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Ε πιτέλους, γύρισα ύστερα από δυο βδομάδες 
απουσίας. Οι δικοί μας βρίσκονταν από τρεις 
κιόλας μέρες στο Ρουλέτενμπουργκ. Νόμιζα 

ότι με περιμένουν πώς και πώς, αλλά έπεσα έξω. Ο στρα-
τηγός έδειξε εξαιρετική αδιαφορία. Μου μίλησε με υπε-
ροψία και με ξαπόστειλε στην αδελφή του. Ήταν φανερό 
ότι κάπου είχαν οικονομήσει λεφτά. Μου φάνηκε μάλι-
στα ότι ο στρατηγός ντρεπόταν λιγάκι να με κοιτάξει. Η 
Μαρία Φιλίποβνα ήταν πνιγμένη με τις δουλειές και άλ-
λαξε μαζί μου μόνο δυο λόγια, τα χρήματα όμως τα πήρε, 
τα μέτρησε κι άκουσε προσεκτικά ολόκληρη την αναφορά 
μου. Περίμεναν το μεσημέρι για φαγητό τον Μιεζιέντσοφ, 
τον Γαλλάκο και, ακόμα, έναν Εγγλέζο. Όπως πάντα, μό-
λις εξοικονομήσουν λεφτά, δίνουν αμέσως επίσημο γεύ-
μα, από κείνα που συνηθίζονται στη Μόσχα. Η Πολίνα 
Αλεξάντροβνα, όταν με είδε, με ρώτησε γιατί καθυστέρησα 
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τόσο και, δίχως να περιμένει την απάντησή μου, με παρά-
τησε κι έφυγε. Φυσικά και το έκανε επίτηδες. Πρέπει όμως 
να εξηγηθούμε. Έχουν μαζευτεί πολλά.

Μου δώσανε μια καμαρούλα στον τέταρτο όροφο του 
ξενοδοχείου. Εδώ είναι γνωστό ότι ανήκω στην ακολου-
θία του στρατηγού. Όλα δείχνουν πως πρόλαβαν κιόλας 
να κάνουν αισθητή την παρουσία τους. Όλοι εδώ θεωρούν 
τον στρατηγό έναν πάμπλουτο Ρώσο αριστοκράτη. Προτού 
ακόμα φάμε για μεσημέρι, ανάμεσα σε άλλες παραγγελίες, 
μου έδωσε να χαλάσω δυο χαρτονομίσματα των χιλίων 
φράγκων. Τα χάλασα στο γραφείο του ξενοδοχείου. Τώρα 
θα μας έχουν για εκατομμυριούχους, τουλάχιστον για μια 
ολόκληρη βδομάδα. Ετοιμαζόμουνα κιόλας να πάρω τον 
Μίσα και τη Νάντια και να τους πάω περίπατο, όταν από 
τη σκάλα με κάλεσαν στον στρατηγό. Του είχε έρθει η ιδέα 
να μάθει πού θα τους πήγαινα. Είναι βέβαιο πως αυτός ο 
άνθρωπος δεν μπορεί να με κοιτάξει στα μάτια. Πολύ θα 
το ήθελε, μα του απαντώ κάθε φορά μ’ ένα βλέμμα τόσο 
δια περαστικό, δηλαδή με τέτοια αναίδεια, που σαν να τα 
χάνει. Μου μίλησε με πολύ στόμφο, κολλώντας αργά τη 
μια φράση πίσω από την άλλη, και αφού τελικά μπερδεύ-
τηκε ολότελα, μου έδωσε να καταλάβω ότι πρέπει να κάνω 
τον περίπατο με τα παιδιά κάπου μακριά από το καζίνο, στο 
πάρκο. Στο τέλος θύμωσε για τα καλά και είπε απότομα:

«Γιατί διαφορετικά μπορεί να τα πάτε στο καζίνο, στη 
ρουλέτα. Με συγχωρείτε» πρόσθεσε «αλλά το ξέρω ότι είστε 
ακόμα αρκετά επιπόλαιος και ικανός να παίξετε. Όπως και 
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να ’χει, παρόλο που δεν είμαι ο μέντοράς σας, κι ούτε επιθυ-
μώ ν’ αναλάβω αυτό τον ρόλο, έχω τουλάχιστον το δικαίωμα 
να θέλω, ας το διατυπώσω έτσι, να μη με εκθέσετε…».

«Μα αφού δεν έχω καν χρήματα» του απάντησα ήρε-
μα. «Για να χάσεις στο παιχνίδι, πρέπει να τα έχεις».

«Θα τα πάρετε αμέσως» αποκρίθηκε ο στρατηγός και 
κοκκίνισε λιγάκι.

Έψαξε στο γραφείο του, κοίταξε στο σημειωματάριό του 
και διαπίστωσε ότι μου χρωστούσε περίπου εκατόν είκοσι 
ρούβλια.

«Πώς θα λογαριαστούμε;» έκανε. «Πρέπει να τα με-
τατρέψουμε σε τάλιρα. Εδώ, πάρτε εκατό τάλιρα για να 
στρογγυλέψουμε τον λογαριασμό. Τα άλλα δεν πρόκειται 
φυσικά να τα χάσετε».

Πήρα τα χρήματα αμίλητος.
«Σας παρακαλώ, μη θυμώνετε με τα λόγια μου, θίγε-

στε τόσο εύκολα… Αν σας έκανα αυτή την παρατήρηση, 
την έκανα για να σας προφυλάξω, και φυσικά έχω κάποιο 
δικαίωμα…»

Γυρίζοντας σπίτι με τα παιδιά πριν από το γεύμα, συνά-
ντησα μια ολόκληρη καβαλαρία. Οι δικοί μας είχαν πάει 
να επισκεφτούν κάποια ερείπια. Δυο θαυμάσιες άμαξες, 
υπέροχα άλογα! Η δεσποινίς Μπλανς στην ίδια άμαξα με 
τη Μαρία Φιλίποβνα και την Πολίνα. Ο Φραντσέζος, ο 
Εγγλέζος κι ο στρατηγός μας καβάλα. Οι περαστικοί στα-
ματούσαν να χαζέψουν. Είχαν καταφέρει να κάνουν εντύ-
πωση, μόνο που ο στρατηγός δεν τη γλιτώνει. Λογάριασα 
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ότι με τις τέσσερις χιλιάδες φράγκα που έφερα, κι αν προ-
σθέσουμε και εκείνα που φαίνεται πως πρόλαβαν κάπου 
να οικονομήσουν, έχουν τώρα κάπου επτά με οκτώ χιλιά-
δες φράγκα. Είναι πολύ λίγα για τη δεσποινίδα Μπλανς!

Η δεσποινίς Μπλανς μένει στο ξενοδοχείο μας, μαζί 
με τη μητέρα της. Κάπου δω μένει κι ο Γαλλάκος μας. Οι 
λακέδες τον αποκαλούν «ο κύριος κόμης». Η μητέρα της 
δεσποινίδας Μπλανς ονομάζεται «κυρία κόμισσα». Ποιος 
ξέρει, μπορεί και στ’ αλήθεια να είναι κόμης και κόμισσα.

Ήμουνα σίγουρος ότι ο κύριος κόμης δεν θα με γνώρι-
ζε όταν θα μαζευόμασταν για φαγητό. Στον στρατηγό ούτε 
που του πέρασε από το μυαλό να μας γνωρίσει, ή έστω να 
με συστήσει σ’ εκείνον. Και ο κύριος κόμης είχε πάει στη 
Ρωσία και ξέρει τι ασήμαντο πλάσμα είναι αυτό που ονομά-
ζουν ουτσίτελ.* Όμως, εδώ που τα λέμε, με ξέρει πολύ καλά. 
Πρέπει όμως να ομολογήσω ότι παρουσιάστηκα στο γεύμα 
απρόσκλητος. Καταπώς φαίνεται, ο στρατηγός είχε ξεχάσει 
να δώσει οδηγίες, διαφορετικά σίγουρα θα μ’ έστελνε να 
φάω στο table d’hote.** Εμφανίστηκα από μόνος μου και ο 
στρατηγός με κοίταξε με δυσαρέσκεια. Η καλόκαρδη Μαρία 
Φιλίποβνα μου έδειξε αμέσως ένα κάθισμα, ενώ η συνά-
ντηση με τον μίστερ Άστλεϊ μ’ έβγαλε από τη δύσκολη θέση. 
Και, δίχως να το θέλω, βρέθηκα ν’ ανήκω στην παρέα τους.

Αυτόν τον παράξενο Άγγλο τον πρωτοσυνάντησα στην 

* Δάσκαλος, στα ρωσικά.
** Κοινό τραπέζι. (Γαλλικά στο πρωτότυπο.)
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Πρωσία, σ’ ένα βαγόνι του τρένου, όπου καθόμασταν ο 
ένας αντικριστά στον άλλο, τότε που ταξίδευα να προλά-
βω τους δικούς μας. Ύστερα έπεσα επάνω του μπαίνοντας 
στη Γαλλία και τέλος στην Ελβετία, δηλαδή δυο φορές σ’ 
αυτές τις δυο βδομάδες, και τώρα πια τον αντάμωσα στο 
Ρουλέτενμπουργκ. Στη ζωή μου δεν συνάντησα άνθρωπο 
πιο συνεσταλμένο από κείνον. Είναι συνεσταλμένος μέ-
χρι βλακείας και φυσικά το ξέρει κι ο ίδιος, γιατί δεν είναι 
καθόλου κουτός. Όμως, εδώ που τα λέμε, είναι πολύ συ-
μπαθητικός και ήσυχος. Τον ανάγκασα να ξανοιχτεί στην 
πρώτη συνάντησή μας στην Πρωσία. Μου δήλωσε ότι 
είχε πάει το φετινό καλοκαίρι στο Βόρειο Ακρωτήριο κι 
ότι πολύ θα ήθελε να επισκεφτόταν το πανηγύρι του Νίζνι 
Νόβγκοροντ. Δεν ξέρω πώς γνωρίστηκε με τον στρατηγό. 
Μου φαίνεται πως είναι ερωτευμένος μέχρι τα μπούνια με 
την Πολίνα. Όταν εκείνη μπήκε, αναψοκοκκίνισε σαν τη 
φωτιά. Χάρηκε πολύ που κάθισα δίπλα του στο τραπέζι 
και φαίνεται πως με θεωρεί κιόλας γκαρδιακό του φίλο.

Στο τραπέζι ο Γαλλάκος είχε πάρει πολύ αέρα. Φερό-
ταν σε όλους υπεροπτικά και αγέρωχα. Ενώ στη Μόσχα, 
θυμάμαι, αμολούσε μεγαλοστομίες. Τώρα μιλούσε αστα-
μάτητα για τα οικονομικά και τη ρωσική πολιτική. Ο 
στρατηγός πότε πότε αποτολμούσε να του φέρει κάποια 
αντίρρηση, μα σεμνά, τόσο μόνο όσο χρειαζόταν για να 
δια φυλάξει το κύρος του.

Είχα μια παράξενη διάθεση. Φυσικά είχα προλάβει, 
πριν ακόμη φτάσουμε στη μέση του γεύματος, να θέσω 
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στον εαυτό μου το συνηθισμένο μου ερώτημα: «Γιατί τρα-
βιέμαι μ’ αυτό τον στρατηγό και δεν τους έχω παρατήσει 
προ πολλού;». Πότε πότε έριχνα και καμιά ματιά στην 
Πολίνα Αλεξάντροβνα. Εκείνη δεν με πρόσεχε καθόλου. 
Τελικά, με κυρίευσε ο θυμός κι αποφάσισα να ξεσπαθώσω.

Η ιστορία άρχισε όταν στα ξαφνικά, χωρίς κανέναν 
λόγο, ανακατεύτηκα, φωνάζοντας και δίχως να ζητήσω 
άδεια, σε ξένη συζήτηση. Εκείνο που επιδίωκα βασικά 
ήταν να στήσω καβγά με τον Γαλλάκο. Στράφηκα στον 
στρατηγό και απρόσμενα του είπα δυνατά και φανερά, και 
μου φαίνεται διακόπτοντάς τον κιόλας, ότι τούτο το καλο-
καίρι είναι σχεδόν αδύνατον για τους Ρώσους να φάνε στα 
ξενοδοχεία σε κοινά τραπέζια. Ο στρατηγός στύλωσε επά-
νω μου ένα απορημένο βλέμμα.

«Αν είστε άνθρωπος που σέβεται τον εαυτό του» συ-
νέχισα «θα συγκρουστείτε οπωσδήποτε και θα είστε ανα-
γκασμένος ν’ ανέχεστε χονδροειδέστατες προσβολές. Στο 
Παρίσι και στον Ρήνο, ακόμα και στην Ελβετία, στα κοινά 
τραπέζια μαζεύονται τόσοι Πολωνοί και Φραντσέζοι, που 
συμπαθιούνται μεταξύ τους, ώστε δεν έχετε καμιά πιθανό-
τητα να αρθρώσετε έστω μια λέξη αν είστε Ρώσος».

Αυτά τα είπα στα γαλλικά. Ο στρατηγός με κοίταζε σα-
στισμένος, μην ξέροντας αν έπρεπε να θυμώσει ή απλώς 
να εκπλαγεί που ξεχάστηκα σε τέτοιο σημείο.

«Αυτό σημαίνει πως κάποιος κάποτε σας έβαλε στη 
θέση σας» είπε ο Γαλλάκος, τάχα αδιάφορα και περιφρο-
νητικά.
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«Στο Παρίσι τσακώθηκα αρχικά μ’ έναν Πολωνό» του 
απάντησα «κι έπειτα μ’ έναν Γάλλο αξιωματικό που υπο-
στήριζε τον Πολωνό. Όμως μερικοί Γάλλοι πήραν το μέ-
ρος μου, όταν τους διηγήθηκα πως λίγο έλειψε να φτύσω 
στον καφέ ενός μονσινιόρ».*

«Να φτύσετε;» ρώτησε ο στρατηγός με έπαρση και με 
αμηχανία, κι έριξε μάλιστα μια ματιά ολόγυρα.

Ο Γαλλάκος με περιεργαζόταν δύσπιστα.
«Μάλιστα» αποκρίθηκα. «Δυο ολόκληρες μέρες γνώ-

ριζα ότι ίσως χρειαστεί να πεταχτώ, σχετικά με την υπό-
θεσή μας, για λίγο στη Ρώμη. Πήγα λοιπόν στα γραφεία 
της πρεσβείας του Νούντσιου στο Παρίσι για να θεωρή-
σουν το διαβατήριό μου. Εκεί με υποδέχθηκε ένας αβάς, 
καμιά πενηνταριά χρονών, λιπόσαρκος, με κοκκινισμένο 
πρόσωπο, κι αφού μ’ άκουσε ευγενικά αλλά εξαιρετικά 
ψυχρά, με παρακάλεσε να περιμένω. Παρόλο που βιαζό-
μουνα, κάθισα φυσικά να περιμένω. Έβγαλα την Εθνική 
Γνώμη και βάλθηκα να διαβάσω ένα φοβερό υβρεολόγιο 
εναντίον της Ρωσίας. Στο μεταξύ άκουσα από το διπλανό 
δωμάτιο κάποιον να περνάει στον μονσινιόρ, είδα και τον 
αβά μου να του κάνει ρεβεράντζες. Απευθύνθηκα ξανά σ’ 
αυτόν με την ίδια παράκληση. Με παρακάλεσε, ακόμα πιο 
ψυχρά, να περιμένω. Ύστερα από λίγο μπήκε ένας άλλος 
άγνωστος, αυτός όμως για δουλειά. Ήταν ένας Αυστριακός. 
Ο αβάς άκουσε τι είχε να του πει και τον έστειλε αμέσως 

* Αξιωματούχος του Βατικανού.
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επάνω. Τότε έγινα θηρίο. Πλησίασα τον αβά και του είπα 
αποφασιστικά πως, μια κι ο μονσινιόρ δεχόταν, μπορούσε 
να τελειώνει και μαζί μου. Ο αβάς ξαφνικά πισωπάτησε 
κατάπληκτος. Του ήταν τελείως αδιανόητο πώς ένας τιπο-
τένιος Ρώσος μπορεί να συγκρίνει τον εαυτό του με τους 
φίλους του μονσινιόρ! Με τον πιο αυθάδη τρόπο, σαν να 
χαιρόταν που του δινόταν η ευκαιρία να με προσβάλει, με 
κοίταξε από πάνω ως κάτω και φώναξε: “Είναι δυνατόν 
να νομίζετε ότι για χάρη σας ο μονσινιόρ θ’ αφήσει τον 
καφέ του;”. Τότε φώναξα ακόμα πιο δυνατά από κείνον: 
“Μάθετε λοιπόν πως φτύνω τον καφέ του μονσινιόρ σας! 
Αν τούτη τη στιγμή δεν προβείτε στη διεκπεραίωση του 
διαβατηρίου μου, θα πάω να τον δω μόνος μου!”. 

»“Πώς! Τη στιγμή που μαζί του βρίσκεται ένας καρ-
δινάλιος!” έβαλε τις φωνές ο αβάς. Τραβήχτηκε με φρίκη 
από κοντά μου, όρμησε στην πόρτα και, απλώνοντας σε 
σχήμα σταυρού τα χέρια του, μου έδειξε ότι προτιμάει να 
πεθάνει παρά να μ’ αφήσει να περάσω. 

»Τότε του δήλωσα πως, σαν αιρετικός και βάρβαρος 
που είμαι, όλους αυτούς τους αρχιεπισκόπους, καρδινά-
λιους, μονσινιόρους κτλ. κτλ. τους γράφω στα παλιά μου 
τα παπούτσια. Με άλλα λόγια, του έδειξα καθαρά ότι δεν 
θα ξεκολλούσα. Ο αβάς με κοίταξε με αβυσσαλέο μίσος, 
άρπαξε μετά το διαβατήριο από τα χέρια μου και το πήγε 
επάνω. Ύστερα από ένα λεπτό ήταν θεωρημένο». 

«Εδώ το ’χω. Θέλετε να του ρίξετε μια ματιά;» Έβγαλα 
το διαβατήριό μου και έδειξα τη θεώρηση της Ρώμης.
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«Όμως εσείς…» άρχισε να λέει ο στρατηγός.
«Σας έσωσε ότι δηλώσατε πως είστε βάρβαρος κι αιρε-

τικός» έκανε μ’ ένα στραβό χαμόγελο ο Φραντσέζος. «Τε-
λικά, δεν ήταν και τόσο χαζό».

«Είναι δηλαδή δυνατόν να μας βλέπουν έτσι, εμάς τους 
Ρώσους; Καθόμαστ εδώ, δεν τολμούμε να βγάλουμε άχνα 
και είμαστε έτοιμοι ακόμα και ν’ αρνηθούμε ότι είμαστε 
Ρώσοι. Τουλάχιστον στο Παρίσι, στο ξενοδοχείο μου, άρ-
χισαν να μου φέρονται με πολύ μεγαλύτερο σεβασμό όταν 
τους διηγήθηκα τον καβγά μου με τον αβά. Ένας χοντρός 
Πολωνός, ο πιο εχθρικός άνθρωπος που καθόταν στο τρα-
πέζι απέναντί μου, μαζεύτηκε. Οι Γάλλοι με ανέχτηκαν 
ακόμα κι όταν τους διηγήθηκα ότι πριν από δυο χρόνια 
είχα δει έναν άνθρωπο που, το 1812, κάποιος Γάλλος 
στρατιώτης του Σώματος Κυνηγών τον είχε πυροβολήσει 
μόνο και μόνο για ν’ αδειάσει το όπλο του. Αυτός ο άν-
θρωπος τότε ήταν ένα δεκάχρονο παιδί και η οικογένειά 
του δεν είχε προλάβει να φύγει από τη Μόσχα».

«Αδύνατον!» έγινε έξω φρενών ο Γαλλάκος. «Ένας 
Γάλλος στρατιώτης δεν θα πυροβολούσε ποτέ ένα παιδί».

«Κι όμως, έγινε» αποκρίθηκα. «Αυτό μου το διηγήθη-
κε ένας αξιόπιστος απόστρατος λοχαγός και είδα με τα μά-
τια μου την ουλή από τη σφαίρα στο μάγουλό του».

Ο Γάλλος άρχισε να μιλάει γρήγορα και να λέει πολλά. 
Ο στρατηγός πήγε να τον υποστηρίξει, αλλά του σύστησα 
να διαβάσει έστω και αποσπάσματα από τα Απομνημονεύ-
ματα του στρατηγού Πιερόβσκι, που το 1812 ήταν αιχμά-
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λωτος των Γάλλων. Τελικά, η Μαρία Φιλίποβνα άλλαξε 
κουβέντα, για να διακόψει τη συζήτηση. Ο στρατηγός είχε 
δυσαρεστηθεί πολύ μαζί μου, γιατί ο Γάλλος κι εγώ αρχί-
σαμε σχεδόν να φωνάζουμε. Όμως στον μίστερ Άστλεϊ ο 
καβγάς μου με τον Γάλλο φαίνεται να άρεσε πολύ. Όταν 
σηκωθήκαμε από το τραπέζι, μου πρότεινε να πιούμε μαζί 
ένα ποτήρι κρασί.

Το βράδυ, κάτι που έπρεπε να γίνει, μπόρεσα να κου-
βεντιάσω για ένα τέταρτο με την Πολίνα Αλεξάντροβνα. 
Η κουβέντα μας έγινε την ώρα του περιπάτου. Όλοι μας 
πήγαμε στο πάρκο, στο καζίνο. Η Πολίνα κάθισε σ’ ένα 
παγκάκι αντίκρυ στο σιντριβάνι και άφησε τη Νάντιενκα 
να παίξει με άλλα παιδιά εκεί κοντά. Άφησα κι εγώ τον 
Μίσα να πάει στο σιντριβάνι και μείναμε, επιτέλους, μόνοι.

Στην αρχή μιλήσαμε, φυσικά, για δουλειές. Η Πολίνα 
θύμωσε πολύ όταν της παρέδωσα μόνο επτακόσια φιορί-
νια. Ήταν σίγουρη ότι θα της έφερνα από το Παρίσι, με 
υποθήκη τα διαμάντια της, τουλάχιστον δυο χιλιάδες φιο-
ρίνια, μπορεί και περισσότερα.
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«Έχω μεγάλη ανάγκη από λεφτά» μου είπε. «Πρέπει 
να τα βρω, διαφορετικά είμαι χαμένη».

Άρχισα να τη ρωτώ τι έγινε κατά την απουσία μου.
«Τίποτα, εκτός απ’ το ότι λάβαμε δυο ειδήσεις από την 

Πετρούπολη: αρχικά ότι η γιαγιά ήταν πολύ άσχημα και, 
μετά από δυο μέρες, πως μάλλον έχει πεθάνει. Αυτή η εί-
δηση ήρθε από τον Τιμοφέι Πιετρόβιτς» πρόσθεσε η Πο-
λίνα «και είναι ένας άνθρωπος πολύ αξιόπιστος. Περιμέ-
νουμε την τελευταία, την τελική είδηση».

«Δηλαδή όλοι εδώ βρίσκονται σε αναμονή;» ρώτησα.
«Φυσικά, όλοι και όλα. Έξι ολόκληρους μήνες σ’ αυτό 

ελπίζανε».
«Ελπίζατε κι εσείς;» ρώτησα.
«Μα αφού δεν έχω καμιά συγγένεια μαζί της. Δεν εί-

μαι παρά η προγονή του στρατηγού. Είμαι όμως σίγουρη 
ότι θα με θυμηθεί στη διαθήκη της».

«Έχω την εντύπωση ότι θα έχετε ένα μεγάλο μερίδιο» 
της είπα με σιγουριά.

«Ναι, μ’ αγαπούσε. Αλλά πώς κι έχετε εσείς αυτή την 
εντύπωση;»

«Πέστε μου» της απάντησα με ερώτηση στην ερώτησή 
της «είναι κι ο μαρκήσιός μας μυημένος στα οικογενειακά 
μυστικά;».

«Κι εσάς τι σας νοιάζει;» ρώτησε η Πολίνα και με κοί-
ταξε ψυχρά και αυστηρά.

«Και βέβαια με νοιάζει. Αν δεν κάνω λάθος, ο στρατη-
γός πρόλαβε κιόλας να του ζητήσει δανεικά».


