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Κρακοβία, Πολωνία  
Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 1939

Οι πολωνικές λέξεις που είχαν αποτυπωθεί πάνω στην 
πλακέτα έγραφαν «Δείξε Προσοχή», και τα εβραϊκά γράμ
ματα από κάτω λογικά επαναλάμβαναν την πρόταση αυτή. 
Χρωματιστές εικόνες που παρουσίαζαν με παραδείγματα 
την αλφάβητο ήταν κολλημένες στον τοίχο πλαισιώνο
ντας την πλακέτα. Για το γράμμα «L», η εικόνα έδειχνε ένα 
κοριτσάκι να σπρώχνει ένα καρότσι κούκλας.

Ξαφνικά, η οσμή της ρημαγμένης σάρκας ήταν έντονη, 
βαριά. Έφτασε στα ρουθούνια του απρόσμενα, έτσι που ο 
Μπόρα έκανε μεταβολή και κατευθύνθηκε προς το κέντρο 
του δωματίου, όπου έστεκε ένας στρατιωτικός νοσοκόμος 
φορώντας γάντια και χειρουργική μάσκα. Δίπλα του, κα
τακλύζοντας την αίθουσα με φως, τρία ορθάνοιχτα παρά
θυρα άφηναν να περάσει μέσα ο απογευματινός ήλιος κι 
ένα χλιαρό απογευματινό αεράκι.

Έξι θρανία είχαν τοποθετηθεί στη σειρά, σε δυάδες, 
και τα κορμιά με τις στρατιωτικές στολές κείτονταν πάνω 
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τους, ακουμπισμένα σε φύλλα μουσαμά. Από τις άκρες 
των θρανίων είχε στάξει αίμα, που είχε περάσει από τα 
μικρά κενά ανάμεσα στους μουσαμάδες. Οι μεγαλύτερες 
ποσότητες είχαν αρχίσει να πήζουν, αντανακλώντας στην 
επιφάνειά τους το φως που έμπαινε από τα παράθυρα. Ο 
Μπόρα παρατήρησε την αντανάκλαση προτού πλησιάσει 
γνέφοντας στον νοσοκόμο.

Όπως κοίταζε τα πτώματα, ένα προς ένα, πρόφερε από 
ένα όνομα σιγανά, με φωνή συγκροτημένη, συγκρατημένη 
και αισθητά πιεσμένη. Ο νοσοκόμος κρατούσε ένα σημειω
ματάριο, κι εκεί κατέγραφε τα ονόματα.

Όταν σήκωσε το βλέμμα του από το τρίτο πτώμα και το 
έστρεψε στον τοίχο μπροστά, ο Μπόρα αντίκρισε τη χρω
ματιστή εικόνα με το κοριτσάκι που έσπρωχνε το παιδικό 
καρότσι. Η λεζάντα έγραφε Lale. Dorotka ma lale.*

«Σκεφτήκαμε πως θα ήσαστε ο καταλληλότερος να 
τους αναγνωρίσετε, λοχαγέ, καθώς επιβαίνατε στο αυτο
κίνητο ακριβώς πίσω τους».

Ο Μπόρα στράφηκε προς τον νοσοκόμο. Δεν απάντη
σε. Για μια στιγμή αρκέστηκε να παρατηρεί τη λερή ποδιά 
του νοσοκόμου από πάνω μέχρι κάτω, σαν να αναρωτιόταν 
τι γύρευαν οι δυο τους εκεί πέρα. Πραγματικά, τι γύρευαν 
όλοι τους –νεκροί και ζωντανοί– σε ένα εβραϊκό σχολείο, 
στην οδό Γιακόβα, στην Κρακοβία;

Ένιωσε τον ιδρώτα να κυλά κάτω από τις μασχάλες του 
κι ακριβώς κατά μήκος της πλάτης του.

Ο Μπόρα είπε: «Ναι, εκεί ήμουν».

* Κούκλα. Η Ντορότκα (Δωροθέα) έχει μια κούκλα. (ΣτΜ)
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*  *  *

Ο ταγματάρχης Ρετζ περίμενε κάτω, στο στρατιωτικό αυ
τοκίνητο. Κάπνιζε πούρο και η ατμόσφαιρα μέσα στο αυ
τοκίνητο είχε θολώσει από τους καπνούς, καθώς είχε όλα 
τα παράθυρα ανεβασμένα. Όταν άνοιξε ο Μπόρα την πόρ
τα για να μπει, τον υποδέχτηκε ένα γαλαζωπό σύννεφο, 
κουβαλώντας μαζί του την αψιά οσμή του καπνού. Πήρε 
τη θέση του στο κάθισμα του οδηγού.

Ο Ρετζ είπε: «Λοιπόν, προφανώς και ήταν οι υπολο
χαγοί Κλάους, Βίλχελμ και ο δύσμοιρος Χανς Σμιντ. Αν 
φορούσαν τις μεταλλικές τους ταυτότητες, δεν θα είχε 
χρειαστεί να ανεβείς για να τους αναγνωρίσεις. Είναι 
πολύ χάλια;».

Ο Μπόρα γύρισε το κλειδί στη μίζα, αποφεύγοντας το 
βλέμμα του Ρετζ στον εσωτερικό καθρέφτη. «Σακατεμέ
νοι, από τη μέση και κάτω». Κατέβασε το παράθυρό του 
και, με την κίνηση του αυτοκινήτου, ο καπνός άρχισε να 
διαλύεται.

Ακολούθησαν τον έρημο δρόμο και έφτασαν στην 
πλατεία, με τον Μπόρα να συμβουλεύεται τις πινακίδες 
που είχαν τοποθετηθεί πρόχειρα πάνω από τα πολωνι
κά ονόματα δρόμων και γεφυρών. Ο Ρετζ έκανε κάποιες 
ανούσιες παρατηρήσεις στις οποίες ο Μπόρα απαντούσε 
μονολεκτικά.

Το απογευματινό φως φέγγιζε, πλούσιο και καθάριο, 
σχηματίζοντας μακριές σκιές γύρω από τα δέντρα που πε
ριστοίχιζαν τον δρόμο και τα ψηλά κτίρια. Από πάνω τους, 
ο ουρανός οργωνόταν αραιά από αεροσκάφη, τα οποία πε
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τούσαν προς τα ανατολικά σχηματίζοντας ντελικάτα ίχνη, 
σαν πεντάγραμμα δίχως νότες.

«Δεν είναι τρόπος να φύγεις αυτός… να σε διαλύσει μια 
νάρκη».

Ο Μπόρα παρέμενε σιωπηλός, οπότε ο Ρετζ κατέβασε 
μια ιδέα το παράθυρο για να πετάξει το τελείωμα του πού
ρου του έξω κι άλλαξε θέμα συζήτησης. «Πώς σου φαίνεται 
η Αντικατασκοπεία;»

Αυτή τη φορά, ο Μπόρα έστρεψε το βλέμμα του στον 
καθρέφτη. Ο Ρετζ δεν τον κοίταζε. Το υπεροπτικό, τραχύ 
πρόσωπό του ήταν αποστραμμένο, και λίγο μετά ακούστη
κε το θρόισμα ενός μεγάλου χαρτιού που ξεδιπλωνόταν.

«Νομίζω πως θα μου αρέσει».
Το βλέμμα του Ρετζ συνάντησε το δικό του. «Ναι. Με 

πληροφορούν πως είσαι τύπος μελετηρός». Ο Μπόρα 
σκέφτηκε πως ο Ρετζ πιθανότατα εννοούσε «επιμελής», 
πάντως αυτό που είπε ήταν «μελετηρός». Ένιωσε ένα αλ
λόκοτο τσίνισμα, σαν ανασφάλεια, στο άκουσμα της αξιο
λόγησής του. Ακολούθησαν κι άλλοι ήχοι από χαρτί που 
τσαλακωνόταν, κι ένας άτσαλα διπλωμένος χάρτης πετά
χτηκε από το πίσω κάθισμα στο μπροστινό.

«Το κατάλυμά μας υποτίθεται πως βρίσκεται κοντά 
στον λόφο του Βάβελ, στην Παλιά Πόλη. Ήλπιζα πως θα 
μας τοποθετούσαν κάπου κοντύτερα στα κεντρικά, Μπό
ρα, όμως αυτά παθαίνουμε, αφού μείναμε περισσότερο από 
τους άλλους στο πεδίο της μάχης. Ελπίζω τουλάχιστον να 
έχει τρεχούμενο νερό, τα βασικά. Πάμε από το γραφείο, 
θέλω να δω πού ακριβώς έχουν αποφασίσει να μας στεγά
σουν».
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14 Οκτωβρίου

Το αρχηγείο του γερμανικού στρατού στην οδό Ρακοβί
τσκα είχε θέα προς έναν περιποιημένο κήπο και, πέρα από 
την πύλη, στο πεζοδρόμιο πίσω από τις γραμμές του τραμ, 
υψωνόταν μια γκρίζα εκκλησία του τάγματος των Δομινι
κανών. Περιστέρια πετούσαν προς την οροφή του, μόνα 
τους, ή και σε ζευγάρια, χτυπώντας τα φτερά τους.

Ο Μπόρα άκουγε τα όσα του εξηγούσε ο συνταγμα
τάρχης Χόφερ. Παράλληλα, σκεφτόταν πως, σε σύγκριση 
με τον Ρίχαρντ Ρετζ, ο διοικητής του ήταν ένας εσωστρε
φής και σκυθρωπός άνθρωπος. Τα χέρια του Χόφερ ίδρω
ναν, οπότε πασπάλιζε ταλκ μέσα στα γάντια του, για να 
απορροφά την υγρασία. Οι παλάμες του διατηρούσαν μια 
σκονισμένη όψη, σαν ψάρια αλευρωμένα που περίμεναν 
να πέσουν στο τηγάνι. Απροσδιόριστης ηλικίας (ο Μπό
ρα ήταν αρκετά νέος ώστε να εκτιμά λάθος την ηλικία 
οποιουδήποτε μεγαλύτερού του που όμως δεν ήταν ακόμη 
ασπρομάλλης), ο συνταγματάρχης είχε μικρή μύτη −μύτη 
γυναικεία σχεδόν, με φαρδιά ρουθούνια−, ντελικάτο στό
μα και στενά δόντια. Φορούσε γυαλιά μόνο όταν έπρεπε 
να διαβάσει κάτι, όμως ο τρόπος που μισόκλεινε τα μάτια 
του έδινε την εντύπωση ότι τα χρειαζόταν και για απλού
στερα πράγματα, λόγου χάρη για να βλέπει τους ανθρώ
πους όταν τους μιλούσε. 

Ύστερα από ένα φορτισμένο πρωινό, όταν και ενημέρω
σε τον Μπόρα για τα καθήκοντά του, ο Χόφερ τον πήρε 
κατά μέρος, για να σταθούν μπροστά στο παράθυρο, και 
για αρκετή ώρα δεν είπε λέξη. Παρατηρούσε επίμονα τα 



14 ΜΠΕΝ ΠΑΣΤΟΡ

ανθισμένα παρτέρια στον δρόμο, κι έμοιαζε να μην τον 
απασχολεί το ότι ο Μπόρα στεκόταν δίπλα του. Με τα 
πολλά, έστρεψε τα υγρά, πλαισιωμένα από κύκλους, μάτια 
του προς τον νεότερό του άντρα.

Το βλέμμα του έμοιαζε κουρασμένο, σκέφτηκε ο Μπό
ρα, όπως στην περίπτωση ενός ανθρώπου που δεν κοιμάται 
ή κάνει ανήσυχο ύπνο, πράγμα βέβαια που θα μπορούσε 
να ειπωθεί για όλους τους εκείνες τις τελευταίες, γεμάτες 
ένταση, εβδομάδες. Με τη διαφορά πως οι νεαροί αξιωμα
τικοί δεν έδειχναν, κι ενδεχομένως δεν αισθάνονταν καν, 
κουρασμένοι.

Με κάποια ζήλια, ο Χόφερ έμοιαζε να κάνει κάποια πα
ρόμοια σκέψη. Ο Μπόρα στεκόταν δίπλα του με ξεκού
ραστο, καθωσπρέπει ύφος, αρκετά πειθαρχημένος ώστε 
να μην προδίδει τoν ενθουσιασμό του, αλλά ταυτόχρονα 
πολύ ενθουσιώδης, όπως μαρτυρούσε και ο υπηρεσιακός 
του φάκελος. Ο Χόφερ ήθελε να γνέψει αρνητικά μπροστά 
σ’ εκείνον τον ενθουσιασμό, σ’ εκείνη την προθυμία, όμως 
τώρα ήταν καιρός να ενθαρρύνονται, όχι να αποθαρρύνο
νται, τέτοιες υπερβολές.

Είπε: «Λοχαγέ, τι γνωρίζεις για το φαινόμενο των στιγ
μάτων;»

Ο Μπόρα δεν φανέρωσε κάποια έκπληξη στο άκουσμα 
της ερώτησης. «Όχι πολλά, κύριε». Προσπάθησε να μην 
ανταποδώσει το επίμονο βλέμμα. «Είναι πληγές, παρόμοι
ες με εκείνες που απέκτησε ο Χριστός πάνω στον σταυρό. 
Ο Άγιος Φραγκίσκος της Ασίζης είχε εμφανίσει στίγματα, 
καθώς και ορισμένοι ακόμα μύστες».

Ο Χόφερ έστρεψε και πάλι το βλέμμα του προς τον 
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δρόμο. «Σωστά. Και μήπως γνωρίζεις πώς τα απέκτησε 
ο Φραγκίσκος και οι άλλοι;» Δεν άφησε περιθώριο στον 
Μπόρα να απαντήσει. «Συνέβη στη διάρκεια έκστασης. Η 
έκσταση τα προκάλεσε». Έγνεψε καταφατικά ενώ με το 
νύχι του δείκτη του έξυνε μια στάλα ξεραμένης μπογιάς 
στο τζάμι. «Η έκσταση τα προκάλεσε».

Ο Χόφερ απομακρύνθηκε από το παράθυρο και επέ
στρεψε στο γραφείο του. Ο Μπόρα παρέμεινε στη θέση 
του αρκετά ώστε να ρίξει μια ματιά προς τις στέγες των εκ
κλησιών της Παλιάς Πόλης, οι οποίες υψώνονταν στα αρι
στερά του, σαν πρόστεγα μακρινών καραβιών, πίσω από 
τα αδιάφορα σύγχρονα κτίρια. Ακριβώς μπροστά του, τα 
περιστέρια εξακολουθούσαν να πετούν προς και από την 
εκκλησία των Δομινικανών, γυρεύοντας την ηλιόλουστη 
πλευρά της στέγης. Η Ισπανία, πριν από μόλις έξι μήνες, 
είχε αποδειχτεί ένας θρίαμβος άπλετου κι εκτυφλωτικού 
φωτός.

Τι σχέση είχαν τα στίγματα με τη δουλειά τους;
Δεν το σκέφτηκε περισσότερο, παρά μετά το μεσημερια

νό διάλειμμα, όταν ο συνταγματάρχης πέρασε και πάλι από 
το γραφείο του. Ο Μπόρα είχε αρχίσει να εξοικειώνεται με 
την τοπογραφία της νοτιοανατολικής Πολωνίας, κι όπως 
σηκώθηκε κρατούσε ένα κόκκινο μολύβι στο χέρι του.

Ο Χόφερ τού πήρε το μολύβι και το ακούμπησε πάνω 
στο γραφείο.

«Αρκετά μελέτησες τους χάρτες για σήμερα, Μπόρα. 
Αύριο βγαίνεις περίπολο. Διερμηνέας σου θα είναι ο Γιοχά
νες Χέρβιγκ, Γερμανός στην καταγωγή, και θα σου πει τα 
υπόλοιπα στον δρόμο. Είναι καλός άνθρωπος, ο Χάνες… 
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τον ξέρω εδώ και κάποια χρόνια. Έλα τώρα, πάμε. Θέλω να 
με συνοδεύσεις στην πόλη».

«Πηγαίνω να ειδοποιήσω να φέρουν το αυτοκίνητό σας, 
συνταγματάρχα».

«Όχι. Καλύτερα να πάρουμε το δικό σου. Θέλω να οδη
γήσεις εσύ».

Στη μονή της Παναγίας των Επτά Οδυνών, μια βαριά οσμή 
από κεριά αιωρούνταν στον χώρο αναμονής του μοναστη
ριού. Φως έμπαινε από μια σειρά τριών παραθύρων, ψη
λών, μικρών και τετραγωνισμένων, με βαθιά, κυρτά περβά
ζια, πέρα από τα οποία δεν μπορούσε να δει κανείς ακόμα 
κι αν στεκόταν στις μύτες των ποδιών. Στον χώρο υπήρχαν 
τρεις πόρτες, όλες κλειστές. Η σιωπή ήταν τόσο απόλυ
τη, ώστε ο Μπόρα ένιωθε την απουσία ήχων σαν ένα κενό 
γύρω από τα αυτιά του.

Εντυπωσιακά αληθινός, πάνω σε έναν γυμνό τοίχο στο 
πλάι, κρεμόταν ένας Εσταυρωμένος σε φυσικό μέγεθος, με 
τον κορμό του σε αφύσικη στάση, να αιμορραγεί, τα μάτια 
στραμμένα προς τα πάνω, έτσι που οι γυάλινες κόρες τους 
μισοκρύβονταν κάτω από τα βλέφαρά του. Θύμιζε στον 
Μπόρα τα πτώματα στο εβραϊκό σχολείο, τόσο που σχεδόν 
περίμενε πως θα έβλεπε αίματα καθώς έστρεψε το βλέμμα 
του προς το πάτωμα, στη βάση του σταυρού. Όμως οι πλά
κες ήταν υποδειγματικά καθαρές, όπως και όλος ο χώρος. 
Στους τοίχους δεν υπήρχε το παραμικρό σημάδι, ούτε ένα 
αποτύπωμα, ούτε μια γραμμή στο πάτωμα. Κι εκείνη η βα
ριά μυρωδιά από κεριά.

Καθώς περίμενε τον Χόφερ, ο οποίος είχε εξαφανιστεί 
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σε κάποιο από τα δωμάτια παρακάτω στον διάδρομο, ο 
Μπόρα βημάτιζε πέρα δώθε. Η τάξη και η ηρεμία του δω
ματίου αναπόφευκτα προκάλεσε συγκρίσεις με το χάος και 
τον θόρυβο των περασμένων εβδομάδων –χωριά ρημαγ
μένα, αγροί σκαμμένοι, που περνούσαν πλάι τους γοργά, 
πνιγμένοι στους παρασυρμένους καπνούς και τις φλόγες 
των μεγάλων πυροβόλων. Ο Μπόρα παραδεχόταν πλέον 
ότι είχε αντιμετωπίσει εκείνον τον χαμό με την αστοχασιά 
μιας ερωτικής έξαψης, εκστασιασμένος και μεθυσμένος 
από αυτή. Όλο και περισσότερο θαύμαζε την αποστειρω
μένη γαλήνη αυτού του εσωτερικού χώρου.

Περίμενε ήδη περισσότερο από μία ώρα (το φως άλλα
ζε στα μικρά παράθυρα, αποκτούσε μια ροδαλή χροιά και 
δεν ήταν τόσο δυνατό), όταν μία από τις πόρτες άνοιξε, 
κι αποκεί ξεπρόβαλε ένας ιερέας. Τα βλέμματά τους δια
σταυρώθηκαν, οπότε οι δύο άντρες αντάλλαξαν ένα αό
ριστο καταφατικό νεύμα, αναγνωρίζοντας ο ένας την πα
ρουσία του άλλου. Ο ιερέας φορούσε μαύρο παντελόνι, 
θέαμα ασυνήθιστο σε αυτή τη συντηρητική χώρα. Πέρασε 
μπροστά από τον Μπόρα, προχώρησε στον διάδρομο και 
χάθηκε πίσω από μια άλλη πόρτα.

Αργότερα, πέρασε μια μοναχή αποκεί, με βήμα κοφτό, 
σαν να γλιστρούσε πάνω στις πλάκες, κι έφυγε. Το φως 
στα μικρά παράθυρα είχε βαφτεί λιλά, καθώς οι σκιές του 
προχωρημένου απογεύματος απλώνονταν στους δρόμους. 
Ο Μπόρα μετρούσε το πάτωμα με αργά βήματα, προσπα
θώντας να βάλει σε μια σειρά τις σκέψεις και τη βαρεμάρα 
του. Κάποια στιγμή, ο ιερέας εμφανίστηκε και πάλι στον 
χώρο αναμονής.
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Στα αγγλικά, είπε: «Ο συνταγματάρχης Χόφερ με πλη
ροφορεί ότι μιλάτε τη γλώσσα μου».

Ο Μπόρα στράφηκε, μαγκωμένα, προς το μέρος του. 
«Ναι». Αναγνωρίζοντας την αμερικανική προφορά, χαλά
ρωσε κάπως τους ώμους του. 

«Με έστειλε να σας κρατήσω συντροφιά έως ότου ολο
κληρώσει τη συνάντησή του με τη Μητέρα Καζιμιέρτζα».

«Ευχαριστώ, είμαι εντάξει».
«Σε αυτή την περίπτωση… μπορείτε να μου κρατήσετε 

εσείς συντροφιά». Με ένα φιλικό χαμόγελο, ο ιερέας πήγε 
και κάθισε σε έναν πάγκο με πόδια σε σχήμα λέοντα, όμως 
ο Μπόρα δεν τον ακολούθησε. Παρέμεινε όρθιος, με τα 
χέρια σταυρωμένα πίσω από την πλάτη του.

Ο ιερέας συνέχιζε να χαμογελά. Ήταν πενηντάρης, ή του
λάχιστον τόσο τον έκανε ο Μπόρα, με μεγάλους ώμους, με
γάλα πόδια, φαρδιές παλάμες γεμάτες φακίδες και εξαιρετι
κά ζωηρό, καθάριο βλέμμα. Ο λαιμός του, όπως παρατήρησε 
ο Μπόρα με την άκρη του ματιού του, ξεπρόβαλλε μέσα από 
το ρωμαιοκαθολικό κολάρο σαν μια πυκνή πλεξούδα μυών, 
σαν λαιμός παλαιστή. Ο συνδυασμός του ζωηρού βλέμματος 
και του δυνατού σώματος θύμιζε εικόνα πολεμιστή αγίου, με 
τον σταυρό στο ένα χέρι και το ξίφος στο άλλο.




