
 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο Βασίλι Σεμιόνοβιτς Γκρόσμαν [Василь Семенович Гроссман] γεννήθηκε στις 12 
Δεκεμβρίου του 1905 στην πόλη Μπερντίτσεβ της Ουκρανίας, που εκείνη την εποχή ήταν 

έδρα της μεγαλύτερης εβραϊκής κοινότητας στην Ανατολική Ευρώπη. Ο πατέρας του, ένας 
Μενσεβίκος σπουδασμένος στο εξωτερικό, ήταν χημικός μηχανικός και η μητέρα του, 
καθηγήτρια γαλλικών. Οι γονείς του χώρισαν νωρίς και ο Βασίλι μεγάλωσε με τη μητέρα του. 
Το 1922 αποφοίτησε από Γυμνάσιο του Κιέβου και εγγράφηκε στο Τμήμα Χημείας του 
Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας, απ’ όπου αποφοίτησε το 1929. Στη συνέχεια εργάστηκε 
ως μηχανολόγος, υπεύθυνος για τα μέτρα εργατικής ασφάλειας, σε ανθρακωρυχείο του 
Ντόνετσκ, στο Περιφερικό Ινστιτούτο Παθολογίας της Ουκρανίας και στο Τμήμα Χημείας της 
Ιατρικής Σχολής «Στάλιν». Παράλληλα άρχισε να γράφει τα πρώτα του διηγήματα, με θέματα 
παρμένα από τον εμφύλιο πόλεμο και τη ζωή των ανθρακωρύχων.  
Το 1933 εγκαταστάθηκε στη Μόσχα. Εκεί, η δημοσίευση του διηγήματός του Στην Πόλη του 
Μπερντίτσεφ [В ГОРОДЕ БЕРДИЧЕВЕ], έγινε αφορμή να γνωριστεί με τον Μαξίμ Γκόρκι και 
τον Μιχαήλ Μπουλγκάκοβ, οι οποίοι τον βοήθησαν να εκδώσει το πρώτο του μυθιστόρημα: 
Γκλιούκαουβ [ГЛЮКАУФ]. Η έκδοση του πρώτου τόμου του μυθιστορήματος Στεπάν 
Κολτσούγκιν [СТЕПАН КОЛЬЧУГИН, 1937-40], στο οποίο περιέγραφε την πνευματική 
ολοκλήρωση ενός νεαρού Μπολσεβίκου εργάτη, του άνοιξε τις πόρτες της Ένωσης Σοβιετικών 
Συγγραφέων και τον δρόμο για μιαν επιτυχημένη συγγραφική πορεία. Το βιβλίο προτάθηκε 
για το Βραβείο Στάλιν, αλλά δεν έφτασε στην τελική λίστα, επειδή η στάση του συγγραφέα 
απέναντι στους Μενσεβίκους δεν ήταν αρκετά εχθρική. Στη διάρκεια των εκκαθαρίσεων του 
1937, συνελήφθησαν πολλοί φίλοι και συγγενείς του, συμπεριλαμβανομένης της συζύγου του, 

την οποία κατάφερε να απελευθερώσει μετά από έναν ολόκληρο χρόνο. Στο μεταξύ είχε 
αφιερωθεί αποκλειστικά στη λογοτεχνία. Η ρεαλιστική γραφή του -εξαιρουμένων των εκτενών 
χωρίων με φιλοσοφική διάθεση, τα οποία ωστόσο δεν παραβίαζαν ανοιχτά την καθεστωτική 
ιδεολογία- βρισκόταν εντός των ορίων του σοσιαλιστικού ρεαλισμού. Εξάλλου, ο Γκρόσμαν 
δεν εγκατέλειψε ποτέ το όραμα μιας σοσιαλιστικής κοινωνίας.  
Τον Ιούνιο του 1941, με την κήρυξη του Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου, βρέθηκε στην 
πρώτη γραμμή ως πολεμικός ανταποκριτής της εφημερίδας του Κόκκινου Στρατού Ερυθρός 
Αστέρας. Έτσι, έγινε αυτόπτης μάρτυς τόσο της αιματηρής ήττας του ρωσικού στρατού όσο 
και της ηρωικής αντεπίθεσής του. Πολέμησε στο Στάλινγκραντ μέχρι και την τελευταία μέρα. 
Παρασημοφορήθηκε και προβιβάστηκε σε αντισυνταγματάρχη, για την αυτοθυσία που 

επέδειξε. Όταν ο Κόκκινος Στρατός άρχισε την προέλασή του προς το Βερολίνο, ο Γκρόσμαν 
ήταν ένας από τους πρώτους ανταποκριτές που μπήκαν στα στρατόπεδα εξόντωσης του 
Μαϊντάνεκ και της Τρεμπλίνκα. Το διήγημά του Η Κόλαση της Τρεμπλίνκα [ТРЕБЛИНСКИЙ 
АД] υπήρξε η πρώτη γραπτή μαρτυρία για τα ναζιστικά στρατόπεδα.  
Μετά το τέλος του πολέμου, συνεργάστηκε με τον Ιλιά Έρενμπουργκ για τη σύνταξη της  
Μαύρης Βίβλου [ЧЁРНАЯ КНИГА], μιας λεπτομερούς παρουσίασης της γενοκτονίας των 
Εβραίων στα κατεχόμενα από τους Γερμανούς εδάφη της Σοβιετικής Ένωσης. Η αποκάλυψη 
του μεγέθους της θηριωδίας των Γερμανών, θύμα της οποίας έπεσε πολύ νωρίς η μητέρα του, 
«έκανε» τον Γκρόσμαν Εβραίο, ακριβώς όπως την Άννα Σεμιόνοβα, στο Ζωή και Πεπρωμένο. 
Γράφει στον γιο της Βίκτωρα Στρουμ: «Δες, εγώ δεν ένοιωσα ποτέ Εβραία. Από παιδί έκανα 
παρέα με Ρώσους. Οι αγαπημένοι μου ποιητές ήταν ο Πούσκιν και ο Νεκράσοβ. Το έργο που 
με έκανε πραγματικά να κλάψω -μαζί με όλους τους θεατές: αγροτικούς γιατρούς- ήταν ο 
Θείος Βάνιας του Τσέχοβ, από τον Στανισλάβσκη. Και στα δεκατέσσερά μου, Βιτιένκα, όταν η 
οικογένειά μας ετοιμαζόταν να μεταναστεύσει στη Νότιο Αμερική, είπα στον πατέρα μου: 
«Καλύτερα να πέσω να πνιγώ παρά ν’ αφήσω τη Ρωσία». Και δεν πήγα. Ωστόσο, στη διάρκεια 
αυτών των φρικτών ημερών, η καρδιά μου γέμισε μητρική τρυφερότητα για τον εβραϊκό λαό. 
Ποτέ δεν είχα νοιώσει τόση αγάπη. Μου θυμίζει την αγάπη μου για σένα, ακριβέ μου γιε». 
Έκτοτε, ο Γκρόσμαν δεν θα αναγνωρίζει καμιά πολιτική αρχή ανώτερη από την αλήθεια. Και 
αρχίζουν οι «προστριβές», με πρώτο περιστατικό τη σκληρή επίθεση που δέχθηκε από τις 
στήλες  της κομματικής εφημερίδας Πράβδα το ανέβασμα του θεατρικού έργου του Αν 
Πιστεύετε τους Πυθαγορείους [ЕСЛИ ВЕРИТЬ ПИФАГОРЕЙЦАМ]. 
Στο μεταξύ, γράφει το πρώτο μέρος ενός μυθιστορήματος με θέμα τη ζωή των μελών μιας 
ρωσικής οικογένειας, στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Με τον τίτλο Δίκαιη 
Επιδίωξη [ЗА ПРАВОЕ ДЕЛО] δημοσιεύεται σε συνέχειες στο περιοδικό Νέος Κόσμος [НОВЫЙ 
МИР] και κατηγορείται για σοβαρά ιδεολογικά σφάλματα, με αποτέλεσμα να μην 
κυκλοφορήσει σε βιβλίο παρά μόνο μετά από τον θάνατο του Στάλιν, παρ’ όλο που θα 
μπορούσε να χαρακτηριστεί εξαιρετικά φιλικό προς το καθεστώς. Η επίθεση αυτή κινητοποιεί 
τον συγγραφέα, που αρχίζει αμέσως να γράφει το δεύτερο μέρος, με τον τίτλο Ζωή και 



Πεπρωμένο [ЖИЗНЬ И СУДЬБА]. Χρειάστηκε πέντε χρόνια για να ολοκληρώσει την πρώτη 

μορφή του έργου που τώρα είχε πάρει στο μυαλό του διαστάσεις «τολστοϊκής» εποποιίας. Το 
1960 επιχείρησε να δημοσιεύσει το Ζωή και Πεπρωμένο, αλλά η ύπαρξή του τέθηκε υπόψη 
του κομματικού μηχανισμού. Το χειρόγραφο όχι μόνο δεν μπόρεσε να εκδοθεί, αλλά κλάπηκε 
από την Κα-Γκε-Μπε! Στις 14 Φεβρουαρίου του 1961, δύο κρατικοί πράκτορες μπήκαν στο 

σπίτι του και πήραν τα πάντα: το χειρόγραφο, το δακτυλογραφημένο αντίγραφο, το καρμπόν 
και τη μελανοταινία της γραφομηχανής, για να αποκλειστεί κάθε δυνατότητα αναπαραγωγής 
έστω και μιας πρότασης. Όλες οι προσπάθειές του να πάρει πίσω το χειρόγραφό του έπεσαν 
στο κενό. Ο Μιχαήλ Σουσλόφ, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Κόμματος, του είπε πως 
το βιβλίο του δεν μπορούσε να κυκλοφορήσει στη Σοβιετική ένωση πριν περάσουν διακόσια ή 
τριακόσια χρόνια. Στην απάντησή του, ο αρχικομισάριος σημείωνε: «Δεν έχω διαβάσει το 
μυθιστόρημα, αλλά διάβασα προσεκτικά τις αξιολογήσεις του χειρογράφου, που περιέχουν 
εκτενή αποσπάσματα. Γιατί θα πρέπει να προσθέσουμε το βιβλίο αυτό στις τόσες ατομικές 
βόμβες που μας σημαδεύουν; Γιατί θα πρέπει να εκδώσουμε ένα βιβλίο που θέτει σε δημόσιο 
διάλογο την αναγκαιότητα ύπαρξης της Σοβιετικής Ένωσης;»  Ο ηγέτης της 

«αποσταλινοποίησης», Χρουστσόφ, απλά δεν απάντησε στην επιστολή με την οποία ο 
Γκρόσμαν απαιτούσε να του παραδοθεί το χειρόγραφο. Έτσι, ο συγγραφέας πέρασε τα τρία 
τελευταία χρόνια της ζωής του τσακισμένος ψυχικά από τη μεγάλη απώλεια. Στις 14 
Σεπτεμβρίου του 1964, πέθανε, από καρκίνο του στομάχου.  
 
 

* 
* * 

 

Το μυθιστόρημα Ζωή και Πεπρωμένο έτυχε ενθουσιώδους υποδοχής από τους διανοούμενους 
του δυτικού κόσμου. Και ήταν φυσικό, αφού η κριτική στάση του απέναντι στην περίοδο 
διακυβέρνησης της Σοβιετικής Ένωσης από τον Στάλιν του προσέθετε ένα ακόμα 
«ντοκουμέντο»  στην αντικομουνιστική φιλολογία. Ωστόσο, αυτή η όψη του δεν εμπόδισε 
τους κριτικούς να διακρίνουν τη λογοτεχνική του δύναμη. Δίκαια χαρακτηρίστηκε  το Πόλεμος 
και Ειρήνη του 20ου αιώνα. Μπορεί να μην είναι το «σπουδαιότερο μυθιστόρημα του 20ου 
αιώνα», όπως ειπώθηκε, αλλά είναι σίγουρα ένα σπουδαίο έργο, με ξεχωριστά λογοτεχνικά 
χαρακτηριστικά.  
Το ιστορικό του πλαίσιο ορίζεται από την εισβολή των Γερμανών στη Σοβιετική ένωση, την 
πολιορκία του Στάλινγκραντ, την παράδοση των πολιορκητών στον Κόκκινο στρατό και την 

επιστροφή των κατοίκων στη μαρτυρική πόλη. Ο Γρόσμαν επικεντρώνεται στη μοίρα της 
οικογένειας Σάποσνικοβ και των ανθρώπων με τους οποίους σχετίστηκαν τα μέλη της, από 
την εποχή της επανάστασης. Το πολιορκημένο Στάλινγκραντ, ένα γερμανικό στρατόπεδο 
εξόντωσης, ένα σοβιετικό στρατόπεδο συγκέντρωσης, η πόλη Κούιμπισεβ, προσωρινή 
πρωτεύουσα, μετά την εκκένωση της Μόσχας και πλήθος αναδρομών σε μέρη από τα οποία 
πέρασαν οι ήρωες αποτελούν το τεράστιο σκηνικό του μυθιστορήματος. Οι περιγραφές 
ανθρώπων και καταστάσεων διαθέτουν τον ρεαλισμό του δημοσιογραφικού ρεπορτάζ, αλλά 
έχουν ξεχωριστό χαρακτήρα. Ο συγγραφέας κατανοεί τους πάντες και τα πάντα. Μοιάζει να 
έχει τα καλύτερα συναισθήματα ακόμα και για ανθρώπους που εμφανώς έρχονται σε 

σύγκρουση. Με κάποιον βαθιά κρυμμένο στη συγκατάβασή του τρόπο, παρουσιάζει τα 
γεγονότα ταυτόχρονα από τη σκοπιά καθενός εμπλεκομένου. Ίσως αυτό να οφείλεται απλά 
στην ικανότητά του να πηγαίνει κατευθείαν στο κέντρο πολύ διαφορετικών ιδιοσυγκρασιών. 
Ίσως, ακόμα, να είναι η επιμονή του στην υπέρτατη αξία: το υποκείμενο, που του επιτρέπει 
να «υποθέτει» την ανθρώπινη ψυχή και όχι να τη «ζυγίζει» -όπως λέει ένας από τους ήρωές 
του- που τον κάνει τόσο συγκαταβατικό. 
Πέρα από τη γοητευτική λογοτεχνική μορφή του (έχει γραφτεί σαν «λαϊκό» μυθιστόρημα) το 
Ζωή και Πεπρωμένο τοποθετείται με σαφήνεια απέναντι στην Ιστορία και την Ψυχή.     
Ο άνθρωπος από τη φύση του τείνει προς το καλό, αλλά η σκληρότητα της ζωής περιορίζει 
αυτή την καλή φύση σ’ έναν πυρήνα, που ωστόσο δεν είναι καθόλου αδύνατον να διευρυνθεί, 
σε συνθήκες ελευθερίας και συνεργασίας. Αυτή την ελευθερία αφαίρεσε ο Σταλινισμός από τη 
σοβιετική κοινωνία, αντικαθιστώντας το ήθος και τις αξίες μιας ένδοξης επανάστασης με μια 
διεστραμμένη θρησκεία. Για τον Γκρόσμαν ο Στάλιν δεν ήταν δικτάτορας, αλλά ιερέας και 
αυτό ακριβώς ήταν που έκανε τα έργα και τις ημέρες του αποτρόπαια. Δεν υποδούλωσε μόνο 
μια κοινωνία, αλλά προσπάθησε να την κάνει να πιστέψει πως την απελευθέρωσε. Οι 
άνθρωποι μπορεί να υποφέρουν, αλλά είναι πάντα έτοιμοι να ξεκινήσουν μια νέα ζωή, αφού 
ακόμα και στις πιο φρικτές συνθήκες δεν σταματούν να σκέφτονται τα απλά πράγματα της 
ζωής. Στην πραγματικότητα οι άνθρωποι θέλουν απλά να ευτυχήσουν. Το παράλογο με την 
Ιστορία είναι πως αυτό το τόσο απλό πράγμα το καταντά αφύσικα δύσκολο. Η επιστήμη 



μπορεί να είναι το τελευταίο καταφύγιο της λογικής σ’ έναν χαοτικό κόσμο, αλλά δεν μπορεί 

να προφυλάξει τα επιτεύγματά της από την πολιτική αχρειότητα. Στην περίπτωση του 20ου 
αιώνα, το κοσμοείδωλο που επεξεργάστηκε βρίσκεται σε απόλυτη αρμονία με τον 
ολοκληρωτισμό, του οποίου μορφές υπήρξαν ο Ναζισμός, ο Σταλινισμός και κάποιο είδος 
πολιτεύματος, το οποίο στο μέλλον θα επιχειρήσει να εξαφανίσει το υποκείμενο, στηριζόμενο 

στην τεχνολογία. Δυστυχώς οι υποψίες του δεν διαψεύστηκαν. Το υποκείμενο, μετά από 
εβδομήντα περίπου χρόνια, χαροπαλεύει στο ικρίωμα τις κοινωνίες του απόλυτου ελέγχου, 
που υποδύονται τις δημοκρατικές, αλλά είναι καλές μαθήτριες των ολοκληρωτισμών του 20ου 
αιώνα.    
 

* 
* * 

 
Το κείμενο του Ζωή και Πεπρωμένο βρίθει φιλολογικών προβλημάτων. Όπως είπαμε, το 
χειρόγραφο και τα προσωπικά αντίγραφα του συγγραφέα, στα οποία είχε κάνει αλλεπάλληλες 

παρεμβάσεις, κατασχέθηκαν από την Κα-Γκε-Μπε. Ωστόσο ο Γκρόσμαν είχε δώσει αντίγραφα 
προσωρινών μορφών του μυθιστορήματος σε δύο φίλους του: τον ποιητή και μεταφραστή 
Σεμιόν Λίπκιν και στον Βιάτσεσλαβ Ιβάνοβιτς Λόμποντα. Ιδιαίτερα το αντίγραφο που 
παραδόθηκε στον δεύτερο ήταν γεμάτο αλλεπάλληλες παρεμβάσεις.  
Μετά τον θάνατο του συγγραφέα, ο Λίπκιν άρχισε τις προσπάθειες φυγάδευσης του 
αντιγράφου του στη Δύση, με τη μορφή μικροταινιών, οι οποίες είχαν ετοιμαστεί στο κρυφό 
εργαστήριο του Αντρέι Ζαχάροβ. Τελικά, το 1970, Η Αυστριακή σλαβολόγος Ροσμαρί Ζίγκλερ, 
παρέλαβε τις μικροταινίες και τις παράδωσε στον διακεκριμένο κριτικό και φιλόλογο Εφίμ 
Έτκιν, στο Παρίσι. Οι εκδότες δεν έδειξαν καμιά προθυμία να ασχοληθούν με ένα ακόμα 

«πολεμικό» μυθιστόρημα. Ωστόσο, ο Σέρβος εκδότης Βλαντίμιρ Ντιμίτριεβιτς, με έδρα τη 
Λωζάννη της Ελβετίας, δέχθηκε να το εκδώσει, σε φιλολογική αποκατάσταση του κειμένου 
από τον Έτκιν, παρόλο που οι αναπαραγωγές δεν ήταν καθόλου ευκρινείς. Έτσι, η πρώτη 
έκδοση, στα Ρωσικά, πραγματοποιήθηκε το 1980, στη Λωζάννη, με πολλά κειμενικά χάσματα.  
Στο μεταξύ, ο Λόμποντα, κάτοχος του δευτέρου αντιγράφου σκοτώθηκε σε τροχαίο. Η 
γυναίκα του, μετά την έκδοση της Λωζάννης, παραιτήθηκε από την ιδιοκτησία του 
αντιγράφου και το παρέδωσε στους κληρονόμους του συγγραφέα.  Έτσι, άλλη μία έκδοση 
του Ζωή και Πεπρωμένο πραγματοποιήθηκε στη Μόσχα το 1990, με την ένδειξη: «Βάσει του 
χειρογράφου του συγγραφέα». Ωστόσο δεν θα μπορούσε να μιλήσει κανείς για πλήρως 
αποκατεστημένο κείμενο, πράγμα που ίσως να μην καταστεί ποτέ δυνατό. 

 
* 

* * 
 
 
Η μετάφρασή μας αξιοποίησε τις εκδόσεις ВАСИЛИЙ ГРОССМАН: ЖИЗНЬ И СУДЬБА, ТЕРРА 
- КНИЖНЫЙ КЛУБ, МОСКВА 2005, Vassili Grossman: Vie et Destin, éd. L’âge d’homme, coll. 
Poche, Paris, 1980 [Μετάφραση της έκδοσης της Λωζάννης], Vassili Grossman: Vida y 
Destino, Editorial Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2007 [Β αντίγραφο], Vasily Grossman: Life 
and Fate, Collins Havrill – Random House Ltd., 2006 (A&B αντίγραφα). 
Με αποσιωπητικά σε αγκύλες [...] σημειώνονται τα χάσματα. 
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Ένα κρύο πρωινό του Οκτωβρίου, ο ταγματάρχης Μπιερόσκιν ξύπνησε, σκέφτηκε τη γυναίκα 
του και την κόρη του, σκέφτηκε βαριά πυροβόλα και άκουσε τον γνώριμο πια βρυχηθμό τους. 
Ύστερα φώναξε την ορντινάντσα του, τον Γκλούσκοβ, και του είπε να πάει να φέρει λίγο 
νερό. 
«Είναι ωραίο και παγωμένο, ακριβώς όπως σας αρέσει», είπε ο Γκλούσκοβ, χαμογελώντας στη 
σκέψη της ευχαρίστησης που έδινε πάντα στον Μπιερόσκιν το πρωινό του νίψιμο. 
«Μπορεί να χιονίζει ήδη στα Ουράλια», είπε ο Μπιερόσκιν. «Εκεί είναι η γυναίκα μου και η 
κόρη μου. Ξέρεις, δεν έχω πάρει ακόμα νέα τους». 
«Θα πάρετε, σύντροφε ταγματάρχα», είπε ο Γκλούσκοβ. 



Ενώ ο Μπιερόσκιν σκουπιζόταν κι έβαζε το πουκάμισό του, ο Γκλούσκοβ τον ενημέρωνε για 

τα γεγονότα των πρώτων πρωινών ωρών. 
«Μια οβίδα έπεσε στο συγκρότημα της κουζίνας και σκότωσε τον αποθηκάριο. Ο αρχηγός 
επιτελείου του δεύτερου τάγματος βγήκε έξω για τη σωματική του ανάγκη και τον βρήκε στον 
ώμο ένα θραύσμα. Κάποιοι από το μηχανικό έπιασαν μια πέρκα πέντε κιλά, που την είχε 

ζαβλακώσει μια βόμβα. Την είδα με τα μάτια μου. Την έκαναν δώρο στον λοχαγό Μοβσόβιτς. 
Πέρασε από ’δώ ο κομισάριος· είπε να του τηλεφωνήσετε μόλις ξυπνήσετε». 
«Πολύ καλά», είπε ο Μπιερόσκιν. Ήπιε ένα φλιτζάνι τσάι, έφαγε λίγη μοσχαρίσια πηχτή, 
τηλεφώνησε στον επιτελάρχη και τον κομισάριο για να τους πει πως θα πήγαινε να 
επιθεωρήσει τα τάγματα, φόρεσε το χιτώνιό του και πήγε προς την πόρτα. 
Ο Γκλούσκοβ τίναξε την πετσέτα και την κρέμασε σ’ ένα καρφί, βεβαιώθηκε πως η 
χειροβομβίδα κρεμόταν στη ζώνη του, χτύπησε ελαφρά την τσέπη του για να ελέγξει αν η 
σακούλα με τον καπνό του ήταν στη θέση της, πήρε ένα πολυβόλο από τη γωνιά και 
ακολούθησε τον διοικητή του έξω. 
Ο Μπιερόσκιν μισόκλεισε τα μάτια, καθώς βγήκε στο φως. Βρισκόταν στο Στάλινγκραντ έναν 

μήνα και είχε συνηθίσει το όλο σκηνικό: αργιλώδης λιθώνας, μια χωμάτινη κατωφέρεια 
πιτσιλισμένη με τις μουσαμαδένιες στέγες των καταφυγίων και τους καπνούς από τις 
αυτοσχέδιες σόμπες. Ψηλότερα, στέκονταν οι μαύρες σιλουέτες των εργοστασίων με τις 
γκρεμισμένες στέγες.  
Αριστερά, προς τον Βόλγα, ορθώνονταν οι τσιμινιέρες του εργοστασίου «Κόκκινος Οκτώβρης» 
και μερικά καλά βαγόνια, που έμοιαζαν με κοπάδι μαζεμένο γύρω από το σώμα του νεκρού 
αρχηγού τους: μια ατμομηχανή που είχε μπατάρει. Ακόμα πιο μακριά, μπορούσε κανείς να δει 
τους σκελετούς ερειπωμένων κτηρίων, με χιλιάδες μπαλώματα ανοιχτού ουρανού, που 
υπήρξαν κάποτε παράθυρα. Από τις μονάδες παραγωγής των εργοστασίων ανέβαινε καπνός. 

Πού και πού πετάγονταν ξαφνικές λάμψεις και ο αέρας βροντοκοπούσε αργά, στακάτα, λες και 
κείνα τα εργοστάσια δούλευαν ακόμα.  
Ο Μπιερόσκιν κοίταξε προσεκτικά τον ευρύ τομέα, πλάτους 300 μέτρων -στο μεγαλύτερο 
μέρος του καλυμμένος από τα σπίτια ενός εργατικού οικισμού- όπου είχε αναπτυχθεί το 
σύνταγμά του. Κάποια έκτη αίσθηση τον έκανε ικανό να ξεχωρίσει, μέσα στο χάος των 
ερειπωμένων κτηρίων και των κατεστραμμένων μικρών δρόμων, τα σπίτια όπου οι στρατιώτες 
του μαγείρευαν το πλιγούρι τους και κείνα όπου οι Γερμανοί έτρωγαν μπέικον από 
καλοθρεμμένο χοιρινό κι έπιναν λικέρ. 
Μια οβίδα σφύριξε στον αέρα. Ο Μπιερόσκιν έσκυψε και βλαστήμησε. Ακούστηκε μια έκρηξη 
κι ένα σύννεφο καπνού κάλυψε την είσοδο ενός καταφυγίου στην απέναντι πλαγιά του 

φαραγγιού. Φορώντας όπως πάντα τις τιράντες του και δίχως χιτώνιο, ο προϊστάμενος 
διαβιβάσεων της γειτονικής μεραρχίας βγήκε από το καταφύγιο. Ωστόσο, πριν προλάβει να 
κάνει ένα βήμα, ακούστηκε κι άλλο σφύριγμα. Έκανε μεταβολή, έσκυψε κι έκλεισε την πόρτα 
καθώς ένας ακόμα όλμος έσκαζε μόλις δέκα μέτρα πιο πέρα. 
Ο αντισυνταγματάρχης Μπατιούκ παρακολούθησε το επεισόδιο από την είσοδο του δικού του 
καταφυγίου, στην κορυφή του φαραγγιού. Τη στιγμή που ο διαβιβαστής ήταν έτοιμος να 
επιχειρήσει το πρώτο βήμα, ο Μπατιούκ φώναξε με την ουκρανική προφορά του: «Πυρ!» 
Ουσιαστικά, αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο ο υπάκουος Γερμανός είχε πυροδοτήσει τον 
όλμο του. Το μάτι του Μπατιούκ πήρε τον Μπιερόσκιν και φώναξε δυνατά: «Χαίρε, γείτονα!» 

Ο μικρός περίπατος του Μπιερόσκιν ήταν θανάσιμα επικίνδυνος. Ύστερα από έναν καλό ύπνο 
και λίγο πρόγευμα, οι Γερμανοί παρακολουθούσαν ιδιαίτερα στενά αυτό το μονοπάτι. Χωρίς 
να τσιγκουνεύονται τα πυρομαχικά τους, έριχναν τυφλά σε όποιον περνούσε. Σε μια στροφή, 
ο Μπιερόσκιν στάθηκε για λίγο πλάι σ’ έναν σωρό από μπάζα. Κοιτάζοντας ερευνητικά έναν 
κενό χώρο, απατηλά σιωπηλό, είπε: «Πήγαινε πρώτος, Γκλούσκοβ». 
«Τι εννοείτε; Σίγουρα θα υπάρχει ελεύθερος σκοπευτής». 
Ήταν προνόμιο των ανωτέρων να διασχίζουν πρώτοι τα επικίνδυνα σημεία. Συνήθως οι 
Γερμανοί ήταν πολύ αργοί για ν’ ανοίξουν πυρ αμέσως. 
Ο Μπιερόσκιν έριξε μια ματιά ολόγυρα, στα σπίτια που ήταν κατειλημμένα από τους 
Γερμανούς, έκλεισε το μάτι στον Γκλούσκοβ κι έτρεξε. Καθώς έφτανε στο ανάχωμα, 
ακούστηκε ένας διαπεραστικός κρότος ακριβώς πίσω του. Ένας Γερμανός του είχε ρίξει με 
εκρηκτικό βλήμα. Ο Μπιερόσκιν στάθηκε εκεί κι άναψε τσιγάρο Την ίδια στιγμή, χύθηκε προς 
το μέρος του και ο Γκλούσκοβ, με μεγάλες, γρήγορες δρασκελιές. Μια σύντομη ριπή 
πολυβόλου τίναξε το χώμα κάτω από τα πόδια του. Ήταν σαν να πετάχτηκαν ξαφνικά από το 
έδαφος ένα σμάρι σπουργίτια. Ο Γκλούσκοβ ταλαντεύτηκε, σκόνταψε, έπεσε, τινάχτηκε πάλι 
όρθιος και τελικά έφτασε στον Μπιερόσκιν. 
«Παρά λίγο να με πετύχει ο μπάσταρδος!» 



Αφού ξαναβρήκε την ανάσα του, εξήγησε: «Νόμιζα πως θα είχε εκνευριστεί που σας άφησα 

να περάσετε και πως θα έκανε ένα διάλειμμα για τσιγάρο. Αλλά φαίνεται πως δεν καπνίζει ο 
λεχρίτης!» Ψηλάφισε το σκισμένο χιτώνιό του κι άρχισε πάλι να βρίζει. 
Όταν έφτασαν στο αρχηγείο, ο Μπιερόσκιν ρώτησε: «Έχεις πληγωθεί, σύντροφε Γκλούσκοβ;» 
«Δεν είναι τίποτα. Ο μπάσταρδος μάσησε μόνο το τακούνι της μπότας μου, αυτό είναι όλο». 

Το κελάρι ενός μεγάλου καταστήματος τροφίμων στέγαζε τις διοικήσεις ενός τάγματος 
πεζικού κι ενός τάγματος μηχανικού. Στο τραπέζι έστεκαν δύο ψηλές λάμπες, φτιαγμένες από 
κάλυκες οβίδων. Η υγρή ατμόσφαιρα ήταν γεμάτη από τη μυρωδιά λάχανου τουρσί και 
μήλου. Μια επιγραφή καρφωμένη στην πόρτα έλεγε: «Πελάτη και υπάλληλε, να 
συμπεριφέρεστε ευγενικά ο ένας στον άλλον!» 
Οι δύο διοικητές, ο Ποντσουφάροβ και ο Μοβσόβιτς, κάθονταν στο τραπέζι κι έπαιρναν 
πρωινό. Καθώς άνοιξε την πόρτα, ο Μπιερόσκιν άκουσε την ξαναμμένη φωνή του 
Ποντσουφάροβ. 
«Αν υπάρχει κάτι που δεν μπορώ ν’ ανεχτώ, είναι το νερωμένο ποτό. Καλύτερα να μην πιω 
καθόλου». 

Βλέποντας τον Μπιερόσκιν, σηκώθηκαν και οι δύο και στάθηκαν προσοχή. Ταυτόχρονα, ο 
επιτελάρχης έχωσε ένα μικρό μπουκάλι βότκα κάτω από κάτι χειροβομβίδες και ο μάγειρας 
κινήθηκε πλάγια, για να κρύψει την περίφημη πέρκα. Η ορντινάντσα του Ποντσουφάροβ 
πετάχτηκε όρθιος. Είχε σκύψει για να βάλει τον δίσκο Κινέζικη Σερενάτα. Μόλις που πρόλαβε 
να εκτελέσει την αποστολή του, αλλά δεν πρόλαβε να τοποθετήσει τη βελόνα και ο 
φωνογράφος έμεινε να βουίζει άσκοπα. Στάθηκε εκεί, κοιτάζοντας ίσια μπροστά με ευθύ, 
στρατιωτικό βλέμμα. Όταν το βούισμα του καταραμένου μηχανήματος έγινε ανυπόφορο, 
έπιασε με την άκρη του ματιού του μια θυμωμένη ματιά από τον Ποντσουφάροβ. 
Οι ιδιοτροπίες των ανώτερων αξιωματικών ήταν γνωστές. Έδειχναν να περιμένουν απ’ όλους 

να πολεμούν αδιάκοπα, να παρακολουθούν τον εχθρό με τα κιάλια και να σπαζοκεφαλιάζουν 
συνεχώς πάνω από κάποιον χάρτη. Αλλά ένας άνθρωπος δεν μπορεί να πυροβολεί ή να είναι 
στο τηλέφωνο με τους ανωτέρους και τους κατωτέρους του εικοσιτέσσερις ώρες την ημέρα. 
Κάποτε πρέπει να φάει. Ο Μπιερόσκιν κοίταξε λοξά το γραμμόφωνο που βούιζε και 
χαμογέλασε. 
«Εντάξει!» είπε. «Καθίστε, σύντροφοι, συνεχίστε!» 
Δεν ήταν ξεκάθαρο αν έπρεπε να πάρουν τα λόγια του τοις μετρητοίς. Ο Ποντσουφάροβ 
φαινόταν λυπημένος και μετανοιωμένος, ενώ ο Μοβσόβιτς -διοικητής ενός ανεξάρτητου 
τάγματος σκαπανέων και ως εκ τούτου όχι απ’ ευθείας υφιστάμενος του Μπιερόσκιν- 
φαινόταν απλά λυπημένος. 

Με τόνο που τους χτύπησε ιδιαίτερα δυσάρεστα, ο Μπιερόσκιν είπε: «Λοιπόν, πού είναι αυτή 
η πεντάκιλη πέρκα, σύντροφε Μοβσόβιτς; Ολόκληρη η μεραρχία δεν μιλάει για τίποτα άλλο». 
Με την ίδια λυπημένη έκφραση, ο Μοβσόβιτς διέταξε: «Μάγειρα, δείξε του το ψάρι 
παρακαλώ». 
Ο μάγειρας, ο μόνος από τους παρόντες που συνέχισε να εκτελεί τα καθήκοντά του, εξήγησε: 
«Ο σύντροφος λοχαγός το ήθελε γεμιστό με τον εβραϊκό τρόπο. Έχω πιπέρι και φύλλα 
δάφνης, αλλά δεν έχω καθόλου άσπρο ή μαύρο ψωμί» 
«Κατάλαβα», είπε ο Μπιερόσκιν. «Την έφαγα κάποτε μαγειρεμένη μ’ αυτόν τον τρόπο, στο 
Μπομπρούσκ, στο σπίτι κάποιας Σάρας Αρόνοβνα· αν και, για να είμαι ειλικρινής, δεν μου 

φάνηκε και σπουδαία». 
Ξαφνικά κατάλαβαν όλοι πως δεν είχε καν περάσει από το μυαλό του Μπιερόσκιν να θυμώσει. 
Ήταν σαν να του είχαν πει πως ο Ποντσουφάροβ απέκρουσε μια γερμανική επίθεση στη 
διάρκεια της νύχτας, πως έμεινε μισοθαμμένος κάτω από χώματα μέχρι τις πρώτες πρωινές 
ώρες, η ορντινάντσα του -ο υπεύθυνος για την Κινέζικη Σερενάτα- έσκαψε για να τον βγάλει 
έξω, φωνάζοντας: «Μην φοβάσαι, σύντροφε λοχαγέ, θα σε βγάλω από ’κεί». Και ήταν σαν να 
του είχαν πει πως ο Μοβσόβιτς και οι σκαπανείς του σύρθηκαν σ’ έναν ιδιαίτερα 
πολυσύχναστο δρόμο, σκέπασαν με χώμα και σπασμένα τούβλα αντιαρματικές νάρκες και 
τώρα ήταν χαρούμενοι που κατάφεραν ν’ αντικρίσουν μια ακόμα αυγή, να σηκώσουν μια 
κούπα και να πουν: «Γεια μας!», να φάνε λάχανο και να καπνίσουν Εν πάση περιπτώσει, 
τίποτα από αυτά δεν είχε γίνει. Απλά σηκώθηκαν για μια στιγμή μπροστά σε κάποιον ανώτερο 
και ύστερα τον προσκάλεσαν να φάει, παρακολουθώντας με ευχαρίστηση πως απολάμβανε το 
λάχανό του. 
Συχνά, ο Μπιερόσκιν σύγκρινε τη μάχη του Στάλινγκραντ με ό,τι είχε περάσει στη διάρκεια 
του προηγούμενου χρόνου του πολέμου. Ήξερε πως μόνο η γαλήνη και η ησυχία μέσα του 
τού έδιναν τη δύναμη ν’ αντέξει αυτή την υπερένταση. Όσο για τους στρατιώτες, ήταν σε 
θέση να τρώνε σούπα, να επιδιορθώνουν τις μπότες τους, να σκαλίζουν κουτάλια και να 
μιλούν για τις γυναίκες τους και για τους αξιωματικούς τους σε μια περίοδο που έμοιαζε 
απίθανο να νοιώθουν οτιδήποτε άλλο από οργή, φρίκη και εξάντληση. Ο Μπιερόσκιν ήξερε 



πολύ καλά πως ο άνδρας που δεν είχε γαλήνη στο βάθος της ψυχής του ήταν ανίκανος ν’ 

αντέξει για πολύ· όσο γενναίος κι αν ήταν στη μάχη. Από την άλλη μεριά, θεωρούσε τον φόβο 
ή τη δειλία κάτι προσωρινό, κάτι που μπορούσε να θεραπευθεί εύκολα όπως ένα κρυολόγημα. 
Αλλά τι ήταν πραγματικά ανανδρία και τι γενναιότητα, δεν μπορούσε να ξέρει με σιγουριά. 
Κάποτε, στην αρχή του πολέμου, τον είχε επιπλήξει ένας ανώτερος για τη δειλία του: είχε 

αποσύρει το σύνταγμά του, χωρίς άδεια, από το σημείο όπου δεχόταν εχθρικά πυρά. Και όχι 
πολύ καιρό πριν έρθει στο Στάλινγκραντ, είχε διατάξει τον διοικητή ενός τάγματος να 
αποτραβηχτεί από την κορυφή ενός λόφου, για να μην εκθέσει τους άνδρες του άσκοπα 
στους γερμανικούς όλμους. 
«Τι είναι όλα αυτά, σύντροφε Μπιερόσκιν;» τον είχε επιπλήξει ο διοικητής της μεραρχίας. 
«Όλοι με διαβεβαίωναν πως είσαι ήρεμος και θαρραλέος, πως δεν χάνεις εύκολα την 
ψυχραιμία σου». 
Αντί για απάντηση ο Μπιερόσκιν είχε απλά αναστενάξει. Μάλλον έκαναν λάθος.  
Ο Ποντσουφάροβ είχε κόκκινα μαλλιά και καθαρά γαλάζια μάτια. Χρειαζόταν μεγάλη 
προσπάθεια για να συγκρατήσει τις ξαφνικές, απροσδόκητες εκρήξεις του θυμού του, που 

ακολουθούνταν συνήθως από εξίσου ξαφνικές εκρήξεις γέλιου. Ο Μοβσόβιτς ήταν πολύ 
αδύνατος. Είχε μακρύ πρόσωπο γεμάτο φακίδες και λευκές τούφες στα μαύρα του μαλλιά. 
Απάντησε στις ερωτήσεις του Μπιερόσκιν με τραχιά φωνή και ύστερα χάραξε ένα καινούργιο 
σχέδιο για τη ναρκοθέτηση των περιοχών που ήταν πιο εκτεθειμένες στις επιθέσεις των 
τεθωρακισμένων. 
«Μπορείς να μου το δώσεις αυτό το σχέδιο για ενθύμιο», είπε ο Μπιερόσκιν, σκύβοντας πάνω 
από το τραπέζι. «Μόλις πριν από λίγο ανακλήθηκα από το διοικητή της μεραρχίας», συνέχισε 
ήρεμα. «Σύμφωνα με τους ανιχνευτές μας, οι Γερμανοί αποσύρουν δυνάμεις από την πόλη και 
τις συγκεντρώνουν εναντίον σας. Και υπάρχουν πολλά τεθωρακισμένα. Καταλαβαίνετε;» 

Άκουσε μια κοντινή έκρηξη που έσεισε τους τοίχους του κελαριού και χαμογέλασε. 
«Τα πράγματα είναι πολύ ήσυχα εδώ. Στο δικό μου όρυγμα τουλάχιστον τρεις άνθρωποι θα 
είχαν έρθει από το αρχηγείο στρατού ενόσω θα ήμουν έξω. Υπάρχουν διαφορετικές ομάδες 
επιθεώρησης που πάνε κι έρχονται όλη μέρα». 
Το κτήριο σείστηκε από μια ακόμα έκρηξη. Σοβάδες έπεσαν από το ταβάνι. 
«Ναι, αυτό είναι αλήθεια», είπε ο Ποντσουφάροβ. «Στην πραγματικότητα, κανένας δεν μας 
ενοχλεί εδώ». 
«Ακριβώς. Και δεν ξέρετε πόσο τυχεροί είστε», είπε ο Μπιερόσκιν και συνέχισε με 
εξομολογητικό τόνο, ξεχνώντας -ίσως επειδή είχε συνηθίσει πολύ να είναι υφιστάμενος- πως 
ήταν διοικητής: 

«Ξέρετε πώς είναι οι γαλονάδες; “Γιατί δεν προελαύνετε; Γιατί δεν πήρατε εκείνο το ύψωμα; 
Γιατί τόσες απώλειες; Γιατί καθόλου απώλειες; Γιατί δεν αναφερθήκατε ακόμα; Γιατί κοιμάστε; 
Γιατί, γιατί, γιατί;”» 
Ύστερα σηκώθηκε. «Ας πηγαίνουμε, σύντροφε Ποντσουφάροβ. Θα ήθελα να επιθεωρήσω τον 
τομέα σου». 
Υπήρχε κάτι που σου σπάραζε την καρδιά σ’ αυτόν τον μικρό δρόμο, μέσα στον εργατικό 
οικισμό, στους εκτεθειμένους εσωτερικούς τοίχους, που ήταν ντυμένοι με πολύχρωμη 
ταπετσαρία, στους ανθόκηπους και τους λαχανόκηπους που είχαν οργωθεί από τα 
τεθωρακισμένα, στις μοναχικές ντάλιες που άνθιζαν ακόμα. 

«Ξέρεις, σύντροφε Ποντσουφάροβ», είπε ξαφνικά, «ακόμα δεν έχω νέα από τη γυναίκα μου. 
Έμαθα μόνο πού βρισκόταν όταν ερχόμουν εδώ και πάνε βδομάδες από τότε. Το μόνο που 
ξέρω είναι πως πήρε την κόρη μας και ξεκίνησαν για τα Ουράλια». 
«Θα μάθεις νέα τους σύντομα, σύντροφε ταγματάρχα». 
Οι πληγωμένοι ήταν ξαπλωμένοι στο ισόγειο του δίπατου σπιτιού, περιμένοντας να 
μεταφερθούν στη διάρκεια της νύχτας. Τα παράθυρα τα είχαν κλείσει με τούβλα. Στο πάτωμα 
υπήρχε μια κούπα κι ένας κουβάς νερό. Στον τοίχο ήταν κολλημένη μια καρτ ποστάλ: ένας 
πίνακας του 19ου αιώνα, με τίτλο Η Ερωτική Πολιορκία του Ταγματάρχη. 
«Εδώ είναι τα νώτα», είπε ο Ποντσουφάροβ. «Το μέτωπο είναι παρακάτω». 
«Ας του ρίξουμε μια ματιά, λοιπόν», είπε ο Μπιερόσκιν. 
Διέσχισαν έναν διάδρομο και μπήκαν σ’ ένα δωμάτιο με γκρεμισμένη οροφή. Ήταν σαν να 
έβγαινες από το γραφείο ενός εργοστασίου κατευθείαν στο εργαστήριο. Άδειοι κάλυκες 
έτριζαν κάτω από τα πόδια τους και ο αέρας ήταν γεμάτος από την πιπεράτη οσμή της 
μπαρούτης. Μερικές αντιαρματικές νάρκες ήταν στοιβαγμένες σ’ ένα κίτρινο καροτσάκι 
μωρού. 
«Οι Γερμανοί κατέλαβαν εκείνο εκεί το ερείπιο χθες το βράδυ», είπε ο Ποντσουφάροβ. 
«Κρίμα! Είναι θαυμάσιο κτήριο με παράθυρα που κοιτάζουν νοτιοδυτικά. Τώρα ολόκληρη η 
αριστερή πτέρυγά μου είναι εκτεθειμένη στα εχθρικά πυρά». 



Ένα βαρύ πολυβόλο ήταν εγκατεστημένο στο στενό άνοιγμα ενός άλλου παραθύρου 

οχυρωμένου με τούβλα. Ο πολυβολητής, μ’ έναν βρώμικο, μπαρουτοκαπνισμένο επίδεσμο 
γύρω στο κεφάλι του, έβαζε μια καινούργια δεσμίδα, ενώ ο δεκανέας του, αποκάλυπτε τα 
λευκά του δόντια, μασουλώντας ένα κομμάτι λουκάνικο, έτοιμος ν’ ανοίξει πυρ ανά πάσα 
στιγμή. 

Εμφανίστηκε ο διοικητής του λόχου, ένας υπολοχαγός. Από την τσέπη του χιτωνίου του 
εξείχε μια μαργαρίτα.  
«Να, ένας αληθινός νεαρός αετός!» είπε ο Μπιερόσκιν χαμογελώντας. 
«Ευτυχώς που περάσατε, σύντροφε ταγματάρχα», είπε ο υπολοχαγός στον Ποντσουφάροβ. 
«Έγινε ακριβώς όπως το είπα. Εχθές το βράδυ έκαναν κι άλλη επίθεση στο κτήριο 6/1. 
Ξεκίνησαν στις εννέα». 
«Είναι εδώ ο αρχηγός επιτελείου. Κάνε την αναφορά σου σ’ αυτόν». 
«Με συγχωρείτε, δεν σας είδα», είπε ο υπολοχαγός, χαιρετώντας γρήγορα. 
Πριν από έξι μέρες, οι Γερμανοί απομόνωσαν κάμποσα κτήρια του τομέα και άρχισαν να τα 
πελεκάνε με τευτονική σχολαστικότητα. Τη σοβιετική αντίσταση την είχαν πάρει μαζί τους 

στον θάνατο οι υπερασπιστές, αλλά υπήρχε ένα εργοστάσιο με ιδιαίτερα βαθιά υπόγεια, όπου 
οι Ρώσοι κρατούσαν ακόμα. Οι γεροί τοίχοι αντιστέκονταν στις εύστοχες βολές, έστω κι αν τα 
βαριά πυρά κατάφερναν να τους ανοίξουν τρύπες. Οι Γερμανοί είχαν προσπαθήσει τρεις 
φορές να καταστρέψουν το κτήριο από αέρος. Μια ολόκληρη γωνία είχε καταρρεύσει, αλλά 
κάτω από τα ερείπια το κελάρι παρέμενε ανέπαφο. Οι υπερασπιστές απομάκρυναν τα μπάζα, 
έστησαν πολυβόλα, όλμους κι ένα ελαφρύ κανόνι και κρατούσαν ακόμα τους Γερμανούς σε 
απόσταση. Το κτήριο βρισκόταν σε καλή θέση, χωρίς κρυφές προσβάσεις. 
Ο υπολοχαγός έκανε την αναφορά του και είπε: «Προσπαθήσαμε να φτάσουμε μέχρι εκεί στη 
διάρκεια της νύχτας, αλλά ήταν ανώφελο. Επιστρέψαμε μ’ έναν νεκρό και δύο τραυματίες». 

«Κάτω!» ούρλιαξε ο στρατιώτης απ’ τη σκοπιά. Κάμποσοι άνδρες έπεσαν στο έδαφος. Ο 
υπολοχαγός, ανίκανος πια να τελειώσει αυτό που έλεγε, σήκωσε τα χέρια λες κι ετοιμαζόταν 
να κάνει βουτιά και σωριάστηκε στη γη. 
Το μακρόσυρτο κλάμα έγινε διαπεραστικό ουρλιαχτό και ακολουθήθηκε από βροντερές 
εκρήξεις που έσεισαν τη γη και έκαναν τον αέρα αποπνικτικό. Κάτι μεγάλο και μαύρο έσκασε 
με κρότο στο πάτωμα και κύλισε ανάμεσα στα πόδια του Μπιερόσκιν. Στην αρχή νόμιζε πως 
ήταν κανένα κούτσουρο που έφτασε μέχρι εκεί από τη δύναμη της έκρηξης. Ύστερα κατάλαβε 
πως ήταν χειροβομβίδα. Το επόμενο δευτερόλεπτο, η ένταση ήταν ανυπόφορη. 
Η χειροβομβίδα δεν έσκασε. Η σκιά που είχε καταπιεί τη γη και τον ουρανό, σβήνοντας 
παρελθόν και μέλλον, τραβήχτηκε. 

Ο υπολοχαγός σηκώθηκε. 
«Σιχαμένο σκατόπραμα!» είπε μια φωνή. 
«Λοιπόν, εκείνη τη στιγμή, ήμουν σίγουρος πως είχα ξοφλήσει!» είπε κάποιος άλλος 
γελώντας. 
Ο Μπιερόσκιν σκούπισε τον ιδρώτα από το μέτωπό του, έπιασε τη μαργαρίτα, τίναξε από 
πάνω της τη σκόνη και την έβαλε πάλι στο χιτώνιο του υπολοχαγού. «Υποθέτω πως κάποιος 
σου την έδωσε». Ύστερα γύρισε στον Ποντσουφάροβ και συνέχισε: «Γιατί ισχυρίζομαι, 
λοιπόν, πως τα πράγματα είναι ωραία και ήσυχα εδώ; Επειδή δεν υπάρχουν ανώτεροι 
αξιωματικοί να πηγαινοέρχονται κι όλο κάτι να σας ζητάνε “Έχετε καλό μάγειρα. Μπορείτε να 

μου τον δώσετε; Έχετε θαυμάσιο κουρέα, εξαιρετικό ράφτη. Ας τους πάρω εγώ!” Ναι, αυτοί 
είναι στρατιώτες: ένα μάτσο αρπακτικά “Ωραίο καταφύγιο είναι αυτό. Βγείτε έξω τώρα! Ωραίο 
λάχανο τουρσί. Να μου το στείλετε αμέσως!”» 
Ξαφνικά, ρώτησε τον υπολοχαγό: «Γιατί είπες πως επέστρεψαν δύο άνδρες χωρίς να φτάσουν 
στο περικυκλωμένο κτήριο;» 
«Τραυματίστηκαν». 
«Κατάλαβα». 
«Γεννήθηκες τυχερός», είπε ο Ποντσουφάροβ καθώς άφηναν πίσω τους το κτήριο, 
διασχίζοντας τους λαχανόκηπους. Κίτρινα βλαστάρια πατάτας ξεπρόβαλαν από τα ορύγματα 
και τα χαρακώματα του δεύτερου λόχου. 
«Μπορεί. Ποιος ξέρει;» είπε ο Μπιερόσκιν, πηδώντας σ’ ένα χαράκωμα.  
«Η γη φαίνεται να προσαρμόζεται στον πόλεμο καλύτερα απ’ όλους μας», είπε ο 
Ποντσουφάροβ. «Θα τον έχει συνηθίσει».  
 «Αυτό δεν είναι τίποτα!» ξαναγύρισε ο Μπιερόσκιν στο θέμα που είχε αρχίσει προηγουμένως. 
«Έχω ακούσει πως ακόμα και γυναίκες επιτάσσουν οι ανώτεροι αξιωματικοί». 
Το χαράκωμα γέμισε φωνές, πυροβολισμούς και εκρήξεις. 
«Ο διοικητής του λόχου σκοτώθηκε. Τη θέση του πήρε ο Κομισάριος Σόσκιν. Αυτό είναι το 
καταφύγιό του». 
«Μάλιστα», έκανε ο Μπιερόσκιν, ρίχνοντας μια ματιά από τη μισάνοιχτη πόρτα. 



Ο Σόσκιν, ένας άνδρας με πυκνά, μαύρα φρύδια και κόκκινο πρόσωπο, τους πρόφτασε καθώς 

περνούσαν δίπλα από τα πολυβόλα και τους εξήγησε, φωνάζοντας, πως ο λόχος του έβαλε 
συνεχώς, προκειμένου να εμποδίσει τους Γερμανούς να προετοιμάσουν μια ακόμα επίθεση 
στο κτήριο 6/1. 
Ο Μπιερόσκιν δανείστηκε τα κιάλια του και άρχισε να παρατηρεί τις γρήγορες λάμψεις των 

όπλων και τις φλόγες που τρεμόπαιζαν σαν γλώσσες στα στόματα των πυροσωλήνων. 
«Υπάρχει ένας ελεύθερος σκοπευτής εκεί: τρίτο πάτωμα, δεύτερο παράθυρο». 
Δεν είχε τελειώσει καλά-καλά τη φράση του όταν κάτι άστραψε σ’ εκείνο ακριβώς το 
παράθυρο. Μια σφαίρα σφύριξε πλάι τους και καρφώθηκε στο τοιχίο του χαρακώματος, στη 
μέση της απόστασης που χώριζε το κεφάλι του Μπιερόσκιν από το κεφάλι του Σόσκιν. 
«Γεννήθηκες τυχερός!» είπε ο Ποντσουφάροβ. 
«Μπορεί. Ποιος ξέρει;» απάντησε ο Μπιερόσκιν. 
Προχώρησαν στο όρυγμα, ώσπου έφτασαν σ’ έναν μηχανισμό που είχαν επινοήσει οι ίδιοι οι 
άνδρες του λόχου: ένα αντιαρματικό όπλο στερεωμένο σε μια άμαξα. 
«Το αποκλειστικά δικό μας αντιαρματικό», είπε ένας λοχίας με ανήσυχο βλέμμα και 

σκονισμένο, αξύριστο πρόσωπο. 
«Άρμα μάχης στα εκατό μέτρα, δίπλα στο σπίτι με την πράσινη στέγη», φώναξε ο 
Μπιερόσκιν, μιμούμενος τη φωνή εκπαιδευτή του πυροβολικού. 
Ο λοχίας γύρισε τον τροχό και το μακρύ ρύγχος του αντιαρματικού έγειρε γρήγορα προς τη 
γη. 
«Ένας στρατιώτης του Ντίρκιν», είπε ο Μπιερόσκιν, «προσάρμοσε στόχαστρο ελεύθερου 
σκοπευτή σ’ ένα τουφέκι που έριχνε οπλοβομβίδες, και εξουδετέρωσε τρία πολυβόλα σε μια 
μέρα». 
Ο λοχίας ανασήκωσε τους ώμους. «Για τον Ντίρκιν είναι όλα μια χαρά. Αυτός βρίσκεται πίσω 

από τοίχους». 
Προχώρησαν κι άλλο κατά μήκος του ορύγματος. Ο Μπιερόσκιν ξαναγύρισε στη συζήτηση 
που είχε αρχίσει όταν ξεκίνησαν την επιθεώρηση.  
«Τους έστειλα ένα δέμα με τρόφιμα. Ένα πολύ καλό δέμα. Και η γυναίκα μου δεν μου έγραψε 
ακόμα. Αντιλαμβάνεσαι τι σημαίνει αυτό; Δεν ξέρω καν αν έφτασε στα χέρια της. Μπορεί να 
έχουν αρρωστήσει. Τα πάντα μπορεί να συμβούν όταν εκκενώνεται ένα μέρος».  
Ξαφνικά, ο Ποντσουφάροβ θυμήθηκε τους μαραγκούς που γύριζαν στα σπίτια τους, από τη 
Μόσχα όπου είχαν πάει να δουλέψουν, φορτωμένοι με δώρα για τις γυναίκες, τους γέρους και 
τα παιδιά. Η ζεστασιά και η ασφάλεια της ζωής στο σπίτι σήμαινε γι’ αυτούς πολύ 
περισσότερα από τα δυνατά φώτα και τα θορυβώδη πλήθη της πρωτεύουσας. 

Μισή ώρα αργότερα βρίσκονταν πίσω, στο αρχηγείο του τάγματος. Ο Μπιερόσκιν δεν 
κατέβηκε στο κελάρι. 
«Παρέχετε κάθε δυνατή υποστήριξη στο κτήριο 6/1», είπε. «Αλλά μην προσπαθήσετε να 
φτάσετε εκεί μόνοι σας. Αυτό θα το κάνουμε νύχτα όλη η δύναμη του συντάγματος». 
«Και τώρα» συνέχισε. «Κατ’ αρχάς δεν μου αρέσει ο τρόπος που συμπεριφέρεστε στους 
τραυματίες. Έχετε ντιβάνια στο αρχηγείο και τους αφήνετε στο πάτωμα. Δεύτερον, δεν 
στείλατε για φρέσκο ψωμί και οι άνδρες τρώνε ξεροκόμματα. Τρίτον, ο Κομισάριος Σόσκιν 
ήταν εμφανώς μεθυσμένος. Παρακάτω» 
Ο Ποντσουφάροβ άκουσε, κατάπληκτος πόσα πράγματα είχε προσέξει ο διοικητής του: ο 

υπαρχηγός μιας διμοιρίας φορούσε γερμανικό παντελόνι ο αρχηγός του πρώτου λόχου 
φορούσε δύο ρολόγια  
Ο Μπιερόσκιν κατέληξε με μια προειδοποίηση: 
«Οι Γερμανοί πρόκειται να επιτεθούν. Έγινα σαφής;» 
Ξεκίνησε για το εργοστάσιο. Ο Γκλούσκοβ, που είχε καταφέρει να καρφώσει πάλι το τακούνι 
του και να ράψει το σχίσιμο στο χιτώνιό του, ρώτησε: «Πηγαίνουμε σπίτι τώρα;» 
Αντί να απαντήσει ευθέως, ο Μπιερόσκιν στράφηκε στον Ποντσουφάροβ. 
«Τηλεφώνησε στον κομισάριο του συντάγματος και πες του πως πηγαίνω στου Ντίρκιν, στο 
εργοστάσιο: τρίτη πτέρυγα». 
Έκλεισε το μάτι και πρόσθεσε: «Και θέλω να μου στείλεις λίγο λάχανο τουρσί. Στο κάτω-κάτω 
είμαι κι εγώ ανώτερος αξιωματικός». 
15 
Ούτε γράμμα ούτε γραφή από τον Τόλια Το πρωί η Λιουντμίλα Νικολάεβνα Σαποσνίκοβα 
ξεπροβόδιζε τη μητέρα της και τον άνδρα της για τη δουλειά και την κόρη της Νάντια για το 
σχολείο. Η μητέρα της, Αλεξάνδρα Βλαντιμίροβνα, εργαζόταν στο χημείο του πασίγνωστου 
σαπωνοποιείου του Καζάν. Έφευγε πάντα πρώτη. Καθώς περνούσε από το δωμάτιο του 
γαμπρού της, επαναλάμβανε ένα αστείο που είχε ακούσει από τους εργάτες: «Εμείς, οι 
ιδιοκτήτες, πρέπει να είμαστε στη δουλειά στις έξι. Οι υπάλληλοί μας, στις εννέα». 



Μετά, έφευγε, ή μάλλον κάλπαζε, η Νάντια για το σχολείο. Ό,τι και να έκαναν, δεν 

μπορούσαν να την ξυπνήσουν εγκαίρως. Πηδούσε από το κρεβάτι πάντα την τελευταία 
στιγμή, άρπαζε τις κάλτσες, τη ζακέτα, τα βιβλία και τα τετράδιά της, κατέβαζε μονορούφι το 
τσάι και κατέβαινε τρέχοντας τη σκάλα, φορώντας το πανωφόρι και το μαντίλι της στον 
δρόμο. 

Μέχρι να καθίσει για πρωινό ο άνδρας της, ο Βίκτωρ Παύλοβιτς Στρουμ, η τσαγιέρα είχε 
κρυώσει. Η Λιουντμίλα θα έπρεπε να την ξαναζεστάνει. 
Η Αλεξάνδρα Βλαντιμίροβνα θύμωνε πολύ, όταν η Νάντια έλεγε: «Μακάρι να μπορούσα να 
ξεφύγω απ’ αυτή τη φοβερή τρύπα!» Η Νάντια δεν ήξερε πως στο Καζάν είχαν ζήσει κατά 
καιρούς ο Ντερζάβιν, ο Ακσάκοβ, ο Τολστόι, ο Λένιν, ο Ζίνιν και ο Λομπατσέβσκη και πως ο 
Μαξίμ Γκόρκι είχε εργαστεί κάποτε σ’ ένα αρτοποιείο εκεί. 
«Τι ανεύθυνη απάθεια είναι αυτή!» έλεγε η Αλεξάνδρα Βλαντιμίροβνα. Ήταν παράξενο ν’ 
ακούς μια ηλικιωμένη γυναίκα να μαλώνει με αυτόν τον τρόπο μια έφηβη. 
Η Λιουντμίλα καταλάβαινε πως η μητέρα της εξακολουθούσε να ενδιαφέρεται για τους 
ανθρώπους και την καινούργια της δουλειά. Η δύναμη του χαρακτήρα της τής προκαλούσε 

δέος: πώς μπορούσε, μέσα σε κείνη την αγωνία για το μέλλον, να ενδιαφέρεται για την 
υδρογόνωση των λιπών, τους δρόμους και τα μουσεία του Καζάν; 
Μια φορά που ο Βίκτωρ είπε κάτι για τη ζωτικότητα της Αλεξάνδρας Βλαντιμίροβνα, η 
Λιουντμίλα, μην μπορώντας να συγκρατηθεί, απάντησε: «Δεν είναι ζωτικότητα. Είναι απλά 
ξεμωραμένος εγωισμός». 
«Η γιαγιά δεν είναι εγωίστρια, αγαπάει τον λαό», είπε η Νάντια και πρόσθεσε: «Αυτοί που 
αγαπάνε τον λαό είναι καλοί άνθρωποι, αλλά δεν είναι πολύ έξυπνοι». 
Η Νάντια εξέφραζε πάντα τις απόψεις της κατηγορηματικά και -ίσως επειδή διαρκώς βιαζόταν- 
υπερβολικά απότομα. «Κουραφέξαλα!» έλεγε, τονίζοντας το «φ». Παρακολουθούσε τις 

ανταποκρίσεις του Σοβιετικού Γραφείου Πληροφοριών, ενημερωνόταν για την πορεία του 
πολέμου και παρενέβαινε σε πολιτικές συζητήσεις, διακόπτοντας τους άλλους αν χρειαζόταν. 
Ύστερα από τη θητεία της σ’ ένα κολχόζ, το καλοκαίρι, η Νάντια είχε αρχίσει να εξηγεί στη 
μητέρα της τους λόγους της χαμηλής σοβιετικής αγροτικής παραγωγικότητας. Αν και συνήθως 
δεν έκανε λόγο για τους βαθμούς του σχολείου, μια φορά της ξεφούρνισε: «Για φαντάσου! 
Μου έβαλαν μόνο τέσσερα στα πέντε για τη διαγωγή μου! Η μαθηματικός με έβγαλε έξω από 
την τάξη. Καθώς έφευγα φώναξα “Goodbye!” στα αγγλικά. Έπεσαν όλοι λιπόθυμοι». 
Όπως τα περισσότερα παιδιά των ευπόρων οικογενειών, που πριν από τον πόλεμο δεν είχαν 
προβληματιστεί ποτέ για το φαγητό και τα χρήματα, έτσι και η Νάντια, μετά την αναγκαστική 
μετεγκατάστασή τους στο Καζάν, μιλούσε συνέχεια για μερίδες και σχολίαζε τα καλά και τα 

κακά των διαφόρων κέντρων σίτισης. Ήξερε τα υπέρ και τα κατά κάθε είδους δημητριακού, 
τα πλεονεκτήματα του λαδιού απέναντι στο βούτυρο και των κύβων ζάχαρης απέναντι στην 
απλή κρυσταλλική. 
«Ξέρεις κάτι», έλεγε στη μητέρα της. «Από σήμερα θέλω να μου δίνεις τσάι με μέλι αντί για 
συμπυκνωμένο γάλα. Θα κοστίζει το ίδιο σε σένα και θα είναι πιο θρεπτικό για μένα». 
Μερικές φορές έπεφτε σε κατάθλιψη: χαμογελούσε ειρωνικά και γινόταν τρομερά αγενής. Μια 
φορά, μπροστά στη Λιουντμίλα, φώναξε τον πατέρα της ηλίθιο. Πρόφερε τη λέξη με τόσο 
μίσος, που ο Βίκτωρ έμεινε άφωνος. 
Καμιά φορά η μητέρα της την έβλεπε να κλαίει πάνω από ένα βιβλίο: το κορίτσι θεωρούσε 

τον εαυτό του ένα άτυχο, καθυστερημένο πλάσμα, που ήταν καταδικασμένο να ζήσει μια 
δύσκολη, άχρωμη ζωή. 
«Κανένας δεν θέλει να γίνει φίλος μου. Είμαι πολύ ηλίθια και βαρετή», είπε μια φορά στο 
τραπέζι. «Κανένας δεν θα θέλει να με παντρευτεί. Θα σπουδάσω φαρμακοποιός και μετά θα 
πάω να ζήσω σ’ ένα απομονωμένο χωριό». 
«Δεν έχουν φαρμακοποιούς στα απομονωμένα χωριά», είπε η Αλεξάνδρα Βλαντιμίροβνα. 
«Και είσαι πάρα πολύ απαισιόδοξη σχετικά με τις προοπτικές του γάμου σου», είπε ο Στρουμ. 
«Έχεις ομορφύνει πολύ τον τελευταίο καιρό». 
«Βούλωσέ το!» είπε η Νάντια, αγριοκοιτάζοντας τον πατέρα της. 
Εκείνο το βράδυ η Λιουντμίλα είδε τη Νάντια να διαβάζει ένα ποιητικό βιβλίο, με το λεπτό 
γυμνό χέρι της να προβάλλει από τα σκεπάσματα. 
Μιαν άλλη φορά, η Νάντια γύρισε από το κέντρο σίτισης του πανεπιστημίου και ανακοίνωσε: 
«Οι άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού μου, είναι αηδιαστικά γουρούνια, 
εκμεταλλευτές. Και ο μπαμπάς είναι γουρούνι που πουλάει τα ταλέντα του για βούτυρο. Γιατί 
θα πρέπει να λιμοκτονούν αδύναμα παιδιά και άρρωστοι άνδρες και γυναίκες, απλά επειδή δεν 
μπορούν να σκεφτούν μεθοδικά και δεν καταφέρνουν να υπερκαλύψουν δυο και τρεις φορές 
τα πλάνα παραγωγής; Μόνο οι εκλεκτοί μπορούν να περιδρομιάζουν βούτυρο». 
Το ίδιο βράδυ είπε επιθετικά: «Μαμά, θέλω διπλή μερίδα μέλι και βούτυρο. Δεν πρόλαβα να 
φάω το πρωί». 



Σε πολλά πράγματα η Νάντια ήταν ίδια ο πατέρας της. Η Λιουντμίλα πρόσεξε πως τα 

χαρακτηριστικά που ο Βίκτωρ έβρισκε πιο εξοργιστικά στη Νάντια, ήταν εκείνα που 
μοιραζόταν μαζί της. 
Σε μια περίπτωση, η Νάντια, μιμούμενη τον τρόπο που μιλούσε ο πατέρας της, είπε για τον 
Ποστόεβ: «Είναι ένα παλιόμουτρο, ένα τίποτα, ένας αριβίστας!» 

Ο Βίκτωρ αγανάκτησε. «Πώς τολμάς εσύ, μια ημιμαθής μαθήτρια, να μιλάς έτσι για έναν 
πανεπιστημιακό;»  
Αλλά η Λιουντμίλα θυμόταν πολύ καλά πώς έβριζε ο Βίκτωρ τις διάφορες πανεπιστημιακές 
διασημότητες με τα ίδια σχεδόν λόγια, όταν ήταν μαθητής. Όσο για τη Νάντια, έβλεπε πως 
δεν ήταν καθόλου ευτυχισμένη. Ήταν δύσκολη στις σχέσεις με τους άλλους και υπερβολικά 
μοναχική. 
Μετά την αναχώρηση της Νάντιας, ήταν η σειρά του Βίκτωρα να πάρει πρωινό. Θα κοίταζε με 
μισόκλειστα μάτια το βιβλίο του, θα κατάπινε την τροφή του αμάσητη, θα έκανε ηλίθιους 
μορφασμούς έκπληξης, θα ψαχούλευε για το φλιτζάνι, χωρίς να πάρει τα μάτια του από το 
βιβλίο και θα έλεγε: «Μπορώ να έχω λίγο τσάι ακόμα; Και κάνε το λίγο πιο ζεστό, αν 

μπορείς». Γνώριζε όλες του τις χειρονομίες: πώς θα έξυνε το κεφάλι του, πώς θα σούφρωνε 
τα χείλη, πώς θα στραβομουτσούνιαζε μετά και θ’ άρχιζε να σκαλίζει τα δόντια του. Σ’ αυτό το 
σημείο, εκείνη θα έλεγε: «Βίτια, για όνομα του Θεού, πότε σκοπεύεις να πας να κοιτάξεις τα 
δόντια σου;» Ήξερε πολύ καλά πως αν έξυνε τη μύτη του, σούφρωνε τα χείλη του και τα 
λοιπά, δεν ήταν επειδή τον πονούσαν τα χείλη ή η μύτη του, αλλά επειδή σκεφτόταν τη 
δουλειά του. Ήξερε πως αν του έλεγε: «Βίτια, δεν ακούς καν!», εκείνος θα απαντούσε, 
συνεχίζοντας να κοιτάζει με μισόκλειστα μάτια το βιβλίο του: «Άκουσα κάθε λέξη. Μπορώ 
ακόμα και να επαναλάβω ό,τι είπες: “Για όνομα του θεού, πότε σκοπεύεις να πας να κοιτάξεις 
τα δόντια σου;”». Ύστερα θα κατέβαζε άλλη μια γουλιά τσάι, θα έδειχνε έκπληκτος και θ’ 

άρχιζε να συνοφρυώνεται. Αυτό σήμαινε πως συμφωνούσε με ό,τι είχε γράψει ο συνάδελφός 
του σε κάποια σημεία, αλλά όχι σε όλα. Ύστερα θα καθόταν ακίνητος για πολλή ώρα, 
κουνώντας το κεφάλι του λυπητερά, με την έκφραση που έχει στα μάτια του ένας γέρος, που 
του βρήκαν όγκο στον εγκέφαλο. Αυτό σήμαινε πως σκεφτόταν τη νεκρή μητέρα του. 
Και καθώς έπινε το τσάι του, σκεφτόταν τη δουλειά του ή άφηνε έναν απελπισμένο 
αναστεναγμό, η Λιουντμίλα θα κοίταζε τα μάτια που είχε φιλήσει τόσες φορές, τα κατσαρά 
μαλλιά που είχε χαϊδέψει τόσες φορές, τα χείλη που την είχαν φιλήσει, τα χέρια με τα μικρά, 
λεπτά δάχτυλα που τους είχε κόψει τόσες φορές τα νύχια και θα έλεγε στον εαυτό της: «Έλα 
Παναγία μου! Τι λέτσος που είσαι!»  
Ήξερε τα πάντα γι’ αυτόν: πόσο του άρεσε να διαβάζει παιδικά βιβλία στο κρεβάτι, την 

έκφρασή του όταν ήταν να πάει στον οδοντίατρο, την καθαρή, σχεδόν τρεμουλιαστή φωνή 
του, όταν, ντυμένος με το καλύτερο κοστούμι του, υποστήριζε τη διατριβή του για την 
ακτινοβολία του νετρονίου. Ήξερε πως του άρεσε το ουκρανικό μπορς* με φασόλια, πως 
άφηνε πάντα ένα σιγανό βογκητό όταν γύριζε πλευρό το βράδυ, πόσο γρήγορα έφθειρε το 
τακούνι του αριστερού παπουτσιού του και λέρωνε τα μανίκια του πουκαμίσου του, πως 
ήθελε δύο μαξιλάρια στο κρεβάτι. Ήξερε τον κρυφό του τρόμο όταν διέσχιζε μεγάλες 
πλατείες, τη μυρωδιά του δέρματός του, το σχήμα που είχαν οι τρύπες στις κάλτσες του, τον 
σκοπό που μουρμούριζε όσο περίμενε να σερβιριστεί το φαγητό, το σχήμα των νυχιών στα 
μεγάλα δάχτυλα των ποδιών του, πώς τον φώναζε η μητέρα του όταν ήταν δύο ετών, το 

αργό, συρτό βάδισμά του, τα ονόματα των αγοριών με τα οποία είχε τσακωθεί στην 
τελευταία τάξη του σχολείου. Ήξερε πως του άρεσε να αστειεύεται με τους δικούς του και 
τους φίλους του. Ακόμα και τώρα, που η κατάθλιψη τον είχε καταβάλει, συνέχιζε να περιγελά 
την καλύτερή της φίλη, τη Μαρία Ιβάνοβα Σοκόλοβα, επειδή κάποτε μπέρδεψε τον Μπαλζάκ 
με τον Φλομπέρ. 
Ειδικά, όταν αστειευόταν με τη Λιουντμίλα, έδειχνε πραγματική μαεστρία. Συνήθως 
κατάφερνε να την κάνει έξαλλη από θυμό.  
Εκείνη τη φορά, η Λιουντμίλα είχε σπεύσει να υπερασπιστεί τη φίλη της. 
«Διαρκώς κοροϊδεύεις τους ανθρώπους που αγαπώ. Η Μάσα δεν χρειάζεται να διαβάζει πολύ. 
Έχει άψογο γούστο και πραγματική ευαισθησία». 
«Ασφαλώς», είχε απαντήσει εκείνος. «Και γνωρίζει πως το Μαξ και Μόριτς γράφτηκε από τον 
Ανατόλ Φρανς»**. 
Ήξερε την αγάπη του για τη μουσική και τις πολιτικές του απόψεις. Τον είχε δει να κλαίει, να 
σκίζει το πουκάμισό του από θυμό, ύστερα να του πέφτει το παντελόνι και να την πλησιάζει 
χοροπηδώντας, με σφιγμένες γροθιές. Τον είχε δει να γίνεται απίστευτα τολμηρός, να 
εμπνέεται, να απαγγέλλει ποίηση και να παίρνει καθαρτικό. 
Φαινομενικά δεν είχε αλλάξει τίποτα μεταξύ τους, αλλά εκείνη ήξερε πως της είχε θυμώσει. Το 
καταλάβαινε από το γεγονός πως δεν της μιλούσε πια για τη δουλειά του. Της μιλούσε για τα 
δελτία τροφίμων και για τα γράμματα που έπαιρνε από φίλους. Της μιλούσε για το 



Ινστιτούτο: αλλά ποτέ για κάποιο περιστατικό στο εργαστήριο, ποτέ για κάποια συζήτηση 

σχετικά με το χρονοδιάγραμμα του έργου τους Της έλεγε ιστορίες για τους συναδέλφους του. 
Για τον Σαβοστιάνοβ που μεθοκόπησε ένα βράδυ και την άλλη μέρα τον πήρε ο ύπνος στο 
εργαστήριο. Για τους βοηθούς, που έβραζαν πατάτες στον λέβητα. Για τον Μάρκοβ, που είχε 
καταστρώσει μια νέα σειρά πειραμάτων Αλλά δεν της μιλούσε πια για την πραγματική του 

δουλειά, τη δουλειά που προχωρούσε στο μυαλό του. Παλιότερα σ’ αυτήν εμπιστευόταν 
πρώτα τις ανακαλύψεις του.  
Κάποτε της είπε πως, αν αποκάλυπτε έστω και μια πρόταση από τις σημειώσεις ή τις ημιτελείς 
μελέτες του σε φίλους -ακόμα και τους στενότερους-, θα καταστρεφόταν. Η δουλειά θα έχανε 
την πρωτοτυπία της και θα του ήταν πολύ δύσκολο να τη συνεχίσει. Εκείνη ήταν το μοναδικό 
πρόσωπο στο οποίο μπορούσε να φανερώσει τις αμφιβολίες του και το οποίο μπορούσε να 
διαβάζει τόσο τις αποσπασματικές σημειώσεις, όσο και τις πιο τολμηρές, τις πιο απίθανες 
θεωρίες του. Αλλά τώρα, δεν της έλεγε τίποτα. Είχε βυθιστεί στην κατάθλιψή του και τον 
ανακούφιζε να την κατηγορεί. Σκεφτόταν αδιάκοπα τη μητέρα του και αγωνιούσε. Ήταν και οι 
δύο Εβραίοι. Πριν εμφανιστεί ο Φασισμός, δεν θα περνούσε καν από το μυαλό του ν’ 

ασχοληθεί με το ζήτημα.  
Κατά βάθος κατηγορούσε τη Λιουντμίλα για την ψυχρότητά της απέναντι στη μητέρα του. 
Κάποτε μάλιστα της είχε πει: «Αν δεν τα πήγαινες τόσο άσχημα με τη μητέρα μου, θα είχε 
μείνει μαζί μας όταν ζούσαμε στη Μόσχα». 
Εκείνη, από την πλευρά της, δεν σταματούσε να σκέφτεται την άδικη συμπεριφορά του 
απέναντι στον γιο της, τον Τόλια. Της κακοφαινόταν που έβλεπε πάντα μόνο τα αρνητικά του. 
Ποτέ δεν τον άφησε ατιμώρητο για οποιοδήποτε σφάλμα του, παρόλο που ήταν πάντα 
έτοιμος να συγχωρήσει τη Νάντια για την αγένεια, την τεμπελιά, την τσαπατσουλιά και την 
απροθυμία της να βοηθήσει στο σπίτι. 

Η Λιουντμίλα ήξερε καλά πως η Άννα Σεμιόνοβνα είχε περάσει άσχημη ζωή. Αλλά πώς 
περίμενε ο Βίκτωρ να τα πηγαίνουν καλά, αφού εκείνη δεν συμπαθούσε τον Τόλια; Αυτό ήταν 
αρκετό για να μην θέλει ούτε να της γράψει ούτε να την επισκεφτεί στη Μόσχα. Το μόνιμο 
θέμα των συζητήσεών τους ήταν η Νάντια, η Νάντια, η Νάντια Η Νάντια έχει τα μάτια του 
Βίκτωρα Η Νάντια είναι αφηρημένη, η Νάντια είναι έξυπνη, η Νάντια είναι πολύ συμπονετική. 
Όλη η τρυφερότητα και η αγάπη της Άννας Σεμιόνοβνα για τον γιο της είχαν περάσει στην 
εγγονή της. Όσο για τον Τόλια δεν κρατούσε καν το πιρούνι του με τον τρόπο που το 
κρατούσε ο Βίκτωρ. 
Στο μεταξύ, είχε αρχίσει να σκέφτεται όλο και πιο συχνά τον πατέρα τού Τόλια, τον πρώτο 
της άντρα. Ήθελε να ψάξει για τους συγγενείς και ειδικά για τη μεγαλύτερη αδελφή του. Ναι, 

αυτοί θα αναγνώριζαν αμέσως στα μάτια του Τόλια, στην πλατιά μύτη του Τόλια, στον 
ελαφρά παραμορφωμένο αντίχειρα του Τόλια, τα μάτια, τη μύτη και τον αντίχειρα του 
Αμπάρτσουκ. 
Τώρα δεν θυμόταν πια να υπήρξε ποτέ ο Βίκτωρ καλός με τον Τόλια. Όπως δεν θυμόταν πια 
να υπήρξε ο Αμπάρτσουκ σκληρός μαζί της: ακόμα και τότε που την εγκατέλειψε, με τον 
νεογέννητο Τόλια, απαγορεύοντάς της να του δώσει το επίθετό του. 
Το πρωί η Λιουντμίλα έμενε μόνη στο σπίτι. Και το ήθελε. Η οικογένειά της απλά έμπαινε στα 
πόδια της. Τα πάντα στον κόσμο, ο πόλεμος, η μοίρα των αδελφών της, η δουλειά του 
Βίκτωρα, η δυστυχία της Νάντιας, η υγεία της μητέρας της, η δική της συμπόνια για τους 

πληγωμένους, η θλίψη της για τους άνδρες που είχαν πεθάνει σε γερμανικά στρατόπεδα όλα 
πήγαζαν από τον πόνο και την αγωνία που ένοιωθε για τον γιο της. 
Τα συναισθήματα της μητέρας της, τα συναισθήματα του Βίκτωρα και της Νάντιας, της 
φαίνονταν φτιαγμένα από εντελώς διαφορετικό μέταλλο. Η αφοσίωσή τους στον Τόλια, η 
αγάπη τους γι’ αυτόν, έμοιαζε ρηχή. Γι’ αυτήν, ο κόσμος ολόκληρος ήταν ο Τόλια. Γι’ αυτούς, 
ο Τόλια ήταν απλώς μέρος του κόσμου. 
Οι εβδομάδες περνούσαν κι από τον Τόλια ούτε γράμμα ούτε γραφή.  
Κάθε μέρα μεταδίδονταν από το ραδιόφωνο ανακοινώσεις του Σοβιετικού Γραφείου 
Πληροφοριών. Κάθε μέρα οι εφημερίδες ασχολούνταν μόνο με τον πόλεμο. Οι Σοβιετικές 
δυνάμεις υποχωρούσαν. Το πυροβολικό αναφερόταν συχνά. Ο Τόλια υπηρετούσε στο 
πυροβολικό. Ούτε γράμμα ούτε γραφή από τον Τόλια. 
Ένοιωθε πως υπήρχε μόνο ένα πλάσμα στον κόσμο που μπορούσε να καταλάβει το μαρτύριό 
της: η Μαρία Ιβάνοβνα Σοκόλοβα. 
Συνήθως η Λιουντμίλα δεν τα πήγαινε καλά με τις συζύγους των άλλων πανεπιστημιακών. Οι 
ατελείωτες κουβέντες τους για τα ρούχα, τις οικιακές βοηθούς και τις επιτυχίες των συζύγων 
τους της έφερναν ανία και εκνευρισμό. Ωστόσο είχε συνδεθεί πολύ με τη Μαρία Ιβάνοβνα. Εν 
μέρει, επειδή η συνεσταλμένη, ευγενική γυναίκα ήταν τόσο διαφορετική από την ίδια και, εν 
μέρει, επειδή τη συγκινούσε η ανησυχία της για τον Τόλια. 



Η Λιουντμίλα ένοιωθε πως σ’ αυτήν μπορούσε να μιλάει ελεύθερα για τον Τόλια, με 

αποτέλεσμα να ηρεμεί. Παρόλο που η Μαρία Ιβάνοβνα περνούσε σχεδόν κάθε μέρα, η 
Λιουντμίλα την περίμενε ανυπόμονα, παραφυλώντας στο παράθυρο για τη λεπτή σιλουέτα και 
το καλοσυνάτο πρόσωπό της. 
Ούτε γράμμα ούτε γραφή από τον Τόλια. 
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Η Λιουντμίλα, η Νάντια και η Αλεξάνδρα Βλαντιμίροβνα κάθονταν στην κουζίνα. Κάπου-κάπου 
η Νάντια έσκιζε φύλλα από το τετράδιό της, τα τσαλάκωνε και τα πετούσε στη σόμπα. Για μια 
στιγμή η φωτιά φούντωνε. Η Αλεξάνδρα Βλαντιμίροβνα κοίταξε τη Λιουντμίλα με την άκρη 
του ματιού της και είπε: «Εχθές ένας από τους βοηθούς στο εργαστήριο με κάλεσε σπίτι του. 
Σίγουρα ζουν πολύ στριμωγμένα. Και η πείνα! Η φτώχεια! Εμείς ζούμε σαν τσάροι! Ήρθαν και 
μερικοί γείτονες και αρχίσαμε να μιλάμε γι’ αυτά που μας άρεσαν περισσότερο πριν από τον 
πόλεμο. Κάποιος είπε “το μοσχαράκι”. Κάποιος άλλος είπε “η σούπα με αγγουράκι τουρσί”. Και 
τότε το κοριτσάκι του φίλου μου είπε: “Αυτό που μου άρεσε εμένα πιο πολύ ήταν το 
σιωπητήριο στην κατασκήνωση της Κομσομόλ”»*. 

Η Λιουντμίλα την κοίταξε δίχως να πει τίποτα. 
«Γιαγιά, έχεις ήδη εκατομμύρια φίλους εδώ!» είπε η Νάντια. 
«Κι εσύ δεν έχεις κανέναν». 
«Και πού βρίσκεις το κακό;» ρώτησε η Λιουντμίλα. «Πάντως είναι πολύ καλύτερο από αυτό 
που κάνει ο Βίκτωρ. Τον τελευταίο καιρό περνά όλο τον χρόνο του στου Σοκόλοβ. Πρέπει να 
δεις τον συρφετό που μαζεύεται. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω πώς ο Βίκτωρ και ο Σοκόλοβ 
μπορούν να κάθονται εκεί με τις ώρες. Δεν κουράζονται να μιλάνε όλη νύχτα; Και γιατί δεν 
σκέφτονται καθόλου τη Μαρία Ιβάνοβνα; Χρειάζεται λίγη ησυχία. Με όλους αυτούς τριγύρω, 
η δύστυχη γυναίκα δεν μπορεί να καθίσει ούτε ένα λεπτό. Και καπνίζουν σαν φουγάρα!» 

«Εγώ συμπαθώ εκείνον τον Τάταρο, τον Καρίμοβ», είπε η Αλεξάνδρα Βλαντιμίροβνα. 
«Ένας παλιάνθρωπος είναι». 
«Η μαμά είναι όπως εγώ», είπε η Νάντια. «Μόνο τη Μαρία Ιβάνοβνα συμπαθεί». 
«Εσείς είστε παράξενες», είπε η Αλεξάνδρα Βλαντιμίροβνα. «Έχετε τον ίδιο μικρό κύκλο που 
είχατε στη Μόσχα. Απλώς μεταφερθήκατε όλοι εδώ, όταν εκκενώθηκε η πόλη. Όλοι οι άλλοι 
είναι τυχαίες γνωριμίες στο τραίνο ή στο θέατρο, απλά μηδενικά. Φίλοι σας είναι αυτοί που 
έφτιαξαν ντάτσες* εκεί που φτιάξατε κι εσείς Έτσι είναι και η αδελφή σου η Ζένια. 
Αναγνωρίζετε ο ένας τον άλλον με σημάδια σχεδόν αόρατα: “Είναι πραγματικά ασήμαντοι. 
Στον έναν δεν αρέσει ο Μπλοκ! Στον άλλον δεν αρέσει ο Πικάσο! Κάποιος άλλος κάνει δώρο 
ένα βάζο από ταγιαρισμένο γυαλί. Τι γούστο!” Αλλά ο Βίκτωρ είναι δημοκράτης. Δεν 

μεγαλοπιάνεται». 
«Λες ανοησίες», είπε η Λιουντμίλα. «Οι ντάτσες δεν έχουν σχέση με τον κοινωνικό κύκλο του 
καθενός. Υπάρχουν Φιλισταίοι** με ή χωρίς ντάτσες, που προτιμώ να τους αποφεύγω». 
Τον τελευταίο καιρό, η Λιουντμίλα εκνευριζόταν όλο και συχνότερα με τη μητέρα της. Έδινε 
συμβουλές στον Βίκτωρα, κατσάδιαζε τη Νάντια, της έκανε όλα τα χατίρια ή δεν της έκανε 
κανένα και ήξερε πολύ καλά πως η Αλεξάνδρα Βλαντιμίροβνα είχε τις δικές της απόψεις, για 
τον τρόπο που χειριζόταν τα πράγματα η κόρη της. Ουδέποτε τις εξέφραζε, αλλά γίνονταν 
αισθητές. Μερικές φορές, τα μάτια του Βίκτωρα διασταυρώνονταν με τα μάτια της πεθεράς 
του και αντάλλασσαν ειρωνικά βλέμματα, λες και είχαν ήδη μιλήσει μεταξύ τους για τις 

παραξενιές της Λιουντμίλας. Και δεν είχε καμιά σημασία αν το έκαναν πραγματικά. Σημασία 
είχε πως μια καινούργια δύναμη έκανε την εμφάνισή της στην οικογένεια, μια δύναμη της 
οποίας και μόνο η παρουσία ήταν αρκετή για ν’ ανατραπούν οι υπάρχουσες ισορροπίες. 
Ο Βίκτωρ είχε πει κάποτε πως, αν ήταν αυτός στη θέση της Λιουντμίλας, θ’ άφηνε την 
Αλεξάνδρα Βλαντιμίροβνα να αναλάβει την ευθύνη του σπιτιού. Έτσι δεν θα ένοιωθε συνεχώς 
φιλοξενούμενη. Η Λιουντμίλα δεν τον πήρε τοις μετρητοίς. Σκέφτηκε πως εκείνη η 
υπερβολική έκφραση της θέρμης των συναισθημάτων του για τη μητέρα της, δεν ήταν παρά 
μια επισήμανση της δικής της ψυχρότητας απέναντι στην Άννα Σεμιόνοβνα. 
Ζήλευε, ζήλευε ακόμα και την αγάπη του για τη Νάντια, μα δεν ήθελε να το παραδεχθεί. Στην 
προκειμένη περίπτωση, όμως, δεν ήταν πια μόνο ζήλια αυτό που ένοιωθε. Πώς θα μπορούσε 
να παραδεχθεί πως τη βάραινε και την εκνεύριζε η ξεσπιτωμένη μητέρα της; Κι όμως, έτσι 
ήταν, παρόλο που ανά πάσα στιγμή ήταν έτοιμη να χαρίσει το πιο καινούργιο φόρεμά της 
στην Αλεξάνδρα Βλαντιμίροβνα, να μοιραστεί μαζί της το τελευταίο ξεροκόμματο. 
Από την πλευρά της, η Αλεξάνδρα Βλαντιμίροβνα ήθελε μερικές φορές να κλάψει -έτσι χωρίς 
λόγο-, να πεθάνει, να περάσει τη νύχτα στο πάτωμα ενός συναδέλφου, να μαζέψει τα 
πράγματά της και να πάει να βρει τη Βέρα, τον Σεριόζα και τον Στεπάν Φιοντόροβιτς στο 
Στάλινγκραντ. 



Η Αλεξάνδρα Βλαντιμίροβνα συνήθως συμφωνούσε με όσα έκανε ή έλεγε ο Βίκτωρ, ενώ η 

Λιουντμίλα συνήθως διαφωνούσε. Η Νάντια το είχε παρατηρήσει και έλεγε στον πατέρα της: 
«Πήγαινε πες στη γιαγιά πως η μαμά σε προσβάλλει!» 
Τώρα τα πράγματα είχαν δυσκολέψει. Όλα όσα δημιουργούσαν κατά καιρούς προβλήματα 
στις σχέσεις μητέρας και κόρης βγήκαν στη φόρα. Ωστόσο, η Λιουντμίλα έκανε σαν να μην 

είχε μερίδιο σ’ αυτήν την κατάσταση. 
«Εσείς οι δυο είσαστε σκέτες κουκουβάγιες. Αλλά ο Βίκτωρ είναι κανονικός άνθρωπος!» είπε η 
Αλεξάνδρα Βλαντιμίροβνα. 
«Καλά, λέγε εσύ» της επιτέθηκε η Λιουντμίλα. «Κάποτε θα γυρίσουμε στη Μόσχα και θα 
σταματήσεις να γκρινιάζεις κι εσύ κι ο Βίκτωρ».  
«Θα γυρίσετε, πολυαγαπημένη», αντεπιτέθηκε η Αλεξάνδρα Βλαντιμίροβνα. «Νομίζω πως θα 
είναι καλύτερα να μην έρθω μαζί σας. Δεν υπάρχει αρκετός χώρος στο διαμέρισμά σας στη 
Μόσχα. Εντάξει; Θα πω στη Ζένια να έρθει να μείνει εδώ ή θα πάω να μείνω εγώ μαζί της στο 
Κουίμπισεβ». 
Η Αλεξάνδρα Βλαντιμίροβνα κατάλαβε πως η κόρη της πληγώθηκε κι ένοιωσε ένοχη. 

Συνήθως μητέρα και κόρη ήταν άσπλαχνα ειλικρινείς. Ωστόσο, τώρα, τρόμαξαν και 
προσπάθησαν να κάνουν πίσω. 
«Η αλήθεια είναι καλή, αλλά η αγάπη είναι καλύτερη. Το καινούργιο θεατρικό έργο του 
Οστρόβσκη», σχολίασε η Νάντια. 
Η Αλεξάνδρα Βλαντιμίροβνα κεραυνοβόλησε μ’ ένα βλέμμα, που έκρυβε ωστόσο αρκετό 
φόβο, τη μαθήτρια που έπιανε στον αέρα πράγματα τα οποία η ίδια δεν αντιλαμβανόταν. 
Σε λίγο ήρθε ο Βίκτωρ από τη δουλειά. Μπήκε στο σπίτι και εμφανίστηκε ξαφνικά στην 
κουζίνα. 
«Τι ευχάριστη έκπληξη!» είπε η Νάντια. «Νομίζαμε πως θα ξενυχτούσες στου Σοκόλοβ». 

«Ε, αυτό πια είναι θαύμα! Μάνα, κόρη κι εγγονή, σαν φιλενάδες πλάι στη σόμπα!» είπε 
εκείνος. 
«Σκούπισε τη μύτη σου!» τον άρπαξε η Λιουντμίλα. «Και δεν καταλαβαίνω πού το βρίσκεις το 
θαύμα». 
Η Νάντια γέλασε νευρικά. Μιμούμενη τον τόνο της φωνής της μητέρας της, είπε: «Άντε 
λοιπόν! Σκούπισε τη μύτη σου Ρωσικά σου μιλάω, παιδάκι μου!» 
«Νάντια!» την προειδοποίησε η Λιουντμίλα. Μόνο εκείνη είχε το δικαίωμα να δίνει στον 
Βίκτωρα μαθήματα καλής συμπεριφοράς. 
«Ναι, ναι, κάνει πολύ κρύο έξω», είπε ο Βίκτωρ. 
Πήγε στο δωμάτιό του, αφήνοντας την πόρτα ανοιχτή για να τον βλέπουν καθισμένο στο 

γραφείο του. 
«Μαντέψτε τι κάνει ο μπαμπάς», είπε η Νάντια. «Γράφει πάλι στο εξώφυλλο ενός βιβλίου». 
«Να μην σε νοιάζει», είπε η Λιουντμίλα και γύρισε στη μητέρα της. «Γιατί νομίζεις πως 
χάρηκε; Είναι ψυχαναγκαστικός. Όταν δεν είμαστε όλες στο σπίτι, ανησυχεί. Αυτή τη στιγμή 
προσπαθεί να λύσει κάποιο πρόβλημα και χαίρεται που δεν του αποσπά τίποτα την προσοχή». 
«Σσς!» είπε η Αλεξάνδρα Βλαντιμίροβνα. «Μάλλον εμείς του αποσπάμε την προσοχή με τις 
κουβέντες μας». 
«Το αντίθετο», είπε η Νάντια. «Δεν τον ενοχλούν οι φωνές. Οι ψίθυροι τον απορρυθμίζουν. 
Πετάγεται όρθιος κι αρχίζει: “Λοιπόν, τι συμβαίνει; Γιατί ψιθυρίζετε; Τι λέτε;”» 

«Νάντια, ακούγεσαι σαν φύλακας ζωολογικού κήπου, που εξηγεί στους επισκέπτες πώς 
λειτουργούν τα ένστικτα του κάθε ζώου».  
Κοιτάχτηκαν και οι τρεις κι άρχισαν να γελούν. 
«Μαμά, πώς μπόρεσες να είσαι τόσο σκληρή μαζί μου;» είπε η Λιουντμίλα. 
Η Αλεξάνδρα Βλαντιμίροβνα της χάιδεψε το κεφάλι χωρίς να πει λέξη. 
Ύστερα δείπνησαν όλοι μαζί. Εκείνο το βράδυ, ο Βίκτωρ ένοιωσε πως στην κουζίνα πλανιόταν 
μια ιδιαίτερα γοητευτική ατμόσφαιρα. 
Η ζωή του στηριζόταν ακόμα στα ίδια θεμέλια. Τελευταία τον απασχολούσε συνεχώς μια 
πιθανή εξήγηση για τα αντιφατικά αποτελέσματα των πειραμάτων του. Λαχταρούσε να 
ξαναγυρίσει στη δουλειά και πιάσει το μολύβι του. 
«Θαυμάσιο το ραγού!» είπε, χτυπώντας σιγανά το κουτάλι του στο άδειο πιάτο. 
«Θέλεις να πεις κάτι;» ρώτησε η Λιουντμίλα. 
Της έδωσε το πιάτο. «Λιούντα, θυμάσαι την υπόθεση του Προυτ;» 
Αιφνιδιασμένη, η Λιουντμίλα έμεινε για μια στιγμή με το κουτάλι μετέωρο. 
«Εκείνη που αναφερόταν στην προέλευση των χημικών στοιχείων», είπε η Αλεξάνδρα 
Βλαντιμίροβνα. 
«Α, ναι», είπε η Λιουντμίλα. «Όλα προέρχονται από το υδρογόνο. Αλλά τι σχέση αυτό με το 
ραγού;» 



«Με το ραγού;» επανέλαβε με έκπληξη ο Βίκτωρ. «Λοιπόν, άκου. Ο Προυτ οδηγήθηκε σε μια 

υπόθεση, που αποδείχθηκε σωστή, κυρίως εξαιτίας των χονδροειδών λαθών που είχαν γίνει 
στον προσδιορισμό των ατομικών βαρών. Αν τα ατομικά βάρη είχαν ήδη προσδιοριστεί με την 
ακρίβεια που επιτεύχθηκε αργότερα από τους Ντυμά και Στας, δεν θα τολμούσε ποτέ να 
υποθέσει πως ήταν ακέραια πολλαπλάσια του ατομικού βάρους του υδρογόνου. Αυτό που τον 

οδήγησε στη σωστή απάντηση ήταν τα ίδια του τα λάθη». 
«Ναι, αλλά τι σχέση έχουν όλα αυτά με το ραγού;» ρώτησε η Νάντια. 
«Με το ραγού;» Τελικά κατάλαβε και είπε: «Δεν έχουν σχέση με το ραγού. Αλλά δεν μπορώ 
να καταλάβω πώς τα συνέδεσα» 
«Αυτά είναι από τη σημερινή διάλεξη;» ρώτησε η Αλεξάνδρα Βλαντιμίροβνα. 
«Όχι, όχι, είναι απλά κάτι Δεν είναι ούτε εδώ ούτε εκεί έτσι κι αλλιώς δεν δίνω διαλέξεις». 
«Έπιασε το βλέμμα της Λιουντμίλας και ήταν βέβαιος πως κατάλαβε: για άλλη μια φορά την 
ενέπνεε η δουλειά του. 
«Λοιπόν, πώς πάει;» ρώτησε. «Πέρασε η Μαρία Ιβάνοβνα; Σου διάβασε καθόλου Μαντάμ 
Μποβαρί, το διάσημο μυθιστόρημα του Μπαλζάκ;»* 

«Φτάνει, ως εδώ!» είπε η Λιουντμίλα. 
Εκείνο το βράδυ περίμενε να της μιλήσει πάλι για τη δουλειά του. Αλλά δεν της είπε τίποτα. Κι 
αυτή δεν τον ρώτησε. 
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Πόσο αφελείς έβρισκε ο Βίκτωρ τις επιστημονικές ιδέες του 19ου αιώνα, τις απόψεις του 
Χέλμχολτς. 
Η ψυχή της ύλης είναι ένα ενεργειακό πεδίο! Το φωτόνιο: και ηλεκτρομαγνητικό κύμα και 
άτομο ύλης Η σωματιδιακή φύση του φωτός Μια βροχή φωτεινών σταγόνων ή ένα κύμα που 
κινείται με την ταχύτητα του φωτός; 

Η θεωρία των κβάντων αντικατέστησε τους νόμους της συμπεριφοράς των φυσικών 
μοναδιαίων στοιχείων με καινούργιους: τους νόμους των πιθανοτήτων. Νέα πειραματικά 
δεδομένα απέρριψαν την ιδέα της μονάδας και άρχισαν να βλέπουν παντού πολλαπλότητες. 
Οι φυσικοί του 19ου αιώνα έδιναν στον Βίκτωρα την εντύπωση κουστουμαρισμένων ανδρών, 
με κολάρα και μανικετόκουμπα και βαμμένα μουστάκια, που παίζουν μπιλιάρδο. 
Βαθυστόχαστοι, σοβαροί άνδρες, οπλισμένοι με υποδεκάμετρα και χρονόμετρα, που έσμιγαν 
τα πυκνά τους φρύδια καθώς μετρούσαν ταχύτητες και επιταχύνσεις και υπολόγιζαν τις μάζες 
των σφαιρών, που γέμιζαν ένα σύμπαν από πράσινη τσόχα. 
Ξαφνικά, ο χώρος -μετρημένος με μεταλλικές ράβδους και υποδεκάμετρα- και ο χρόνος -
μετρημένος με τα καλύτερα ρολόγια ακριβείας- άρχισαν να παραμορφώνονται: τεντώνονταν, 

απλώνονταν, γέμιζαν τα πάντα. Η σταθερότητά τους δεν ήταν πια ο θεμέλιος λίθος της 
επιστήμης. Ήταν οι τοίχοι και τα κάγκελα της φυλακής της. Η Ημέρα της Κρίσης είχε έρθει. 
Αλήθειες αιώνων γκρεμίστηκαν από τα βάθρα τους. Η αλήθεια κοιμόταν αιώνες ολόκληρους 
σε κρύπτες γεμάτες με αρχαίες προκαταλήψεις, λάθη και ανακρίβειες. 
Ο κόσμος δεν υπάκουε πια στις αρχές της ευκλείδειας γεωμετρίας.  
Η επιστήμη έτρεχε με την ταχύτητα του φωτός στον κόσμο του Αϊνστάιν, σ’ έναν κόσμο 
απελευθερωμένο από τα δεσμά του απόλυτου χρόνου και χώρου. 
Από τη μια, το σύμπαν. Από την άλλη ο πυρήνας του ατόμου. Δύο μέτωπα, δύο επιστημονικές 
στρατιές, που κινούνταν σε αντίθετες κατευθύνσεις, χωρίς να χάνουν ποτέ από τα μάτια τους 

η μια την άλλη, έστω κι αν η μία πολεμούσε με παρσέκ και η άλλη με εκατομμυριοστόμετρα. 
Όσο βαθύτερα προχωρούσαν οι φυσικοί στον πυρήνα του ατόμου, τόσο ξεκαθάριζε το 
φαινόμενο της φωτοβολίας των αστέρων. Η ερυθρή μετατόπιση των φασμάτων των 
μακρινών γαλαξιών γέννησε την ιδέα ενός αχανούς διαστήματος με άπειρους κόσμους ή ενός 
διαστήματος πεπερασμένου, κυρτωμένου από ταχύτητες και μάζες, που διαστελλόταν, 
τραβώντας πίσω του τους γαλαξίες. 
Ο Βίκτωρ ουδέποτε αμφέβαλλε πως ο επιστήμονας ήταν το ευτυχέστερο πλάσμα στη γη. 
Υπήρχαν φορές -στον δρόμο για το Ινστιτούτο το πρωί, στη διάρκεια του απογευματινού του 
περιπάτου, εκείνο το ίδιο βράδυ- που σκεφτόταν τη δουλειά του και τον πλημμύριζε ένα 
συναίσθημα πλασμένο από ευτυχία, ταπεινότητα και έκσταση. 
Η ενέργεια που γέμιζε το σύμπαν με το γαλήνιο φως των αστεριών απελευθερωνόταν από τον 
μετασχηματισμό του υδρογόνου σε Ήλιον 
Δύο χρόνια πριν από το ξέσπασμα του πολέμου, δυο νεαροί Γερμανοί είχαν διασπάσει τους 
πυρήνες βαρέων ατόμων, βομβαρδίζοντάς τα με νετρόνια. Σοβιετικοί επιστήμονες, φτάνοντας 
σε παρόμοια συμπεράσματα από διαφορετικούς δρόμους, ένοιωσαν ξαφνικά αυτό που είχαν 
νοιώσει οι άνθρωποι των σπηλαίων, χιλιάδες χρόνια πριν, όταν άναψαν την πρώτη τους 
υπαίθρια εορταστική φωτιά 
Φυσικά, η Φυσική έκρινε την πορεία του 20ού αιώνα ακριβώς όπως το Στάλινγκραντ έκρινε 
τώρα την πορεία του Παγκοσμίου Πολέμου. 



Ωστόσο η αμφιβολία, η δοκιμασία, η έλλειψη πίστης, ακολουθούσαν βήμα-βήμα τον Βίκτωρα.  
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Βίτια, είμαι βέβαιη πως θα πάρεις το γράμμα μου, παρόλο που βρίσκομαι πίσω από τις 
γερμανικές γραμμές, στο συρματοπλεγμένο εβραϊκό γκέτο. Όσο για την απάντησή σου δεν θα 
με προλάβει. Δεν θα βρίσκομαι πια εδώ. Απλά, θέλω να ξέρεις πώς πέρασα τις τελευταίες 

μέρες της ζωής μου. Έτσι, θα μου είναι ευκολότερο να πεθάνω.  
Βίτια, τελικά είναι δύσκολο να καταλάβεις τους ανθρώπους Οι Γερμανοί μπήκαν στην πόλη 
στις 7 Ιουλίου. Τα τελευταία νέα μεταδίδονταν από το ραδιόφωνο με μεγάφωνα στο πάρκο. 
Επέστρεφα από το ιατρείο και σταμάτησα ν’ ακούσω. Ήταν ένα πολεμικό ανακοινωθέν στα 
ουκρανικά. Τότε άκουσα μακρινούς πυροβολισμούς. Κάποιοι πολίτες διέσχισαν το πάρκο, 
τρέχοντας. Ξεκίνησα για το σπίτι. Αναρωτιόμουν γιατί δεν άκουσα σειρήνες. Ξαφνικά είδα ένα 
άρμα μάχης και κάποιος φώναξε: «Είναι οι Γερμανοί». 
«Μην σπέρνετε πανικό!» τους μάλωσα. Την προηγουμένη είχα πάει να ρωτήσω τον 
γραμματέα του Σοβιέτ της πόλης πότε θα μας μετέφεραν σε ασφαλέστερο μέρος. 
Εκνευρίστηκε. «Έχουμε καιρό», μου είπε απότομα. «Ακόμα δεν φτιάξαμε τους καταλόγους 

αυτών που θα μεταφερθούν». 
Λοιπόν, ήταν πράγματι οι Γερμανοί. Όλη νύχτα οι συγκάτοικοι έτρεχαν ο ένας στο δωμάτιο 
του άλλου. Μόνο εγώ και τα μικρά παιδιά ήμασταν ήρεμοι. Απλά αποδέχτηκα το γεγονός πως 
θα μου συνέβαινε το ίδιο που θα συνέβαινε και σε όλους τους άλλους. Αρχικά ένοιωσα 
ανείπωτο τρόμο. Κατάλαβα πως δεν θα σε ξανάβλεπα ποτέ. Ήθελα απελπισμένα να σε 
κοιτάξω ακόμα μια φορά. Ήθελα να φιλήσω το μέτωπο και τα μάτια σου. Ύστερα κατάλαβα 
πόσο τυχερή ήμουν που εσύ τουλάχιστον ήσουν ασφαλής. 
Λίγο πριν ξημερώσει, αποκοιμήθηκα. Ξύπνησα μέσα σε μια ανυπόφορη θλίψη. Βρισκόμουν 
στο δωμάτιο, στο κρεβάτι μου, αλλά αισθανόμουν σαν να είχα χαθεί σε ξένη χώρα. 

Εκείνο το πρωί μου υπενθύμισαν αυτό που με είχε κάνει να ξεχάσω η εξουσία των Σοβιέτ: 
ήμουν Εβραία. Πέρασε ένα φορτηγό, γεμάτο Γερμανούς που φώναζαν: «Juden kaput 
(Εβραίοι, είστε νεκροί)!»  
Δεν ήταν η μόνη υπενθύμιση. Η γυναίκα του διαχειριστή στεκόταν κάτω από το παράθυρό 
μου κι έλεγε στη γυναίκα του διπλανού δωματίου: «Λοιπόν, τελειώσαμε μ’ αυτούς τους 
Εβραίους. Δόξα τω Θεώ!» Τι μπορεί να την έκανε να το πει αυτό; Ο γιος της είναι 
παντρεμένος με Εβραία. Όλο για τα εγγονάκια της μου μιλούσε. 
Η γυναίκα του διπλανού δωματίου, χήρα μ’ ένα κορίτσι έξι χρόνων, την Αλιόνουσκα -όμορφο 
παιδί, με υπέροχα γαλανά μάτια· σου έγραψα κάποτε γι’ αυτήν- ήρθε και μου είπε: «Άννα 
Σεμιόνοβνα, μετακομίζω στο δωμάτιό σου. Μπορείς να πάρεις τα πράγματά σου μέχρι το 

βράδυ;» «Πολύ καλά, τότε εγώ θα μετακομίσω στο δωμάτιό σου». «Όχι εσύ θα μετακομίσεις 
στο δωματιάκι πίσω από την κουζίνα». 
Αρνήθηκα. Δεν υπήρχε καν σόμπα εκεί, ούτε παράθυρο. 
Πήγα στο ιατρείο. Όταν επέστρεψα, βρήκα την πόρτα του δωματίου μου σπασμένη και τα 
πράγματά μου σωριασμένα στο δωματιάκι. Η γειτόνισσα μου είπε: «Τον καναπέ τον κράτησα. 
Δεν υπάρχει χώρος εκεί που είσαι τώρα». Έτσι απλά. 
Είναι απίστευτο! Πήγε σε τεχνική σχολή και ο μακαρίτης ο άντρας της ήταν θαυμάσιος 
άνθρωπος, πολύ ήσυχος, λογιστής στον Κεντρικό Συνεταιρισμό της Ουκρανίας. «Βγήκες εκτός 
νόμου!» είπε, λες κι αυτό τής εξασφάλιζε του κόσμου τα προνόμια. Ύστερα, η μικρούλα της 

έμεινε μαζί μου και της έλεγα παραμύθια. Αυτή ήταν η γιορτή που έκανα για το καινούργιο 
μου σπίτι. Η Αλιόνουσκα δεν ήθελε να πάει για ύπνο και η μητέρα της την πήρε τελικά 
σηκωτή. Μετά, Βιτιένκα, ξανάνοιξαν το ιατρείο. Εγώ κι άλλος ένας Εβραίος γιατρός 
απολυθήκαμε. Ζήτησα τον μισθό τού προηγούμενου μήνα, αλλά ο νέος διευθυντής μου είπε: 
«Να σου πληρώσει ο Στάλιν τις υπηρεσίες που πρόσφερες στο σοβιετικό καθεστώς. Γράψε 
του στη Μόσχα». Η Μαρούσια, η βοηθός, με αγκάλιασε κι άρχισε να κλαίει σιγανά: «Θεέ και 
Κύριε, Θεέ και Κύριε, τι θ’ απογίνεις, τι θ’ απογίνετε όλοι σας;» Ο Δρ. Τκάτσεβ μου έδωσε το 
χέρι. Πραγματικά δεν ξέρω τι είναι χειρότερο: η θριαμβευτική κακεντρέχεια ή εκείνα τα 
συμπονετικά βλέμματα, που σε αντιμετωπίζουν σαν να είσαι κανένα μισοπεθαμένο ψωρόγατο. 
Όχι, δεν πίστευα ποτέ πως θα περνούσα τέτοιο πράγμα. 
Είναι τόσοι οι άνθρωποι που με συγκλόνισαν με τη συμπεριφορά τους! Και όχι μόνο οι 
φτωχοί, οι αμόρφωτοι, οι πικραμένοι. Ένας συνταξιούχος δάσκαλος, εβδομήντα πέντε ετών, 
που όλο με ρώταγε τι κάνεις και μου έλεγε να στείλω χαιρετισμούς στο «καμάρι της πόλης 
μας», περνούσε από μπροστά μου και γύριζε το κεφάλι, για να μην μου μιλήσει. Άκουσα πως 
σε μια συγκέντρωση που οργάνωσε ο διοικητής, σχολίασε: «Επιτέλους, ξεμύρισε ο τόπος απ’ 
τη σκορδίλα». Γιατί; Γιατί; Λόγια σαν κι αυτά σπιλώνουν τα χρόνια του. Ναι. Δεν ήταν ο μόνος 
που συκοφάντησε τους Εβραίους σε κείνη τη συγκέντρωση. Ήταν πολλοί, Βιτιένκα. Βέβαια, 
δεν παρευρέθηκαν όλοι. Πολύς κόσμος αρνήθηκε να πάει. Και κάτι άλλο. Από παλιά, νόμιζα 
πως ο αντισημιτισμός είχε σχέση μόνο με τον σοβινισμό της «Λεγεώνας του Αρχαγγέλου 



Μιχαήλ»*. Τώρα, όμως, βλέπω πως αυτοί που φωνάζουν για την απελευθέρωση της Ρωσίας 

από τους Εβραίους, είναι οι ίδιοι με τους λακέδες, που προσκυνούν τους κατακτητές, έτοιμοι 
να προδώσουν τη χώρα τους για τριάντα γερμανικά αργύρια. Άγνωστοι άνθρωποι από τις πιο 
μακρινές άκρες της πόλης κατάσχουν τα δωμάτια, τις κουβέρτες, τα ρούχα μας. Κάτι τέτοιοι 
θα σκότωναν γιατρούς την εποχή της χολέρας**. 

Ύστερα, υπάρχουν άνθρωποι που οι ψυχές τους έχουν στεγνώσει, άνθρωποι που είναι έτοιμοι 
να κάνουν οτιδήποτε, φτάνει να κερδίσουν την εύνοια της εξουσίας. 
Όλο και κάποιος γνωστός έρχεται να με βρει και να μου πει κανένα νέο. Στο βλέμμα του 
δέρνεται η τρέλα και μιλάει σαν να παραληρεί. Είναι της μόδας μια πολύ παράξενη έκφραση: 
«Κρύψε τον άλλο». Οι άνθρωποι εδώ νομίζουν πως είναι ευκολότερο να κρύψεις κάποιον 
παρά να κρυφτείς ο ίδιος. Μοιάζει με παιδικό παιχνίδι. 
Σε λίγο έβγαλαν ανακοίνωση για μετεγκατάσταση των Εβραίων. Ο καθένας μπορούσε να 
πάρει μαζί του πράγματα που δεν υπερέβαιναν τα 15 κιλά. Στους τοίχους των σπιτιών 
αναρτήθηκαν μικρές κίτρινες ειδοποιήσεις: «Όλοι οι ένοικοι υποχρεούνται να μεταβούν στην 
περιοχή της παλιάς πόλης, στις 15 Ιουλίου 1941, το αργότερο μέχρι τις 6 το απόγευμα. 

Όποιος παραμείνει, θα τουφεκιστεί». 
Κι έτσι, Βιτιένκα, ετοιμάστηκα. Πήρα ένα μαξιλάρι, μερικά στρωσίδια, την κούπα που μου 
είχες χαρίσει, ένα μαχαίρι και δύο πιρούνια -στ’ αλήθεια χρειαζόμαστε τόσα πολλά;- μερικά 
ιατρικά εργαλεία, τα γράμματά σου, τις φωτογραφίες της μακαρίτισσας της μητέρας μου και 
του θείου Δαβίδ και κείνη που είσαι εσύ με τον πατέρα σου, έναν τόμο του Πούσκιν, τις 
Επιστολές από τον Ανεμόμυλό μου του Ντοντέ, τον τόμο του Μοπασάν με το Μια Ζωή, ένα 
μικρό λεξικό, λίγο Τσέχοβ - τον τόμο με τη Συνηθισμένη Ιστορία και τον Επίσκοπο και αυτό 
ήταν όλο. Πόσα γράμματα δεν σου έγραψα κάτω από κείνη τη στέγη, πόσα βράδια δεν 
πέρασα, κλαίγοντας Ναι, τώρα μπορώ να σου πω πόσο μόνη ήμουν. 

Είπα αντίο στο σπίτι και στον κήπο. Κάθισα μόνο μια στιγμή κάτω από το δέντρο. Είπα αντίο 
στους γείτονες. Μερικοί άνθρωποι είναι πολύ παράξενοι. Δυο γυναίκες άρχισαν να 
τσακώνονται μπροστά μου για τις καρέκλες και το γραφείο μου. Τις αποχαιρέτησα κι άρχισαν 
να κλαίνε. Ζήτησα από τους Μπαζάνκο να σου τα πουν όλα με λεπτομέρειες, αν με γυρέψεις 
εκεί, όταν τελειώσει ο πόλεμος. Μου το υποσχέθηκαν. Συγκινήθηκα πάρα πολύ με τη 
σκυλίτσα τους, την Τόμπικ. Ήταν πολύ τρυφερή μαζί μου το τελευταίο βράδυ.  
Αν όντως πας ποτέ εκεί, τάισέ την καλά για την καλοσύνη που έδειξε σε μια γριά Εβραία. 
Όταν τα ετοίμασα όλα κι άρχισα να προβληματίζομαι πώς θα κουβαλούσα τα πράγματά μου 
στην παλιά πόλη, εμφανίστηκε ένας ασθενής μου, ένας κατηφής και μάλλον άσπλαχνος 
άνθρωπος, (αυτή την εντύπωση είχα σχηματίσει) που τον έλεγαν Τσούκιν. Πήρε τα πράγματά 

μου, μου έδωσε 300 ρούβλια και είπε πως θα ερχόταν μια φορά την εβδομάδα στον φράχτη 
με λίγο ψωμί. Εργάζεται στο τυπογραφείο. Δεν πήγε στο μέτωπο, γιατί είχε πρόβλημα με τα 
μάτια του. Ήταν ασθενής μου πριν από τον πόλεμο. Μέχρι τότε, αν μου ζητούσαν να κάνω 
έναν κατάλογο με τους ανθρώπους που θεωρούσα ειλικρινείς και ευαίσθητους, θα έβαζα κάτω 
δεκάδες ονόματα, όχι όμως και το δικό του. Ξέρεις, Βιτιένκα, μετά από αυτό το περιστατικό, 
άρχισα πάλι να νοιώθω άνθρωπος. Δεν ήταν μόνο η σκυλίτσα που το ήξερε.  
Μου είπε πως τύπωναν μια νέα διαταγή: οι Εβραίοι απαγορευόταν να βαδίζουν στα 
πεζοδρόμια. Ήταν υποχρεωμένοι να φορούν ένα κίτρινο διακριτικό, ένα Αστέρι του Δαυίδ, στο 
στήθος. Δεν είχαν πλέον δικαίωμα να μπαίνουν στα δημόσια μεταφορικά μέσα, τα λουτρά, τα 

πάρκα και τους κινηματογράφους. Απαγορευόταν ν’ αγοράζουν βούτυρο, αυγά, γάλα, 
βατόμουρα, λευκό ψωμί, κρέας και οποιοδήποτε λαχανικό εκτός από πατάτες. Μπορούσαν να 
ψωνίζουν στην αγορά μόνο μετά τις έξι, όταν οι χωρικοί θα βρίσκονταν ήδη στον δρόμο για 
τα σπίτια τους. Η Παλιά Πόλη θα περιφρασσόταν με αγκαθωτό συρματόπλεγμα και θα 
επιτρεπόταν να βγουν μόνο με συνοδεία, για να δουλέψουν σε καταναγκαστικά έργα. Αν 
συλλαμβανόταν Εβραίος σε ρωσικό σπίτι, ο ιδιοκτήτης θα εκτελείτο, σαν να είχε δώσει άσυλο 
σε αντιστασιακό. 
Ο πεθερός του Τσούκιν, ένας γέρος χωρικός, είχε έρθει από το κοντινό Στετλ του Τσούντνοβ. 
Είδε να οδηγούν τους Εβραίους του χωριού, με τους μπόγους και τις βαλίτσες τους, σαν 
κοπάδι μέσα στο δάσος. Όλη μέρα άκουγε πυροβολισμούς και τρομερά ουρλιαχτά. Ούτε ένας 
Εβραίος δεν επέστρεψε. Όσο για τους Γερμανούς που είχαν επιτάξει τα δωμάτιά του, γύρισαν 
αργά το βράδυ. Ήταν μεθυσμένοι και συνέχισαν να πίνουν και να τραγουδάνε μέχρι τα 
χαράματα, μοιράζοντας καρφίτσες, δαχτυλίδια και βραχιόλια μπροστά στα μάτια του γέρου. 
Δεν ξέρω αν οι στρατιώτες απλά αποχαλινώθηκαν ή αν αυτό ήταν το προοίμιο της κοινής μας 
μοίρας. 
Τι θλιβερό που ήταν, γιε μου, το ταξίδι προς το μεσαιωνικό γκέτο. Περπατούσα στην πόλη 
όπου εργάστηκα τα τελευταία είκοσι χρόνια. Πρώτα κατεβήκαμε την οδό Σβετσνάγια, που 
ήταν εντελώς έρημη. Ύστερα βγήκαμε στην οδό Νικολσκάγια και είδα εκατοντάδες 
ανθρώπους να τραβούν προς το καταραμένο γκέτο. Οι μπόγοι τους έκαναν το δρόμο να 



μοιάζει με μια λευκή γραμμή. Τους αναπήρους τους έσερναν πίσω τους όπως-όπως. Τον 

παράλυτο πατέρα του Δρ. Μαργκούλις τον μετέφεραν σε κουβέρτα. Ένας νέος κουβαλούσε 
στην αγκαλιά του μια γριά, ενώ η γυναίκα και τα παιδιά του ακολουθούσαν, φορτωμένοι 
μπόγους και μπογαλάκια. Ο Γκόρντον, που διηύθυνε ένα κρατικό παντοπωλείο, φορούσε 
παλτό με γούνινο γιακά και αγκομαχούσε από το πάχος. Ο ιδρώτας έτρεχε στο πρόσωπό του 

ποτάμι. Εντύπωση μου έκανε ένας νεαρός. Δεν είχε πράγματα και περπατούσε με το κεφάλι 
ψηλά, ήρεμα, υπερήφανα, κρατώντας μπροστά του ένα ανοιχτό βιβλίο. Και γύρω του 
επικρατούσε πανικός!  
Περπατούσαμε στη μέση του δρόμου και τα πεζοδρόμια ήταν γεμάτα κόσμο που 
παρακολουθούσε.  
Μερικές γυναίκες αναστέναζαν με την κατάντια του παράλυτου πατέρα του Μαργκούλις, αλλά 
μόλις εμφανίστηκε ο Γκόρντον με το παλτό, έβαλαν τα γέλια. Αν και, πίστεψέ με, μάλλον 
τρομακτικός ήταν παρά αστείος. Ξεχώρισα πολλούς γνωστούς. Κάποιοι έγνεφαν αντίο, κάποιοι 
κοίταζαν αλλού. Δεν νομίζω πως υπήρχαν μάτια αδιάφορα σ’ εκείνο το πλήθος. Άλλα ήταν 
άσπλαχνα, άλλα αδιάκριτα κι άλλα πάλι δακρυσμένα.  

Τότε συνειδητοποίησα πως εκείνη η πόλη δεν είχε ένα πλήθος, όπως όλες. Υπήρχε το πλήθος 
των Εβραίων -οι άνδρες με παλτά και καπέλα, οι γυναίκες με χοντρά φορέματα- και το πλήθος 
των πεζοδρομίων με καλοκαιρινά ρούχα: πολύχρωμα φορέματα και κοντομάνικες ουκρανικές 
μπλούζες, όλο κεντίδια. Ήταν σαν να κατάτρεχε ακόμα και ο ήλιος τους Εβραίους στον δρόμο, 
σαν να πορεύονταν μέσα στην παγωνιά μιας νύχτας του Δεκέμβρη. 
Φτάσαμε στην είσοδο του γκέτο και αποχαιρέτισα τον συνοδό μου. Μου έδειξε πού θα 
συναντιόμασταν στον φράχτη. 
Μπορείς να φανταστείς τι έγινε, Βιτιένκα, όταν βρέθηκα πίσω από το αγκαθωτό 
συρματόπλεγμα; Περίμενα πως θα ένοιωθα φρίκη. Αλλά -για φαντάσου!- ένοιωσα 

ανακούφιση. Ναι, ανακούφιση μέσα σε αυτό το μαντρί. Όχι, δεν γεννήθηκα σκλάβα. Απλά 
όλοι γύρω μου μοιράζονται μαζί μου την ίδια μοίρα. Τώρα πια δεν είμαι υποχρεωμένη να 
περπατώ στη μέση του δρόμου σαν άλογο, δεν υπάρχουν πια μοχθηρά βλέμματα και οι 
άνθρωποι με κοιτάζουν ίσια στα μάτια, δεν προσπαθούν να με αποφύγουν. Όλοι μέσα σ’ αυτό 
το μαντρί έχουν το σημάδι που μας χάραξαν στο σώμα οι Φασίστες. Γι’ αυτό δεν μου 
σπαράζει πια την ψυχή με την ίδια αγριότητα. Τώρα δεν είμαι ένα κτήνος δίχως δικαιώματα. 
Είμαι απλά ένα κακότυχο ανθρώπινο πλάσμα. Κι αυτό είναι ευκολότερο να το αντέξω. 
Εγκαταστάθηκα με την οικογένεια ενός συναδέλφου μου, του Δρ. Σπέρλινγκ, σ’ ένα μικρό 
σπίτι με δύο δωμάτια. Οι Σπέρλινγκ έχουν δυο μεγάλες κόρες και έναν γιο δώδεκα χρόνων, 
τον Γιούρα. Κοιτάζω με τις ώρες το ισχνό προσωπάκι του με τα μεγάλα, θλιμμένα μάτια. Δύο 

φορές τον φώναξα Βίτια κατά λάθος και με διόρθωσε: «Γιούρα με λένε, όχι Βίτια». 
Πόσο διαφορετικοί είναι οι άνθρωποι! Ο Σπέρλινγκ, στα πενήντα οκτώ του χρόνια, είναι 
γεμάτος ζωντάνια. Κατάφερε κιόλας να βρει στρώματα, κηροζίνη κι ένα χειράμαξο για να 
μεταφέρει καυσόξυλα. Εχθές το βράδυ έφερε στο σπίτι ένα σακί αλεύρι και μισό σακί 
φασόλια. Κάθε φορά που καταφέρνει κάτι, δείχνει χαρούμενος. Εχθές κρεμούσε έξω τα 
στρωσίδια, για ν’ αεριστούν. «Μην φοβάσαι, μην φοβάσαι, θα επιβιώσουμε», επαναλάμβανε. 
«Το σημαντικό είναι να εξασφαλίζουμε τροφή και ξύλα». 
Είπε πως θα έπρεπε να φτιάξουμε ένα σχολείο στο γκέτο. Μέχρι που πρότεινε να κάνω στον 
Γιούρα μαθήματα γαλλικών, με αντάλλαγμα ένα πιάτο σούπα. Συμφώνησα. 

Η χοντρή σύζυγος του Σπέρλινγκ, η Φάνια Μπορίσοβνα, το μόνο που κάνει είναι ν’ 
αναστενάζει: «Όλα γκρεμίστηκαν, καταστραφήκαμε». Ταυτόχρονα παρακολουθεί τη 
μεγαλύτερη κόρη της, τη Λιούμπα -ένα ευγενικό, καλοσυνάτο κορίτσι- μήπως δώσει σε 
κανέναν φασόλια και ψωμί. Η αδυναμία της είναι η μικρότερη κόρη της, η Άλια. Διάολος 
μεταμορφωμένος: μοχθηρή, αυταρχική και καχύποπτη. Βάζει συνέχεια τις φωνές στον πατέρα 
και την αδελφή της. Ήρθε από τη Μόσχα για να τους δει, πριν από τον πόλεμο και 
εγκλωβίστηκε εδώ. 
Θεέ μου, τι φτώχεια είναι αυτή! Μακάρι να μπορούσαν να δουν τι γίνεται στην παλιά πόλη 
όσοι λένε πως οι Εβραίοι είναι πλούσιοι και πως όλο και κάτι έχουν στην άκρη για ώρα 
ανάγκης. Η ώρα ανάγκης έφτασε και δεν θα μπορούσε να ήταν χειρότερη. Αλλά οι άνθρωποι 
που έχουν μετεγκατασταθεί εδώ με δεκαπέντε κιλά αποσκευές ο καθένας, δεν είναι οι μόνοι 
κάτοικοι της παλιάς πόλης. Πάντα ζούσαν εδώ τεχνίτες, γέροντες, εργάτες, ανειδίκευτοι 
νοσοκόμοι ο ένας πάνω στον άλλον, σε άθλιες συνθήκες, με ελλιπή διατροφή. Μόνο να 
μπορούσες να έβλεπες τις μισογκρεμισμένες καλύβες τους! Έχουν γίνει ένα με τη γη.  
Βιτιένκα, είδα πολλούς κακούς ανθρώπους εδώ, ανθρώπους άπληστους, άτιμους, ικανούς 
ακόμα και να προδώσουν. Ο πιο απαίσιος είναι ο Επστάιν, από μια μικρή πόλη της Πολωνίας. 
Φοράει περιβραχιόνιο και βοηθάει τους Γερμανούς στις ανακρίσεις και τις έρευνες. Μεθοκοπάει 
με τους Ουκρανούς αστυνομικούς κι αυτοί τον στέλνουν στα σπίτια, για να ξεκλέψει βότκα, 



χρήματα και φαγητό. Τον έχω δει δυο φορές: ένας ψηλός ωραίος άνδρας με κομψό κρεμ 

κοστούμι ακόμα και το κίτρινο αστέρι στο σακάκι του μοιάζει με χρυσάνθεμο. 
Όμως, θα ήθελα να ξέρεις πως Θέλω να πω Δες, εγώ δεν ένοιωσα ποτέ Εβραία. Από παιδί 
έκανα παρέα με Ρώσους. Οι αγαπημένοι μου ποιητές ήταν ο Πούσκιν και ο Νεκράσοβ. Το έργο 
που με έκανε πραγματικά να κλάψω -μαζί με όλους τους θεατές, αγροτικούς γιατρούς- ήταν ο 

Θείος Βάνιας του Τσέχοβ, από τον Στανισλάβσκη. Και στα δεκατέσσερά μου, Βιτιένκα, όταν η 
οικογένειά μας ετοιμαζόταν να μεταναστεύσει στη Νότιο Αμερική, είπα στον πατέρα μου: 
«Καλύτερα να πέσω να πνιγώ παρά ν’ αφήσω τη Ρωσία». Και δεν πήγα. 
Ωστόσο, στη διάρκεια αυτών των φρικτών ημερών, η καρδιά μου γέμισε μητρική 
τρυφερότητα για τον εβραϊκό λαό. Ποτέ δεν είχα νοιώσει τόση αγάπη. Μου θυμίζει την αγάπη 
μου για σένα, ακριβέ μου γιε. 
Επισκέπτομαι τους αρρώστους στα σπίτια τους. Δεκάδες άνθρωποι είναι στοιβαγμένοι σε 
μικροσκοπικά δωμάτια: μισότυφλοι γέροι, μωρά που δεν έχουν απογαλακτιστεί ακόμα, έγκυες 
Έχω συνηθίσει να κοιτάζω τους ανθρώπους στα μάτια, όταν τους εξετάζω για γλαύκωμα ή 
καταρράκτη. Τώρα πια δεν μπορώ να τους κοιτάζω στα μάτια. Αυτό που βλέπω είναι η ψυχή 

τους. Μια αγαθή ψυχή, Βιτιένκα! Μια θλιμμένη, καλόγνωμη ψυχή, νικημένη από τη βία, αλλά 
την ίδια ώρα νικήτρια. Μια δυνατή ψυχή, Βίτια! 
Αν μπορούσες να δεις με πόσο ενδιαφέρον ρωτούν συνέχεια για σένα, πώς προσπαθούν να με 
παρηγορήσουν άνθρωποι στους οποίους δεν έχω παραπονεθεί ποτέ και η ζωή τους είναι πολύ 
χειρότερη από τη δική μου. 
Μερικές φορές νομίζω πως δεν γιατροπορεύω εγώ τους αρρώστους, αλλά πως θεραπεύουν 
εκείνοι την ψυχή μου, σαν καλοσυνάτοι γιατροί. Συγκινούμαι πραγματικά, όταν κάποιος μου 
δώσει ένα κρεμμύδι, μια φέτα ψωμί ή μια χούφτα φασόλια. 
Πίστεψέ με, Βιτιένκα, δεν είναι ζήτημα αμοιβής για την επίσκεψή μου. Δακρύζω όταν κάποιος 

μεσόκοπος εργάτης μου σφίγγει το χέρι, βάζει δυο-τρεις πατάτες σε μια μικρή σακούλα και 
λέει: «Ορίστε, Γιατρέ, σας ικετεύω». Υπάρχει σ’ αυτό κάτι αγνό, ευγενικό, πατρικό Δεν μπορώ 
να βρω τις κατάλληλες λέξεις. 
Δεν θέλω να σου δώσω ψεύτικες ελπίδες πως τα πράγματα είναι εύκολα για μένα. Κάθε άλλο. 
Απορώ πως δεν έχει ραγίσει ακόμα η καρδιά μου από την απελπισία. Δεν πεινάω όμως. Αυτό 
σε παρακαλώ να το πιστέψεις. Δεν πείνασα ποτέ. Ούτε μόνη ένοιωσα. 
Τι μπορώ να πω για τους ανθρώπους; Τα καλά τους με εκπλήσσουν όσο και τα κακά τους. 
Είναι όλοι τόσο διαφορετικοί, ακόμα και μπροστά στην κοινή τους μοίρα. Αλλά πάλι, αν 
ξεσπάσει νεροποντή και οι περισσότεροι τρέξουν να κρυφτούν, αυτό δεν σημαίνει πως είναι 
όλοι ίδιοι. Κάθε άνθρωπος έχει τον δικό του τρόπο ακόμα και στο πώς φυλάγεται από τη 

βροχή. 
Ο Δρ. Σπέρλινγκ είναι βέβαιος πως ο διωγμός των Εβραίων θα σταματήσει, όταν τελειώσει ο 
πόλεμος. Δεν υπάρχουν πολλοί σαν κι αυτόν. Και έχω παρατηρήσει πως όσο πιο αισιόδοξοι 
είναι οι άνθρωποι, τόσο πιο ευτελείς και εγωκεντρικοί τείνουν να γίνουν. Αν έρθει κάποιος την 
ώρα που τρώμε, η Άλια και η Φάνια Μπορίσοβνα σπεύδουν να κρύψουν το φαγητό. 
Οι Σπέρλινγκ μου φέρονται καλά. Πόσω μάλλον αφού τρώω λίγο και προσφέρω περισσότερα 
απ’ όσα καταναλώνω. Αλλά έχω αποφασίσει να φύγω. Δεν τους συμπαθώ. Προσπαθώ να βρω 
μια γωνίτσα για τον εαυτό μου. Όσο περισσότερη θλίψη έχει μέσα του ένας άνθρωπος, τόσο 
λιγότερες είναι οι ελπίδες του να επιβιώσει και τόσο πιο καλός, ευγενικός και γενναιόδωρος 

γίνεται. 
Οι πιο φτωχοί, οι ράφτες και οι σιδεράδες, αυτοί που δεν έχουν καμιά ελπίδα, είναι πολύ πιο 
μεγαλόψυχοι, γενναιόδωροι και μετρημένοι στα λόγια και τις πράξεις από κείνους που λίγο ως 
πολύ κατάφεραν να συγκεντρώσουν μερικές προμήθειες. Οι νεαρές δασκάλες, ο Σπίλμπεργκ, 
ο ιδιόρρυθμος ηλικιωμένος δάσκαλος και παίκτης σκακιού, οι συνεσταλμένες γυναίκες που 
εργάζονται στη βιβλιοθήκη, ο Ρέιβιτς, ο μηχανικός, που είναι πιο ανήμπορος κι από παιδί, αλλά 
ονειρεύεται να οπλίσει το γκέτο με χειροποίητες χειροβομβίδες Τι υπέροχοι, παράλογοι, 
αξιαγάπητοι, θλιμμένοι, καλοί άνθρωποι που είναι! 
Έχω καταλάβει πια πως η ελπίδα δεν έχει καμία σχέση με τη λογική. Είναι κάτι εντελώς 
παράλογο και ενστικτώδες. 
Βίτια, οι άνθρωποι συνεχίζουν τη ζωή τους λες και το μέλλον ανοίγεται μπροστά τους. Δεν 
ξέρω να πω αν το κάνουν από σοφία ή ανοησία. Απλά, έτσι είναι οι άνθρωποι. Το ίδιο κάνω κι 
εγώ. Υπάρχουν εδώ δυο γυναίκες από ένα Στετλ, που λένε τα ίδια με τον πατέρα του φίλου 
μου από το Τσούντνοβ. Οι Γερμανοί αφανίζουν τους Εβραίους: άντρες, γυναίκες, γέροντες, 
παιδιά. Σε συνεργασία με την ουκρανική αστυνομία επιστρατεύουν άνδρες για το Μηχανικό. 
Τους βάζουν να σκάψουν λάκκους και μετά από δυο-τρεις μέρες οδηγούν εκεί τον εβραϊκό 
πληθυσμό και τους εκτελούν. Τα χωριά γέμισαν με ομαδικούς τάφους.  
Δίπλα μας μένει ένα κορίτσι από την Πολωνία. Λέει πως εκεί οι σκοτωμοί συνεχίζονται 
ακατάπαυστα. Οι Εβραίοι σφαγιάζονται. Υπάρχουν μόνο λίγα γκέτο -Βαρσοβία, Λοτζ και 



Ράντομ- όπου άφησαν κάποιους ζωντανούς. Μου είναι απολύτως ξεκάθαρο πως δεν μας 

μάζεψαν εδώ για να μας προστατεύσουν - όπως τους βίσωνες στο δάσος Μπιαλοβέτσκαγια*. 
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της εξόντωσης, η δική μας σειρά θα έρθει σε μια-δυο βδομάδες. 
Αλλά, για φαντάσου, εγώ συνεχίζω να βλέπω ασθενείς και να λέω: «Λοιπόν, να πλένετε 
τακτικά το μάτι σας με αποστειρωτικό και σε δυο-τρεις βδομάδες θα είναι καλύτερα». 

Παρακολουθώ έναν γέροντα που σ’ έξι μήνες μ’ έναν χρόνο θα μπορεί να εγχειριστεί για 
καταρράκτη. 
Παραδίδω μαθήματα γαλλικών στον Γιούρα και στενοχωριέμαι με την κακή προφορά του. 
Στο μεταξύ οι Γερμανοί μπαίνουν στα σπίτια και κλέβουν. Οι φρουροί διασκεδάζουν 
πυροβολώντας παιδιά. Και οι πληροφορίες, που λένε πως από μέρα σε μέρα θα αποφασιστεί 
και η δική μας τύχη, όλο και πληθαίνουν. 
Έτσι είναι. Η ζωή συνεχίζεται. Πρόσφατα είχαμε και γάμο Όσο για τις φήμες, κυκλοφορούν 
κατά δεκάδες. Πρώτα ένας γείτονας διαδίδει πως τα στρατεύματά μας πέρασαν στην επίθεση 
και οι Γερμανοί τρέπονται σε φυγή. Ύστερα εξαπλώνεται η φήμη πως η σοβιετική κυβέρνηση 
και ο Τσώρτσιλ έδωσαν τελεσίγραφο στους Γερμανούς και πως ο Χίτλερ διέταξε να 

σταματήσει η εξόντωση των Εβραίων. Μετά ακούμε πως οι Εβραίοι πρόκειται να ανταλλαγούν 
με Γερμανούς αιχμαλώτους πολέμου.  
Φαίνεται πως το γκέτο είναι το καλύτερο χωράφι για να σπείρεις ελπίδες. Κάθε στιγμή κάτι 
γίνεται, κάπου αλλού, αλλά έχει πάντα το ίδιο νόημα και τον ίδιο σκοπό: τη σωτηρία των 
Εβραίων. Από ελπίδες χορτάσαμε! 
Και η πηγή όλων αυτών των ελπίδων είναι μια: το ίδιο το ένστικτο της αυτοσυντήρησης, που 
επαναστατεί τυφλά ενάντια στην τρομερή πραγματικότητα: θ’ αφανιστούμε, χωρίς ν’ 
αφήσουμε πίσω μας το παραμικρό σημάδι. Κοιτάζω γύρω μου και απλά δεν μπορώ να 
πιστέψω πως είμαστε ήδη καταδικασμένοι, πως σε λίγο θα μας εκτελέσουν. Οι κομμώτριες, οι 

τσαγκάρηδες, οι ράφτες, οι γιατροί, οι μάστορες για τις σόμπες ακόμα δουλεύουν. Μέχρι 
μαιευτήριο -η μάλλον ομοίωμα μαιευτηρίου- άνοιξε. Οι άνθρωποι βάζουν μπουγάδα, 
απλώνουν, μαγειρεύουν, τα παιδιά πηγαίνουν από την πρώτη Σεπτεμβρίου στο σχολείο, οι 
μανάδες ρωτούν τους δασκάλους για τους βαθμούς. 
Ο γερο-Σπίλμπεργκ έδωσε να του δέσουν μερικά βιβλία. Η Άλια Σπέρλινγκ κάνει γυμναστική 
κάθε πρωί, τυλίγει τα μαλλιά της σε χάρτινα μπικουτί κάθε βράδυ και τσακώνεται με τον 
πατέρα της για μερικά μέτρα ύφασμα. Θέλει να ράψει καλοκαιρινά φορέματα!  
Κι εγώ είμαι απασχολημένη από το πρωί ως το βράδυ. Επισκέπτομαι τους ασθενείς μου, 
παραδίδω μαθήματα, μπαλώνω και πλένω τα ρούχα μου, κάνω ετοιμασίες για τον χειμώνα, 
αλλάζω φόδρα στο χειμωνιάτικο πανωφόρι μου και ακούω φρικιαστικές ιστορίες. Μια γνωστή 

μου, σύζυγος δικηγόρου, αγόρασε ένα αυγό πάπιας για το παιδί της και την άφησαν 
αναίσθητη από το ξύλο. Ένα παιδί, ο γιος του Σιρότα, του φαρμακοποιού, σύρθηκε κάτω από 
το συρματόπλεγμα, για να πιάσει τη μπάλα του και το πυροβόλησαν στον ώμο. Και φήμες, 
φήμες, φήμες  
Ωστόσο αυτό που θα διαβάσεις τώρα δεν είναι φήμη. Σήμερα οι Γερμανοί ήρθαν και πήραν 
οκτώ νέους για να δουλέψουν στα χωράφια. Υποτίθεται πως θα έβγαζαν πατάτες. Μερικοί 
χάρηκαν, υποθέτοντας πως θα μπορούσαν να φέρουν λίγες στο σπίτι. Όμως εγώ ήξερα πολύ 
καλά τι εννοούσαν οι Γερμανοί με τις πατάτες.  
Η νύχτα είναι μια ιδιαίτερη ώρα στο γκέτο, Βίτια. Πολυαγαπημένε μου, σε δασκάλευα 

συνέχεια να λες την αλήθεια: ο γιος πρέπει να λέει πάντα την αλήθεια στη μητέρα του. Μα 
πάλι, το ίδιο πρέπει να κάνει και η μητέρα: να λέει την αλήθεια στον γιο της. Μην φαντάζεσαι, 
Βιτιένκα, πως η μητέρα σου είναι δυνατή γυναίκα. Είμαι αδύναμη. Δεν αντέχω τον πόνο και με 
τρομοκρατούν οι οδοντίατροι. Μικρή, φοβόμουν το σκοτάδι και τις βροντές. Όταν με πήρανε 
τα χρόνια, άρχισα να φοβάμαι τις αρρώστιες και τη μοναξιά. Φοβόμουν πως αν αρρώσταινα 
δεν θα μπορούσα να δουλέψω, θα σου γινόμουν βάρος κι εσύ δεν θα μπορούσες να το 
κρύψεις. Ο πόλεμος με τρόμαξε πραγματικά. Τώρα, Βίτια, με κυριεύει τη νύχτα ένας τρόμος 
που με παραλύει ολόκληρη. Όπου να ’ναι θα πεθάνω. Και θέλω να σου φωνάξω βοήθεια. 
Όταν ήσουν παιδί, έτρεχες σε μένα για να σε προστατεύσω. Τώρα, σε στιγμές αδυναμίας, 
θέλω να κρύψω το κεφάλι μου στα γόνατά σου. Θέλω να είσαι εσύ ο δυνατός. Θέλω να με 
προστατεύσεις και να με υπερασπιστείς. Δεν είμαι πάντα δυνατή, Βίτια. Κάποτε λυγίζω κι εγώ. 
Συχνά σκέφτομαι την αυτοκτονία, αλλά με κρατά κάποια αδυναμία ή δύναμη, κάποια 
παράλογη ελπίδα. 
Αλλά αρκετά μ’ αυτά. Ονειρεύομαι κάθε βράδυ. Βλέπω συχνά τη μητέρα μου και της μιλάω. 
Εχθές ονειρεύτηκα τον Σάσα Σαπόσνικοβ. Ήμασταν λέει στο Παρίσι, όπως παλιά. Εσένα όμως 
δεν σε ονειρεύομαι, ακόμα κι όταν με πονάει πολύ η απουσία σου. Γιατί σε σκέφτομαι 
συνέχεια, Βίτια. Το πρωί ξυπνάω και κοιτάζω το ταβάνι, ύστερα θυμάμαι πως οι Γερμανοί είναι 
στη γη μας κι εγώ μια «λεπρή» και είναι σαν να ονειρεύομαι πάλι. 



Περνάνε λίγα λεπτά κι ακούω την Άλια να τσακώνεται με τη Λιούμπα ποια έχει σειρά να πάει 

για νερό. Μετά ακούω κάποιους να λένε πως το βράδυ οι Γερμανοί έσπασαν το κεφάλι ενός 
γέρου, στον διπλανό δρόμο. 
Πέρασε από το σπίτι μια γνωστή μου κοπέλα, φοιτήτρια στην παιδαγωγική ακαδημία με 
ειδίκευση στα τεχνικά μαθήματα, και με κάλεσε να επισκεφθώ έναν άρρωστο. Αποδείχθηκε 

πως έκρυβε έναν υπολοχαγό, που είχε πληγωθεί στον ώμο και είχε εγκαύματα στο ένα μάτι· 
έναν γλυκό, καταβεβλημένο νεαρό, με βαριά προφορά του Βόλγα. Σύρθηκε κάτω από το 
συρματόπλεγμα, μέσα στη νύχτα, και βρήκε καταφύγιο στο γκέτο. Το μάτι του δεν ήταν 
σοβαρά τραυματισμένο και μπόρεσα να ελέγξω την πυόρροια. Μιλούσε πολύ για διάφορες 
μάχες και για την άτακτη φυγή του στρατού μας. Με αποκάρδιωσε εντελώς. Βιάζεται να 
αναλάβει δυνάμεις και να περάσει μέσα από τις γερμανικές γραμμές. Κάμποσοι νεαροί 
σκοπεύουν να πάνε μαζί του. Ο ένας είναι πρώην μαθητής μου. Αχ, Βιτιένκα, μακάρι να 
μπορούσα να πάω κι εγώ μαζί τους. Χάρηκα τόσο πολύ που μπόρεσα να βοηθήσω αυτόν τον 
νεαρό. Αισθάνθηκα σαν να έπαιρνα κι εγώ μέρος στον πόλεμο ενάντια στον Φασισμό. 
Οι γείτονες του έφεραν λίγο ψωμί, φασόλια και πατάτες και μια γριά του έπλεξε ένα ζευγάρι 

μάλλινες κάλτσες. 
Πέρασα μια δραματική μέρα. Εχθές η Άλια κατάφερε να εξασφαλίσει διαβατήριο, μέσω 
κάποιου φίλου της Ρώσου. Ανήκε σε μια νεαρή Ρωσίδα, που πέθανε στο νοσοκομείο. Θα 
φύγει απόψε. Στο μεταξύ, ένας γνωστός μας αγρότης, μας είπε πως οι Εβραίοι που 
επιστρατεύτηκαν για να βγάλουν πατάτες, σκάβουν βαθιά χαντάκια, τέσσερα χιλιόμετρα από 
την πόλη, κοντά στο στρατιωτικό αεροδρόμιο, στον δρόμο για τη Ρομάνοβκα. Θυμήσου το 
αυτό το όνομα, Βίτια. Εκεί θα βρεις τον ομαδικό τάφο όπου είναι θαμμένη η μητέρα σου. 
Ακόμα και ο Σπέρλινγκ κατάλαβε. Έχει χλωμιάσει, τα χείλη του τρέμουν, μοιάζει εντελώς 
χαμένος και ρωτάει συνέχεια: «Υπάρχει ελπίδα να απαλλάξουν αυτούς που έχουν κάποια 

ειδικότητα;»  
Διόλου απίθανο. Άκουσα πως σε μερικά μέρη τους ράφτες, τους τσαγκάρηδες και τους 
γιατρούς δεν τους σκοτώνουν. 
Παρ’ όλα αυτά, το ίδιο βράδυ, ο Σπέρλινγκ κάλεσε τον γέρο που επισκευάζει σόμπες και τον 
έβαλε να φτιάξει ένα κρυφό ντουλάπι στον τοίχο, για το αλεύρι και το αλάτι. Με τον Γιούρα 
διαβάζουμε τις Επιστολές από τον Ανεμόμυλό μου. Θυμάσαι που διαβάζαμε δυνατά την 
αγαπημένη μου ιστορία, Οι Γέροι, και κοιταζόμασταν κι αρχίζαμε να γελάμε μέχρι δακρύων; 
Μετά, έβαλα στον μικρό μου μαθητή ασκήσεις για το μεθαυριανό μάθημα. Άρχισε να 
σημειώνει στο τετράδιο τα ονόματα που έπρεπε να κλίνει. Εγώ παρακολουθούσα τα 
δαχτυλάκια και κοίταζα το λυπημένο προσωπάκι του, και πονούσα, πονούσα βαθιά.  

Και πόσα παιδιά δεν είναι έτσι! Παιδιά με υπέροχα μάτια και σκούρα κατσαρά μαλλιά, ίσως 
μελλοντικοί επιστήμονες, φυσικοί, καθηγητές ιατρικής, μουσικοί, ακόμα και ποιητές 
Τα παρακολουθώ να τρέχουν στο σχολείο το πρωί, με μια σοβαρότητα που δεν έχει τίποτα 
παιδικό και με ορθάνοιχτα, τραγικά μάτια. Μερικές φορές αρχίζουν να γελούν, να τσακώνονται 
και να τσιρίζουν. Τότε, αντί να νοιώσω πιο χαρούμενη, με κυριεύει φρίκη. 
Λένε πως τα παιδιά είναι το μέλλον μας. Όμως όχι αυτά. Αυτά δεν πρόκειται να γίνουν 
μουσικοί, τσαγκάρηδες ή ράφτες. Εχθές το βράδυ συνειδητοποίησα πώς ένας ολόκληρος 
κόσμος γενειοφόρων, ανήσυχων πατεράδων και γιαγιάδων που γκρινιάζουν και ψήνουν 
μελόπιτες και λαιμούς πάπιας, ένας πολύβουος κόσμος γαμήλιων εθίμων, παροιμιών και 

Σαββάτων θα θαφτεί για πάντα κάτω από τη γη. Μετά τον πόλεμο, η ζωή θα ξαναρχίσει, αλλά 
εμείς δεν θα είμαστε εδώ, θα έχουμε χαθεί, όπως χάθηκαν κάποτε οι Αζτέκοι. 
Ο χωρικός που μας έφερε τα νέα για τους ομαδικούς τάφους, είπε πως η γυναίκα του 
μοιρολογούσε όλη νύχτα: «Ράβουν, φτιάχνουν παπούτσια, δουλεύουν τα δέρματα, 
διορθώνουν ρολόγια και πουλάνε φάρμακα. Τι θ’ απογίνουμε χωρίς αυτούς;»  
Ξαφνικά είδα μπροστά μου, ολοζώντανα, έναν άνδρα να περνάει μπροστά από τα ερειπωμένα 
σπίτια μας και να λέει: «Κάποτε έμεναν εδώ κάτι Εβραίοι. Το θυμάστε; Ένας γέρος που 
επισκεύαζε σόμπες και τον έλεγαν Βαρούχ. Τα Σαββατόβραδα η γριά του καθόταν στο πεζούλι 
και τα παιδιά έπαιζαν τριγύρω». Κι ένας άλλος του είπε: «Ήταν και μια γιατρός που καθόταν 
κάτω από κείνη τη γέρικη αχλαδιά. Δεν θυμάμαι το επώνυμό της, αλλά κάποτε που είχα 
πρόβλημα στα μάτια, αυτή με κοίταξε. Όταν τελείωνε τη δουλειά της, έβγαζε έξω μια ψάθινη 
καρέκλα και καθόταν εκεί μ’ ένα βιβλίο». Ναι, Βίτια, έτσι θα γίνει. Το τέλος πλησιάζει. Και το 
ξέρουν όλοι. Ήδη νοιώθουν την ανάσα του θανάτου.  
Βιτιένκα, θέλω να σου πω όχι δεν είναι αυτό 
Βιτιένκα, πρέπει να σταματήσω. Θα κλείσω το γράμμα, θα πάω στο συρματόπλεγμα και θα το 
δώσω στον φίλο μου. Μα δεν είναι εύκολο. Δεν θα μπορέσουμε να ξαναεπικοινωνήσουμε. Τη 
στιγμή που θα παραδίδω το γράμμα, θα είναι σαν να σε χάνω για πάντα. Δεν θα μάθεις ποτέ 
για τις τελευταίες μου ώρες. Εδώ χωρίζουμε. Πώς να σε αποχαιρετήσω; Πώς να σε 
αποχαιρετήσω για πάντα; Όλον αυτόν τον καιρό εσύ ήσουν όπως πάντα η χαρά μου. Πέρασα 



το βράδυ με την ανάμνησή σου. Θυμήθηκα τα ρούχα που φορούσες παιδί, τα πρώτα σου 

βιβλία, το πρώτο σου γράμμα, την πρώτη σου μέρα στο σχολείο. Θυμήθηκα τα πάντα, τα 
πάντα από τις πρώτες μέρες της ζωής σου μέχρι τα τελευταία νέα σου, το τηλεγράφημα που 
έλαβα στις 30 Ιουνίου. Έκλεισα τα μάτια και φαντάστηκα πως με προστάτευες, 
πολυαγαπημένε μου, από τη φρίκη που πλησιάζει. Και ύστερα θυμήθηκα τι γίνεται εδώ κι 

ένοιωσα χαρά που ήσουν χώρια μου και που δεν θα ’χες τη δική μου τρομερή μοίρα!  
Βίτια, πάντα ήμουν μόνη. Πέρασα αμέτρητες νύχτες, κλαίγοντας πικρά τη μοναξιά μου. 
Μοναδική παρηγοριά μου ήταν πως θα σου μιλούσα κάποτε για τη ζωή μου, πως θα σου 
εξηγούσα γιατί χωρίσαμε με τον πατέρα σου, γιατί έζησα μόνη τόσα χρόνια. Και σκέφτηκα 
πολλές φορές πόσο θα εκπλησσόταν ο Βίτια μου, όταν θα μάθαινε πως η μητέρα του έκανε 
λάθη, παραφέρθηκε, ζήλεψε και τη ζήλεψαν όλα όσα κάνουν πάντα οι νέοι. Αλλά το 
πεπρωμένο μου θέλει να τελειώσω μόνη. Άλλοτε σκεφτόμουν πως δεν θα έπρεπε να ζω 
μακριά σου, πως σ’ αγαπώ πάρα πολύ, πως η αγάπη μού δίνει το δικαίωμα να είμαι πάντα μαζί 
σου. Κι άλλοτε πως δεν είχα το δικαίωμα να ζω μαζί σου, επειδή σ’ αγαπώ πάρα πολύ. 
Enfin (Τέλος πάντων) Να είσαι πάντα ευτυχισμένος μ’ αυτούς που αγαπάς, μ’ αυτούς που 

βρίσκονται γύρω σου, μ’ αυτούς που είναι πια πιο δικοί σου από τη μητέρα σου. Συγχώρεσέ 
με. 
Αυτή τη στιγμή, ακούω γυναίκες να κλαίνε στον δρόμο και αστυνομικούς να βρίζουν. Καθώς 
κοιτάζω αυτές τις σελίδες, μου φαίνεται πως με προστατεύουν από έναν φοβερό κόσμο 
γεμάτο δεινά. 
Πώς μπορώ να τελειώσω αυτό το γράμμα; Πού να βρω τη δύναμη, γιε μου; Είναι αυτές οι 
λέξεις ικανές να εκφράσουν την αγάπη μου; Σε φιλώ, φιλώ τα μάτια σου, το μέτωπό σου, τα 
μαλλιά σου.  
Να θυμάσαι πως η αγάπη της μητέρας σου είναι πάντοτε μαζί σου· στον πόνο και στην 

ευτυχία· κανείς δεν έχει τη δύναμη να την καταστρέψει. 
Βιτιένκα Αυτή είναι η τελευταία γραφή της μητέρας σου σ’ εσένα. Ζήσε, ζήσε, ζήσε για πάντα  
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