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Într-una din primele zile ale lui iulie, catre sears, pe o caldura inabu§itoare, un tânar parasi 
locuinta sa,  o odaita mobilata pe care  o avea in  strada S.,  §i  se indrepta cu pa§i  marunti, 
nehotarât, spre puntea K.

Avusese norocul sa nu-§i intâlneasca gazda pe scard. Odaita pe care o ocupa in mansarda 
unei  case  cu  cinci  etaje  semana  ca  marime  mai  mult  a  dulap  decât  a  camera.  Gazda  –  care  ii 
inchiriase camaruta, ii dadea dejunul §i ii statea la dispozitie pentru orice avea nevoie – locuia cu 
un etaj mai jos §i, de câte ori pleca de acasa, era nevoit sa treaca pe la bucataria ei, a carei u§a 
era  mai  totdeauna  deschisa.  De  fiecare  data  avea  un  sentiment  de  la§itate  de  care  se  ru§ina 
incruntând din sprâncene, caci era mult dator gazdei §i se ferea sa dea ochii cu ea.

De felul lui nu era sfios sau la§, din contra. Traia insa de câtava vreme sub o stare nervoasa 
care se apropia de ipohondrie; inchis in sine, retras, evita orice intâlnire, nu numai cu gazda. Saracia il 
cople§ise, cu toate ca nu-i mai simtea greutatea. Renuntase sa se ocupe de lucrurile practice care 
ii asigurau existenta, nu simtea câtu§i de putin nevoia de a munci. În realitate, nu se temea nici de 
amenintarile ei, dar sa fie nevoit sa se opreasca pe scard, sa asculte tot felul de palavre despre 
lucruri indiferente, toate amenintarile §i plângerile ei, sa caute sa scape prin scuze §i minciuni – 
asta nu! Prefera sa se strecoare pe scard ca o pisica §i s-o §tearga fath sa fie vazut de nimeni.

De altfel, când se vazu in strada, se mira ca de asta data se temuse atât de o intâlnire cu 
gazda.

„Planuiesc o fapta atât de mare §i ma tem de astfel de nimicuri”, se gândi zâmbind straniu. 
„Hmm... Da... totul ii sta omului in putere §i totu§i lass sa-i treaca ocazia pe sub nas numai din 
la§itate... Asta este regula generals... Curios: de ce se teme omul mai mult? De un pas nou, de orice l-
ar putea scoate din obiceiurile lui... Dar prea mult palavragesc §i de aceea nu fac nimic; sau poate §i 
altfel: pentru ca nu fac nimic, de aceea palavragesc. Am invatat sa palavragesc in luna asta, de 
când zac zile  intregi  trântit  intr-un colt §i  ma gândesc la timpuri trecute.  Ei,  da,  pentru ce am 
plecat eu acum de acasa? Sunt in stare sa infaptuiesc  lucrul acela? O iau in serios? Deloc! Ma 
distrez numai cu inchipuiri, nu-i nimic altceva decât o gluma!”

Era  caldura  mare,  zaduf  §i  imbulzeala;  varul,  schelele  binalelor,  caramizile,  praful  §i 
duhoarea speciala, cunoscuta fiecarui locuitor din Petersburg care nu-§i poate permite sa locuiasca 
vara la lark toate acestea influentau in rau nervii irita i ai tânarului. Mirosul nesuferit al cârciumilor 
foarte numeroase din cartier §i betivii de care te loveai la fiecare pas, de§i era zi de lucru, completau 
coloritul trist al tabloului. O expresie de adânca scârba se zugravi un moment pe trasaturile fine ale 
tânarului. Trebuie sa spunem ca era un barbat frumos, de statura mai mare decât mijlocie, cu par 
de un blond inchis §i ochii mari, caprui, de o rara frumusete. Se adânci insa curând in gânduri §i 
se departs fard a da atentie celor din jurul sau, de care de altfel nici nu voia sa tins seama. 
Mormai din când in când câteva cuvinte  §i i§i dadu inca o data seama ca luase obiceiul de a 
vorbi singur. Observa, de asemenea, ca gândurile ii sunt incâlcite §i se simtea foarte slab; de doud 
zile nu mâncase aproape nimic.

Era atât de prost imbracat,  incât chiar unui om deprins cu saracia i-ar fi  fost  ru§ine sa 
iasa ziua  in  zdrentele  acelea  pe  strada,  de§i  in  cartierul  in  care  se  afla  cu  greu  s-ar  fi  mirat 
cineva de imbracaminte proasta. Situat in apropierea pietei, format in mare parte din cladiri cu o 
constructie  speciala §i  locuit  de  muncitori  §i  meseria§i  care  se  ingramadesc  in  strazile  §i 



ulicioarele interioare ale Petersburgului, tabloul general al cartierului era atât de impanat cu oameni 
prost imbracati,  incât aparitia unuia in plus nu mai putea produce mirare. În sufletul tânarului se 
adunase insa atâta dispret incât, in ciuda susceptibilitatii sale aproape copilare§ti, ajunsese sa 
nu se mai ru§ineze de zdrentele pe care le purta. Altfel ar fi fost daca intâlnea vreun cunoscut sau un 
fost coleg, pe care ii evita cu desavâr§ire. Se opri totu§i când auzi strigându-se in gura mare in urma 
lui:

— „Mai,  Ala cu palaria nemleasca!” Era un betiv transportat undeva intr-o carula mare, 
taraneasca, care zbiera cât il Linea gura, aratându-l cu mâna. Tânarul i§i smuci palaria cu o mi§care 
brusca. Era o palarie inalta ce fusese cumparata odata in magazinul Zimermann, dar care acum era 
invechita, inro§ita pe alocuri, gaurita, plina de pete, fdra borduri  §i turtita intr-o parte. Dar nu 
ru§inea il cople§i, ci mai mult teama.

„Stiam eu!” murmurs consternat. „Mi-a trecut asta prin gând! O prostie, o nimica toata imi 
poate strica planul! Pălaria atrage atentia...  E caraghioasa §i  de asta sare in ochi. La zdrentele 
mele se potrive§te o  §apca, chiar de-ar fi numai un fel de capac, dar o astfel de oala, nu. Oamenii 
observa o asemenea palarie de la o leghe departare §i-§i aduc aminte de ea... Mai cu seams i§i 
reamintesc în urmă §i, fara sa-ti dai seama, s-a stabilit un indiciu. În asemenea cazuri trebuie sa 
atragi  cât  mai  putin  atentia...  Nimicurile  formeaza  punctul  principal.  Tocmai  nimicurile  strica 
totul...”

Nu se ducea departe; §tia pâns §i câti pa§i are de facut de la u§a locuintei sale – §apte 
sute treizeci in cap! Îi numarase odata, la inceput, când planul incepuse sa-i incolleasca in minte. 
Pe atunci, se juca numai cu gândul  asta grozav  §i totodata atragator; nu credea ca fantezia ar 
putea deveni realitate. Acum, dupa o lung, privea lucrul din alt punct de vedere §i, cu toate ca in 
monologurile lui i§i ironiza slabiciunea §i nehotarârea, incepuse sa considere „grozava” fantezie 
ca realizabila, chiar daca nu se simlea inca hotarât. Se ducea acum acolo spre a face o proba §i 
devenea tot mai tulburat la fiecare pas.

Cuprins de un tremur nervos  §i aproape fard respiratie, se apropia de o cladire mare, ale 
carei fatade raspundeau una pe canal §i cealalta in strada... Casa, compusa din multe apartamente 
mici,  era locuita de tot felul de oameni de rând: croitori,  lacatu§i,  bucatarese,  germani de toate 
profesiunile,  fete publice,  mici functionari  §.a.  Prin ambele porti  §i  in amândoua curdle era o 
forfota continua; trei sau patru servitori erau insarcinati cu supravegherea casei. Tânarul fu foarte 
multumit ca niciunul din ei nu-i ie§i in cale §i se strecura neobservat pe prima scara din dreapta 
portii  – o scara de serviciu ingusta §i  intunecoasa pe care o cuno§tea  §i  care-i  convenea.  În 
intunericul acela nu era expus niciunei priviri curioase.

„Daca acum mi-e a§a frica, cum va fi când ma voi decide sa aduc la indeplinire proiectul 
meu?” se gândi fara voie pe când urca scara ce ducea la catul al patrulea. Se lovi de câtiva soldati 
liberati care mutau ni§te mobile. Aflase mai inainte ca apartamentul care se golea era locuit  de o 
familie de functionari. „Neamtul se muta, a§a ca partea aceasta a etajului al patrulea va fi locuita 
câtva timp numai de o batrâna... În orice caz, asta e o imprejurare favorabila”, i§i zise §i suna la u§a 
batrânei.  Clopotul  produse  un  sunet  u§or,  ca  §i  cum  ar  fi  fost  de  tinichea.  Asemenea  clopote  se 
intrebuinteaza  de  obicei  la  toate  locuintele  modeste  ale  unei  cladiri  mari.  Parea  ca  sunetul 
clopotului,  pe  care  il  uitase  cu  totul,  ii  reamintea  ceva.  Tresari;  nervii  ii  slabisera  mult.  U§a  fu 
intredeschisa indata §i locatara il privi pe vizitator cu o neincredere vadita; i se zareau numai ochii 
lucind in intuneric. Când zari sala plina de oameni, prinse curaj §i deschise u§a. Tânarul intra intr-o 
incapere intunecoasa, impartita in doud printr-un perete de scânduri; in dosul peretelui era situata 
mica  bucatarie  a  apartamentului.  Batrâna  se  opri  tacuta  in  fata  lui  §i-l  masura  cu  o  privire 
intrebatoare.  Era  o  femeiu§ca  scofâlcita  de  vreo  §aizeci  de  ani,  cu  ochi  mici,  patrunzatori  §i 
perfizi,  cu  nasul  mic  §i  ascutit.  Umbla  cu  capul  gol,  iar  parul  blond  deschis,  care  incepuse  sa 
carunteasca, lucea ca uns cu grasime.

Cu  toata  caldura,  purta  pe  umeri  o  haina  veche  imblanita,  gâtul  lung  §i  sublire  ii  era 
infa§urat cu un petec de flanela; tu§ea §i scuipa la fiecare moment. Parea ca tânarul o privise cam 
ciudat, caci in ochii ei straluci iar neincrederea de mai-nainte.

— Sunt Raskolnikov, studentul; am fost acum o lund la dumneata, se grabi sa spuna tânarul 



§i, gândindu-se ca trebuie sa fie amabil, inclina u§or capul.  Mi-aduc aminte, tătucule, mi-aduc 
bine aminte că ai fost aici, răspunse bătrâna prudent şi cu ochi intrebători aţintiţi pe faţa lui.

Ei, da... Am venit să facem iar o afacere, continuă Raskolnikov jenat şi in acelaşi 
timp mirat de neincrederea bătrânei.

„Poate că este totdeauna aşa şi prima oară n-am observat”, se gândi, penibil impresionat.
Bătrâna tăcu ca şi cum s-ar fi gândit la ceva; pe urmă trecu la o parte şi, arătând spre uşa de 

intrare a camerei, lăsă loc vizitatorului să treacă inainte, zicându-i:
Intră, tătucule!

Odăiţa  in  care  intră  tânărul  era  tapetată  cu  galben  şi  avea  perdele  de  tulpan  alb  şi 
ferestrele impodobite cu ghivece de muşcată; soarele coborând spre apus o lumina cu ultimele sale 
raze.

„Tot astfel va luci  şi  atunci  soarele”, gândi fără voie Raskolnikov, in vreme ce privirea ii 
aluneca prin odaie pentru a se obişnui cu orânduirea lucrurilor. Ceva deosebit nu era de văzut in 
cameră: mobila veche de lemn galben se compunea dintr-o canapea mare cu răzămătoare indoită, o 
masă ovală in faţa canapelei, o măsuţă de toaletă cu oglindă intre ferestre, câteva scaune lângă 
perete şi două sau trei tablouri ieftine cu rame galbene, reprezentând nemţoaice tinere cu păsări in 
mână.  Într-un colţ,  sub icoană,  ardea  o candelă.  Mobilele  şi  scândurile  erau  bine frecate,  totul 
strălucea de curăţenie. În toată casa nu s-ar fi putut găsi un fir de praf. „Asta este opera Lisavetei”, 
işi zise tânărul. „Asemenea curăţenie găseşti mai cu seamă la văduvele bătrâne şi răutăcioase”, 
continuă Raskolnikov in gând şi aruncă o privire cercetătoare spre uşa ascunsă sub o perdea de 
stambă a celeilalte odăiţe, in care se afla patul şi scrinul bătrânei. Aceste două camere compuneau 
intreaga locuinţă.

Ce doreşti? il chestionă bătrâna, intrând şi aşezându-se inaintea lui pentru a-l putea 
privi drept in faţă.

Îţi aduc un amanet. Iată-l!
Scoase din buzunar un ceasornic de argint vechi şi turtit, având gravat un glob pe capacul de 

dedesubt. Lanţul era de oţel.


