejšie,
priestornejšie než v zime, ale akosi úzkostlivo. Dlhý ne

konečný, letný deň stával sa akosi obzvlášte neznesiteľným
na sviatky. Vo všedný deň aspoň robotou sa čas krátil.

Letné roboty vskutku boly o veľa ťažšie než zimné. Pra
covalo sa najviac pri inženierskych stavbách. Areštanti sta
vali, kopali pôdu, kládli tehly; iní vykonávali zámočnícku,
stolársku a maliarskú prácu pri opravách erárnych budov.
Tretí chodili do tehelne robiť tehly. Táto posledná robota po
kladala sa u nás za najťažšiu. Tehelňa bola od pevnosti tri ale
bo štyri versty vzdialená. Každý deň cez leto ráno o šiestej Išla
celá grupa areštantov, asi päťdesiat chlapov, tehly robiť. Na
tú robotu vybierali nádeníkov, to jest neremeselníkov. Brali
s sebou chlieb, lebo pre vzdialenosť miesta bolo nevýhodné
prichádzať domov k obedu a takým spôsobom urobiť osem

vjorst viac; obedovali tedy až večer, keď sa vrátili. Úloha
sa určovala na celý deň a to taká, že len za celý robotný deň
areštant mohol ju vykonať. Po prvé, treba bolo nakopať
a vyviezť hlinu, samému nanosiť vody, samému vymiesiť
hlinu a konečne prihotoviť z nej akosi veľa tehál, asi dvesto,
ak nie dvesto päťdesiat. Ja som bol len dva razy v tehelni.
Vracali sa z tehelne až večer, ustatí, zmorení a ustavične,
celé leto robili výčitky iným, že oni konajú najťäžšiu ro

botu. To bolo, tuším, ich útechou. Ale nehľadiac na to nie

ktorí chodili ta skoro s niektorou ochotou: po prvé, praco-



valo sa za mestom; miestnosť bola odkrytá, slobodná, na
brehu Irtyša. Predsa je len radostnejšie rozhľadieť sa okolo
— nie je to pevnostná erárština! Možno bolo slobodne si aj
pofajčiť, ba aj poležať si pol hodinky s veľkou rozkošou. Ja
som chodieval ako prv alebo do dielne, alebo na alabaster,
alebo ma používali ako nosiča tehál pri stavbách. V tejto
poslednej funkcii prihodilo sa mi raz, že som musel nosiť

tehly s brehu Irtyša k stavbe novej kasárne na sedemdesiat
siah vzdialenej, a to cez pevnostný val. Robota táto trvala
celé dva mesiace. Mne sa ona páčila, hoci povraz, na kto
rom som nosil tehly, mi ustavične drel plecia. Ale mne sa

páčilo to, že od roboty vo mne rozvíja sa sila. 2 počiatku
som mohol nosiť len po ôsmi tehál, každá tehla mala do
dvanásť funtov. Ale potom som došiel do dvanásti i do pät
násti tehál, čo mi pôsobilo veľkú radosť. Fyzická sila je po
trebná v kátorge práve tak, ako aj mravná, ak chceš zniesť

všetky hmotné nepohodlia tohoto prekliateho života.
A ja som chcel žiť aj keď vyjdem z ostroga (z väzenia)...
Ostatne nosil som rád tehly nielen preto, že od tejto ro

boty mohutnie telo, ale preto ešte, že sa robota konala na
brehu Irtyša. Zmieňujem sa preto tak často o tomto brehu,
lebo jedine odsiaľ bolo vidieť boží svet, čistú jasnú dial, ne

obývané, voľné stepi, pôsobiace na mňa podivný dojem svo

jou pustotou. Len na brehu možné bolo stať chrbtom k pev
nosti a ne vidieť jej. Všetky ostatné miesta, kde sa vykoná
valy naše roboty, boly v pevnosti alebo vedľa nej. Hneď od

prvých dní pocítil som nenávisť k tejto pevnosti a zvlášte
k niektorým jej budovám. Dom našeho majora zdal sa mi

akýmsi prekliatym, ohavným miestom, a každý raz s ne

návisťou hľadel som naň, keď som išiel mimo neho. Na bre
hu možné bolo zabudnúť na všetko toto; hľadíš niekedy



na ten nekonečný pustý priestor, ako väzeň z okna svojho
žalára na slobodu. Všetko tu bolo pre mňa drahé a milé:
i jasné horúce slnko na nekonečnom, sinem nebi i ďaleká
pieseň Kirgizova, čo sa ohlasovala z kirgizského brehu. Hľa
díš dlho a pozorne a uvidíš konečne nejakú úbohú, začadenú
jurtu (šiator) nejakého Bajguša; uvidíš dým, vychádzajúci
z jurty; Kirgizku, ktorá behá za svojimi dvoma baranmi.
Všetko je to úbohé, divoké, ale slobodné. Uvidíš nejakého
vtáka v modrom, priezračnom vzduchu, a dlho sprevádzaš
okom jeho let; tam on preletel nad samou vodou,
tam zmizol v sinej diali a zas sa ukázal ako miha

júca bodka... Aj ten biedny, zakrnelý kvietok, čo som
našiel včas z jari v rozpukline kamenistého brehu, aj
ten bolestne pripútal k sebe moju pozornosť. Úzkostlivosť
celého tohoto prvého roku kátorgy bola neznesiteľná a pô
sobila na mňa dráždivo a horko. V ten prvý rok následkom
toho žiaľu nespozoroval som mnohých vecí okolo seba. Za
vieral som oči a nechcel som si ich všímať. Medzi zlými a ne

návistnými svojimi súdruhmi-areštanty nespozoroval som

dobrých ľudí — ľudí, čo boli spôsobní myslieť, cítiť, ne
hľadiac na tú odpornú kôru, čo ich pokrývala zvonku. Medzi

pichľavými slovami som niekedy nespozoroval prívetivého,
láskavého slova, ktoré bolo tým drahšie, že bolo vyslovené
bez akéhokoľvek úmyslu, priamo z duše, ktorá azda viac

vytrpela a zkúsila, než ja. Ale načo sa o tom šíriť? Bol som
veľmi rád, keď som sa vracal domov silne ustatý: azda usnem!
Lebo spať bolo u nás v lete mučenie, skoro ešte horšie než
v zime. Večere, pravda, bývalý niekedy veľmi pekné. Slnce,
ktoré celý deň nezmizlo s väzenskéhodvora, konečne zašlo. Na
stal chládok a po ňom studená (pravda pomerne) stepná noc.

Areštanti, čakajúc na to, keď ich zavrú, hŕbami prechádzali



sa po dvore. Najväčšia ich časť ale sobrala sa v kuchyni. Tam
vzniká vždy nejaká pre väzenie vážna otázka; hovoria o tom
a onom, rozobiera sa časom nejaký nový chýr, často nesmy
selný, ale budiaci neobyčajnú pozornosť týchto zavrhnutých
svetom ľudí! Tu prišla na príklad zvesť, že našeho majora
sosadia. Areštanti sú ľahkoverní, ani deti; sami vedia, že

chýr ten je hlúposť, že ho priniesol známy tlčhuba a „hlúpy“
človek — areštant Kvasov, ktorému dávno prestali veriť
a ktorý čo slovo, to povie lož — a medzitým všetkých za

ujíma táto zvesť, obsudzujú ju, sami seba utešujú, ale končí sa

tým, že sa sami na seba dopália, hanbia sa sami pred sebou,
že uverili Kvasovu.

„Ale ktože ho sosadí!“ kričí jedon, „má tlstú šiju, znese
voľačo!“

„Ale veď sú aj nad ním predstavení!“ nadhodil druhý,
ohnivý a nehlúpy chlapík, čo videl svety, a vedel sa hádať,
ako málo kto.

„Vrana vrane oko nevykole!“ mračne, ako by pre seba

poznamenal tretí, už šedivý, o samote dojedajúci v kúte

svoje sči.

„A tí starší príjdu sa azda teba opýtať, či ho majú sosadiť,
alebo nie?“ dodal ľahostajne štvrtý, drnkajúc zľahka na

balalajke.
„A prečože by nie aj mňa?“ so vztekom namieta druhý,

„veď všetká biednota sa žaluje; všetci potom musíte hovoriť,
keď sa začnú spytovať. Ale u nás to tak býva: všetci kričia
a keď do veci dôjde, všetci idú nazpäť.“

„A ty si čo myslel?“ hovorí balalaječník. „Na to je tu

kátorga.“
„Onehdy,“ pokračuje ten, čo sa rád háda, neobracajúc

pozornosti na to, čo hovorí balalaječník, „zostalo trochu mú-



ky. Poškrabky sobrali, tedy to najposlednejšie; poslali to
predať. Dozvedel sa o tom — dozorca mu povedal; odo
brali; ekonómia, vraj. Či je to spravodlivosť?“

„A komuže ty chceš žalovať?“
„Komu? Samému revízorovi, čo sem ide.“
„Akémuže revízorovi?“
„To je pravda, bračekovci, že revízor ide,“ hovorí mladý

šuhaj, grámotný, bývalý pisár, ktorý čítal ,Hercogiňu La

valiere', alebo čosi tomu podobného. Vždy býva veselý, vždy
žartuje, ale pre isté vedomosti a zbehlosť si ho vážia. Ne

všímajúc si viac všeobecnej zvedavosti o budúcom revízorovi,
ide rovno ku kuchárovi a pýta u neho pečienky. Naši ku
chári často predávali čosi podobného. Kúpia na príklad za

svoje peniaze veľký kus čiernej pečienky, upečú ju a predá
vajú po kúsku areštantom.

„Za groš, a či za dva?“

„Rež za dva, nech mi svet závidí!“ odpovedá areštant.

„Generál, bračekovci, generál ide z Petrohradu, celú Sibír
bude prezerať. To je pravda. U veliteľa to rozprávali.“

Zvesť táto spôsobila neobyčajné vzrušenie. Štvrť hodiny
idú otázky: kto vlastne ide, aký generál, akej hodnosti, či

je vyšší než tunajší generáli? O hodnostiach, o predstave
ných, kto je z nich vyšší, kto môže sohnúť a kto z nich
sám sa poddá, areštanti ukrutne radi rozprávajú, aj sa há

dajú, aj si nadávajú pre generálov, skoro dochádza do pästí.
Mohlo by sa zdať, aký majú z toho zisk? Ale podľa po
drobných vedomostí o generáloch a vôbec o predstavených
merá sa aj stupeň vedomostí, rozumnosti a predošlý význam
človeka v spoločnosti, do toho ako sa dostal na kátorgu.

„Vidíte, bračekovci, že je to pravda, že idú sosadiť ma-



jora,“ poznamenáva Krasov, „malinký, červený človiečik,
ohnivý a prihlúpy. On prvý priniesol chýr o majorovi.“

„Podplatí ho!“ krátko namieta šedivý areštant, čo medzi

tým dojedol svoje šči.

„Veru ho podplatí,“ hovorí druhý. „Málo tu vari na
kradol peňazí! Kým prišiel k nám, bol už velitelom ba

taljonu. Nedávno sa chcel oženiť s dcérou protopopovou.
„Ale sa neoženil, dvere mu ukázali; nie je tedy bohatý.

Čo je to za ženich! Vstal zo stoličky — a celé bohatstvo
na ňom. Na Veľkú noc všetko v karty prehral. Feďka
hovoril.“

„Eh, braček, aj ja som bol ženatý. Zle je oženiť sa be

dárovi; oženíš sa, aj noc ti je krátka!“ poznamenal Sku

ratov, ktorý sa tiež zamiešal do rozhovoru.
„Práve o tebe tu ide reč,“ poznamenal šuhaj, čo býval pi

sárom. „A ty, Kvasov, poviem ti, ty si veľký durák. Čože
si ty myslíš, že takého generála major môže podplatiť a že

taký generál pôjde náročky z Petrohradu, aby revidoval ma

jora? Hlúpy si ty, vieš, čo ti ja poviem?“
„A čo? Keď je generálom, nuž myslíš, nevezme?“ skep

ticky poznamenal ktosi z hŕby.
„Pravdaže nevezme, a ak vezme, tedy už poriadne.“
„Poriadne; tedy po hodnosti.“
„Generál vždy vezme,“ rozhodne podotýka Kvasov.
„Azda si ho aj ty podplácal?“ s opovržením povedal

Baklušin, čo práve vošiel. „Ale ty si generála sotva kedy
aj videl.“

„Veru som videl.“
„Lžeš.“

„Sám ty lžeš.“

„Bračekovci, keď videl, nech pred všetkými povie, akého



on zná generála? Nu, poveď, veď ja znám všetkých gene
rálov.“

„Ja som videl generála Ziberta,“ akosi nerozhodne od

povedá Kvasov.
„Ziberta? Takého generála nieto. Zibert bol vtedy azda

len podplukovníkom a tebe sa od strachu zazdalo, že je
generálom.“

„Nie, vy ma počujte,“ kričí Skuratov, „lebo ja som

ženatý človek. V Moskve skutočne bol taký generál, Zibert,
rodom Nemec, ale ruský. U ruského popa sa každý rok
spovedal. A ustavične len vodu pil ako kačka. Každý deň

štyridsať pohárov vody. Hovorili, že sa od akejsi choroby
lieči vodou. Sám jeho ,kamerdín‘ mi to rozprával.“

„V bruchu sa mu azda aj karasí z tej vody pojavily?“
povedal areštant s balalajkou.

„Nu, prestaňte! Ide o dôležitú vec a oni... Akýže je
to revízor, bračekovci?“ starostlivo sa pýta jedon neposedný
areštant, Martynov, z vojenského oddelenia, bývalý husár.

„Ale veď je to všetko len výmysel!“ poučuje ho jedon
zo skeptikov.

„Nie, to je nie výmysel!“ povedal rozhodne Kulikov,
ktorý dosial slávnostne mlčal. To bol človek, ktorého si

vážili, asi päťdesiatročný, s tvarou veľmi slušnou a s akousi

pohŕdavou, vznešenou manierou. On vedel o tom a bol na
to hrdý. On sa rozumie do zverolekárstva a zarába si v meste
peniaze liečením koní a u nás vo väzení kupčí vodkou.

Chlapík je on, umný, veľa videvší na svete.

„Je to svätá pravda, bračekovci,“ spokojne pokračoval
Kulikov „počul som to ešte minulého týždňa; ide generál,
jedon z najvyšších, celú Sibír bude revizovať. Podplácať,
pravda, budú aj jeho, ale nie náš ôsmioký; ten sa k nemu ani



priblížiť neosmelí. Nie je generál ako generál. Všelijakí bý
vajú. Ale toľko vám poviem, náš major na každý spôsob na

svojom miesto zostane. To je isté. My sme ľudia bez jazyka,
a z predstavených svoj na svojeho žalovať nebude. Revizor

pozre do väzenia a tak aj odíde. Oznámi potom, že našiel
všetko v poriadku ..

„Ale major dostal predsa strach; od rána je opitý.“
„A večer si naloží druhý raz. Feďka to povedal.“
„Čierneho psa na bielo neumyješ. Veď nie je prvý raz

opitý.“
„Čože je to tedy, keď ani generál ničoho vykonať ne

môže! Dajte pokoj s ich hlúposťami!“ vzrušení areštanti ho

voria medzi sebou.
Povesť o revizore mihom rozniesla sa po väzení. Po dvore

prechádzajú sa ľudia a nedočkavo jedon druhému oznamujú
novinu. Niektorí náročky mlčia, sú chladnokrvní a tým
chcejú sa zdať vážnejšími. Iní zostávajú ľahostajnými. Na
schodoch pred kasárňami usalašili sa areštanti s balalajkami.
Iní besedujú ďalej. Niektorí zanôtili pieseň, ale vôbec všetci
sú v ten večer v neobyčajne rozčúlenom stave.

Okolo desiatej nás všetkých spočítali, zahnali do kasáreň
a zavreli na noc. Noci boly krátke, budili nás pred piatou
ráno, a zasnúli všetci obyčajne nie prv ako o jedenástej.
A do tých čias vedú sa ešte rozhovory, a niekedy ako aj
v zime bývajú majdány. V noci sa urobí neznesiteľné sparno
a dusnota. A hoci ovieva nočný chládok z otvoreného okna,
areštanti predsa sa mecú celú noc na svojich nárach, ako
v horúčke. Blchy sa hemžia myriadami. Držia sa u nás aj
v zime, a to v dosť značnom počte, ale začínajúc jarou, roz

množujú sa v takom množstve, o ktorom som, hádam, počul
prv, ale nezkusiac v skutočnosti, nechcel som veriť. A čím



ďalšie k letu, tým sa stavajú dravšími. Pravda, k blchám
možné je aj privyknúť, sám som to zkúsil; ale predsa len
je s nimi ťažko. Tak niekedy dotrýznia, že ležíš konečne ako
v horúčke a sám cítiš, že nespíš, ale len tratíš akosi vedomie.
Konečne, keď sa pred samým ránom utíšia, a ty pod vlivom
raňajšieho chládku sladko žasneš, zahrmí neľútostivý treskot
bubna u ostrožných (väzenských) vrát a začína sa budenie.
S preklínaním počuješ tie hlasité, zreteľné zvuky, a v polo
sne leze ti do hlavy neznesiteľná myšlienka, že to tak bude
aj zajtra, aj pozajtre a niekoľko rokov naporad, až do samého
oslobodenia. No kedyže — pomyslíš si — nastane ta slo

boda, kde je ona? A medzitým treba vstávať; začína sa
každodenne behanie, strkanie ... Ľudia sa obliekajú, po
náhľajú sa na robotu. Pravda, možno bolo pospať si hodinku
ešte popoludní.

Povesť o revízorovi nebola lichá. Potvrdzovala sa s kaž

dým dňom a konečne sa dozvedeli všetci určito, že ide
z Petrohradu istý vysoký generál revidovať celú Sibír, že
už prišiel, že je už v Toboľsku. Každý deň prichádzaly
nové zvesti do väzenia. Prichádzali zvesti aj z mesta; bolo

počúť, že všetci majú strach, všetci sa ukrutne starajú, aby
tovar ukázali lícovou stranou. Hovorilo sa, že hlavný ná
čelník chystá príjem hostí, plesy, slávnosti. Areštantov po
sielali celými húfmi rovnať cesty, skopávať pahrbky, maľo
vať ploty a stlpy, vakovať, bieliť, jedným slovom, chceli
mihom všetko popraviť, čo sa malo ukázať lícovou stranou.
Naši veľmi dobre tomu rozumeli a ustavične ohnivejšie a

smelšie viedli besedy medzi sebou. Fantázia ich dochodila
do kolosáľných rozmerov. Chystali sa, že prednesú sťažnosť,
keď sa ich generál bude pýtať, či sú spokojní. A medzitým
sa hádali a nadávali si. Major bol rozčúlený. Častejšie pri-



chádzal do väzenia, častejšie kričal, častejšie sa vrhal na ľudí,
častejšie dával odvádzať na strážnicu a silne dozeral na
čistotu a poriadok. V tie časy ako náročky prihodila sa vo
väzení malá história, ktorá ostatne zcela nerozčúlila ma

jora, ako by sa bolo dalo očakávať, ba naopak ešte mu spô
sobila potešenie. Istý areštant v ruvačke pichol druhého
šidlom do pŕs, skoro pod samé srdce.

Areštant, čo spáchal tento zločin, volal sa Lomov a toho,
ktorý dostal ranu, zvali u nás Gavrilkom; bol to jedon zo

zakorenelých tulákov. Neviem, či mal ešte iné meno.
Lomov bol zámožný sedliak T...skej gubernii, K...ského

ujezda (okresu). Všetci Lomoví žili jednou rodinou: sta
rík otec, traja synovia a ich strýko. Boli bohatí sedliaci.

Rozprávali po celej gubernii, že mali tristo tisíc rubľov
v asignáciach kapitálu. Oni orali, vyrábali kože, kup
čili, ale najviac prevádzali úžeru, skrývali u seba tulá
kov, kupovali kradené. Sedliaci z pol ujezda boli im dlžní
a nachádzali sa v závislosti od nich. Považovali ich za ľudí
rozumných, schytralých; ale konečne príliš zhrdli, zvlášte
keď istá veľmi vážna osobnosť z toho kraja začala sa cestou
u nich zastavovať, soznámila sa osobne so staríkom, ktorý
sa jej zapáčil pre svoj dôvtip a šikovnosť. Oni si naraz po
mysleli, že nieto už na nich súdu a začali čím ďalej tým
viac riskovať a púšťať sa na rozličné nezákonné podniky.
Všetci reptali na nich; všetci im žičili, aby sa prepadli; ale
oni vypínali nos ustavične vyššie a vyššie. Okresný náčelník,
policajní komisári neboli im už ničím. Ale konečne to všetko

prasklo a oni zahynuli, ale nie pre niečo zlého, nie pre tajné
svoje priestupky, ale pre hlúposť. Mali oni v desiatich verstách
od dediny majer, po sibírsky zajímku. Tam bývalo u nich
raz v jeseni šesť nádenníkov, Kirgízov, ktorí, ako zadlžení,



dávno sa nachodili v závislosti od nich. Jednej noci všetci
títo Kirgízi boli zavraždení. Začalo sa vyšetrovanie. Ťahalo
sa dlho. Pri vyšetrovaní vyšlo na javo vela iných ne

pekných vecí. Lomoví boli obžalovaní pre usmrtenie svojich
robotníkov. Sami to rozprávali a celé väzenie to vedelo;
podozrievali ich, že boli robotníkom už veľmi veľa dlžní,
a keďže, nehladiac na veľký svoj majetok, boli skúpi a la
komí, povraždili Kirgízov, aby im nemuseli zaplatiť mzdu.
Za vyšetrovania a súdu celý ich majetok vyšiel na nivoč.
Starík umrel. Deti boly rozoslané po žalároch. Jedon zo

synov a jeho strýko dostali sa na našu kátorgu na dvanásť
rokov. A čože? Veď oni celkom nemali viny v smrti Kir
gízov. Tuto vo väzení pojavil sa Gavrilka, známy podvod
ník a tulák, veselý a smelý mladík, ktorý mal celý ten zlo
čin na svedomí. Nepočul som ostatne, či sa k tomu priznal
sám, ale celý ostrog (väzenie) bol zúplna presvedčený, že Kirgízi
jeho rúk neminuli. Gavrilka ešte ako tulák býval v styku
s Lomovými. Dostal sa do väzenia na krátky čas ako vo

jenský zbeh a tulák. Kirgízov povraždil spolu s troma inými
tulákmi; mysleli, že na majeri veľa budú môcť narabovať.

Lomových u nás nemali radi, neviem prečo. Jedon z nich,
vnuk, bol šuhaj rozumný, snášanlivej povahy; ale strýko,
čo pichnul šidlom Gavrilku, bol hlúpy, svarlivý sedliak.
S mnohými sa už prv hádaval, a poriadne ho za to bili.
Gavrilka mali všetci radi pre jeho veselú, prívetivú povahu.
Hoci Lomoví vedeli, že on je vrahom a že sem prišli za

jeho zločin, predsa sa s ním nehádali. Ale naraz vznikla
hádka medzi ním a strýkom pre akúsi ohavnú dievku.
Gavrilka sa začal vychvaľovať jej priazňou, a mužík zo
žiarlivosti pichnul ho šidlom.

Lomoví, hoci za vyšetrovania prišli na nivoč, žili vo vä-



žení predsa ako boháči. Mali istotne peniaze. Mali svoj samo

var, pili čaj. Náš major o tom vedel a nenávidel oboch Lo

mových v najvyššej miere. Bolo každému zrejme, že používa
každú maličkosť, len aby sa dobral do nich. Lomovi to vy
svetľovali tým, že major by chcel, aby ho podplatili. Ale
oni mu daru nedávali.

Pravda, keby bol Lomov len trochu hlbšie vrazil šidlo,
bol by Gavrilku zabil. Ale vec sa končila tým, že Gavrilka
bol len nepatrne poranený. Oznámili to majorovi. Priletel

zadychčaný a s akousi radosťou. Veľmi láskavo, ani s vlast

ným synom, zachádzal s Gavrilkom.
„Čo, môj milý, môžeš dôjsť do špitála, alebo nie? Ale

nie, lepšie bude koňa zapriahnuť. Koňa hneď zapriahať!“
zakričal poddôstojníkovi.

„Ale, vaše vysokoblahorodie, veď ja nič necítim. On
ma len trošku pichnul, vaše vysokoblahorodie.“

„Ty nevieš, ty nevieš, môj milý; tam ti povedia...
Miesto je to nebezpečné; všetko závisí od miesta; pod samé
srdce trafil, lotor! A teba, teba, zareval on, obracajúc sa

k Lomovú — nu, teraz sa s tebou porátam...! Na stráž
nicu!“

A vskutku sa s ním porátal. Lomová súdili a hoci rana
bola len veľmi ľahkým bodnutím, úmysel predsa bol zrejmý.
Zločincovi predĺžili lehotu nútenej roboty a dali tisíc prú
tov. Major bol celkom spokojný ...

Konečne prišiel revízor.
Na druhý deň po prijazde do mesta zašiel aj k nám do

väzenia. Bolo to v sviatok. Ešte niekoľko dní pred tým bolo
u nás všetko vymyté, vyhladené, vylízané. Areštanti čisto
oholení. Oblek biely, čistý. V lete podľa predpisu chodili
všetci v plátených bielych kabátoch a nohaviciach. Na



chrbte mal každý prišitý čierný kruh, dva veršky*) v prie
mere. Celú hodinu učili areštantov, ako odpovedať, ak by
vysokopostavená osoba pozdravila. Konaly sa zkúšky. Major
lietal ako streštený. Za hodinu do prijazda generála všetci
stáli na svojich miestach, ako drevení panáci a držali ruky
na švách galôt. Konečne o jednej hodine popoludní generál
prišiel. Bol to vysoký generál, taký vysoký, že, tuším, srdcia
všetkých predstavených po celej Západnej Sibíri musely sa

pri jeho príchode zatriasť. Vošiel prísne a vznešene; za ním
sa privalila veľká družina sprevádzajúcich ho miestnych
predstavených: niekoľko generálov a plukovníkov. Bol
medzi nimi aj jedon v občianskom obleku, vysoký, pekný
pán vo fraku a topánkach; prišiel tiež z Petrohradu a držal
sa veľmi nenútene a neodvislo. Generál sa často k nemu
obracal a to veľmi zdvorilé. To areštantov veľmi prekva
pilo: človek občianskeho stavu a taká česť, a k tomu ešte
od takého generála! Neskôr som sa dozvedel aj jeho prie
zvisko, a kto je, čo je; ale rečí o ňom bolo veľa. Náš major,
zapnutý do uniformy s oranžovým golierom, s očima na

hatými krvou, s červenou, vysypanou uhrami tvárou, ne

urobil, ako sa zdá, zvlášte príjemného dojmu. Stál opodiaľ,
vytiahnutý ako struna, a celou bytnosťou svojou zimnične
očakával chvíle, keď ho bude k niečomu treba, aby letel vy
plniť želanie jeho excellencie. Ale nebolo ho k ničomu treba.
Mlčky obišiel generál kasárne, podíval sa aj do kuchyne,
tuším, aj šči oproboval. Ukázali mu na mňa: ten a ten —

oznamujú — povodu zemianskeho.
„A!“ povedal generál. „A jako sa teraz drží?“
„Dosiaľ uspokojivo, vaša excellencia,“ odvetili mu
Generál kyvnul hlavou a o dve minúty vyšiel z väzenia.

') Veršok, miera: 44 mm.



Areštanti, pravda, boli oslepení a prekvapení, ale predsa zo
stali v akejsi pochybnosti. O nijakej sťažnosti na majora
nemohlo byť, pravda, ani reči. Ba aj major bol o tom po
predku celkom presvedčený.

VI.

ZVIERATÁ NA K Á T O R G E.

Nezadlho potom kupovali vo väzení koňa. Táto udalosť
bola pre areštantov príjemným rozveselením. Väzenie malo
právo držať si koňa pre privážanie vody, odvážanie odpad
kov a pod. Opatrovať koňa musel jedon z areštantov, na to

určený. On s ním aj chodil, pravda v sprievode vojaka.
Práce mal náš kôň viac než dosť aj ráno aj večer. Hnedý
kôň, čo sme mali, slúžil už velmi dávno. Kôň bol dobrý,
ale bol už zmučený. Jedného prekrásneho rána, pred samým
sviatkom Petra a Pavla, koník náš priviezol posledný sud

vody, padol a za niekoľko minút zdochol. Poľutovali ho,
všetci sa shromaždili kolo neho a besedovali. Vyslúžili ka

valeristi, čo boli u nás, Cigáni, zverolekári a podobní dávali
pri tom na javo veľa zvláštnych vedomostí, čo sa týče koní,
ba aj sa pohádali, ale koníka nevzkriesili. Ležal zdochlý
s napuchnutým bruchom. Oznámili majorovi, čo sa pri
hodilo, a ten rozhodol, že sa má kúpiť hneď nový kôň.

Práve na Petra a Pavla dopoludnia, po omši, keď naši
všetci boli spolu, začali privádzať kone, ktoré boly na pre
daj. Samo sebou sa rozumie, že kúpa mala byť sverená

samým areštantom. U nás boli skutoční znalci, a ošudiť

dvestopäťdesiat osôb, z ktorých sa mnohí sami azda pre
dajom koní zajímali, bolo ťažko. Prišli Kirgízi, Cigáni,



mešťania. Areštanti s netrpelivosťou očakávali príchod kaž
dého nového koňa. Boli veselí, ani deti. 2o všetkého naj
viac im lichotilo, že, vraj, i oni ako slobodní ľudia, ako by
ozaj zo svojho vačku, kupujú pre seba koňa a majú úplné
právo ho kupovať.

Tri kone boly privedené a zasa odvedené, kým sa pri
štvrtom nepodarilo uzavrieť kúpu. Priekupníci, čo k nám
prichádzali, s akýmsi podivením a jako by s ostýchavosťou
ozerali sa dokola. Zástup vyše dvesto ľudí, oholených, zna

menaných v okovách, k tomu u seba doma, v svojom ká
toržnom hniezde, cez prah ktorého nikto neprestupuje, budil
k sebe istého druhu úctu. A naši vykorisťovali všetky možné

chytrosti pri zkúške každého privedeného koňa. Kam sa mu
len nedívali, čo mu neomacávali, a to s takým v tých ve
ciach zkúseným, vážnym a starostlivým pohľadom, ako by
od toho záviselo blaho celého ostroga (väzenia). Čerkesi —

tí aj na koňa sadali; oči sa im len tak zaiskrily; bystro ho
vorili medzi sebou na svojom nesrozumiteľnom nárečí, ške
riac svoje biele zuby a kývajúc svojimi smuhlými, hrbo

nosými obličajmi. Iný z Rusov ako by sa bol prikoval
všetkou svojou pozornosťou k ich sporu, ako by Im do
očú chcel skočiť. Keďže slovám nerozumie, chcel by sa

podľa výrazu ich očí dovtípiť, ako rozhodli, či sa kôň hodí,
alebo nie? Niektorému cudziemu pozorovateľovi mohla by
sa taká kŕčovitá pozornosť zdať až podivnou. Krome Čer
kesov najviac sa vyznamenávali tí, čo kedysi koňmi kup
čili a Cigáni; im aj ponechali prvé miesto a prvé slovo.
Vzniknul pri tej príležitosti aj istý blahorodý zápas zvlášte
medzi dvoma — medzi areštantom Kulikovom, Cigánom,
konokradom a medzi priekupníkom, samoukom zveroleká
rom, schytralým sibírskym mužíkom. Prišiel on len nedávno



do väzenia, ale už za ten krátky čas pripravil Kulikova
o celú jeho mestskú praktiku. Vec je totiž tá, že našich vä

zenských samoukov-zverolekárov veľmi si vážili v celom
meste, a nie len mešťania a kupci, ale aj vysokí úradníci
obracali sa do väzenia, keď im ochoreli kone, nehľadiac na
to, že bolo v meste niekoľko skutočných zverolekárov. Do

príchodu Jelkina, sibírskeho mužíka, nemal Kulikov súper
níka, mal velikú praktiku a rozumie sa, že povďačnosť mu

prejavovali peniazmi. On silne cigánil a šarlatánil a znal
o veľa menej, než udával. Podľa dôchodkov bol aristokratom
medzi areštantmi. Svojimi zkúsenosťami, umom, smelosťou
a odhodlanosťou on už dávno vzbudzoval k sebe nevoľnú
úctu všetkých areštantov vo väzení. Jeho počúvali a po
slúchali. Ale hovoril on málo, a to vždy len vo veľmi dô

ležitých prípadoch. Bol on prehnaný švihák, ale mal veľa

skutočnej, nelíčenej energie. Bol už v rokoch, ale veľmi

pekný a veľmi umný. S nami zemänmi zachádzal on akosi
rafinovane zdvorilo, ale spolu aj s neobyčajnou dôstojnosťou.
Myslím, keby ho obliekli a priviezli pod menom nejakého
grófa do niektorého klubu v sídelnom meste, on by sa aj
tam vyznal, zahral by si vo vist, výborne by pohovoril, nie

veľa, ale každé slovo by malo svoju váhu a celý večer by
sa azda nikto nedovtípil, že to nie je gróf, ale tulák. Ho

vorím vážne: tak bol umný, vtipný a bystroduchý. A k to
mu jeho držanie sa bolo utešené, švihácke. Musel za svojho
živobitia veľa vidieť a zkúsiť. Ostatne minulosť jeho bola

pokrytá mrakom neznámosti. Bol u nás vo zvláštnom od

delení. Ale po príchode Jelkina, hoci len mužíka, ale za to

schytralého mužíka, asi päťdesiatročného rozkolníka, zvero
lekárska sláva Kulikova sa zatmila. Za nejaké dva mesiace
odobral u neho celú jeho mestskú praktiku. Vybojoval, a to



veľmi ľahko, aj také kone, od ktorých sa Kulikov už dávno
odriekol. Vyliečil aj také, ktorým nevedeli rady ani mestskí
zverolekári. Tento mužík dostal sa k nám spolu s inými za
falšovanie peňazí. Bolo mu to treba, aby sa na staré dni
vplietol ako spolupodnikateľ do takej veci! Sám nám so smie
chom rozprával, že z troch opravdivých zlatákov vyfabri
kovali len jedon falešný. Kulikov bol trochu obrazený jeho
zverolekárskymi úspechmi; začala blednúť jeho sláva aj medzi
areštantmi. A pre ztratu dôchodkov bol prinútený stať sa
krčmárom. Všetci očakávali, že pri kupovaní nového
Hnedka, súperníci sa, hádam, aj pobijú. Čakali so zvedavo
sťou. Každý z nich mal svoju stranu. Náčelníci oboch strán
sa už začaly rozčuľovať a pomaly začaly si vymenovať na

dávky. Sám Jelkin už smraštil svoj chytrácky obličaj v sar

kastický úsmev. Ale vypadlo to ináč. Kulikovovi ani nena

padlo nadávať; ale aj bez nadávania sa držal majstrovsky.
On začal s ustúpením, ba vypočul úctivo kritické poznámky
svojho súperníka, ale chytiac ho za jedno slovo, upozornil
skromne a dôrazne, že sa mýli menovite v tejto veci. Jelkin
bol porazený veľmi neočakávane a umelecky, a hoci prven
stvo zostalo aj na ďalej jemu, bola predsa aj Kulikovská stra
na spokojná.

„Nie, bračekovci, je vidieť, že ho tak ľahko neporazíš; vie
sa brániť, a ešte jako!“ hovorili jedni.

„Jelkin viac vie!“ poznamenali druhí, ale poznámka sa

rovnala ustúpeniu. Obe strany začaly naraz hovoriť neoby
čajne smierlivým tónom.

„Nie že by viac vedel, ale ruku má ľahšiu. A čo sa týka
zvieratá, Kulikov sa tiež nezľakne.“

„Veru sa nezľakne, braček!“
„Nezľakne sa ...“



Nového Hnedku konečne vybrali a kúpili. Bol to dobrý
koník, mladučký, pekný, silný, s neobyčajne milým a vese

lým pohľadom. Rozumie sa, že aj vo všetkých ostatných
ohľadoch bol bez chyby. Začali sa jednať; ocenili ho za
tridsať rubľov; naši dávali dvadsaťpäť. Jednali sa ohnivo
a dlho. Zľavovali a pridávali. Konečne sa sami dali do
smiechu.

„Čo ty budeš peniaze brať zo svojej kapsy?“ hovorili jedni,
„načo sa jednať?“

„Erár budeš ľutovať?“ kričali druhí.
„Predsa, bračekovci, predsa sú to len peniaze naše spo

ločné ...“
„Naše spoločné! Nu vidno, že nás hlupákov nesejú, ale

my sami sa rodíme.“
Konečne sa zjednali za dvadsaťosem rubľov. Oznámili ma

jorovi a kúpa bola potvrdená. Rozumie sa, že hneď priniesli
chleba a soli, uctili ho a odviedli do maštale. Zdá sa, že ne

bolo areštanta, ktorý by ho pri tejto príležitosti nebol po
trepal po krku alebo nepohladil po hube. Hneď toho dňa za

priahli Hnedku voziť vodu, a všetci sa zvedavo dívali, ako

nový Hnedko povezie svoju béčku. Náš vodovoz Román po
zeral na nového koníka s neobyčajným uspokojením. Bol to
mužík asi päťdesiatročný mlčanlivej a solídnej povahy, tichý,
so všetkými láskavý, šnupal z rožka tabák a ustavične, od

nepamätných čias opatruje väzenských Hnedkov. Tento
novokúpený bol už tretí U nás boli všetci presvedčení, že
väzeniu sluší hnedá farba. Tak potvrdzoval aj Román.
Strakatého, na príklad, by nekúpili za nič na svete. Miesto
vodovoza ustavične, akýmsi právom, patrelo Románoví,
a nikdy by u nás nikomu nenapadlo, odopierať mu toto
právo. Keď padol starý Hnedko, nikomu neprišlo na um.



ani samému majorovi, viniť z niečoho Romana: vola Božia
a koniec! Román je dobrý kočiš. Hnedko náš stal sa miláč
kom väzenia. Areštanti hoci sú India suroví, často k nemu

pristupovali a hladili ho. Keď Román, vrátiac sa od rieky,
zaviera vráta, čo mu otvoril poddôstojník, Hnedko, ktorý
vošiel na dvor, zastal s béčkou a čaká, šilhajúc na neho oči
ma. „Iď sám!“ krikne mu Román — a Hnedko vezie sám;
dôjde do kuchyne, zastaví sa, čakajúc, kým prijdu kuchári
a parášnici s vedrami, aby nabrali vody. „Umný Hnedko!“
kričia mu, „sám priviezol!... Poslúcha!“

„Veru k podivu; hovädo a rozumie!“

„Dobrý si ty koník, Hnedko!“
Hnedko vrtí hlavou a fŕka, ako by vskutku rozumel a bol

spokojný pochvalami. A niekto mu hneď vynesie chleba so

soľou. Hnedko žerie a opäť zakýva hlavou, ako by povedal:
„Znám ťa ja! Znám! Aj ja som milý koník, aj ty si dobrý
človek.“ Ja som tiež rád prinášal chlieb Hnedkovi. Bolo
akosi príjemné dívať sa na jeho peknú tlamu a cítiť na dlani
mäkké a teplé pysky, obratne sbierajúce darčok.

Vôbec naši areštanti by mohli milovať zvieratá a keby
im dovolili, s radosťou by zaviedli v svojom väzení veľa
domáceho dobytku a vtákov. Zdalo by sa, čo môže viac

zmäkčiť, ušľachtiť surovú, zverskú povahu areštantovu, ak
nie takéto zamestnanie? Ale, bohužiaľ, to sa nedovoľovalo.

Lež predsa vo väzení po celý čas môjho pobytu zdržo
valo sa náhodou niekoľko zvierat. Krome koníka mali sme

psov, husy, kozia Vásku a raz zdržoval sa u nás aj orol.

V hodnosti stáleho väzenského psa zdržoval sa u nás, ako
som už bol spomenul, Šárik, umný a dobrý pes, s ktorým
som bol v ustavičnom priateľstve. Ale keďže sa pes vôbec



u prostého ľudu pokladá za zviera nečisté, ktorému sa ne
sluší ani pozornosť venovať, preto Šárika si skoro nikto ne
všímal. 2il milý pes, spával na dvore, žral, čo sa na kuchyni
odhadzovalo a v nikom nebudil zvláštneho záujmu pre seba;
jednako všetkých znal a každého vo väzení pokladal za

svojeho gazdu. Keď sa areštanti vracali z roboty, náhle za
kričia: „Slobodníka“, už beží k vrátam, láskavo víta každú
grupu, vrtí chvostom a prívetivo sa díva každému, čo

vchodí, do očú, očakávajúc, že ho niekto prilaská. Ale za
mnohé roky neprilaskal ho nikto, krome mňa. Za to ale on
tiež ma mal rád viac, než každého iného.

Neviem, akým spôsobom a kde sa potom vzal u nás ešte

druhý pes, Bjelka. Tretieho, Kulťapku, som kedysi sám pri
niesol z roboty ešte ako šťeňa. Bjelka bola podivné stvorenie.
Prešli ju kolesom voza, a jej chrbát bol prehnutý, tak že,
keď utekala, zdalo sa z ďaleka, že bežia akési dve biele
zvieratá, srastlé spolu. Krome toho celá bola akási prašivá
a oči sa jej hnojily, chvost mala obliezly. Cítiac, že jej takto
ublížil osud, rozhodla sa byť skrúšenou. Nikdy na nikoho
neštekala ani nevrčala, ako by nesmela. Zdržovala sa najviac
za kasárňami; ak uvidela niekoho z našich, hneď sa prevalila
na chrbát na dôkaz pokory, ako by povedala: „Rob so mnou,
čo sa ti páči, veď vidíš, ani nepomýšľam na odpor.“ A každý
areštant, pred ktorým sa prevalí, kopne ju obyčajne botou,
ako by to pokladal za svoju nevyhnutnú povinnosť. „Eh, ty
mršina!“ hovorili pri tom areštanti. Ale Bjelka nedovolila
si ani zakňučať, a keď už cítila príliš veľkú bolesť, len akosi
hlucho a žalobno vyla. Tiež tak sa každý raz prekotila aj
pred Šárikom a pred každým iným psom, keď za svojou po
trebou vybehla za ohradu. Ja som oproboval raz ju prilaskať;
to bolo pre ňu čosi tak nového a neočakávaného, že prisadla



na zem na všetky štyri dlapky, všetka sa zatriasla a začala
hlasité skučať od radosti. Zo sústrasti som ju potom často
hladil. Za to, keď ma uvidí zďaleka, kňučí, kňučí bolestne,
až k plaču. Ale končilo sa tým, že ju za ohradou na vale
roztrhali psi.

Celkom inej povahy bol Kuľťapka. Prečo som ho priniesol
z dielne do väzenia ešte slepým ščeňaťom — sám neviem.

Príjemné mi bolo ho kŕmiť a vychovávať. Šárik hneď prijal
Kuľťapku pod svoju ochranu a spal vedľa neho. Keď Kuľ
ťapka podrastal, dovoľoval mu, aby ho kúsal do uší, aby ho
trhal za chlpy a hral sa s ním, ako sa obyčajne hrávajú starí
psi so šteňatami. Podivné, že Kuľťapka skoro nerástol do

výšky, a len do dĺžky a šírky. Srsť mal lochmatú, akejsi
svetlopopolavej farby; jedno ucho mu rástlo hore, druhé
dolu. Povahy bol ohnivej a nadšenej, ako každé šteňa, ktoré
od radosti, že vidí svojho gazdu, obyčajne skučí, kričí, leze
ho lízať až do samej tvári. Nech som kdekoľvek, náhle za
kričím: „Kuľťapka!“ on sa objaví niekde za rohom, ako by
zo zeme vyrástol a s radostným kňučaním letí ku mne. Hroz
ne som mal rád tuto malú potvoru. Zdalo sa, že mu osud

chystá pre život hojnosť a len samé radosti. Ale jedného pre
krásneho dňa obrátil na neho zvláštnu pozornosť areštant
Neustrojev, ktorý sa zamestnával šitím ženských črievic a vy
rábaním koží. Čosi ho naraz prekvapilo. Zavolal k sebe

Kuľťapku, omakal jeho srsť a láskavo ho prevalil na chrbát.
Kuľťapka, ničoho nepodozrievajúc, kňučal od radosti. Ale
druhého dňa zmizol. Dlho som ho hľadal, ale nadarmo; ako

keby do vody padol. Len o dva týždne sa všetko vysvetlilo.
Kuľťapkova kožušina sa Neustrojevovi veľmi zapáčila. So

dral ju s neho, vyrobil a upotrebil ako podšívku do aksamie

tových zimných topánok, ktoré si u neho objednala pani



audítorova. Topánky mi ukázal, keď boly hotové. Srsť bola
utešená. Úbohý Kuíťapka!

Vo väzení u nás mnohí sa zamestnávali vyrábaním koží
a areštanti často privádzali so sebou psov s peknou srsťou,
ktorí potom mihom zmizli. Niektorých kradli, a niektorých
aj kupovali. Raz za kuchyňami som videl dvoch areštantov.
O čomsi sa radili; jedon z nich držal na povraze krás
neho, veľkého, čierneho psa, zrejme drahej fajty. Akýsi dare
bák lokaj, odviedol ho svojmu pánovi a predal ho našim
ševcom za tridsať kopejok striebra. Areštanti sa chystali psa
povesiť. To sa robilo veľmi pohodlne; kožu sodrali a trup
hodili do veľkej hlbokej jamy na pomyje, ktorá bola v zadnom
kúte nášho väzenia, a ktorá v lete strašne smrdela. Čistili ju
zriedka. Úbohý pes ako by bol tušil, jaký osud sa mu chystá.
Zvedavo a nepokojne pozeral na nás troch, na jedného po
druhom, a len zriedka si dovolil zavrtieť svojím hustosrstým,
spusteným chvostom, ako by nás chcel obmäkčiť týmto dô

kazom svojej dôvery k nám. Ja som chytro ušiel, a oni,
pravda, dokončili svoje dielo šťastne.

Husi sa u nás objavily akosi náhodou. Kto ich rozplodil
a komu vlastne náležaly, neviem; ale istý čas pôsobily veľké
potešenie areštantom a boly známe aj v meste. Vyliahly sa
vo väzení a držali ich v kuchyni. Keď podrástly, privykly
všetky celým kŕdlom chodiť spolu s areštantmi na robotu.
Len čo zahrmel bubon a kátorga prihrnula sa k vrátam, naše
husi vybehly s krikom za nami s roztiahnutými krýdlami,
jedna za druhou preskakovaly cez vysoký prah, bežaly vždy
na pravé krýdlo, kde sa sriadily a čakaly, kým nebude po
prehliadke. Pripojovaly sa vždy k najväčšiemu zástupu
a pásly sa niekde neďaleko. Len čo sa areštanti pohli z ro

boty nazpäť do väzenia, zdvihly sa aj husi. Po pevnosti sa



rozniseol chýr, že husi chodia s areštantmi na robotu. „Po
zrite, areštanti idú so svojimi husami!“ hovorili ľudia, čo
nás stretali; ale akože ste ich tak priučili?“ — „Tu máte na
husi!“ povedal iný a dal almužnu. A nehľadiac na ich všetku
oddanosť, zarezali ich k akémusi sviatku, keď sa končil pôst.

Za to nášho kozia Yásku by neboli zabili za nič na svete,
keby sa nebola prihodila zvláštna okolnosť. Odkiaľ sa vzal,
kto ho priniesol, neviem, ale nenadále našiel sa vo väzení
maličký, bielučký, pekný kozlík. Hneď sa stal obecným mi

láčkom všetkých a tiež všeobecným predmetom zábavy, ba
i radosti. Bolo to veľmi veselé a zábavné stvorenie. Naučil
sa chodiť s nami na robotu k poteche areštantov a stretajú
ceho nás obecenstva. Niekedy, keď sme pracovali na brehu,
areštanti nalámali vŕbového prútia, nasbierali kvetín a tým
všetkým vyzdobili Yásku. Kvetinami a vencami ozdobený
Váska vracal sa do väzenia — vždy v čele areštantov —

a títo kráčali za ním, ako by sa honosili pred mimoidúcimi.
A dlho by bol Váska žil a tešil areštantov; ale raz, vraca

júc sa v čele ich z roboty, vyzdobený a vycifrovaný, stretol
sa s majorom. „Stoj!“ zareval major; „čí je to kozel?“ Pove
dali mu. „Vo väzení máte tedy kozia bez môjho dovolenia!
Zavolať poddôstojníka!“ Prišiel poddôstojník a hneď bolo
rozkázané, kozia zarezať, kožu sodrať a predať na trhu a utŕ
žené peniaze pripojiť k erárnym areštantským peniazom,
mäso však dať areštantom do šči.

Vo väzení o tom pohovorili, poľutovali kozia, ale nepo
slúchnuť nesmeli. Vásku zarezali nad našou pomyjnou jamou.
Mäso kúpil jedon z areštantov všetko na raz za poldruhého
rubľa. Za tie peniaze nakúpili koláčov a ten, čo kúpil Vásku,
rozpredával ho po kusoch svojim súdruhom na pečienku.
Mäso bolo vskutku veľmi chutné.



Zdržoval sa u nás vo väzení nejaký čas neveľký stepný
orol. Ktosi ho priniesol raneného a zmoreného do väzenia.
Celé väzenie ho obstúpilo; nemohol lietať: pravé krýdlo svoje
vliekol po zemi, jednu nohu mal vytknutú. Zúrivo sa obze

ral, dívajúc sa na zvedavý zástup a roztvárajúc svoj zakri
vený zobák, ako by sa pripravoval draho predať svoj život.

Keď sa naň nadívali do sýta a odchádzali, odobral sa, po
kuíhávajúc a jednu nohu a máchajúc pritom zdravým krýd
lom, do najvzdialenejšieho konca väzenia, kde sa schoval do
kúta a pritúlil sa až k samej stene. Tak pobudol u nás tri
mesiace, a za celý tento čas neopúšťal svojho kúta. Najprv
prichádzali často dívať sa naň, huckali na neho psa. Šárik
vrhal sa besne na neho, ale sa bál pristúpiť bližšie, čo veľmi
zabávalo väzňov.

„To je zver!“ hovorili, „nedá sa!“
Neskôr však i Šárik bolestne mu ubližoval; prestal sa báť,

a keď ho trestanci huckali, obratne ho chytal za boľavé

krýdlo. Orol sa bránil zo všetkých síl pazúrmi a zobákom;
hrdo a divo, ani ranený kráľ; zaliezol do svojho kúta,
a pozeral na zvedavcov, ktorí sa prišli naň dívať. Ale napo
kon všetkých to omrzelo, všetci ho nechali v pokoji, ako by
zabudli na neho, hoci každý deň bolo vidieť vedľa neho kúsok
čerstvého mäsa a črep s vodou. Niekto ho tedy predsa len

opatroval. Z počiatku ani jesť nechcel, nejedol niekoľko dní;
potom však predsa začal prijímať stravu, ale nikdy z ruky,
alebo v prítomnosti ľudí.

Neraz som ho pozoroval zďaleka. Keď nikoho nevidel
a myslel, že je sám, odhodlal sa niekedy vyjsť z kúta a kuľ
hal asi na dvadsať krokov a potom sa vracal, a potom zas,
akoby vychádzal na prechádzku.

Ale náhle ma zbadal, ponáhľal sa zo všetkých síl, kuľhajúc



a poskakujúc, na svoje miesto, zdvihol hlavu, roztvoril zobák,
nasršil sa a bol hneď hotový bojovať. Nijakým lichotením
nemohol som ho obmäkčiť: kúsal a hádzal sa, mäsa odo mňa

neprijímal, upieral svoj zlý, prenikavý pohľad priamo mne
do očú. Osamotený, rozhorčený očakával smrť, nikomu ne

dôverujúc a nesmierujúc sa s nikým.
Napokon trestanci ako by sa boli rozpomenuli na neho.

Hoci sa nikto oňho nestaral, nikto si ho nevšímal, skoro dva

mesiace; naraz u všetkých ako by sa bol ozval súcit k nemu.

Zahovorili, že ho treba vypustiť na slobodu.
„Nech si tam hoci scepenie, len nech nezahynie vo väzení,“

hovorili.
„To sa vie, je vták voľný, divý, vo väzení neprivykne,“

súhlasili iní.

„Je vidieť, že nie je taký, ako my,“ dodal ktosi.
„Tu ho máš! To je vták a my sme predsa ľudia.“
„Orol, bračekovci, je kráľ vtákov...“ začal krásorečný

Skurátov, ale ho v tú chvíľu nikto nepočúval.
Raz po obede, keď bubon svolával do roboty, vzali orla,

stisli mu zobák rukou, lebo sa zúrivo trhal a niesli ho z vä
zenia.

Prišli k valu. Asi dvanásť chlapov, ktorí boli v tejto sku

pine, čakali zvedavo, kam orol pôjde. A divná vec, všetci
boli naplnení akousi spokojnosťou, ako by sami čiastočne do

stali slobodu.

„Pozrite na mrchavca! Robíme mu dobre, a on ustavične
len kúše!“ povedal ten, ktorý ho držal, a skoro s láskou

pozeral na zlého vtáka.
„Pusť ho, Mikita!“
„Nesľubuj mu čerta vo vreci. Daj mu svobodu, opravdivú

svobodu.“



Pustili orla na step. Bolo to v hlbokú jeseň. Deň bol chlad

ný, pošmurný. Vietor hvižďal po holej stepi a šelestil vy
schlou, stepnou trávou. Orol sa pustil priamo, máchajúc
zdravým krýdlom, ako by sa ponáhľal utiecť od nás, kam ho
oči ponesú. Areštanti zvedavo sledovali, ako sa mihala v trá
ve jeho hlava.

„Vidíš ho!“ zádumčivo povedal jedon.
„Ani sa len neobzrel“ dodal druhý.
„Ani raz sa, bračekovci, neobzrel, len si beží!“
„A ty si myslel, že sa vráti, aby sa nám poďakoval?“ po

znamenal tretí.
„Svobodu pocítil.“
„Veru, svobodu.“
„Už ho nevidieť, bračekovci...“
„Čo tam stojíte? Marš!“ zakričal strážnik, a všetci sa

mlčky dali do roboty.

VII.

SŤAŽNOSŤ.
Začínajúc túto hlavu, vydavateľ zápiskov nebohého Ale

xandra Petroviča Gorjančikova pokladá za svoju povinnosť
uvedomiť čitateľov o nasledujúcom:

V prvej hlave „Zápiskov z mŕtveho domu“ bolo povedané
niekoľko slov o istom otcovrahovi, rodom zemanovi. Medzi

iným bol uvedený ako príklad toho, ako bezcitne rozprá
vajú niekedy areštanti o zločinoch, ktorých sa dopustili. Bolo
tiež povedané, že sa vrah na súde nepriznal k svojmu zloči
nu, ale že, súdiac podľa rečí ľudí, ktorí znali všetky podrob
nosti jeho histórie, fakty boly tak jasné, že nemožné bolo ne-



veriť, že sa zločinu dopustil. Tí istí ľudia vyprávali auto
rovi „Zápiskov“, že život zločincov bol celkom neporiadny,
že robil dlhy a zabil svojho otca, dychtiac po dedictve.
Ostatne celé mesto, v ktorom prv bol úradníkom tento otco
vrah, vypravovalo túto históriu tiež tak. Že je tomu skutočne
tak, o tom mal vydavateľ „Zápiskov“ dosť spoľahlivé zvesti.
Konečne bolo povedané v „Zápiskoch“, že vo väzení býval
otcovrah vždy v najlepšej, najveselšej nálade; že to bol v naj
vyššej miere nerozvažitý a ľahkomyseľný človek, hoci ne

hlúpy, a že autor „Zápiskov“ nikdy v ňom nespozoroval ne

jakej zvláštnej surovosti. K tomu bola pripísaná poznámka:
„Rozumie sa, že som neveril v ten zločin.“

Nedávno dostal vydavateľ „Zápiskov z mŕtveho domu“
uvedomenie zo Sibíri, že areštant tento bol celkom nevinný
a že desať rokov trpel na kátorge nadarmo; že nevinnosť jeho
bola dokázaná súdne, oficiálne. Že sa našli opravdiví prie
stupníci a priznali sa; že bol nešťastný už prepustený z vä
zenia. Vydavateľ nemôže pochybovať o pravdivosti tejto
zvesti...

Netreba k tomu ničoho dodávať. Nie je treba hovoriť
a rozširovať sa o hlbokom tragizme v tomto fakte a zahube
nom živote hneď za mladi, strávenom pod ťarchou takého
hrozného obvinenia. Fakt je príliš pochopiteľný, príliš ohro

mujúci sám o sebe.

My sa tiež nazdávame, že ak vyšla na javo možnosť ta
kého fakta, tedy sama táto možnosť, pridáva ešte novú a ne

obyčajne rezkú črtu k charakteristike a úplnosti obrazu
Mŕtveho domu.

A teraz pokračujeme



Už som spomenul vyššie, že som sa konečne vpravil do

svojho postavenia vo väzení. Ale toto „konečne“ dostiho
valo sa veľmi tuho a bolestne, príliš pomaličky. V skutoč
nosti potreboval som skoro rok času na to, a to bol naj
ťažší rok môjho života. Preto sa celý so všetkými po
drobnosťami tak vtlačil do mojej pamäti. Zdá sa mi, že si

každú hodinu toho roku pripomínam po poriadku. Tiež
som hovoril, že aj iní areštanti nemohli privyknúť k to
muto životu. Často som rozmýšľal tohoto prvého roku a za
dával si otázku: „Čože oni? Ako im je? Či je možné, aby boli

spokojní?“ A otázky tieto ma veľmi zaujímaly. Spomínal som

už, že tu všetci areštanti žili, ako by neboli doma, lež kdesi
v dome pre pocestných, na pochode, na etape nejakej. Aj
takí ľudia, ktorých sem posielali na celý život, aj tí sa po
náhľali kamsi, túžili po čomsi a každý bez výnimky blúznil
o niečom skoro nemožnom. Táto večná nepokojnosť, vyjadro
vaná mlčky, ale zrejmé, táto podivná náhlosť a nedočkavosť
v nádejách časom mimovoľne prejavených, niekedy tak bez

dôvodných, že sa ponášaly na blúznenie v horúčke, a čo naj
viac prekvapovalo, vznikavších neriedko v hlavách zdánli
vo najpraktickejších — všetko toto pridávalo neobyčajný
pohľad a charakter tomuto miestu, a to tak neobyčajný, že

azda práve tieto črty tvorily jeho najviac charakteristickú
vlastnosť.

Akosi skoro, hneď na prvý pohľad, bolo cítiť, že tohoto
nieto za ostrogom. Tu boli všetci blúznivci, a to bilo do očú.
Pociťovalo sa to bolestne práve preto, že blúznivosť dodá
vala väčšine väzňov pošmurný, mračný, ba akýsi nezdravý
Dohľad. Ohromná väčšina bola mlčanlivá a zlostná až k ne

návisti, nerada vystavovala svoje nádeje na odxv. Prosto
dušie, úprimnosť boly v opovržení. Čím nemožnejšie boly



nádeje, a čím viac pociťoval túto nemožnosť sám blúznivec,
tým neodstupnejšie a prísnejšie ich tajil v svojom srdci, ale
vzdať sa ich nemohol. Kto vie, azda sa niektorý aj hanbil
za ne sám pred sebou. Možno, že pre túto ustavične v sebe

tajenú nespokojnosť so samým sebou bolo v tých ľuďoch
toľko netrpelivosti a toľko posmechu z iných. Ak sa pri
hodilo, že na príklad vyskočil naraz niekto z nich, čo bol
viac naivný a nedočkavý, a začal rozprávať o tom, čo

všetkým väzelo v mysli, púšťal sa do blúznenia o svojich
nádejách, hneď mu hrubo zapchali ústa a vysmiali sa mu;
ale zdá sa mi, že najhorlivejšími medzi prenasledovateľmi
boli práve tí, čo sami v svojich snoch a nádejách zabehá
vali ešte ďalej než on.

Na naivných a prostodušných u nás hľadeli, ako som
už povedal, všetci vôbec ako na najsprostejších hlupákov
a opovrhovali nimi. Každý bol na toľko mrzutý a samo

ľubivý, že začal opovrhovať človekom prívetivým a bez
samoľúbosti. Krome týchto naivných a prihlúpych tlčhubov,
všetci ostatní, to jest mlčanliví, delili sa na dobrých a zlých,
na mrzutých a prívetivých. Mrzutých a zlých bolo nepo
merne viac; ak boli ktorí z nich už od prírody tlčhubovia,
boli to zcela iste nepokojní klebetníci a závistníci. Do všet
kého cudzieho sa miešali, hoci svojej vlastnej duše, svojich
vlastných tajomství nikomu nevystavovali na odiv. Nebolo
to v móde, nebolo to zvykom. Dobrí — ich nebolo veľa —

boli tichí, mlčky tajili v sebe svoje nádeje a boli, pravda, ná

chylnejší k nádejám a viere v nich. Ostatne zdá sa mi, že

bol vo väzení ešte jedon druh ľudí, ľudia ktorí ztratili akú
koľvek nádej. Takým bol na príklad aj starec zo starodub

ských osád. Starček bol na pohľad spokojný — už som
o ňom hovoril —, ale podľa niektorých príznakov súdim,



že duševný stav jeho musel byť hrozný. Ostatne on mal niečo,
čo ho mohlo spasiť, čo ho mohlo vyviesť z takého stavu:
a to modlitba a domnienka, že je mučeníkom. Areštant, čo
sa vrhol s tehlou na majora, ako som bol už spomenul, bol
bez pochyby tiež jeden z tých, čo zúfali, čo celkom ztratili
nádej; a keďže zcela bez nádeje žiť nie je možné, preto na-
šiel východ z takého nemožného stavu v dobrovoľnom muče

/mctve.
On oznámil, že sa vrhol na majora bez akejkoľvek zloby

k nemu jedine preto, že želal podstúpiť mučeníctvo. A kto
vie, aký psychologický proces sa odohral vtedy v jeho duši!

Bez akéhokoľvek cieľa a túžby po dosiahnutí toho cieľa

nežije ani jeden človek. Ak ztratil človek cieľ a nádej, obráti
sa z duševnej úzkosti v netvora... Cieľom všetkých našich
bola svoboda a východ z kátorgy.

Ostatne aj teraz sa namáham rozdeliť našich areštantov na

oddiely; ale či je to možné? Veď skutočnosť je nekonečne
rozmanitá v porovnaní so všetkými ostroumnými vývodami
abstraktnej mysli a nedopúšťa rezkých a značných rozdielov.
Skutočnosť smeruje k rozdrobovaniu. Aj my sme mali svoj
život; nech si bol akýkoľvek, ale predsa bol život, nie jedine
oficiálny, lež vnútorný, svoj vlastný život.

Ale ako som už čiastočne aj spomenul, nemohol som a ani
som nevedel na počiatku mojeho pobytu vo väzení pre
niknúť do vnútornej hlbiny tohoto života a preto všetky
zovňajšie prejavy jeho mučily ma vtedy nevýslovnou du

ševnou úzkosťou. Začínal som niekedy nenávidieť svojich
súdruhov, práve takých utrápených ako aj ja. Ba závidel
som im, že sú predsa len medzi svojimi, vo svojej spoločnosti,
rozumejú si navzájom, hoci sa im v skutočnosti zhnusila

všetkým, práve tak ako mne tá spoločnosť, udržovaná spolu



kmitom a palicou, teda to vynútené družstvo, a každý hľa
del pre seba niekam stranou. Opakujem, že táto závisť, ktorá
ma ovládala v minútu hnevu, mala svoj zákonný dôvod. Veď
v skutku mýlia sa tí, čo tvrdia, že zemanovi, vzdelanému
človekovi atď. je jednako ťažko na kátorge a vo väzení, ako
každému mužíkovi. Viem a počul som o takej domnienke
v posledných časoch a čítal som o tom. Zásada tejto idey je
správna a humánna. Všetci ľudia sú rovnakí. Ale idea táto
je aj veľmi abstrakná. So zreteľu upúšťame veľmi mnoho

praktických podmienok, ktoré možno pochopiť nie ináč, než
v samej skutočnosti. Hovorím to nie preto, že zeman a vzde
lanec ako by cítili jemnejšie, preto že sú rozvitejší. Dušu
i jej rozvoj ťažko je priviesť pod akúsi spoločnú úroveň. Ani
samo vzdelánie nemôže v tomto prípade byť mierou. Ja prvý
hotový som dosvedčiť, že som aj v najmenej vzdelaných,
najviac utlačených masách, že som aj medzi týmito trpiteľmi
nachádzal príznaky najjemnejšieho duševného rozvoja. Bý

valý vo väzení také prípady, že znáš areštanta niekoľko ro
kov a domnievaš sa o ňom, že je to zver a nie človek, a opo
vrhuješ ním. Ale naraz prichodí náhodou chvíľa, v ktorej duša

jeho nevoľným pohybom vystúpi na povrch a ty uvidíš v nej
také bohatstvo, city, srdce, také jasné ponímanie svojho
a cudzieho trápenia, že sa ti naraz ako by oči otvoria, ale
v prvú minutu ani veriť nechceš, že si to sám videl a počul.
Býva aj naopak: vzdelanosť snáša sa niekedy s takým bar
barstvom, s takým cynizmom, že sa vám až zhnusí, a čo by
ste boli aký dobrí alebo predpojatí, nenájdete v svojom
srdci ani výhovorky, ani ospravedlnenia.

Nehovorím tiež o zmene zvykov, o spôsobe života, strave
atď., čo je všetko pre človeka z vyšších tried spoločenských
istotne ťažšie, než pre mužíka, ktorý nezriedka na svobode



hladoval, a vo väzení vždycky sa najie do sýta. Nebudem
sa ani o tomto hádať. Povedzme, že pre človeka trochu silnej
vôle všetko toto je malichernosť v porovnaní s iným ne

pohodlím, hoci zmena zvykov nie je v skutočnosti maličko
sťou, ani poslednou vecou. Ale sú nepohodlia, pred ktorými
všetko toto bledne v takej miere, že si nevšímaš ani špina
vého obydlia ani utlačovania ani zlej nečistej stravy. Aj
hladký pánik, čo vyhýbal ťažkej robote, aj najväčší zne
žnelec keď popracuje v potu tvári, ako nikdy nepracoval
na svobode, bude jesť aj čierny chlieb aj šči so švábmi. K to
mu sa ešte dá privyknúť, ako pripomína humoristická are
štantská pesnička o bývalom maznákovi, ktorý sa dostal na

kátorgu:

Kyslej kapusty mi dajú,
A ja jiem, až za ušima treští.

Nie; najdôležitejšie je to, že každý z novoprichádzajúcich
o dve hodiny ako prišiel, stáva sa vo väzení práve takým,
ako sú všetci ostatní, on je tu doma, stáva sa rovnopráv
nym gazdom v areštantskom družstve. Všetci mu rozumejú,
aj on rozumie všetkým, všetkým je známy a všetcia považujú
ho za svojho. Ale zcela niečo iného je človek blaho
r o d ý, zeman. Nech si je akokolvek spravodlivý, dobrý,
rozumný, predsa ho budú celé roky nenávidieť, opovrhovať
ním, jemu neporozumejú a hlavne nebudú mu veriť. Nie je
ním súdruhom ani priateľom, a hoci by dostihol konečne po
rokoch toho, že mu nebudú ubližovať, zostane predsa medzi
nimi cudzím a večne bude s bolesťou soznávať svoju odlúče
nosť a svoju osamelosť. Táto odlúčenosť vzniká niekedy cel
kom bez zlého úmyslu so strany areštantov, len tak prosto,
nevdojak. Nie je to človek ich spoločnosti, a dosť. A nič nie



je hroznejšieho, ako žiť v cudzej spoločnosti. Mužík, ktoré
ho priviedli z Taganroga do Petropavlovského prístavu, hneď
tam nájde práve takého ruského mužíka, hneď sa s ním do

hovorí, pokoná a o dve hodiny azda už budú žiť spolu v jed
nej chalupe, alebo v jednej búdke. Ináč je to s človekom
urodzeným. Jeho delí od prostého ľudu hlboká priepasť
a pozná sa to vo všetkej úplnosti len vtedy, keď

blahorodý naraz sám silou zovňajších okolností ztratí
svoje predošlé právo a prevráti sa v prostého človeka.

Udalosti ako by náročky potvrdzovaly hneď pri prvom
kroku moje pozorovanie a pôsobily na mňa dráždivo a bo
lestne. Tohoto prvého leta blúdil som po väzení skoro sám

jediný. Hovoril som už, že som bol v takom duševnom stave,
že som ani nemohol oceniť a rozlíšiť tých areštantov, ktorí
by ma mohli neskôr mať radi, hoci by nemohli zaujať toho
stanoviska, čo ja. Mal som tu, pravda, aj súdruhov pôvodu
zemianskeho, ale títo súdruhovia nesnímali s mojej duše všet

kej ťarchy. Zdalo sa mi, že bych na nič nehľadel, ale bežať
nebolo kam. Tu na príklad opíšem jeden prípad, ktorý hneď
zo začiatku dal mi najviac chápať aký som tu odlúčený, osa

motený a jaké zvláštné je moje postavenie vo väzení. Ráz
toho prvého leta, už v auguste, v jasný horúci všedný deň

pred jednou hodinou popoludní, keď obyčajne všetci spali
pred odpoludňajšou robotou, naraz sa zdvihlo celé väzenie
ako jedon človek a začali sa do radov strojiť na väzenskom
dvore. Ja som nič nevedel do samej tejto minúty. V tie časy
som býval tak do seba zahĺbený, že som skoro ani nespozoro
val, čo sa kolo mňa robí. A medzitým väzenie už celé tri dni
sa búrilo. Azda sa to začalo o veľa prv, ako som sa domyslel
potom, pripomínajúc si mimovoľne rozličné rozhovory are
štantov a spolu aj zvýšenú ich svárlivosť, mračnú a zlostnú



náladu, ktorú bolo pozorovať u nich v posledné časy. Pripi
soval som to ťažkej robote, nudným dlhým letným dňom,
mimovoíným snom o lesoch a svobode, krátkym nociam,
v ktoré ťažko sa bolo vyspať do vôle. Hádam sa všetko toto
teraz spojilo v jedon výbuch, ale zámienkou bola strava. Už
niekoľko dní posledné časy žalovali sa hlasito, rozhorčovali
sa v kasárňach a zvlášte keď sa schádzali do kuchyne k obe
du a k večeri, boli nespokojní s kuchármi, oprobovali aj so

sadiť jedného z nich, ale hneď zas vyhnali nového a vrátili
starého. Slovom všetci boli v akejsi nespokojnej duševnej
nálade.

„Robota je ťažká a nás kŕmia slabinou,“ zabručal ktosi
v kuchyni.

„Keď sa ti nepáči, objednaj si čukoládu,“ povedal druhý.
„Šči so slabinou mám veľmi rád, bračekovci,“ dodal tretí,

„lebo sú veľmi chutné.“
„A keď ťa budú ustavične kŕmiť len slabinou, bude ti to

tiež chutnať?“
„Teraz sú mäsité dni,“ hovorí štvrtý, „my sa v tehelni

trápime, trápime, a keď si s úlohou hotový, chce sa ti žrať.
A slabina, akéže je to jedlo?“

„Veru, strava je mrcha.“
„Kapsu si istotne špikuje.“
„Tomu ty nerozumieš.“
„A ktože rozumie? Veď brucho je moje. Keby sme sa takto

všetci spoločne žalovali, tomu by sa dalo spomôcť.“
„Žalovať sa?“

„Áno.“
„Čože ťa málo bili za tieto žaloby. Mamľas!“
„Ono je pravda,“ poznamenal hundravo druhý, čo až



dosiaľ mlčal, „ale čože povieš, keď sa ťa opýtajú. To nám

najprv povedz, ty hlava s tylom.“
„Nu, poviem vám to. Keby všetci išli, aj ja bych tiež so

všetkými hovoril. Chudoba je na našej strane. Niektorí tu

jedia svoju stravu, ale niektorí sa musia uspokojiť s komis
nou.“

„Aha, závistník bystrooký! Oči sa mu rozhorely na cudzí
majetok.“

„Na cudzí majetok neotváraj papuľu; radšej včas vstávaj
a svoj si chystaj.“

„Ale, bračekovci, čo tak sedieť! S nás kožu derú. Prečo by
sme nešli?“

„Prečo? Tebe aby najprv rozžul a do úst položil; privykol
si žuvané jesť. Tu je kátorga — to je to prečo!“

„Nuž vychodí tak: nech Pánboh rozvadí národ, len keď
nakŕmi vojvodov.“

„Tak to aj býva. Vypásol sa ôsmioký. Kúpil si páru še

dých koníkov.“
„To preto, že sa nerád napije.“
„Onehdy pri kartách sa pobil so zverolekárom. Celú noc

kartovali. Feďka rozprával.“
„Preto sú aj šči také mizerné.“
„Ach, vy duráci! Čože my spravíme v našom postavení.“
„Len keby sme išli všetci, uvideli by sme, aké by našiel

ospravedlnenie. Na tom by sme mali stáť.“
„Ospravedlnenie! Dá ti päsťou do zubov a odíde.“
„A ešte ťa vezmú do vyšetrovania ...“
Slovom všetci sa búrili. V tie časy sme mali vskutku mrcha

stravu. A krome toho nabralo sa toho viac dohromady. Ale
hlavné všeobecná rozmrzenosť, mučiaca úzkosť. Kátoržný are
štant je svárlivý a spurný už podľa svojej povahy; ale zried-



ka sa zdvihnú všetci na raz, alebo aspoň vo veľkých zástu

poch. Príčinou toho je ustavičná rozličnosť mienok. Každý
z nich to sám cítil; to je príčina, prečo u nás bývalo viac
nadávok, než skutkov. Ale tento raz búrka neprešla na
darmo. Začali sa schádzať, radili sa v kasárňach, nadávali si,

spomínali s hnevom celú správu majorovu; prezvedali sa
o všetkých podrobnostiach jeho života. Rozčuľovali sa zvlá
šte niektorí. V každej podobnej veci sa vyskytnú podneco
vatelia a vodcovia. Vodcovia v týchto prípadoch, kde sa má

predniesť žaloba, sú ľudia veľmi pozoruhodní, a to nielen vo
väzení, ale vo všetkých družstvách, vojenských oddieloch atď.
Je to zvláštny typ, ktorý si je všade podobný. Sú to ľudia
ohniví, túžiaci po spravodlivosti, a veľmi naivne a poctivo
presvedčení o jej nevyhnutnej, neodvratnej a hlavne bezod

kladnej možnosti. Ľudia títo nie sú hlúpejší než iní, bývajú
medzi nimi aj veľmi rozumní, ale sú príliš horkokrvní, aby
mohli byť dosť schytralými a vypočítavými. Ak sa vo všet

kých podobných prípadoch najdú ľudia, čo vedia obratne
riadiť masu a vyhrať vec, sú to ľudia zvláštneho typu vod
cov ľudových a prirodzených jeho náčelníkov, typ, ktorý je
u nás veľmi vzácny. Ale títo, o ktorých ja teraz hovorím,
pôvodcovia a vodcovia pri žalobách skoro vždy prehrávajú
svoju vec a rozmnožujú tým obyvateľstvo väzení a kátorgy.
Pre svoju horkokrvnosť prehrávajú, ale pre tú istú horkokrv
nosť majú aj vliv na masu ľudu. Ľud ide za nimi ochotne.
Ich oheň a spravodlivá rozhorčenosť pôsobia na všetkých
a k nim primykajú aj najnerozhodnejší. Ich slepá viera
v úspech svádza aj najzarytejších skeptikov, nehladiac na to,
že tá viera máva niekedy také klátivé, také detínske dôvody,
že sa divíš, ako mohli za nimi ísť. A hlavné je to, že oni idú
ako prví a ničoho sa neboja. Ako byci rútia sa napred so



spustenými rohami, často bez náležitého ponímania veci, bez
opatrnosti. Pri tom obyčajne lámu si rohy. V obyčajnom ži
vote sú to ľudia hnevliví, pohŕdaví, dráždiví a nesnášanliví.
Najčastejšievšak veľmi obmedzení, čo, ostatne, tvorí čiastočne
ich silu. Najmrzutejšie je to, že miesto priameho cieľa, vrhajú
sa často na stranu, miesto hlavnej veci na malichernosti. A to
práve býva ich záhubou. Ale masy ľudu ich ponímajú,
a v tom záleží ich sila... Ostatne musím povedať ešte nie
koľko slov o tom, čo je to sťažnosť?

V našom väzení bolo niekoľko takých areštantov, ktorí sa
dostali sem za sťažnosti. Tí boli teraz najviac rozčúlení. Zvlá
šte jedon,Martynov, ktorý prv slúžil vhusárskom pluku, ohni

vý, nepokojný a podozrievavý človek, ináč statočný a prav
divý. Druhý bol Vasilij Antonov, človek akosi chladnokrvne
sa rozčuľujúci, s drzým pohľadom, s hrdým sarkastickým
úsmevom, neobyčajne rozvitý, ináč tiež poctivý a pravdivý.
Ale všetkých ani nespomenieš; bolo ich veľa. Petrov medzi

tým behal ustavične sem a tam, počúval pri každej hŕbe,
málo hovoril, ale zrejme bol rozčúlený a prvý vyskočil z ka

sárne, keď sa začali do radov strojiť.
Náš väzenský poddôstojník, ktorý u nás zastával hodnosť

rotmajstra, vyšiel hneď naľakaný. Keď sa areštanti vystro
jili do radov, poprosili ho zdvorilé, aby oznámil majorovi,
že kátorga želá s ním hovoriť a osobne ho prosiť o niektorých
veciach. Hneď za poddôstojníkom vyšli aj všetci invalidi
a vystrojili sa do radu na druhej strane naproti areštantom.
Vzkaz, sverený poddôstojníkovi bol neobyčajný a priviedol
ho v úžas. Ale neoznámiť ho hneď majorovi sa nemohol
osmeliť. Poprvé, keď sa už areštanti shlukli, mohlo sa stať

aj niečo horšieho. Všetci naši predstavení boli vzhľadom na

kátorgu akosi prílišne bojazliví. Po druhé: aj keby sa nič ne-



stalo, a všetci si to rozmysleli a hneď sa rozišli, aj vtedy
by poddôstojník povinný bol bez odkladu oznámiť velitelovi
všetko, čo sa prihodilo. Bledý a trasúc sa od strachu, po
náhľal sa k majorovi, ani neprobujúc vypytovať sa areštan
tov, čo by radi a napomínať ich. Vedel, že by teraz s ním ani
do reči sa nepustili.

Neznajúc ani, o čo ide, stal som si aj ja do radu. O všet
kých podrobnostiach som sa dozvedel až neskôr. Teraz ale
som si myslel, že bude nejaká prehliadka, ale nevidiac voja
kov, ktorí obyčajne konávali prehliadku, podivil som sa
a začal som pozerať do kola. Obličaje boly rozčúlené a po
dráždené. Niektorí boli až bledí. Všetci boli ustarostení a za
mlkli v očakávaní toho, čo povedia majorovi. Spozoroval
som, že mnohí na mňa pozerali s neobyčajným podivením,
ale mlčky sa odvracali. Bolo im divné, že som si stal s nimi
do radu a neverili, že by som mal tiež v úmysle žalovať sa.
Ale onedlho skoro všetci, čo stáli okolo mňa, zas sa začali
na mňa ozerať.

„Ty čo tu hľadáš?“ hrubo a hlasito opýtal sa ma Vasilij
Antonov, ktorý stál odo mňa ďalej, než iní, a ktorý dosiaľ
mi vždycky vykal a shováral so mnou vôbec zdvorilé.

Pozrel som na neho s podivením, starajúc sa ustavične
ešte poňať, čo to znamená a tušiac už, že sa robí čosi neoby
čajného.

„Ale v skutku, čo tu budeš stáť? Id do kasárne,“ povedal
mi istý mladý šuhaj, bývalý vojak, s ktorým som nebol vôbec
ani známy, ináč dobrý a tichý šuhaj. „Tomuto ty neroz

• V CCumies.

„Ale veď sa stroja do radu,“ odpovedal som, „myslel som,
že bude prehliadka.“

„Tiež vyliezol!“ zakričal jedon.



„Železný zobák!“ povedal druhý.
„Muchotrávka!“ povedal tretí s nevýslovným opovržením.
Táto nová nadávka vyzvala všeobecný smiech.

„V milosti sa nachodí v kuchyni,“ dodal ešte ktosi.

„Oni majú všade raj. Tu je kátorga a oni koláče jedia
a prasatá si kupujú. Veď ty ješ svoju stravu; načo sem lezeš?“

„Toto nie je miesto pre vás,“ povedal Kulikov, pristúpiac
smelo ku mne; on ma vzal za ruku a vyviedol z radu.

Sám on bol bledý; jeho čierne oči iskrily a nižný ret bol

zkúsaný. Velmi som rád pozoroval Kulikova vo všetkých
podobných prípadoch, to jest vo všetkých takých prípadoch,
kde bolo treba, aby sa preukázal. On sa ukrutne vystavoval
na pohľad, ale pri tom bol aj činným. Zdá sa mi, žeby aj na

popravu išiel s akýmsi chikom (= šikom), s akýmsi švi
háctvom. Teraz, keď mi všetci tykali a nadávali, náročky
zdvojnásobil svoju zdvorilosť so mnou, ale slová jeho boly
pri tom akosi zvlášte, skoro až hrdo naliehavé, netrpiace ni

jakej námietky.
„My sme tu vo svojej veci, Alexander Petrovič, a vy tu

nemáte čo robiť. Iďte niekam a tam počkajte... Všetci
vaši sú hen v kuchyni, iďte ta k nim.“

Cez okno v kuchyni uvidel som vskutku našich Poliakov;
ostatne mne sa zdalo, ako by tam okrem nich bolo ešte veľa
ľudí. Prekvapený vstúpil som do kuchyne. Smiech, nadávanie,
hvízdanie ozývalo sa za mnou.

„Nepáči sa ti! Chytajte ho! ...“
Nikdy som nebol vo väzení pred tým tak obrazený, preto

mi bolo veľmi ťažko na srdci. V pitvore pri kuchyni som
stretol T ... ského. T. bol bývalý zeman, energický, veľko
dušný mladý človek, bez obzvláštneho vzdelania, statočný.



zmužilý a silný, čo vychádzalo akosi na javo pri každom

jeho pohybe. Jeho mali areštanti trochu radi.
„Čo tam hľadáte, Gorjančikov,“ zakričal na mňa, „poďte

sem!“
„Ale čože sa to tam robí?“
„Chceju predniesť žalobu, či vari neviete? Pravda, nič ne

vykonajú; ktože uverí areštantom? Začnú hľadať pôvodcu,
a ak by sme boli medzi nimi, rozumie sa, že na nás prvých
by svalili vinu tejto búrky. Spomeňte si, prečo sme sa sem
dostali. Ich jednoducho vyšľahajú, ale nás by vzali do vyše
trovania. Major nás všetkých nenávidí a s radosťou by nás

všetkých priviedol do záhuby.“
„Ostatne aj areštanti by na nás svalili vinu,“ dodal

M ... cký, keď sme prišli do kuchyne.
„Ba, veru; ani vás ľutovať nebudú,“ povedal zasT...vský.
V kuchyni, krome zemanov, bolo ešte veľa ľudí, všetkých

asi tridsať. Všetci tu zostali preto, že nechceli podavať žalo

by, jedni z bojazlivosti, druhí z rozhodného presvedčenia,
že všetky žaloby sú márne. Bol tu aj Akim Akimyč, zarytý
a prirodzený nepriateľ všetkých podobných sťažností, ktoré
prekážajú pravidelnému behu služby a poriadku. Mlčky a ne

obyčajne spokojnevyčkával, čím sa to končí, ale výsledok ho
ani najmenej neznepokojoval; naopak, on bol celkom presved
čený, že nevyhnutne zvíťazí poriadok a vôľa predstaveného.
Bol tu aj Isaj Fomyč; stál vo veľkých rozpakoch, dychtivo a

bojazlivo počúvajúc náš rozhovor. Bol veľmi znepokojený.
Boli tu aj všetci prostí Poliaci z väzenia, ktorí sa pripojili
k svojim zemanom. Ďalej tu bolo niekoľko bojazlivých Ru

sov, ľudí vždycky mlčiacich a zastrašených. Vystúpiť do radu
s ostatnými oni sa neosmelili, a teraz smutní očakávali, čím
sa to končí. Bolo tu konečne niekoľko mračených a vždy



mrzutých areštantov, ludí nebojazlivých. Zostali tu z tvrdo
hlavého a pohŕdavého presvedčenia, že je to všetko ne

smysel, a nič krome zla z toho nevyjde. Ale zdá sa mi, že
im bolo teraz akosi nevoľno, opanovala ich akási neistota.
Hoci vedeli, že majú pravdu, čo sa týče žaloby, ako sa po
tom aj ukázalo, ale predsa soznávali, že sú ako by odštepen
cami, že opustili svoje družstvo, ba skoro ako by boli zra
dili svojich druhov majorovi. Našiel sa tu aj Jelkin, ten

schytralý mužík zo Sibíri, čo prišiel na kátorgu za falšova
nie peňazí a u Kulikova odňal celú zverolekársku praktiku.
Starec zo starodubských osád bol tiež tu. Kuchári všetci
do jedného zostali v kuchyni, bezpochyby z presvedčenia,
že tvoria tiež časť administrácie, a preto, že sa nesluší ísť

proti nej.
„Ale,“ začal som nerozhodne, obracujúc sa k M., „okrem

týchto, čo sú tu, všetci sa postavili do radu.“
„Čože nám je do toho?“ zabručal B.

„My by sme sa vystavili sto ráz väčšiemu nebezpečen
stvu, keby sme tam boli; a načo? Je hais ces brigands. Že
sa vám chce miešať do takej nesmyseľnej veci?“

„Nebude z toho nič,“ vmiešal sa do reči jedon z areštan
tov, tvrdohlavý, rozozlený starík. Almazov, ktorý tu tiež

bol, chytro mu prisvedčil:
„Vyjmuc, že ich asi pol sta vyšľahajú, nič z toho ne

vyjde.“
„Major prišiel!“ zakričal ktosi a všetci dychtivo bežali

k oknám.

Major vletel rozpajedený, ľúty, červený, s okuliarmi.

Mlčky ale smelo pristúpil pred rady. V takých prípadoch
v skutku býval smelý a netratil duchaprítomnosti. Ostatne
on bol skoro vždy podnapitý. Aj jeho zamastená vojenská



čiapka s oranžovým prámom a špinavé strieborné epauletty
malý v túto chvíľu čosi zlovestného. Za ním kráčal pisár
Ďatlov, neobyčajne dôležitá osobnosť v našom väzení, lebo
on vlastne riadil všetko a mal aj istý vliv na majora; bol
to človek schytralý, rozumel svojemu prospechu, ale vôbec
nebol zlý človek. Areštanti boli ním spokojní. Hneď za ním
šiel náš poddôstojník, ktorý akiste dostal už hrozné výčitky
a očakával ešte desať ráz väčšie. Areštanti stáli bez čiapok
a čakali na prvé slovo, alebo lepšie povedať, na prvý krik
najvyššieho predstaveného.

Tento sa ozval hneď; s druhého slova major zareval
z plného hrdla; bol nad mieru rozzúrený. Z okien sme vi

deli, ako behal pozdĺž radov, vypytoval sa. Ostatne otázok
jeho, ako aj odpovedí areštantov, sme pre vzdialenosť ne

počuli. Len to bolo počuť, ako kričal pisklivým hlasom:
„Buriči!... Prútmi!... Pôvodcov! Ty si ten pôvodca!

Ty si pôvodca!“ vrhol sa na kohosi.

Odpovedi nebolo počuť, ale o chvíľu sme videli, ako
areštant vystúpil z radu a odchádzal na strážnicu. Ešte
o minútu odobral sa za ním druhý, potom tretí.

„Všetkých pred súd! Ja vás! Ja vás! Kto je to tam
v kuchyni?“ zakričal, keď nás uvidel za otvoreným oknom.

„Všetkých sem! Hnať ich hneď sem!“
Pisár Ďatlov odobral sa k nám do kuchyne. V kuchyni

mu povedali, že nemajú nijakej sťažnosti. On sa hneď vrátil
a oznámil to majorovi.

„Tedy nemajú!“ povedal o dva tôni nižšie, zrejmo po
tešený. „To je jedno, všetkých sem!“

Vyšli sme. Cítil som, že nám je akoby hanba vychodiť.
Všetci išli s opustenými hlavami.

„A, Prokofjev! Aj ty, Jelkin; to si ty, Almázov... Po-



stavte sa sem, sem sa postavte dovedna,“ rozkázal nam ma

jor akýmsi zrýchleným, ale mäkkým hlasom, láskavo sa na
nás dívajúc. „M . .. cký, ty si tiež tu ... všetkých zapísať,
Ďatlov! Hneď všetkých zapísať, spokojných osobitne a vše

tkých nespokojných tiež osobitne, všetkých do jedného, a so

znam priniesť ku mne. Všetkých vás pošlem pred súd! Ja
vás, darebáci!“

Papier poučinkoval.
„Sme spokojní!“ mrzuto ozval sa jedon hlas zo zástupu

nespokojných, ale akosi nie veľmi rozhodne.
„Teda ste spokojní? Kto je spokojný? Kto je spokojný,

nech vystúpi.“
„Spokojní, spokojní!“ ozvalo sa o niekoľko hlasov viac.

„Spokojní! Tedy vás svádzali? Tedy boli podnecovate
lia, buriči? Tým horšie pre nich! ...“

„Ale, Panebože, čože je to!“ ozval sa čísi hlas v zá

stupe.
„Kto, kto to zakričal, kto?“ zareval major a vrhnul sa

v tú stranu, odkiaľ sa ozval hlas. „To si ty, Rastorgujev,
ty si zakričal? Na strážnicu!“

Rastorgujev, plný telom, vysoký mladý človek vyšiel
z radu a zvoľna odobral sa na strážnicu. Nie on to bol, čo

zakričal, ale keďže na neho ukázali, neodporoval.
„Až veľmi dobre sa vám vodí, nuž sa besníte!“ zahúkal

major. „Však ja vás všetkých vynajdem! Spokojní vystúpte!“
„Sme spokojní, vaše vysokoblahorodie!“ ozvalo sa mrzuto

niekoľko tuctov hlasov; ostatní tvrdošijne mlčali. Ale ma

jor práve na to čakal. Bolo mu istotne samému výhodné,
aby sa vec chytro končila, a to aby sa končila dorozumením.

„Teraz sú všetci spokojní,“ povedal náhliac sa. „Ja som

to vedel... aj som to videl. — To sú podnecovatelia!“ po-



kračoval, obracajúc sa k Ďatlovu; „musí sa to dôkladne vy
šetriť. A teraz ... teraz je čas do roboty. Bubnuj!“

Zostal tam aj sám, kým areštantov nerozoslali na rozličné
roboty. Areštanti sa mlčky a smutne rozchádzali spokojní
aspoň tým, že sa mu chytro ztratili s očú. Keď sa areštanti
rozišli, major hneď zašiel na strážnicu a uložil tresť „buri
čom“, ale nie veľmi krutý. Ponáhľal sa aj pri tom. Jedon
z nich, ako potom rozprávali, prosil o odpustenie a major
mu hneď odpustil. Bolo vidieť, že major dostal trochu
strachu. Sťažnosť je na každý pád vec háklivá, a hoci ža
loba areštantov nemohla byť nazvaná žalobou na majora,
keďže sa s ňou obrátili nie k vyšším predstaveným, lež k ma

jorovi samému, ale predsa to bolo akési nepohodlné, ne

pekné. Zvlášte ho zarazilo to, že vystúpili skoro všetci, do

jedného. Bolo mu treba potlačiť vec za každú cenu. „Buri
čia“ boli o chvíľu prepustení zo strážnice. Na druhý deň
bola strava lepšia, hoci nie na dlho. Major prvé dni potom
častejšie navštevoval väzenie a častejšie nachodil neporiadky.
Náš poddôstojník chodil plný starostí a nevedel, čo si počať,
ako by sa dosiaľ nemohol spamätovať z ľahnutia. A čo sa

týče areštantov, tí sa ešte dlho potom nemohli uspokojiť, ne

búrili sa, pravda, ako prv, ale boli len mlčky rozčúlení,
a jakosi porazení. Niektorí aj hlavu svesili. Iní mrzuto, hoci
málo slovmi posudzovali celú tú vec. Mnohí sa akosi jedovito
a hlasito smiali nad sebou, ako by sa sami trestali za sťažnosť.

„Tu máš, braček, vezmi a okoštuj!“ povie jedon.
„Nad čím sa zasmeješ, nad tým sa aj potrápiš,“ dodá druhý.
„Kde je tá myš, ktorá by kocúrovi zvonec povesila na

krky,“ poznamená tretí.
„Našinca bez palice nepresvedčíš, to sa vie. Ešte dobre,

že nás všetkých nedal vyšľahať.“



„A ty budúcne viac znaj a menej táraj, lepšie bude!“
zlostne podotýka ktosi.

„Koho ty tu chceš učiť; vidíš ho, aký učiteľ.“
„Áno, chcem učiť.“
„Akože si sa k tomu dostal, ty obluda?“
„Ja som posiaľ ešte človek, ale čo si ty?“
„To si ty sám.“
„Nu, nu, prestaňte! Čo revete?“ kričia so všetkých strán

na hádajúcich sa ...
V ten istý večer, to jest v deň sťažnosti, stretol som po

návrate z roboty Petrova za kasárňami. On ma už hľadal.
Keď prišiel ku mne, zabručal čosi, ale potom roztržito za
mlčal a šiel mašinálne vedľa mňa. Celá minulá udalosť ležala
mi ešte bolestne na srdci, a mne sa zdalo, že mi Petrov niečo

vysvetlí.
„Poveďte mi, Petrov,“ spýtal som sa ho, „vaši sa na

nás nehnevajú?“
„Kto sa hnevá?“ pýtal sa, ako by bol precitnul.
„Areštanti na nás... na zemanov.“
„A prečo by sa mali na vás hnevať?“
„Nuž preto, že sme nevyšli, keď sa všetci sťažovali.“
„A prečo by ste sa mali sťažovať,“ opýtal sa, ako by sa

staral poňať ma. „Veď vy jete svoju vlastnú, zvláštnu
stravu.“

„Ale, Panebože! Veď aj z vašich sú mnohí, čo svoje
jedia a predsa vyšli. Preto sme aj my mali ísť, ako súdru
hovia.“

„Tak... ale či ste vy vari náš súdruh?“ opýtal sa

v akýchsi rozpakoch.
Pozrel som chytro na neho; Petrov ma v skutku nepoňal,

nepoňal, na čom mi záleží. Ale zato ja som ha poňal v túto



chvíľu celkom. Tá istá myšlienka, ktorá sa už dávno neur
čito vo mne ozývala a mňa prenasledovala, vysvetlila sa mi
tento raz zúplna a ja som naraz poňal, čo som dosiaľ len
slabo tušil. Poňal som, že ma nikdy neprijmú za svojho
súdruha, hoci bych bol odsúdený na veky večné, hoc aj do
zvláštneho oddelenia. Ale zvlášte pamätným zostal mi vý
raz tvári Petrova v tú chvíľu. V jeho otázke: „či ste vy
vari náš súdruh?“ ozývala sa taká nelíčená naivnosť, také
prostodušné podivenie. Myslel som si, či, reku, nieto v jeho
slovách nejakej irónie, zlého úmyslu, posmechu? Ale nebolo
nič takého. Jednoducho, nie si súdruhom, a dosť. Iď si svo

jou cestou, a my tiež pôjdeme svojou; ty máš svoje veci,
a my tiež svoje.

A vskutku. Myslel som, že po sťažnosti nás budú priamo
trýzniť, že s nimi nevydržíme. Ale nič sa nestalo. Nepočuli
sme ani najmenšej narážky na výčitky, nijakej zvláštnej ne

priazne proti nám nepribudlo. Len nás prekárali, keď našli

príležitosť, ako predtým prekárali, a viac nič. Ostatne ne
hnevali sa tiež ani trochu na všetkých tých, čo sa nechceli

pripojiť k žalobe a zostali v kuchyni, podobne ako aj na

tých, čo prví zakričali, že sú všetkým spokojní. Ani to len

nespomínali. Zvlášte toto posledné som nemohol poňať.

VIII.

SÚDRUHOVIA.
Mňa pravda viac ťahalo k svojim, to jest k „zemanom“;

zvlášte v prvé časy. Ale z troch bývalých ruských zemanov,
čo sa nachádzali u nás vo väzení (Akima Akimyča, vy-



zvedača A. a toho, ktorého považovali za otcovraha), znal

som sa a besedovával len s AkimomAkimyčom. Pravda, utiekal

som sa k Akimu Akimyčovi tak rečeno zo zúfalstva v mi

núty neznesiteľnej dlhej chvíle, keď už nikto iný nezbýval
krome neho, ku komu bych sa bol mohol obrátiť. V predoš

lej hlave som bol oproboval roztriediť všetkých areštantov,

ale teraz, keď som spomenul Akima Akimyča, myslím, že

by možné bolo pripojit ešte jednu triedu. Pravda patril by
k nej on sám. Bola by to trieda celkom ľahostajných ká

toržných areštantov, to jest takých, ktorým by bolo všetko

jedno, žiť na slobode, alebo na kátorge; takých, rozumie sa,

nebolo a byť nemohlo, aleAkimAkimyčbol,tuším, výnimkou.
On sa tak usalašil vo väzení, ako by sa chystal stráviť v ňom

celý život; všetko okolo neho, načínajúc s matracom, poduš

kami, náradím, všetko bolo rozložené akosi pevne, trvanlivo,

na dlhý čas. Pravda, zbývalo mu zostávať vo väzení ešte veľa

rokov, ale sotva on asi kedy pomyslel na svoj odchod od

siaľ. Ale hoci sa pomeril so skutočnosťou, urobil to nie

z lásky, ale zo subordinácie, čo bolo ostatne pre neho jedno

a to isté. Bol to dobrý človek, ba pomáhal mi na počiatku

radou a niektorými úsluhami, ale niekedy, priznávam sa,

nevdojak zapríčiňoval mi zvlášte v prvé časy neobyčajnú
úzkostlivosť duševnú, ktorá ešte viac zväčšovala aj tak

veľmi smutnú moju náladu. A ja som sa práve zo žiaľu

svojeho dával s ním do reči. Bývalý chvíle, že som priamo

dychtil po nejakom živom slove, ale on mlčí, lepí svoje lam

pášiky, alebo začne rozprávať, akú prehliadku mal v ta

komto roku, kto bol náčelníkom divízie, ako sa volal krst

ným a otcovským menom a či bol spokojný s prehliadkou,

ako boly zmenené signály pre predné stráže a pod. A všetko

to takým rovným hlasom, ako keď voda kvapká. Ba ne-



oduševňoval sa ani vtedy, keď mi rozprával, že bol uznaný
za hodného rádu sv. Anny 4-ho stupňa na šabľu za to, že sa
zúčastnil na akejsi bitke na Kavkaze. Len hlas jeho sa stal
v tú minútu akýmsi neobyčajne vážnym a solídnym; trochu
ho snížil, tak že sa stal akýmsi tajomným, keď vyslovil
slová „svätej Anny“ a potom asi na tri minúty stal sa akosi
zvlášte mlčanlivým a vážnym ... V tom prvom roku bý
valý u mňa hlúpe chvíle, že som — a to vždy z nenazdania
— začal skoro nenávidieť Akima Akimyča, nevedno začo a

prečo, a mlčky preklínal som svoj osud za to, že ma umiestil
na nárach tak, že sme sa dotýkali hlavami. Obyčajne už ho
dinu som si robieval preto výčitky. Ale to bolo len v prvom
roku; neskôr som sa v duši celkom spriatelil s Akimom Aki

myčom a hanbil som sa za svoje predošlé hlúposti. Hádky
medzi nami nikdy nebolo.

Krome troch Rusov zemanov bolo za mojich časov v na
šom väzení ešte osem zemänov Poliakov. S niektorými
z nich som sa soznámil dosť blízko, ba aj s radosťou. Vzde
lanie mali z nich len traja: B . .. ski, M . .. ski a starý
2... ski, ktorý bol prv kdesi profesorom matematiky, star
ček dobrý, ale veľký podivín. S M ... ským som sa spriate
lil hneď pri prvom stretnutí, vážil som si ho, ale zamilovať
si ho, priľnúť k nemu nemohol som nikdy. Bol to veľmi ne

dôverčivý, rozmrzený človek, ale vedel ku podivu dobre
ovládať sebou. A práve toto sa mi nepáčilo v ňom; cítil som

akosi, že nikdy a pred nikým neotvorí svojej duše do korán.
Ostatne možné je, že sa mýlim. Bola to povaha silná a
v najvyššej miere blahorodá. Neobyčajná obratnosť a opa
trnosť jeho pri obcovaní s ľuďmi dokazovaly jeho tajený,
hlboký skepticizmus. A medzitým bola to duša, ktorá trpela
práve pre túto rozdvojenosť: skepticizmus a hlbokú, nesklá-



tenú dôveru v niektoré svoje zvláštne presvedčenia a nie
ktoré nádeje.

Všetci oni boli duševne chorí, hnevliví, popudliví, ne
dôverčiví. Ono je to pochopitelné — im bolo velmi ťažko,
o veľa ťažšie než nám. Boli ďaleko od svojej vlasti. Nie
ktorí z nich boli sem poslaní na dlhú dobu, na desať, na
dvanásť rokov, a hlavná vec, že na všetkých, čo boli okolo
nich, hľadeli s hlbokou predpojatosťou; videli v kátoržných
len zverské náklonnosti a nemohli, ba ani nechceli v nich

spozorovať ani jedinej dobrej vlastnosti, nič ľudského, čo
tiež bolo pochopiteľné: na toto nešťastné hľadisko boli po
stavení silou okolností, osudom. K Čerkesom, Tatárom,
k Isaju Fomičovi boli láskaví a prívetiví, ale s opovržením
vyhýbali všetkým ostatným areštantom. Jediný starodubský
staroverec získal si ich úplnú úctu. Pozoruhodné je ostatne,
že z areštantov za celý čas, čo som bol vo väzení, nikto im

nevyhodil na oči ani ich národnosti, ani viery, ani smyšľa
nia ich, čo býva medzi našimi prostými ľuďmi dotyčné
cudzincov, hlavne Nemcov, hoci ostatne veľmi zriedka.
Ostatne Nemcom sa leda posmievajú; Nemec predstavuje
čosi veľmi komického pre prostého Rusa. K naším Poliakom
ale areštanti držali sa úctivo, o veľa viac, než k nám Ru

som, a nikdy sa ich nedotkli. No tí nechceli to, tuším,
spozorovať a vziať na vedomie. Starček Ž ... ski celé dni sa
na kolenách modlil k Bohu, čím si získal všeobecnú úctu ce

lého väzenia a tešil sa jej až do svojej smrti. Zomrel v na
šom špitáli po ťažkej chorobe pred mojimi očima. Ostatne
vážnosti medzi areštantmi získal si hneď pri prvom vkročení
do žaláru pre svoj výstup s našim majorom. Cestou
z U... gorska do našej pevnosti neholili ho a jeho druhov
a keď ich priviedli priamo k majorovi, zmocnil sa tohoto



zúrivý vztek pre také narušenie subordinácie, hoci oni v tom
neboli vinní.

„Pozrite sa na nich, ako vyzerajú!“ reval major; „to sú

tuláci, lúpežníci.“
Ž ... ski, ktorý vtedy ešte zle rozumel po rusky, domnie

val sa, že sa ich pýta, kto sú, čo sú, tuláci a či lúpežníci,
nuž odpovedal:

„Nie sme mi tuláci, lež politickí previnilci.“
„Čo-o-ó! Hrubjaniť, hrubjaniť!“ zareval major; „na stráž

nicu s ním! Sto prútov mu vyťať hneď!“
Starčeka potrestali. Ľahol pod prúty bez námietky, zaťal

zuby, vytrpel trest bez kriku alebo stonania, potom bledý,
s trasúcimi sa rty prešiel medzi shromaždenými na dvore
areštantmi, ktorí sa už dozvedeli, že trestajú zemana, vo
šiel do kasárne priamo k svojemu miestu, a nehovoriac ani
slova, padol na kolená a počal sa modliť Bohu. Areštanti
boli prekvapení, ba až pohnutí. „Keď som uvidel toho
starca,“ rozprával M ... ski, „šedivého, ktorý zanechal doma
ženu, detí, keď som ho videl na kolenách, hanebne potresta
ného a modliaceho sa, vyrútil som sa za kasárne a celé dve

hodiny som bol ako bez seba.“ Areštanti počali si velmi vá
žiť Ž ... ského od tých čias a držali sa k nemu vždy veľmi
úctivo. Zvlášte sa im páčilo, že nekričal, keď ho šľahali
prútmi.

Treba ale povedať celú pravdu. Z tohoto príkladu nedá sa

nijako súdiť o tom, ako zachádzali predstavení v Sibíri
s areštantmi pôvodu zemianského, nech si oni boli Rusi
alebo Poliaci. Príklad tento dokazuje jedine to, že je možné
natrafiť na zlého človeka a keď tento zlý človek bude nie
kde náčelníkom, to osud areštantov v tom prípade, keby ho
zvlášte ten zlý náčelník znenávidel, bol by veľmi zle chrá-



nený. Ale musíme priznať, že najvyššie predstavenstvo v Si

bín, od ktorého závisí tón a nálada všetkých ostatných pred
stavených, je, čo sa týče zemänov, veľmi opatrné, ba v nie

ktorých prípadoch sa stará poskytnúť im obľahčenie v po
rovnám s ostatnými kátoržnými prostého stavu. Príčiny
toho sú jasné. Tí najvyšší náčelníci sami sú tiež zemäni;
po druhé, stávalo sa už prv, že niektorí zo zemänov nedal sa

biť, lež vrhol sa na vykonávateľa, čo malo hrozné následky;
a po tretie — a to sa mi zdá byť hlavným — už dávno,
pred tridsiatimipiatimi roky prišlo v Sibír na raz veľké
množstvo deportovaných zemänov a títo za tridsať rokov
získali si po celej Sibíri takú uznanlivosť, že predstavení už
zo starého, zdedeného zvyku pozerali nevoľky za mojich ča
sov na zemianskych previnilcov istého druhu (t. j. politi
ckých) inými očima, než na všetkých ostatných deportova
ných. Za vyššími náčelníkmi privykli hľadieť tiež takými
očima aj nižší náčelníci, prejímajúc pravda tento vzhľad a

tón s hora a podrobujúc sa mu.
Dozvedeli sme sa potom, že vrchný veliteľ, keď počul

o tom, čo sa prihodilo starému Ž... skému, veľmi sa na
hneval na majora a urobil mu zaslúžené výčitky po tomto
pôvode.

O udalosti s Ž ... ským skoro dozvedelo sa celé mesto,
všeobecná mienka bola proti majorovi a mnohí mu, vraj,
dohovárali s nepríjemnými poznámkami.

Spomínam si teraz aj svoje prvé stretnutie s majorom.
Nás, to jest mňa a druhého deportovaného zemäna, s ktorým
som spolu prišiel na kátorgu, naľakali ešte v Toboľsku vy
pravovaním o nepríjemnej povahe tohoto človeka. Starí, už

dvadsaťpäť rokov vo vyhnanstve žijúci zemänia, ktorí sa

tam v tie časy nachádzali, privítali nás s hlbokou sústrasťou



a udržovali s nami spojenie celý čas, čo sme sedeli v tamoj
šom dome pre deportovaných; títo nás vystríhali pred bu

dúcim náčelníkom našim a sľubovali, že urobia všetko, čo
len môžu prostredníctvom známych osobností, aby nás ochrá
nili pred jeho prenasledovaním. A vskutku tri dcéry general
gubernátorove, čo prišli z európskeho Ruska a boly v tie časy
na návšteve u otca, orodovali za nás. Ale čože on mohol
urobiť? Povedal len majorovi, aby bol trochu opatrnejší. Asi
o tretej po poludní sme prišli, to jest ja a môj druh, do
tohoto mesta a vojenský sprievod nás odviedol priamo k na
šemu náčelníkovi. Stáli sme v predsieni, čakajúc na neho.

Medzitým už poslali do väzenia za poddôstojníkom. Len čo
tento prišiel, ukázal sa i major. Červená, vysypaná uhrami,
zlá jeho tvár spôsobila na nás neobyčajne smutný dojem;
ako by bol zlý pauk vybehol na úbohú muchu, čo padla
do jeho paučiny.

„Ako sa voláš?“ opýtal sa môjho druha. Hovoril on

bystro, ostro; vidno, že chcel na nás urobiť dojem.
„Tak a tak.“
„A ty?“ pokračoval major, obracajúc sa ku mne a upie

rajúc na mňa svoje okuliare.
„Tak a tak.“
„Poddôstojník! Hneď s nimi do väzenia, oholiť na

strážnici ako občianskym pol hlavy; okovy premeniť zajtra.
Aké sú to plášte? Kde ste ich dostali?“ opýtal sa naraz, obrá
tiac pozornosť na šedé plášte, s žltými kruhmi na chrbte,
čo nám vydali v Toboľsku a v ktorých sme predstúpili
pred jeho svetlé oči. „To je nový kroj! To je dozaista ne

jaký nový kroj... Len čo sa chystá ... z Petrohradu ...“
hovoril, obracajúc nas jedného po druhom. „So sebou ne

majú nič?“ spýtal sa naraz žandára, čo nás sprevádzal.



„Svoje vlastné šaty majú, vaše vysokoblahorodie,“ od

povedal žandár, a vytiahol sa pri tom ani struna.
„Všetko odobrať. Nechať im len bielizeň, a to len bielu;

ak majú pestrú, odobrať. Ostatné všetko predať na verejnej
dražbe. Peniaze zapísať ako dôchodok eráru. Areštant nemá
majetku,“ pokračoval prísne, na nás hladiac. „A vy sa držte
u mňa dobre!! Abych nič nepočul! Lebo ináč... telesný
trest! Za najmenší priestupok pr-r-rúty! ..

Celý ten večer som bol pre neočakávanosť tohoto pri
vítania skoro chorý. Dojem sa zvýšil ešte aj tým, čo som
uvidel vo väzení, ale o svojom vstúpení doň som už vy
prával.

Zmienil som sa už, že nám neposkytovali a nesmeli po
skytovať nijakých úlav, nijakých výhod pred ostatnými
areštanty pri nútených robotách. Ale raz to probovali uro

biť; ja a B ... ský chodili sme celé tri mesiace do inženier
skej kancelárie ako pisári. Ale urobili to tajne a to sám
náčelník inženierského oddelenia. Vlastne všetci ostatní, ko

mu patrelo, azda o tom aj vedeli, ale robili tak, ako by
nič nevedeli. Stalo sa to ešte v tie časy, keď bol náčelníkom
inženierskeho oddelenia G ... kov. Podplukovník G ... kov
ako by bol k nám z neba spadol, bol u nás nedlho, ak sa ne

mýlim nie viac než pol roka, azda aj menej, a odišiel do

Ruska, spôsobiac neobyčajný dojem na všetkých areštantov.
Areštanti nie že ho mali radi, ale priamo zbožňovali, ak je
možné upotrebiť tu toto slovo. Ako toho dosiahol, neviem;
ale podmanil si ich hneď s prvého razu. „Otec, otec! Ako

rodný otec!“ hovorili areštanti každú chvíľu celú dobu, čo

bol náčelníkom inženierskeho oddelenia. Bol nevysokej po
stavy, smelého, sebavedomého vzhľadu. Ale pri tom bol

láskavý k areštantom, skoro do nežnosti, a veru ich mal rád



ani otec. Prečo ich mal tak rád, nemôžem povedať, ale on
nemohol vidieť areštanta, aby mu nepovedal láskavého, ve
selého slova, aby sa s ním nezasmial, nezažartoval, a hlavne
nebolo v tom nič velitelského, ba ani nič takého, čo by pre
zradzovalo nerovnú alebo čisto velitelskú lásku. Bol to pria
teľ, bol to druh v najvyššej miere. No nehľadiac na všetok
tento jeho inštinktívny demokratizmus, areštanti sa pred
ním nikdy neprevinili nejakou neúctivosťou alebo familiár
nosťou. Naopak. Celá tvár areštantova rozkvitla, keď sa
stretol s podplukovníkom, sňal čiapku a už hľadel s úsme

vom, ako sa ten blíži k nemu. A keď mu tento niečo po
vedal, ako keby mu bol rubí daroval. Bývajú predsa takí
populárni ľudia! Bol junácky, chodil priamo, statne. „Orol!“
hovorili o ňom areštanti. Uľaviť, pravda, nemohol im
v ničom; spravoval len inženierske roboty, ktoré sa ko

naly svojim obyčajným, raz na vždy uvedeným poriad
kom. Iba že, keď stretol náhodou oddiel areštantov pri
robote a videl, že sú s ňou hotoví, nezdržoval ich zby
točne a posielal ich domov prv, než sa ozval bubon. Ale pá
čila sa jeho dôvera k areštantovi, páčilo sa, že nebral ohľad
na malichernosti, nebolo v ňom popudlivosti a vôbec nija
kých iných urážlivých vlastností v jeho veliteľskom chovaní
sa. Keby bol ztratil tisíc rubľov, myslím, že prvý zlodej
z našich areštantov, keby ich bol našiel, bol by mu ich
vrátil. Áno, som presvedčený, že by sa to bolo stalo.

S akým hlbokým súcitom prijali naši areštanti zvesť, že
ich „Orol“ náčelník na smrť sa pohádal s naším nenávide
ným majorom! Prihodilo sa to hneď prvý mesiac po jeho
príchode. Náš major bol kedysi prv jeho spoluslúžiacim.
Stretli sa po dlhej rozluke ako priatelia a spoločne sa zabá
vali a popíjali si. Ale naraz sa rozišli. Pohádali sa a G. stal



sa jeho úhlavným nepriateľom. Bolo tiež počuť, že sa pri tej
príležitosti aj pobili, čo sa s naším majorom mohlo stať; pral
sa často. Keď to areštanti počuli, radosti ich nebolo konca.

„Kdeže sa ôsmiokému rovnať s takým.To je orol, a náš...“
a tu pripojili slovo, ktoré sa nehodí do tlači.

Veľmi zaujímalo našich to, kto z nich koho vyobšíval.
Keby sa ukázalo, že zvesť o ich pračke bola klamná (a tak
to asi bolo), zdá sa, že by to našich areštantov veľmi mrzelo.

„Dozaista zvíťazil inženiersky náčelník,“ tvrdili medzi
sebou; je, pravda, malý, ale zralý; a major, hádam, zaliezol
pred ním pod posteľ.“

Ale G...kov skoro odišiel a areštanti zas zmalomyseľneli.
Inženierskí náčelníci u nás boli vôbec všetci poriadni ľudia.
Za mojich časov sa ich zmenilo štvoro.

„Ale predsa sa už takého nedočkáme,“ želieli areštanti,
„orol to bol, orol a záštita naša.“

Nuž tento G... kov veľmi mal rád všetkých nás zema
nov a rozkázal mne a B ... skému, aby sme prichádzali pra
covať do kancelárie. Keď odišiel, stalo sa naše zamestnanie
v kancelárii pravidelným. Ale naraz prišiel od vyššieho veli
teľstva rozkaz, aby nás bez odkladu poslali zas na predošlé
roboty. Niekto to už udal! Ostatne bolo to dobre, lebo
kancelárska robota nás už omrzela. Potom sme chodili
s B... ským skoro dva roky spolu na tie isté roboty, naj
častejšie do dielní. Besedovávali sme spolu, hovorili sme
o svojich nádejách, o svojom presvedčení. Bol to výborný
človek; ale názory jeho bývalý niekedy veľmi podivné.
V istej triede ľudí, veľmi umných, vznikajú niekedy celkom

paradoxálne pojmy. Ale za né bolo toľko v živote vytrpené,
tak drahou cenou boly vykúpené, že vzdať sa ich bolo príliš
bolestné, skoro nemožné. B ... ský prijímal s bolesťou každú



námietku a odpovedal mi hnevlivo. Ostatne vo mnohých
veciach mal azda viac pravdy než ja — neviem; ale konečne
sme sa rozišli a toho mi bolo ľúto.

Medzitým M... ský stával sa s každým rokom akosi

smutnejší a mračnejší. Duševná úzkosť odolievala ho. V prvé
časy môjho pobytu vo väzení bol dôvernejší, duša jeho
predsa len častejšie a viac prenikala na vonok. Bol už tretí
rok v kátorge, keď som ja ta prišiel. Z počiatku ho zaují
malo mnoho z toho, čo sa za dva roky prihodilo vo svete
a o čom nemal poňatia, sediac vo väzení; vypytoval sa, po
čúval, rozčuľoval sa. Ale potom, po rokoch, počalo sa to
všetko sosústredňovať v ňom vnútri, v srdci. Uhlie sa po
krylo popolom. Hnev rástol v ňom viac a viac. „Je hais ces

brigands,“ hovoril mi (nenávidím týchto lotrov), často po
zerajúc s nenávisťou na areštantov, ktorých som medzitým
už poznal bližšie, a nijaký môj dôvod v ich prospech na neho
neúčinkoval. On nechápal, čo hovorím; niekedy aj súhlasil
so mnou roztržito; ale zajtra opäť opakoval svoje: „Je hais
ces brigands.“ Podotknem tu, že sme často hovorili po fran
cúzsky, a za to nás jedon dozorca pri robotách, ženijný
vojak Dranišnikov, neviem z jakého dôvodu, nazval „fer
šelmi“.*) M...ský oživoval len vtedy, keď spomínal svoju
matku. „Je stará, chorá,“ hovoril mi, „miluje ma viac, než
všetko na svete, a ja tu ani neviem, či je živá alebo nie? Dosť

jej aj toho, že vedela, ako ma šľahali prútmi...“ M...ský
nebol pôvodu zemianskeho, preto bol pred deportovaním
potrestaný telesne. Keď na to spomínal, stískal zuby a staral
sa hľadieť na stranu. Posledné časy častejšie a častejšie chodie
val sám. Raz pred obedom, asi o jedenástej, ho zavolali
k veliteľovi pevnosti. Veliteľ ho prijal s veselým úsmevom.

) felčiarmi



„Nu, M ... ský, čo sa ti dnes snívalo?“ pýta sa ho.

„Ja som sa celý zatriasol“, rozprával nám M... ský po
tom, keď sa vrátil. „Jako by mi do srdca bodli.“

„Snívalo sa mi, že som dostal písmo od materi,“ odpove
dal veliteľovi.

„Ešte čosi lepšieho, o veľa lepšieho!“ povedal veliteľ. „Si
svobodný! Tvoja mať za teba prosila ... prosbu jej vyslyšali.
Tu máš jej list a tu je rozkaz, teba sa týkajúci. Hneď budeš

prepustený z väzenia.“
Vrátil sa k nám bledý, neprišiel ešte k sebe od neočakáva

nej zvesti. My sme mu priali šťastia. On nám stískal ruky
svojimi trasúcimi sa, chladnými rukami. Mnohí z areštantov
blahoželali mu tiež a boli radi jeho šťastiu.

Stal sa osadníkom a zostal v našom meste. Onedlho
dostal úradnícke miesto. 2 počiatku často prichodil k naše
rau ostrogu a keď mohol, oznamoval nám rozličné noviny.
Zvlášte politické noviny ho veľmi zaujímaly.

Bol tu z Poliakov ešte istý B ... m, človek obstarlý; na

všetkých nás robil veľmi zlý dojem. Neviem, ako sa do

stal medzi politických zločincov. Sám zapieral účasť
v niečom podobnom. Bola to hrubá malomestská duša, so

zvykmi a pravidlami kramára, čo zbohatol z kopejok, o ktoré
ošudil kupujúcich. Nemal nijakého vzdelania a nič ho ne

zaujímalo krome jeho remesla. Bol maliar, ale maliar
vynikajúci, maliar veľkolepý. Veliteľstvo sa onedlho do

zvedelo o jeho schopnostiach, a celé mesto začalo si zjedná
vať B ... ma, aby im maľoval steny a povale. Za dva roky
omaľoval skoro všetky erárne byty. Majitelia bytov platili
mu sami a preto nežil biedne. Ale najlepšie bolo to, že na

prácu s ním začali posielať aj druhých jeho súdruhov.
2 troch, ktorí s ním chodili ustavične, dva sa naučili od



neho remeslu, a jedon z nich T. začal potom maľovať nie
horšie než on.

Náš major, ktorý tiež býval v erárnom dome, zavolal
k sebe tiež B ... ma a dal si vymaľovať všetky steny a po
vale. Tu B... m upotrebil už všetko svoje umenie; ani
u generál-gubernátora nebolo tak vymaľované. Dom bol dre

vený, prízemný, dosť vetchý; ale vnútri bolo všetko vymaľo
vané ako v paláci a major bol vo vytržení... Trel si ruky
od radosti a hovoril, že sa teraz istotne ožení: „Keď máš taký
byt, musíš sa oženiť,“ dodal celkom vážne. B ... mom bol
čím ďalej, tým viac spokojný a skrz B ... ma aj ostatnými,
čo pracovali spolu s ním. Robota trvala celý mesiac. Za
ten mesiac major celkom zmenil svoju mienku o všetkých
našich a začal s nimi zachádzať milostivejšie. Došlo až do

toho, že naraz dal zavolať k sebe z väzenia Ž... ského.
„Ž... ský!“ povedal, „ja som ťa urazil. Dal som ťa vy

šľahať bez príčiny, viem to. Ja to teraz ľutujem. Či ty to
môžeš chápať? Ja, ja, ja — to ľutujem.“

Ž ... ský odvetil, že chápe.
„Ale či to ponímaš, že ja, ja tvoj náčelník, dal som si ťa

zavolať preto, abych ťa poprosil o odpustenie! Či to cítiš?
Čo si ty v porovnáni so mnou? Červík! Ešte menej než
červík: si areštant! A ja — z Božej milosti (doslovný výraz,
ktorý za mojich časov užíval nielen náš major, ale i mnohí
nižší predstavení, zvlášte takí, čo boli z prostých vojakov
povýšení za dôstojníkov), major. Major! Či ty to chápeš.“

Ž ... ský odvetil, že aj to chápe.
„Nu, tedy, teraz sa s tebou merím. Ale či to cítiš, cítiš to

zúplna, v celej velikosti? Či ty môžeš to poňať a pocítiť?
Predstav si len; ja, ja major...“ atď.

Ž... ský vylíčil mi sám celú tú scénu. Mal tedy aj tento



opitý, nerozumný, neporiadny človek ľudský cit. Ak vezme
me do povahy jeho názory a jeho duševný rozvoj, možné
bolo pokladať taký jeho čin skoro za veľkodušný. Ostatne
aj opilosť tu azda veľmi pomohla.

Túžba jeho sa však nesplnila: neoženil sa, hoci bol k tomu
celkom odhodlaný, keď končili okrašlovanie jeho bytu. Miesto
ženby ho vzali do vyšetrovania a musel podať prosbu o pre
loženie do výslužby. Tu mu pripomenuli aj jeho všetky staré
hriechy, ktorých sa dopustil, keď bol v tomto meste poli
cajným riaditeľom ... Úder ho zastihol neočakávane. Zvesť
o tomto spôsobila vo väzení nesmiernu radosť. To bol svia

tok, to bola slávnosť! Rozprávali, že major reval, ani stará
baba a prelieval slzy. Ale nič nepomohlo.

Preložili ho do výslužby, pár šedých koní predal, potom
celý svoj majetok a upadol až do núdze. Stretávali sme ho

potom v občianskom, ošúchanom kabáte s čiapkou s vojen
skou kokardou. Zlostne hľadel na areštantov. Ale všetok jeho
význam minul, len čo sňal vojenskú uniformu. V uniforme
bol hrôzou, bohom. V kabáte sa stal naraz holé nič, a po
dobal sa lokajovi. Divná vec, akou dôležitou býva uniforma
pre takých ľudí.

IX.

ÚTEK.
Onedlho po odstránení našeho majora stály sa dôkladné

zmeny v našom väzení. Kátorgu zrušili a miesto nej sriadili
areštantskú rotu s vojenskou správou na spôsob areštant

ských rôt v európskom Rusku. To znamenalo, že odsúdených
k núteným robotám do nášho väzenia viac neprivádzali.



S tých čias začali ho naplňovať jedine areštantami stavu
vojenského, tedy osobami, ktoré neboly zbavené všetkých
občianských práv, práve takými vojakmi, ako všetci vojaci,
len že potrestanými, prichádzajúcimi sem na kratšiu dobu

(najviac na šesť rokov) a po východe z väzenia opäť sa vra
cajúcimi k svojim bataljonom jako vojaci, akými bývali aj
prv.

Bolo u nás ostatne aj do tejto zmeny zvláštné oddelenie
areštantov stavu vojenského, ale bývali s nami spolu preto,
že inde nemali miesta. Ale teraz sa stalo celé väzenie týmto
vojenským oddelením. Samo sebou sa rozumie, že predošlí
areštanti stavu občianskeho, odsúdení k núteným robotám,
zbavení všetkých svojich občianskych práv, s vypálenými
znakmi a na poly oholenou hlavou, zostali vo väzení, kým
neuplyne ich lehota; noví neprichádzali a starí pomaly, keď
odsedeli svoju lehotu, odchádzali, tak že po desiatich rokoch
nemal v našom väzení zostať ani jedon areštant stavu občian
skeho. Zvláštné oddelenie zostalo aj na ďalej pri našom vä

zení, a do neho občas ešte vždy posielali vojakov, ktorí sa

dopustili zvlášte ťažkých zločinov, a budú ich posielať do

tých čias, kým nebude sriadené v SIbíri väzenie so zvlášte
ťažkými nútenými robotami.

Náš život zostal tedy vlastne aj na ďalej takým, ako

býval prv; ten istý spôsob života, tá istá robota a skoro
tie isté poriadky; len správa sa zmenila a stala sa složi

tejšia. Štábny dôstojník bol vymenovaný náčelníkom roty
a krome neho štyria vyšší dôstojníci, ktorí mali po poriadku
službu vo väzení. Odstránení boli invalidi; miesto nich po
stavili dvanásť poddôstojníkov a profosa. Areštanti boli roz
delení na desiatky, zo samých areštantov vybraní boli svo

bodníci, pravda, len nominálni, medzi nimi, rozumie sa,



Akim Akimyč. Celé to nové sriadenie, celé väzenie so všet
kými predstavenými a areštanty zostalo ako prv pod vyššou
správou náčelníka pevnosti ako hlavného predstaveného. To
je všetko, čo sa zmenilo.

Rozumie sa, areštanti boli zprvu velmi vzrušení, posudzo
vali, hádali a skúmali nových predstavených; ale keď videli,
že zostalo vlastne všetko pri starom, hneď sa uspokojili
a náš život vliekol sa ako prv. Ale hlavné bolo to, že všetci
boli zbavení predošlého majora; všetci ako by si boli od

dýchli, ako by sa boli obodrili. Zmiznul poľakaný pohľad;
každý videl teraz, že v prípade potreby môže všetko vy
svetliť predstavenému, a nevinný, že môže byť azda len
z nedorozumenia potrestaný miesto vinného. Ba aj pálené
predávali u nás práve za tých istých podmienok ako
prv, nehľadiac na to, že na miesto predošlých invalidov
prišli teraz poddôstojníci. Títo poddôstojníci ukázali sa
zväčša poriadnými, rozumnými ľuďmi, ktorí chápali svoje
postavenie. Iní z nich, ako by sa boli chceli zo začiatku po

vypínať, mysleli z nezkúsenosti, že môžu zachádzať s are
štantmi ako s vojakmi. Ale onedlho aj títo sa dovtípili, o čo

tu ide. Iným zas, ktorí sa veľmi dlho nemohli dovtípiť, vy
svetlili už sami areštanti vlastnú podstatu veci. Bývalý dosť
ostré srážky; na príklad, svedú poddôstojníka, napoja ho

vodkou a potom mu oznámia, pravda svojim spôsobom, že

pil spolu s nimi a tedy ... Končilo sa tým, že poddôstoj
níci ľahostajne sa dívali, alebo lepšie povedať, starali sa ne

vidieť, ako prinášali do kasáreň mechúry s vodkou a pre
dávali ju. A nie len to; ako predošlí invalidi, tak aj oni
chodili na trh a prinášali areštantom koláče, mäso a všetko
ostatné, totiž veci, ktoré mohli obstarať bez zvláštneho za
hanbenia. Prečo sa stály všetky tieto zmeny, prečo väzenie



premenili v areštantskú rotu, to už neviem. Ale ešte dva
roky mi bolo súdené stráviť pri týchto nových poriadkoch...

Mám opisovať celý tento život, všetky moje roky vo
väzení? Myslím, že nie. Kebych mal opisovať po poriadku,
jedno za druhým všetko, čo sa prihodilo, čo som videl
a zkúsil za tie roky, mohol bych, ako sa samo sebou roz
umie, napísať ešte tri, štyri razy toľko hláv, než čo ich je
dosiaľ napísané. Ale také opisovanie stalo by sa mimovoľne
príliš jednotvarným. Všetky príhody boly by jedného a toho
istého rázu, zvlášte ak si čitateľ z tých hláv, ktoré sú napí
sané, utvoril dostatočný úsudok o živote odsúdených k núte

ným robotám. Mal som v úmysle vylíčiť celý náš ostrog
(väzenie) a všetko, čo som zkúsil za tie roky v názornom
a jasnom obraze. Či som dosiahol toho cieľa, neviem, ba ani
nemôžem o tom sám súdiť. Ale som presvedčený, že týmto
môžem vec končiť. K tomu u mňa samého vzmáha sa du

ševná úzkosť pri týchto spomienkach. Ba aj sotva bych
mohol spomenúť všetko. Neskoršie roky akosi sa v mojej
pamäti sotrely. Mnohé okolnosti som celkom zabudol. Pamä
tám, že všetky tieto roky vo svojej podstate tak podobné jedon
druhému plynuly lenivo a boly smutné. Pamätám, že tie
dlhé, nudné dni boly tak jednotvárné, ako by po daždi
voda kvapkala po kvapkách so strechy. Pamätám, že jedi
ne vášnivá túžba po vzkriesení, po znovuzrodení, po no

vom živote posilňovala ma, abych čakal a dúfal. A do

dal som si konečne sily: čakal som, odrátaval som každý
deň, a nehladiac na to, že ich bolo ešte tisíc, s rozkošou
som odrátal po jednom, odprevádzal, pochovával som ho
a pri počiatku druhého dňa som bol rád, že ich zostalo nie

tisíc, ale len deväťstodeväťdesiatdeväť. Pamätám, že celú tú
dobu, hoci som mal súdruhov na stá bol som strašne osamelý



a že som si konečne obľúbil túto osamelosť. Duševne osamelý
skúmal som celý svoj minulý život, preberal som všetko do
najmenších podrobností, vmyslieval som sa do svojej minu

losti, súdil som sám seba neuprositeľne a prísne a niekedy
som až ďakoval osudu za to, že mi poslal tú osamelosť, bez

ktorej by nebolo došlo k tomuto súdu nad samým sebou,
ani k tejto prísnej revízii predošlého života. A jakými náde

jami zabúšilo vtedy moje srdce! Myslel som, rozhodol som

sa, zaprisahal som sa, že nebude už v mojom budúcom ži
vote ani takých chýb, ani tých pokleskov, ktoré boly prv.
Načrtal som si program svojho budúceho života a dal som si

slovo prísne sa ho držať. Zrodila sa vo mne slepá viera, že to
všetko vyplním a môžem vyplniť... Očakával som, privo
lával som svobodu, aby prišla čím skôr; chcel som svoje sily
zkúsiť v novom zápase. Chvíľami sa ma zmocňovala kŕčo
vitá nedočkavosť . .. Ale mne je teraz bôľne spomínať svoj
vtedajší duševný stav. Pravda, všetko toto týka sa len mňa
samého... Ale napísal som to preto, lebo sa mi zdá, že to

každý chápe, keďže sa musí to isté prihodiť každému, ak
sa dostane do žalára na istý čas v kvete svojich rokov a síl.

Ale čo o tom hovoriť!.. . Radšej rozpoviem ešte niečo,
abych nepresekol rezko svojej rozprávky.

Prišlo mi na um, že sa azda niekto opýta: Či vari z ká

torgy nikomu nebolo možné bežať a za všetky tie roky nikto
nebežal?

Napísal som už, že areštant, čo strávil dva alebo tri roky
vo väzení, začína si už ceniť tieto roky a nevoľky prichodí
k vývodu, že lepšie bude dožiť zbývajúce roky bez namá

hania, bez nebezpečenstva a vyjsť potom zákonným spôso
bom z väzenia ako osadník. Ale taký úsudok vmestí sa len
v hlave areštanta, odsúdeného na dobu nie veľmi dlhú. Od-



súdený na dlhý srok azda by aj bol hotový odvážiť sa...
No u nás sa to akosi nestávalo. Neviem, či boli veľmi bojaz
liví, alebo dozor bol príliš prísny, vojenský, a či azda miest
nosť nášho mesta v mnohom ohľade bola nepriaznivá (ne
priehľadná step). Ja myslím, že všetky tieto príčiny malý
svoj vliv. Bežať od nás bolo veru dosť ťažko. A medzitým
aj za mojich časov vyskytol sa jedon taký prípad; dvaja sa

odvážili, a to dvaja z najdôležitejších zločincov . ..
Keď odstránili nášho majora, A... v (ten, čo mu bol vy

zvedačom vo väzení) zostal bez protekcie. Bol to ešte veľmi
mladý človek, ale povaha jeho sa upevňovala a ustáľovala
s rokmi. Vôbec bol to človek drzý, odhodlaný, ba aj dosť
dôvtipný. Hoci by sa aj teraz zamestnával vyzvedačstvom
a rozličnými inými podobnými živnosťami, ktoré sa pota
jomky vykonávajú, keby mu dali svobodu, veru by už nevlie
zol do pasce tak hlúpo, ako prv, keď sa za svoju hlúposť do
stal na kátorgu. Cvičil sa u nás aj vo falšovaní pasov. Ale
určite tvrdiť to nemôžem. Vypravovali mi to naši areštanti.
Slovom, mohol sa odhodlať na všetko, len aby zmenil svoj
osud. Mal som príležitosť poznať čiastočne jeho dušu; cyniz
mus jeho dochodil do poburujúcej drzosti, do najchladnej
šieho posmechu a budil neprekonateľný odpor. Zdá sa mi,
keby dostal chuť na kalíšok vodky a keby toho kalíška ne

mohol ináč dostať len zavraždením niekoho, že by ho zcela
iste zarezal; pravda, keby sa to dalo urobiť tajne, aby sa ni
kto o tom nedozvedel. Nuž na tohoto človeka obrátil svoju
pozornosť areštant zvláštneho oddelenia, Kulikov.

O Kulikovi som už hovoril. Bol to človek nie mladý, ale

vášnivý, húževnatý, silný, s neobyčajnými rôznorodými spô
sobnosťami. Cítil v sebe silu a rád by si bol ešte požil; takým
ľuďom až do najhlbšej staroby ustavične sa chce žiť. Kebych



sa chcel diviť, prečo u nás neutekajú, rozumie sa, že bych
sa podivil prvému Kulikovu. Ale Kulikov sa k tomu od
hodlal. Kto z nich mal na koho väčší vliv, či A... v na
Kulikova, alebo Kulikov na A... va, neviem. Ale oba boli
seba dôstojní a k tomu podniku hodili sa oba. Spolčili sa.
Mne sa zdá, že Kulikov očakával, že A ... v prichystá pasy.
A ... v pochádzal z rodu zemianskeho, z dobrej spoločnosti,
čo sľubovalo niektorú rozmanitosť v budúcich dobrodruž
stvách, ak sa dostanú do európskeho Ruska. Kto vie, ako
sa shovorili a jaké mali nádeje; ale to je isté, že ich nádeje
presahovaly rámec sibírskeho tuláctva. Kulikov bol od prí
rody herec, mohol si voliť mnohé a rôznorodé rolly v živote;
mohol sa na niečo nadejať, keď nie na inšie, aspoň na stálu
premenu v živobytí. Takýchto ludí muselo väzenie tlačiť.
Nuž shovorili sa, že utečú.

Ale bez vojenského sprievodcu bežať nebolo možné. Treba
bolo zasvätiť aj vojaka, aby bežal s nimi. V istom batal
jone, čo ležal v pevnosti, slúžil akýsi Poliak, energický člo
vek, ktorý zasluhoval azda lepšieho osudu, človek už ob

starlý, statný, vážny. Za mladi, keď ho poslali do služby
v Sibír, bežal z hlbokej túhy po domove. Chytili ho, po
trestali a dva roky držali v areštantskej rote. Keď ho poslali
nazpäť k bataljonu, premenil sa a začal slúžiť horlivo, zo

všetkých síl. Za odmenu ho povýšili za svobodníka. Bol to
človek ctižiadostivý, sebe dôverujúci a vedomý svojej ceny.
Stretol som ho niekoľko ráz za tie roky medzi vojenskými
sprievodci. Jedno-druhé mi o ňom rozprávali aj Poliaci.
Zdalo sa mi, že bývalá túha obrátila sa v ňom v nenávisť,
tajenú, mlčanlivú, ustavičnú. Tento človek mohol sa odvážiť
na všetko, a Kulikov sa nezmýlil, keď si ho vyvolil za sú

druha. Priezvisko jeho bolo Koller. Shovorili sa a určili deň.



Bolo to v júni, v horúci deň. Podnebie je v tomto me

ste dosť rovné; v lete je počasie stálé, horúce; a to je
práve tulákovi potrebné. Rozumie sa, že sa nemohli pustiť
a bežať priamo z pevnosti; do kola na dosť velikom prie
stranstve nieto lesa. Bolo treba preobliecť sa do občianskych
šiat a tým cieľom museli sa dostať najprv na predmestie, kde
Kulikov odo dávna mal svoju peleš. Neviem, či jeho priatelia
na predmestí boli zasvätení do jeho tajomstva. Treba pred
pokladať, že boli, hoci potom pri vyšetrovaní zúplna to do
kázané nebolo. Naši chlapíci ráno ustrojili si obratne vec tak,
že ich poslali s areštantom Šilkinom, kachliarom a murárom,
vakovať prázdné kasárne bataljona, ktorý odišiel dávno do
letného táboru. A ... v a Kulikov išli s ním ako podávači.
Koller sa pridrúžil ako vojenský sprievodca, a keďže s tro
ma areštantmi bolo treba poslať dvoch sprievodcov, sverili
ochotne Kollerovi, ako starému, zkúsenému vojakovi a svo

bodníkovi, mladého rekrúta, aby mu dal návod a poučil ho
o službe areštantského sprievodcu. Museli tedy mať naši zbe
hovia veľmi silný vliv na Kollera, keď po dlhoročnej a po
sledné roky šťastlivej službe, odhodlal sa on, človek umný,
vážný a rozvažitý, bežať s nimi.

Prišli do kasární. Bolo šesť hodín ráno. Krome nich nebolo
tam nikoho. Keď asi hodinku popracovali, povedali Kulikov
a A ... v Šilkinu, že pôjdu do dielne, po prvé, že sa tam

majú s niekým sísť a po druhé, že pri tej príležitosti vezmú
odtiaľ hneď akýsi nástroj, ktorého tu nemali. So Šilkinom
museli vyjednávať obozretne, to jest ako možné najviac pri
rodzene. Bol z Moskvy, kachliar, pochádzal z moskov

skej meštianskej rodiny, bol schytralý, prefíkaný, umný
a málomluvný. Od pijatyky bol slabého zdravia. Bol by mo
hol celý život chodiť vo veste a chaláte po moskovský, ale



osud rozhodol ináč, a po dlhom putovaní usalašil sa u nás na

vždycky vo zvláštnom oddelení, to jest v oddelení najstraš
nejších vojenských zločincov. Čím si zaslúžil takého pový
šenia, neviem; ale nikdy nebolo pozorovať, že by bol nejako
obzvlášte nespokojný; choval sa pokojne a rovnako; len nie

kedy sa opil, ale choval sa aj vtedy dobre. Do tajomstva,
pravda, zasvätený nebol, ale oči mal bystré. Rozumie sa, že
Kulikov na neho mihnul, že idú vlastne pre pálené, ktoré
je prichystané v dielni od včerajška. To poúčinkovalo na
Šilkina; rozišli sa bez akéhokoľvek podozrenia. Šilkin zostal
sám s rekrútom, a Kulikov, A... v a Koller odobrali sa na
predmestie.

Minulo pol hodiny; neprítomní sa nevracali; tu naraz
Šilkinovi čosi napadlo a začal rozmýšľať. Bol to chlapík,
ktorého tak ľahko neprekabátiš. Začal pripomínať: Kulikov
bol akosi zvlášte naladený, A... v ako by mu bol dva razy
čosi šepol, Kulikov dva razy mu mihnul. Na Kollerovi
tiež čosi spozoroval; keď odchádzal s nimi, začal dávať
naučenie rekrútovi, ako sa má chovať v jeho neprítomnosti,
a to bolo akési nie celkom prirodzené od Kollera. Slovom,
čím ďalej sa Šilkin rozpomínal, tým viac sa v ňom zmáhalo
podozrenie. Čas medzitým utekal, oni sa nevracali, rozčúle
nie jeho dosiahlo krajných medzí. Veľmi dobre chápal, že
tu šlo aj o jeho vlastnú kožu; lebo na neho mohlo sa obrátiť
podozrenie predstavených. Mohli si pomyslieť, že prepustil
súdruhov, znajúc, o čo ide, a keby neoznámil hneď, že Kuli
kov a A... v zmizli, podozrenie to stalo by sa tým viac

pravdepodobným. Nesmel tratiť času. Pripomenul si ešte, že
v posledné časy Kulikov sa akosi zvlášte sblížil s A ... vom,
že si často čosi šeptali, často chodievali spolu za kasárňami,
vzdialení od očú všetkých. Prišlo mu na um, že už vtedy



si čosi pomyslel o nich... Pozrel na svojho dozorcu; ten
zíval, stojac oprený o pušku a najnevinnejším spôsobom čistil
si prstom nos, tak že ho Šilkin neuznal ani za hodného, aby
mu oznámil svoju domnienku, lež len krátko mu povedal,
aby šiel s ním do inženierskej dielne. V dielni sa musel

opýtať, či tam neboli? Ale ukázalo sa, že ich tam nikto ne
videl. Všetky pochybnosti Šilkina zmizly. „Azda si išli len

polumpovať na predmestie, čo si Kulikov niekedy dovoľo
val — pomyslel si Šilkin —, ale ani to sa nedalo predpokla
dať. Boli by mu to povedali, lebo nebolo príčiny, aby to

pred ním tajili.“ Šilkin nechal robotu, nevrátil sa viac do

kasární ponáhľal sa do väzenia.
Bolo už skoro deväť hodín, keď prišiel k rotmajstrovi

a oznámil mu, o čo ide. Rotmajster sa naľakal a nechcel
z počiatku ani veriť. Rozumie sa, že aj Šilkin mu to ozná
mil všetko len ako svoju domnienku, podozrenie. Rotmajster
bežal priamo k majorovi. Major hneď k veliteľovi pevnosti.
Za štvrť hodiny boly dané všetky potrebné nariadenia. Ozná
mili to samému generál-gubernátorovi. Zločinci boli vážni
a za nich sa im mohlo poriadne dostať z Petrohradu. Či to
bolo pravidelné, alebo nie, ale A... v bol považovaný za

politického; Kulikov bol vo „zvláštnom oddelení“, tedy arci
lotor, a k tomu ešte vojenský. Nebolo dosial príkladu, aby
niekto utiekol zo „zvláštneho oddelenia“. Pripomenuli si aj to,
že podľa pravidla ku každému zločincovi zo „zvláštneho
oddelenia“ patria pri robote dvaja vojenskí sprievode!, alebo

aspoň jedon ku každému. Pravidlo toto bolo narušené. Bola
to tedy veľmi nepríjemná vec. Poslali zvláštnych poslov do

všetkých volostí (okresov), do všetkých susedných mestečiek,
aby oznámili utečencov a zanechali všade popis zbehov.
Vyslali kozákov, aby ich prenasledovali, chytali; napísali aj



do susedných újezdov (okresov) a gubernií... Slovom do
stali poriadny strach.

Medzitým u nás vo väzení začalo sa rozčúlenie iného
druhu. Areštanti ako sa vracali z roboty, hneď sa dozvedeli,
čo sa prihodilo. Zvesť o tom už obletela všetkých. Všetci

prijímali zvesť túto s akousi neobyčajnou, zatajenou radosťou.
U všetkých akosi zatriaslo sa srdce... Krome toho, že tento
prípad narušil jednotvárny život väzenia a rozryl mrave
nisko — útek, a to taký útek našiel akýsi príbuzný ohlas
vo všetkých dušiach a rozochvel v nich dávno zamlkle stru
ny; čosi ako nádej, odvaha, možnosť zmeny v svojom osude,
zachvela sa vo všetkých srdciach. „Veď bežali odsiaľ ľudia,
prečo by tedy? ...“ A každý pri takej myšlienke obodril sa a
s vysoká začal pozerať na ostatných. Všetci sa stali odrazu
akýmisi hrdými a s vysoká pozerali aj na poddôstojníkov.
Rozumie sa, že do väzenia hneď prileteli predstavení. Prišiel

aj sám veliteľ pevnosti. Naši obodrili sa, hľadeli smelo, až tro
chu pohŕdavo a s jakousi mlčanlivou, prísnou vážnosťou, ako

by chceli povedať: „My tiež vieme svoje veci vykonávať.“
O tom, že všetci predstavení prídu do väzenia a že budú vše
obecné prehliadky, dovtípili sa hneď a preto kto, čo mal,
všetko zavčasu schoval. Vedeli, že v takom prípade pred
stavení vždy bývajú múdri „po rade“. Tak sa to aj stalo;
bol veľký poplach; všetko prehádzali, všetko poprezerali,
ale — rozumie sa — nič nenašli. Na odpoludňajšiu robotu
poslali areštantov pod zosilneným, vojenským dozorom. Ve

čer stráže prichádzaly do väzenia každú minútu; posčítali
areštantov, prerátali sa, sčítali znova. 2 toho vznikol opäť
poplach; vyhnali všetkých na dvor a sčítali znova. Potom
posčítali ešte raz v každej kasárni zvlášte... Slovom, bolo
veľa behania a starostí.



Ale areštanti nedbali na to. Všetci vyzerali nad mieru
samostatne, a jako býva vždy v takých prípadoch, držali sa

celý ten večer neobyčajne slušne. „Aby sa, vraj, nemohli do
ničoho zadrapiť.“ Naši predstavení si mysleli, pravda, že zo
stali vo väzení spoluvinníci zbehov, a veleli, aby sa dával
pozor na reči areštantov. Ale areštanti sa len smiali. „Taká
vec sa vykonáva tichými kroky a nikdy ináč.“ Čože je Kuli
kov taký človek, alebo A... v je z takých, aby v podob
nej veci nezametali za sebou stopy? Majstrovsky to previedli,
nikto nemal ani tušenia. To sú íudia, čo medenými trúbami
prešli; tí aj cez zapreté dvere prejdú! Slovom, Kulikov
a A...v rástli v svojej sláve; všetci boli hrdí na nich. Cítili,
že pamiatka o hrdinskom ich kúsku dôjde až do ďalekého
potomstva kátoržných.

„Majstrovskí ľudia!“ hovorili jedni.
„Že, vraj, od nás nie je možné bežať. A veď bežali! ...“

dodali druhí.
„Bežali!“ povedal tretí a jakosi panovito sa ozeral okolo.

„Ale kto bežal?... Ty sa im vari chceš rovnať?“
V inú chvíľu areštant, ktorého sa týkaly tieto slová, bol

by zcela iste odpovedal na toto vyzvanie a hájil by svoju
česť. Ale teraz skromne mlčal. „Veruže sme nie všetci takí,
ako Kulikov a A ... v; ukáž najprv, čo vieš...“

„A vskutku, bračekovci, prečo sme my tu?“ prerušil ml
čanie štvrtý, čo sedel skromne v kuchyni u okna a hovoril
trochu spevavým hlasom, súc veľmi dojatý, ale tajne aj ra
dosťou naplnený. „Čo sme my tu? Žijeme — ale sme nie

ľudia; umreli sme — ale nie sme nebožtíkmi. E—ech!“
„Vec nie je tak jednoduchá. Čo chceš vlastne?“
„Ale veď Kulikov...“ vplietol sa do reči jedon z ohni

vých, mladý nezkúsený šuhaj.



„Kulikov!“ skáče mu hneď do reči druhý, opovržlivo
pozerajúc na nezkúseného mladíka. „Kulikov!“

To znamená totiž: „Koľko sa ale nájde takých Kuliko

vých?“
„Ale aj A... v je chlapík, bračekovci.“
„Ten aj Kulikova medzi prsty ohne.“
„A či ozaj ďaleko ušli, bračekovci; bolo by zaujímavé

vedieť...“
A hneď sa začaly reči, kam sa už dostali; ktorou stranou

sa pustili; kde by im bolo lepšie ísť; ktorá volosť (okres)
je bližšie? Našli sa ľudia, ktorí znali okolie. Počúvali ich so

zvedavosťou. Rozprávali o obyvateľoch súsedných dedín a

povedali, že sú to ľudia nevýhodní pre areštantov. Veľmi
blízko od mesta, je to ľud vymuštrovaný; areštantom ne

pomôžu, ba schytajú ich a odovzdajú.
„Zlí sú to sedliaci, bračekovci, tí tunajší.“
„Sibirjak ma solené uši. Ak ťa zastihne, zabije ťa.“

„Myslím, že ich do smrti nechytia!“ povedal ktosi
z ohnivých a uderil pri tom päsťou o stôl.

„Hm. Prijde na to, ako sa to obráti.“
„A viete, bračekovci, čo si ja myslím,“ vstavil svoje

slovo Skurátov; „keby ja bol na úteku, nikdy na svete by
ma nechytili.“

„Teba?“
Ozýva sa smiech; niektorí ho ani počúvať nechcú, ale

Skurátov je už v prúde.
„Nikdy na svete by ma nechytili, hovorím vám; cez škáru

bych preliezol, ale by ma nechytili.“
„Ale keby si dostal hlad, prišiel by si k sedliakovi za

chlebíkom.“
Všeobecný smiech.



„Čo ty jazykom trepeš? Veď ste vy so strýkom Vásom
kraviu smrť zabili,*) preto ste sa aj sem dostali.“

Smiech sa zmáhol silnejšie. Vážni areštanti pozerali s roz
horčením.

„To je lož!“ kričí Skurátov. „To Mikitka na mňa natá
ral, ba ani nie na mňa, lež na Vásku, a mňa už tak k tomu

priplietol. Ja som z Moskvy a od mladi v tuláctve zkúsený.
Už keď ma žalmista učil čítať, ťahal ma za ucho a kričal:

Opakuj: ,Pomiluj mä, Bože, po velicej milosti Tvojej“ (Smi
luj sa nado mnou, Bože, po velikej milosti Tvojej) atď. A ja
opakujem za ním: ,Na políciu ma viedli z milosti tvojej“
atď.... Nuž vidíte, ako som sa ja držal od mladi.“

Všetci sa opäť dali do smiechu. Ale to práve Skurátovovi
bolo treba. Jemu nebolo možné nepredstavovať zo seba šaša.
Ale onedlho ho nechali a dali sa zas do vážneho rozhovoru.
Mienku svoju vyjadrovali hlavne starí ľudia, znalci takých
vecí. Ľudia mladší a spokojnejší s radosťou na nich poze
rali a počúvali; zástup sa shromaždil v kuchyni veliký; pod
dôstojníkov, pravda, tam nebolo. Pred nimi by všetko ne
hovorili. Medzi tými, čo sa zvlášte radovali, spozoroval som

jedného Tatárina, Mamedku, človeka nevysokej postavy,
s tuhovystrčenými čeľusťmi, neobyčajne komickú figúru.
Po rusky nehovoril a skoro nič nerozumel ale tiež počúval,
s radosťou počúval.

„Čo, Mamedka, jakši?“ (dobre) obrátil sa k nemu Sku

rátov, ktorý nemal teraz čo robiť.

„Jakši! Uch, jakši!“ zamrmlal, obodrený Mamedka, ký
vajúc Skurátovu svojou smiešnou hlavou: „jakši!“

„Nechytia ich? Jok“ (nie).

') Zabili mužíka, majúc ho v podozrení, že pustil do povetria ná

kazu, od ktorej padal dobytok. Pozn. auktora.



„Jok, jok!“ A Mamedka opäť zahovoril na svojom ja

zyku, máchajúc aj rukami.
Celý týždeň trvalý prísnosti vo väzení, celý týždeň hľa

dali po okolí zbehov. Neviem akým spôsobom, ale areštanti
dostávali hneď a akurátne všetky zvesti o tom, čo podnikalo
predstavenstvo za ohradou väzenia. Prvé dni všetky zvesti

boly v prospech ubehlíkov: ani sluchu ani duchu, zmizli a
dosť. Naši sa len usmievali. Všetok strach o osude zbehov
zmizol. „Nič nenájdu, nikoho nechytia“ tvrdili u nás s veľ
kým uspokojením. U nás vedeli, že všetci okolní sedliaci sú
na nohách a musia strážiť všetky podozríteľné miesta, vše

tky lesy, všetky výmole.
„Hlúposti!“ hovorili naši, vysmievajúc sa. „Majú istotne

spoľahlivého človeka, u ktorého sa teraz zdržujú!“
„Celkom iste!“ potvrdzovali druhí. „Nie sú blázni; všetko

popredku pripravili.“
Šli ešte ďalej v svojom predpokladaní. Začali hovoriť, že

ubehlíci azda dosiaľ sedia na predmestí, zdržujúc sa niekde
v pivnici, kým „poplach“ neutíchne a kým im vlasy ne
narastú. Pol roka, rok tam strávia a potom pôjdu...

Slovom, všetci boli v akejsi až romantickej nálade ducha.
Až naraz, asi osem dní po úteku, rozniesla sa povesť, že

napadli na stopu. Rozumie sa, že povesť zavrhnutá bola
s opovržením. Ale povesť sa toho istého večera potvrdila.
Areštanti sa začali znepokojovať. Druhého dňa ráno začali

po meste vypravovať, že ich už chytili a vezú. Po obede
sa dozvedeli ešte viac podrobností: chytili ich v akejsi de

dine, vzdialenej sedemdesiat vjorst. Konečne prišla určitá
zvesť. Rotmajster, vrátiac sa od majora, oznámil zcela ur

čite, že k večeru ich privezú, a to priamo na strážnicu. Po

chybovať nebolo viac možné. Ťažko je vylíčiť dojem, spô-



sobený tou zvesťou na areštantov. Z počiatku ako by sa

všetci boli rozsrdili, potom sa zarmútili. Potom sa pojavil
akýsi pokus o výsmech. Začali sa smiať, ale nie na tých čo

stíhali, lež na chytených, z počiatku nemnohí, potom skoro

všetci, krome niektorých vážnych. S opovržením dívali sa

na ľahkomyseľnosť masy a mlčali.
Slovom, ako prv velebili Kulikova a A... va, tak ich

teraz unižovali, a unižovali ich s akýmsi potešením. Ako by
boli všetkých niečím obrazili. Rozprávali s pohŕdaním, že sa
im zachcelo žrat, že nezniesli hladu, išli do dedini k sedlia
kovi prosiť chleba. A to bol už posledný stupeň, do ktorého
sa môže unížiť tulák. Ostatne tieto povesti boly nesprávne.
Zbehom prišli na stopu; ich stíhali v hore; horu obkľúčili
so všetkých strán. A tí, keď videli, že nieto možnosti sa

zachrániť, sdali sa sami. Iného im nič nezbývalo.
Ale keď ich večer vskutku priviezli, spútaných na rukách

i na nohách, v sprievode žandárov, celá kátorga sa pri
hrnula k ohrade dívať sa, čo s nimi budú robiť. Rozumie
sa, že nič neuvideli, krome majorovho a veliteľovho koča

pred strážnicou. Ubehlíkov posadili do zvláštnej komôrky,
zakovali a na druhý deň ich odovzdali súdu. Výsmechy a

opovrženie areštantov prestaly sami sebou. Dozvedeli sa
o všetkých podrobnostiach a presvedčili sa, že im nič iného
nezostávalo, než sa vzdať a začali s účasťou sprevádzať beh
súdneho vyšetrovania.

„Prebehnú cez tisíc,“ hovorili jedni.
„Kde tam tisíc!,“ povedali druhí, „do smrti ich zabijú.

A ... vovi azda dajú len tisíc, ale toho zabijú, lebo je, braček
môj, zo zvláštneho oddelenia.“

Ale neuhádli. A ... vovi prisúdili len päťsto; mali na
zreteli jeho doterajšie dobre držanie sa a k tomu, že je to



prvý jeho priestupok. Kulikovi dali, tuším, poldruhého ti
síca. Potrestali — ich dosť milosrdne. Oni ako rozumní ľu
dia nikoho pri vyšetrovaní do svojej veci nezaplietli, hovo
rili jasne a určito; hovorili, že sa pustili bežať priamo
z pevnosti, nikam nezachádzali. Najviac mi bolo ľúto Kol

lera; ten ztratil všetko, posledné svoje nádeje; dostal prútov
viac než oba ostatní, tuším dvetisíc a poslali ho kamsi inam
ako areštanta. A... va bili slabo, ľutovali ho; lekári mu
boli na pomoci. Ale on sa vystatoval a nahlas hovoril v ne

mocnici, že teraz, keď už k tomu došlo, je hotový na
všetko a vykoná ešte inakšie kúsky. Kulikov sa držal ako
vždy, totiž solídne, slušne a keď sa po potrestaní vrátil do

väzenia, hľadel tak, ako by sa odsiaľ nikdy ani nebol vzdia
lil. Ale areštanti nepozerali tak na neho; nehľadiac na to, že

si Kulikov vždy a všade vedel zachovať úctu, predsa si ho
areštanti v duši prestali akosi vážiť, a začali s ním za
chádzať ako s človekom sebe rovným. Slovom, od toho úteku
sláva Kulikova veľmi pobledla. Úspech má veľký význam
medzi ľuďmi . . .

X.

VÝCHOD Z K Á T O R G Y.

Všetko toto sa prihodilo už v posledný rok mojej ká

torgy. Tento posledný rok mi je skoro práve tak pamätný
ako i prvý, zvlášte posledný čas môjho pobytu vo väzení.
Ale načo hovoriť o podrobnostiach. Len sa pamätám, že toho

posledného roku, nehľadiac na moju nedočkavosť, aby sa

čím skôr končila lehota, žilo sa mi predsa ľahšie, než všetky
predošlé roky môjho žalára. Po prvé, mal som medzi



areštantmi už veľa priateľov, ktorí nadobudli úplné presved
čenie, že som človek dobrý. Mnohí z nich mi boli oddaní
a úprimne ma mali radi. Pionér sa skoro dal do plaču, keď
ma odprevádzal a môjho druha z väzenia, a keď sme po
tom, už po východe z kátorgy, žili ešte celý mesiac v tom
meste v jednej erárnej budove, prichádzal k nám skoro každý
deň len preto, aby sa na nás podíval. Boly však medzi

areštanty aj osobnosti surové a neprívetivé až do konca.
V posledné časy mal som vôbec viac obľahčení, než za

celú dobu kátorgy. V meste medzi vojenskými dôstojnikmi
našli sa moji známi, ba aj bývalí moji spolužiaci. Obnovil
som styk s nimi. Ich prostredníctvom mohol som si za

opatrovať viac peňazí, mohol som si dopisovať s prí
buznými, ba mohol som dostávať aj knihy. Už niekoľko
rokov som nečítal ani jednej knihy; ťažko vylíčiť ten po
divný a vzrušujúci dojem, aký na mňa spôsobila prvá
kniha, ktorú som prečítal vo väzení. Pamätam sa, že som
začal čítať s večera, keď zavreli kasáreň, a čítal som celú
noc až do svitania. Bolo to číslo istého mesačníka. Zrovná
ako by bola ku mne zaletela zvesť z druhého sveta; celý ten
predošlý život jasne sa zjavil predo mnou a ja snažil som
sa uhádať z prečítaného, ako ďaleko som zostal nazad za

tým životom? Či veľa prežili oni tam bezo mňa, čo nimi tam
teraz hýbe, aké otázky ich teraz zaujímajú? Chytal som
sa jednotlivých slovíček, čítal som medzi riadkami, snažil
som sa vynájsť tajný smysel, narážky na minulosť; vy
hľadával som stopy toho, čo prv za mojich časov búrilo
ľudí, a ako smutne mi bolo teraz, keď som poznal zo sku

točnosti, v akej miere som sa stal cudzím novému životu,
akým som sa stal kusom, odrezaným od celku. Bolo treba
privykať k novému, soznamovať sa s novým pokolením.



Zvlášte som sa dal do čítania stati, pod ktorou som na
šiel meno známeho, blízkeho mi predtým človeka ... Ale
už sa ozývaly i nové mená: objavili sa noví pracovníci a

ja som sa ponáhľal soznámiť sa s nimi.
Prv, za predošlého majora, bolo nebezpečné priniesť knihu

do väzenia. Keby ju boli našli pri prehliadke, nastal by
zcela iste výsluch, vyšetrovanie: „Odkiaľ sú knihy? Kde
si ich vzal? Máš tedy styky?“ ... A preto, zostávajúc bez
kníh, nevoľky som sa zahlboval do seba samého, dával som
si otázky, snažil som sa ich rozriešiť, trápil som sa nimi
časom ... Ale veď sa to nedá všetko ani rozpovedať ...

Do žalára som prišiel v zime, preto som musel byť tiež
v zime prepustený na slobodu, a to toho istého dňa v me

siaci, keď som prišiel. S akou netrpelivosťou som čakal na
zimu, s akou rozkošou som pozoroval koncom leta, ako
vädne lístie na stromoch a bledne tráva v stepi! Leto pre
šlo, zavyl jesenný vietor, začal padať prvý sneh... Nastala
konečne dávno túžená zima. Srdce mi začínalo silne biť
z veľkej predtuchy slobody. Ale divná vec; čím viac plynul
čas a čím viac približovala sa lehota, tým som sa stával
trpelivejším. Posledné dni až som sa podivil a robil som si

výčitky; zdalo sa mi, že som sa stal celkom ľahostajným a

chladnokrvným. Mnohí areštanti, s ktorými som sa po ro
bote stretával na dvore, dávali sa so mnou do reči a po
zdravovali ma;

„Bátuška, Alexander Petrovič, skoro, skoro vyjdete na
slobodu. A nás úbohých necháte tu samotných.“

„A vám, Martynov, skoro vyprší lehota?“ odvetil som mu.

„Mne? Sedem rokov sa tu ešte budem trápiť...“
I vzdychne si, zastaví sa a pozre roztržito, ako by sa

díval do budúcnosti... Áno, mnohí mi priali šťastia úprimne



a s radosťou. Zdalo sa mi, že i všetci ostatní ako by začali
so mnou zachádzať prívetivejšie. K ... činský, Poliak, ro
dom zeman, tichý a skromný mladý človek, chodieval tiež
rád, ako ja, v slobodný čas po dvore. Chcel čistým vzdu
chom a pohybom zachovať svoje zdravie a nahradiť všetok

škodlivý vliv dusných nocí v kasárňach.
„Čakám s netrpelivosťou vašého východa,“ povedal mi

s úsmevom, keď ma raz stretol na prechádzke, „keď vy
vyjdete, budem vedieť, že mi zbýva rovno rok do pre
pustenia na slobodu.“

V predvečer posledného dňa, keď sa zmrklo, obišiel som
na posledok všetky brvná našej ohrady. Kolko tisíc ráz
obchádzal som ich za všetky tie roky! Tu za kasárňami blú
dieval som v prvom roku svojho väzenia sám, ako sirota,
zničený. Pamätám, ako som vtedy rátal, koľko tisíc dní mi
zostalo. Bože môj, ako dávno to bolo! Tuto, v tomto kútku,
zdržoval sa v zajatí náš orol; tuto ma často vstretával
Petrov; on aj teraz kráča mlčky vedľa mňa. V myšlienkach
som sa lúčil s týmito počernelými brvnami ohrady našich
kasáreň. Ako neprívetivo ma prekvapily vtedy v prvé
časy. Zostarely aj ony s tých čias; ale ja som to nepozoroval.
A koľko mladosti je v tých stenách, koľko veľkých síl tu

zahynulo bez príčiny! Veď treba už všetko povedať; veď
tí ľudia, boli neobyčajní ľudia. Veď je možné, že je to naj
nadanejší, najsilnejší ľud zo všetkého nášho ľudu. Ale za

hynuly darmo mohutné sily, zahynuly nenormálne, nezáko

nito, nenávratne. A kto je vinen?
Ráno posledného dňa, pred odchodom na robotu, sotva

začalo svitať, obišiel som všetky kasárne, abych sa rozlúčil
so všetkými areštanty. Mnoho mozolovitých, silných rúk
vztiahlo sa ku mne prívetivo. Niektorí mi stískali ruky cel-



kom priateľsky, ale takých nebolo vela. Iní dobre ponímali,
že sa hneď stanem zcela iným človekom než oni. Vedeli,
že mám v meste známych, že sa odoberem odsial hneď
k pánom a zasadnem vedia tých pánov, ako im rovný.
Rozumeli tomu a lúčili sa so mnou hoc i láskavo, ale ani
z ďaleka nie ako so súdruhom, lež ako by s bárinom. Ale
boli aj takí, čo sa odvracali a v svojej prísnosti neodpove
dali na moje pozdravenie na rozlúčenie. Ba niektorí pozreli
na mňa s akousi nenávisťou.

Zarachotil buben a všetci sa odobrali na robotu, ja som
zostal doma. Sušilov vstal toho rána azda včasnejšie než
všetci ostatní a zo všetkých sil sa staral, aby mi prichystal
čaj. Úbohý Sušilov! dal sa do plaču, keď som mu daroval
svoje obnosené areštantské háby, košele a podkladky pod
putá a trochu peňazí. „Netreba mi toho!“ hovoril on, len
násilne zdržujúc svoje trasúce sa rty. „Ako mi bude, keď
vás ztratím, Alexander Petrovič? S kým ja tu zostanem
bez vás!“ Rozlúčili sme sa aj s Akimom Akimyčom.

„Veď aj vy už skoro!“ hovorím mu.
„Mne ešte veľa, vela rokov zostalo tu sedieť,“ zamrmlal

stisknúc moju ruku. Obňal som ho a pobozkal.
Desať minút po odchode trestancov vyšli sme aj my z vä

zenia, aby sme sa viac doň nevrátili — ja a môj druh,
s ktorým som prišiel. Mali sme ísť priamo do vyhne, aby
rozkovali naše okovy. Vojak s puškou nás už neodpre
vádzal: šli sme s poddôstojníkom. Okovy nám rozkovali
sami naši areštanti v inženierskej dielni. Počkal som, kým
snímu okovy priatelovi; potom som pristúpil aj sám k ná
kove. Kováči ma obrátili chrbtom k sebe, podňal moju
nohu a položili na nákovu ... Starali sa vykonať vec obratne
a čo najlepšie.



„Nýt, nýt obráť najprv..komandoval starší, „nad
stav ho, tak, tak, dobre ... Uder teraz kladivom ..

Okovy spadly. Ja som ich zdvihol... Chcelo sa mi po
držať ich v ruke, pozreť na ne ešte raz, naposledok. Ako

by sa bol divil teraz, že pred chvíľou boly ešte na mojich
nohách.

„Nu s Bohom! s Bohom!“ volali areštanti hrubým, ale

ako by spokojným hlasom.

Áno, s Bohom! Sloboda, nový život, vzkriesenie z mŕt

vych ... Aká to slávna chvíľa!

XI.

M U 2 í K —MARE].
(Úryvok z Dostojevského „Denníka spisovateľovho“.)

Vo väzení bol už druhý deň sviatok. Väzňov nevyvádzali
do roboty, opitých bolo veľa, a vo všetkých kútoch vznikaly
hádky, ozývaly sa nadávky. Hnusné, mrzké pesničky, trhy
pri hre v karty, niekoľko temer na poly usmrtených väzňov,
čo boli potrestaní vlastným súdom druhov za obzvláštné
výtržnosti, prikrytých na posteliach kožuchmi, pokým ne

ožijú, neprecítnu; niekoľko ráz vytasili už aj nože — toto
všetko tieto dva dni sviatkov strýznilo ma až do choroby.
Nemohol som nikdy bez hnusoby dívať sa na korheľstvo
ľudu, a tu, v tomto mieste zvlášte. Tieto dni predstavení do
väzenia ani nenazerali, nerobili prehliadok, nehľadali u väz
ňov schovanej pálenky, ako by ponímali, že raz do roka
treba i týmto vyvrheľom sveta dovoliť, aby si zakorheľo
vali, zalumpovali, ináč by, vraj, bolo horšie. Konečne v mo-



jom srdci rozpálila sa zlosť. Stretol som Poliaka M ... ckého,
z politických väzňov; zamračene na mňa pozrel, zaiskrily
sa mu oči, zasyčal polohlasne, s trasúcimi sa rty: „Je hais
ces brigands!“ (= nenávidím týchto zbojníkov!) a prešiel
mimo. Vrátil som sa do väzenia, hoci som pred štvrť ho
dinou z neho vybehol ani pološialený, keď šesť silných mu
žíkov vrhlo sa naraz na opilého Tatára Gazina a počali
ho biť, aby ho skrotili; bili ho ukrutne, veľblúda by zabili
takými údermi; vedeli však, že je ťažko zabiť tohoto Her
kulesa, preto bili ho bez obavy. Teraz, keď som sa vrátil,
spozoroval som na konci izby na posteli v kúte Gazina,
ktorý bol už bez seba, skoro bez znakov života; ležal pri
krytý kožuchom a všetci ho mlčky obchádzali: lebo pevne
dúfali, že zajtra k ránu príde k sebe; ale po takej bitke
môže človek aj o hodinu byť mŕtvy.

Pretisol som sa k svojmu miestu proti obloku so železnou
mrežou, íahol som si horeznačky, založiac si ruky za hlavu
a zavrel som oči. Rád som tak Iíhaval: spiacemu dajú po
koj a žatým možno sniť a premýšľať. Nesnil som však,
srdce mi nepokojne tĺklo a v ušiach mi znelý slová M ... cké
ho: „Je hais ces brigands!“ Ináče na čo opisovať dojmy; aj
teraz sa mi často o tých časoch sníva a nemám muči
teľnejších snov.

Azda niekto podotkne, že som až podnes skoro ani raz
v tlači neprehovoril o svojom živote na kátorge (ťažké
väzenie v Sibíri s nútenou robotou); „Zápisky z mŕtvého
domu“ som napísal pred pätnástimi rokmi o osobe vy
myslenej, o zločincovi, ktorý zabil svoju ženu. Pripojujem
k tomu, ako podrobnosť, že mnohí z tých čias myslia a tvr
dia, že som bol poslaný do Sibíri pre vraždu svojej ženy.

Pomaly som sa ozaj zamyslel a pohrúžil nespozorovane



do spomienok. Celé štyri roky svojho väzenia pripomínal
som si ustavične celú svoju minulosť a zdá sa mi, že som vo
spomienkach prežil znova celý svoj minulý život. Tieto spo
mienky vystupovaly samy, zriedka som ich úmyselne vy
volával. Začínaly sa z nejakého bodu, črty, niekedy nespozo
rovane a potom pomaly, pomaíučky vyrastaly v celý, celko
ví tý dojem. Rozoberal som tieto dojmy, pripojoval nové rysy
dávno prežitých vecí a hlavne opravoval som ich, opravoval
neustále, a v tom spočívala celá moja zábava.

Tento raz som si pripomenul, neviem ani prečo, nezapo
menutelnú chvíľu zo svojha detstva, keď mi bolo vari deväť
rokov — chvíľu života, o ktorej som sa domnieval, že som
na ňu už celkom zabudol; ale vtedy som neobyčajne mal rád
spomienky z najprvších časov svojho detstva.

Pripomenul som si mesiac august, našu dedinu, suchý a

jasný deň, trochu chladný, vetristý; leto je na sklone a
skoro zase pôjdeme do Moskvy, budeme sa zas celú zimu
nudiť nad francúzskymi úlohami; a mne sa tak nechce z de

diny! Zašiel som za humná, spustil som sa do úžľabiny a

potom do krovia, ktoré na druhej strane tiahlo sa až hen k háju.
Z krovia som videl, ako neďaleko, asi tridsať krokov odo

mňa, orie v poli osamelý mužík. Oral príkro do kopca, kôň
kráča ťažko a časom zaletí ku mne ponúkanie mužíkovo:
„Nu — nu!“ Znám skoro všetkých našich mužíkov, ale ne

viem, ktorý to teraz orie; ale mi je všetko jedno, som celkom

pohrúžený do svojej roboty, som tiež zamestnaný; lámem si

lieskový prút, aby som ním mohol švihať žaby; lieskové

prúty sú krajšie a bezvadnejšie, než brezové. Zaujíma ma
i hmyz a chrobač, sbieram ich; mám rád i maličké, bystré,
černožlté jašteričky, ale hadov sa bojím. Ináč hadi sa vy
skytujú zriedka kedy. Húb je tu málo; na huby sa musí ísť



až do brezového hája a chystám sa, že ta zájdem. Ničoho
v živote som tak nemiloval, ako horu s jej hubami a jaho
dami, jej chrobákmi a vtákmi a veveričkami: tieto dojmy
zostanú mi pre celý život.

Naraz prostred veľkého ticha som jasne a zreteľne počul
krik: „Vlk beží!“ Zakričal som a celý bez seba bežal som
do poľa k orajúcemu mužíkovi.

Bol to náš mužík Marej. Neviem, či je také meno, ale ho
všetci volali Marejom. Bol to mužík asi päťdesiatročný,
tučný, dosť vysoký, s fúzami kde-tu šedivými, s temno

rusou, širokou, dlhou a hustou bradou. Znal som ho, ale do

tej chvíle nikdy sa mi neprihodilo s ním hovoriť. Zastavil
kobylku, keď počul môj krik, a keď som sa rozbehol k nemu
a chytil som sa jednou rukou pluhu a druhou jeho rukáva,
poznal moje ľaknutie.

„Vlk beží!“ vykríkol som ešte raz, ťažko dýchajúc.
Marej podňal hlavu a mimovoľne obozrel sa dookola a na

chvíľočku mi skoro vari aj uveril.
„Kde je vlk?“
„Kričal!... Ktosi práve kričal: ,Vlk beží!“ “ ... povedal

som, zajakajúc sa.

„Ale čo sa ti robí, aký tam vlk, to sa ti len tak zazdalo,
vieš! Kdeže by sa tu vlk vzal!“ bručal a uspokojoval ma.

Ja som sa však celý triasol, ešte silnejšie som sa zachytil jeho
haleny a bol som vari veľmi bledý. Hľadel na mňa s úsme

vom, ale znepokojoval sa o mňa.
„Pozrite sa, ako sa naľakalo, chúďa!“ pokýval hlavou.

„Nu, dosť, môj milý! Neboj sa!“
Natiahol ruku a naraz ma pohladil po tvári.
„Nu, dosť už, Boh s tebou, prežehnaj sa.“ Ale ja som sa

neprežehnal, kúty mojich úst sa zatriasly a to ho, ako sa



zdá, velmi prekvapilo. Natiahol opatrne svoj tlstý, zemou

zamazaný prst s čiernym nechtom a lahunko sa dotkol mo

jich kŕčovite sa trasúcich rtov.
„Ale podívaj sa len,“ usmial sa na mňa takým akoby ma

terinským a dlhým úsmevom.
Konečne som poňal, že vlka tu nieto a že sa mi len za

zdalo, akoby niekto bol zakričal: „Vlk beží!“
„Nu, ja pôjdem,“ riekol som, placho naň pozerajúc.
„Iď len, iď, budem sa za tebou dívať. Veď ja ťa nedám

vlkovi!“ dodal, po materinsky sa na mňa usmievajúc; „nu,
Pánboh s tebou, iď,“ a prežehnal ma rukou, i sám sa prežehnal.

Odchádzal som a obzeral som sa skoro každých desať
krokov. Marej stál so svojou kobylkou, kým som šiel, a dí
val sa za mnou, a vždycky kýval hlavou, keď som sa obozrel.
Keď som vystúpil na svah úžlabiny, k prvej sušiarni, ľaknu
tie ma celkom opustilo, a naraz kde sa vzal, tu sa vzal, pri
skočil ku mne náš dvorový pes Volčok. S Volčkom som sa
už celkom uspokojil a obzeral som sa naposledok na Mareja;
zdalo sa mi, že stále láskavo sa na mňa usmieva akýva hlavou.

„Nu, nu!“ bolo počuť potom opäť jeho ponúkame a ko

bylka opäť ťahala svoj pluh.
To všetko som si, neviem prečo, razom pripomenul s po

divuhodnou akkurátnosťou v podrobnostiach. Naraz som

precitol, sadol som si na posteľ a pamätám sa, že som za
stihol na svojej tvári ešte tichý úsmev rozpomienky. Asi mi

nútu rozpomínal som sa ešte ďalej.
Vtedy, keď som prišiel domov od Mareja, nehovoril som

nikomu o tom, čo sa mi prihodilo. Ba aj na Mareja som
veľmi skoro zabudol. Stretával som sa s ním zriedka-kedy,
nikdy som s ním nehovoril ani o vlkovi, ani o niečom inom,
a tuto naraz, v Sibíri, po dvadsiatich rokoch pripomenul som



si celé to stretnutie s takou jasnosťou, až do poslednej čiarky.
To značí, že zaľahlo nespozorovane do mojej duše, a samo
od seba, mimovoľne, naraz zjavilo sa, ked bolo treba; pri
pomenul som si mužíka, jeho kríže, jeho kývanie hlavou:
„Pozrite sa, ako sa naľakalo, chúďa!“ A najmä ten jeho
tlstý, zemou zamazaný prst, ktorým sa tichučko s plachou
nežnosťou dotkol trasúcich sa mojich rtov. Veru by každé
dieťa uspokojil, ale tu v tomto osamelom stretnutí ako by sa
bolo stalo niečo celkom iného. Keby bol jeho vlastným synom,
nemohol by pozreť na mňa pohľadom, svetlou láskou viac

preniknutým; a kto že ho na to nútil? On bol náš vlastný
poddaný mužík; nikto nevedel, ako ma láskal a nikto ho
za to neodmenil. Hádam, tak veľmi mal rád deti? Aj to

býva. Stretnutie bolo o samote, v šírom poli, a len Boh azda
videl s výšin nebeských, akým hlbokým a osvieteným ľud
ským citom a jakou jemnou, skoro ženskou nežnosťou môže

byť naplnené srdce ináč hrubého, nevedomého, nevoľníckeho
ruského mužíka.

A hľa, keď som vstal s postele a obzeral sa okolo seba,
naraz som pocítil, že sa môžem na týchto nešťastníkov dívať
zcela iným pohľadom a že naraz akýmsi zázrakom zmizla
celkom všetka nenávisť a zloba z môjho srdca. Šiel som a

pozeral som do tvári tých, s ktorými som sa stretal. Tento
oholený a zneuctený mužík s vypáleným znakom na tvári,
tento ožran, čo reve svoju opilú, chrapľavú pesničku, veď
on môže byť práve takým Marejom; či ja môžem nazreť
do jeho srdca? Ešte toho večera som sa stretol s M ... kým.
Nešťastný! On nemohol mať rozpomienok na takého Mareja
a nemohol mať iného náhľadu o týchto ľuďoch, okrem

svojho: „Je hais ces brigands!“
o n i e c.










