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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο ΘΕΙΟΣ μου, ο συνταγματάρχης Γιεγκόρ Ιλίτς Ροστάνιεφ, ύστερα από την αποστρατεία του 
μετακόμισε στο χωριό Στιεπαντσίκοβο που το απόκτησε από κληρονομιά, κι άρχισε να ζει εκεί 
έτσι που λες και ήταν ντόπιος γαιοκτήμονας, χωρίς να 'χει ποτέ απομακρυνθεί από το κτήμα 
του. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι πέρα για πέρα ευχαριστημένοι απ' όλα κι έχουν συνηθίσει 
σε όλα — τέτοιος ακριβώς ήταν ο χαρακτήρας του απόστρατου συνταγματάρχη. Ήταν δύσκολο 
να φανταστεί κανείς άνθρωπο πιο φρόνιμο και πιο συμβιβαστικό σε όλα. Αν ξαφνικά τον 
παρακαλούσαν λίγο-πολύ στα σοβαρά να φορτωθεί κάποιον και να τον πάει δυο βέρστια 
μακριά, δε θα 'λεγε, ίσως, όχι — θα τον πήγαινε: ήταν τόσο καλός που δε θα 'λεγε όχι και αν 
του ζητούσαν να δώσει ό,τι είχε και δεν είχε, και να μοιραστεί, που λέει ο λόγος, και το 
τελευταίο του πουκάμισο με τον πρώτο που θα του 'κανε τη σχετική πρόταση. Το 
παρουσιαστικό του ήταν νεανικό: ψηλός, λεβεντόκορμος, με κόκκινα μάγουλα, με κάτασπρα, 
σαν ελεφαντοκόκαλο, δόντια, με σκουρόξανθες μουστάκες, με βροντερή φωνή, και γελούσε 
ανοιχτόκαρδα, δυνατά· μιλούσε με κοφτές φράσεις και πολύ γρήγορα. Ήταν τότε πάνω από 
σαράντα χρονών, και από τα δεκάξι του είχε υπηρετήσει ουσάρος. Είχε παντρευτεί πολύ νέος, 
λάτρευε τη γυναίκα του, αλλά του πέθανε αφήνοντάς του μια άσβηστη, ευγενική ανάμνηση. 
Τέλος, αποκτώντας από κληρονομιά το χωριό Στιεπαντσίκοβο, πράγμα που αύξησε την 
περιουσία του ως τις εξακόσιες ψυχές, παραιτήθηκε από το στρατό, και, όπως είπαμε, 
εγκαταστάθηκε στο χωριό μαζί με τα παιδιά του: τον Ιλιούσια, οχτώ χρονών (η γέννησή του 
στοίχισε τη ζωή της μάνας του) και την κόρη του Σάσιενκα, δεκαπέντε χρονών αυτή, που 
ύστερα από το θάνατο της μητέρας, ο πατέρα της την έβαλε σ' ένα οικοτροφείο της Μόσχας. 
Μα γρήγορα το σπίτι του θείου έγινε σαν την Κιβωτό του Νώε. Και να πώς. 

 Τότε που πήρε την κληρονομιά και αποστρατεύτηκε, που χήρεψε η μητέρα του, η στρατηγίνα 
Κραχότκινα, παντρεμένη δεύτερη φορά μ' ένα στρατηγό, πριν από δεκάξι χρόνια που ο θείος 
ήταν ακόμα ανθυπίλαρχος — τότε σκέφτηκε κι αυτός να παντρευτεί. Η μαμά αντιδρούσε για 
πολύν καιρό, δεν ήθελε, έχυνε πικρά δάκρυα, τον κατηγορούσε για εγωισμό, για αγνωμοσύνη, 
για ανυπακοή· προσπαθούσε να του αποδείξει ότι η περιουσία του, διακόσιες πενήντα ψυχές, 
μόλις του αρκούσε και ανύπαντρος ακόμα να μείνει (δηλαδή για τη συντήρηση της μαμάς με το 
μεγάλο προσωπικό της, τα σκυλιά και τις γάτες της κ.ά.), και μαζί με αυτά τα παράπονα και 
τους καβγάδες, εκείνη, εντελώς απροσδόκητα, ξαναπαντρεύτηκε η ίδια προτού παντρευτεί ο 
γιος της, στα σαράντα της πια χρόνια. Μα κι εδώ βρήκε την πρόφαση να κατηγορήσει τον 
καημένο το θείο μου με το επιχείρημα ότι αποφάσισε να παντρευτεί μόνο και μόνο για να έχει 
ένα αποκούμπι στα γεράματά της, πράγμα που το αρνείται στην ίδια ο ασέβαστος εγωιστής, ο 
γιος της, με την απόφαση να κάνει την ασυγχώρητη κουτουράδα: να σκαρώσει δικό του 
νοικοκυριό. 

Ποτέ δεν μπόρεσα να μάθω τον πραγματικό λόγο που παρακίνησε έναν τόσο φρόνιμο, 
σίγουρα, άνθρωπο, όπως ήταν ο μακαρίτης ο στρατηγός Κραχότκιν, να παντρευτεί μια χήρα 
σαράντα δύο χρονών. Πρέπει να υποθέσει κανείς πως το 'κανε γιατί υποψιαζόταν πως η χήρα 
είχε πολλά χρήματα. Άλλοι νόμιζαν πως απλώς είχε ανάγκη από μια παραμάνα, γιατί από τότε 
ακόμα προαισθανόταν όλο αυτό το σμήνος των ασθενειών που τον πολιόρκησε αργότερα, στα 
γεράματά του. Όπως και να 'ναι, όλοι ήξεραν ότι ο στρατηγός δε σεβόταν, δεν εκτιμούσε κατά 
βάθος τη γυναίκα του όλο τον καιρό που έζησαν μαζί, και δεν έχανε ευκαιρία που να μην την 



πληγώνει με τις ειρωνείες του. Ήταν ένας παράξενος άνθρωπος, με μικρή μόρφωση, λίγη 
εξυπνάδα, περιφρονούσε όλους και τον καθένα, δεν είχε αρχές, αναγελούσε όλους και όλα και 
στα γεράματα, από τις αρρώστιες που τις χρωστούσε στην ανώμαλη ζωή του, έγινε κακός, 
οξύθυμος και άσπλαχνος. Ήταν πετυχημένος αξιωματικός, αλλά από κάποιο «δυσάρεστο 
γεγονός» αναγκάστηκε θέλοντας και μη να φύγει από το στρατό — λίγο έλειψε να περάσει από 
στρατοδικείο, κι έχασε τη σύνταξή του. Αυτό τελικά τον έκανε θηρίο. Χωρίς καθόλου σχεδόν 
οικονομικά μέσα, με καμιά εκατοστή κατεστραμμένες ψυχές [υποταχτικούς], σταύρωσε τα 
χέρια και όλη την υπόλοιπη ζωή, δώδεκα ολόκληρα χρόνια, δε ρώτησε ποτέ να μάθει πώς ζει, 
ποιος τον συντηρεί· έτσι κι αλλιώς, είχε και απαιτήσεις να ζει άνετα, δεν ήξερε τι θα πει 
οικονομία, είχε στη διάθεσή του άμαξα. Πολύ γρήγορα τον «βρήκαν» τα πόδια του, δεν 
μπορούσε να περπατάει, και τα τελευταία του δέκα χρόνια τα πέρασε πάνω σε πολυθρόνα που 
την κουνούσαν κάθε φορά δυο μόνιμοι υπηρέτες που ποτέ δεν είχαν ακούσει από το στόμα 
του άλλο τίποτα από ελεεινό βρισίδι. Την άμαξα, τους υπηρέτες και την πολυθρόνα τα είχε 
αναλάβει ο ανυπάκουος γιος στέλνοντας στη μητέρα του χρήματα από το υστέρημά του, 
χρεωνόταν ποσά που του ήταν αδύνατο να ξεπληρώσει με τα έσοδα που είχε τότε, αλλά, καλώς 
ή κακώς, ο χαρακτηρισμός του εγωιστή και του αγνώμονα κόλλησε στο γιο. Ο θείος όμως ήταν 
τέτοιος τύπος που τελικά το πίστεψε και ο ίδιος πως είναι εγωιστής, και γι' αυτό, τιμωρώντας 
τον εαυτό του και μη θέλοντας να φαίνεται εγωιστής, έστελνε όλο και πιο πολλά χρήματα. Η 
στρατηγίνα τον ανέβαζε στα ουράνια μπροστά στον άντρα της. Στο κάτω-κάτω, της άρεσε 
τρομερά που αυτός ήταν στρατηγός, κι αυτή δίπλα του — στρατηγίνα. 

Στο σπίτι είχε το δικό της διαμέρισμα όπου όλο τον καιρό, μπροστά ή πίσω από τον άντρα της, 
ξεχώριζε σε μια συντροφιά από κουτσομπόλες και άλλες αργόσχολες γυναίκες της κωμόπολης 
που της έφερναν τα νέα της. Στη μικρή της πόλη ήταν σπουδαία προσωπικότητα. Τα 
κουτσομπολιά, τα καλέσματα από τις κουμπάρες, οι πρόχειρες γιορτές και ο γενικός σεβασμός 
στον τίτλο της στρατηγίνας την ικανοποιούσαν απόλυτα, την αποζημίωναν για τις στενοχώριες 
του σπιτιού. Ερχόντουσαν όλες οι κίσσες της πόλης και της έδιναν αναφορά· παντού και πάντα 
της παραχωρούσαν την πρώτη θέση — μ' ένα λόγο εκμεταλλευόταν τον τίτλο της σε κάθε 
ευκαιρία. Ο στρατηγός δεν ανακατευόταν σε τίποτα απ' αυτά· ωστόσο, έξω από το σπίτι, στον 
κόσμο, ειρωνευόταν αδιάντροπα τη γυναίκα του — απορούσε, λόγου χάρη, λέγοντας μπροστά 
σ' όλη την παρέα: «Δεν ξέρω κι εγώ γιατί παντρεύτηκα αυτή τη μαινάδα!» και κανείς δεν 
τολμούσε να του φέρει αντίρρηση. Ένας-ένας με τη σειρά του τον άφησαν όλοι οι γνωστοί, 
αλλά η συντροφιά τού ήταν απαραίτητη: του άρεσε να φλυαρεί, να λογομαχεί, του άρεσε να 
τον παρακολουθεί ακροατήριο. Ήταν φιλελεύθερος και αθεϊστής της παλιάς σχολής, και γι' 
αυτό του άρεσε να καταπιάνεται και με υψηλά θέματα. 

 Αλλά οι ακροατές της κωμόπολης Ν. δεν είχαν καμιά όρεξη ν' ακούν τις φλυαρίες του πάνω σε 
υψηλά θέματα, και γι' αυτό όλο και αραίωνε το ακροατήριο. Δοκίμασαν για χαρτοπαίγνιο στο 
σπίτι, μα το παιχνίδι κάθε φορά τέλειωνε με τέτοιες κρίσεις και ξεσπάσματα που η στρατηγίνα 
και το επιτελείο της έκαναν δεήσεις, έριχναν τα χαρτιά, μοίραζαν κουλούρια στη φυλακή και 
καρτερούσαν τρέμοντας να 'ρθει το απόγευμα για μια καινούρια παρτίδα όπου το κάθε λάθος 
τους το πλήρωναν με φωνές, βρισίδι και καμιά φορά με μπαστουνιές. Ο στρατηγός, κάθε φορά 
που τον έπιανε το δικό του, δε χάριζε κάστανα: έσκουζε σαν χωριάτισσα, έβριζε σαν αμαξάς, 
και πολύ συχνά σκόρπιζε τα χαρτιά στο πάτωμα και κυνηγούσε τους συμπαίχτες του, έκλαιγε 
μάλιστα από το θυμό και την κακία του — και τούτο, μόνο και μόνο για κάποιο βαλέ που έριξαν 
αντί για εννιάρι. 

Τέλος, άρχισε να μη βλέπει καλά, και του χρειάστηκε αναγνώστης. Βρήκαν κι έφεραν τον Φομά 



Φομίτς Οπίσκιν. 

 Παρακαλώ, να σας πληροφορήσω με κάποια επισημότητα για το καινούριο αυτό πρόσωπο. 
Σίγουρα, είναι το σπουδαιότερο της ιστορίας μου. Κατά πόσο το πρόσωπο αυτό δικαιούται την 
προσοχή του αναγνώστη — δεν είμαι εγώ που θα καθίσω να το εξηγήσω: το πρόβλημα αυτό να 
το λύσει πιο ευγενικό είναι και πιο πολύ το μπορεί ο ίδιος ο αναγνώστης. 

Παρουσιάζεται, λοιπόν, ο Φομά Φομίτς στο στρατηγό Κραχότκιν σαν κείνον που δεν έχει 
χορτάσει το ψωμί — ούτε περισσότερο, ούτε λιγότερο. Από πού κρατούσε η σκούφια του — 
κανείς δεν ήξερε. Εγώ, καλού-κακού, φρόντισα να πληροφορηθώ και κάτι έμαθα για την 
προηγούμενη ζωή αυτού του αξιόλογου ανθρώπου. Έλεγαν, λοιπόν, πρώτα-πρώτα, ότι είχε 
υπηρετήσει κάποτε και κάπου στο στρατό όπου είχε μαρτυρήσει της μάνας του το γάλα, και, 
φυσικά, «για την αλήθεια». Έλεγαν ακόμα ότι κάποτε στη Μόσχα έκανε το λογοτέχνη, αλλά 
μικροπράγματα· η αγραμματοσύνη του Φομά Φομίτς, βέβαια, δεν μπορούσε να είναι εμπόδιο 
στη λογοτεχνική καριέρα του. Αλλά είναι αξιόπιστα γνωστό μόνο τούτο: δεν κατάφερε τίποτα, 
για ν' αναγκαστεί στο τέλος να καταλήξει στο στρατηγό σαν αναγνώστης και οσιομάρτυρας. 
Καμιά ταπείνωση δεν υπάρχει που να μην την τράβηξε για ένα κομμάτι ψωμί κοντά στο 
στρατηγό. Η αλήθεια, αργότερα, με το θάνατο του στρατηγού, τότε που ο ίδιος ο Φομά έγινε 
εντελώς απροσδόκητα, ξαφνικά σπουδαίο και εξαιρετικό πρόσωπο, μας διαβεβαίωνε όλους 
ότι, σίγουρος πως γίνεται γελωτοποιός, θυσίασε μεγαλόψυχα τον εαυτό του στο βωμό της 
φιλίας· ότι ο στρατηγός ήταν ευεργέτης του και ότι ήταν ένας άνθρωπος μεγάλος, μυστηριώδης 
και ότι μόνο σ' αυτόν, τον Φομά, εμπιστευόταν τα πιο ιερά μυστικά της ψυχής του· ότι, τέλος, 
αν αυτός, ο Φομά, ζωγράφιζε, με επίμονη απαίτηση του στρατηγού διάφορα θηρία, αυτό το 
'κανε μόνο και μόνο για να διασκεδάζει τον απογοητευμένο από τις αρρώστιες μάρτυρα και 
φίλο. Αλλά οι διαβεβαιώσεις και οι ερμηνείες του Φομά Φομίτς στην περίπτωση αυτή 
προκαλούσαν μεγάλη αμφιβολία· και στο μεταξύ, ο ίδιος ο Φομά Φομίτς, όντας ακόμα 
παλιάτσος, έπαιζε εντελώς άλλο ρόλο στο άλλο μισό σπίτι του στρατηγού — σε κείνο της 
οικοδέσποινας. Πώς τα είχε καταφέρει, είναι δύσκολο να το φανταστεί ένας μη ειδικός σε 
παρόμοιες υποθέσεις. Η στρατηγίνα έτρεφε γι' αυτόν μια μυστηριώδη εκτίμηση — γιατί; 
άγνωστο. Σιγά-σιγά ο ξένος πέτυχε να έχει πάνω στο γυναικείο προσωπικό του διαμερίσματος 
της στρατηγίνας μια αξιοπερίεργη επιρροή, όμοια περίπου με κείνη που ασκούσαν διάφοροι 
γνωστικοί και προφήτες πάνω σε κυρίες που έτρεχαν να τους επισκεφτούν στα τρελοκομεία. 
Διάβαζε δυνατά διάφορα ψυχοσωτήρια βιβλία, ερμήνευε με βουρκωμένα μάτια διάφορες 
χριστιανικές αρετές· εξιστορούσε τη ζωή του και τα κατορθώματά του· πήγαινε στις 
λειτουργίες, και μάλιστα στον όρθρο· τα κατάφερνε κουτσά-στραβά να προλέγει τα 
μελλούμενα· πιο καλά μπορούσε να εξηγεί τα όνειρα, και κατσάδιαζε με τον τρόπο του τους 
γύρω του. Ο στρατηγός καταλάβαινε τι γινόταν στα πίσω δωμάτια και τυραννούσε ακόμα πιο 
σκληρά τον παρακοιμώμενό του. Αλλά τα μαρτύρια του Φομά έκαναν τη στρατηγίνα και όλο το 
προσωπικό της να τον εκτιμούν περισσότερο. 

Τελικά, όλα άλλαξαν. Ο στρατηγός μια μέρα πέθανε. Ο θάνατός του ήταν πολύ παράξενος. 
Αυτός ο παλιός φιλελεύθερος, ο αθεϊστής, φάνηκε απίθανα δειλός. Έκλαιγε, μετανοούσε για τα 
κρίματά του, κρατούσε στα χέρια ένα εικόνισμα, καλούσε τον ιερέα. Οι δικοί του έκαναν 
δοξολογίες, ευχέλαια. Ο καημένος φώναζε πως δε θέλει να πεθάνει, και μάλιστα ζητούσε 
συγχώρεση με δάκρυα στα μάτια από τον Φομά Φομίτς. Το τελευταίο αυτό περιστατικό θα 
χαρίσει αργότερα στον Φομά Φομίτς μια ασυνήθιστη δύναμη. Όπως και να 'ναι, λίγο προτού η 
ψυχή του στρατηγού αφήσει το σώμα του, ακούστε τι έγινε. Η κόρη της στρατηγίνας από τον 
πρώτο της γάμο, η θεία μου Πρασκόβα Ιλίνιτσνα, γεροντοκόρη, μόνιμη κάτοικος στο σπίτι του 



στρατηγού —ένα από τα πιο προσφιλή θύματά του, απαραίτητη σ' αυτόν για όλες τις ανάγκες 
του από την ποδάγρα, η μόνη που ήξερε να τον ευχαριστεί με την απλοϊκή και γλυκιά καλοσύνη 
της— πήγε κοντά στο κρεβάτι του με πικρά δάκρυα και θέλησε να διορθώσει το προσκεφάλι 
του· αλλά ο ετοιμοθάνατος κατάφερε να την αρπάξει από τα μαλλιά, τα τραβούσε για να τα 
ξεριζώσει, αφρισμένος σχεδόν από μίσος. Ύστερα από ένα δεκάλεπτο πέθανε. Στο 
συνταγματάρχη είπαν απέξω-απέξω, μόλο που η στρατηγίνα δήλωσε πως δε θέλει να τον δει 
στα μάτια της, ότι θα προτιμήσει να πεθάνει παρά να τον αντικρίσει αυτή την ώρα. Η κηδεία 
έγινε με κάθε μεγαλοπρέπεια — με έξοδα, φυσικά, του ανυπάκουου γιου που δεν ήθελαν να 
τον δουν στα μάτια τους. 

Στο κατεστραμμένο χωριό Κνιάζεφκα που ανήκει σε κάμποσους ιδιοκτήτες και όπου ο 
στρατηγός είχε στην κατοχή του γύρω στις εκατό ψυχές υπάρχει ένα μαυσωλείο από λευκό 
μάρμαρο, γεμάτο με επαινετικά επιγράμματα για το πνεύμα, τις ικανότητες, την ψυχική 
ευγένεια, τα παράσημα και το βαθμό του μακαρίτη. Ο Φομά Φομίτς πρωτοστάτησε στη 
σύνταξη αυτών των επιγραμμάτων. Η στρατηγίνα πολύν καιρό έκανε πως δε θέλει τάχα να 
συγχωρέσει το γιο της. Έλεγε μέσα σε λυγμούς και σε αγριοφωνάρες μπροστά στο υπηρετικό 
γυναικομάνι ότι θα προτιμήσει να φάει ξερό ψωμί «μουσκεμένο με τα δάκρυά της», ότι θα 
προτιμήσει να γυρίζει με το ραβδί ζητιάνα στις γειτονιές παρά να υποκύψει στα παρακάλια του 
«ανυπάκουου» για να μετακομίσει αυτή κοντά του, στο Στιεπαντσίκοβο, και ότι το πόδι [νογκά] 
της ποτέ μα ποτέ δε θα το πατήσει στο σπίτι του! Συνήθως, τη λέξη νογκά, χρησιμοποιούμενη 
με την έννοια αυτή, κάποιες κυρίες την προφέρουν με μια παράξενη αίσθηση. Η στρατηγίνα 
ήταν τεχνήτρα, θεατρίνα στην προφορά της λέξης αυτής... Να μην τα πολυλογούμε, η 
ευγλωττία της περίσσευε. Να σημειωθεί ότι, ας φώναζε κι ας έβριζε, λίγο-λίγο τα πράγματα 
έδειχναν πως δε θ' αργούσε η μετακόμιση στο Στιεπαντσίκοβο. Ο συνταγματάρχης τα 
«ψόφησε» τ' άλογά του κάνοντας σχεδόν κάθε μέρα από σαράντα βέρστια για να φτάσει από 
το χωριό στην πόλη, και μόνο δυο βδομάδες ύστερα από την κηδεία του στρατηγού πήρε την 
άδεια να παρουσιαστεί στα μάτια της προσβλημένης μάνας του. Ο Φομά Φομίτς είχε αναλάβει 
τις διαπραγματεύσεις. Μέσα στις δύο αυτές βδομάδες μάλωνε τον ανυπάκουο για την 
«απάνθρωπη» διαγωγή του, τον έκανε να κλαίει μετανιωμένος, σχεδόν απελπισμένος. Από 
τότε αρχίζει και η ακατανόητη, η απάνθρωπα αυταρχική επιρροή του Φομά Φομίτς πάνω στον 
καημένο το θείο μου. Ο Φομά έβλεπε με τι άνθρωπο είχε να κάνει, και δεν άργησε καθόλου να 
καταλάβει ότι είχε περάσει ο ρόλος του γελωτοποιού και ότι ο μονόφθαλμος στους στραβούς 
βασιλεύει — μπορεί δηλαδή και ο Φομά να γίνει άρχοντας. Κι έβαλε μπρος το σχέδιό του για 
να ξανακερδίσει τον καιρό που είχε χάσει. 

 —Πώς θα σας φανεί, έλεγε ο Φομά, αν η μητέρα σας πάρει το ραβδί και με τρεμάμενα, 
κοκαλιάρικα από την πείνα χέρια, αρχίσει να ζητιανεύει; Δεν είναι, τάχα, φριχτό, πρώτα πρώτα 
για τη θέση της, και δεύτερο για τις αρετές της; Πώς θα σας φανεί, αν ξαφνικά πλησιάσει, από 
λάθος φυσικά —μα μπορεί να γίνει κι αυτό— στο παράθυρό σας και απλώσει το χέρι της τη 
στιγμή που εσείς, ο γιος της, είσαστε ξαπλωμένος στο πουπουλένιο στρώμα σας και... τέλος 
πάντων, ζείτε στην πολυτέλεια! Είναι φριχτό, φριχτό! Μα πιο φριχτό είναι —επιτρέψτε μου να 
σας μιλήσω ανοιχτά, συνταγματάρχα μου— πιο φριχτό λέω είναι ότι εσείς στεκόσαστε τώρα 
μπροστά μου σαν άψυχη στήλη με ανοιχτό το στόμα και παίζοντας τα ματοτσίνορα, ότι δεν 
είναι, λέω, και σωστό, είναι άπρεπο — σε μια υποθετική μόνο παρόμοια περίπτωση [της 
ζητιανιάς] εσείς θα 'πρεπε να τραβάτε τα μαλλιά σας και να χύσετε χείμαρρους... τι λέω! 
ποτάμια, λίμνες, θάλασσες, ωκεανούς δάκρυα!.. 

Μ' ένα λόγο, ο Φομά είχε πάρει μεγάλη φόρα και δημηγορούσε. Αλλά έτσι τέλειωνε πάντα η 



λογοδιάρροιά του. Φυσικά, το αποτέλεσμα ήταν ότι η στρατηγίνα μαζί με το επιτελείο της, τα 
σκυλιά της, με τον Φομά Φομίτς και τη δεσποινίδα Περεπελίτσινα, τον επιτελάρχη της, έφτασε 
αισίως στο Στιεπαντσίκοβο. Έλεγε πως θα μείνει δοκιμαστικά κοντά στο γιο της — να δει ως 
πού φτάνει ο σεβασμός που της είχε. Μπορεί να φανταστεί κανείς τη θέση του συνταγματάρχη 
στην περίοδο της πρόβας αυτής! Στην αρχή, σαν φρέσκια χήρα, η στρατηγίνα θεωρούσε 
καθήκον της δυο και τρεις φορές τη βδομάδα να πέφτει στα μαύρα πανιά στη θύμηση του 
αλησμόνητου στρατηγού· έτσι κι αλλιώς, είναι άγνωστο γιατί κάθε φορά πλήρωνε τη νύφη 
ταχτικά ο συνταγματάρχης. Συχνά, προπαντός μπροστά σ' επισκέπτες, θα φωνάξει τον εγγονό 
της, το μικρό Ιλιούσια, και τη δεκαπεντάχρονη Σάσιενκα, την εγγόνα της, θα τα βάλει να 
κάτσουν κοντά της, θα τα κοιτάζει αρκετή ώρα με μάτια θλιμμένα, μελαγχολικά λες και ήταν 
παιδιά που τα πήρε στο λαιμό του ένας τέτοιος πατέρας, θ' αναστέναζε βαθιά και βαριά και, 
τέλος, θα πνιγόταν τουλάχιστο μια ώρα σε βουβά μυστηριώδη δάκρυα. Τόσο το χειρότερο για 
το συνταγματάρχη, αν δεν μπορούσε να καταλάβει τι νόημα είχαν αυτά τα δάκρυα! Αλλά, ο 
φουκαράς, ποτέ σχεδόν δεν ήταν σε θέση να μπει στο νόημα, και σχεδόν πάντα, από την 
αφέλειά του, θα περνούσε, τυχαία λες, την ώρα της σκηνής αυτής, και, θέλοντας μη θέλοντας, 
έπεφτε στην παγίδα των εξετάσεων. Μα ο σεβασμός του δε λιγόστευε και, τέλος, έφτασε στα 
έσχατα όρια. Μ' ένα λόγο, και οι δύο, και η στρατηγίνα και ο Φομά Φομίτς, το χώνεψαν ότι είχε 
περάσει η θύελλα που τόσα χρόνια τους ταλαιπωρούσε —η θύελλα του στρατηγού 
Κραχότκιν— είχε περάσει χωρίς γυρισμό. Άλλες φορές η στρατηγίνα, ξαφνικά, για ψύλλου 
πήδημα, θα σωριαστεί λιπόθυμη στο ντιβάνι. Θα γίνει αναστάτωση. Ο συνταγματάρχης θα τα 
χάσει, θ' αρχίσει να τρέμει σαν φυλλοκάλαμο. 

 —Άκαρδε γιε! θα βάλει τις φωνές η στρατηγίνα μόλις συνέλθει. Μου 'φαγες τα σωθικά μου... 
mes entrailles, mes entrailles! 

 —Μα γιατί, μαμά, σου 'φαγα τα σωθικά; θα τολμήσει να ρωτήσει ο συνταγματάρχης. 

 —Μου τα 'φαγες, ναι! Και θέλεις να δικαιολογηθείς ακόμα! Άκαρδε γιε! πεθαίνω!... 

Ο συνταγματάρχης, εννοείται, είχε καταρρεύσει. 

 Μα, πώς γινόταν, πώς δε γινόταν, η στρατηγίνα ξαναρχόταν πάντα στα καλά της. Ύστερα από 
ένα μισάωρο ο συνταγματάρχης σχολιάζει το γεγονός σε κάποιον πιάνοντάς τον από το κουμπί 
του. 

 —Το ξέρεις, αγαπητέ μου, είναι μια grande dame [μεγάλη κυρία], μια στρατηγίνα! μια πολύ 
καλή γριούλα· μα, ξέρεις, δεν ταιριάζει σε μένα, το χαζό! Τώρα τα βάζει μαζί μου. Φταίω, 
βέβαια, εγώ. Δεν ξέρω ως την ώρα σε τι έφταιξα ακριβώς, μα παραδέχομαι ότι έφταιξα... 

 Ερχόταν και η δεσποινίς Περεπελίτσινα, ένα υπερώριμο και πασίγνωστο πλάσμα, χωρίς 
φρύδια, με φτιασίδια, με μικρά σαρκοβόρα ματάκια, με λεπτά, σαν κλωστή χείλη και χέρια 
πλυμένα με αγγουρόνερο — το πλάσμα, λοιπόν, αυτό, θεωρούσε καθήκον του να τα ψάλει του 
συνταγματάρχη: 

 —Αυτό γίνεται γιατί είστε ασέβαστος. Γίνεται γιατί είστε εγωιστής, γιατί εννοείτε να 
προσβάλλετε τη μαμά· δεν το συνηθίσατε ακόμα: αυτή είναι στρατηγίνα κι εσείς φτάσατε μόνο 
συνταγματάρχης. 



 —Αυτά, αγαπητέ μου, λέει η δεσποινίς Περεπελίτσινα, λέει ο συνταγματάρχης στο φίλο του. Η 
εξαίρετη δεσποινίς που σκοτώνεται για τη μαμά! Σπάνια δεσποινίς! Και, να φανταστείς, δεν 
είναι κανένα παράσιτο· η ίδια είναι, αγαπητέ μου, κόρη αντισυνταγματάρχη. Έτσι έχει το 
ζήτημα! 

Αλλά, εννοείται, αυτά δεν ήταν ακόμα παρά πταίσματα. Η ίδια η στρατηγίνα που κατάφερνε να 
σκαρώσει τέτοια κόλπα έτρεμε με τη σειρά της σαν το ποντίκι μπροστά στον παλιό της 
υποταχτικό. Ο Φομά Φομίτς τελικά την είχε κάνει σκλάβα του. Δεν του χάλαγε χατίρι, άκουγε 
με τ' αφτιά του, έβλεπε με τα μάτια του. Ένας ξάδερφός μου, απόστρατος κι αυτός ουσάρος, 
νέος ακόμα, μα οικονομικά ναυάγιο, κι έχοντας βολευτεί κάποτε κοντά στο θείο, μου δήλωσε 
καθαρά και ξάστερα ότι η στρατηγίνα βρισκόταν σε ανεπίτρεπτες, αθέμιτες σχέσεις με τον 
Φομά Φομίτς. Εννοείται, εγώ τότε απόρριψα με αγανάκτηση την υποψία αυτή — τη 
χαρακτήρισα χυδαία κι απλοϊκή. Όχι, εδώ ήταν κάτι άλλο, και αυτό το άλλο δεν μπορώ 
καθόλου να το εξηγήσω αλλιώς — προκαταβολικά εξήγησα στον αναγνώστη το χαρακτήρα του 
Φομά Φομίτς, όπως τον γνώρισα κι εγώ ο ίδιος αργότερα. 

Να φανταστείτε έναν άνθρωπο, τον πιο μηδαμινό, τον πιο μικρόψυχο, ένα απόβλητο της 
κοινωνίας, άχρηστο στον καθένα, ένα κάθαρμα, αλλά τρομερό εγωιστή και, επιπλέον, ανίκανο 
για οτιδήποτε που θα μπορούσε να δικαιολογήσει έστω και λίγο το νοσηρά εξημμένο εγωισμό 
του. Το τονίζω: ο Φομά Φομίτς είναι η προσωποποίηση του πιο απεριόριστου εγωισμού, αλλά 
ταυτόχρονα ενός εγωισμού ιδιόμορφου — και για την ακρίβεια: τέτοιου που τυχαίνει να τον 
έχει ένα πέρα για πέρα μηδαμινό άτομο, και, όπως συμβαίνει σε παρόμοιες περιπτώσεις, 
εγωισμού προσβλημένου, τσακισμένου από βαριές παλιές αποτυχίες, σαπισμένου από πολύν 
καιρό και που από τότε γεννάει το φθόνο και χύνει δηλητήριο για τον καθένα παντού, για κάθε 
ξένη επιτυχία. Περιττό να πούμε ότι αυτά όλα είναι διανθισμένα με την πιο απαίσια ευθιξία, με 
την πιο αδιανόητη μνησικακία. Ίσως να ρωτήσει κανείς: πού έχει την αρχή του ένας τέτοιος 
εγωισμός; πώς φυτρώνει μέσα σε τόσο μηδαμινά, αξιοθρήνητα άτομα που από την κοινωνική 
τους τοποθέτηση είναι υποχρεωμένα να γνωρίζουν τη θέση τους; Τι ν' απαντήσεις στην απορία 
αυτή; Ποιος ξέρει, μπορεί και να υπάρχει κάποια εξαίρεση όπου ανήκει και ο ήρωάς μου. Και 
πραγματικά αποτελεί εξαίρεση του κανόνα, πράγμα που θα εξηγηθεί αργότερα. Όπως και να 
'ναι, επιτρέψτε μου να ρωτήσω: είστε βέβαιοι ότι εκείνοι που υποτάχτηκαν απόλυτα και το 
θεωρούν τιμή τους κι ευτυχία τους να είναι γελωτοποιοί σας, παρακεντέδες, χαραμοφάηδες — 
είστε βέβαιοι, λέω, ότι παραιτήθηκαν τελείως από κάθε είδους εγωισμό; Και ο φθόνος, τάχα, οι 
ρουφιανιές, οι πλεκτάνες, οι καταγγελίες, τα μυστικοσυμβούλια πίσω από την πλάτη σας, πλάι 
σας, στο τραπέζι σας; Ποιος ξέρει, μπορεί σε μερικούς από τους αλήτες αυτούς που τους 
ταπείνωσε η μοίρα τους, τους αγαθούληδες γελωτοποιούς σας ο εγωισμός όχι μόνο να μη 
χάνεται από την ταπείνωση, αλλά να φουντώνει μάλιστα ακόμα πιο πολύ από την ταπείνωση 
αυτή, από τη θέση του αγαθούλη και του γελωτοποιού, του χαραμοφάη και του αιώνια 
καταπιεσμένου ατόμου, χωρίς δική του προσωπικότητα. Ποιος ξέρει, μπορεί ο εγωισμός αυτός 
που παίρνει τερατώδεις διαστάσεις να μην είναι παρά το πλασματικό, αρχικά παραμορφωμένο 
αίσθημα της ατομικής αξιοπρέπειας που κακοποιήθηκε πρώτη φορά στην παιδική, ίσως, ακόμα 
ηλικία από την καταπίεση, τη μιζέρια, το βούρκο, και που διαπομπεύτηκε, ίσως, και στο 
πρόσωπο ακόμα των γονιών του αυριανού αλήτη, μπροστά στα μάτια του. Αλλά είπα ότι ο 
Φομά Φομίτς αποτελεί επιπρόσθετα και εξαίρεση του γενικού κανόνα. Αυτό είν' αλήθεια. Ήταν 
κάποτε λόγιος, δεν αναγνωρίστηκε και πικράθηκε· και η λογοτεχνία είναι ικανή να καταστρέψει 
όχι μόνο τον Φομά Φομίτς — εννοείται η μη αναγνωρισμένη. Δεν ξέρω, μα πρέπει να 
υποθέσουμε ότι ο Φομά Φομίτς δεν είχε σημειώσει καμιά επιτυχία και προτού ακόμα 
καταπιαστεί με τη λογοτεχνία· ίσως και σε άλλες αλλού προσπάθειες να πήρε μόνο προσβολές 



αντί για αμοιβή, ή κάτι ακόμα χειρότερο. Αυτό μου είναι άγνωστο· μα αργότερα 
πληροφορήθηκα και ξέρω ότι ο Φομά έγραψε, πραγματικά κάποτε στη Μόσχα ένα μικρό 
μυθιστόρημα, πολύ όμοιο με κείνα τα σκάρτα που κυκλοφορούσαν στη δεκαετία 1830-1840 
κατά δεκάδες κάθε χρόνο, όπως «Η απελευθέρωση της Μόσχας», «Ο αταμάνος Μπουρ», «Οι 
γιοι του έρωτα», ή «Οι Ρώσοι στα 1104» κ.ά., ιστορίες που έδιναν τότε ευχάριστη τροφή για 
την ευφυία του βαρόνου Μπραμπέους. Αυτά, βέβαια, γινόντουσαν άλλοτε· αλλά το φίδι του 
λογοτεχνικού εγωισμού δαγκώνει καμιά φορά βαθιά και αθεράπευτα, ιδιαίτερα ανθρώπους 
μηδαμινούς και ανόητους. Ο Φομά Φομίτς πικράθηκε από το πρώτο του λογοτεχνικό βήμα και 
τότε ήταν που πέρασε οριστικά στην τεράστια φάλαγγα των πικραμένων απ' όπου θα βγουν 
αργότερα όλοι οι κοκορόμυαλοι, όλοι οι άστεγοι και στρατοκόποι. Από κείνη την εποχή, 
νομίζω, αναπτύχτηκε μέσα του αυτή η τερατώδης κομπορρημοσύνη, αυτή η δίψα για επαίνους 
και διακρίσεις, για υποκλίσεις και ξαφνιάσματα. Και στ' αστεία, στα καλαμπούρια έβαζε κάτω 
πολλούς αξιόλογους ηλίθιους. Μόνο για να κάνει κάπου κάπως τον καλύτερο, τον προφήτη, το 
διαστρεβλωτή και το παγόνι — ήταν η πιο μεγάλη αδυναμία του! Αν δεν τον παίνευαν, άρχιζε 
να παινεύει ο ίδιος τον εαυτό του. Είχα ακούσει με τ' αφτιά μου πολλά και διάφορα λόγια του 
Φομά στο σπίτι του θείου μου, στο Στιεπαντσίκοβο, τότε που είχε γίνει απόλυτος άρχοντας και 
προφήτης. Ακούστε μερικά: «Εγώ δε ζω ανάμεσά σας, έλεγε συχνά με κάποια μυστηριώδη 
σοβαρότητα, εγώ δεν κατοικώ εδώ! Θα σας ταχτοποιήσω όλους, θα σας δασκαλέψω και τότε 
— γεια σας και χαρά σας: φεύγω για τη Μόσχα όπου θα βγάλω περιοδικό! Τριάντα χιλιάδες 
κόσμος θα μαζεύεται κάθε μήνα για ν' ακούσει τις διαλέξεις που θα κάνω εκεί. Τ' όνομά μου θα 
κάνει πάταγο και τότε — τρούπα να πάνε να βρουν και να χωθούν οι εχθροί μου». Αλλά ο 
μεγαλοφυής βρισκόταν ακόμα στο στάδιο της προετοιμασίας με απαιτήσεις άμεσης 
αναγνώρισης. Έτσι κι αλλιώς, ευχαρίστως θα δεχόταν να πληρωθεί προκαταβολικά, ιδιαίτερα 
στην περίπτωση αυτή. Ξέρω, θυμάμαι, διαβεβαίωνε σοβαρά ο Φομά το θείο μου ότι έχει να 
κάνει ένα πολύ μεγάλο κατόρθωμα που γι' αυτό είναι προορισμένος στον κόσμο και που σ' 
αυτό τον παρακινεί κάποιος με φτερά που του παρουσιάζεται τις νύχτες, ή κάτι παρόμοιο. 
Συγκεκριμένα: να γράψει, λέει, ένα βαθυστόχαστο έργο με ψυχοσωτήριο περιεχόμενο που θα 
προκαλέσει σεισμό και θα συγκλονίσει ολόκληρη τη Ρωσία. Και μόλις θα συγκλονιστεί όλη η 
Ρωσία, τότε αυτός, ο Φομά, περιφρονώντας τη δόξα, θα πάει να κλειστεί σε μοναστήρι και θα 
προσεύχεται μέρα και νύχτα στις σπηλιές του Κιέβου για την ευτυχία της πατρίδας. Αυτά όλα, 
φυσικά, κολάκευαν το θείο. 

Τώρα, φανταστείτε τι μπορεί να βγει, ερωτώ, από έναν Φομά καταπιεσμένο και βασανισμένο 
μια ζωή, και ίσως μάλιστα και δαρμένο, από έναν Φομά κρυφά φιλήδονο και εγωιστή, από 
έναν Φομά πικραμένο λογοτέχνη, από έναν Φομά παλιάτσο λόγω επιούσιου, από έναν Φομά 
σατράπη παρ' όλη την προηγούμενη μηδαμινότητά του, από έναν Φομά κοκορόμυαλο αλλά 
θρασύ ύστερα από κάποια επιτυχία του, απ' αυτόν τον Φομά που βρέθηκε ξαφνικά τιμημένος 
και δοξασμένος, παραχαϊδεμένος και λιβανισμένος με τη βοήθεια μιας χαζής προστάτισσας κι 
ενός κολακευόμενου και σύμφωνου σε όλα προστάτη που στο σπίτι του βρέθηκε τελικά ύστερα 
από πολλές περιπέτειες; Για το χαρακτήρα του θείου είμαι, βέβαια, υποχρεωμένος να μιλήσω 
με πιο πολλές λεπτομέρειες: χωρίς αυτόν είναι αδιανόητη και η επιτυχία του Φομά Φομίτς. 
Αλλά για την ώρα θα πω ότι με τον Φομά βγαίνει σωστή η παροιμία: δώσε θάρρος στο 
χωριάτη, να σου ανέβει στο κρεβάτι. Ήθελε να ξανακερδίσει το χαμένο του καιρό! Ο 
μικρόψυχος, βγαίνοντας από το ζυγό, τον περνάει ο ίδιος σε άλλους. Ο Φομά ζούσε κάτω από 
καταπίεση — και τώρα αισθάνθηκε αμέσως την ανάγκη να ξεθυμάνει με τ' αστεία του. 
Κορδωνόταν ανόητα, θεατρινίστικα, ζητούσε και του πουλιού το γάλα, καταβασάνιζε τους 
άλλους, το πράγμα έφτασε στο σημείο που καλοί άνθρωποι, ανήξεροι απ' όλα αυτά τα 
καμώματα — μόνο που μάθαιναν τα παραμύθια, τα θεωρούσαν δαιμονικά, ανυπόστατα, 



έκαναν το σταυρό τους κι έφτυναν τον κόρφο τους. 

Μίλησα για το θείο. Χωρίς την εξήγηση του σπουδαίου αυτού χαρακτήρα (το ξαναλέω), ήταν, 
φυσικά, αδιανόητη μια τέτοια αδιάντροπη ηγεμονία του Φομά Φομίτς στο ξένο σπίτι· είναι 
αδιανόητη αυτή η μεταμόρφωση από παλιάτσος σε προσωπικότητα. Ο θείος δεν είχε μόνο 
μεγάλη καλοσύνη — ήταν και άνθρωπος με λεπτά γούστα, παρ' όλο το χοντροκομμένο 
παρουσιαστικό του, παραήταν ευγενικός, με τόλμη δοκιμασμένη. Λέω καθαρά «τόλμη»: δε θα 
'κανε πίσω μπροστά στο καθήκον, σε μια υποχρέωσή του, και στην περίπτωση αυτή δε 
φοβόταν κανένα εμπόδιο. Είχε αγνή, παιδική ψυχή. Και πραγματικά, ήταν ένα παιδί στα 
σαράντα του, υπερεκδηλωτικός, πάντα εύθυμος — τους έπαιρνε όλους για αγγέλους, 
κατηγορούσε τον εαυτό του για ξένα σφάλματα και μεγιστοποιούσε τις καλές ιδιότητες των 
άλλων, ακόμα και κει που δεν μπορούσαν να υπάρχουν. Ήταν ένας από κείνους τους 
καλόκαρδους, τους σεμνούς ανθρώπους που ντρέπονται ακόμα και να υποθέσουν πως ο άλλος 
είναι κακός, βιάζονται να στολίσουν τους φίλους τους με όλες τις αρετές, χαίρονται στις ξένες 
επιτυχίες, ζουν, δηλαδή, μόνιμα σ' έναν ιδανικό κόσμο, και στις αποτυχίες κατηγορούν πριν απ' 
όλους τον ίδιο τον εαυτό τους. Θεωρούν προορισμό τους τη δική τους θυσία για τα ξένα 
συμφέροντα. Κάποιοι θα τον έλεγαν και μικρόψυχο, και δίχως αρχές αλλά και με αδύναμα 
σημεία. Βέβαια, ήταν αδύνατος, και μάλιστα πολύ ήπιος χαρακτήρας, αλλά όχι από έλλειψη 
σταθερότητας, αλλά από το φόβο να μην προσβάλει, να φερθεί σκληρά, από υπερβολικό 
σεβασμό στους άλλους και στον άνθρωπο γενικά. Εξάλλου, μικρόψυχος δεν ήταν παρά τότε 
μόνο που επρόκειτο για τα συμφέροντά του που τα περιφρονούσε, πράγμα που όλα τα χρόνια 
του στοίχιζε την κοροϊδία των άλλων, συχνά και κείνων που για χάρη τους θυσίαζε τα 
συμφέροντα αυτά. Έτσι κι αλλιώς, ποτέ δεν πίστεψε πως είχε εχθρούς· αλλά είχε, μόνο που δεν 
τους έβλεπε. Το θόρυβο και τις φωνές στο σπίτι τα φοβόταν σαν τη φωτιά χωρίς να έχει καμιά 
διάθεση να τραβήξει το σκοινί και να επιβληθεί. Υποχωρούσε από δειλή καλοσύνη, από κάποια 
ντροπαλή λεπτότητα, «να, έτσι για να», έλεγε γρήγορα-γρήγορα σε άμυνα από τις κατηγορίες 
των άλλων για ανοχή και αδυναμία — «να, έτσι για να... για να είναι όλοι ευχαριστημένοι κι 
ευτυχισμένοι!» Περιττό να πούμε ότι ήταν πρόθυμος να υποταχτεί, να δεχτεί κάθε ευγενική 
πρόταση. Κι ακόμα, ένας έξυπνος παλιάνθρωπος μπορούσε να τον κάνει σκλάβο του, και 
μάλιστα να τον τραβήξει σε μια παλιοδουλειά παρουσιάζοντάς του την σαν τίμια. Ο θείος 
εμπιστευόταν πολύ τους άλλους, και στην περίπτωση αυτή δεν ήταν λίγες οι φορές που την 
πατούσε. Κάθε φορά που ύστερα από πολλά βάσανά του αποφάσιζε, τέλος, να παραδεχτεί ότι 
είχε πέσει θύμα απατεώνα — τον πρώτο που κατηγορούσε ήταν ο εαυτός του, και πολλές 
φορές μόνο τον εαυτό του. Φανταστείτε τώρα να κάνει κουμάντο στο ήσυχο σπιτάκι του μια 
ιδιότροπη, ξεμωραμένη χαζούλα, αχώριστη μ' έναν άλλο χαζό — το είδωλό της, αυτηνής που 
φοβόταν ως τώρα μόνο το στρατηγό της αλλά τώρα πια να μη λογαριάζει κανέναν και που 
απαιτούσε μάλιστα και αμοιβή για όλο το παρελθόν, αυτηνής που μπροστά της ο θείος το 
θεωρούσε υποχρέωσή του να γονατίζει μόνο και μόνο γιατί του ήταν μητέρα. Η αρχή έγινε με 
μια προσπάθειά τους ν' αποδείξουν στο θείο πως είναι απότομος, ανυπόμονος, αμόρφωτος 
και, το σπουδαιότερο, μεγάλος εγωιστής. Αξιοσημείωτο είναι ότι η αγαθιάρα γριούλα πίστευε 
τον εαυτό της ιεροκήρυκα· το ίδιο πίστευε και ο Φομά Φομίτς, τουλάχιστον αυτός λιγότερο. 
Έπεισαν το θείο ότι ο Φομά Φομίτς είναι σταλμένος από τον ίδιο το θεό για να του σώσει την 
ψυχή και να κατασιγάσει τ' αχαλίνωτα πάθη του, ότι είναι ψηλομύτης, ότι κάνει το σπουδαίο 
για τα πλούτη του και δεν το 'χει σε τίποτα να κατσαδιάσει τον Φομά Φομίτς για ψύλλου 
πήδημα. Ο καημένος ο θείος δεν άργησε να πιστέψει πως έχει βουλιάξει, δεν του έμενε άλλο 
παρά να τραβάει τα μαλλιά του, να ζητήσει συγνώμη... 

 —Εγώ φταίω, εγώ ο ίδιος, συνήθιζε να λέει στον έναν και στον άλλο γνωστό του, εγώ φταίω σ' 



όλα! Πρέπει να είσαι δυο φορές πιο λεπτός με τον άνθρωπο που υποχρεώνεις... δηλαδή... τι 
λέω! Τι θα πει υποχρεώνεις!... ξανά είπα ψέματα! καθόλου δεν τον υποχρεώνεις — ίσα-ίσα 
αυτός υποχρεώνει εμένα μένοντας στο σπίτι μου και όχι εγώ αυτόν! Λοιπόν, τον κατσάδιασα 
για το τίποτα!... δηλαδή, να, δεν τον κατσάδιασα καθόλου, αλλά, γράψε λάθος — πολλές φορές 
τρέχει η γλώσσα μου... Λοιπόν, και στο κάτω-κάτω, ο άνθρωπος τράβηξε πολλά, έκανε άθλο: 
δέκα χρόνια ήταν αυτά που, παρ' όλες τις προσβολές, περιποιόταν τον καημένο το φίλο του: 
αυτά όλα θέλουν ανταπόδοση! Επιτέλους, αδερφέ, εδώ είναι επιστήμη, είναι συγγραφέας 
άνθρωπος! μορφωμένος! ευγενέστατος! μ' ένα λόγο... 

 Ο τρόπος ζωής του Φομά, ενός ανθρώπου μορφωμένου και άτυχου παλιάτσου κοντά σ' ένα 
ιδιότροπο και σκληρό αφεντικό, έκανε την ευγενική καρδιά του θείου να ραγίζει από 
συμπάθεια και αγανάχτηση. Όλες τις ιδιοτροπίες του Φομά, όλα τα καμώματά του ο θείος τ' 
απόδιδε αμέσως στα παλιά βάσανά του, στις ταπεινώσεις του, στην κακία του... κι έτσι που 
ήταν τρυφερός κι ευγενικός, το είχε πάρει απόφαση ότι έναν βασανισμένο δεν είναι σωστό να 
τον βλέπει κανείς σαν συνηθισμένο άνθρωπο· ότι όχι μόνο πρέπει να τον συγχωρεί, αλλά 
προπάντων να του γιατρεύει με συμπόνια τα ψυχικά τραύματα, να του δίνει κουράγιο, να τον 
συμφιλιώνει με τους ανθρώπους. Βάζοντάς το σκοπό αυτό, ενθουσιάστηκε τρομερά κι έχασε 
πια τελείως κάθε ικανότητα να προσέξει ότι ο καινούριος φίλος του είναι πλάσμα φιλήδονο, 
ιδιότροπο, ένας εγωιστής, τεμπέλης — και τίποτα περισσότερο. Στη μόρφωση και στη 
μεγαλοφυΐα του Φομά πίστευε με κλειστά τα μάτια. Και ξέχασα να πω ότι ο θείος έβγαζε το 
καπέλο του μπροστά στις λέξεις «επιστήμη» και «λογοτεχνία» με τον πιο αφελή και άδολο 
τρόπο, μόλο που ο ίδιος ποτέ και τίποτα δεν είχε σπουδάσει. 

Ήταν μια από τις βασικές και πιο αθώες αδυναμίες του. 

 —Γράφει κάποιο βιβλίο, έλεγε πότε-πότε περπατώντας στα δάχτυλα πολύ πριν φτάσει ακόμα 
στο γραφείο του Φομά Φομίτς. Δεν ξέρω τι βιβλίο ακριβώς, πρόσθετε με αγέρωχο και 
μυστηριώδες ύφος, αλλά, η αλήθεια, ένα τέτοιο νεροζούμι... δηλαδή με την ευγενική έννοια 
της λέξης. Για πολλούς το πράγμα είναι καθαρό, κατανοητό, μα για μας, αγαπητέ, τους δυο, 
είναι μια τέτοια αρλούμπα που... Γράφει, μου φαίνεται, για κάτι παραγωγικές δυνάμεις — ο 
ίδιος το 'λεγε. Αυτό, είναι αλήθεια, έχει κάποια σχέση με την πολιτική. Μα θ' ακουστεί, θα 
κάνει θόρυβο τ' όνομά του! Τότε θα δοξαστούμε κι εμείς, εγώ κι εσύ, δηλαδή, και θα το 
χρωστάμε σ' αυτόν. Αυτό, αγαπητέ μου, μου το έχει πει ο ίδιος... 

Ξέρω καλά ότι ο θείος, με εντολή του Φομά, αναγκάστηκε να ξυρίσει τις θαυμάσιες καστανές 
φαβορίτες του. Του δηλώθηκε πως με τις φαβορίτες ο θείος μοιάζει με γάλλο και πως γι' αυτό 
δεν αγαπάει πολύ την πατρίδα. Σιγά-σιγά ο Φομά άρχισε ν' ανακατεύεται στη διεύθυνση του 
νοικοκυριού και να δίνει σοφές συμβουλές. Αυτές οι σοφές γνώμες του ήταν τρομερές. Οι 
χωρικοί δεν άργησαν να καταλάβουν περί τίνος πρόκειται και ποιος κάνει κουμάντο, κι έξυναν 
το σβέρκο τους. Παρακολούθησα κι εγώ ο ίδιος κάποτε μια συζήτηση του Φομά Φομίτς με 
χωρικούς: ομολογώ ότι κρυφάκουγα. Ο Φομά είχε δηλώσει παλιότερα πως του αρέσει πολύ να 
κουβεντιάζει με τον έξυπνο ρώσο μουζίκο. Και μια μέρα πέρασε από ένα αλώνι· μίλησε με τους 
μουζίκους για το νοικοκυριό, μόλο που ο ίδιος δεν ήξερε να χωρίσει τη βρώμη από το σιτάρι, 
μίλησε με γλυκιά γλώσσα για τα ιερά καθήκοντα του αγρότη απέναντι στο αφεντικό, 
αναφέρθηκε μέσες-άκρες στον ηλεκτρισμό και τον καταμερισμό της εργασίας χωρίς, εννοείται, 
να έχει ιδέα, εξήγησε στους ακροατές του τη σχέση του ήλιου με τη γη, και, τέλος, 
κατασυγκινημένος από την ευγλωττία του, άρχισε να μιλάει για υπουργούς. Εγώ κατάλαβα. Ο 
Πούσκιν διηγιέται κάπου για κάποιον πατέρα που έλεγε με περηφάνια στο γιο του, τεσσάρων 



χρονών, ότι αυτός, ο μπαμπάς του, είναι «τόσο γαλίφης που ο τσάρος αγαπάει τον μπαμπά»... 
Να είχε τάχα ανάγκη αυτός ο μπαμπάς τον τετράχρονο ακροατή; Οι χωρικοί άκουαν τον Φομά 
Φομίτς πάντα με ανοιχτό το στόμα και γουρλωμένα τα μάτια. 

 —Και δε μου λες, αφεντικό, σου 'δινε μεγάλο μισθό ο τσάρος; τον ρώτησε ξαφνικά ένας 
ψαρομάλλης — ο Αρχίπ ο Κοντός· ήταν ένας από τους ακροατές του και ήθελε, σίγουρα, να τον 
κολακέψει. Μα στον Φομά Φομίτς δεν άρεσαν κάτι τέτοιες οικειότητες, δεν τις χώνευε. 

 —Και τι σε νοιάζει σένα, κωθώνι; είπε κοιτάζοντας με περιφρόνηση το φουκαρά το μουζίκο. 
Είχα καμιά όρεξη να δω τη μούρη σου; Θέλεις τάχα να τη φτύσω; 

 Ο Φομά Φομίτς συνήθιζε πάντα να μιλάει περιφρονητικά με τον «έξυπνο ρώσο μουζίκο». 

—Είσαι ο πατέρας μας... πετάχτηκε ένας άλλος μουζίκος. Εμείς, ξέρετε, είμαστε αγράμματοι 
άνθρωποι. Εσύ μπορεί να είσαι ταγματάρχης ή και συνταγματάρχης — να σε πω εξοχότατο; δεν 
ξέρουμε πώς να σε πούμε. 

 —Κωθώνι! ξαναείπε ο Φομά Φομίτς, αλλά μαλακωμένος τώρα. Μισθός από μισθό διαφέρει, 
μπουμπουνοκέφαλε! Άλλος και με το βαθμό του στρατηγού δεν παίρνει τίποτα — δηλαδή, όχι 
για τίποτε άλλο, αλλά να, δεν έχει όφελος ο τσάρος. Εγώ, ας πούμε, έπαιρνα είκοσι χιλιάδες 
έναν καιρό που ήμουν ιδιαίτερος του υπουργού, μα δεν τα 'παιρνα στο χέρι γιατί η θέση μου 
ήταν τιμητική — μου αρκούσαν τ' άλλα έσοδα που είχα. Ο μισθός μου πήγαινε στη δημόσια 
παιδεία και στους πυροπαθείς του Καζάν. 

 —Μπράβο! Εσύ, λοιπόν, αφεντικό, βοήθησες να ξαναχτιστεί το Καζάν; ρώτησε με απορία ο 
ίδιος μουζίκος. 

Οι μουζίκοι γενικά θαύμαζαν τον Φομά Φομίτς. 

 —Ναι, έβαλα κι εγώ το χέρι μου, απάντησε ο Φομά άθελά του, φουρκισμένος, λες, και ο ίδιος 
γιατί καταδέχτηκε, έριξε τη θέση του και έκανε μ' έναν τέτοιον άνθρωπο μια τέτοια συζήτηση. 

Με το θείο συζητούσαν άλλα πράγματα. 

 —Παλιότερα, ποιος ήσαστε; λέει, λόγου χάρη, ο Φομά, ύστερα από το χορταστικό 
μεσημεριανό φαγητό σωριασμένος στην αναπαυτική πολυθρόνα μ' έναν υπηρέτη δίπλα του να 
διώχνει τις μύγες μ' ένα χλωρό κλαρί ιτιάς. Με ποιον μοιάζατε προτού γνωριστούμε; Και 
σήμερα εγώ σας έριξα μια σπίθα από κείνο το ουράνιο φως που καίει τώρα στην ψυχή σας. Σας 
έριξα εγώ αυτή τη σπίθα ή όχι; Απαντήστε μου, σας έριξα τη σπίθα ή όχι; 

 Ο Φομά Φομίτς, είν' αλήθεια, δεν ήξερε, ούτε κι ο ίδιος γιατί είχε κάνει αυτή την ερώτηση. 
Αλλά η σιωπή και η σύγχυση του θείου του 'δωσαν στα νεύρα. Υπομονετικός ως τώρα και σαν 
ξεχασμένος, έπαιρνε αμέσως φωτιά σαν το μπαρούτι και στην ελάχιστη αντίρρηση. Η σιωπή 
του θείου του φάνηκε προσβλητική, και επέμενε τώρα να του δοθεί απάντηση. 

 —Απαντήστε: καίει μέσα σας η σπίθα που σας είπα — ναι ή όχι; 



 Ο θείος ζαρώνει, σφίγγεται και δεν ξέρει τι να κάνει, τι να πει. 

 —Επιτρέψτε μου να σας θυμίσω ότι περιμένω την απάντησή σας, παρατηρεί πειραγμένος ο 
Φομά. 

 —Mais répondez donc [Μα απαντήστε, λοιπόν], Γιεγκόρουσκα! μπήκε στη μέση η στρατηγίνα 
σηκώνοντας τους ώμους. 

 —Ερωτώ: καίει μέσα σας αυτή η σπίθα ή όχι; ξαναρωτάει ήρεμα τώρα ο Φομά και παίρνει μια 
καραμέλα από την μπομπονιέρα που βρίσκεται πάντα μπροστά του πάνω στο τραπέζι. Αυτό το 
προστάζει τώρα και η στρατηγίνα. 

 —Μα το θεό, δεν ξέρω, Φομά, απαντάει επιτέλους ο θείος φουρκισμένος από τις ανοησίες. 
Κάτι τέτοιο πρέπει να είναι. ...Καλύτερα να μη με ρωτάς, γιατί θ' αναγκαστώ να πω κανένα 
ψέμα... 

 —Θαυμάσια! για σας, λοιπόν, είμαι τόσο ασήμαντος που δεν αξίζω την απάντησή σας — αυτό 
δε θέλετε να πείτε; Λοιπόν, ας είναι κι έτσι· ας μην είμαι τίποτα. 

 —Όχι, Φομά, ο θεός να φυλάξει! Πότε είπα τέτοιο πράγμα εγώ; 

—Έτσι κι αλλιώς, αυτό θέλατε να πείτε. 

—Ορκίζομαι, όχι! 

 —Ωραία! Τότε ας είμαι ψεύτης εγώ! Με κατηγορείτε ότι ξύνω τα νύχια μου για να μαλώνουμε· 
σ' όλες τις προσβολές, ας προσθέσουμε κι αυτή — δεν πειράζει... 

 —Mais, nos fils. [Μα, γιε μου], έβαλε τις φωνές τρομαγμένη η στρατηγίνα. 

—Φομά Φομίτς! μαμά! υψώνει τώρα τη φωνή του ο θείος απελπισμένος, για το θεό, δε φταίω 
εγώ! μου ξεπετάχτηκε και το είπα!... Μη με κοιτάς έτσι, Φομά: είμαι ανόητος, το καταλαβαίνω 
και ο ίδιος. Ξέρω, Φομά, τα ξέρω όλα! μη λες τίποτα! συνέχισε κάνοντας μια χειρονομία. 
Πέρασα τα σαράντα μου και ως τα σήμερα, ως τη μέρα που σε γνώρισα, σκεφτόμουν πως είμαι 
άνθρωπος... καλά, ας είναι. Δεν έβλεπα τι αμαρτίες είχα κάνει, το πόσο εγωιστής ήμουν, και 
πόσα κακά είχα κάνει, που απορώ πώς με κρατάει ακόμα η γη! 

 —Ναι, είσαστε εγωιστής! παρατηρεί ικανοποιημένος ο Φομά Φομίτς. 

 —Το βλέπω κι εγώ τώρα πως είμαι εγωιστής! Όχι, αρκετά ως εδώ! θα κοιτάξω να διορθωθώ, 
θα γίνω πιο καλός! 

 —Ο θεός να δώσει! αναφωνεί ο Φομά Φομίτς με θρησκευτική ευλάβεια, αναστέναξε και 
σηκώθηκε να πάρει έναν υπνάκο ύστερα από το φαγητό — το είχε συνήθεια. 

 Και για να κλείσω το κεφάλαιο αυτό, να μου επιτρέψετε ν' αναφερθώ στις προσωπικές μου 
σχέσεις με το θείο και να σας εξηγήσω με ποιο τρόπο γνωρίστηκα ξαφνικά με τον Φομά Φομίτς 



και πώς βρέθηκα σαν πεσμένος από τον ουρανό στο ρου των πιο σπουδαίων γεγονότων απ' 
όλα όσα συνέβησαν ποτέ στο ευλογημένο χωριό Στιεπαντσίκοβο. Θα τελειώσω, λοιπόν, τον 
πρόλογό μου και θα περάσω αμέσως στην ιστορία μου. 

 Ορφάνεψα μικρός κι έμεινα μονάχος στον κόσμο. Ο θείος μου τότε έγινε ο πατέρας μου, με 
ανάθρεψε με δικά του έξοδα και, μ' ένα λόγο, έκανε για μένα κείνο που σπάνια θα κάνει ακόμα 
και ο πραγματικός πατέρας. Από την πρώτη μέρα που με ανάλαβε του αφοσιώθηκα ολόψυχα. 
Ήμουν τότε δέκα χρονών, και θυμάμαι ότι πολύ γρήγορα ταιριάξαμε και καταλάβαμε πολύ 
καλά ο ένας τον άλλο. Κάναμε μαζί κουτρουβάλες και μαζί κλέψαμε μια μέρα τη σκούφια μιας 
κακίστρας ηλικιωμένης κυρίας που συγγενεύαμε μαζί της και οι δυο μας. Τη σκούφια έτρεξα 
και την έδεσα στην ουρά του χαρταετού μου — και τον σήκωσα στον αέρα. Πολλά χρόνια 
αργότερα βρέθηκα λίγο καιρό με το θείο στην Πετρούπολη όπου είχα τελειώσει τότε τις 
σπουδές μου με δικά του έξοδα. Αυτή τη φορά δέθηκα μαζί του με όλη τη νεανική φλόγα: μου 
έκανε μεγάλη εντύπωση η ευγένεια, η ειλικρίνεια, η ευθυμία και η απλότητά του. 

Τέλειωσα τις σπουδές μου κι έμεινα λίγο καιρό στην Πετρούπολη χωρίς να κάνω καμιά δουλειά 
μα, όπως συμβαίνει συχνά με τους πιτσιρικάδες, βέβαιος πως πολύ σύντομα θα κάνω πολλά 
πράγματα, αξιόλογα — γιατί όχι και μεγάλα. Δεν ήθελα να φύγω από την Πετρούπολη. Με το 
θείο αλληλογραφούσαμε πολύ σπάνια — του 'γραφα μόνο τότε που είχα ανάγκη από χρήματα· 
και ποτέ δε μου τα στερούσε. Στο μεταξύ, έμαθα από κάποιον άνθρωπο του θείου που είχε 
έρθει στην Πετρούπολη για κάτι δουλειές ότι εκεί, στο Στιεπαντσίκοβο, συμβαίνουν πράγματα 
και θάματα. Οι πρώτες αυτές φήμες μού έκαναν εντύπωση και προκάλεσαν το ενδιαφέρον 
μου. Άρχισα τώρα να γράφω στο θείο ταχτικά. Μου απαντούσε λίγο-πολύ μπερδεμένα, και σε 
κάθε γράμμα έκανε λόγο μόνο για επιστήμες — περίμενε από μένα μεγάλη εξέλιξη και 
περηφανευόταν προκαταβολικά για τις αυριανές επιτυχίες μου. Κάποτε, είχε πολύ καιρό να 
μου γράψει και ξαφνικά παίρνω μια μέρα ένα περίεργο γράμμα του, τελείως διαφορετικό απ' 
όλα τα προηγούμενά του. Ήταν γεμάτο με τέτοια παράξενα υπονοούμενα, μ' ένα σωρό τέτοια 
αντιφατικά πράγματα που στην αρχή δεν κατάλαβα σχεδόν τίποτα. Ήταν μόνο φανερό πως ο 
γράφων βρισκόταν σε κατάσταση μεγάλης αγωνίας. Στο γράμμα αυτό τελικά ένα μπορούσες να 
καταλάβεις: ο θείος μού πρότεινε σοβαρά, θετικά, με ικέτευε σχεδόν, ούτε λίγο ούτε πολύ να 
σπεύσω να παντρευτώ μια πρώην προστατευόμενή του, κόρη ενός πάμφτωχου επαρχιακού 
υπαλλήλου ονόματι Γιεζεβίκιν, που είχε κάνει λαμπρές σπουδές σε μια ανώτερη σχολή, στη 
Μόσχα, μ' έξοδα του θείου, και που τώρα την είχε δασκάλα στα παιδιά του. Έγραφε πως είναι 
κακότυχη, πως εγώ μπορώ να την κάνω ευτυχισμένη, πως θα κάνω μια μεγαλοψυχία, έγραφε 
πως έχω ευγενική καρδιά, και υποσχόταν να την προικίσει. Αλλά για την προίκα τα έγραφε 
μασημένα, όχι καθαρά, και τελείωνε με την παράκληση να τα κρατήσω όλα αυτά μυστικά, πολύ 
μυστικά. Το γράμμα του μου έκανε τέτοια εντύπωση που τελικά μου 'φερε πονοκέφαλο. Μα 
και σε ποιον νεαρό που, όπως εγώ, μόλις είχε βγει στον κόσμο δε θα είχε κάνει εντύπωση μια 
τέτοια πρόταση, έστω και από τη ρομαντική, ας πούμε, πλευρά; Έμαθα ακόμα ότι η νεαρή 
δασκάλα είναι καλλονή. Εγώ, έτσι κι αλλιώς, δεν ήξερα τι απόφαση να πάρω — αλλά έγραψα 
αμέσως στο θείο ότι αναχωρώ για το Στιεπαντσίκοβο. Ο θείος μου είχε στείλει με το ίδιο 
γράμμα και χρήματα για τα έξοδα του ταξιδιού. Εγώ, καλού-κακού, μέσα στις αμφιβολίες και 
στην αγωνία μου, καθυστέρησα την αναχώρηση τρεις βδομάδες. Μια μέρα συναντώ τυχαία 
έναν παλιό φίλο του θείου, συνάδελφο στο στρατό, που, γυρίζοντας από τον Καύκασο στην 
Πετρούπολη, είχε περάσει από το Στιεπαντσίκοβο. Ήταν ένας ηλικιωμένος και φρόνιμος 
άνθρωπος, ένα αδιόρθωτο γεροντοπαλίκαρο. Μου διηγήθηκε αγαναχτισμένος τα περί Φομά 
Φομίτς και μου ανάφερε ένα περιστατικό που γι' αυτό ως τότε δεν είχα ακόμα καμιά ιδέα: ο 
Φομά Φομίτς, λέει, και η στρατηγίνα σκέφτηκαν να παντρέψουν το θείο με μια γριά 



γεροντοκόρη, σιτεμένη και μισότρελη, με μια παράξενη ιστορία της ζωής της και με προίκα 
γύρω στο μισό εκατομμύριο· ότι η στρατηγίνα, λέει, είχε καταφέρει κιόλας αυτή τη 
γεροντοκόρη, ότι είναι συγγενής μεταξύ τους και γι' αυτό μπορεί, λέει, να την πάρει στο σπίτι 
της· ότι ο θείος, βέβαια, βρίσκεται σε απελπισία, αλλά, φαίνεται, το πράγμα τραβάει, τελικά, 
για γάμο με το μισό εκατομμύριο την προίκα· ότι, τέλος, γερά μυαλά, και οι δυο, η στρατηγίνα 
και ο Φομά Φομίτς, εξαπέλυσαν έναν τρομερό διωγμό κατά της φτωχής, ανυπεράσπιστης 
δασκάλας των παιδιών του θείου, τη διώχνουν με το ζόρι από το σπίτι, από το φόβο, ίσως, πως 
μπορεί να την ερωτευτεί ο συνταγματάρχης — μπορεί ακόμα και γιατί είναι κιόλας 
ερωτευμένος, νομίζουν, μαζί της. Αυτό το τελευταίο μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Όπως και να 
'ναι, σ' όλες τις ερωτήσεις μου αν ο θείος είναι πράγματι ερωτευμένος, ο συνομιλητής μου δεν 
μπορούσε ή δεν ήθελε να μου δώσει μια ακριβή απάντηση, αλλά και γενικά μου τα 'λεγε 
μασημένα, απόφευγε φανερά, δεν είχε διάθεση για παρόμοιες εξηγήσεις. Εγώ έπεσα σε 
σκέψη· η πληροφορία ήταν τόσο περίεργα αντίθετη με τα γραφόμενα του θείου και με την 
πρότασή του!... Αλλά δεν ήταν καιρός για καθυστέρηση. Αποφάσισα να πάω στο 
Στιεπαντσίκοβο θέλοντας όχι μόνο να συζητήσω τα θέματα με το θείο και να τον παρηγορήσω, 
μα και να τον σώσω αν γινόταν — δηλαδή να κυνηγήσω τον Φομά, να χαλάσω το ανεπιθύμητο 
συνοικέσιο με τη γεροντοκόρη και, τέλος — μια και όπως κατάλαβα, σίγουρα ο έρωτας του 
θείου δεν ήταν παρά μια ελεεινή μπλόφα του Φομά Φομίτς — να κάνω ευτυχισμένη μια άτυχη, 
μα σίγουρα, σπουδαία κοπέλα προσφέροντάς της το χέρι μου κ.λπ., κ.λπ. Σιγά-σιγά πήρα 
κουράγιο και τόσο πολύ ηρέμησα που, νέος όπως ήμουν και αργόσχολος, μεταπήδησα από τις 
αμφιβολίες στην άλλη άκρη: άρχισα να φλέγομαι από την επιθυμία να κάνω πράξη όσο το 
δυνατό πιο γρήγορα τα θαύματα και τα κατορθώματα που ονειρευόμουν. Είχα μάλιστα την 
εντύπωση ότι δείχνω ο ίδιος μια ασυνήθιστη μεγαλοψυχία, μια ευγενική αυτοθυσία θέλοντας 
να κάνω ευτυχισμένο ένα αθώο και πανέμορφο πλάσμα — μ' ένα λόγο, θυμάμαι ότι σ' όλο το 
ταξίδι ήμουν πολύ ευχαριστημένος. Ήταν Ιούλιος μήνας: ο ήλιος έλαμπε ζωηρά, ολόγυρα 
απέραντοι κάμποι με ώριμα σιτηρά... Είχα μουχλιάσει από την κλεισούρα τόσον καιρό στην 
Πετρούπολη και μου φαινόταν πως μόλις τώρα βλέπω το φως της μέρας! 



2 
Ο ΚΥΡΙΟΣ ΜΠΑΧΤΣΙΕΓΙΕΦ 

ΠΛΗΣΙΑΖΑ πια στο τέλος του ταξιδιού μου. Περνώντας από την κωμόπολη Μπ. απ' όπου δεν 
έμεναν παρά καμιά δεκαριά βέρστια ως το Στιεπαντσίκοβο, αναγκάστηκα να σταματήσω στην 
είσοδο σ' ένα σιδηρουργείο για να διορθώσω μια βλάβη στον έναν μπροστινό τροχό της 
άμαξας. Μια πρόχειρη διόρθωση για δέκα βέρστια δε θ' αργούσε να γίνει, και γι' αυτό 
αποφάσισα να μην απομακρυνθώ και να περιμένω στο σιδηρουργείο ώσπου να τελειώσει η 
δουλειά. Κατεβαίνοντας από την άμαξα βλέπω ένα χοντρό κύριο που, όπως κι εγώ, 
αναγκάστηκε να σταματήσει για να του διορθώσουν κάτι στο αμάξι του. Βρισκόταν εδώ μια 
ολόκληρη ώρα και ανυπομονούσε τρομερά — φώναζε, έβριζε και κατσάδιαζε τους τεχνίτες που 
έκαναν ό,τι μπορούσαν για να ετοιμάσουν την ωραιότατη άμαξά του. Από την πρώτη ματιά 
αυτός ο ζόρικος κύριος μου φάνηκε πολύ γκρινιάρης. Ήταν περίπου σαρανταπεντάρης, 
κοντόχοντρος και φακιδιάρης. Το χόντρος, το καρύδι στο λαιμό και οι κρεμαστές μαγουλάρες 
του μαρτυρούσαν πως έκανε αρχοντική ζωή. Η σιλουέτα του ήταν γυναικεία — το 'βλεπε κανείς 
από την πρώτη στιγμή. Φορούσε ρούχα φαρδιά, άνετα, καθαρά, αλλά κάθε άλλο παρά 
μοντέρνα. 

Δεν καταλαβαίνω γιατί θύμωσε και μαζί μου, πολύ περισσότερο που μ' έβλεπε πρώτη φορά 
στη ζωή του και δεν είχαμε αλλάξει ούτε μια λέξη ακόμα. Αυτό το πρόσεξα κατεβαίνοντας από 
την άμαξα — μου 'ριξε μια παράξενη θυμωμένη ματιά. Έτσι κι αλλιώς, εγώ ήθελα πολύ να 
γνωριστώ μαζί του. Απ' όσα έλεγαν οι υπηρέτες του, κατάλαβα ότι ερχόταν από το 
Στιεπαντσίκοβο, από το θείο μου, και γι' αυτό ήταν ευκαιρία να ρωτήσω και να μάθω πολλά. 
Ανασήκωσα το καπέλο μου και δοκίμασα να πιάσω κουβέντα μαζί του όσο πιο ευγενικά 
μπορούσα λέγοντας πόσο δυσάρεστες είναι καμιά φορά οι αργοπορίες στα ταξίδια· μα ο 
χοντρός μου 'ριξε μια περιφρονητική ματιά από το κεφάλι ως τα πόδια, κάτι μουρμούρισε 
γκρινιάρικα και μου γύρισε απότομα τα οπίσθιά του. Αυτή η συμπεριφορά του, μόλο που ήταν 
αντικείμενο πολύ περίεργο για παρατηρήσεις, δεν προμηνούσε, φυσικά, μια κάποια ευχάριστη 
συζήτηση. 

 —Γκρίσκα! Μη μουρμουρίζεις κρυφά! αλλιώς, θα σε μαστιγώσω!... έβαλε ξαφνικά τις φωνές σ' 
έναν υπηρέτη του — έδειξε σαν να μην είχε ακούσει καθόλου αυτό που του είχα πει για τις 
αργοπορίες στα ταξίδια. 

 Αυτός ο «Γκρίσκα» ήταν ένας ψαρομάλλης υπηρέτης, με μακρύ σουρτούκο και πολύ μεγάλες 
γκρίζες φαβορίτες. Από κάποια σημάδια κατάλαβα πως κι αυτός είχε τα νεύρα του και κάτι 
μουρμούριζε κρυφά, φουρκισμένος. Αφεντικό και υπηρέτης δεν άργησαν ν' αρχίσουν τον 
καβγά. 

 —Άκου, θα με μαστιγώσει! γκάριζε όσο θέλεις! μουρμούριζε ο Γκρίσκα κρυφά τάχα, μα τόσο 
δυνατά τώρα που όλα ακούστηκαν, και τράβηξε αγαναχτισμένος για να διορθώσει κάτι στην 
άμαξα. 

 —Τι; πώς είπες; «γκάριζε όσο θέλεις»; Σηκώνεις κεφάλι, ε! έσκουζε ο χοντρός, κατακόκκινος 
από το θυμό του. 



 —Τι πάθατε και μου βάζετε τις φωνές; Εγώ δεν παίρνω από λόγια! 

 —Του βάζω, λέει, τις φωνές. Πού ακούστηκε, αυτός να με γκρινιάζει, κι εγώ, λέει, να μην του 
βάζω τις φωνές! 

—Και γιατί να μην γκρινιάξω; 

 —Άκου: γιατί να μην γκρινιάξει, λέει... Ξέρω το λόγο: είναι γιατί έφυγα πριν από το φαγητό, 
αυτό είναι! 

 —Τι λες εκεί! Για μένα, φάτε δε φάτε, το ίδιο μου κάνει. Δε μουρμουρίζω για σας· στους 
σιδεράδες κάτι είπα. 

—Στους σιδεράδες... και τι τους μουρμουρίζεις; 

—Όχι σ' αυτουνούς· στην άμαξα. 

—Κι ο λόγος; 

 —Να, γιατί να χαλάσει! Και να καθυστερούμε τώρα τόσην ώρα! να μη χαλάει! 

 —Άκου, στην άμαξα... Όχι, σε μένα μουρμουρίζεις, κι όχι στην άμαξα. Εμ φταίει ο ίδιος, εμ και 
βλαστημάει! 

—Γιατί μου κολλήσατε, αφεντικό; Σταματάτε, παρακαλώ! 

 —Σ' όλο το ταξίδι καθόσουν μπούφος, γιατί δεν άνοιξες το στόμα σου; Άλλες φορές η γλώσσα 
σου δε βρέχεται. 

 —Μπήκε μια μύγα στο στόμα μου, και γι' αυτό καθόμουν αμίλητος σαν μπούφος. Τι, 
παραμύθια να σας έλεγα; Άλλη φορά να παίρνετε μαζί σας τη Μαλάνια να σας λέει παραμύθια, 
μια και τόσο σας αρέσουν. 

 Ο χοντρός δοκίμασε ν' απαντήσει, μα συγκρατήθηκε και δεν άνοιξε το στόμα του. Ο υπηρέτης, 
ικανοποιημένος από την επιχειρηματολογία του και την επιρροή του στο αφεντικό, μπροστά, 
μάλιστα, σε άλλους, γύρισε κι άρχισε να δείχνει, πιο σοβαρός τώρα, κάτι στους σιδεράδες. 

 Δοκίμασα να γνωριστώ με τον χοντρό, μα δεν τα κατάφερα — δε βρήκα τον τρόπο· τελικά με 
βοήθησε ένα απρόβλεπτο περιστατικό. Ένα πρόσωπο ξάγρυπνο, άνιφτο κι αχτένιστο κοίταξε 
από την κλειστή καρότσα μιας άμαξας που βρισκόταν χωρίς τροχούς ποιος ξέρει από πότε εδώ 
στο σιδεράδικο καρτερώντας άδικα κάθε μέρα να τη διορθώσουν. Μόλις φάνηκε το πρόσωπο 
αυτό στο παραθυράκι, όλο το προσωπικό του σιδεράδικου έβαλε τα γέλια. Ήταν ένας άντρας 
αγουροξυπνημένος ύστερα από μεθύσι που τον είχαν κλειδώσει στην καρότσα και δεν 
μπορούσε να βγει· τελικά, άρχισε να παρακαλεί κάποιον να πάει μ' ένα εργαλείο να του 
ανοίξει. Η σκηνή διασκέδασε όλους τους παρευρισκόμενους. 

Υπάρχουν άνθρωποι που τους είναι πολύ περίεργα πράγματα η χαρά και η ευθυμία. Οι 



μορφασμοί ενός μεθυσμένου μουζίκου, το πέσιμο κάποιου στο δρόμο από σκόνταμμα, ο 
καβγάς δυο γυναικών κ.ά. σχετικά προκαλούν σε πολλούς το πιο άδολο ενδιαφέρον, άγνωστο 
γιατί. Ο χοντρός γαιοκτήμονας ήταν ακριβώς ένας τέτοιος άνθρωπος. Το ύφος του από 
σκιαχτερό και μοβόρικο άρχισε σιγά-σιγά ν' αλλάζει: έδειξε ευχαριστημένο και τρυφερό και, 
τελικά, γαλήνεψε, ημέρεψε. 

 —Τι έγινε, Βασίλιεφ; εσύ δεν είσαι; ρώτησε με συμπάθεια. Πώς βρέθηκες αυτού μέσα; 

 —Ναι, ο Βασίλιεφ, αφεντικό, Στιεπάν Αλιεξέιτς, Βασίλιεφ! είπαν ζωηρά από ολόγυρα. 

 —Γύριζε από δω κι από κει, αφεντικό, πρόσθεσε ένας σιδεράς, ηλικιωμένος, ψηλός, αδύνατος, 
μακροπρόσωπος — ο αρχιμάστορας, φαίνεται, γύριζε, αφεντικό, τρεις μέρες φευγάτος από το 
αφεντικό του, και ήρθε και καταστάλαξε εδώ σ' εμάς! Και ζητάει να δώσει τη ράσπα. Δεν τη 
θέλεις εσύ τώρα τη ράσπα, μπουμπουνοκέφαλε; γύρισε και είπε στο φυλακισμένο. Θέλει να 
βάλει ενέχυρο το τελευταίο του εργαλείο. 

 —Εχ, Αρχίπουσκα! Τα λεφτά είναι περιστέρια: έρχονται κοντά μας και ξαναφεύγουν! Βγάλε με, 
για όνομα του θεού, παρακαλούσε ο Βασίλιεφ με λεπτή, τρεμάμενη φωνή, με το κεφάλι έξω 
από το παραθυράκι της καρότσας. 

 —Κάτσε αυτού, καλά είναι, παλαβιάρη, του αγριεύτηκε ο Αρχίπ. Τρίτη μέρα, κι έχει στραβώσει 
το μάτι του· σήμερα τον μάζεψαν από το δρόμο· έπεσε στα πόδια — τον κρύψαμε και είπαμε 
στον Ματβέι Ιλίτς ότι αρρώστησε, τον βρήκε η μέση του. 

Κι άλλα γέλια από ολόγυρα. 

—Και πού είναι η ράσπα; 

 —Την έχει ο δικός μας ο Ζούι! μπεκρής άνθρωπος, αφεντικό, τούτος ο Στιεπάν Αλιεξέιτς. 

 —Χε-χε-χε! Αχ, ο κατεργάρης! Δουλεύει στην πόλη και θέλει να δώσει το εργαλείο του! λέει 
βραχνά ο χοντρός, πνιγμένος από τα γέλια, ευδιάθετος ξαφνικά, έτοιμος γι' αστεία. Έχω 
ακούσει: μαραγκός τέλειος — ούτε και στη Μόσχα δε βρίσκει τέτοιον! Μα, να, πρέπει, βλέπεις, 
να δείξει ποιος είναι, ο βλάκας, πρόσθεσε γυρίζοντας κατά μένα. Αρχίπ, βγάλ' τον, κάτι τον 
βιάζει. 

 Η σύσταση του αφεντικού έγινε δεχτή. Έβγαλαν το καρφί που είχαν μπήξει στην πορτούλα της 
καρότσας, πιο πολύ για να σπάσουν πλάκα με τον Βασίλιεφ μόλις ξυπνήσει, και ο 
φυλακισμένος βγήκε βρόμικος, τσαλακωμένος, κουρελής. Ανοιγόκλεινε τα μάτια θαμπωμένος 
από τον ήλιο, φταρνιζόταν και τρέκλιζε· έβαλε το χέρι αντήλιο και κοίταξε γύρω του. 

 —Πω-πω κόσμος! είπε καμιά φορά κουνώντας το κεφάλι, και όλοι ξεμέ...θυστοι, λέει 
σκεφτικός σαν να κατηγορούσε τον εαυτό του. Λοιπόν, καλημέρα σας πέρα για πέρα! 

Ξαναγέλασαν όλοι. 

 —Καλημέρα! Μα κοίτα να δεις πόση μέρα έφυγε, χαζέ, ε, χαζέ! Μεσημέριασε, κι εσύ λες πως 



είναι πρωί ακόμα. 

—Ψεύτη, Γιεμέλια, μια βδομάδα, νομίζεις! 

—Για μας, ούτε μια ώρα δεν πάει χαμένη! 

 —Χε-χε-χε! Λογοδιάρροια, φίλε μου! είπε δυνατά ο χοντρός, κι όλο να κουνιέται από τα γέλια 
— σε μια στιγμή γύρισε και με ξανακοίταξε. Και δεν ντρέπεσαι, Βασίλιεφ; 

 —Έχω τον καημό μου, αφεντικό Στιεπάν Αλιεξέιτς, απάντησε σοβαρός τώρα ο Βασίλιεφ 
δείχνοντας με μια χειρονομία ότι είναι ευχαριστημένος που του παρουσιάστηκε η ευκαιρία να 
μιλήσει ακόμα μια φορά για τον καημό του. 

—Και ποιος είναι ο καημός σου, χαζέ; 

 —Είναι τέτοιος που δεν ξαναείδε κανείς: μας γράφουν στον Φομά Φομίτς. 

—Ποιους; πότε; ξαφνιάστηκε ο χοντρός ταραγμένος. 

 Εγώ έκανα ένα βήμα μπροστά: χωρίς να το περιμένω, η υπόθεση είχε σχέση και με μένα. 

—Να, όλους εμάς από την Καπιτονόφκα. Το αφεντικό μας, ο συνταγματάρχης —ο θεός να τον 
έχει καλά— θέλει να χαρίσει στον Φομά Φομίτς όλη την Καπιτονόφκα μας, την κληρονομιά του· 
του παραχωρεί εβδομήντα ψυχές. «Για σένα αυτό, λέει, Φομά! Τώρα δεν έχεις, ας πούμε, 
σχεδόν τίποτα· είσαι ένας μικρός τσιφλικάς. Σου πέφτουν δυο δρασκελιές τόπος στη λίμνη 
Λαντόγκα, σου 'μειναν και κάτι λίγες ψυχές του δημοσίου από το μακαρίτη τον πατέρα σου. 
Γιατί ο πατέρας σου, συνέχισε ο Βασίλιεφ πιπερώνοντας με χαιρεκακία όλα όσα έλεγε για τον 
Φομά Φομίτς, γιατί ο πατέρας σου ήταν ένας μεγάλος άρχοντας, άγνωστο από πού, άγνωστο 
ποιος· έζησε όπως κι εσύ, αρχοντικά, μέρα-νύχτα από ελεημοσύνη στην κουζίνα. Μα τώρα σου 
γράφω την Καπιτονόφκα, θα γίνεις και μεγάλος νοικοκύρης, άρχοντας, θα 'χεις τους δικούς σου 
ανθρώπους, κάτσε κοντά στη σόμπα, και πέρνα τον καιρό σου σαν άρχοντας». 

 Αλλά ο Στιεπάν Αλιεξέιτς δεν άκουγε τι του 'λεγαν. Το παραμύθι του Βασίλιεφ —λόγια ενός 
μεθύστακα— τον έκανε άλλον άνθρωπο. Φουρκίστηκε, κοκκίνισε, το καρύδι του 
ανεβοκατέβαινε, τα ματάκια του γυάλισαν κόκκινα. Είπα πως τώρα θα 'χουμε μπουρίνι. 

 —Αυτό μας έλειπε! είπε κοντανασαίνοντας, να γίνει κι ο Φομά, ένας παρακεντές, να γίνει, λέω, 
τσιφλικάς! Φτου! Χάσου από τα μάτια μου! Ορίστε, πάρε δρόμο! 

 —Μου επιτρέπετε να σας ρωτήσω κάτι; είπα εγώ κάνοντας ένα δειλό βήμα μπροστά. Πριν από 
λίγο αναφέρθηκε το όνομα του Φομά Φομίτς· αν δε γελιέμαι, το επώνυμό του είναι Οπίσκιν. 
Ξέρετε, θα ήθελα... δηλαδή να, έχω ειδικούς λόγους να ενδιαφέρομαι για το πρόσωπο αυτό και 
πολύ επιθυμώ να μάθω κατά πόσον είναι δυνατό να πιστέψω στα λόγια αυτού του 
ανθρωπάκου ότι το αφεντικό του, ο Γιεγκόρ Ιλίτς Ροστάνιεφ, θέλει να χαρίσει ένα από τα χωριά 
του στον Φομά Φομίτς. Αυτό εμένα μ' ενδιαφέρει πολύ, και, θα ήθελα να... 

 —Επιτρέψτε μου να σας ρωτήσω, με σταμάτησε ο χοντρός, για ποιο λόγο σας ενδιαφέρει το 



πρόσωπο αυτό, όπως το λέτε· για μένα είναι αναθεματισμένος — έτσι πρέπει να τον λέει 
κανείς κι όχι να τον θεωρεί πρόσωπο! 

 Του εξήγησα ότι για την ώρα δεν έχω ιδέα γι' αυτόν, αλλά ότι ο Γιεγκόρ Ιλίτς Ροστάνιεφ 
τυχαίνει να 'ναι θείος μου, και ότι εγώ είμαι ο Σεργκέι Αλιεξάντροβιτς. 

—Δηλαδή, ο επιστήμονας, ε; Αγαπητέ μου, εκεί σας περιμένουν με λαχτάρα — κοιτάζουν τους 
δρόμους! είπε ζωηρά και πραγματικά χαρούμενος ο χοντρός. Από κει έρχομαι τώρα, από το 
Στιεπαντσίκοβο — δεν κάθισα ούτε για φαγητό, εξαιτίας αυτού του Φομά! Τσακώθηκα με 
όλους για δαύτον — τον καταραμένο. Καλά που συναντηθήκαμε! Να με συγχωρείτε, αγαπητέ. 
Είμαι ο Στιεπάν Αλιεξέιτς Μπαχτσιέγιεφ και σας θυμάμαι από μωρό που ήσαστε. Πώς είπατε 
είναι τ' όνομα σας; Επιτρέψτε μου... 

Και ο χοντρός με ζύγωσε και με φίλησε. 

 Ύστερα από τις πρώτες συγκινήσεις, εγώ άρχισα τις ερωτήσεις: η ευκαιρία ήταν θαυμάσια. 

 —Και ποιος είναι αυτός ο Φομά; ρώτησα, και πώς έγινε και κάνει κουμάντο σ' όλο το σπίτι; Και 
γιατί δεν τον διώχνουν με τις κλοτσιές; Ομολογώ... 

 —Αυτόν να διώξουν; Μη λέτε ανοησίες! Ο ίδιος ο Γιεγκόρ Ιλίτς περνάει από μπροστά του στα 
δάχτυλα! Μια φορά ο Φομά πρόσταξε να είναι ημέρα Πέμπτη αντί για Τετάρτη — και το 
δέχτηκαν όλοι. «Δε θέλω να είναι σήμερα Τετάρτη· θέλω — Πέμπτη!» Κι έτσι μια βδομάδα τότε 
είχε δυο Πέμπτες. Νομίζετε πως λέω ψέματα; Καθόλου! Απλώς, το πράγμα είναι για γέλια! 

—Το είχα μάθει αυτό, μα, ομολογώ... 

—Ομολογώ κι ομολογώ! Το βιολί-βιολάκι, αυτός! Τι να ομολογήσεις; Όχι, καλύτερα ρωτήστε 
με. Θα σας τα εξιστορήσω όλα και δε θα με πιστέψετε, αλλά ρωτήστε: πώς βρέθηκα μπροστά 
σας, ε; τυχερός είσαστε. Η μητέρα του Γιεγκόρ Ιλίτς, του συνταγματάρχη, μόλο που είναι μια 
πολύ αξιοπρεπής κυρία και μια στρατηγίνα, ναι, για μένα, έχει τελείως ξεμωραθεί. Έχει τον 
καταραμένο τον Φομά της μη βρέξει και μη στάξει. Για όλα φταίει αυτή: αυτή τον βόλεψε στο 
σπίτι. Κι αυτός την έκανε αρνάκι —στόμα έχει και μιλιά δεν έχει, μόλο που τη λένε εξοχότατη— 
είχε παντρευτεί στα πενήντα της το στρατηγό Κραχότκιν! Για την αδερφούλα του Γιεγκόρ Ιλίτς, 
την Πρασκόβα Ιλίνιτσνα που είναι σαραντάρα γεροντοκόρη, δε θέλω να πω τίποτα. Ωχ και ωχ 
το πάει — τη βαρέθηκε η ψυχή μου. Ας έχει χάρη που είναι θηλυκό: δεν τη σέβεσαι για τίποτ' 
άλλο παρά γιατί είναι γυναίκα! Φτου! μιλάω άσχημα, ε; Σου πέφτει, βλέπεις, θεία. Μόνο η 
Αλεξάνδρα Γιεγκόροβνα, η κόρη του συνταγματάρχη, αν και παιδάκι ακόμα, δεκάξι χρονών, 
βλέπεις, είναι για μένα η πιο έξυπνη απ' όλους: δε σέβεται τον Φομά· χαίρεσαι να τη βλέπεις. 
Χαριτωμένη δεσποινίδα — τι άλλο να πω! Μα και ποιον να σεβαστεί; Αυτός ο Φομά ντε, 
πέρασε μια ζωή κοντά στο στρατηγό Κραχότκιν σαν παλιάτσος! Για να τον διασκεδάζει, μέχρι 
και άγρια θηρία του ζωγράφιζε! Όπως λένε, ο Βάνια [δηλαδή ο άχρηστος Φ.] από σκαφτιάς 
έγινε βοεβόδας, καπετάνιος. Και σήμερα ο συνταγματάρχης, ο θείος σου, προσκυνάει τον 
απόστρατο παλιάτσο, τον έχει για πατέρα του —τον έχει εικόνισμα, αυτόν τον παρακεντέ του— 
φτου! 

 —Μα η φτώχεια δεν είναι κακό... και... ομολογώ... επιτρέψτε μου να ρωτήσω, είναι όμορφος, 



έξυπνος; 

 —Ο Φομά; σωστή ζωγραφιά! είπε ο Μπαχτσιέγιεφ με περίεργα τρεμάμενη φωνή από την 
κακία. (Οι ερωτήσεις μου τον στενοχωρούσαν, κι άρχισε να κοιτάζει τώρα και μένα καχύποπτα). 
Ομορφιά να δουν τα μάτια σου! Ακούστε, καλοί μου άνθρωποι: ανακάλυψε έναν άγγελο! Μα 
αυτός, αγαπητέ, είναι αρκούδι, αν θέλετε να ξέρετε καλά-καλά. Η εξυπνάδα καλό θα ήταν, αν 
την είχε, ο απατεώνας, και τότε δε θα είχα αντίρρηση γι' αυτήν έστω και με βαριά καρδιά, μα 
πού να βρεθεί εξυπνάδα! Απλώς, είναι ένας μάγος που τους πότισε όλους μαζί! Φτου! 
κουράστηκε η γλώσσα μου να μιλάω για δαύτον! Μόνο ένα φτύσιμο του χρειάζεται και τίποτα 
παραπάνω. Με στενοχωρήσατε, αγαπητέ, με τις ερωτήσεις σας! Ε, εσείς! έτοιμη η άμαξα; 

 —Έχουμε μόνο ν' αλλάξουμε ένα πέταλο στον Καρά, είπε κατσούφικα ο Γκριγκόρι. 

—Στον Καρά, λέει, πέταλο! Άκου: να τον περιποιηθείς, έτσι;... Λοιπόν, κύριέ μου, εγώ, που λέτε, 
μπορώ να σας πω πράγματα που να μείνετε με το στόμα ανοιχτό ως τη Δευτέρα Παρουσία, που 
λένε. Κι εγώ ο ίδιος στην αρχή τον εκτιμούσα. Τι νομίζετε; Παραδέχομαι ειλικρινώς ότι στάθηκα 
βλάκας! Είχε αποκοιμίσει και μένα. Ο πολύξερος! ξέρει όλα τα μυστήρια, πέρασε όλα τα 
σχολεία! Μου 'δινε σταγόνες — είμαι άρρωστος άνθρωπος, γυάλινος. Εσείς ίσως να μην το 
πιστεύετε— μα εγώ είμαι άρρωστος, σας λέω. Και ξέρετε κάτι: από τις σταγόνες του λίγο 
έλειψε να πάρω την κάτω βόλτα. Εσείς τώρα μόνο ν' ακούτε χωρίς να μιλάτε· θα πάτε ο ίδιος 
και θα τα θαυμάσετε όλα τα ωραία. Ο συνταγματάρχης θα κλαίει αργότερα με μαύρο δάκρυ, 
μα θα είναι αργά— αλλά και τώρα λες δεν κλαίει εξαιτίας του; Τα βάζει με όλο τον κόσμο. 
Όποιος και να τον επισκεφτεί, θα τον αποπάρει αυτός ο καταραμένος ο Φομά. Όσο για μένα —
δε μου χαρίστηκε σε τίποτα! Δεν έχανε ευκαιρία να συμβουλέψει τον καθένα, να του κάνει 
ηθική διδασκαλία, ο απατεώνας. Εγώ, ξέρεις, σου λέει, είμαι γνωστικός, ο πιο έξυπνος απ' 
όλους, και μόνο μένα ν' ακούς. Έχω μόρφωση, λέει, εγώ που με βλέπεις. Και τι μόρφωση! Και 
γιατί είμαι μορφωμένος εγώ, πρέπει, τάχα, σώνει και καλά να βασανίζω έναν αμόρφωτο; Και 
μόλις αρχίσει η σοφή του γλώσσα να κοπανάει, να, έτσι: τα-τα-τα! τα-τα-τα! δηλαδή, τι να σας 
πω, γλωσσοκοπάνα — να του την κόψεις και να την πετάξεις σ' ένα σωρό από κοπριά, μα και 
κει θα κοπανάει, θα κοπανάει ώσπου να κατέβει κανένα κοράκι και να τη χάψει. Το πήρε 
απάνω του, κορδώνεται, όπως ο πόντικας στο σιμιγδάλι! Φυτρώνει εκεί όπου δεν τον 
σπέρνουν. Και τι! Έβαλε στο μυαλό του να μάθει το προσωπικό γαλλικά! Ναι, αυτός — κι αν 
θέλετε το πιστεύετε. Έχει το σκοπό του, λέει, αυτός ο αδιάντροπος, ένας υπηρέτης! Φτου! 
Σκέτος απατεώνας — να, αυτός είναι! Τι να τα κάνει να τα μάθει τα γαλλικά το προσωπικό, σας 
ρωτάω, ε; Τι να τα κάνει ένας δικός μας τα γαλλικά; Για να χορεύει, τάχα, μαζούρκα με τις 
δεσποινίδες, ή για να σαλιαρίζει με τις ξένες γυναίκες; ξετσιπωσιά — αυτό είναι! Ήπια, ξέρετε 
μια κούπα βότκα, και πήρα τον κατήφορο κι ούτε ξέρω τι λέω. Πώωωως! την εκτιμώ — τη 
γαλλική γλώσσα σας, ντε! Μιλάτε κι εσείς γαλλικά, ε: «τα-τα-τα! τα-τα-τα! βγήκε η γάτα για το 
γάτο!» πρόσθεσε ο Μπαχτσίγιεφ κοιτάζοντάς με με περιφρόνηση. Εσείς, αγαπητέ, είσαστε 
άνθρωπος μορφωμένος, έτσι; σπουδάσατε, έτσι; 

—Ναι... Σας είπα, μ' ενδιαφέρει κάπως... 

—Δηλαδή, θέλω να πω, σπουδάσατε πολύ; 

 —Ναι, ας πούμε... Σας ομολογώ ότι πιο πολύ τώρα μ' ενδιαφέρει η έρευνα. Ήμουν πολύν 
καιρό στην Πετρούπολη και τώρα βιάζομαι να πάω στο θείο μου... 



 —Και ποιος σας ανάγκασε να πάτε στο θείο; Δεν καθόσασταν εκεί κάπου, αν είχατε πού να 
μένατε! Όχι, αγαπητέ, εδώ, θα σας το πω για να το ξέρετε, μικρή μόρφωση θα πάρετε, και 
κανένας θείος δε θα σας βρεθεί χρήσιμος· θα πιαστείτε στο λάσο! Εγώ εκεί σε δαύτους πάχυνα 
μέσα σ' ένα μερόνυχτο. Λοιπόν, το πιστεύετε πως πάχυνα; Όχι, δεν το πιστεύετε, βλέπω. Καλά, 
μην το πιστεύετε, κι ο θεός να σας έχει καλά. 

 —Όχι, παρακαλώ, το πιστεύω και πολύ μάλιστα· μόνο που δεν κατάλαβα ως τώρα πολλά 
πράγματα — πελάγωσα με τα λεγόμενά του. 

 —Τη μια το πιστεύω, την άλλη δεν το πιστεύω! Εσείς οι μορφωμένοι — πότε έτσι, και πότε 
αλλιώς. Θα μπορούσατε να πηδάτε με το 'να πόδι — έτσι για επίδειξη! Δεν αγαπώ, φίλε μου, 
τις επιστήμες — να, εδώ μου κάθονται! Έτυχε πολλές φορές να τα τσουγκρίσω με τους 
πρωτευουσιάνους σου — άχρηστος κόσμος! Όλοι τους είναι μασόνοι, δεν πιστεύουν στο θεό, 
φοβούνται να πιουν ένα ποτήρι βότκα, λες και θα τους δαγκώσει — φτου! Με κάνατε να 
παραφερθώ, αγαπητέ, και δε θέλω να σας πω τίποτα! Δεν ανάλαβα να σου λέω παραμύθια, μα 
κουράστηκε και η γλώσσα μου. Δε θα τους πάρεις όλους με τη σειρά και θα τους βρίζεις, φίλε 
μου — αφήνω που είναι και αμαρτία... Ο μορφωμένος σου, μόνο τον Βιντοπλιάσοφ, το λακέ 
του θείου σας, δεν τρέλανε! Εξαιτίας του Φομά Φομίτς θα του στρίψει... 

 —Εγώ, αυτός ο Βιντοπλιάσοφ, μπήκε στη μέση ο Γκριγκόρι που ως τώρα παρακολουθούσε 
διακριτικά τη συζήτηση, αν πέσει στα χέρια μου, δε θα προφταίνει να τις μετράει — θα 'τρωγε 
της χρονιάς του! 

—Βγάλε το σκασμό εσύ! του 'βαλε τις φωνές ο κύριος. Κράτα τη γλώσσα σου· δε σου μίλησε 
σένα κανένας! 

 —Βιντοπλιάσοφ, είπα εγώ αφηρημένος — δεν είχα και τι να πω. Βιντοπλιάσοφ... πολύ 
παράξενο επώνυμο, δε βρίσκετε; 

 —Και γιατί είναι παράξενο; Το βιολί σας εσείς, εκεί! Μορφωμένος, σου λέει ο άλλος! 

Έχασα την υπομονή μου. 

 —Να με συγχωρείτε, είπα, μα γιατί τα βάζετε μαζί μου; Σε τι έφταιξα; Σας ομολογώ, είναι μισή 
ώρα τώρα που σας ακούω, χωρίς κιόλας να καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε... 

—Κι εσείς, αγαπητέ, προσβληθήκατε; Δε βλέπω το λόγο γιατί να σας προσβάλω! Μου άρεσε να 
σας μιλώ. Μην κοιτάτε που είμαι φωνακλάς — να, τώρα δεν κατσάδιασα ένα δικό μου 
άνθρωπο; Μόλο που είναι μεγάλο κάθαρμα, ο Γκρίσκα μου, είναι γι' αυτό που τον αγαπώ, τον 
άθλιο. Με κατάστρεψε το φιλότιμό μου — το λέω καθαρά και ξάστερα· σε όλα ο μόνος ένοχος 
είναι ο Φομά! Θα με καταστρέψει, στ' ορκίζομαι, θα με καταστρέψει! Ορίστε, τώρα ψήνομαι 
δυο ώρες στον ήλιο για χάρη του. Ήθελα να πάω να δω τον πρωτόπαπα ώσπου τούτοι εδώ οι 
χασομέρηδες να διορθώσουν τη ζημιά στην άμαξα. Και τέτοια σύγχυση πήρα από δαύτον, τον 
Φομά, ντε, που και στον πρωτόπαπα δεν έχω καμιά διάθεση να πάω! Που να τους πάρει ο 
διάολος όλους! Δεν έχει εδώ κι ένα χάνι της προκοπής, βλέπεις. Όλοι, σας το λέω, είναι 
καθάρματα — όλοι ως τον τελευταίο! Και να είχε, τουλάχιστο, κάποιο βαθμό, συνέχισε ο 
Μπαχτσιέγιεφ το βιολί του για τον Φομά Φομίτς — δεν τον ξεχνούσε, τότε να του τα 



συγχωρέσεις — βαθμός είν' αυτός· μα δεν έχει κανένα βαθμό, το ξέρω καλά. Στο στρατό, λέει, 
τράβηξε πολλά γιατί έλεγε την αλήθεια, και ορίστε τώρα, πέσε να τον προσκυνήσεις εσύ! που 
να τον πάρει ο διάολος! Χωρίς να τον πειράξεις, θα πεταχτεί και θα βάλει τις φωνές: «Με 
προσβάλλουν, μαθές, εμένα, για τη φτώχεια μου, δε με σέβονται!» Χωρίς τον Φομά, μην 
τολμήσεις να κάτσεις στο τραπέζι: «Με πρόσβαλαν ένας φουκαράς οδοιπόρος είμαι, και τρώω 
το μαύρο ψωμάκι μου». Μόλις θα καθίσουν να φάνε, να τον και παρουσιάζεται. Και ξανά το 
βιολί μας: «Γιατί καθίσατε να φάτε χωρίς εμένα; Δηλαδή, κανένας σεβασμός απέναντι μου;» 
Να μην τα πολυλογώ, τρέχα-γύρευε! Εγώ, αγαπητέ, πολύν καιρό δεν άνοιγα το στόμα μου. 
Αυτός νόμιζε πως είμαι σκυλάκι που κάθεται σούζα· να, αδερφέ μου, πάρε μεζέ! μου πετάει. 
Όχι, λέω εγώ, αδερφέ μου, να μένει το βύσσινο! Με τον Γιεγκόρ Ιλίτς υπηρετούσαμε μαζί στο 
ίδιο σύνταγμα. Εγώ έφυγα από δόκιμος· κείνος ήρθε πέρυσι στο πατρικό χτήμα του, 
απόστρατος πια συνταγματάρχης. Του λέω: «Ε, θα καταστραφείτε, να μην ακούτε τι λέει ο 
Φομά! Θα κλάψετε μια μέρα με μαύρο δάκρυ!» Όχι, λέει, είναι θαυμάσιος άνθρωπος (το είπε 
για τον Φομά!), είναι φίλος μου· μου κάνει μάθημα ηθικής διδασκαλίας. Εμ, βέβαια, λέω μέσα 
μου, δε γίνεται να 'χεις αντίρρηση! Αν, λέω, άρχισε να του κάνει τέτοιο μάθημα — ε, τότε το 
πράγμα τελειώνει. Τι σκέψη θα κάνατε: τι τον έπιασε πάλι σήμερα; Αύριο είναι του Προφήτη 
Ηλιού (ο κύριος Μπαχτσιέγιεφ έκανε το σταυρό του). Ο Ιλιούσια, ο γιος του θείου σου, έχει την 
ονομαστική του γιορτή. Σκεφτόμουν να περάσω τη μέρα μαζί τους, και να φάω εκεί, πήρα κι 
ένα επιτραπέζιο παιχνιδάκι για δώρο: ένας γερμανός πάνω σ' ένα ελατήριο φιλεί το χεράκι της 
αρραβωνιαστικιάς του, και κείνη σκουπίζει ένα δάκρυ με το μαντίλι της — ένα έξοχο 
πραγματάκι, σας λέω! (Τώρα πια δε θα το χαρίσω, μόργκενφρι! Το 'χω μέσα στην άμαξα — 
έσπασε και η μύτη του γερμανού· το κουβαλάω μαζί μου, τι να το κάνω). Κι ο ίδιος ο Γιεγκόρ 
Ιλίτς δε θα 'λεγε όχι για να γίνει γιορτή, μια εκδρομή τέτοια μέρα, μα ο Φομά 
στραβομουτσουνιάζει: «Μεγάλο ενδιαφέρον βλέπω για τον Ιλιούσια! Για μένα δε νοιάζεται 
κανείς τώρα!» θα πει. Ζήλεψε, ο βλάκας, ένα παιδάκι οχτώ χρονών για τη γιορτή του! «Γιατί, 
δηλαδή, κι εγώ γιορτάζω!» λέει. Μα αυτόν τον λένε Φομά! «Όχι, λέει αυτός, την ίδια μέρα 
γιορτάζω κι εγώ!» Τι να κάνω, υπομονεύω. Τι θα κάνατε σεις; Τώρα περνάνε στα δάχτυλα από 
μπροστά του και μιλάνε σιγά, τι να κάνουν; Να τον συγχαρούν για την ονομαστική του γιορτή, 
όπως λέει αυτός, ή όχι; Να μην τον συγχαρείς, θα το θεωρήσει προσβολή· να τον συγχαρείς, θα 
το πάρει για κοροϊδία. Φτου σου, λέω κι εγώ, κι άντε να βρεις άκρη. Κάτσαμε, που λέτε, να 
φάμε... Μα παρακολουθείς τι λέω ή όχι, αγαπητέ μου; 

 —Παρακαλώ, ακούω, παρακολουθώ με ιδιαίτερη μάλιστα ευχαρίστηση· γιατί από σας έμαθα 
τώρα... και... ομολογώ... 

 —Ακούει, λέει, με ιδιαίτερη ευχαρίστηση! Ξέρω γιατί το λες. Για να με πειράξεις, τάχα, μου το 
λες; 

 —Να με συγχωρείς, γιατί να σε πειράξω; απεναντίας. Και τα λέτε τόσο ωραία που πολύ θα 
ήθελα να 'γραφα τα λόγια σας. 

 —Δηλαδή, πώς και γιατί να τα γράψετε; ρώτησε ο κύριος Μπαχτσιέγιεφ με κάποιο φόβο και 
κοιτάζοντάς με καχύποπτα. 

—Καλά τώρα, έτσι το είπα... αστειεύτηκα. 

—Τι δηλαδή, θέλεις, τάχα, να με κολακέψεις; 



—Και πώς να σας κολακέψω; απόρησα. 

 —Να, με καλοπιάνεις τώρα, κι εγώ σαν βλάκας να σου τα διηγηθώ όλα, κι εσύ ύστερα να με 
γράψεις σε κανένα βιβλίο σου. 

 Εγώ τον διαβεβαίωσα ότι δεν είμαι από κείνους που νομίζει, μα δεν έπαψε να με κοιτάζει 
κουμπωμένος. 

 —Δεν είναι, λέει, από κείνους! και ποιος σε ξέρει· μπορεί να 'σαι και καλύτερος ακόμα. Να, κι 
ο Φομά με φοβέρισε να γράψει για μένα και να τα τυπώσει. 

 —Επιτρέψτε μου να ρωτήσω κάτι άλλο, τον σταμάτησα θέλοντας ν' αλλάξω κουβέντα. Ήθελα 
να μου πείτε αν είναι αλήθεια ότι ο θείος θέλει να παντρευτεί. 

—Κι αν το θέλει, τι; Αυτό δε θα ήταν τίποτα. Παντρεύεσαι γιατί έτσι σου κάπνισε — δεν είναι 
άσχημο αυτό, άλλα είναι τ' άσχημα... πρόσθεσε ο κύριος Μπαχτσιέγιεφ σκεφτικός. Χμ! γι' αυτό 
που με ρωτάς, φίλε, δεν μπορώ να σου δώσω σωστή απάντηση. Τώρα εκεί μέσα 
μπαινοβγαίνουν ένα σωρό γυναίκες — πού να ξέρεις ποια έχει όρεξη για παντρειά. Αλλά θα 
σας πω φιλικά μια κουβέντα: δε συμπαθώ τις γυναίκες! Η μοναξιά στον άνθρωπο είναι ντροπή, 
αλήθεια, μα βλάπτει και στη σωτηρία της ψυχής. Ότι ο θείος σας είναι ερωτευμένος σαν γάτος 
της Σιβηρίας — αυτό μπορώ να σας το βεβαιώσω. Πιο πολλά τώρα δε θα σας πω σχετικά μ' 
αυτό, θα το δείτε κι εσείς ο ίδιος· το μόνο άσχημο είναι ότι η υπόθεση τραβάει. Αν είναι για να 
παντρευτεί κανείς, καλό είναι να μην αργεί· στον Φομά, βλέπεις, φοβάται να το πει — άλλο 
τόσο φοβάται να το πει και στη μάνα του: κείνη θα βγει στη γειτονιά και θα σκούζει, θα 
χαλάσει τον κόσμο. Στον Φομά θα στοιχίσει πολύ: στον Φομά Φομίτς θα κακοφανεί να μπει 
σύζυγος στο σπίτι, γιατί αυτός δεύτερη μέρα δε θα ζήσει. Η σύζυγος θα τον διώξει με τις 
κλοτσιές, ή, αν είναι έξυπνη, θα βρει άλλον τρόπο για να τον αναγκάσει να πάρει τα βρεμένα 
του και να φύγει! Κι αυτός είναι ο λόγος που τώρα αυτός τα μαγειρεύει, και του πασάρουν μαζί 
με τη μαμά μια... Μα, αγαπητέ μου, γιατί με σταμάτησες; Ήθελα να σου πω το σπουδαιότερο, 
κι εσύ με σταμάτησες! Είμαι και μεγαλύτερός σου, και τους ηλικιωμένους δεν πρέπει να τους 
διακόπτουν... 

Του ζήτησα συγνώμη. 

—Δεν τη θέλω τη συγνώμη! Εγώ, φίλε μου, σε ήθελα, σαν άνθρωπος μορφωμένος που είσαι, 
να κρίνεις πόσο με πρόσβαλε αυτός σήμερα. Ορίστε, λοιπόν, να κρίνεις, αν είσαι καλός 
άνθρωπος. Κάτσαμε, που λέτε, να φάμε· πάνω στο φαγητό, τι να σου πω, απορώ πώς δε μ' 
έφαγε! Βλέπω από την αρχή ότι δεν έχει ησυχία, νευριάζει, στραβομουτσουνιάζει. Αν 
μπορούσε, θα μ' έπνιγε σ' ένα κουτάλι νερό, η οχιά! Τέτοιον εγωισμό είναι αδύνατο να έχει ο 
άνθρωπος! Σκέφτηκε, λοιπόν, που λέτε, να μου κάνει τον καμπόσο, του πέρασε από το μυαλό 
να με δασκαλέψει. Γιατί, λέει, είμαι τόσο χοντρός — άκου! Γιατί, λέει, να μην είμαι λεπτός και 
όχι χοντρός. Πέστε — είναι ερώτηση αυτή; Βλέπεις εδώ καμιά εξυπνάδα; Του δίνω, που λέτε, 
μια λογική απάντηση: «Έτσι μ' έπλασε ο θεός, Φομά Φομίτς: άλλος είναι χοντρός κι άλλος είναι 
λεπτός· κόντρα στη θεία πρόνοια κανένας θνητός δεν μπορεί να πάει». Με τη λογική, έτσι; 
«Όχι, λέει κείνος, έχεις πεντακόσιες ψυχές, άλλοι δουλεύουν και ζεις εσύ, μου λέει, και στην 
πατρίδα δεν προσφέρεις τίποτα· πρέπει να υπηρετήσεις στο στρατό, αλλά κάθεσαι στο σπίτι 
σου και παίζεις αρμόνιο». Εγώ, είν' αλήθεια, μόλις στενοχωρηθώ, μου αρέσει να παίζω 



αρμόνιο. Του απαντώ, που λέτε, ξανά με τη λογική: «Πώς να υπηρετήσω στο στρατό, Φομά 
Φομίτς; Ποια χλαίνη θα κάνει σε μένα με τόσο πάχος; Θα φορέσω τη στολή, θα τεντωθώ ή θα 
φταρνιστώ — και τότε τα κουμπιά θα κάνουν φτερά· αφήνω που, αν παρουσιαστώ στη 
διοίκηση, θα με πάρουν για κανένα τέρας — και τότε τι γίνεται;» Ήταν αστείο, τάχα, αυτό που 
είπα, τι λέτε κι εσείς; Για μένα όχι, δεν ήταν μα, τι ήταν να το πω: τα χάχανα έδωσαν και πήραν 
από δαύτον... δηλαδή, ούτε ντροπή ούτε διάκριση — αφήνω και που μ' έβρισε άσχημα: με είπε 
«κοσιόν» [cochon], α λα γαλλικά. Δε δυσκολεύτηκα να καταλάβω τι σημαίνει η λέξη. «Αχ, εσύ 
εξυπνάκια φυσικέ μου! νομίζεις πως θα σου τη χαρίσω; Είσαι μακριά νυχτωμένος». Του 
μάζεψα, του μάζεψα — ε, δεν κρατήθηκα τώρα, σηκώθηκα από το τραπέζι και μπροστά σ' όλο 
τον κόσμο του πέταξα κατάμουτρα: «Αμάρτησα, του λέω, απέναντί σου, Φομά Φομίτς, 
ευεργέτη· νόμισα μια στιγμή πως είσαι άνθρωπος με καλή ανατροφή, μα εσύ, φίλε μου, 
αποδείχνεσαι ένα γουρούνι τέτοιο, που είμαστε κι εμείς όλοι», είπα και σηκώθηκα — λίγο πριν 
από την πουτίγκα που κείνη τη στιγμή τη σέρβιραν. «Σας χαρίζω και την πουτίγκα!» είπα. 

 —Να με συγχωρείτε, είπα τώρα κι εγώ, δεν έχω καμιά αντίρρηση να συμφωνήσω σε όλα μαζί 
σας. Μα το πιο σπουδαίο είναι ότι τίποτα ακόμα θετικό δε γνωρίζω... Έτσι κι αλλιώς, απ' όλα 
όσα άκουσα, έβαλα κάτι άλλα στο μυαλό μου. 

 —Σαν τι άλλα να 'βαλες στο μυαλό σου, αγαπητέ μου; ρώτησε καχύποπτα ο κύριος 
Μπαχτσιέγιεφ. 

—Να σας πω, άρχισα εγώ να λέω κομπιάζοντας λίγο... μπορεί να μην είναι της στιγμής, αλλά 
είμαι πρόθυμος να σας εξηγήσω. Ακούστε πώς σκέφτομαι εγώ: μπορεί και οι δυο μας να 
γελιόμαστε για τον Φομά Φομίτς· μπορεί πίσω απ' όλες αυτές τις παραξενιές να βρίσκεται ένα 
ειδικό άτομο, με ταλέντο μάλιστα — ποιος το ξέρει; Μπορεί να είναι ένα άτομο πικραμένο, 
τσακισμένο από τα βάσανα, ένα άτομο, ας πούμε, που μισεί εκδικητικά όλο τον κόσμο. Άκουσα 
ότι ήταν κάποτε ένα είδος παλιάτσου: δεν μπορεί, τάχα, αυτό να τον ταπείνωσε, να τον 
πρόσβαλε, να τον πλήγωσε;... Καταλαβαίνετε: ένας άνθρωπος ευγενής... με γνώσεις... και να 
παίζει το ρόλο του παλιάτσου!.. Και τώρα υποπτεύεται τον καθένα και... και, ίσως, αν μπορέσει 
κανείς να τον συμφιλιώσει με τον κόσμο... δηλαδή με τους ανθρώπους, τότε, μπορεί ν' 
αποδειχτεί ένα άτομο ξεχωριστό... ίσως και αξιόλογο ακόμα, και... και... και δε νομίζετε πως 
μπορεί κάτι καλό να έχει αυτός ο άνθρωπος; Γιατί, βέβαια, υπάρχει κάποιος λόγος για να 
υποκλίνονται όλοι μπροστά του, δε νομίζετε; 

 Είδα και ο ίδιος πως είπα πολλά — αλλά είχα το ελαφρυντικό της ηλικίας. Όπως και να 'ναι, ο 
κύριος Μπαχτσιέγιεφ δεν το 'λαβε υπόψη αυτό. Με κοίταξε σοβαρά και αυστηρά κατάματα 
και, τελικά, κοκκίνισε ξαφνικά σαν ινδιάνος. 

—Αυτός ο Φομά ξεχωριστός άνθρωπος; ξέσπασε. 

 —Ακούστε: κι εγώ ο ίδιος ακόμα δεν πιστεύω σχεδόν σε τίποτα απ' όσα είπα τώρα. Αυτά δεν 
είναι παρά εικασίες. 

 —Επιτρέψτε μου, αγαπητέ, να ρωτήσω έτσι από περιέργεια: διδαχτήκατε φιλοσοφία ή όχι; 

—Δηλαδή, τι θέλετε να πείτε; απόρησα. Με ποια έννοια; 



 —Δεν έχει με ποια έννοια. Θέλω να μου απαντήσετε, αγαπητέ, καθαρά και ξάστερα, και 
αφήστε τις έννοιες: διδαχτήκατε φιλοσοφία ή όχι; 

—Ομολογώ, έχω σκοπό να μελετήσω, και... 

—Ορίστε, αυτό είναι! ξεφώνισε ο κύριος Μπαχτσιέγιεφ — τον είχα φέρει πια ως το λαιμό. Εγώ, 
αγαπητέ, προτού ακόμα ανοίξετε σεις το στόμα σας κατάλαβα τι φιλοσοφία σπουδάσατε! Μη 
μου κορδώνεσαι! μόργκεν φρι! Τότε που πήγαινες εσύ, εγώ ερχόμουν, και το φιλόσοφο τον 
μυρίζομαι εγώ από τρία βέρστια μακριά. Φιληθείτε με τον Φομά Φομίτς! Βρήκες έναν 
ξεχωριστό άνθρωπο! φτου! Σκέφτηκα μια στιγμή πως κι εσείς δεν παραπατάτε, μα βλέπω... Ε! 
ξεκινάμε! φώναξε στον αμαξά που είχε καθίσει στη θέση του πάνω στη διορθωμένη άμαξα. 

 Είδα κι έπαθα να τον καθησυχάσω, να τον κάνω να βάλει νερό στο κρασί του: τρόμαξε να 
καθαρίσει το πρόσωπό του από το θυμό, να γαληνέψει. Στο μεταξύ, είχε ανεβεί στην άμαξα —
τον βοήθησαν ο Γκριγκόρι και ο Αρχίπ— κείνος που δασκάλευε τον Βασίλιεφ. 

 —Επιτρέψτε μου να σας ρωτήσω κάτι, είπα πηγαίνοντας κοντά στην άμαξα. Δε θα ξαναπάτε 
πια στο θείο μου; 

 —Στο θείο; Φτύστε κείνον που σας το είπε! Νομίζετε, πως είμαι, τάχα, σταθερός άνθρωπος, δε 
θ' αλλάξω γνώμη; Αυτός είναι ο καημός μου ο μεγάλος: είμαι ένα κουρέλι, όχι άνθρωπος. Δε θα 
περάσει μια βδομάδα που θα καταπλεύσω ξανά εκεί. Και γιατί; Ακούστε: και ο ίδιος εγώ δεν 
ξέρω γιατί, μα θα πάω· θα τα βάλω ξανά με τον Φομά κι αυτός είναι ο καημός μου που σας 
είπα. Για αμαρτίες δικές μου ο θεός μού 'στειλε αυτό τον Φομά, για να με τιμωρήσει. Δεν έχω 
σταθερό χαρακτήρα — είναι σαν της γυναίκας! Είμαι δειλός, αγαπητέ... 

 Έτσι κι αλλιώς, χωρίσαμε φιλικά — με προσκάλεσε μάλιστα να μου κάνει το τραπέζι στο σπίτι 
του. 

—Έλα, αγαπητέ, έλα να σου κάνω το τραπέζι. Μου 'φεραν ποδαρόδρομο βότκα από το Κίεβο, 
έχω μάγειρα που έκανε στο Παρίσι. Να σου φτιάξει κρεατόπιτα ή φενεζέρφ που να γλείφεις και 
τα δάχτυλά σου, και να σκύψεις να τον προσκυνήσεις, το ρουφιάνο. Πολύ καθωσπρέπει 
άνθρωπος, σου λέω! Έχω καιρό να του τις βρέξω, κάνει πότε-πότε του κεφαλιού του... σ' το λέω 
τώρα μια και το θυμήθηκα... Έλα, θα σε περιμένω! Θα σας έπαιρνα και τώρα μαζί μου, μα είμαι 
πτώμα, σαραβαλιάστηκα — άρρωστος άνθρωπος, γυάλινος. Εσείς μπορεί να μην το 
πιστεύετε... Λοιπόν, αντίο, αγαπητέ! Καιρός να σαλπάρει το καράβι μου. Να, είναι έτοιμη και η 
δική σας άμαξα. Να πείτε στον Φομά μην τύχει και τον συναντήσω πουθενά — θα του κάνω 
τέτοια συγκινητική υποδοχή που... 

 Αλλά τα τελευταία λόγια του δεν ακούστηκαν. Η άμαξα με τέσσερα ήμερα, γερά άλογα χάθηκε 
μέσα στα σύννεφα της σκόνης. Μου παράδωσαν και το δικό μου αμαξάκι. Ανέβηκα, και σε λίγο 
διασχίζαμε την κωμόπολη. «Σίγουρα, αυτός ο κύριος κάπου χάνει, θυμώνει πολύ, και δεν 
μπορεί να είναι αμερόληπτος πάνω στα νεύρα του. Έτσι κι αλλιώς, όλα όσα έλεγε για το θείο 
είναι πολύ σπουδαία. Δυο γνώμες συμφωνούν — ο θείος αγαπάει αυτή την κοπέλα... Χμ! Εγώ, 
θα την παντρευτώ, τάχα, ή όχι;» Τώρα ο νους μου δεν ξεκολλούσε απ' αυτό. 



3 
Ο ΘΕΙΟΣ 

ΟΜΟΛΟΓΩ, στάθηκα, σίγουρα, δειλός. Τα ρομαντικά μου όνειρα μου φάνηκαν ξαφνικά 
παραπάνω από περίεργα, θα τα 'λεγα και ανόητα, μόλις μπήκα με την άμαξα στο 
Στιεπαντσίκοβο. Η ώρα ήταν πέντε περίπου το απόγευμα. Ο δρόμος περνούσε άκρη-άκρη στο 
περιβόλι του αφεντικού. Είδα ξανά, ύστερα από πολλά χρόνια, το μεγάλο αυτό περιβόλι όπου 
είχα περάσει πολλές ευτυχισμένες μέρες της παιδικής μου ηλικίας και που αργότερα το 'βλεπα 
συχνά στον ύπνο μου, εκεί στους κοιτώνες των εκπαιδευτηρίων όπου σπούδαζα. Κατέβηκα από 
την άμαξα και πήρα το δρόμο μέσ' από το περιβόλι, ίσια για το σπίτι του οικοδεσπότη. Ήθελα 
πολύ να παρουσιαστώ αθόρυβα, να κατατοπιστώ και να μιλήσω πρώτα-πρώτα με το θείο. Έτσι 
κι έγινε. Από τη δεντροστοιχία με τις αιωνόβιες λεύκες έφτασα στο λιακωτό απ' όπου, από την 
τζαμόπορτα, έμπαιναν στον εσωτερικό διάδρομο για τα δωμάτια. Το λιακωτό είχε γύρω-γύρω 
παρτέρια με λουλούδια, και δυσκολευόσουν να το περάσεις από τις γλάστρες με ακριβά, 
σπάνια άνθη. Εδώ συνάντησα έναν από τους ντόπιους — το γέροντα Γαβρίλα που ήταν κάποτε 
υπηρέτης μου και τώρα τον είχε ο θείος επίτιμο, ας πούμε, καμαριέρη. Φορούσε τα γυαλιά του 
και κρατούσε στα χέρια του ένα τετράδιο και διάβαζε με μεγάλη προσοχή. Είχαμε συναντηθεί 
πριν από δυο χρόνια στην Πετρούπολη όπου είχε έρθει μαζί με το θείο, και γι' αυτό τώρα με 
γνώρισε αμέσως. Άρχισε να μου φιλεί τα χέρια με βουρκωμένα μάτια από τη χαρά του — τόση 
ήταν η φούρια του που του 'πεσαν κάτω τα γυαλιά. Η αγάπη του με συγκίνησε πολύ. Αλλά, 
συγχυσμένος ακόμα από τη συζήτηση που είχα με τον κύριο Μπαχτσιέγιεφ, πρόσεξα πριν απ' 
όλα το περίεργο τετράδιο στα χέρια του Γαβρίλα. 

 —Τι είν' αυτό, Γαβρίλα — άρχισαν τάχα να μαθαίνουν και σένα φραντσέζικα; ρώτησα. 

 —Με μαθαίνουν, παιδί μου, τώρα στα γεράματα, λες κι είμαι μακροπούλι που το μερεύουν, 
είπε ο Γαβρίλα περίλυπος. 

—Ο Φομά ο ίδιος σου τα μαθαίνει; 

 —Αυτός, παιδί μου. Μυαλωμένος άνθρωπος πρέπει να είναι. 

—Ναι, δε λέω, έξυπνος! Μιλάτε κιόλας; 

—Όχι, με το τετράδιο, παιδί μου. 

 —Αυτό που κρατάς στα χέρια σου; Α, βλέπω, γαλλικές λέξεις με ρωσικά γράμματα — τα 
καταφέρνεις! Δεν είναι τάχα, ντροπή, Γαβρίλα, να κάνει κουμάντο ένας βλάκας, ένας ηλίθιος; 
έβαλα τις φωνές έχοντας ξεχάσει την καλή ιδέα μου για τον Φομά Φομίτς ύστερα από τις 
συζητήσεις, πριν από μια-δυο ώρες μάλιστα, με τον κύριο Μπαχτσιέγιεφ. 

 —Γιατί είναι βλάκας, παιδί μου — αυτός δεν είναι, τάχα, που λέει τι να κάνουν τ' αφεντικά 
μας; 

 —Χμ! Μπορεί να 'χεις και δίκιο, Γαβρίλα, μουρμούρισα, επιφυλακτικός ύστερα από την 
παρατήρηση αυτή. Καλά, πήγαινέ με τώρα στο θείο! 



 —Γεράκι μου, εσύ! Δεν μπορώ να παρουσιαστώ μπροστά του, δεν τολμάω! Άρχισα να τον 
φοβάμαι, τον Φομά Φομίτς λέω. Να, εδώ περνώ την ώρα μου, ο κακότυχος, και τρέχω να 
κρυφτώ πίσω από τα λουλούδια μόλις τον δω να 'ρχεται κατά δω. 

—Και γιατί τον φοβάσαι; 

—Δεν ήξερα σήμερα το μάθημα· ο Φομά Φομίτς με πρόσταξε να γονατίσω, μα εγώ αρνήθηκα 
— γέρος άνθρωπος, παιδί μου! Τέτοια αστεία δεν ταιριάζουν στην ηλικία μου, Σεργκέι 
Αλεξάντροβιτς. Ο κύριος απόρησε γιατί να μην κάνουμε αυτό που μας λέει ο Φομά Φομίτς. 
«Αυτός, μου λέει, γέρο-τράγο, φροντίζει να σε μορφώσει, θέλει να σε μάθει προφορά». 
Πηγαίνω κι εγώ, το λοιπόν, κι άρχισα σιγά-σιγά από το αλφάβητο. Απόψε, είπε ο Φομά Φομίτς, 
θα κάνει ξανά εξέταση. 

 Σχημάτισα την εντύπωση πως εδώ κάτι δεν πηγαίνει καλά. Με αυτά τα γαλλικά έχει σχέση 
κάποια ιστορία, σκέφτηκα, που ο γέρος αποφεύγει να μου την εξηγήσει. 

 —Μια ερώτηση, Γαβρίλα: δε μου λες, πώς είναι — εμφανίσιμος, ψηλός, ε; 

 —Για τον Φομά Φομίτς λέτε; Όχι, παιδί μου, ένας μισός ανθρωπάκος είναι. 

 —Χμ! Περίμενε, Γαβρίλα, κι αυτά όλα θα ταχτοποιηθούν σίγουρα, και γρήγορα μάλιστα! Μα... 
ο θείος πού είναι; 

 —Είναι πίσω από το στάβλο με κάτι μουζίκους· ήρθαν από την Καπιτονόφκα για να τον 
παρακαλέσουν! Έμαθαν πως τους περνάνε στον Φομά Φομίτς. Θέλουν να μη γίνει αυτό, δεν το 
δέχονται. 

—Και γιατί πίσω από το στάβλο; 

—Να, γιατί φοβάται, παιδί μου... 

 Και πραγματικά, βρήκα το θείο πίσω από το στάβλο. Εκεί, στην αυλή, στεκόταν μπροστά σε 
πέντε-δέκα μουζίκους που του μιλούσαν με σεβασμό και τον θερμοπαρακαλούσαν για κάτι. Ο 
θείος τους έδινε εξηγήσεις με ζωηρές χειρονομίες. Πλησίασα και τον φώναξα. Γύρισε το κεφάλι 
του, με είδε, και τρέξαμε κι αγκαλιαστήκαμε. 

Η χαρά του ήταν πολύ μεγάλη — έφτανε τα όρια του ενθουσιασμού. Με αγκάλιαζε, έσφιγγε τα 
χέρια μου... Του είχαν φέρει, λες, το γιο του που είχε σωθεί από κάποιο θανάσιμο κίνδυνο. Το 
ίδιο όπως κι εγώ — είχα, λες, σώσει και τον ίδιο με τον ερχομό μου από κάποιο θανάσιμο 
κίνδυνο, έβαζα τέρμα στις απερισκεψίες του, του 'φερνα την αιώνια ευτυχία και τη χαρά — σ' 
αυτόν και σ' όσους τον αγαπούν. Ο θείος δε θα συμφωνούσε ποτέ να μονοπωλήσει την 
ευτυχία. Ύστερα από τον πρώτο ενθουσιασμό φάνηκε ανήσυχος, σαν κάτι να τον απασχολούσε, 
τα μπέρδευε. Με τάραξε στις ερωτήσεις, ήθελε να με παρουσιάσει γρήγορα γρήγορα στους 
δικούς του. Ξεκινήσαμε, αλλά ο θείος μετάνιωσε — ήθελε τώρα να με παρουσιάσει πρώτα 
στους μουζίκους. Έγινε κι αυτό, και ύστερα, θυμάμαι, άρχισε ξαφνικά να μου λέει, άγνωστο 
γιατί, για κάποιον κύριο Κορόφκιν, έναν παράξενο τύπο, έλεγε, που τον είχε συναντήσει πριν 
από τρεις μέρες κάπου στο δημόσιο δρόμο και που τον περίμενε σήμερα ανυπόμονα να τον 



φιλοξενήσει. Άφησε ήσυχο ύστερα και τον Κορόφκιν κι άρχισε να μου μιλάει γι' άλλα 
πράγματα. Εγώ τον κοίταζα και τον καμάρωνα. Απαντώντας στις βιαστικές ερωτήσεις του, είπα 
ότι δεν είχα καμιά διάθεση να γίνω στρατιωτικός — ήθελα ν' ασχοληθώ με την επιστήμη. Ο 
θείος, μόλις άκουσε για επιστήμη, σούφρωσε τα φρύδια και πήρε ύφος παράξενα σοβαρό. 
Ακούγοντας πως τον τελευταίο καιρό είχα ασχοληθεί με την ορυκτολογία, σήκωσε το κεφάλι, 
κοίταξε αγέρωχα γύρω του, έτσι που λες και ο ίδιος, μόνος του, χωρίς καμιά ξένη βοήθεια, είχε 
ανακαλύψει όλη την ορυκτολογία και έγραψε πολλά σχετικά βιβλία. Έχω πει ότι σεβόταν τη 
λέξη «επιστήμη» με τη μεγαλύτερη αφιλοκέρδεια, πολύ περισσότερο που και ο ίδιος δεν είχε 
ιδέα απ' αυτή. 

 —Εχ, παιδί μου, υπάρχουν στον κόσμο άνθρωποι που γνωρίζουν όλα τα μυστήρια· μου 'λεγε 
κάποτε με τα μάτια του να λάμπουν από ενθουσιασμό. Τους κάνεις παρέα, τους ακούς να 
μιλάνε και βλέπεις ότι εσύ δεν καταλαβαίνεις τίποτα, μα η καρδιά σου έχει πανηγύρι. Και γιατί; 
Γιατί εδώ υπάρχει ωφέλεια, εδώ υπάρχει μυαλό, υπάρχει γενική ευτυχία! Έτσι ακριβώς το 
καταλαβαίνω εγώ. Ορίστε, εγώ σήμερα ταξιδεύω με τρένο, μα ο Ιλιούσια μου αύριο μπορεί να 
πετάξει, να ταξιδέψει με τον αέρα... Λοιπόν, και τελικά, και το εμπόριο, η βιομηχανία — αυτά 
όλα, ας πούμε, είναι, ρεύματα... δηλαδή θέλω να πω ότι, όπως και να το πάρεις, ωφέλιμο 
είναι... Ναι, ωφέλιμο — έτσι δεν είναι; 

Μα ας ξαναγυρίσουμε στη συνάντησή μας. 

—Μια στιγμή, φίλε μου, περίμενε, ξανάρχισε να λέει γρήγορα και τρίβοντας τα χέρια του, θα 
τον δεις τον άνθρωπο! Είναι ένας χαρακτήρας σπάνιος, σου λέω, μορφωμένος, επιστήμονας· 
θα μείνει αιώνιο τ' όνομά του. Ωραία φρασούλα, ε: «θα μείνει αιώνιο!» Μου το εξήγησε αυτό ο 
Φομά... Περίμενε, θα σε συστήσω. 

—Για τον Φομά Φομίτς τα λέτε αυτά, θείε; 

 —Όχι, όχι, φίλε μου! Τα είπα για τον Κορόφκιν. Δηλαδή και ο Φομά το ίδιο είναι, κι αυτός... 
Μα τώρα σου μιλούσα για τον Κορόφκιν, πρόσθεσε, άγνωστο γιατί κατακόκκινος και σαν 
συγχυσμένος από το όνομα Φομά. 

—Και ποια είναι η επιστήμη του, θείε; 

 —Όχι μια επιστήμη· επιστήμες να λες, πολλές επιστήμες! Μόνο που δεν μπορώ να πω ποιες 
ακριβώς, αλλά — επιστήμες. Μιλάει για σιδηροδρόμους! Και ξέρεις... πρόσθεσε ο θείος 
χαμηλόφωνα, κλείνοντας με σημασία το δεξιό μάτι, έχει και κάποιες φιλελεύθερες ιδέες! Το 
πρόσεξα, ακούγοντας να μιλάει για την οικογενειακή ευτυχία... Κρίμα που λίγα μπόρεσα να 
καταλάβω (πού καιρός!), αλλιώς θα σου τα 'λεγα όλα μοτ-α-μο. Και, επιπλέον, είναι άνθρωπος 
ευγενέστατος! Τον προσκάλεσα να τον φιλοξενήσω. Τον περιμένω να φανεί από ώρα σε ώρα. 

 Στο μεταξύ, οι μουζίκοι με κοίταζαν με ανοιχτά τα στόματα και γουρλωμένα τα μάτια, λες κι 
έβλεπαν θαύμα. 

 —Ακούστε, θείε, του 'κοψα τη φόρα, δεν ξέρω, ίσως να ενόχλησα τους μουζίκους. Σίγουρα, 
κάτι θέλουν. Έχουν κανένα πρόβλημα; Εγώ, ομολογώ, κάτι υποψιάζομαι και πολύ θα 
χαιρόμουν να τους άκουγα. 



Ο θείος ανησύχησε ξαφνικά και τον πήρε η φούρια. 

 —Αχ, ναι! Και το είχα ξεχάσει! να, βλέπεις... τι να κάνω μ' αυτούς; Τους πέρασε από το μυαλό 
—και θα ήθελα να ξέρω ποιος πρώτος είχε την ιδέα— ότι τους παραδίνω, όλη την Καπιτονόφκα 
— τη θυμάσαι την Καπιτονόφκα; πηγαίναμε αμαξάδα εκεί τα βράδια με τη μακαρίτισσα την 
Κάτια — όλη, που λες, την Καπιτονόφκα μαζί με τις εξήντα οχτώ ψυχές στον Φομά Φομίτς! «Δε 
θέλουμε να φύγουμε από σένα, αυτό μόνο!» λένε. 

 —Και δεν είναι αλήθεια αυτό θείε; δεν του δίνεις, ε, την Καπιτονόφκα; ξεφώνισα πάνω στον 
ενθουσιασμό μου. 

 —Ούτε και μου πέρασε από το νου ένα τέτοιο πράγμα! Κι εσύ από ποιον το 'μαθες αυτό; 
Κάποια φορά ξεστόμισα κάτι, και να που έκανε το γύρο του κόσμου, πρόσθεσε κοιτάζοντάς με 
δισταχτικά, λες και είχε καταλάβει κιόλας ότι κι εγώ δε χωνεύω τον Φομά Φομίτς. Αυτός, φίλε 
μου, είναι ένας τέτοιος άνθρωπος... 

 —Δε θέλουμε άλλον... κανέναν άλλον δε θέλουμε! έσκουξαν ξαφνικά όλοι μαζί οι μουζίκοι. 
Είσαστε ο πατέρας μας κι εμείς είμαστε τα παιδιά σας! 

 —Ακούστε, θείε, εγώ τον Φομά Φομίτς δεν τον είδα ακόμα, αλλά... βλέπετε... κάτι άκουσα. Δε 
σας κρύβω ότι συνάντησα σήμερα τον κύριο Μπαχτσιέγιεφ. Έτσι κι αλλιώς, για την ώρα έχω τις 
επιφυλάξεις μου. Τέλος πάντων, αφήστε τους μουζίκους να φύγουν για να κουβεντιάσουμε οι 
δυο μας. Ομολογώ, ήρθα για να... 

 —Ακριβώς, ακριβώς! με πρόλαβε ο θείος. Θα διώξουμε τους μουζίκους, και ύστερα θα τα 
πούμε οι δυο μας με την ησυχία μας, φιλικά, σοβαρά! Λοιπόν, συνέχισε γρήγορα-γρήγορα 
γυρίζοντας κατά τους μουζίκους, πηγαίνετε τώρα, φίλοι μου. Και να παρουσιαζόσαστε σε μένα, 
πάντα σε μένα, κάθε φορά που είναι ανάγκη· απευθείας σε μένα, και όποια ώρα να 'ναι. 

 —Πατέρα μας εσύ! Είσαστε ο πατέρας μας κι είμαστε τα παιδιά σας! Μη μας παραδίνεις στα 
χέρια του Φομά Φομίτς! Σας το ζητάει χάρη όλη η φτωχολογιά! φώναξαν άλλη μια φορά οι 
μουζίκοι. 

—Άκου οι χαζοί! μα δε θα σας παραδώσω, σας λένε! 

 —Θα μας μάθει αυτός καλά γράμματα. Τους ντόπιους, εδώ, δεν τους αφήνει σε χλωρό κλαρί. 

 —Τι, σας μαθαίνει κι εσάς γαλλικά; έβαλα τις φωνές εγώ, σχεδόν τρομαγμένος. 

—Όχι, πατερούλη, για την ώρα μας λυπήθηκε ο θεός! απάντησε ένας μουζίκος, μεγάλος λογάς, 
φαίνεται, ρούσος, με μια τεράστια φαλάκρα ως πίσω στο σβέρκο και μ' ένα μακρύ, αραιό, 
γενάκι, σαν σφήνα, που κουνιόταν ολόκληρο σαν ζωντανό, τη στιγμή που μιλούσε. Όχι, 
αφεντικό, ως την ώρα, μας λυπάται ο θεός. 

—Και τι σας μαθαίνει, λοιπόν; 

 —Μας λέει, αν αγαπάτε, ν' αγοράσουμε μια χρυσή κασέλα και να βάζουμε μέσα χάλκινα 



γρόσια [πεντάρες]. Αυτή την έννοια έχουν τα λόγια του. 

—Δηλαδή, τι θέλει να πει μ' αυτό; 

 —Σεριόζια! μην ακούς, αυτό είναι συκοφαντία! έβαλε τις φωνές ο θείος, κατακόκκινος και σε 
τρομερή σύγχυση. Οι χαζοί, δεν κατάλαβαν τι τους έλεγε! Έτσι το είπε... Τι χάλκινα γρόσια και 
κουραφέξαλα!.. Μα εσύ, μη χώνεις παντού τη μύτη σου, μην ξελαρυγγιάζεσαι, μάλωσε το 
μουζίκο, για καλό δικό σου το είπαν, βλάκα, κι εσύ δεν ξέρεις τι σου γίνεται. Και γκρινιάζεις κι 
από πάνω! 

—Συγνώμη, θείε, και τα γαλλικά; 

 —Αυτό είναι για να μάθουν την προφορά, Σεριόζια μου, μόνο για την προφορά, είπε ο θείος 
απολογητικά. Ο ίδιος το είπε — για να τους μάθει προφορά... Ύστερα, εδώ έγινε μια παράξενη 
ιστορία — εσύ δεν την ξέρεις, και γι' αυτό δεν μπορείς να κρίνεις. Πρέπει, φίλε μου, να μπεις 
καλά στην υπόθεση και ύστερα να κατηγορείς. Να κατηγορεί κανείς είν' εύκολο πράγμα! 

 —Άκου πράγματα! φώναξα εγώ φουρκισμένος, γυρίζοντας ξανά κατά τους μουζίκους. Να του 
κλείσετε το στόμα, και να μη λέει αυτός ό,τι του κατέβει. Δεν είναι δυνατόν ο Φομά Φομίτς — 
τι να σας πω! Γλώσσα έχετε; 

 —Ξέρετε σεις κανένα ποντίκι που θα πάει να κρεμάσει την κουδούνα στο λαιμό του γάτου; 
«Εγώ, λέει, εσένα, τον αγράμματο μουζίκο, θα σε μάθω καθαριότητα και τάξη. Γιατί το 
πουκάμισό σου είναι λερωμένο;» Μα μέσα στον ιδρώτα ζει ο άνθρωπος, γι' αυτό είναι 
λερωμένο! Δεν μπορεί ν' αλλάζει κάθε μέρα πουκάμισο. 

—Ορίστε, ήρθε τις προάλλες στο αλώνι, πήρε το λόγο ένας άλλος μουζίκος, ψηλός κι αδύνατος, 
με μπαλωμένα ρούχα, με παλιοπάπουτσα και, σίγουρα, ένας από κείνους που είναι πάντα 
δυσαρεστημένοι από κάτι και πάντα κρατάνε για το τέλος ένα φαρμακερό λόγο. Ως τώρα 
κρυβόταν πίσω από τις πλάτες των άλλων μουζίκων, άκουγε με κατεβασμένα μούτρα και 
προσπαθούσε συνέχεια ν' αποφύγει ένα διφορούμενο χαμόγελο στο πρόσωπό του, γεμάτο 
πίκρα και πονηρία. Κόπιασε λοιπόν, η αφεντιά του στο αλώνι. «Ξέρετε, μας ρωτάει, πόσα 
βέρστια είναι αποδώ ως τον ήλιο;» Και ποιος το ήξερε; Αυτή η επιστήμη δεν είναι για μας· είναι 
για τ' αφεντικά. «Είσαι, λέει, βλάκας, κωθώνι, δεν ξέρεις το συμφέρον σου: εγώ, λέει, είμαι 
αστρονόμος! Εγώ έμαθα όλους τους πλανήτες τ' ουρανού». 

 —Καλά, σε ρώτησε πόσο είναι αποδώ ως τον ήλιο; μπήκε στη μέση ο θείος ζωηρεύοντας 
ξαφνικά και κάνοντάς μου νόημα χαμογελώντας, σαν να ήθελε να πει: «Κοίτα να δεις τι θα γίνει 
τώρα!» 

 —Ναι, ρώτησε για την απόσταση, απάντησε ανόρεχτα ο μουζίκος — δεν την περίμενε μια 
τέτοια ερώτηση. 

—Λοιπόν, πόση είναι, σας είπε; πόση ακριβώς; 

 —Εσείς το ξέρετε καλύτερα, εμείς είμαστε αγράμματοι άνθρωποι. 



—Εγώ το ξέρω, μα εσύ θυμάσαι; 

 —Θα είναι, είπε, πολλές χιλιάδες βέρστια. Είπε ένα μεγάλο νούμερο — θέλεις τρία κάρα για να 
το κουβαλήσεις. 

 —Κάτι τέτοιο, ας πούμε. Κι εσύ νόμιζες πως είναι κανένα βέρστι και πως αν απλώσεις το χέρι 
σου θα τον πιάσεις, ε; Όχι, φίλε, η γη είναι σαν μια στρογγυλή μπάλα, καταλαβαίνεις;.. 
συνέχισε ο θείος, φτιάχνοντας με το χέρι στον αέρα μια κουλούρα. 

Ο μουζίκος χαμογέλασε πικρά. 

—Ναι, σαν μπάλα! Στέκεται στον αέρα μόνη της και φέρνει βόλτες γύρω από τον ήλιο. Κι ο 
ήλιος στέκεται ακίνητος· εσύ νομίζεις πως γυρίζει. Τι πράγμα κι αυτό, ε! Αυτό, λένε, το 
ανακάλυψε ο κάπταιν Κουκ, ο θαλασσοπόρος... Ο διάολος ξέρει ποιος το ανακάλυψε, 
πρόσθεσε χαμηλόφωνα γυρίζοντας κατά μένα. Πού να το ξέρω κι εγώ... Εσύ, ξέρεις, τάχα, την 
απόσταση ως τον ήλιο; 

 —Ξέρω, θείε, λέω εγώ, κοιτάζοντας γύρω μου με απορία, μα να τι σκέφτομαι: από 
αγραμματοσύνη και τσαπατσουλιά· είναι το ίδιο πράμα· και, από το άλλο μέρος... να μάθεις, 
λέει, τους μουζίκους αστρονομία... 

 —Αυτό να μου πεις! τόνισε ο θείος, ενθουσιασμένος από τη φράση μου που τη βρήκε 
πετυχημένη. Ευγενής έννοια! Ακριβώς: τσαπατσουλιά! Αυτό έλεγα πάντα... δηλαδή, δεν το έχω 
πει ποτέ, αλλά το αισθανόμουν. Ακούστε, γύρισε κατά τους μουζίκους, αυτό είναι: η 
αμορφωσιά είναι κι αυτή μια τσαπατσουλιά, χάλι και κακό! Αυτός είναι και ο λόγος που ήθελε 
ο Φομά να σας μάθει πέντε πράγματα. Για το καλό σας πήγαινε, κι όχι για τίποτ' άλλο. Μα, 
όπως και να 'ναι, το στρατιωτικό είναι κείνο που αξίζει — όποιο βαθμό και να 'χει κανείς. 
Βέβαια, είναι και η επιστήμη, δε λέω! Καλά, καλά, φίλοι μου, πηγαίνετε τώρα στην ευχή του 
θεού, και χαίρομαι, πολύ χαίρομαι... να είσαστε ήσυχοι, δε θα σας εγκαταλείψω. 

—Να μας υποστηρίξεις, πατερούλη μας! 

—Να 'χεις το νου σου, αφεντικό! 

Έλεγαν οι μουζίκοι γονατιστοί τώρα. 

 —Ε, ε! αυτό που κάνετε είναι χαζομάρα! Το θεό και τον τσάρο να προσκυνάτε, και όχι εμένα... 
Λοιπόν, πηγαίνετε, να είσαστε φρόνιμοι, σας αξίζει η συμπάθεια, έννοια σας κι εγώ θα 
φροντίσω για όλα... Ξέρεις, γυρίζει ξαφνικά σε μένα μόλις έφυγαν οι μουζίκοι, λάμποντας, λες 
από χαρά, αρέσει στο μουζίκο ο καλός ο λόγος, μα κι ένα δωράκι δε βλάφτει. Γι' αυτό, κάποιο 
δώρο θα τους κάνω — ε; Τι λες κι εσύ; Έτσι, για να γιορτάσουμε τον ερχομό σου... Να κάνω ή 
όχι ένα δωράκι; 

 —Μα εσείς, θείε, είσαστε, λες, ο Φλορ Σιλίν, ένας ευεργέτης, όπως βλέπω. 

—Τι να κάνουμε, παιδί μου: πρέπει να γίνει κι αυτό. Από καιρό είχα στο νου να τους κάνω ένα 
δώρο, πρόσθεσε, σαν να ήθελε να ζητήσει συγνώμη γιατί είχε αργήσει. Και δε μου λες, σου 



φαίνεται αστείο που έκανα μάθημα στους μουζίκους; Το 'κανα αυτό από τη χαρά μου που σε 
είδα, Σεριόζια. Απλούστατα, ήθελα να μάθει κι αυτός, ο μουζίκος, την απόσταση ως τον ήλιο — 
κι έμεινε με το στόμα ανοιχτό. Σπάζεις πλάκα βλέποντάς τον, το μουζίκο, να τα χάνει... γλεντάς, 
ας πούμε, την υπόθεση. Μόνο, ξέρεις, κοίτα να μην πεις τίποτα στο σπίτι ότι εγώ έπιασα ψιλή 
κουβέντα με τους μουζίκους. Εγώ επίτηδες, ξέρεις, τους τράβηξα πίσω από το στάβλο, για να 
μη βλέπει κανένας. Πες πως δεν έγινε τίποτα: είναι λεπτή υπόθεση· μα κι αυτοί οι ίδιοι ήρθαν 
κρυφά. Αυτό που έκανα δεν ήταν και λίγο γι' αυτούς... 

 —Λοιπόν, καλώς σας βρήκα, θείε! άρχισα εγώ για ν' αλλάξω κουβέντα — ήθελα να φτάσω το 
γρηγορότερο στο κύριο θέμα. Σας ομολογώ πως με το γράμμα σας τόσο απόρησα που... 

 —Ούτε λέξη γι' αυτό, παιδί μου! μου 'κοψε τη φόρα ο θείος ψιθυριστά και σαν τρομαγμένος. 
Αργότερα, αυτά όλα θα ξεκαθαρίσουν αργότερα. Εγώ, ίσως και έφταιξα απέναντί σου, και 
μάλιστα πολύ να έφταιξα, αλλά... 

—Φταίξατε απέναντί μου, θείε, είπατε; 

 —Σου είπα: αργότερα, αργότερα! θα ξεκαθαριστούν όλα. Ολόκληρο παλικάρι έγινες! Σε 
κοιτάζω και σε καμαρώνω! Και να 'ξερες με τι λαχτάρα σε περίμενα, ήθελα να πω τον πόνο 
μου... που λένε· είσαι ένας επιστήμονας, είσαι ο μοναδικός μου... εσύ και ο Κορόφκιν. Πρέπει 
να σου τονίσω ότι όλοι εδώ θα θυμώσουν μαζί σου. Κοίτα να είσαι όσο μπορείς πιο 
προσεχτικός, να μην πέσεις σε καμιά γκάφα! 

 —Να θυμώσουν μαζί μου, είπατε; ρώτησα και κοίταξα με απορία το θείο — δεν μπορούσα να 
καταλάβω πώς ήταν δυνατόν να θυμώσουν μαζί μου άνθρωποι που μου ήταν τελείως άγνωστοι 
ακόμα. Γιατί να θυμώσουν, τάχα; 

—Ναι, μαζί σου, παιδί μου. Τι να κάνουμε! Ο Φομά Φομίτς λίγο-πολύ... από κοντά και η μαμά. 
Γενικά, να είσαι προσεχτικός, σεμνός, να μην αντιμιλάς — αλλά η σεμνότητα είναι το πρώτο... 

—Μπροστά σ' αυτόν τον Φομά Φομίτς, θείε; 

 —Τι να κάνουμε, παιδί μου! φυσικά, εγώ δεν παίρνω το μέρος του. Έτσι κι αλλιώς, είναι ένας 
άνθρωπος μ' ελαττώματα ίσως, και μάλιστα σήμερα, αυτή τη στιγμή... Αχ, Σεριόζια, παιδί μου, 
να ξέρατε πόσο με ανησυχούν αυτά όλα! Και θα μπορούσε να τ' αποφύγει κανείς, θα 
μπορούσαμε να είμαστε όλοι ευτυχισμένοι — πολύ θα το μπορούσαμε!... Μα, επιτέλους, και 
ποιος δεν έχει ελαττώματα, βρε αδερφέ; Κι εμείς δεν είμαστε από χρυσάφι... 

 —Να με συγχωρείτε, θείε, θα σας πω κάτι: να εξετάσετε τι κάνει... 

 —Εχ, παιδί μου! Αυτά όλα είναι κουτσομπολιά και τίποτα παραπάνω! Ορίστε, για παράδειγμα, 
θα σου διηγηθώ κάτι: σήμερα τα 'χει βάλει μαζί μου, και γιατί, νομίζεις; Να σου πω — ίσως να 
φταίω κι εγώ. Αλλά καλύτερα να σου το πω ύστερα... 

 —Όπως και να 'ναι, θείε, ξέρετε, σχετικά μ' αυτό, μου κατέβηκε μια ιδέα, τον σταμάτησα στη 
βιασύνη μου να φανερώσω την ιδέα μου· είχα τη γνώμη πως και οι δυο μας βιαστήκαμε. 
Πρώτα-πρώτα, αυτός χρημάτισε παλιάτσος: αυτό δηλητηρίασε, τραυμάτισε, πρόσβαλε τα 



ιδανικά του, κι έγινε χαρακτήρας κακός, άρρωστος, μισεί, ας πούμε, όλο τον κόσμο... Μα αν τον 
συμφιλιώσουμε με τους ανθρώπους, αν τον κάνουμε να ξαναβρεί τον εαυτό του... 

 —Ακριβώς, αυτό 'ναι! ξεφώνισε ο θείος ενθουσιασμένος, ακριβώς αυτό που λες είναι! Η πιο 
ευγενής ιδέα! Και μάλιστα θα ήταν ντροπή, αγένεια να τον κατακρίνουμε! Ακριβώς!.. Αχ, παιδί 
μου, με καταλαβαίνεις, βλέπω· μου 'φερες την παρηγοριά! Μόνο η ταχτοποίηση να μου πεις 
πώς θα γίνει! Ξέρεις, φοβάμαι να παρουσιαστώ τώρα εκεί. Εσύ, βέβαια, ήρθες, και καλώς 
ήρθες, αλλά εγώ, σίγουρα, θα βρω τον μπελά μου! 

 —Αν είν' έτσι, θείε... έκανα να πω συγχυσμένος απ' αυτή την ομολογία. 

 —Όχι, όχι! κανένα πρόβλημα! έβαλε τις φωνές πιάνοντάς με από τα χέρια. Είσαι επισκέπτης 
μου και έτσι το θέλω! 

Οι απορίες μού γεννιόντουσαν απανωτές. 

 —Θείε, θέλω να μου πείτε τώρα, αυτή τη στιγμή, άρχισα με σοβαρότητα, για ποιο λόγο με 
καλέσατε να 'ρθω εδώ; τι περιμένετε από μένα και, το κυριότερο, σε τι φταίξατε απέναντί μου; 

 —Παιδί μου, ούτε και να ρωτάς! αργότερα, ύστερα! Αυτά όλα θα ξεκαθαριστούν αργότερα, 
σου λέω. Εγώ, ίσως και να φταίω σε πολλά, μα ήθελα να ενεργήσω σαν τίμιος άνθρωπος, και... 
και... κι εσύ να την παντρευτείς, ακούς; Παντρέψου την, αν έχεις μέσα σου έστω και μια σταλιά 
ευγένεια! πρόσθεσε κατακόκκινος από κάποιο ξαφνικό ξέσπασμα, κι έσφιξε δυνατά και μ' 
ενθουσιασμό το χέρι μου. Ως εδώ όμως, ούτε άλλη λέξη! Δε θ' αργήσεις να τα μάθεις όλα. Από 
σένα θα εξαρτηθεί... Το κυριότερο τώρα είναι ν' αρέσεις, να κάνεις καλή εντύπωση. Και να μην 
τα χάσεις. 

 —Μα, θείε μου, ποιος βρίσκεται, επιτέλους, εδώ στο σπίτι. Εγώ, ομολογώ, από κοινωνία λίγα 
πράγματα... 

—Πώς; φοβάσαι, λοιπόν; με σταμάτησε ο θείος μ' ένα χαμόγελο. Δεν είναι τίποτα! να 'χεις 
θάρρος! το κυριότερο είναι το θάρρος, να μη φοβάσαι. Εγώ φοβάμαι για σένα. Ρωτάς ποιος 
είναι στο σπίτι, ε;... Πρώτα-πρώτα η μαμά, βιάστηκε να πει. Τη θυμάσαι τη μαμά, ή όχι; Είναι 
μια θαυμάσια, ευγενέστατη κυρία· χωρίς απαιτήσεις — μπορώ να το πω αυτό· της παλιάς 
σχολής λίγο-πολύ, αλλά καλύτερα έτσι. Ξέρεις, δε λείπουν οι ιδιοτροπίες — καμιά φορά τα 
βάζει και μαζί μου, μα φταίω κι εγώ... το ξέρω, ναι, φταίω! Μ' ένα λόγο, είναι η grande dame 
[μεγάλη κυρία], η στρατηγίνα... και ξέρεις — ο άντρας της ήταν ένας θαυμάσιος άνθρωπος: 
πρώτα-πρώτα, ήταν στρατηγός, πολύ μορφωμένος, δεν άφησε περιουσία, αλλά είχε ένα σωρό 
τραύματα· μ' ένα λόγο, όλοι του είχαν μεγάλο σεβασμό! Ύστερα είναι η δεσποινίς 
Περεπελίτσινα. Αυτή... δεν ξέρω... τώρα τελευταία... παρουσιάζει ένα χαρακτήρα... τι να σου 
πω... Μα δεν μπορούμε και να κατακρίνουμε όλο τον κόσμο... Ο θεός να την έχει καλά... Μη 
νομίζεις πως είναι δα και καμιά τυχαία. Είναι κόρη αντισυνταγματάρχη, ξέρεις. Το δεξί χέρι της 
μαμάς, που λες! Ύστερα είναι η αδελφούλα Πρασκόβια Ιλίνιτσνα. Γι' αυτή δεν έχω πολλά να 
σου πω: απλή, καλοσυνάτη· πολυάσχολη, θα μου πεις, μα χρυσή καρδιά! και, ξέρεις, η καρδιά 
ό,τι αξίζει — μεγαλοκοπέλα, θα μου πεις, αλλά κείνος ο παράξενος ο Μπαχτσιέγιεφ 
τσιμπήθηκε· φαίνεται, πάμε για προξενιό. Εσύ, τσιμουδιά γι' αυτό, ε; για την ώρα, είναι 
μυστικό! Ποιον άλλον έχουμε δικό μας; για τα παιδιά τι να σου πω — θα τα δεις κι ο ίδιος. Ο 



Ιλιούσκα έχει αύριο την ονομαστική του γιορτή... Μα, είδες — λίγο έλειψε να το ξεχάσω: 
φιλοξενούμε έναν ολόκληρο μήνα τώρα τον Ιβάν Ιβάνιτς Μιζίντσικοφ — πέφτει δεύτερος 
ξάδερφός σου, μου φαίνεται· ναι, δεύτερος ξάδερφος! λίγο καιρό έχει που αποστρατεύτηκε — 
ήταν ουσάρος, υπολοχαγός· νέος άνθρωπος ακόμα. Ευγενέστατος τύπος! μα, ξέρεις, τόσο 
σπάταλος που, τι να σου πω; πότε, βρε αδερφέ, προλάβαινε να τα χαλάει! Όπως και να 'ναι, 
δεν είχε, εδώ που τα λέμε, και καμιά οικονομική άνεση — δανεικά πάνω στα δανεικά... Τώρα 
τον έχω εδώ. Δεν τον ήξερα καθόλου — μου ήρθε συστημένος. Καλός, ήσυχος, σεβαστός. 
Στόμα έχει και μιλιά δεν έχει. Ο Φομά, γι' αστεία, τον βάφτισε «ο σιωπηλός άγνωστος» — δεν 
του κακοφαίνεται, μπα, καθόλου! Ο Φομά είναι ευχαριστημένος· λέει για τον Ιβάν ότι είναι ένα 
ανθρωπάκι. Κείνος όμως δεν του γυρίζει λόγο, και σε όλα δε λέει ποτέ όχι. Χμ! αποβλάκωση... 
Δε βαριέσαι, ο θεός να τον έχει καλά! Θα τον γνωρίσεις. Υπάρχουν κι επισκέπτες από την πόλη: 
ο Πάβελ Σιμιόνιτς Ομπνόσκιν με τη μητέρα του — νεαρός ακόμα, αλλά πολύ μυαλωμένος 
άνθρωπος: με ώριμες, σταθερές ιδέες... πώς να σου πω για να καταλάβεις· κι ακόμα — από 
ηθική άποψη, εξαίρετος· και αυστηρή ηθική, ε; Τέλος, φιλοξενούμε κάποια Τατιάνα Ιβάνοβνα, 
μακρινή συγγενή μας, θα τη γνωρίσεις κι αυτή, γεροντοκόρη, είναι αλήθεια, αλλά μια δεσποινίς 
με πολλές χάρες· και με πολλά λεφτά — και για να καταλάβεις, μπορεί ν' αγοράσει δυο χωριά 
σαν το δικό μου εδώ — από κληρονομιά· προτού την πάρει, ζητιάνευε. Εσύ, Σεριόζια, 
κουμπωμένος, ε: είναι βλαμμένη, ένας χαρακτήρας, τι να σου πω; — φαντασιόπληχτη. Είσαι 
τόσο έξυπνος εσύ που θα καταλάβεις — τη βρήκαν και συφορές, την κακομοίρα! Και ξέρεις, 
χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή με τον άνθρωπο που έχει περάσει πολλά! Εσύ, μη βάζεις 
τίποτα με το νου σου. Φυσικά, υπάρχουν αδυναμίες: βιαζόμαστε καμιά φορά, να, αν θα σου 
πει κάτι που δεν ταιριάζει, εσύ μη νομίσεις πως λέει ψέματα... αυτό βγαίνει από μια αγνή, 
ευγενική καρδιά· μα κι αν ακόμα πει ψέματα, αυτό γίνεται μόνο και μόνο από μια παραπανίσια 
ψυχική ευγένεια — καταλαβαίνεις τώρα, ε; 

Μου έδωσε την εντύπωση ότι δεν ήξερε τι έλεγε. 

 —Ακούστε, θείε, είπα εγώ, το ξέρετε πόσο σας αγαπώ, και να με συγχωρείτε, αν σας ρωτήσω 
έτσι στα ίσια: θα παντρευτείτε κάποια εδώ ή όχι; 

—Και ποιος σου το είπε αυτό; αντιρώτησε κατακόκκινος σαν μωρό. Κοίτα, παιδί μου, θα σου τα 
πω όλα από την αρχή: πρώτα-πρώτα, δεν έχω σκοπό να παντρευτώ. Η μαμά, από κοντά και η 
αδερφή, και πιο πολύ ο Φομά Φομίτς που, ξέρεις, η μαμά τον λατρεύει —και με το δίκιο της 
γιατί έχει κάνει πολλά γι' αυτή, βλέπεις— όλοι τους θέλουν να παντρευτώ αυτή την Τατιάνα 
Ιβάνοβνα — αυτό λέει η λογική, δηλαδή συμφέρει όλη την οικογένεια. Φυσικά, το καλό μου 
θέλουν — αυτό το καταλαβαίνω· μα εγώ δεν το 'χω στο νου μου να παντρευτώ — έχω δώσει το 
λόγο μου στον εαυτό μου. Όπως και να 'ναι, απόφυγα να δώσω απάντηση: ούτε ναι, ούτε όχι 
είπα. Αυτό συμβαίνει πάντα με μένα. Αυτοί νόμισαν πως εγώ συμφωνώ, και σίγουρα θέλουν, 
με την ευκαιρία της γιορτής, να ξεκαθαρίσω μια και καλή αύριο τη θέση μου... και γι' αυτό 
βλέπω να γίνονται ένα σωρό φροντίδες, και δεν ξέρω τι απόφαση να πάρω! Δεν ξέρω και γιατί 
ο Φομά Φομίτς τα 'χει βάλει και μαζί μου· και η μαμά το ίδιο. Σου ομολογώ ότι περίμενα σένα 
και τον Κορόφκιν... συμπαράσταση, να το πούμε έτσι... ζητάω. 

—Και σε τι θα βοηθήσει εδώ ο Κορόφκιν, θείε; 

 —Θα βοηθήσει, παιδί μου, θα βοηθήσει — είναι τέτοιος άνθρωπος αυτός· μ' ένα λόγο — 
επιστήμη, παιδί μου! Βασίζομαι σ' αυτόν με κλειστά τα μάτια, που λένε: δεν πέφτει ποτέ έξω! 
Να τον ακούσεις πώς μιλάει για την οικογενειακή ευτυχία! Δε λέω, έλπιζα και από σένα· 



σκεφτόμουν: θα τους ανοίξεις τα μάτια. Κρίνε κι εσύ ο ίδιος: ας υποθέσουμε, είμαι φταίχτης, 
ότι πραγματικά φταίω εγώ — τα καταλαβαίνω αυτά όλα, δεν είμαι αναίσθητος. Ίσως κάποτε να 
μου το συγχωρήσουν αυτό! Τότε που θα 'χει περάσει η ζωή μας!.. Εχ, παιδί μου, πόσο 
μεγάλωσε η Σασιούρκα [κόρη του] μου — αύριο-μεθαύριο θα την παντρέψω! Ο Ιλιούσκα μου 
— άντρας κι αυτός! αύριο έχει τη γιορτή του. Για τη Σασιούρκα φοβάμαι, πώς να στο πω!.. 

 —Θείε! η βαλίτσα μου πού είναι; Θέλω ν' αλλάξω μια στιγμή, κι εδώ είμαστε πάλι... 

 —Στο δωμάτιό σου· είναι ένα ξεχωριστό δωμάτιο που είχα προστάξει να το 'χουν έτοιμο για 
σένα προτού να 'ρθεις ακόμα για να μη σε δει κανείς — έτσι, δεν ήθελα. Ναι, ν' αλλάξεις! 
Ωραία, θαυμάσια! Στο μεταξύ, εγώ θα τους έχω προετοιμάσει όλους με τρόπο. Μακάρι να 
βοηθήσει ο θεός! Χρειάζεται, παιδί μου, και η πονηριά. Γίνεσαι, θέλεις δε θέλεις, Ταλεϋράνδος. 
Λοιπόν, αυτά! Τώρα παίρνουν το τσάι τους — συνηθίζουμε, ξέρετε, να το παίρνουμε νωρίς. 
Στον Φομά Φομίτς αρέσει να το πίνει μόλις ξυπνήσει· αυτό, ξέρεις, είναι και το καλύτερο... 
πηγαίνω, λοιπόν, εγώ τώρα — κι εσύ μην αργείς, μη μ' αφήνεις μονάχο: θα βρεθώ σε δύσκολη 
θέση... Μια στιγμή! να σε παρακαλέσω ακόμα για κάτι: εκεί, να μη με αποπαίρνεις όπως 
έκανες πριν από λίγο, ε; και ύστερα, αν θέλεις να πεις κάτι, μεταξύ μας, εδώ, μου λες τη γνώμη 
σου· ως τότε, κάνε υπομονή, περίμενε! Βλέπεις, τα 'χω μπερδέψει κι όλας εκεί. Και θυμώνουν... 

 —Ακούστε να σας πω, θείε· απ' όσα άκουσα και είδα, μου φαίνεται πως εσείς... 

 —Είμαι λαπάς, έτσι; το είπες κιόλας! μου 'κοψε τη φόρα ο θείος απότομα. Τι να κάνω παιδί 
μου! Το βλέπω κι ο ίδιος. Λοιπόν, θα 'ρθεις έτσι; Όσο μπορείς πιο γρήγορα, σε παρακαλώ! 

Ανέβηκα στο δωμάτιο κι άνοιξα γρήγορα-γρήγορα τη βαλίτσα — θυμήθηκα το θείο που μου 
είχε πει να κατεβώ όσο μπορούσα πιο γρήγορα. Ντυνόμουν και σκεφτόμουν πως τίποτα σχεδόν 
δεν είχα μάθει από κείνα που ήθελα να μάθω, μόλο που συζητούσα με το θείο μια ολόκληρη 
ώρα. Αυτό μου έκανε εντύπωση. Μόνο ένα πράγμα ήταν σε μένα κάπως φανερό: ο θείος ήθελα 
ντε και καλά να παντρευτώ· επομένως, όλες οι αντίθετες φήμες, και μάλιστα ότι, τάχα, ο θείος 
ήταν ερωτευμένος με κείνο το πρόσωπο ο ίδιος — είναι αβάσιμες. Θυμάμαι ότι βρισκόμουν σε 
μεγάλη αγωνία. Μαζί με όλα, μου γεννήθηκε η ιδέα ότι με το να 'ρθω εδώ και να κρατώ κλειστό 
το στόμα μπροστά στο θείο είχα σχεδόν υποσχεθεί, έδωσα το λόγο μου, δέθηκα για πάντα. 
«Είναι εύκολο, σκεφτόμουν, είναι εύκολο να πω τη λέξη που θα μ' έχει αργότερα δέσει 
χεροπόδαρα για πάντα. Μα εγώ ακόμα δεν είδα την υποψήφια!» Και όμως: γιατί όλη αυτή η 
έχθρα όλης της οικογένειας εναντίον μου; Γιατί όλοι τους πρέπει να βλέπουν την επίσκεψή 
μου, όπως ισχυρίζεται ο θείος, με κακό μάτι; Και τι περίεργο ρόλο παίζει ο ίδιος ο θείος εδώ 
μέσα, στο ίδιο του το σπίτι; Γιατί αυτό το μυστήριο από μέρους του; γιατί όλοι αυτοί οι φόβοι 
και τα βάσανα; Ομολογώ ότι αυτά όλα με ξάφνιασαν, τα θεωρώ ακατανόητα· και τα ρομαντικά 
και ηρωικά όνειρά μου πέταξαν από το κεφάλι μου στην πρώτη επαφή με την πραγματικότητα. 
Μόνο τώρα, ύστερα από τη συζήτηση με το θείο, είδα ξαφνικά πόσο ασυνάρτητη, πόσο 
παράλογη ήταν η πρότασή του, και κατάλαβα πως παρόμοια πρόταση και μέσα σε τέτοιες 
συνθήκες ήταν ικανός να την κάνει μόνο ο θείος. Κατάλαβα ακόμα ότι και ο ίδιος εγώ, 
φτάνοντας εδώ με την ψυχή στο στόμα, με τον πρώτο λόγο του, ενθουσιασμένος σχεδόν από 
την πρότασή του, δεν είχα κάνει παρά μια μεγάλη βλακεία. Ντύθηκα βιαστικά· γεμάτος αγωνία 
και αμφιβολίες, γι' αυτό και δεν πρόσεξα έναν υπηρέτη που ήθελε να με βοηθήσει. 

 —Θα βάλετε τη γραβάτα με το χρώμα Αδελαΐδα ή την άλλη με τα τετραγωνάκια — την καρό; 
με ρώτησε ξαφνικά ο υπηρέτης μ' έναν περίεργο, ψεύτικο σεβασμό. 



Τον κοίταξα, και κατάλαβα πως και κείνος άξιζε την περιέργεια. Ήταν νεαρός ακόμα, το ωραίο 
ντύσιμό του δεν ταίριαζε σε υπηρέτη — θύμιζε επαρχιώτη λιμοκοντόρο. Καφέ σακάκι, λευκό 
παντελόνι, γιλέκο σαν καψαλισμένο, γυαλισμένες μισές μπότες και ροζ γραβατούλα — 
σίγουρα, όλα είχαν το σκοπό τους. Αυτά όλα έπρεπε να προκαλέσουν την προσοχή στο λεπτό 
γούστο του νεαρού δανδή. Η αλυσιδίτσα με το ρολόι έπεφτε στο μάτι, σίγουρα κι αυτή για τον 
ίδιο σκοπό. Ήταν χλομός, μάλλον κίτρινος· είχε μεγάλη μύτη, γαμψή, λεπτή, άσπρη-άσπρη, σαν 
φαρφουρένια. Το χαμόγελο στα φτενά χείλη του φανέρωνε κάποια θλίψη, με τρόπο διακριτικό. 
Τα μεγάλα μάτια του, γουρλωτά και σαν γυάλινα, κοίταζαν παράξενα, χαζά, αλλά και σ' αυτά 
ξεχώριζε κάποια λεπτότητα. Τα μακριά, μαλακά αυτάκια του ήταν βουλωμένα, κι αυτά 
διακριτικά, με βαμβάκι. Τα μακριά, ρούσα και πυκνά μαλλιά του ήταν χτενισμένα σε μπούκλες 
και πομαρισμένα. Τα μικρά χέρια του ήταν ασπρούτσικα, καθαρούτσικα και πλυμένα, λες, με 
ροδόνερο· τα δάχτυλά του τέλειωναν σε κομψά, πολύ μακριά ροζ νύχια. Αυτά όλα έδειχναν 
κανακάρη, δανδή, και μαμμόθρεφτο. Ψεύδιζε και απόφευγε σούπερ-μοντέρνα να προφέρει το 
γράμμα ρ, σήκωνε και κατέβαζε τα μάτια, αναστέναζε και ναρκισσευόταν μ' έναν τρόπο 
απίστευτο. Μοσχοβολούσε αρώματα. Μάλλον κοντός, πλαδαρός και καχεκτικός, και με κάτι 
γρήγορες υποκλίσεις, βρίσκοντας ίσως σ' αυτό την ανώτερη λεπτότητα — μ' ένα λόγο, ήταν 
ολόκληρος διαποτισμένος από λεπτότητα, επιτήδευση και από μια ασυνήθιστη συναίσθηση 
ατομικής αξιοπρέπειας. Η τελευταία του παρατήρηση, άγνωστο γιατί, δε μου άρεσε καθόλου. 

 —Λοιπόν, τη γραβάτα με το χρώμα Αδελαΐδα, λέτε; ρώτησα και κοίταξα σοβαρά το νεαρό 
υπηρέτη. 

—Αδελαΐδα, λοιπόν, απάντησε με ήρεμη λεπτότητα. 

—Και όχι κείνη με το χρώμα Αγκραφιόνα; 

—Όχι αυτό δεν πρέπει. 

—Και γιατί; 

—Είναι άσχημο το όνομα Αγκραφιόνα. 

—Δηλαδή, τι θα πει άσχημο; γιατί; 

 —Ορίστε: Αδελαΐδα είναι, τουλάχιστο, ξένο όνομα, εξευγενισμένο· Αγκραφιόνα μπορούν να 
λένε και κάθε χωριάτισσα. 

—Μα δε μου λες, τρελάθηκες; 

 —Καθόλου, ίσια-ίσια τα 'χω τετρακόσια. Δικαίωμά σας, βέβαια, να με λέτε έτσι ή αλλιώς· αλλά 
από τη συζήτηση μαζί μου, πολλοί στρατηγοί, και μάλιστα κάμποσοι πρωτευουσιάνοι 
πρίγκιπες, έμειναν ευχαριστημένοι. 

—Ποιο είναι τ' όνομά σου, δε μου λες; 

—Βιντοπλιάσοφ. 



—Α! Εσύ είσαι, λοιπόν, ο Βιντοπλιάσοφ; 

—Μάλιστα, εγώ ο ίδιος. 

 —Καλά· δε θ' αργήσουμε να γνωριστούμε καλύτερα, είπα εγώ. 

 «Όπως και να 'ναι, εδώ συμβαίνει κάτι που μοιάζει με κομφούζιο», σκέφτηκα κατεβαίνοντας. 
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ΣΤΟ ΤΣΑΪ 

Η ΑΙΘΟΥΣΑ ήταν κείνο το δωμάτιο απ' όπου έβγαινε κανείς στο λιακωτό — εκεί όπου είχα 
συναντήσει πριν από λίγο τον Γαβρίλα. Οι μυστηριώδεις προβλέψεις του θείου, γύρω από την 
υποδοχή που με περίμενε, με είχαν ανησυχήσει πολύ. Τα νιάτα έχουν καμιά φορά υπέρμετρο 
εγωισμό, αλλά ο νεανικός εγωισμός είναι σχεδόν πάντα δειλός. Να γιατί ξίνισαν τα μούτρα μου 
μόλις, δρασκελώντας το κατώφλι και βλέποντας γύρω στο τραπέζι καθισμένους όλους, 
σκόνταψα στο χαλί, ταλαντεύτηκα και χάνοντας την ισορροπία μου, παραλίγο να σωριαστώ 
ξαφνικά καταμεσίς στην αίθουσα. Κατασυγχυσμένος, τόσο που λες και είχα καταστρέψει 
οριστικά την καριέρα μου, την τιμή μου και την καλή μου φήμη, στεκόμουν ακίνητος, κόκκινος 
σαν αστακός και κοιτάζοντας αφηρημένα τον κόσμο γύρω στο τραπέζι. Αναφέρω το γεγονός 
αυτό, εντελώς ασήμαντο αυτό καθαυτό, μόνο και μόνο γιατί επηρέασε τρομερά την ψυχική 
μου διάθεση ολόκληρη σχεδόν κείνη τη μέρα, γι' αυτό και τη στάση μου απέναντι σε κάποια 
πρόσωπα της ιστορίας μου. Δοκίμασα να υποκλιθώ, δεν τα κατάφερα, κοκκίνισα ακόμα πιο 
πολύ, έτρεξα κοντά στο θείο κι έπιασα το χέρι του. 

 —Χαίρετε, θείε, είπα λαχανιασμένος, και θέλοντας να πω κάτι άλλο άσχετο, τελείως 
διαφορετικό, πολύ πιο έξυπνο, αλλά εντελώς απρόβλεπτα, είπα μόνο «χαίρετε». 

—Καλώς τον, καλώς τον, είπε ο θείος στενοχωρημένος για μένα που είχα αργήσει, παρά τη 
σύστασή του. Ψυχραιμία, σε παρακαλώ, μου ψιθύρισε, αυτό ο καθένας μπορεί να το πάθει. 
Πάλι καλά που δε σωριάστηκες κάτω, τέτοια ώρα!.. Λοιπόν, μαμά, επιτρέψτε μου να σας 
συστήσω το νεαρό μας· είναι λίγο συγχυσμένος, αλλά σίγουρα, θα τον αγαπήσετε. Ο ανιψιός 
μου Σεργκέι Αλεξάντροβιτς, πρόσθεσε συσταίνοντάς με σε όλους. 

 Αλλά προτού προχωρήσω στην ιστορία μου, επιτρέψτε μου, αγαπητέ αναγνώστη, να σας 
παρουσιάσω ονομαστικά όλη τη συντροφιά όπου ξαφνικά βρέθηκα. Αυτό είναι κιόλας 
απαραίτητο για την τάξη της αφήγησης. 

Όλη η συντροφιά ήταν κάμποσες κυρίες και μόνο δυο άντρες, εξόν από μένα και το θείο. Ο 
Φομά Φομίτς που τόσο πολύ ήθελα να τον δω και που, εγώ πια τώρα το 'βλεπα, ήταν ο 
παντοδύναμος κυρίαρχος όλου του σπιτιού, έλειπε: «έλαμπε διά της απουσίας του», και σαν 
να είχε πάρει μαζί του το φως από την αίθουσα. Όλοι ήταν κατσούφηδες και ανήσυχοι. Αυτό 
ήταν ολοφάνερο για τον καθένα από την πρώτη ματιά: όσο και να ήμουν κείνη τη στιγμή 
συγχυσμένος, έβλεπα ότι ο θείος, για παράδειγμα, ήταν κακόκεφος όσο περίπου ήμουν εγώ, 
μόλο που έκανε κάθε προσπάθεια για να κρύψει την αγωνία του πίσω από μια πλαστή άνεση. 
Κάτι σαν ένα βαρύ λιθάρι πλάκωνε την καρδιά του. Ο ένας από τους δυο άντρες που 
βρισκόντουσαν στην αίθουσα ήταν ακόμα πολύ νέος εικοσιπεντάρης περίπου — ήταν ο 
Ομπνόσκιν που γι' αυτόν μου είχε μιλήσει ο θείος παινεύοντάς τον για ηθικό και μυαλωμένο. 
Αυτός ο κύριος, δε μου άρεσε καθόλου: όλα του κατάληγαν σε μια κακόγουστη εντύπωση· το 
κοστούμι του, παρ' όλη την κομψότητα, ήταν τριμμένο και φτωχό· το πρόσωπό του έδειχνε κι 
αυτό σαν τσαλακωμένο. Τα ξανθά, λεπτά, κατσαρωμένα μουστάκια του και η άταχτη, 
κουρελάκι, θα την έλεγες, μικρή γενειάδα, σίγουρα, είχαν προορισμό να παρουσιάζουν έναν 
άνθρωπο ανεξάρτητο και, ίσως, φιλελεύθερο. Μισόκλεινε αδιάκοπα τα μάτια, χαμογελούσε με 
φτιαχτή δηκτικότητα, κουνιόταν πάνω στην καρέκλα του και κάθε λίγο και λιγάκι με κοίταζε με 



το φασαμέν· μα μόλις εγώ γύριζα και τον έβλεπα, κατέβαζε αμέσως το γυαλάκι, φοβισμένος, 
λες. Ο άλλος κύριος, νέος κι αυτός ακόμα, τριαντάρης περίπου, ήταν ο ξάδερφός μου, ο 
Μιζίντσικοφ. Αυτός είχε πιει το αμίλητο νερό, που λέμε. Όσο κράτησε το τσάι, δεν έβγαλε μια 
λέξη από το στόμα του, δε γελούσε κάθε φορά που γελούσαν όλοι γύρω του· αλλά δεν 
παρατήρησα σ' αυτόν καμία «αποβλάκωση», κείνη που έβλεπε ο θείος· απεναντίας, τα γλαρά 
μάτια του κοίταζαν τολμηρά κι έδειχναν ότι είναι σταθερός χαρακτήρας. Ο Μιζίντσικοφ ήταν 
πολύ μελαχρινός, με μαύρα μαλλιά και πολύ όμορφος· ήταν ντυμένος πολύ κομψά — με έξοδα 
του θείου όπως έμαθα αργότερα. Από τις γυναίκες πρόσεξα πρώτα-πρώτα τη δεσποινίδα 
Περεπελίτσινα — το χωρίς αίμα πρόσωπό της, ένα πρόσωπο κακίστρας. Καθόταν δίπλα στη 
στρατηγίνα — γι' αυτήν θα γίνει λόγος αργότερα — όχι ακριβώς δίπλα, αλλά λίγο πιο πίσω, από 
σεβασμό· συχνά έσκυβε και κάτι ψιθύριζε στ' αφτί της προστάτισσάς της. Δυο-τρεις 
ηλικιωμένες παροπλισμένες υπηρέτριες, αμίλητες, καθόντουσαν πλάι-πλάι κοντά στο 
παράθυρο και περίμεναν υποταχτικά να σερβιριστούν τσάι κοιτάζοντας με γουρλωμένα μάτια 
τη στρατηγίνα. Εντύπωση μου 'κανε και μια χοντρή, παχύσαρκη πενηντάρα, ντυμένη 
κακόγουστα και με ζωηρό κοκκινάδι, ξεδοντιάρα σχεδόν — αντί για δόντια εξείχαν κάτι 
μαυρισμένα και σπασμένα κομματάκια· αυτό, ωστόσο, δεν την εμπόδιζε να γκρινιάζει, να 
μισοκλείνει τα μάτια, να κομψεύεται, να φλερτάρει. Ήταν φορτωμένη με κάτι αλυσιδίτσες και 
με σκόπευε αδιάκοπα με το μικρό φασαμέν της, όπως έκανε και ο μεσιέ [monsieur] Ομπνόσκιν. 
Ήταν η μητέρα του — η Ανφίσα Πετρόβνα. Η φρόνιμη Πρασκόβια Ιλίνιτσνα, η θεία μου, 
σερβίριζε τσάι. Ήταν ολοφάνερο πως ήθελε πολύ να μ' αγκαλιάσει, να με φιλήσει ύστερα από 
τόσο μακρόχρονο χωρισμό και φυσικά, να βάλει τα κλάματα από τη συγκίνηση, αλλά δεν 
τόλμησε. Όλα εδώ, νόμιζε κανείς, πως βρίσκονται «υπό απαγόρευσιν». Πλάι της καθόταν μια 
ωραιότατη δεκαπεντάχρονη μαυρομάτα που με κοίταζε προσεχτικά με περιέργεια — ήταν η 
ξαδέρφη μου Σάσια. Τέλος, και ίσως, πιο πολύ απ' όλους έκανε εντύπωση μια πολύ παράξενη 
γυναίκα, ντυμένη φανταχτερά και πολύ νεανικά μόλο που κάθε άλλο παρά νέα ήταν — 
τουλάχιστον τριανταπεντάρα. Το πρόσωπό της ήταν πολύ άσχημο, χλομό και στεγνό, αλλά με 
ύφος πολύ ζωηρό. Στα χλομά της μάγουλα παρουσιαζόταν κάθε λίγο και λιγάκι ένα ζωηρό 
κόκκινο χρώμα — σχεδόν σε κάθε κίνησή της, σε κάθε συγκίνηση. Κι από συγκινήσεις άλλο 
τίποτα — στριφογύριζε στην καρέκλα και δεν ήταν, έλεγες, σε θέση να κάτσει ούτ' ένα λεπτό σε 
ησυχία. Από περιέργεια, μ' έτρωγε με τα μάτια, έσκυβε αδιάκοπα στο πλάι, στη Σάσιενκα ή 
στην άλλη διπλανή της για να τους ψιθυρίσει κάτι στο αφτί, και αμέσως άρχιζε να γελάει — ένα 
γέλιο απλοϊκό, χαρούμενο σαν του παιδιού. Αλλά όλα της τα παρατράγουδα — κι αυτό μου 
'κανε εντύπωση, δεν προκαλούσαν κανενός την προσοχή, λες και για όλους ήταν συνηθισμένα 
πράγματα. Κατάλαβα ότι αυτή ήταν η Τατιάνα Ιβάνοβνα, κείνη η ίδια που, όπως είχε πει ο 
θείος, ήταν κάτι το φαντασμαγορικό, που ήθελαν ντε και καλά να του τη φορτώσουν και που 
όλοι στο σπίτι την είχαν μη βρέξει και μη στάξει για τα πλούτη της. Σε μένα, έτσι κι αλλιώς, 
άρεσαν τα μάτια της — γαλανά και ήμερα· και μόλο που γύρω από τα μάτια αυτά είχαν αρχίσει 
να ξεχωρίζουν ρυτίδες, το βλέμμα τους είχε τόση αφέλεια, τόση ξεγνοιασιά και καλοσύνη που 
ένιωθε κανείς ευχαρίστηση σε μια διασταύρωση με το δικό του. Γι' αυτή την Τατιάνα Ιβάνοβνα, 
μια από τις πραγματικές «ηρωίδες» της ιστορίας μου, θα μιλήσω αργότερα με πιο πολλές 
λεπτομέρειες: η βιογραφία της είναι αξιόλογη. Πέντε λεπτά ύστερα από την εμφάνισή μου στην 
αίθουσα, ήρθε τρέχοντας από το περιβόλι ένα πολύ όμορφο αγοράκι, ο ξάδερφός μου ο 
Ιλιούσια που είχε την άλλη μέρα την ονομαστική του γιορτή· χέρια και τσέπες ήταν γεμάτες 
παιχνίδια. Πίσω του μπήκε μια εύσωμη κοπέλα, λίγο χλομή και σαν κουρασμένη, αλλά πολύ 
όμορφη. Μας κοίταξε όλους με περιέργεια, με δυσπιστία και δειλία μαζί — εμένα ιδιαίτερα πιο 
προσεχτικά, και πήγε και κάθισε πλάι στην Τατιάνα Ιβάνοβνα. Θυμάμαι ότι η καρδιά μου 
χτύπησε δυνατά άθελά μου: κατάλαβα ότι αυτή ήταν η γκουβερνάντα... Θυμάμαι ακόμα ότι ο 
θείος, μόλις την είδε να μπαίνει, μου 'ριξε ξαφνικά μια γρήγορη ματιά κι έγινε κατακόκκινος· 



ύστερα έσκυψε κι έπιασε τον Ιλιούσια κι από τα δυο χέρια και μου τον έφερε να τον φιλήσω. 
Πρόσεξα ακόμα ότι η μαντάμ Ομπνόσκινα κοίταξε καλά-καλά στην αρχή το θείο, και ύστερα 
γύρισε μ' ένα σαρκαστικό χαμόγελο και κοίταξε με το φασαμέν της την γκουβερνάντα. Ο θείος 
βρέθηκε σε μεγάλη αμηχανία και, μην ξέροντας τι να κάνει, δοκίμασε να καλέσει τη Σάσιενκα 
για να μου τη συστήσει, αλλά κείνη ανασηκώθηκε μόνο και, αμίλητη, με σοβαρή επισημότητα, 
μου 'κανε μια υπόκλιση από μακριά. Αυτό, όσο να 'ναι, μου άρεσε — ήταν μια κίνηση που της 
ταίριαζε. Την ίδια στιγμή η καλή θεία, η Πρασκόβια Ιλίνιτσνα δεν κρατήθηκε άλλο — βιάστηκε 
να σερβίρει το τσάι κι έτρεξε και σε μένα· αλλά πάνω που ήθελα να της πω δυο λόγια 
ακούστηκε η τσιριχτή φωνή της δεσποινίδας Περεπελίτσινα — έβαλε τις φωνές: «Πρασκόβια 
Ιλίνιτσνα, δε βλέπετε, ξεχάσατε τη μαμά [τη στρατηγίνα], η μαμά ζήτησε τσάι, μα εσείς δεν την 
περιποιηθήκατε, και αυτή περιμένει», και η Πρασκόβια Ιλίνιτσνα, αφήνοντας εμένα, έτρεξε να 
εκτελέσει το καθήκον της. 

Αυτή η στρατηγίνα, το πιο σπουδαίο πρόσωπο σ' όλο αυτό τον κόσμο — μπροστά της όλοι 
στεκόντουσαν σούζα, ήταν μιια γριά κοκαλιάρα και κακίστρα, όλη ντυμένη στα κατάμαυρα — 
κακίστρα, βέβαια, πιο πολύ από γηρατειά και γιατί είχε χάσει τις στερνές (και πάντα ήταν 
φτωχές) πνευματικές της ικανότητες· έτσι κι αλλιώς, στριμμένη ήταν όλα τα χρόνια. Ο τίτλος 
της στρατηγίνας την έκανε ακόμα πιο ανόητη και ψηλομύτα. Κάθε φορά που την έπιανε το δικό 
της, ποιος είδε το θεό και δεν τον φοβήθηκε — όλο το σπίτι γινόταν ανάστατο. Είχε δυο 
τρόπους για να φανερώνει τα νεύρα της. Ο πρώτος τρόπος ήταν η μουγκαμάρα της κάθε φορά 
που η γριά μέρες ολόκληρες δεν ξέσφιγγε τα χείλη της — παραμέριζε μόνο νευρικά, ή συχνά 
πετούσε κάτω όλα όσα έβαζαν μπροστά της. Ο δεύτερος τρόπος ήταν τελείως αντίθετος: 
γινόταν γαλιάντρα. Στην αρχή, η γιαγιά — γιαγιά μου, βέβαια, ήταν, έπεφτε σε βαθιά 
μελαγχολία, περίμενε την καταστροφή του κόσμου και όλου του νοικοκυριού της, πρόβλεπε 
αθλιότητα και κάθε λογής συφορές, εμπνεόταν η ίδια από τις προβλέψεις της, άρχιζε να 
μετράει με τα δάχτυλα τα μελλοντικά δεινά και μάλιστα έφτανε με το λογαριασμό αυτό σ' ένα 
είδος έξαρσης, μανίας. Εννοείται, στο τέλος, έβγαινε ότι αυτή τα είχε όλα προβλέψει πριν από 
πολύν καιρό και σώπαινε μόνο και μόνο γιατί την ανάγκαζαν να σωπαίνει «μέσα σε τούτο το 
σπίτι». «Αλλά, αν τη σεβόντουσαν μόνο, αν άκουγαν τι τους έλεγε από τόσον καιρό, τότε... 
κ.λπ., κ.λπ.»: αυτά όλα έσπευδαν να τα επικυρώσουν οι παρακοιμώμενες, η δεσποινίς 
Περεπελίτσινα και, τέλος, έβαζε επίσημα τη σφραγίδα του ο Φομά Φομίτς. Τη στιγμή που 
εμφανίστηκα εγώ, και με είδε, είχε τα νεύρα της, και, φαίνεται — ήταν ο πρώτος τρόπος της, 
της μουγκαμάρας, ο πιο τρομερός. Όλοι την κοίταζαν φοβισμένοι. Μόνο η Τατιάνα Ιβάνοβνα 
που της τα συγχωρούσαν όλα ήταν εξαιρετικά ευδιάθετη. Ο θείος σκόπιμα, με κάποια μάλιστα 
επισημότητα, με πήγε και με παρουσίασε στη γιαγιά· αλλά κείνη περιορίστηκε να παραμερίσει 
με ξινισμένα μούτρα, με κακία, από μπροστά της το σερβίτσιο με το τσάι. 

 —Είναι κείνος ο ακροβάτης; ρώτησε την Περεπελίτσινα μουρμουρίζοντας τραγουδιστά. 

 Εγώ φουρκίστηκα από την ανόητη αυτή ερώτηση. Δεν καταλαβαίνω γιατί με είπε ακροβάτη. 
Αλλά δεν το είχε σε τίποτα να κάνει τέτοιες ερωτήσεις. Η Περεπελίτσινα έσκυψε πάνω από τ' 
αφτί της και κάτι της ψιθύρισε· κείνη έκανε μια νευρική χειρονομία. Εγώ στεκόμουν με ανοιχτό 
το στόμα και κοίταζα με απορία το θείο. Όλοι κοίταζαν ο ένας τον άλλο· ο Ομπνόσκιν μάλιστα 
έδειξε τα δόντια του, πράγμα που με πείραξε τρομερά. 

 —Παραμιλάει, ξέρεις, καμιά φορά, μου σφύριξε ο θείος που κι αυτός τα είχε χάσει λίγο· μα μη 
δίνεις σημασία, έτσι το κάνει, από την καλή της καρδιά. Την καρδιά να κοιτάς, αυτό αξίζει. 



 —Ναι, την καρδιά! ακούστηκε ξαφνικά η ζωηρή φωνή της Τατιάνας Ιβάνοβνα που δεν έλεγε να 
πάρει από μένα τα μάτια της και γι' αυτό δεν μπορούσε να βρει ησυχία πουθενά: δεν 
αποκλείεται, η λέξη «καρδιά» που είχε ειπωθεί ψιθυριστά να έφτασε στ' αφτιά της. 

 Αλλά δεν τελείωσε το λόγο της — σίγουρα, ήθελε και κάτι άλλο να πει ακόμα. Τα 'χασε, άραγε, 
ή για κάτι άλλο — έκλεισε απότομα το στόμα της, έγινε κατακόκκινη, έσκυψε στην 
γκουβερνάντα και κάτι της ψιθύρισε στο αφτί, και ξαφνικά, βάζοντας το μαντίλι στο στόμα και 
γερμένη πίσω στο κάθισμα, ξεράθηκε στα γέλια, λες κι ήταν υστερική. Εγώ τους κοίταζα όλους 
με μεγάλη αμηχανία· αλλά είδα έκπληκτος ότι όλοι ήταν πολύ σοβαροί και κοίταζαν έτσι που 
λες και δεν είχε συμβεί τίποτα το ιδιαίτερο. Εγώ, τελικά, είχα καταλάβει τι σόι ήταν η Τατιάνα 
Ιβάνοβνα. Καμιά φορά μου έφεραν τσάι, και λίγο-πολύ ξαναβρήκα τον εαυτό μου. Δεν ξέρω 
γιατί, μα νόμισα ξαφνικά ότι είμαι υποχρεωμένος να κουβεντιάσω με τις γυναίκες με τον πιο 
φιλικό, ευγενικό τρόπο. 

 —Καλά το είπατε σεις, θείε, άρχισα να λέω εγώ, και με προϊδεάσατε ότι μπορεί να πάθω 
σύγχυση. Σας ομολογώ ειλικρινά —γιατί να το κρύψω;— συνέχισα μιλώντας τώρα μ' ένα 
κολακευτικό χαμόγελο στην κυρία Ομπνόσκινα, δεν είχα βρεθεί ποτέ σχεδόν σε γυναικεία 
συντροφιά, και τώρα που μου έτυχε να μπω εδώ τόσο άτυχα, μου φάνηκε πως η στάση μου 
καταμεσής στην αίθουσα ήταν πολύ γελοία —θα μ' έπαιρνε κανείς για λαπά— έτσι δεν είναι; 
Έχετε διαβάσει το «Λαπά;» είπα τελικά σε όλο και πιο μεγάλη αμηχανία, κοκκινίζοντας από την 
αφοπλιστική ειλικρίνειά μου και αγριοκοιτάζοντας το μεσιέ Ομπνόσκιν που, δείχνοντας τα 
δόντια, με περιεργαζόταν από το κεφάλι ως τα πόδια. 

—Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς! φώναξε ξαφνικά ο θείος υπερενθουσιασμένος, χαρούμενος 
ειλικρινά γιατί είχε αρχίσει κουτσά-στραβά η συζήτηση, και γιατί εγώ ξαναβρίσκω τον εαυτό 
μου. Ό,τι έγινε, έγινε, παιδί μου, έλεγες πως θα συγχυστείς, καλά, συγχύστηκες, μα ούτε είδες 
ούτε ξέρεις τίποτα! Κι εγώ, παιδί μου, στο πρώτο ξεκίνημά μου είπα ψέματα — το πιστεύεις ή 
όχι; Όχι, η Ανφίσα Πετρόβνα... καλά, θα σου πω, έχει ενδιαφέρον να τ' ακούσεις. Νεαρός 
αξιωματικός από εύελπις, πηγαίνω στη Μόσχα, επισκέπτομαι με συστατικό γράμμα ένα 
σπουδαίο πρόσωπο — δηλαδή μια ψηλομύτα γυναίκα, αλλά, η αλήθεια, πολύ καλή, όσο δε 
φαντάζεσαι. Μπαίνω, που λες, θερμή υποδοχή, το σαλόνι γεμάτο κόσμο — μεγάλα πρόσωπα οι 
πιο πολλοί. Υποκλίθηκα και κάθισα κάπου. Από το δεύτερο λόγο, με ρωτάει η οικοδέσποινα: 
«Υπάρχει, αγαπητέ, κανένα χωριουδάκι δικό σου;» Δηλαδή, ούτε κότα δεν υπήρχε — τι 
απάντηση να δώσω; Τα 'χασα. Όλοι καρφώνουν τα μάτια τους πάνω μου (να δούμε τι θα πει ο 
ευελπάκος! περίμεναν). Λοιπόν, αντί να πω: όχι, δεν υπάρχει τίποτα· ήταν και ευγενικό στο 
κάτω-κάτω, γιατί θα είχα πει την αλήθεια. Δεν κρατήθηκα, που λες! «Υπάρχουν, λέω, εκατόν 
δέκα επτά ψυχές». Και γιατί κόλλησα αυτό το δέκα επτά, δε μου λες; Είπα που είπα ψέματα, 
γιατί δεν έλεγα στρογγυλά εκατό — έτσι δεν είναι; Ύστερα από ένα λεπτό, από το συστατικό 
γράμμα φάνηκε πως εγώ δεν είχα στον ήλιο μοίρα — και κοπάνησα και το ψέμα! Τι να γινόταν; 
Όπου φύγει-φύγει, και από τότε — να μου κοβόταν η γλώσσα! Βέβαια, τότε δεν είχα τίποτα. 
Αυτά όλα που έχω σήμερα: τριακόσιες ψυχές από το θείο Αφανάσι Ματβιέιτς, διακόσιες ψυχές 
η Καπιτονόφκα νωρίτερα, από τη γιαγιά Ακουλίνα Πανφίλοβνα — σύνολο πεντακόσιες και 
παραπάνω. Θαυμάσια! Από τότε ορκίστηκα να μην πω ψέματα — και δε λέω ποτέ. 

 —Εγώ στη θέση σας δε θα ορκιζόμουν. Ένας θεός ξέρει τι μπορεί να συμβεί, παρατήρησε ο 
Ομπνόσκιν μ' ένα ειρωνικό χαμόγελο. 

 —Αυτό είναι αλήθεια! Ένα θεός ξέρει τι μπορεί να συμβεί, παραδέχτηκε με αφέλεια ο θείος. 



Ο Ομπνόσκιν έβαλε τα γέλια γερμένος πίσω στην πολυθρόνα· η μαμά του του χαμογέλασε· 
φαρμακερά χαχάνισε και η δεσποινίς Περεπελίτσινα· τα γέλια έβαλε και η Τατιάνα Ιβάνοβνα 
χωρίς να ξέρει γιατί, και μάλιστα χειροκρότησε — μ' ένα λόγο είδα καθαρά ότι το θείο μέσα στο 
σπίτι του δεν τον λογάριαζε κανείς για τίποτα. Η Σάσιενκα αγριοκοίταξε με τα ματάκια της ν' 
αστράφτουν τον Ομπνόσκιν· η γκουβερνάντα κοκκίνισε και κατέβασε τα μάτια. Ο θείος τα 
'χασε. 

 —Τι έγινε, λοιπόν; τι έγινε; έλεγε κοιτάζοντας όλους μας συγχυσμένος. 

 Σ' όλο αυτό το διάστημα ο ξάδερφος μου ο Μιζίντσικοφ καθόταν απόμακρα, αμίλητος, και 
μάλιστα αγέλαστος κάθε φορά που οι άλλοι γελούσαν. Έπινε με την ψυχή του τσάι, κοίταζε 
φιλοσοφικά όλο τον κόσμο στην αίθουσα και συχνά, στο αποκορύφωμα, νόμιζες, κάποιας 
κρίσης, ανυπόφορης βαριεστιμάρας, το 'ριχνε στο σιγανό σφύριγμα, ίσως από παλιά συνήθεια, 
αλλά είχε και το νου του να μην το παρακάνει για να μην παρεξηγηθεί. Ο Ομπνόσκιν που είχε 
πειράξει το θείο και δοκίμασε να προσβάλει και μένα έδειχνε να μην τολμάει ούτε και να 
κοιτάξει τον Μιζίντσικοφ — αυτό το πρόσεξα. Πρόσεξα ακόμα ότι ο αμίλητος ξάδερφός μου με 
κοίταζε κι αυτός συχνά, και μάλιστα με φανερή περιέργεια, λες και ήθελε να με ζυγίσει τι σόι 
ακριβώς άνθρωπος είμαι. 

 —Είμαι βέβαιη, άρχισε να κελαηδεί ξαφνικά η μαντάμ Ομπνόσκινα, είμαι απολύτως βέβαιη, 
monsieur Serge, έτσι δε σας λένε, μου φαίνεται; ότι εσείς εκεί στην Πετρούπολή σας δεν 
ήσαστε και πολύ μεγάλος θαυμαστής των γυναικών. Ξέρω ότι εκεί υπάρχουν σήμερα πολλοί 
διαζευγμένοι νέοι άνθρωποι, άντρες δηλαδή, που αποφεύγουν να κάνουν παρέα με γυναίκες. 
Νομίζω ότι όλοι τους έχουν φιλελεύθερες ιδέες. Δεν μπορώ να το δω αυτό αλλιώς παρά σαν 
ασυγχώρητο φιλελευθερισμό. Και σας ομολογώ ότι αυτό με εκπλήσσει, με εκπλήσσει, νεαρέ 
μου, πραγματικά με εκπλήσσει!.. 

—Εγώ δεν έκανα παρέα, απάντησα πολύ ζωηρά. Μα αυτό... εγώ τουλάχιστο δεν το βρίσκω 
σπουδαίο. Ζούσα, δηλαδή έμενα με ενοίκιο σ' ένα διαμέρισμα... δεν είναι σπουδαίο πράγμα, 
σας διαβεβαιώνω. Θα φροντίσω να κάνω γνωριμίες· — ως τώρα καθόμουν συνέχεια στο σπίτι... 

 —Σπούδαζε επιστήμες, παρατήρησε ο θείος και κορδώθηκε με περηφάνια. 

 —Αχ, καημένε θείε, εσείς το βιολί σας με τις επιστήμες σας!.. Φανταστείτε, συνέχισα με 
παράξενη αυθάδεια, με μια ευγενική γκριμάτσα και μιλώντας ξανά τώρα στην κυρία 
Ομπνόσκινα, ο αγαπητός μου θείος τόσο πολύ είναι αφοσιωμένος στις επιστήμες που 
ανακάλυψε κάπου στο δημόσιο δρόμο κάποιον θαυματουργό, πρακτικό φιλόσοφο, τον κύριο 
Κορόφκιν και τα πρώτα λόγια του σήμερα σε μένα, ύστερα από τόσα χρόνια χωρισμού, ήταν ότι 
περιμένει αυτόν τον καταπληχτικό θαυματουργό με σπασμωδική, αν μπορεί να πει κανείς, 
ανυπομονησία... από αγάπη στην επιστήμη, φυσικά... 

 Κι άρχισα να γελώ ελπίζοντας να προκαλέσω το γενικό γέλιο που θα σήμαινε επιδοκιμασία της 
εξυπνάδας μου. 

 —Ποιος είν' αυτός; Για ποιον μιλάει; γύρισε η στρατηγίνα και ρώτησε απότομα την 
Περεπελίτσινα. 



 —Ο Γιεγκόρ Ιλίτς προσκαλεί επισκέπτες, επιστήμονες — τους βρίσκει, λέει, στο δημόσιο 
δρόμο, και τους μαζεύει, κελάηδησε η δεσποινίς. 

Ο θείος έμεινε με ανοιχτό το στόμα. 

 —Αχ, ναι! Και το είχα ξεχάσει! διαμαρτυρήθηκε με μια ματιά του σε μένα παραπονιάρικη. 
Περιμένω τον Κορόφκιν. Είναι ένας επιστήμονας, ένας άνθρωπος που θα μείνει στον αιώνα... 

 Σάστισε και σώπασε. Η στρατηγίνα έκανε μια χειρονομία τόσο πετυχημένη αυτή τη φορά που 
πήρε σβάρνα το φλιτζάνι απ' το τραπέζι με αποτέλεσμα να πέσει αυτό κάτω και να σπάσει. Το 
γεγονός προκάλεσε γενική αναταραχή. 

 —Αυτό γίνεται κάθε φορά που θυμώνει — αρπάζει και πετάει κάτω ό,τι βρεθεί μπροστά της, 
μου είπε στ' αφτί συγχυσμένος ο θείος. Αυτό συμβαίνει μόλις την πιάσουν τα μπουρίνια της... 
Εσύ, παιδί μου, κάνε πως δε βλέπεις, να κοιτάζεις αλλού... Για ποιο λόγο ανάφερες τον 
Κορόφκιν;.. 

 Εγώ, και χωρίς να μου το 'λεγε, αλλού έβλεπα τώρα: την ίδια αυτή στιγμή συνάντησα τη ματιά 
της γκουβερνάντας, και μου φάνηκε ότι η ματιά της αυτή σε μένα είχε κάτι σαν κατσάδα, κάτι 
σαν περιφρόνηση μάλιστα· μια κοκκινίλα από δυσφορία λαμπάδιασε στα χλομά μάγουλά της. 
Κατάλαβα τι σήμαινε η ματιά της: με τη μικρόψυχη και πρόστυχη επιθυμία μου να 
γελοιοποιήσω το θείο με σκοπό ν' αποφύγω τη δική μου γελοιοποίηση, δεν είχα κερδίσει 
πολλά πράγματα στις διαθέσεις της δεσποινίδας αυτής. Δε βρίσκω λόγια να πω πόσο 
ντράπηκα! 

 —Κάναμε παρέα οι δυο μας στην Πετρούπολη, ξανάρχισε να κελαηδεί η Ανφίσα Πετρόβνα, 
μόλις σταμάτησε η φασαρία από το σπασμένο κύπελλο. Με πόση, μπορώ να πω ευχαρίστηση 
θυμάμαι τη ζωή μας στη γοητευτική πρωτεύουσα... Είχαμε πολύ γνωριστεί τότε μ' ένα σπίτι — 
θυμάσαι, Πολ [Πάβελ]; ο στρατηγός Πολοβίτσιν... Αχ, τι γοητευτική, γο-η-τευ-τι-κή ύπαρξη, 
ήταν η στρατηγίνα! Λοιπόν, ξέρετε, αυτή η αριστοκρατία, ο beau monde [καλός κόσμος]!.. 
Πείτε μου: ίσως να βλεπόσαστε... Ομολογώ, σας περίμενα εδώ με αγωνία: είχα την ελπίδα να 
μάθω από σας πολλά, πολλά για τους φίλους μας στην Πετρούπολη... 

 —Πολύ λυπάμαι που δεν μπορώ... να με συγχωρείτε... Είπα κιόλας ότι πολύ σπάνια ήμουν με 
παρέα, και δε γνωρίζω καθόλου το στρατηγό Πολοβίτσιν ούτε κι έχω ακούσει γι' αυτόν, τη 
σταμάτησα ανυπόμονος, αφήνοντας κατά μέρος τις ευγένειες — είχα αγαναχτήσει, σχεδόν 
εξαγριωθεί. 

 —Ασχολία σου ήταν η ορυκτολογία! Το βιολί του ο αδιόρθωτος θείος. Είναι η επιστήμη που 
εξετάζει διάφορα ορυκτά, έτσι; 

—Ναι, θείε, λίθους και... 

 —Χμ... Οι επιστήμες είναι πολλές, και όλες χρήσιμες! Για να πω την αλήθεια, δεν είχα ιδέα τι 
είναι ορυκτολογία. Ακούω μόνο τι λένε άλλοι γι' αυτή. Λίγο-πολύ κάτι ξέρω από άλλα, μα από 
επιστήμες έχω μεσάνυχτα — τ' ομολογώ φανερά! 



 —Τ' ομολογείτε φανερά; πετάχτηκε μ' ένα ειρωνικό γελάκι ο Ομπνόσκιν. 

 —Μπαμπά! φώναξε η Σάσια, κοιτάζοντας τον πατέρα της σαν να τον μάλωνε. 

 —Τι θέλεις, ψυχούλα μου; Αχ, θεέ μου, σας διακόπτω συνέχεια, Ανφίσα Πετρόβνα, θυμήθηκε 
ο θείος — δεν είχε καταλάβει τι σήμαινε η ματιά της κόρης του. Να με συγχωρείτε, για όνομα 
του θεού! 

 —Ω, μην ανησυχείτε! απάντησε η Ανφίσα Πετρόβνα μ' ένα ξινούτσικο χαμογελάκι. Όπως και 
να 'ναι, τα έχω πει κιόλας όλα στον ανιψιό σας, και θα τελειώσω λέγοντάς σας, monsieur Serge 
—έτσι δε σας λένε, νομίζω, ε;— ότι πρέπει οπωσδήποτε να διορθωθείτε. Πιστεύω ότι οι 
επιστήμες, οι καλές τέχνες... η γλυπτική, για παράδειγμα... λοιπόν, μ' ένα λόγο, όλες αυτές οι 
υψηλές ιδέες έχουν, ας πούμε, τη γο-η-τευ-τι-κή τους πλευρά, αλλά δεν αντικαθιστούν τις 
γυναίκες!.. Οι γυναίκες, οι γυναίκες, νεαρέ μου, σας διαμορφώνουν, και γι' αυτό χωρίς αυτές 
δε γίνεται τίποτα, νεαρέ μου, τί-πο-τα! 

 —Τίποτα δε γίνεται, τίποτα! ακούστηκε ξανά η τσιριχτή φωνή της Τατιάνας Ιβάνοβνα. Ακούστε, 
πήρε φόρα σαν παιδάκι και, βέβαια, κατακόκκινη, ακούστε: θέλω να σας ρωτήσω. 

—Τι προστάζετε; ρώτησα εγώ κοιτάζοντάς την κατάματα. 

 —Ήθελα να σας ρωτήσω: ήρθατε για να μείνετε πολύν καιρό εδώ, ή όχι; 

—Τι να σας πω; δεν ξέρω· οι δουλειές... 

 —Οι δουλειές! Ποιες δουλειές μπορεί να έχει αυτός;... Τι τρέλα κι αυτή!.. 

 Και η Τατιάνα Ιβάνοβνα, κατακόκκινη πίσω από τη βεντάγια της, έσκυψε στην γκουβερνάντα κι 
άρχισε να της ψιθυρίζει κάτι στ' αφτί. Ύστερα έβαλε τα γέλια και χτύπησε παλαμάκια. 

—Μια στιγμή! σταθείτε! ξεφώνισε αφήνοντας την έμπιστη φίλη της για να γυρίσει η ίδια 
απότομα σε μένα φοβούμενη, λες, πως θα 'φευγα. Ξέρετε τι θέλω να σας πω; μοιάζετε τρομερά 
μ' έναν νεαρό, έναν γο-η-τευ-τι-κό νεαρό! Σάσιενκα, Νάστιενκα, θυμόσαστε; Μοιάζει τρομερά 
με κείνον τον τρελό — θυμάσαι, Σάσιενκα! πηγαίναμε με αμάξι και τον συναντήσαμε... έφιππο, 
με άσπρο γιλέκο... γύρισε και με κοίταξε με το φασαμέν του, ο αδιάντροπος! Θυμάστε, 
φορούσα ακόμα το βουάλ, μα δεν το χώνεψα κι έβγαλα το κεφάλι μου από το παραθυράκι της 
καρότσας και του φώναξα: «αδιάντροπε!» κι ύστερα πέταξα στη μέση του δρόμου την 
ανθοδέσμη μου... Το θυμάσαι αυτό, Νάστιενκα; 

 Και η μισότρελη ερωτομανής γεροντοκόρη σκέπασε κατασυγκινημένη και με τα δυο της χέρια 
το πρόσωπο· ύστερα πετάχτηκε από τη θέση της κι έτρεξε στο παράθυρο, έκοψε από μια 
γλάστρα ένα τριαντάφυλλο, το πέταξε δίπλα μου κάτω στο δάπεδο και βγήκε τρέχοντας από 
την αίθουσα — μόλις προλάβαμε να τη δούμε! Αυτή τη φορά έγινε μάλιστα και κάποια 
ανακατωσούρα, μόλο που η στρατηγίνα, όπως και την πρώτη φορά, ήταν τελείως ήσυχη. Η 
Ανφίσα Πετρόβνα, για παράδειγμα, δεν ξαφνιάστηκε, αλλά φάνηκε ν' ανησύχησε ξαφνικά για 
κάτι, και κοίταξε μελαγχολικά το γιο της· οι δεσποινίδες κοκκίνισαν ο Πολ Ομπνόσκιν, με 
κάποια ακατανόητη τότε για μένα αγανάχτηση, σηκώθηκε από τη θέση του και πλησίασε στο 



παράθυρο. Ο θείος δοκίμασε να μου κάνει νόημα, μα κείνη τη στιγμή μπήκε στην αίθουσα ένα 
καινούριο πρόσωπο και τράβηξε τη γενική προσοχή. 

 —Α! να και ο Γιεβγκράφ Λαριόνιτς! Κατά φωνή κι ο γάιδαρος! φώναξε ο θείος με ανυπόκριτη 
χαρά. Τι νέα μας φέρνεις, αγαπητέ, από την πόλη; 

 «Α, τους γκρινιάρηδες! λες και τους μάζεψαν επίτηδες εδώ!» είπα εγώ μέσα μου χωρίς να 
καταλαβαίνω καλά-καλά κείνο που γινόταν μπροστά στα μάτια μου, χωρίς να υποψιάζομαι ότι 
κι εγώ ο ίδιος δεν είχα παρά πολλαπλασιάσει, φαίνεται, τη συλλογή, την ποικιλία αυτών των 
γκρινιάρηδων με τη δική μου παρουσία. 



5 
Ο ΓΙΕΖΕΒΙΚΙΝ 

ΜΠΗΚΕ, ή, για να το πω καλύτερα, χώθηκε, (αν και η πόρτα ήταν πολύ πλατιά), μια μικρή 
φιγούρα που από την πόρτα ακόμα σκύβοντας, με υποκλίσεις και γκριμάτσες, και με μεγάλη 
περιέργεια κοίταξε όλους τους παρευρισκομένους. Ήταν ένα γεροντάκι, με φακίδες, με 
αεικίνητα πονηρά ματάκια, με φαλάκρα και μ' ένα αόριστο, ελαφρό ειρωνικό χαμόγελο στα 
χοντρά χείλη του. Φορούσε ένα σακάκι μακρύ, πολύ τριμμένο και, φαίνεται, ξένο. Ένα κουμπί 
του κρεμόταν έτοιμο να κοπεί, κι έλειπαν δύο-τρία άλλα. Οι τρύπιες μπότες, το λερωμένο 
κασκέτο ταίριαζαν με την άλλη άθλια αμφίεσή του. Κρατούσε στα χέρια του ένα βρόμικο 
βαμβακερό καρό μυξομάντιλο — με αυτό σκούπιζε το μέτωπο και τα λαιμά του. Πρόσεξα πως η 
γκουβερνάντα κοκκίνισε λίγο κι έριξε σε μένα μια γρήγορη ματιά. Μου φάνηκε κιόλας πως η 
ματιά αυτή ήταν περήφανη και προκλητική. 

 —Έρχομαι κατευθείαν από την πόλη, ευεργέτη! Από εκεί κατευθείαν! Θα τα διηγηθώ όλα, 
φτάνει να μου κάνετε τη χάρη πρώτα να παρουσιαστώ, είπε και προχώρησε για τη στρατηγίνα, 
μα στάθηκε στη μέση και ξαναγύρισε στο θείο για να του πει: 

—Επιτρέψτε μου να σας κάνω γνωστό το κύριο χαρακτηριστικό μου, ευεργέτη: άχρηστος· ένας 
πραγματικά άχρηστος! Μπαίνοντας εδώ μέσα, θέλω να βρω τον ανώτερο, να πάω πρώτα σ' 
αυτόν με το σκοπό ν' αποχτήσω από την αρχή συμπάθεια και προστασία. Άχρηστος, αγαπητέ, 
άχρηστος, ευεργέτη μου! Επιτρέψτε μου, μητερούλα, εξοχότατη, να φιλήσω μια άκρη στο 
φόρεμά σας, ν' αγγίξω με τα χείλη μου το χεράκι σας το χρυσό — τόσο που το θέλω! 

Η στρατηγίνα του 'δωσε το χέρι της με μεγάλη συμπάθεια, μου 'κανε εντύπωση. 

 —Χαιρετώ κι εσάς, πεντάμορφή μας, συνέχισε — απευθύνθηκε τώρα στη δεσποινίδα 
Περεπελίτσινα. Τι να γίνει, κυρά μου: άχρηστος! Στα 1841 ακόμα μ' έβγαλαν άχρηστο, ανίκανο 
οι αξιωματικοί και με απόκλεισαν από το στρατό, ενώ τον Βαλεντίν Ιγκνάτιτς Τιχόντσοφ τον 
κράτησαν για βοηθητικό 

— αυτόν βοηθητικό, εμένα ανίκανο. Είμαι ένα πλάσμα με τέτοια ειλικρίνεια, που τα 
παραδέχομαι, τα ομολογώ όλα. Τι να κάνεις! Δοκίμασα να ζήσω τίμια, δοκίμασα, μα τώρα 
πρέπει να δοκιμάσω κι αλλιώς. Αλεξάντρα Γιεγκόροβνα, ζουμερό μηλαράκι μας εσύ, συνέχισε 
φέρνοντας γύρω το τραπέζι και ζυγώνοντας τη Σάσιενκα [Α. Γ.], επιτρέψτε μου να φιλήσω στην 
άκρη το φουστανάκι σας· μοσχοβολάτε μηλαράκι, δεσποινίς, κι ένα σωρό άλλα πραματάκια. Τα 
σέβη μας στο παιδί που γιορτάζει αύριο: σας έφτιαξα, παιδί μου, και σας έφερα τόξο και σαΐτα 
— πάλευα όλο το πρωινό μαζί με τα παιδάκια μου· και θα το μάθουμε πώς τη ρίχνουν τη σαΐτα. 
Θα μεγαλώσετε, θα γίνετε αξιωματικός, θα κόψετε τούρκικα κεφάλια. Τατιάνα Ιβάνοβνα... αχ, 
οι καλοσύνες σας! Να φιλούσα κι αυτηνής το φουστανάκι! Πρασκόβα Ιλίνιτσνα, μητερούλα 
μας, δεν μπορώ να 'ρθω κοντά σας, αλλιώς, όχι μόνο το χεράκι αλλά και το ποδαράκι σας θα 
φιλούσα — να, έτσι. Ανφίσα Πετρόβνα, σας υποβάλλω τα σέβη μου. Σήμερα κιόλας 
παρακαλούσα το θεό, γονατισμένος, με δάκρυα, για σας, και για το γιόκα σας να του χαρίσει τα 
χίλια καλά, και ταλέντα — πρώτα-πρώτα ταλέντα! Δεν ξεχνάει κι εσάς, Ιβάν Ιβάνιτς 
Μιζίντισκοφ, η ταπεινότητά μου — να σας στείλει ο θεός όλα όσα επιθυμείτε. Γιατί, πού να 
ξέρω εγώ τι επιθυμείτε εσείς, αφού σπάνια ανοίγετε το στόμα σας... Γεια σου, Νάστια· το 



παιδομάνι μου σε προσκυνάει· κάθε μέρα σ' έχουν στο στόμα τους. Και τώρα, στον 
οικοδεσπότη μια μεγάλη υπόκλιση. Από την πόλη, ευγενέστατε, έρχομαι κατευθείαν. Κι ο 
ανιψιός σας αποδώ σπούδασε στο πανεπιστήμιο; Τα ταπεινά μας σέβη, κύριε· παρακαλώ, το 
χεράκι. 

 Ξεκαρδίστηκαν όλοι από τα γέλια. Όλοι κατάλαβαν πως έπαιζε ρόλο κάποιου εθελοντή 
παλιάτσου. Ήρθε και διασκέδασε όλο τον κόσμο. Πολλοί δεν κατάλαβαν τους σαρκασμούς του 
— όλους σχεδόν τους είχε περιποιηθεί. Μόνο την γκουβερνάντα που — και μου 'κανε 
εντύπωση, την είπε απλώς Νάστια, και κείνη είχε κοκκινίσει και κατσουφιάσει. Ήμουν έτοιμος 
να τραβήξω το χέρι: αυτό περίμενε, φαίνεται, ο γεροντάκος. 

 —Να σας το σφίξω μόνο ήθελα, αγαπητέ, αν μου επιτρέπατε, κι όχι να το φιλήσω. Εσείς 
νομίζατε πως ήθελα να το φιλήσω; Όχι, για την ώρα, μόνο να το σφίξω ήθελα. Με παίρνετε, 
τάχα, για παλιάτσο σε κάποιο αφεντικό; είπε κοιτάζοντάς με ειρωνικά. 

—Όχι, όχι, παρακαλώ, εγώ... 

 —Καλά, λοιπόν! Αν εγώ είμαι παλιάτσος, τότε βρίσκεται και κάποιος άλλος εδώ! Λίγο σεβασμό 
από σας για μένα: δεν είμαι ακόμα τόσο παλιάνθρωπος, όσο με νομίζετε. Έτσι κι αλλιώς, είμαι, 
έστω, κι ένας παλιάτσος. Εγώ — είμαι ένας δούλος, η γυναίκα μου — δούλα — και δώστου 
ξεσκόνισμα τ' αφεντικά! Τι να κάνεις — να τσοντάρεις για τα πιτσιρίκια. Ζαχαρίτσα μπόλικη να 
'χουμε όλοι για να είμαστε πιο γεροί. Και να σας πω και το μυστικό: δεν αποκλείεται να 
χρειαστεί και σε σας αύριο-μεθαύριο. Η μοίρα μας κυνηγάει άγρια — γι' αυτό έγινα κι εγώ 
παλιάτσος. 

 —Χι-χι-χι! Αχ, ζιζάνιο είναι αυτός ο γεροντάκος! Αιωνίως πλακατζής! σφύριξε η Ανφίσα 
Πετρόβνα. 

 —Μανούλα μου, εσύ που κάνεις τόσα καλά, χαζούλης κανείς άμα είναι, ζει καλύτερα στην 
κοινωνία! Αν το ήξερα αυτό από μικρός, σήμερα θα ήμουν έξυπνος. Αλλά, βλέπεις, εγώ θέλησα 
από μικρός να κάνω τον έξυπνο, και σήμερα έχω καταντήσει ένας ξεμωραμένος γεροντάκος. 

—Θέλω να μου πείτε, παρακαλώ, μπήκε στη μέση ο Ομπνόσκιν (δεν του άρεσε, σίγουρα η ευχή 
για τα ταλέντα), ξαπλωμένος αδιάφορα στην πολυθρόντα του και κοιτάζοντας το γεροντάκι 
μέσ' από το γυαλάκι λες και ήταν κανένα κουνούπι, να μου πείτε, παρακαλώ, ...όλο ξεχνώ το 
επώνυμό σας... πώς σας... 

 —Αχ, αγαπητέ! το επώνυμό μου είναι Γιεζιεβίκιν, αλλά τι σημασία έχει; Να, είναι εννιά χρόνια 
τώρα που μένω χωρίς δουλειά και ζω σαν τα πουλιά και τα ζώα, από τη φύση. Ας είναι καλά η 
οικογένεια Χόλμσκι που φροντίζει για τα πιτσιρίκια μου! Πώς το λέει και η παροιμία: Ο 
πλούσιος με τα λεφτά του κι ο φτωχός με τα παιδιά του... 

 —Ε, καλά, τώρα... ο πλούσιος με τα λεφτά... ας τ' αφήσουμε αυτά. Ακούστε, ήθελα από καιρό 
να σας ρωτήσω: γιατί, μπαίνοντας κάπου, γυρίζετε αμέσως το κεφάλι και κοιτάτε πίσω σας; 
Αυτό είναι πολύ κωμικό. 

 —Γιατί γυρίζω και κοιτάζω, ε; Γιατί μου φαίνεται, αγαπητέ, ότι κάποιος πίσω μου με κυνηγάει 



για να με πιάσει και να με λιώσει, λες κι είμαι μύγα — να, γι' αυτό. Μ' έχει πιάσει μονομανία. 

 Κι άλλα γέλια εδώ. Η γκουβερνάντα σηκώθηκε από τη θέση της, ήθελε κάπου να πάει, μα 
ξανακάθισε. Από το πρόσωπό της φαινόταν ότι πονούσε, υπόφερε για κάτι, κι ας ήταν κόκκινα 
τα μάγουλά της. 

 —Ξέρεις ποιος είν' αυτός, παιδί μου; με ρώτησε ψιθυριστά ο θείος. Είναι ο πατέρας της! 

 Κοίταξα το θείο με γουρλωμένα μάτια. Το επώνυμο Γιεζιεβίκιν είχε κάνει φτερά από το μυαλό 
μου. Σ' όλο το δρόμο είχα ηρωοποιήσει την υποτιθέμενη μνηστή μου, έκανα γι' αυτή φιλόδοξα 
σχέδια και είχα ξεχάσει το επώνυμό της ή, να το πω καλύτερα, δεν είχα δώσει σ' αυτό καμιά 
σημασία από την αρχή. 

 —Ο πατέρας της; είπα ψιθυριστά κι εγώ. Μα δεν είναι ορφανή; έτσι νόμιζα... 

—Ο πατέρας της, παιδί μου. Και ξέρεις, είναι ευγενέστατος, τιμιότατος άνθρωπος, και μάλιστα 
δεν πίνει ούτε γουλιά — απλώς, κάνει τον παλιάτσο από μόνος του. Φτώχεια, παιδί μου, 
τρομερή: οχτώ παιδιά, για να καταλάβεις! Ζουν από το μισθό της Νάστιενκα. Από το στρατό τον 
απόκλεισαν για τη γλωσσίτσα του: δε σταματούσε. Τον έχουμε επισκέπτη μια φορά τη 
βδομάδα. Και περήφανος — με κανέναν τρόπο δεν παίρνει τίποτα. Εγώ του 'δινα πολλές φορές 
— αδύνατο να δεχτεί! Αγριάνθρωπος, σου λέω! 

 —Λοιπόν, τι νέα, Γιεβγκράφ Λαριόνιτς, πώς τα πάτε σεις εκεί; ρώτησε ο θείος και τον χτύπησε 
φιλικά στον ώμο — είχε προσέξει πως το μνησίκακο γεροντάκι είχε ακούσει τη συζήτησή μας. 

 —Τα νέα μας, τι λένε; Ακούστε: ο Βαλεντίν Ιγκνάτιτς ξεκαθάρισε την υπόθεση του Τρισίν. 
Αυτός έμπλεξε με φασαρίες, και είδε κι έπαθε πολλά. Αυτός, αυτός ο ίδιος που σας κοιτάζει, 
και κάνει σάμπως να φυσάει το σαμοβάρ. Τον θυμόσαστε; Ο Βαλεντίν Ιγκνάτιτς γράφει για τον 
Τρισίν: «Αν, λέει, ο γνωστός Τρισίν δεν ήταν σε θέση να προστατέψει την τιμή της ανιψιάς του 
—το 'χε σκάσει πέρσι με κάποιον αξιωματικό— τότε πώς θα μπορούσε να προστατέψει 
πράγματα του Δημοσίου;» Έτσι τα 'γραψε, δε λέω ψέματα. 

 —Μα τι ιστορίες μας λες τώρα; έβαλε τις φωνές η Ανφίσα Πετρόβνα. 

 —Ακριβώς, ακριβώς! Αναφορά λες κι έδωσες, φίλε Γιεβγκράφ, συμφώνησε ο θείος. Μα, η 
γλώσσα σου θα σε φάει! Είσαι άνθρωπος ευθύς, ευγενής, ευσεβής, το λέω· μα είσαι 
φαρμακόγλωσσος! Και απορώ πώς μπορείς και κάνεις εκεί μαζί τους! Αυτοί είναι άνθρωποι, 
νομίζω, καλοί, απλοί». 

 —Μα εγώ τον απλό άνθρωπο δεν τον φοβάμαι! είπε ζωηρά, με σιγουριά ο γεροντάκος. 

 Η απάντηση μου άρεσε. Έτρεξα κοντά στον Γιεζιεβίκιν και του 'σφιξα δυνατά το χέρι. 
Πραγματικά, ήθελα να δείξω πως καταδικάζω τη γενική γνώμη με τη φανερή συμπάθειά μου 
στο γεροντάκο. Μπορεί, ίσως, ποιος ξέρεις, να ήθελα να με δει με καλό μάτι η Ναστάσια 
Γιεγκράφοβνα. Μα από τη χειρονομία μου κατάλαβα πως δε βγήκε τίποτα αξιόλογο. 

—Αν μου επιτρέπετε, να σας ρωτήσω, είπα κόκκινος και βιαστικός όπως συνήθως, έχετε 



ακούσει τίποτα για τους Ιησουίτες; 

—Όχι, αγαπητέ μου, δεν έχω ακούσει· ίσως κάτι — γιατί; 

 —Έτσι ρώτησα... ήθελα να πω μια ιστορία... Μα, να μου το θυμίσετε κι εσείς σε καμιά άλλη 
ευκαιρία. Τώρα, να είσαστε βέβαιος, πως σας καταλαβαίνω και... ξέρω να εκτιμώ... 

Και, σαστισμένος, του πήρα άλλη μια φορά το χέρι. 

 —Σίγουρα, θα σας το θυμίσω! Θα το δέσω κόμπο, για να το θυμηθώ. 

 Και πραγματικά, έβγαλε το βρόμικο από ταμπάκο μαντίλι του κι έδεσε σε μια του στεγνή άκρη 
έναν κόμπο. 

 —Γιεβγκράφ Λαριόνιτς, το τσάι σας, είπε η Πρασκόβια Ιλίνιτσνα. 

 —Αμέσως, ωραία μου κυρία, αμέσως — δηλαδή, πριγκίπισσα, όχι κυρία! Αυτό — για να σας 
καλοκαρδίσω. Στο δρόμο συνάντησα τον Στιεπάν Αλιεξέιτς Μπαχτσιέγιεφ! Δε σας έβγαζε από 
το στόμα του — μέλι έσταζε η γλώσσα του! Δε θέλεις, είπα μέσα μου, να ετοιμάζονται για 
γάμο; Με το συμπάθιο! είπε χαμηλόφωνα περνώντας πλάι μου με το κύπελλο στο χέρι και 
κλείνοντάς μου το μάτι. Μα δεν είδα ακόμα το μεγάλο ευεργέτη, τον Φομά Φομίτς. Δε θα 'ρθει 
τάχα στο τσάι; 

 Ο θείος ταράχτηκε σαν να τον είχαν τσιμπήσει δυνατά, και κοίταξε άτολμα τη στρατηγίνα. 

 —Τι να σας πω, δεν ξέρω κι εγώ, απάντησε δισταχτικά, σε μια περίεργη σύγχυση. Τον 
φώναξαν, μα αυτός... Δεν ξέρω, μπορεί να είναι και αδιάθετος. Έχω στείλει τον Βιντοπλιάσοφ 
και... δεν ξέρω — να πήγαινα κι εγώ ο ίδιος; 

 —Πέρασα εγώ πριν από λίγο και τον είδα, είπε με ύφος γεμάτο μυστήριο ο Γιεζιεβίκιν. 

 —Τι λέτε; πώς έγινε αυτό; τρόμαξε ο θείος. Λοιπόν, λοιπόν; 

 —Να, πέρασα πρώτα απ' αυτόν και του υπόβαλα τα σέβη μου. Είπε πως θα πιει το τσάι μόνος 
του, και πρόσθεσε ότι με μια ξερή φέτα ψωμί μπορεί να χορτάσει. 

Είδα πως ο θείος απόρησε, τρόμαξε απ' αυτά που άκουσε. 

 —Θα του εξήγησες, Γιεβγκράφ Λαριόνιτς, θα του διηγήθηκες, είπε, τέλος, ο θείος κοιτάζοντας 
το γεροντάκο με λύπη και παράπονο. 

—Ναι, του είπα, του είπα. 

—Λοιπόν; 

 —Για πολλή ώρα δε μου απαντούσε. Έλυνε κάποιο μαθηματικό πρόβλημα — ήταν, φαίνεται, 
πολύ δύσκολο. Κάτι σχεδίαζε μπροστά μου από τον Πυθαγόρα — το παντελόνι του, και καμιά 



φορά σήκωσε το κεφάλι του και με είδε, λες, για πρώτη φορά. «Δε θα πάω, λέει, στο τσάι, 
τώρα ήρθε ο επιστήμονας, και πού να παραβγώ εγώ σ' έναν τέτοιο φωστήρα». Έτσι είπε — 
φωστήρα. 

Είπε και κοίταξε μένα λοξά, πειραχτικά. 

 —Αυτό το περίμενα! φώναξε ο θείος σταυρώνοντας τα χέρια μπροστά του. Το είχα στο νου 
μου! Για σένα το είπε, Σεργκέι, αυτό το «επιστήμονας». Τι θα γίνει τώρα; 

 —Ομολογώ, θείε, απάντησα σηκώνοντας με σοβαρότητα τους ώμους, πως το βλέπω σαν μια 
γελοία άρνηση που δεν της αξίζει καμιά σημασία· αλλά εγώ απορώ με τη δική σας ταραχή. 

 —Αχ, παιδί μου, δεν ξέρεις τίποτα εσύ! είπε ο θείος με μια ζωηρή χειρονομία. 

 —Δεν υπάρχει τώρα λόγος για στενοχώριες, μπήκε ξαφνικά στη μέση η Περεπελίτσινα, μια και 
που εσείς φταίτε από την αρχή, Γιεγκόρ Ιλίτς. Κόπηκε το κεφάλι; δεν κλαίνε για τα μαλλιά. Αν 
ακούγατε τι σας έλεγε η μαμά, δε θα στενοχωριόσαστε τώρα. 

 —Σε τι έφταιξα εγώ, Άννα Νίλοβνα; Δε φοβόσαστε το θεό να τα λέτε αυτά; είπε ο θείος 
παραπονιάρικα σαν να παρακαλούσε για μια εξήγηση. 

—Εγώ τον φοβάμαι το θεό, Γιεγκόρ Ιλίτς· αλλά εσείς είσαστε εγωιστής και δεν αγαπάτε τη 
μητέρα σας, κι από κει προέρχονται όλα, απάντησε με αξιοπρέπεια η Περεπελίτσινα. Γιατί να 
μη σεβόσαστε από την αρχή τη θέλησή της; είναι ή δεν είναι μητέρα σας; Δεν έχω καμιά 
διάθεση να σας πω ψέματα. Είμαι κόρη αντισυνταγματάρχη και όχι όποια κι όποια. 

 Σχημάτισα την εντύπωση ότι η Περεπελίτσινα μπήκε στη συζήτηση μόνο και μόνο για να 
δηλώσει σε όλους μας, και ιδιαίτερα σε μένα τον καινούργιο, ότι είναι κόρη 
αντισυνταγματάρχη και όχι μια τυχαία. 

 —Είναι γιατί περιφρονεί τη μητέρα του, μίλησε με το άγριο καμιά φορά η ίδια η στρατηγίνα. 

—Να με συγχωρείτε, μητέρα! Πού σας περιφρονώ; 

 —Να, είσαστε βαμμένος εγωιστής, Γιεγκόρουσκα, ξαναείπε η στρατηγίνα ζωηρεύοντας τώρα. 

 —Μητέρα, μητερούλα! πού με βρίσκετε εγωιστή; έβαλε τις φωνές απελπισμένος σχεδόν ο 
θείος. Είναι πέντε μέρες, πέντε ολόκληρες μέρες που μου κρατάτε μούτρα και αποφεύγετε να 
μιλήσετε μαζί μου! Γιατί; για ποιο λόγο; Ας με κρίνει ο καθένας, ας με κρίνει όλος ο κόσμος! Ας 
ακούσει, επιτέλους, και την απολογία μου. Μέρες τώρα, μαμά, κρατώ το στόμα μου κλειστό, 
γιατί εσείς δε θέλατε να μου μιλήσετε. Ας με ακούσει τώρα εδώ ο κόσμος. Η Ανφίσα Πετρόβνα! 
Ο Πάβελ Σεμιόνιτς, ο ευγενέστατος Πάβελ Σεμιόνιτς! Σεργκέι, αγαπητέ μου! είσαι παραέξω, ας 
πούμε, ακροατής, θεατής, και μπορείς να κρίνεις αμερόληπτα... 

 —Ηρεμήστε, Γιεγκόρ Ιλίτς, ηρεμήστε, είπε σε ζωηρό τόνο η Ανφίσα Πετρόβνα. Μη σκοτώνετε 
τη μαμά! 



 —Εγώ δε σκοτώνω τη μαμά, Ανφίσα Πετρόβνα· μα ορίστε το στήθος μου —χτυπάτε!— 
συνέχισε ο θείος φουρκισμένος τώρα, έτσι, όπως συμβαίνει καμιά φορά με άτομα αδύνατου 
χαρακτήρα κάθε φορά που τα κάνουν να χάσουν την υπομονή τους, μόλο που όλη η φούρκα 
τους δε θυμίζει παρά φωτιά σε φρύγανα. Θέλω να πω, Ανφίσα Πετρόβνα, ότι εγώ δεν 
προσβάλλω κανέναν. Θ' αρχίσω από τον Φομά Φομίτς, τον ευγενέστατο, τον τιμιότατον αυτόν 
άνθρωπο, και, ακόμα, άνθρωπο με ανώτερα αισθήματα, αλλά... αλλά ήταν άδικος απέναντί 
μου στην περίπτωση αυτή. 

 —Χμ! μούγκρισε ο Ομπνόσκιν, λες και ήθελε να πειράξει ακόμα πιο πολύ το θείο. 

—Πάβελ Σεμιόνιτς, ευγενέστατε Πάβελ Σεμιόνιτς! Νομίζατε, πραγματικά, πως κι εγώ είμαι, ας 
πούμε, κανένα αναίσθητο κούτσουρο; Φυσικά βλέπω, βέβαια καταλαβαίνω, με ραγισμένη 
καρδιά μπορώ να πω, καταλαβαίνω ότι όλες αυτές οι απερισκεψίες προέρχονται από την 
υπερβολική αγάπη του σε μένα. Αλλά, αν το θέλετε, στην περίπτωση αυτή είναι άδικος. Θα τα 
εκθέσω όλα. Θέλω να διηγηθώ τώρα αυτή την ιστορία, Ανφίσα Πετρόβνα, έξω από τα δόντια 
και με όλες τις λεπτομέρειες για να δείτε πώς δημιουργήθηκε το ζήτημα, και αν έχει δίκιο να 
θυμώνει μαζί μου η μαμά, γιατί εγώ δεν ικανοποίησα, λέει, τον Φομά Φομίτς. Άκουσέ με κι εσύ 
καλά, Σεριόζια, πρόσθεσε απευθυνόμενος σε μένα, πράγμα που έκανε πολύ συχνά και σ' όλη 
τη διάρκεια της ιστορίας του λες και φοβόταν τους άλλους ακροατές και δεν πίστευε στη 
συμπάθειά τους, άκουσέ με κι εσύ και κρίνε αν έχω δίκιο ή όχι. Ιδού πώς άρχισε όλη αυτή η 
ιστορία: εδώ και μια βδομάδα —ναι, ακριβώς, όχι παραπάνω— περνάει από την πόλη μας ο 
μεγάλος διοικητής μου, ο στρατηγός Ρουσαπιέτοφ με τη γυναίκα του και την κουνιάδα του. 
Σταματάνε λίγο. Ζαλίστηκα. Τρέχω για να μη χάσω την ευκαιρία, φτερά στα πόδια μου, 
παρουσιάζομαι και τον προσκαλώ να του κάνω το τραπέζι. Μου υποσχέθηκε, αν θα μπορούσε. 
Ευγενέστατος άνθρωπος, σου λέω, με πολλές αρετές, και άρχοντας από πάνω! Ευεργέτησε την 
κουνιάδα του· την πάντρεψε μ' έναν ορφανό, εξαίρετο νέο (σήμερα είναι δημόσιος υπάλληλος 
στο Μαλίνοβο· νέος άνθρωπος ακόμα, σας λέω, με εγκυκλοπαιδική, μπορώ να πω, μόρφωση!) 
— μ' ένα λόγο, στρατηγός, που λέμε. Λοιπόν, στο σπίτι, φυσικά, φασαρία, φλυαρία, 
μαγειρέματα — γράψε μουσική. Εγώ, εννοείται, με τις κόρες μου — λες κι έχω τη γιορτή μου! 
Δεν άρεσε στον Φομά Φομίτς που είμαι χαρούμενος σαν να γιορτάζω! Καθόταν στο τραπέζι, το 
θυμάμαι ακόμα, του σερβίρισαν την κρέμα που ήταν αδυναμία του — μα κείνος: το στόμα 
κουμπωμένο, ώσπου πετάγεται απάνω και λέει: «Το θεωρώ προσβολή μου!» «Και ποια είναι η 
προσβολή, τον ρωτάω, Φομά Φομίτς;» «Εσείς τώρα, μου απαντάει, με περιφρονείτε· εσείς 
τώρα, κοιτάτε να ευχαριστήσετε τους στρατηγούς — για σας, αυτοί τώρα αξίζουν πιο πολύ από 
μένα!» Φυσικά, σας τα λέω τώρα όλα με συντομία —δηλαδή μόνο την ουσία· μα αν θα ήξερες 
τι άλλα είπε ακόμα... τι να σου πω— βγήκα από τα ρούχα μου! Εδώ σε θέλω — τι να κάνεις; 
Εγώ, φυσικά, χάνω τον μπούσουλα! Μου την έδωσε, να πούμε, και είμαι σαν βρεμένος 
κόκορας. Φτάνει η επίσημη μέρα. Ο στρατηγός με ειδοποιεί ότι δεν μπορεί: ζητάει συγνώμη — 
δηλαδή, δε θα 'ρχόταν. Και τότε λέω στον Φομά! «Λοιπόν, Φομά, ησύχασε! Ο στρατηγός δε θα 
'ρθει». Εσύ τι θα σκεφτόσουν. Δε μας καταδέχεται, κι αυτό είναι όλο! «Με πρόσβαλαν, λέει 
κείνος, αυτό μόνο έχω να πω!» Βρε καλέ μου, βρε χρυσέ μου, εγώ. «Όχι, λέει του λόγου του, να 
πάτε με τους στρατηγούς σας: για σας οι στρατηγοί αξίζουν πιο πολύ από μένα· ανατινάξατε 
στον αέρα τη φιλία». Μα φίλε μου! Εγώ, φυσικά, καταλαβαίνω γιατί θυμώνει. Δεν είμαι κανένα 
κούτσουρο, κανένα κουτορνίθι! Το κάνει από την υπερβολική αγάπη του σε μένα, από τη ζήλια 
του —το λέει ο ίδιος— με ζηλεύει για το στρατηγό, φοβάται να μη χάσει τη συμπάθειά μου, με 
δοκιμάζει, θέλει να μάθει τι και για ποιο σκοπό μπορώ να διστάσω. «Όχι, λέει, εγώ για σας 
είμαι ένα τίποτα, τι είμαι εγώ μπροστά στο στρατηγό για την εξοχότητά σας! Θα συμφιλιωθώ 
μαζί σας τότε που θα μου αποδείξετε την εκτίμησή σας σε μένα». «Και πώς μπορώ ν' αποδείξω 



την εκτίμησή μου, Φομά Φομίτς;» «Να με λέτε, λέει, κάθε μέρα εξοχότατο· έτσι, θ' αποδείξετε 
την εκτίμησή σας». Πέφτω από τα σύννεφα! Μπορείς να φανταστείς την κατάπληξή μου! 
«Αυτό, λέει, θα σας γίνει μάθημα για να μη μένετε με ανοιχτό το στόμα μπροστά στους 
στρατηγούς, τη στιγμή που άλλοι άνθρωποι είναι ακόμα πιο αγνοί απ' όλους τους στρατηγούς 
σας!» Ε, λοιπόν, εδώ πια δεν κρατήθηκα — τη λέω την αμαρτία μου! «Μα, Φομά Φομίτς, λέω, 
είναι δυνατό να γίνει ένα τέτοιο πράγμα; Μπορώ να το αποφασίσω εγώ αυτό; Μπορώ εγώ, έχω 
το δικαίωμα να σε κάνω στρατηγό; Σκέψου λίγο να δεις ποιος κάνει τους στρατηγούς. Πώς 
είναι δυνατόν να σε πω εγώ εξοχότατο. Αυτό δεν είναι παρά σφετερισμός τίτλου! Ένας 
στρατηγός υπηρετεί για να κάνει πιο ωραία την πατρίδα: ο στρατηγός πολέμησε, έχυσε το αίμα 
του στο πεδίο της τιμής! Πώς θα σε πω σένα εξοχότατο;» Αυτός, εκεί, το βιολί του! «Τι θέλεις, 
του λέω, Φομά, και δε θα το κάνω για χάρη σου. Πρόσταξες να ξυρίσω τις φαβορίτες μου, γιατί 
σ' αυτές έβλεπες λίγο, μικρό πατριωτισμό — τις ξύρισα, στραβομουτσούνιασα, αλλά τις ξύρισα. 
Κι όχι μόνο· θα κάνω αυτό που σου αρέσει — μόνο να βγάλεις από το μυαλό σου το 
στρατηγιλίκι!» «Όχι, λέει αυτός, δε θα συμβιβαστώ παρά τότε που θα μου πουν: εξοχότατε! 
Αυτό, λέει, από ηθική άποψη είναι ωφέλιμο για σας: αυτό θα καταπραΰνει την ψυχή σας!» — 
λέει. Και να, είναι μια βδομάδα τώρα και παραπάνω που μου 'χει κόψει την καλημέρα. Δε 
χωνεύει κανέναν επισκέπτη. Άκουσε για σένα ότι είσαι επιστήμονας — φταίω εγώ, λέει, γι' 
αυτό: χάλασε τον κόσμο, έχασε τα νερά του! Δε θα πατήσει, είπε, το πόδι του στο σπίτι, αν εσύ, 
εγώ δηλαδή, ανοίξεις την πόρτα και μπεις. «Δηλαδή, λέει, εγώ για σας δεν είμαι μορφωμένος». 
Τι έχει να γίνει τώρα μόλις μάθει για τον Κορόφκιν! Ποιος μπορεί να πει ότι φταίω εγώ γι' αυτό; 
Πώς είναι δυνατόν να ζήσει κανείς μ' αυτή την κατάσταση, δε μου λέτε; Μα γίνεται, τάχα, ν' 
αποφασίσω να τον πω εγώ εξοχότατο; Για ποιο λόγο έδιωξε σήμερα από το τραπέζι το 
φουκαρά τον Μπαχτσιέγιεφ; Ας υποθέσουμε ότι ο Μπαχτσιέγιεφ δεν έχει ασχοληθεί με 
αστρονομία· μα κι εγώ δεν έχω ασχοληθεί, όπως δεν έχεις ασχοληθεί ούτε κι εσύ... Λοιπόν 
γιατί; γιατί; 

 —Γιατί είσαι φθονερός, Γιεγκόρουσκα, τόλμησε και είπε ξανά η στρατηγίνα. 

 —Μητέρα! φώναξε φουρκισμένος ο θείος. Εσείς θα με τρελάνετε!.. Αυτά δεν τα λέτε σεις — 
σας τα λένε άλλοι να τα πείτε! Εγώ, τελικά, είμαι ένα κούτσουρο, λαπάς, ή τι άλλο, κι όχι γιος 
σας! 

 —Έμαθα, θείε, τον διακόπτω εγώ ξαφνιασμένος από την ιστορία του, έμαθα από τον 
Μπαχτσιέγιεφ —αν είναι αλήθεια, ή όχι, δεν ξέρω— ότι ο Φομά Φομίτς ζήλεψε για τη γιορτή 
του Ιλούσια και επιμένει πως έχει κι αυτός αύριο την ονομαστική του γιορτή. Ομολογώ, η 
χαρακτηριστική αυτή περίπτωση τόσο με ξάφνιασε που... 

 —Γενέθλια, παιδί μου, γενέθλια, όχι ονομαστική γιορτή! με σταμάτησε μονορούφι ο θείος. Δε 
μίλησε για ονομαστική γιορτή — έχει δίκιο: αύριο έχει τα γενέθλιά του. Η αλήθεια είν' αυτή... 

—Καθόλου γενέθλια! φώναξε η Σάσιενκα. 

—Γιατί όχι γενέθλια; νευρίασε ο θείος. 

 —Όχι γενέθλια, μπαμπά! Δε λέτε την αλήθεια, θέλετε να κοροϊδέψετε τον εαυτό σας και να 
ευχαριστήσετε τον Φομά Φομίτς. Τα γενέθλιά του ήταν το Μάρτη — θυμόσαστε που την 
παραμονή πήγαμε για προσκύνημα στο μοναστήρι, κι αυτός δεν άφηνε σε ησυχία κανέναν 



πάνω στην άμαξα: φώναζε πως τον ενοχλεί στο πλευρό το μαξιλάρι, και τον τσιμπάει, έλεγε· κι 
από την κακία του τσίμπησε δυο φορές τη θεία! Την άλλη μέρα που πήγαμε να τον συγχαρούμε 
στα γενέθλιά του, φουρκίστηκε γιατί, λέει, η ανθοδέσμη μας δεν είχε καμέλιες. «Μου αρέσουν, 
είπε, πολύ οι καμέλιες γιατί έχω γούστο της ανώτερης κοινωνίας, και λυπηθήκατε να κόψετε 
για χάρη μου δυο-τρεις από το θερμοκήπιο». Κι όλη τη μέρα ήταν μουτρωμένος — του 
κακοφάνηκε, και δε μας μιλούσε, μας απόφευγε... 

 Νομίζω ότι και μπόμπα να είχε πέσει μέσα στην αίθουσα, δε θα είχε τρομάξει τόσο όλο τον 
κόσμο, όσο αυτή η ανοιχτή ανταρσία — και τίνος; — μιας κοπελίτσας που δεν της επιτρεπόταν 
ακόμα ούτε και να μιλήσει καλά-καλά μπροστά στη γιαγιά. Η στρατηγίνα, άφωνη από την 
κατάπληξη και τη λύσσα της, σηκώθηκε και τεντώθηκε και κοίταζε τη γλωσσού εγγονή της — 
δεν πίστευε στα μάτια της και στ' αφτιά της. Ο θείος είχε μαρμαρώσει από τον τρόμο του. 

—Ορίστε ελευθερία που δίνουν! θέλουν να ξεκάνουν τη γιαγιούλα! έβαλε τις φωνές η 
Περεπελίτσινα. 

 —Σάσια, Σάσια, έλα στα καλά σου! Τι έπαθες, Σάσια; έβαλε και ο θείος τις φωνές, ζύγωνε πότε 
κείνη και πότε τούτη, πότε τη στρατηγίνα και πότε ξανά τη Σάσια για να τη σταματήσει. 

 —Δε θέλω να σταματήσω, μπαμπά! φώναξε δυνατά η Σάσια: πετάχτηκε από το κάθισμα, 
χτυπούσε κάτω τα ποδαράκια της και τα μάτια της αστραποβολούσαν. Όχι, δε θέλω να 
σωπάσω! Και τι δεν έχουμε πάθει τόσον καιρό τώρα εξαιτίας αυτουνού του Φομά Φομίτς, 
αυτουνού του απαίσιου, του ελεεινού φίλου σας, του Φομά Φομίτς! Γιατί ο Φομά Φομίτς θα 
μας καταστρέψει όλους, γιατί μας κοπανάνε συνέχεια ότι είναι έξυπνος, μεγαλόψυχος, 
ευγενής, μορφωμένος, ένα κράμα, ένα ποτπουρί από αρετές, τάχα, και ο Φομά Φομίτς, σαν 
χαζός που είναι, τα πίστεψε όλα! Τόσα γλυκά του πρόσφεραν που ένας άλλος στη θέση του θα 
ντρεπόταν, αλλά ο Φομά Φομίτς τα σαβούρωσε όλα όσα είχαν αραδιάσει μπροστά του — 
ζητούσε μάλιστα κι άλλα. Θα δείτε ότι θα φάει κι όλους εμάς, και για όλα φταίει ο μπαμπάς! Ο 
ελεεινός, ο απαίσιος Φομά Φομίτς — το λέω φανερά χωρίς να φοβάμαι κανέναν! Είναι βλάκας, 
πεισματάρης, βρομιάρης, αχάριστος, σκληρόκαρδος, τύραννος, ρουφιάνος, αρχιψεύτης... Αχ, 
εγώ θα τον πετούσα με τις κλοτσιές έξω από το σπίτι, τώρα, τώρα, αλλά ο μπαμπάς τον έχει στα 
όπα-όπα, ο μπαμπάς θα τρελαθεί για δαύτον!.. 

 —Αχ!.. λύσσαξε η στρατηγίνα και σωριάστηκε σε κακά χάλια στην πολυθρόνα. 

 —Χρυσή μου, Αγκάφια Τιμοφέγιεβνα, νερό, γρήγορα νερό! Γρήγορα! Πάρτε το μπουκαλάκι 
μου! 

 —Νερό, νερό! φώναξε ο θείος. Μαμά, μαμά, ηρεμήστε! Πέφτω στα πόδια σας και σας ικετεύω 
να ηρεμήσετε. Ελάτε, ηρεμήστε!.. 

 —Στην απομόνωση κλεισμένη με ψωμί και νερό μόνο... και να μη σ' ανοίγουν... 
ανθρωποφάγα! ούρλιαξε η Περεπελίτσινα τρέμοντας από το μίσος της στη Σάσιενκα. 

 —Να κάτσω χωρίς ψωμί και νερό, ναι, να κάτσω, δε φοβάμαι τίποτα! χαλούσε τον κόσμο και η 
Σάσιενκα σε κατάσταση αλλοφροσύνης. Υπερασπίζομαι τον μπαμπά γιατί δεν είναι σε θέση να 
υπερασπιστεί ο ίδιος τον εαυτό του. Ποιος είν' αυτός, τέλος πάντων, ποιος είναι αυτός ο Φομά 



σας Φομίτς μπροστά στον μπαμπά; Τρώει το ψωμί του μπαμπά, και τον μπαμπά τον ταπεινώνει 
ο αχάριστος! Θα τον καλούσα σε μονομαχία και θα τον σκότωνα με το πρώτο... 

 —Σάσια, Σάσια! έσκουζε απελπισμένος ο θείος. Μια λέξη αν πεις ακόμα — πέθανα, πέθανα 
σίγουρα! 

 —Μπαμπά! φώναξε η Σάσια και όρμησε στον πατέρα της πνιγμένη στα δάκρυα και 
αγκαλιάζοντάς τον σφιχτά. Μπαμπά! είναι δυνατόν, εσείς, ο καλός, ωραίος, χαρούμενος, 
έξυπνος, εσείς, εσείς να πεθάνετε τόσο άδικα; Πώς μπορείτε και κάνετε χωρίς καμιά αντίρρηση 
αυτά που σας λέει αυτός ο άθλιος, ο αχάριστος άνθρωπος, να είσαστε ένα παιχνιδάκι στα χέρια 
του, να γινόσαστε γελοίος; Μπαμπά, χρυσέ μου μπαμπά!.. 

 Κι άρχισε να κλαίει με λυγμούς, σκέπασε το πρόσωπο με τα χέρια της και βγήκε τρέχοντας από 
την αίθουσα. 

 Έγινε της τρελής. Η στρατηγίνα είχε σωριαστεί λιπόθυμη. Ο θείος ήταν γονατισμένος μπροστά 
της και φιλούσε τα χέρια της. Η δεσποινίς Περεπελίτσινα πηγαινοερχόταν μπροστά τους κι 
έριχνε σε μας άγριες αλλά θριαμβευτικές ματιές. Η Ανφίσα Πετρόβνα μούσκευε τους 
κροτάφους της στρατηγίνας με νερό και πηγαινοερχόταν με το μπουκαλάκι της στα χέρια. Η 
Πρασκόβια Ιλίνιτσνα έτρεμε πνιγμένη στα δάκρυα· ο Γιεζιεβίκιν έψαχνε να βρει μια γωνιά για 
να ζαρώσει, και η γκουβερνάντα στεκόταν χλομή, λες και τα 'χε χαμένα από το φόβο της. Μόνο 
ο Μιζίντσκοφ είχε κρατήσει την ψυχραιμία του. Σηκώθηκε, πήγε μπροστά στο παράθυρο κι 
άρχισε να κοιτάζει από κει χωρίς να δίνει καμιά προσοχή σ' όλη αυτή τη σκηνή. 

 Ξαφνικά, η στρατηγίνα σηκώνεται από την πολυθρόνα, τεντώνεται, με αγριοκοιτάζει από το 
κεφάλι ως τα πόδια. 

 —Έξω! έξω από το σπίτι· ορίστε! Γιατί ήρθε αυτός εδώ; Να χαθεί από τα μάτια μου, να μην τον 
βλέπω! έξω! 

 —Μαμά! μαμά, τι πάθατε; είναι ο Σεριόζια, μουρμούριζε ο θείος τρέμοντας ολόκληρος από το 
φόβο του. Είναι φιλοξενούμενός μας, μαμά, δεν το ξέρατε; 

 —Ποιος Σεριόζια; βλακείες! δε θέλω τίποτα ν' ακούσω· έξω! Είναι ο Κορόφκιν. Είμαι βέβαιη ότι 
αυτός είναι ο Κορόφκιν. Δε με γελάει μένα η προαίσθησή μου! Ήρθε για να διώξει τον Φομά 
Φομίτς· του 'γραψαν να 'ρθει μόνο και μόνο γι' αυτό. Η καρδιά μου δεν πέφτει έξω. 
Γκρεμοτσακίσου, άχρηστο πλάσμα! 

 —Θείε, αν είν' έτσι, είπα κομπιάζοντας από συγκρατημένη αγανάχτηση, αν είν' έτσι, τότε κι 
εγώ... να με συγχωρείτε... και πήρα το καπέλο μου. 

 —Σεργκέι, Σεργκέι, τι κάνεις εκεί;.. Ορίστε, μαμά, κοιτάξτε είναι ο Σεριόζια!.. Σεργκέι, σε 
παρακαλώ! φώναξε εμποδίζοντάς με να φύγω σε μια προσπάθεια να μου πάρει το καπέλο από 
το χέρι. Ήρθες σε μένα, όχι θα μείνεις — το θέλω εγώ! Αυτή έτσι κάνει, πρόσθεσε χαμηλόφωνα, 
κάθε φορά που είναι στις κακές της... Μόνο να κρυφτείς τώρα κάπου προσωρινά... περίμενε 
κάπου — και δεν τρέχει τίποτα, όλα θα περάσουν. Θα σου ζητήσει να τη συγχωρέσεις — σε 
διαβεβαιώνω! Είναι καλή, και μόνο που παραμιλάει πότε-πότε... Άκου που σου λέω — σε 



παίρνει για τον Κορόφκιν... ύστερα, θα δεις, θα σου ζητήσει συγνώμη... Τι τρέχει; ρώτησε 
ανήσυχος τον Γαβρίλα που μπήκε στην αίθουσα τρέμοντας. 

Ο Γαβρίλα είχε και παρέα: μαζί του ήταν ένας νεαρός του προσωπικού, ως δεκάξι χρονών, πολύ 
όμορφος — γι' αυτό και τον είχαν πάρει στο προσωπικό, όπως έμαθα αργότερα. Τον έλεγαν 
Φαλαλιέι. Φορούσε ένα παράξενο κοστούμι, κόκκινο μεταξωτό πουκάμισο, κεντημένο με σιρίτι 
γύρω στο γιακά, με χρυσή ζώνη, κι αυτή με σιρίτια, με μαύρο φαρδύ παντελόνι, με πέτσινες 
μπότες που είχαν κόκκινα γυρίσματα. Το κοστούμι αυτό ήταν σχέδιο της ίδιας της στρατηγίνας. 
Ο νεαρός έκλαιγε με λυγμούς, από τα μεγάλα γαλανά μάτια του τα δάκρυά του κυλούσαν 
κόμποι-κόμποι. 

 —Τι συμβαίνει, λοιπόν; μίλα, αλήτη, του 'βαλε τις φωνές ο θείος. 

 —Ο Φομά Φομίτς πρόσταξε να βρίσκομαι δω· έρχεται κι αυτός, απάντησε κακομοίρικα ο 
Γαβρίλα. Και πρόσθεσε: εγώ, για να μ' εξετάσει, κι αυτός... 

—Κι αυτός εκεί; 

—Χόρευε, είπε κλαψιάρικα ο Γαβρίλα. 

—Χόρευε, λέει! τρόμαξε ο θείος. 

 —Χό-ρευ-α! είπε ο Φαλαλιέι, σαν να μούγκρισε ελαφρά ανάμεσα στους λυγμούς του. 

—Κομαρίν χόρευες; 

—Κο-μα-ρίν! 

—Και σ' έπιασε ο Φομά Φομίτς. 

—Μ' έ-πια-σε. 

 —Με πήρατε στο λαιμό σας! ούρλιαξε ο θείος, κι έπιασε το κεφάλι με τα δυο του χέρια. 

 —Ο Φομά Φομίτς! ανάγγειλε ο Βιντοπλιάσοφ μπαίνοντας στην αίθουσα. 

 Άνοιξε η πόρτα, και ο Φομά Φομίτς, ο ίδιος με τα όλα του, παρουσιάστηκε μπροστά στο 
ανήσυχο κοινό. 
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 Ο ΑΣΠΡΟΣ ΤΑΥΡΟΣ ΚΑΙ Ο ΜΟΥΖΙΚΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΜΑΡΙΝ 

ΑΛΛΑ ΠΡΟΤΟΥ να έχω την τιμή να παρουσιάσω προσωπικά στον αναγνώστη τον Φομά Φομίτς 
θεωρώ απόλυτα απαραίτητο να πω λίγα λόγια για τον Φαλαλιέι και να εξηγήσω ποιο ήταν 
ακριβώς το τρομερό γιατί χόρευε αυτός κομαρίν — ο Φομά Φομίτς τον έπιασε πάνω στην 
εύθυμη αυτή απασχόληση. Ο Φαλαλιέι ήταν ένα παιδί του προσωπικού, ορφανό από την 
κούνια, και βαφτιστικός της μακαρίτισσας της γυναίκας του θείου μου. Ο θείος τον αγαπούσε 
πολύ. Και μόνο αυτό ήταν αρκετό για τον Φομά Φομίτς, μόλις πάτησε το πόδι του στο 
Στιεπαντσίκοβο κι έκανε του χεριού του το θείο, να μη θέλει να δει στα μάτια του τον 
ευνοούμενό του, τον Φαλαλιέι. Αλλά στον νεαρό είχε ιδιαίτερη αδυναμία η στρατηγίνα, και, ας 
έβραζε μέσα του ο Φομά Φομίτς — τ' αφεντικά τον είχαν μη βρέξει και μη στάξει: σ' αυτό 
επέμενε η ίδια η στρατηγίνα, και ο Φομά υποχώρησε αλλά με την προσβολή μέσα του — όλα 
τα θεωρούσε προσβολή· και να θέλει συνέχεια να εκδικείται, αντί αυτή, σε κάθε κατάλληλη 
ευκαιρία το θείο που δεν έφταιγε σε τίποτα. Ο Φαλαλιέι είχε καταπληκτική ομορφιά. Το 
πρόσωπό του ήταν κοριτσίστικο, σαν καμιανής ωραίας χωριατοπούλας. Η στρατηγίνα τον είχε 
παραχαϊδεμένο, τον είχε ακριβό της, λες κι ήταν κανένα σπάνιο μπιμπελό· και δεν ήξερε κανείς 
ακόμα ποιο αγαπούσε περισσότερο: τη σκυλίτσα της Άμι με το κατσαρό τρίχωμα ή τον 
Φαλαλιέι; Για την αμφίεσή του μιλήσαμε και είπαμε πως ήταν σχέδιο της στρατηγίνας. Οι 
δεσποινίδες του προμήθευαν πομάδα, και ο Κουζμά, ο κουρέας, ήταν υποχρεωμένος να του 
κάνει μπούκλες τα μαλλιά στις γιορτές. Αυτό το αγόρι ήταν ένα παράξενο πλάσμα. Δεν 
μπορούσες να τον πεις ηλίθιο ή χαζούλη, αλλά ήταν τόσο αφελής, τόσο μαλθακός και 
καλόψυχος που πραγματικά έβγαζες το συμπέρασμα πως έχεις να κάνεις με βλάκα. Αν δει κάτι 
στον ύπνο του, θα τρέξει να διηγηθεί το όνειρο στ' αφεντικά. Ανακατεύεται στη συζήτηση 
ανάμεσα στ' αφεντικά χωρίς να τον νοιάζει αν τους διακόπτει. Τους διηγείται τέτοια πράγματα 
που δεν είναι να τ' ακούσει κανείς χωρίς να φρίξει. Γεμίζουν τα μάτια του αληθινά δάκρυα 
κάθε φορά που η αφεντικίνα πέφτει λιπόθυμη, ή βρίζουν το αφεντικό του. Κάθε άτυχος 
προκαλεί τη συμπάθειά του. Συχνά πηγαίνει κοντά στη στρατηγίνα, φιλεί τα χέρια της και την 
παρακαλεί να μη θυμώνει — και η στρατηγίνα του συγχωρεί μεγαλόψυχα αυτές τις αποκοτιές. 
Είναι υπερευαίσθητος, καλός και άκακος σαν αρνάκι, εύθυμος σαν ευτυχισμένο παιδάκι. Στο 
τραπέζι πάντα θα τον φιλέψουν κι από κάτι. 

 Πού τον χάνεις, πού τον βρίσκεις — πίσω από την πολυθρόνα της στρατηγίνας. Έχει μεγάλη 
αδυναμία στη ζάχαρη. Κάθε φορά που θα του δώσουν ζαχαρίτσα, θα βάλει το κομματάκι στο 
στόμα του και θ' αρχίσει να το γκριτσανάει με τα γερά, άσπρα σαν το γάλα δόντια του, και μια 
απερίγραπτη απόλαυση λάμπει στα γελαστά γαλανά μάτια του και σ' όλο τ' όμορφο 
προσωπάκι του. 

Ο Φομά Φομίτς τον είχε πολύν καιρό στο στομάχι· μα είδε κι απόειδε πως με το θυμό του δε 
βγαίνει τίποτα, κι αποφάσισε να το παίξει ευεργέτης του Φαλαλιέι. Πρώτα-πρώτα δήλωσε στο 
θείο πως δεν είναι δική του δουλειά η μόρφωση του προσωπικού και ότι αποφάσισε ν' αρχίσει 
να κάνει μαθήματα στο φτωχό παιδί — ηθική διδασκαλία, καλούς τρόπους και γαλλικά. «Πώς! 
έλεγε, υπερασπίζοντας την ανόητη ιδέα του (ιδέα που ήρθε στο κεφάλι όχι μόνο του Φομά 
Φομίτς — μάρτυς ο γράφων αυτά εδώ), πώς! βρίσκεται πάντα πλάι στην κυρία του· αυτή, σε 
μια στιγμή, ξεχνώντας ότι κείνος δεν καταλαβαίνει από γαλλικά, θα του πει, για παράδειγμα, 
ντονέ μουά μον μουσουάρ [δώσε μου το μαντίλι μου, Donnez-moi mon mouchoir] — και 



πρέπει να μην τα χάσει, να δείξει ότι είναι άξιος!» Αποδείχτηκε όμως ότι όχι μόνο ήταν 
αδύνατο να μάθει ο Φαλαλιέι γαλλικά, αλλά και ότι ο μάγειρας ο Αντρόν, ο θείος του, που είχε 
προσπαθήσει να του μάθει ρωσικά γράμματα —να γράφει και να διαβάζει— τα παράτησε κι 
έβαλε το αλφαβητάριο στο ράφι! Ο Φαλαλιέι ήταν τόσο «ανεπίδεκτος μαθήσεως» που δεν 
μπορούσε να πει ένα κι ένα πόσο κάνουν. Ακόμα: απ' αυτά κι απ' αυτά δημιουργήθηκε 
ολόκληρη ιστορία. Το προσωπικό άρχισε να πειράζει τον Φαλαλιέι, να τον λέει «γάλλο», και ο 
γερο-Γαβρίλα, ο πρώτος καμαριέρης του θείου, τόλμησε να πει φανερά πως δεν έχει να 
ωφεληθεί κανείς τίποτα μαθαίνοντας γαλλικά. Το 'μαθε ο Φομά Φομίτς, λύσσαξε από το κακό 
του και για τιμωρία έβαλε κάτω τον ίδιο τον παλικαρά, τον Γαβρίλα, να τον μάθει γαλλικά με το 
ζόρι. Έτσι, λοιπόν, άρχισε όλη αυτή η ιστορία με τα γαλλικά που τόσο πολύ είχε χτυπήσει στα 
νεύρα τον κύριο Μπαχτσιέγιεφ. Όσο για τους τρόπους — τα πράγματα πήγαν ακόμα χειρότερα: 
Ο Φομά δεν μπορούσε να βάλει σε μια σειρά, όπως αυτός ήθελε, τον Φαλαλιέι που, παρά την 
απαγόρευση, παρουσιαζόταν κάθε πρωί για να του διηγηθεί τα όνειρά του, κι αυτό ο Φομά 
Φομίτς, από την πλευρά του, το 'βρισκε πολύ ανάγωγο, καθόλου σοβαρό. Μα ο Φαλαλιέι τα 
είχε στυλώσει. Φυσικά, όλα τα σπασμένα τα πλήρωνε πρώτος και καλύτερος ο θείος. 

 —Το ξέρετε, τάχα, ή δεν το ξέρετε τι έκανε αυτός σήμερα; θα βάλει τις φωνές ο Φομά, 
διαλέγοντας, για πιο μεγάλο εφέ, τη στιγμή που είναι όλοι μαζί. Ξέρετε, συνταγματάρχα, ως 
ποιο σημείο φτάνει το συστηματικό παραχάιδεμά σας; Σήμερα καταβρόχθισε το κομμάτι της 
πίτας που του είχατε δώσει στο τραπέζι, και, ξέρετε τι είπε ύστερα απ' αυτό; Έλα δω, έλα δω, 
ηλίθιε, έλα δω, μαγουλά!.. 

 Ο Φαλαλιέι πλησιάζει κλαίοντας και σκουπίζοντας τα μάτια και με τα δυο του χέρια. 

 —Έλα δω, τι είπες μόλις έφαγες την πίτα σου; Να το ξαναπείς εδώ, μπροστά σε όλους! 

 Ο Φαλαλιέι δεν απαντούσε — ήταν πνιγμένος σε πικρά δάκρυα. 

 —Καλά· θα το πω εγώ αντί για σένα, αφού εσύ δε θέλεις. Είπες, χτυπώντας τη γεμάτη 
παλιοκοιλιά σου: «Χόρτασα πίτα όπως χορταίνει σαπούνι ο Μαρτίν!» Παρακαλώ, 
συνταγματάρχα, λένε, τάχα, τέτοια μπροστά σ' ένα μορφωμένο κοινό, πολύ περισσότερο — σε 
ανώτερο κοινό; Το είπες αυτό ή όχι; Λέγε! 

—Το εί-πα! παραδέχτηκε ο Φαλαλιέι με λυγμούς. 

 —Ωραία· να μου πεις τώρα: τρώει, τάχα, ο Μαρτίν σαπούνι; Πού είδες εσύ αυτόν τον Μαρτίν 
που τρώει σαπούνι; Λέγε, για να καταλάβω ποιος είναι αυτός ο φανταστικός Μαρτίν! 

Καμιά απάντηση. 

 —Σε ρωτώ, επιμένει ο Φομά, ποιος είν' αυτός ο Μαρτίν; Θέλω να τον δω, θέλω να τον 
γνωρίσω. Λοιπόν, ποιος είναι; Πρωτοκολλητής, αστρονόμος, ποιητής, αξιωματικός, κάποιος του 
προσωπικού — ποιος και τι είναι. Απάντησε! 

 —Του προ-σω-πι-κού, απαντάει τελικά ο Φαλαλιέι κλαίοντας συνέχεια. 

—Ποιο είναι το αφεντικό του; 



 Ο Φαλαλιέι δεν ξέρει να πει το όνομα του αφεντικού. Φυσικά, ο Φομά φουρκίζεται, και τελικά 
βγαίνει γρήγορα-γρήγορα από την αίθουσα φωνάζοντας ότι τον πρόσβαλαν· η στρατηγίνα 
αρχίζει τις λιποθυμίες και ο θείος βλαστημάει την ώρα και τη στιγμή που γεννήθηκε, ζητάει απ' 
όλους συγνώμη, και την υπόλοιπη μέρα την περνάει με βόλτες πέρα-δώθε στο δωμάτιό του. 

Την άλλη μέρα από το επεισόδιο με το σαπούνι του Μαρτίν, ο Φαλαλιέι, επίτηδες λες, 
φέρνοντας το πρωί το τσάι στον Φομά Φομίτς, με ξεχασμένα και τον Μαρτίν και τη χτεσινή 
θλιβερή σκηνή, αρχίζει να του διηγείται κάποιο όνειρό του για έναν άσπρο ταύρο. Αυτό έλειπε! 
Ο Φομά Φομίτς έγινε έξω φρενών, φώναξε αμέσως το θείο κι άρχισε να τον κατσαδιάζει για το 
άσεμνο όνειρο του Φαλαλιέι του. Αυτή τη φορά πάρθηκαν αυστηρά μέτρα: ο Φαλαλιέι 
πλήρωσε για το θράσος του — τον έβαλαν γονατιστό σε μια γωνιά. Του απαγόρεψαν αυστηρά 
να βλέπει τέτοια χωριάτικα παλιοόνειρα. «Θυμώνω, κοντά στ' άλλα, έλεγε ο Φομά, γιατί αυτός 
κανονικά δε θα πρέπει να τολμάει ούτε και να σκεφτεί να 'ρχεται σε μένα με τα όνειρά του, 
πολύ περισσότερο με τον άσπρο ταύρο· κι ακόμα, συνταγματάρχα, πρέπει κι εσείς ο ίδιος να 
συμφωνήσετε ότι αυτός ο άσπρος ταύρος δεν αποδείχνει, τάχα, τη χωριατιά, την αμορφωσιά 
του άξεστου Φαλαλιέι σας; Όποιες είναι οι σκέψεις, τέτοια είναι και τα όνειρα. Εδώ και πόσον 
καιρό δεν έλεγα ότι απ' αυτόν μην περιμένεις τίποτα, και ότι κακώς τ' αφεντικά τον έχουν πάνω 
από το κεφάλι τους; Ποτέ-ποτέ δε θα ξυπνήσετε αυτό το ανόητο απλοϊκό πνεύμα για κάτι 
ανώτερο, για κάτι ρομαντικό. Δεν μπορείς εσύ, τάχα, συνέχισε απευθυνόμενος στον Φαλαλιέι, 
δεν μπορείς εσύ να βλέπεις στον ύπνο σου κάτι ωραίο, τρυφερό, ευγενικό, μια σκηνή από την 
καλή κοινωνία — να, για παράδειγμα, έστω κυρίους που χαρτοπαίζουν, ή κυρίες σ' έναν 
περίπατό τους σε κάποιο ωραίο πάρκο;» Ο Φαλαλιέι υποσχέθηκε πως θα δει σίγουρα την 
πρώτη νύχτα κυρίους ή κυρίες σ' έναν περίπατό τους σε κάποιο ωραίο πάρκο. 

Ξαπλωμένος για ύπνο ο Φαλαλιέι παρακαλούσε το θεό γι' αυτό, και σκεφτόταν πολλή ώρα πώς 
να γίνει να μην ονειρευτεί τον καταραμένο άσπρο ταύρο. Μα οι ελπίδες του ανθρώπου είναι 
απατηλές. Ξύπνησε το πρωί και θυμήθηκε τρομαγμένος πως όλη τη νύχτα ονειρευόταν ξανά 
τον απαίσιο άσπρο ταύρο και δεν είδε καμιά κυρία σε περίπατο σε κάποιο ωραίο πάρκο. Αυτή 
τη φορά οι συνέπειες ήταν ειδικής μορφής. Ο Φομά Φομίτς δήλωσε μια και καλή πως δεν 
πιστεύει στη δυνατότητα μιας παρόμοιας περίπτωσης, στην πιθανότητα να δει κανείς το ίδιο 
όνειρο — απεναντίας, πιστεύει ότι κάποιος του σπιτιού, μπορεί και ο ίδιος ο συνταγματάρχης, 
να είχε δασκαλέψει επίτηδες τον Φαλαλιέι για να πειράξει τον Φομά Φομίτς. Φωνές, 
κατηγορίες, δάκρυα. Έμενε ακόμα μια μικρή ελπίδα ότι ο Φαλαλιέι την άλλη νύχτα, δηλαδή την 
τρίτη στη σειρά, θα δει σίγουρα κάτι από την ανώτερη κοινωνία. Ποια ήταν η γενική δυσφορία 
που ύστερα από μια ολόκληρη βδομάδα συνέχεια ο Φαλαλιέι ονειρευόταν κάθε νύχτα τον 
άσπρο ταύρο, και μόνο τον άσπρο ταύρο! Για την ανώτερη κοινωνία ούτε και λόγος να γίνεται. 

 Αλλά το πιο σπουδαίο ήταν ότι ο Φαλαλιέι δεν μπορούσε με κανέναν τρόπο να κινήσει την 
υποψία ότι λέει ψέματα: να πει, δηλαδή, ότι ονειρεύτηκε όχι τον άσπρο ταύρο, αλλά έστω, για 
παράδειγμα, μια άμαξα με κυρίες και μαζί τους τον Φομά Φομίτς· πολύ περισσότερο που στην 
έσχατη αυτή περίπτωση δε θα είχε κάνει δα και καμιά αμαρτία. Αλλά ο Φαλαλιέι ήταν τόσο 
ειλικρινής που σίγουρα δεν μπορούσε να πει ψέματα, ακόμα και να ήθελε. Πάνω σ' αυτό δεν 
του 'καναν ούτε και νύξη. Ήξεραν όλοι ότι αυτός θα φανερωθεί με το πρώτο και ότι ο Φομά 
Φομίτς θα τον πιάσει την ίδια στιγμή να ψεύδεται. Τι να γινόταν; Η θέση του θείου ήταν 
τρομερά δύσκολη: ο Φαλαλιέι ήταν σίγουρα αδιόρθωτος. Ο καημένος ο νεαρός άρχισε κιόλας 
ν' αδυνατίζει από μελαγχολία. Η οικονόμος Μαλάνια βεβαίωνε πως τον είχαν τάχα ματιάσει, 
και τον ράντισε με πολύ-πολύ αγιασμό. Τη βοήθησε και η πονόψυχη Πρασκόβια Ιλίνιτσνα, 
αλλά δε βγήκε τίποτα. Όλες οι προσπάθειες απότυχαν. 



 —Πού να τον πάρει ο διάβολος, τον καταραμένο! έλεγε ο Φαλαλιέι, τον βλέπω στον ύπνο μου 
όλες τις νύχτες! Από το βράδυ ακόμα προσεύχομαι: «Να μην ονειρευτώ τον άσπρο ταύρο, να 
μην ονειρευτώ τον άσπρο ταύρο!» Μα κείνος ο καταραμένος-τσουπ! συνέχεια μπροστά μου, 
θεόρατος, με τα κέρατά του, με κάτι χειλάρες — ου-ου-ου! να! 

Ο θείος είχε απελπιστεί. Αλλά, ευτυχώς, ο Φομά Φομίτς έδειξε πως είχε ξεχάσει τον άσπρο 
ταύρο. Φυσικά, κανείς δεν πίστευε πως ο Φομά Φομίτς μπορεί να ξεχάσει ένα τόσο σοβαρό 
περιστατικό. Όλοι υπόθεταν όχι χωρίς φόβο ότι αυτός κρατεί τον άσπρο ταύρο για εφεδρεία 
και ότι θα τον παρουσιάσει με την πρώτη κατάλληλη ευκαιρία. Αργότερα θ' αποδειχτεί ότι ο 
Φομά Φομίτς είχε πάψει τότε να ενδιαφέρεται για τον άσπρο ταύρο: έμπλεξε με άλλα 
πράγματα, είχε άλλες φροντίδες· άλλα σχέδια είχαν ωριμάσει στο κεφάλι του που γεννούσε 
πολλές χρήσιμες σκέψεις. Να γιατί άφησε ήσυχο τον Φαλαλιέι. Μαζί με τον Φαλαλιέι βρήκαν 
την ησυχία τους και όλοι οι άλλοι. Ο νεαρός ξαναβρήκε το κέφι του — άρχισε μάλιστα να 
ξεχνάει το επεισόδιο· ακόμα και ο άσπρος ταύρος άρχισε να παρουσιάζεται όλο και πιο σπάνια, 
μόλο που ερχόταν πότε-πότε στο νου η φανταστική του ύπαρξη. Μ' ένα λόγο, όλα θα είχαν 
ταχτοποιηθεί μια χαρά, αν έλειπε από τον κόσμο ο χορός κομαρίν. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι ο Φαλαλιέι χόρευε θαυμάσια· αυτό ήταν η βασική του ικανότητα — 
ας πούμε ήταν η κλίση του, ο προορισμός του· χόρευε με μπρίο, με ανεξάντλητο κέφι, μα είχε 
αδυναμία στο κομαρίν. Όχι γιατί του άρεσαν τόσο πολύ οι ανάλαφρες και, τέλος πάντων, 
περίπλοκες φιγούρες αυτού του αεράτου χορού — όχι· του άρεσε να χορεύει κομαρίν μόνο και 
μόνο γιατί του ήταν τελείως αδύνατο ν' ακούει μουσική κομαρίν και να μην πετάξει τη σκούφια 
του. Πολλές φορές, τα βράδια, δυο-τρεις υπηρέτες, οι αμαξάδες, ο κηπουρός που έπαιζε βιολί, 
κι ακόμα κάμποσες γυναίκες από το προσωπικό μαζευόντουσαν κάπου στην πέρα αυλή του 
αρχοντικού, μακριά από τον Φομά Φομίτς· έκαναν κύκλο, άρχιζε η μουσική, χόρευαν, και η 
μικρή γιορτή έκλινε επίσημα με το κομαρίν. Η ορχήστρα δεν ήταν μικρή: δύο μπαλαλάικες, μια 
κιθάρα, βιολί, τύμπανο που το 'παιζε εξαίρετα ο Μιτιούσκα. Ας δούμε τι έκανε τώρα ο 
Φαλαλιέι: χόρευε μέχρι ξεβίδωμα κάτω από τις ενθαρρυντικές επευφημίες και τα γέλια του 
κοινού· ούρλιαζε κι αυτός, φώναζε, γελούσε, χειροκροτούσε· χόρευε σάμπως να τον τραβούσε 
μια ξένη, αόρατη δύναμη, που του ήταν αδύνατο να τη συγκρατήσει, και προσπαθούσε 
πεισματικά να πλησιάσει όλο και πιο πολύ τον επιταχυνόμενο ρυθμό στο τολμηρό μοτίβο, με 
τα τακούνια να χτυπάνε κάτω στο χώμα. Ήταν γι' αυτόν στιγμές πραγματικής απόλαυσης· και 
όλα θα πήγαιναν ωραία κι όμορφα, αν στ' αφτιά του Φομά Φομίτς δεν είχε φτάσει η μουσική 
και ο θόρυβος του χορού. 

 Ο Φομά Φομίτς κοκάλωσε κι έστειλε να του φωνάξουν το συνταγματάρχη. 

 —Μόνο ένα πράγμα ήθελα να μάθω από σας, συνταγματάρχα, άρχισε ο Φομά, αν είναι 
οριστική η απόφασή σας να εξοντώσετε αυτόν το δυστυχή ηλίθιο ή δεν είναι οριστική; Στην 
πρώτη περίπτωση, σε μένα δεν πέφτει λόγος· αν όμως δεν είναι οριστική, τότε εγώ... 

—Μα τι έγινε; τι συμβαίνει; τρόμαξε ο θείος. 

 —Τι θα πει τι συμβαίνει; Δεν ξέρετε, τάχα, πως αυτός χορεύει κομαρίν; 

—Λοιπόν... λοιπόν και τι; 



 —Λοιπόν και τι, μου λέτε; έβαλε τις φωνές ο Φομά. Και μιλάτε έτσι εσείς, το αφεντικό τους και 
μάλιστα, με κάποια έννοια, πατέρας! Με βάση αυτό, καταλαβαίνετε, άραγε, από ηθική άποψη, 
τι είναι ο χορός κομαρίν; Ξέρετε, άραγε, ότι η μουσική του έχει σχέση με κάποιον απαίσιο 
μουζίκο που κάνει το μεθυσμένο και οργιάζει σε ανηθικότητα; Ξέρετε πού το πάει αυτός ο 
διεφθαρμένος τύπος; Έσπασε τους πολυτιμότερους δεσμούς και, να το πούμε έτσι, τους 
καταπάτησε με τις χωριάτικες μπότες του, συνηθισμένες να χτυπάνε μόνο στο δάπεδο κανενός 
καπηλειού! Καταλαβαίνετε, άραγε, ότι με προσβάλατε προσωπικά με την απάντησή σας; Το 
καταλαβαίνετε αυτό ή όχι; 

—Μα, φυσικά... Αυτό δεν είναι παρά ένα τραγούδι, Φομά... 

 —Τραγούδι το λέτε σεις! Και δεν ντραπήκατε να μου ομολογήσετε ότι το ξέρετε αυτό το 
τραγούδι — εσείς, ένα μέλος της κοινωνίας των ευγενών, με τα ευσεβή και αθώα παιδιά σας 
και, μάλιστα, συνταγματάρχης! Άκου-μόνο ένα τραγούδι είναι! Μα είμαι βέβαιος πως το 
τραγούδι αυτό είναι βγαλμένο από πραγματικό γεγονός! Μόνο τραγούδι, ακούς! Μα ποιος 
τίμιος άνθρωπος μπορεί, χωρίς να κοκκινίσει από ντροπή, να ομολογήσει ότι ξέρει αυτό το 
τραγούδι, ότι έχει ακούσει κάποτε αυτό το τραγούδι; ποιος, ποιος; 

 —Μα κι εσύ το ξέρεις, Φομά· στο λέω, μια και ρωτάς, είπε απλοϊκά ο θείος, συγχυσμένος. 

 —Πώς! το ξέρω; εγώ... εγώ... δηλαδή, εγώ!.. Με προσβάλατε! λύσσαξε ο Φομά — πετάχτηκε 
από το κάθισμα σαν ελατήριο και κομπιάζοντας από τη φούρκα του. Δεν περίμενε καθόλου μια 
τέτοια τρομαχτική απάντηση. 

 Δε θα καθίσω να περιγράψω την οργή του Φομά Φομίτς. Ο συνταγματάρχης διώχτηκε άδοξα 
«πυξ λαξ» από το φύλακα της ηθικής για απρέπεια και για την προχειρότητα της απάντησής 
του. Αλλά από τότε ο Φομά Φομίτς ορκίστηκε να πιάσει στα πράσα τον Φαλαλιέι να χορεύει 
κομαρίν. Τα βράδια που όλοι νόμιζαν πως είναι απασχολημένος με κάτι, αυτός έβγαινε κρυφά 
στο περιβόλι και πήγαινε και ζάρωνε πίσω από ένα θάμνο απ' όπου φαινόταν από μακριά το 
μικρό ξέφωτο όπου γινόντουσαν οι χοροί. Παραμόνευε τον καημένο τον Φαλαλιέι, όπως ο 
κυνηγός το πουλί, με τη φανταστική ικανοποίηση από το θόρυβο που θα δημιουργήσει αυτός 
σε περίπτωση επιτυχίας μέσα σ' όλο το αρχοντικό και ιδιαίτερα από την ταραχή του 
συνταγματάρχη. Τελικά, οι τόσοι κόποι του στέφθηκαν από επιτυχία: έπιασε στα πράσα το 
χορευτή του κομαρίν! Ύστερα απ' αυτό εύκολα καταλαβαίνει κανείς γιατί ο θείος τραβούσε τα 
μαλλιά του μόλις είδε τον Φαλαλιέι να κλαίει και άκουσε τον Βιντοπλιάσοφ ν' αναγγέλλει τόσο 
αναπάντεχα και πάνω σε μια τέτοια φασαρία τον Φομά Φομίτς που παρουσιάστηκε μπροστά 
μας σ' όλο το μεγαλείο του. 



7 
ΦΟΜΑ ΦΟΜΙΤΣ 

ΚΟΙΤΑΖΑ με πολύ μεγάλη περιέργεια τον κύριο αυτό. Με το δίκιο του ο Γαβρίλα τον «έβγαλε» 
παλιανθρωπάκο. Ο Φομά ήταν κοντόσωμος, ασπρόξανθος, λίγο ασπρομάλλης, με γαμψή μύτη 
και μικρές ζάρες σ' όλο το πρόσωπο. Στο πιγούνι είχε μια μεγάλη κρεατοελιά! Ήταν περίπου 
πενηντάρης. Μπήκε στην αίθουσα ήρεμα, με κανονικά βήματα και με χαμηλωμένα τα μάτια. 
Στο πρόσωπό του και σ' όλη τη μικρή αιωρούμενη φιγούρα του ήταν ζωγραφισμένη η πιο 
αυθάδης αυτοπεποίθηση. Παραξενεύτηκα πολύ βλέποντάς τον με ρόμπα, η αλήθεια, ξένης 
μόδας, αλλά ρόμπα, και, ακόμα, με παντούφλες. Ο ανοιχτός, à l'enfant [σαν του παιδιού], 
γιακάς του, χωρίς λαιμοδέτη, σου 'δινε να καταλάβεις πόσο ανόητος είναι. Πήρε μια άδεια 
πολυθρόνα και την έφερε κοντά στο τραπέζι χωρίς να πει λέξη σε κανέναν. Αμέσως σταμάτησε 
κάθε φασαρία, κάθε κίνηση στην αίθουσα — μύγα να πετούσε, θα την άκουγες. Η στρατηγίνα 
έγινε αρνάκι. Όλη η δουλοφροσύνη αυτής της καημένης χαζούλας μπροστά στον Φομά Φομίτς 
βγήκε στη φόρα. Έτρωγε με τα μάτια το ίνδαλμά της και δε χόρταινε. Η δεσποινίδα 
Περεπελίτσινα έτριβε τα χέρια της δείχνοντας τα δόντια, η καημένη η Πρασκόβια Ιλίνιτσνα 
έτρεμε από το φόβο της. Ο θείος σκοτώθηκε για την περιποίησή του: 

 —Τσάι, τσάι, αδερφούλα! Μόνο με πιο πολλή ζάχαρη, ε; Ο Φομά Φομίτς το θέλει πιο γλυκό 
ύστερα από τον ύπνο. Πιο γλυκό, έτσι Φομά; 

—Δε μ' ενδιαφέρει το τσάι σας τώρα! είπε ο Φομά σοβαρά-σοβαρά, με μια χειρονομία που 
φανέρωνε ανησυχία. Κρατήστε την πολλή γλύκα για τον εαυτό σας! 

 Αυτά τα λόγια και η πολύ κωμική, στη σχολαστική σοβαρότητά της, είσοδος του Φομά στην 
αίθουσα προκάλεσαν το ζωηρό ενδιαφέρον μου. Ήμουν περίεργος να μάθω, να δω ως πιο 
σημείο θα φτάσει η αδιαφορία για τους τύπους αυτού του σατραπίσκου που το θράσος του 
είχε ξεπεράσει τα όρια. 

 —Φομά! είπε ζωηρά ο θείος. Να σας συστήσω: από δω ο ανιψιός μου Σεργκέι Αλεξάντροβιτς! 
μόλις έφτασε. 

Ο Φομά Φομίτς τον κοίταξε από τα πόδια ως το κεφάλι. 

 —Απορώ, γιατί συστηματικά σας αρέσει να με διακόπτετε πάντα, συνταγματάρχα, 
καταδέχτηκε να πει με σκόπιμη καθυστέρηση και χωρίς να δείξει σε μένα την παραμικρή 
προσοχή. Σας μιλάνε για μια υπόθεση, κι εσείς — ένας θεός ξέρει τι... σχεδιάζετε...— Είδατε τον 
Φαλαλιέι; 

—Τον είδα, Φομά... 

 —Α, τον είδατε! Θα σας τον παρουσιάσω ξανά, αφού λέτε ότι τον είδατε. Μπορείτε να 
θαυμάσετε το δημιούργημά σας... με την πραγματική έννοια. Έλα δω, ηλίθιε! Έλα δω, 
παλιόμουτρο! Έλα, έλα! Μη φοβάσαι! 

 Ο Φαλαλιέι πλησίασε μιξοκλαίγοντας, με ανοιχτό το στόμα και καταπίνοντας τα δάκρυά του. Ο 



Φομά Φομίτς τον κοίταζε με ικανοποίηση. 

—Έχω το λόγο μου που τον είπα παλιόμουτρο, Πάβελ Σεμιόνιτς, τόνισε γέρνοντας πίσω στο 
κάθισμα και μισογυρισμένος κατά το διπλανό του, τον Ομπνόσκιν. Αλλά και γενικά, ξέρετε, δεν 
το βρίσκω απαραίτητο να μαλακώνω τις φράσεις μου σε καμιά περίπτωση. Η αλήθεια ή είναι 
αλήθεια, ή δεν είναι. Η βρομιά, όπως και να τη σκεπάσετε, βρομιά θα μείνει. Και δε βλέπω το 
λόγο για το μαλάκωμα — για να κοροϊδεύω, τάχα, τον εαυτό μου και τον κόσμο; Μόνο σε 
τίποτα κοσμικούς χοντροκέφαλους μπορεί να γεννηθεί η ανάγκη για κάτι τέτοιες απερίσκεπτες 
ευγένειες. Δε μου λέτε —σας παίρνω για κριτή— βρίσκετε, τάχα, εσείς σ' αυτό το άσχημο 
μούτρο τίποτα ωραίο; Εννοώ υψηλό, όμορφο, κάτι ανώτερο, κι όχι κάποιον ωραίο αλητάκο; 

 Ο Φομά Φομίτς μιλούσε ήρεμα, κανονικά, με μεγαλόπρεπη αδιαφορία. 

 —Ωραίος, είπατε, αυτός; απάντησε ο Ομπνόσκιν με αδιάντροπη περιφρόνηση. Μου φαίνεται 
πως δεν είναι παρά ένα κομμάτι κρέας ροσμπίφ — και τίποτα παραπάνω. 

 —Πλησιάζω σήμερα στον καθρέφτη και κοιτάζομαι, συνέχισε ο Φομά παραλείποντας όχι χωρίς 
κόρδωμα την αντωνυμία εγώ. Κάθε άλλο παρά ωραίο θεωρώ τον εαυτό μου, αλλά χωρίς να το 
θέλω έβγαλα το συμπέρασμα ότι υπάρχει κάτι σ' αυτό το γκρίζο μάτι που με ξεχωρίζει από τον 
κάθε Φαλαλιέι. Αυτή η ιδέα, αυτή η ζωή, αυτό το μυαλό βρίσκεται στο μάτι αυτό! Δε θέλω να 
περιαυτολογήσω. Μιλώ γενικά για την τάξη μας. Τώρα, τι νομίζετε: μπορεί, τάχα, να υπάρχει 
κάτι, έστω λίγη ψυχή στο ζωντανό αυτό μπιφτέκι, τον Φαλαλιέι; Όχι, πραγματικά, προσέξτε, 
Πάβελ Σεμιόνιτς, πως αυτοί οι άνθρωποι που τους λείπει τελείως η σκέψη και τα ιδανικά και 
τρώνε μόνο βοδινό κρέας, πως έχουν ένα πάντα αποκρουστικά φρέσκο χρώμα στο πρόσωπο — 
ένα χρώμα χοντρά και ανόητα φρέσκο! Θέλετε να μάθετε ως πού φτάνει η νοημοσύνη του; Ε, 
εσύ, κωθώνι! έλα πιο κοντά, να σε καμαρώσουμε! Τι άνοιξες έτσι τη στοματάρα σου; Θα 
καταβροχθίσεις καμιά φάλαινα, τάχα; Είσαι όμορφος; Απάντησε: είσαι όμορφος; 

 —Εί-μαι ό-μο-ρφος! απάντησε ο Φαλαλιέι μυξοκλαίγοντας. 

 Ο Ομπνόσκιν κρατούσε την κοιλιά του από τα γέλια. Εγώ — νόμισα για μια στιγμή πως τρέμω 
από μίσος. 

—Ακούσατε; συνέχισε ο Φομά απευθυνόμενος θριαμβευτικά στον Ομπνόσκιν. Τι έχετε ν' 
ακούσετε ακόμα! Τον κάλεσα να τον εξετάσω στο μάθημα. Υπάρχουν ξέρετε, Πάβελ Σεμιόνιτς, 
κάποιοι που θέλουν πολύ να διαφθείρουν και να καταστρέψουν αυτόν τον αξιολύπητο ηλίθιο. 
Μπορεί να είμαι αυστηρός κριτής, να γελιέμαι· τα λέω αυτά απ' αγάπη στον άνθρωπο γενικά. 
Τον έπιασα να χορεύει πριν από λίγο τον πιο άσεμνο χορό του κόσμου. Κανένας εδώ δε θέλει 
να ξέρει τίποτα γι' αυτόν το χορό. Αλλά ακούστε με τ' αφτιά σας. Απάντησε: τι έκανες πριν από 
λίγη ώρα; απάντησε, απάντησε αμέσως — ακούς; 

—Χό-ρευ-α... είπε ο Φαλαλιέι με πιο δυνατούς λυγμούς. 

—Τι χόρευες; ποιο χορό; λέγε! 

—Κομαρίν... 



 —Κομαρίν! Ποιος τον χορεύει; Τι χορός είναι; Μπορώ, τάχα, να καταλάβω τίποτα απ' αυτή την 
απάντηση; Δώσε μας να καταλάβουμε: ποιος χορεύει τον κομαρίν σου, λέγε! 

—Ένας μου-ζί-κος... 

 —Μουζίκος! μόνο μουζίκος; Απορώ! Δηλαδή, σπουδαίος μουζίκος! Δηλαδή, κάποιος, τάχα, 
μουζίκος ξακουστός, ξέρεις αν γράφουν γι' αυτόν ποιήματα και σκαρώνουν χορούς; Λοιπόν, 
ορίστε, απάντησε! 

 Ο Φομά τέντωνε συνέχεια το σκοινί. Έπαιζε με το θύμα του τη γάτα με το ποντίκι· αλλά ο 
Φαλαλιέι σωπαίνει, κλαψουρίζει, δεν καταλαβαίνει τι τον ρωτάνε. 

 —Ορίστε, απάντησε! επιμένει ο Φομά, σε ρωτάνε: τι είναι αυτός ο μουζίκος; λέγε! Μουζίκους 
έχουμε πολλούς και διάφορους: ανήκουν στ' αφεντικά, στο δημόσιο, είναι ελεύθεροι, 
εξαρτημένοι, οικονόμοι... 

—Οι-κο-νό-μ-ος... 

 —Α, οικονόμος! Τ' ακούτε, Πάβελ Σεμιόνιτς; νέο ιστορικό γεγονός: ο μουζίκος που χορεύει 
κομαρίν είναι οικονόμος. Χμ! Και λοιπόν, τι έκανε αυτός ο οικονόμος μουζίκος; για ποια 
κατορθώματα τον εξυμνούν και τον... χορεύουν, δε μου λες; 

 Η ερώτηση ήταν λεπτή κι επικίνδυνη μια και απευθυνόταν στον Φαλαλιέι. 

 —Λοιπόν... εσείς... όμως... δοκίμασε να παρατηρήσει ο Ομπνόσκιν ύστερα από μια ματιά στη 
μητέρα του [τη δική του] που είχε αρχίσει να στριφογυρίζει στην πολυθρόνα της. Μα τι να 
γίνει; τα πείσματα του Φομά Φομίτς όλοι τα θεωρούσαν νόμους. 

—Να με συγχωρείτε, θείε, αν δε συλλάβετε αυτόν τον ανόητο, τότε αυτός... Ακούτε ως πού έχει 
σκοπό να φτάσει; Ο Φαλαλιέι θα πει κάποιο ψέμα, σας διαβεβαιώνω... ψιθύρισα στο θείο που 
τα είχε χαμένα και δεν ήξερε τι απόφαση να πάρει. 

 —Εσύ, Φομά, έτσι κι αλλιώς, θα... άρχισε να λέει ο θείος, να σου συστήσω, Φομά, τον ανιψιό 
μου — νέος άνθρωπος, ασχολείται με την ορυκτολογία... 

 —Σας παρακαλώ, συνταγματάρχα, μη με σκοτίζετε με την ορυκτολογία σας που για δαύτη 
εσείς, απ' όσα ξέρω, ιδέα δεν έχετε — ίσως και κάποιοι άλλοι. Εγώ δε βυζαίνω το δάχτυλό μου, 
ξέρετε. Θα μου απαντήσει ότι αυτός ο μουζίκος, αντί να δουλεύει για το καλό της οικογένειάς 
του, μπεκρούλιαζε, έβαλε «αμανάτι» το παλτό του στο καπηλειό, και βγήκε στο δρόμο κι 
έτρεχε μεθυσμένος. Αυτό λέει, όπως ξέρουμε, το τραγούδι που είναι ένας ύμνος στο μεθύσι. 
Μην ανησυχείτε, αυτός ξέρει τώρα τι να του απαντήσει. Λοιπόν, απάντησε: τι έκανε αυτός ο 
μουζίκος; Σου το σφύριξα, σου το 'βαλα έτοιμο στο στόμα. Θέλω να το ακούσω από σένα τον 
ίδιο τι έκανε, γιατί έγινε ξακουστός, πώς αξιώθηκε με μια τόσο μεγάλη, αθάνατη δόξα, τι του 
τραγουδάνε οι τροβαδούροι; Λοιπόν; 

 —Ντρέπομαι να το πω! μουρμούρισε τέλος το παιδί απελπισμένο. 



 —Α! ντρέπεσαι! ξεφώνισε ο Φομά θριαμβευτικά. Χαρείτε την απάντηση που μπόρεσε να 
δώσει, συνταγματάρχα μου! Ντρέπεσαι να το πεις αλλά δεν ντρέπεσαι να το κάνεις, ε; — ιδού 
η ηθική που σπείρατε, που φύτρωσε και που εσείς τώρα την... ποτίζετε. Μα δε βλέπω το λόγο 
γιατί να χάνει κανείς τα λόγια του! Πήγαινε τώρα στην κουζίνα, Φαλαλιέι. Τώρα δε θα σου πω 
τίποτα γιατί σέβομαι τον κόσμο εδώ· αλλά σήμερα θα είσαι αυστηρά τιμωρημένος. Αν όχι, αν κι 
αυτή τη φορά προτιμήσουν σένα αντί για μένα, εγώ σήμερα θα φύγω απ' αυτό το σπίτι! Ως 
εδώ! Είπα: πήγαινε! 

 —Μα, είσαστε, μου φαίνεται, πολύ αυστηρός... μουρμούρισε ο Ομπνόσκιν. 

—Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς! ξεφώνισε ο θείος, αλλά του κόπηκε η φόρα και σώπασε: τον 
αγριοκοίταξε ο Φομά. 

—Απορώ, Πάβελ Σεμιόνιτς, συνέχισε, τι κάνουν ύστερα απ' αυτό όλοι αυτοί οι σύγχρονοι 
φιλόλογοι, ποιητές, επιστήμονες, στοχαστές; Γιατί δε δίνουν προσοχή να δουν τι τραγούδια 
λέει ο ρωσικός λαός και τι τραγούδια χορεύει ο ρωσικός λαός; Τι έκαναν ως σήμερα όλοι αυτοί 
οι Πούσκιν, οι Λιέρμοντοφ, οι Μποροζντνά; Απορώ! Ο λαός χορεύει κομαρίν, αυτή την 
αποθέωση της μέθης, και αυτοί εξυμνούν το λουλουδάκι μη-με-λησμόνει! Γιατί να μη γράψουν 
πιο σεμνά ποιήματα για χρήση του λαού και γιατί δεν αποκηρύσσουν τα πρωτόλειά τους; Αυτό 
είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα! Ας μου ανακαλύψουν το μουζίκο, αλλά τον εξευγενισμένο 
μουζίκο, τον ντόπιο, ας πούμε, το χωριάτη, κι όχι το μουζίκο. Ας ανακαλύψουν αυτόν τον 
υπαίθριο σοφό στην απλότητά του, έστω, αν και με χοντροπάπουτσα —εγώ και σ' αυτό είμαι 
σύμφωνος— αλλά γεμάτο αρετές που — τολμώ να το πω — που γι' αυτές μπορεί να ζηλέψει ο 
κάθε τρισένδοξος Αλέξανδρος Μακεδών. Γνωρίζω τη Ρωσία και η Ρωσία με γνωρίζει: γι' αυτό 
και το λέω αυτό. Ας ανακαλύψουν αυτόν το μουζίκο, φορτωμένο, έστω με οικογένεια και 
άσπρα μαλλιά, οικογενειάρχη, δηλαδή, και ασπρομάλλη, μέσα στη στενόχωρη ίζμπα, 
πεινασμένο, έστω, αλλά ευχαριστημένο, όχι να γκρινιάζει για τη φτώχεια του, αλλά να την 
ευλογεί, και ν' αδιαφορεί για το χρυσάφι του πλούσιου. Ας του προσφέρει, για το καλό της 
ψυχής του, ο πλούσιος το χρυσάφι του· ας προκύψει μάλιστα στην περίπτωση αυτή ένας 
συνδυασμός της αρετής του μουζίκου και των αρετών του αφεντικού και, έστω, ακόμα και του 
μεγάλου αξιωματούχου. Ο χωριάτης και ο αξιωματούχος, τόσο μακριά ο ένας από τον άλλο 
στις βαθμίδες της κοινωνίας, θα ενωθούν επιτέλους με βάση τις αρετές — αυτό είναι μια 
ανώτερη σκέψη! Και τι βλέπουμε; Από το ένα μέρος, τα μη-με-λησμόνει, κι από το άλλο — 
ξεμπουκάρισε από το καπηλειό και τρέχει, σου λέει, στο δρόμο σε κακά χάλια! Λοιπόν, τι 
ρομαντικό βλέπετε σ' αυτό; Τι να θαυμάσει κανείς; πού είναι το πνεύμα; πού είναι η χάρη; πού 
η ηθική. Δε βρίσκω άκρη! 

 —Χρέωσέ με εκατό ρούβλια, Φομά Φομίτς, γι' αυτά σου τα λόγια, είπε με θαυμασμό το 
Γιεζιεβίκιν. 

 —Ναι, αύριο που θα τα πάρει από μένα τον ψειρή, έσκυψε και μου ψιθύρισε στ' αφτί. Καλή η 
κολακεία! 

 —Λοιπόν, ναι, ωραία τα παραστήσατε, μουρμούρισε ο Ομπνόσκιν. 

 —Ακριβώς, ακριβώς! ξεφώνισε ο θείος που είχε ακούσει με πολύ μεγάλη προσοχή και κοίταζε 
μένα θριαμβευτικά. 



 —Ωραίο θέμα! μονολόγησε τρίβοντας τα χέρια. Πλούσια συζήτηση, δίχως άλλο! Φομά Φομίτς, 
αποδώ ο ανιψιός μου, πρόσθεσε ξεχειλισμένος από αισθήματα. Ασχολείται κι αυτός με τη 
λογοτεχνία. 

 Ο Φομά Φομίτς, όπως και την πρώτη φορά, δεν έδωσε την παραμικρή προσοχή στη σύσταση 
του θείου μου. 

 —Για όνομα του θεού, να μη με ξανασυστήσετε! σας παρακαλώ πολύ, ψιθύρισα στο θείο μου 
φουρκισμένος. 

 —Ιβάν Ιβάνιτς! απευθύνθηκε ξαφνικά ο Φομά Φομίτς στον Μιζίντσκοφ κοιτάζοντάς τον καλά-
καλά. Ποια είναι η δική σας γνώμη γι' αυτά που λέγαμε; 

 —Η δική μου; ξαφνιάστηκε ο Μιζίντσκοφ με ύφος που λες και τον ξύπνησαν κείνη τη στιγμή. 

 —Ναι, η δική σας. Ερωτώ εσάς γιατί εκτιμώ πολύ τη γνώμη των πραγματικά έξυπνων 
ανθρώπων και όχι του κάθε προβληματικού εξυπνάκια που είναι, λέει, έξυπνος μόνο και μόνο 
γιατί τον συσταίνουν αδιάκοπα για έξυπνο, για μορφωμένο και επίτηδες τον προβάλλουν για 
κανένα υπαίθριο λαϊκό θέατρο ή για κάτι τέτοιο. 

 Η πετριά ήταν για μένα, ολοφάνερα. Και, έτσι κι αλλιώς, δεν υπήρχε αμφιβολία ότι ο Φομά 
Φομίτς, που δεν έδινε για μένα καμιά προσοχή, είχε κάνει όλη αυτή τη φιλολογική συζήτηση 
μόνο και μόνο για μένα, για να θαμπώσει, να ταπεινώσει, να ρεζιλέψει από την πρώτη μέρα 
έναν επιστήμονα, ένα διανοούμενο της Πετρούπολης. Εγώ, τουλάχιστο, δεν είχα καμιά 
αμφιβολία γι' αυτό. 

 —Αν θέλετε να ξέρετε τη γνώμη μου, εγώ... εγώ συμφωνώ με τη δική σας γνώμη, απάντησε ο 
Μιζίντσκοφ ανόρεχτα. 

 —Άκου! μα, η συμφωνία σε όλα φέρνει αναγούλα! τόνισε ο Φομά. Θα σας μιλήσω ανοιχτά, 
Πάβελ Σεμιόνιτς, συνέχισε ύστερα από σύντομη σιωπή μιλώντας ξανά στον Ομπνόσκιν, αν 
εκτιμώ για κάτι τον αθάνατο Καραμζίν, δεν είναι για το ιστορικό του έργο ή για τη «Μάρφα 
Ποσάντνιτσα», ή για την «Παλαιά και νέα Ρωσία», αλλά γιατί έγραψε τον «Φρολ Σιλίν»: αυτό το 
υψηλό έπος! αυτό το έργο που είναι καθαρά εθνικό και δε θα πεθάνει στον αιώνα τον άπαντα! 
Μεγαλόπρεπο έπος! 

 —Ακριβώς, ακριβώς! ανώτερη εποχή! Ο Φρολ Σιλίν — ένας άνθρωπος — ευεργέτης! Θυμάμαι, 
διάβαζα: απελευθέρωσε ακόμα δυο παρθένες, ύστερα κοίταξε στον ουρανό κι έκλαψε. Υψηλό 
γνώρισμα! παραδέχτηκε ο θείος λάμποντας από ευχαρίστηση. 

 Ο φουκαράς ο θείος! Δεν μπορούσε καθόλου να συγκρατηθεί για να μην μπλέξει σε μια 
επιστημονική συζήτηση. Ο Φομά χαμογέλασε πικρόχολα, αλλά δεν είπε τίποτα. 

 —Να σας πω, και σήμερα γράφουν πράγματα μ' ενδιαφέρον, μπήκε επιφυλακτικά στη 
συζήτηση η Ανφίσα Πετρόβνα. Να, για παράδειγμα, «Τ' απόκρυφα των Βρυξελλών». 

 —Δε θα το κρίνω, είπε ο Φομά με συμπάθεια. Πριν από λίγο καιρό διάβασα ένα ποίημα... Α, 



ναι! «Νιεζαμπούντκι», [το άνθος «Μη-με-λησμόνει!»] αν θέλετε τη γνώμη μου, από τα νεότερα 
μου αρέσει πιο πολύ ο «Αλληλογράφος» — ελαφρό γράψιμο! 

 «Ο αλληλογράφος»! ξεφώνισε η Ανφίσα Πετρόβνα — είναι κείνος που γράφει σε κάποιο 
περιοδικό επιστολές; Αχ, τι θαυμάσια κείμενα! Τι παιχνίδι με τις λέξεις! 

 —Ακριβώς, παιχνίδι με τις λέξεις. Μπορεί να πει κανείς πως παίζει με την πένα του. Μια πένα 
με ασυνήθιστα άνετο γράψιμο! 

 —Ναι· μα είναι σχολαστικός, παρατήρησε βαρετά ο Ομπνόσκιν. 

 —Σχολαστικός, ναι, — δεν αντιλέγω· μα ένας σχολαστικός συμπαθητικός, χαριτωμένος! 
Βέβαια, καμιά θεωρία του δεν αντέχει σε αυστηρή κριτική — σε τραβάει η χάρη! Φλύαρος — 
συμφωνώ· μα ένας φλύαρος χαριτωμένος! Αν θυμάστε, σ' ένα φιλολογικό του άρθρο δηλώνει 
πως έχει δικά του μεγάλα χτήματα — το αναφέρω για παράδειγμα. 

 —Χτήματα; απόρησε ο θείος, αυτό είναι ωραίο! Και σε ποια επαρχία; 

 Ο Φομά στάθηκε, κοίταξε καλά-καλά το θείο και συνέχισε στον ίδιο τόνο: 

 —Λοιπόν, στο όνομα της κοινής γνώμης, δε μου λέτε: τι με νοιάζει εμένα, τον αναγνώστη, αν 
αυτός έχει χτήματα; Αν έχει, εγώ τον συγχαίρω γι' αυτό! Αλλά με ποια χάρη, πόσο κωμικά είναι 
γραμμένο! Είναι ολοφάνερη η εξυπνάδα του συγγραφέα, είναι διάχυτη, καίει! Είναι ένα είδος 
Ναρζάν [αεριούχο μεταλλικό νερό] ευφυΐας! Ναι, είναι υπόδειγμα γραφής! Μου φαίνεται ότι, 
αν εγώ μπορούσα να γράψω έτσι, αν είχα τη διάθεση να δημοσιογραφήσω... 

 —Μπορείτε, και καλύτερα ακόμα, παρατήρησε με σεβασμό ο Γιεζιεβίκιν. 

—Και μάλιστα σε στιλ μελωδικό! πρόσθεσε ο θείος. 

Ο Φομά Φομίτς δεν κρατήθηκε. 

 —Συνταγματάρχα μου, είπε, επιτρέπεται, νομίζω, να σας παρακαλέσω, με όση λεπτότητα 
μπορώ, να μη μας εμποδίζετε στη συζήτησή μας ώσπου να τελειώσουμε. Δεν μπορείτε σεις να 
την κρίνετε, δεν μπορείτε! Μη μας χαλάτε την ευχάριστη φιλολογική μας κουβέντα. 
Ασχοληθείτε με το νοικοκυριό σας, πιείτε το τσάι σας, αλλά... αφήστε ήσυχη τη λογοτεχνία. Απ' 
αυτό, δεν έχει να χάσει τίποτα, σας διαβεβαιώνω! 

 Αυτό πια ξεπερνούσε τα όρια της αυθάδειας! Μου φάνηκε πως σταμάτησε το μυαλό μου. 

 —Εσύ ο ίδιος, Φομά, μιλούσες για μελωδικότητα, είπε σοβαρός και συγχυσμένος ο θείος. 

 —Καλά. Μα εγώ ήξερα τι έλεγα — μιλούσα πάνω σε κάτι επίκαιρο· ενώ εσείς; 

 —Εμείς μιλούσαμε λογικά, είπε ο Γιεζιεβίκιν, πάντα κοντά στον Φομά Φομίτς. Δεν έχουμε και 
πολύ μυαλό — για δυο υπουργεία φτάνει, να πεις, αν όχι και για τρίτο· αυτοί είμαστε! 



 —Δηλαδή, κι άλλο μου ψεματάκι! συμπέρανε ο θείος και χαμογέλασε καλοκάγαθα. 

—Τουλάχιστο, το παραδεχόσαστε, παρατήρησε ο Φομά. 

 —Δεν είναι ζήτημα, Φομά. Εγώ δε θυμώνω, και ξέρω πως με διακόπτεις σαν φίλος, σαν δικός 
μου, σαν αδερφός. Σου 'δωσα εγώ ο ίδιος το δικαίωμα αυτό — και μάλιστα σε παρακάλεσα! 
Είναι μια καλή ιδέα! Είναι προς όφελός μου! Σας ευχαριστώ, και δε χάνω την ευκαιρία! 

 Η υπομονή μου είχε εξαντληθεί! Όλα όσα ήξερα «εξ ακοής» ως τώρα για τον Φομά Φομίτς μου 
φαινόντουσαν λίγο υπερβολικά. Τώρα που τα είδα όλα ό ίδιος, στην πράξη, η έκπληξή μου δεν 
είχε όρια, κορυφώθηκε. Δεν πίστευα στα μάτια μου, στ' αφτιά μου· δεν μπορούσα να 
καταλάβω μια τέτοια αυθάδεια, έναν τόσο θρασύ εγωισμό, από το ένα μέρος, και μια τόση 
δουλοφροσύνη, μια τόσο πρόχειρη αφέλεια — από το άλλο. Ακόμα και ο θείος τα 'χε χαμένα 
απ' αυτή την αυθάδεια — ήταν ολοφάνερο... Μ' έκαιγε η επιθυμία να μπλέξω σε συζήτηση με 
τον Φομά, να τα βάλω μαζί του, να τον ρεζιλέψω χωρίς οίκτο — κι ας γινόταν της κακομοίρας! 
Η ιδέα αυτή μου 'δωσε θάρρος. Ζητούσα να βρω την ευκαιρία και, περιμένοντας, είχα 
τσαλακώσει την άκρη του καπέλου μου που κρατούσα στα χέρια. Μα η ευκαιρία δεν 
παρουσιαζόταν: ο Φομά απόφευγε να μου δώσει σημασία. 

—Πολύ σωστά μιλάς, Φομά, συνέχισε ο θείος προσπαθώντας με όλες του τις δυνάμεις να γίνει 
αρεστός και να σκεπάσει όπως-όπως τη δυσαρέσκεια από την προηγούμενη συζήτηση. Δε 
φοβάσαι να πεις την αλήθεια, Φομά, και σ' ευχαριστώ. Πρέπει να γνωρίζει κανείς την υπόθεση 
κι ύστερα να συζητάει. Ορκίζομαι! Πολλές φορές βρέθηκα σε μια τέτοια κατάσταση. Φαντάσου, 
Σεργκέι, μια φορά με πήραν για εξεταστή. Με κάλεσαν, που λέτε, σ' ένα ίδρυμα, και μ' έβαλαν 
να καθίσω μαζί με άλλους εξεταστές — ήταν μια θέση κενή. Σας ομολογώ πως φοβόμουν — θα 
μου ριχτούν, νόμιζα, γιατί εγώ είχα μεσάνυχτα από επιστήμες! Τι να 'κανα! Θα τα βρω σκούρα, 
σκεφτόμουν. Μα δεν έγινε τίποτα — όλα ήρθαν καλά. Έκανα ο ίδιος ερωτήσεις, όπως: ποιος 
ήταν ο Νώε; Γενικά, οι απαντήσεις ήταν σωστές· αργότερα φάγαμε και ήπιαμε σαμπάνια υπέρ 
της ευημερίας. Θαυμάσιο ίδρυμα! 

 Ο Φομά Φομίτς και ο Ομπνόσκιν κρατούσαν την κοιλιά τους από τα γέλια. 

 —Αργότερα γελούσα κι εγώ ο ίδιος, είπε δυνατά ο θείος γελώντας ανοιχτόκαρδα, χαρούμενος 
γιατί τους είχε όλους ευχαριστήσει. Όχι, Φομά, έτσι κι αλλιώς, θα συνεχίσω να σας διασκεδάζω 
— θα σας διηγηθώ πώς μ' έκοψαν κάποτε στις εξετάσεις... Να φανταστείς, Σεργκέι, 
βρισκόμαστε στο Κρασνογκόρσκ... 

 —Επιτρέψτε μου να σας ρωτήσω, συνταγματάρχα μου: θα κρατήσει πολλή ώρα η ιστορία σας; 
τον διακόπτει ο Φομά. 

 —Αχ, Φομά! είναι, ξέρετε, μια θαυμάσια ιστορία· μπορεί να σκάσει κανείς από τα γέλια. Εσύ ν' 
ακούς μόνο — θα σου κάνει καλό. Θα σας διηγηθώ, λοιπόν, πώς μ' έκοψαν στις εξετάσεις. 

 —Εγώ πάντα ακούω μ' ευχαρίστηση κάτι τέτοιες ιστορίες σας, είπε ο Ομπνόσκιν και 
χασμουρήθηκε. 

 —Ας την ακούσουμε μια και δεν έχουμε τι άλλο να κάνουμε, είπε ο Φομά. 



—Θα δεις, θα ευχαριστηθείς, σίγουρα, Φομά. Θέλω να σας διηγηθώ, Ανφίσα Πετρόβνα, πώς 
έδωσα μια φορά εξετάσεις. Άκου κι εσύ, Σεργκέι: είναι διδαχτική κιόλας. Βρισκόμαστε στο 
Κρασνογκόρσκ (άρχισε ο θείος λάμποντας από ευχαρίστηση, χωρίς ανάσα, με ατέλειωτους 
προλόγους — αυτό το 'κανε κάθε φορά που άρχιζε να εξιστορεί κάτι για να ευχαριστήσει το 
ακροατήριό του). Το ίδιο βράδυ της άφιξής μας πήγα σ' ένα θέαμα. Έπαιζε η θαυμάσια 
θεατρίνα Κουροπάτκινα· στο διάστημα της παράστασης το 'σκασε με τον ίλαρχο Ζβερκόφ και 
το έργο δεν τελείωσε — η αυλαία έκλεισε. Δηλαδή, σκεφτείτε τι κτήνος ήταν αυτός ο Ζβερκόφ 
—μπεκρής, χαρτοπαίχτης— κι όχι γι' αυτό· με τους φίλους μοιραζόταν το τσιγάρο του, που λέει 
ο λόγος. Μα έτσι κι έπινε, τα ξεχνούσε όλα, πού μένει, σε ποιο κράτος βρίσκεται, πώς τον λένε 
— μ' ένα λόγο, όλα, όλα, σας λέω· αλλά κατά βάθος ήταν ένας εξαίρετος νέος... Λοιπόν, που 
λέτε, είμαι μέσα στο θέατρο. Στο διάλειμμα σηκώνομαι και πέφτω πάνω σ' έναν παλιόφιλο — 
Κορνοούχοφ τον έλεγαν... Τι να σας πω — παλικάρι με τα όλα του. Είχαμε να ιδωθούμε πέντε-
έξι χρόνια. Είχε πάρει μέρος στον πόλεμο κι ήταν γεμάτος παράσημα· τώρα, όπως είχα μάθει, 
εργαζόταν σε μια πολιτική υπηρεσία και είχε μεγάλο βαθμό... Φυσικά, χαρήκαμε και οι δυο. 
Είπαμε το ένα, είπαμε το άλλο από τα παλιά. Στο θεωρείο κάθονται κοντά μας τρεις γυναίκες· 
κείνη η αριστερά μας — πού έβγαινε σε κόσμο;.. Αργότερα έμαθα: εξαίρετη γυναίκα, μάνα, μ' 
ευτυχισμένο σύζυγο... Κι εγώ, που λέτε, σαν βλάκας, πέταξα στον Κορνοούχοφ: «Ξέρεις ποιο 
είναι αυτό το σκιάχτρο;» «Για ποια λες;» «Να, τούτη». «Είναι πρώτη μου ξαδέρφη». Φτου! να 
πάρ' ο διάολος! Σκεφτείτε τη θέση μου! Εγώ, για να τα μπαλώσω: «Όχι αυτή, λέω. Κοίτα καλά! 
Κείνη από την άλλη μεριά — ποια είναι;» «Αδερφή μου». Φτου να πάρ' η οργή! Και η αδερφή 
του, λέει, να είναι ανοιχτό τριαντάφυλλο, χάρμα· και στολίδια — άλλο τίποτα: καρφίτσες, 
γάντια, βραχιόλια — να μην τα πολυλογώ, αληθινό χερουβείμ· αργότερα παντρεύτηκε ένα 
θαυμάσιο άνθρωπο — Πιχτίν τον έλεγαν το 'σκασε μαζί του, στεφανώθηκαν χωρίς άδεια· και 
ούτε γάτα, ούτε ζημιά, και περνάνε μια χαρά. Οι δικοί τους είναι περήφανοι γι' αυτούς. Λοιπόν; 
«Όχι, όχι, αυτή, φωνάζω, και δεν ξέρω πού να κρύψω το χάλι μου, όχι αυτή!» «Τότε, αυτή η 
μεσαία;» «Ναι, η μεσαία». «Μα αυτή είναι η γυναίκα μου...» Μεταξύ μας τώρα, ε; Μπουκιά και 
συχώριο, κι όχι γυναικάκι! δηλαδή, θα μπορούσα να την καταβροχθίσω ολόκληρη σαν 
γλύκισμα... «Έχεις πολύ καιρό, του λέω, να δεις ηλίθιο; Να, τον έχεις μπροστά σου· κόψε του το 
κεφάλι, μην το λυπάσαι!» Γελάει. Τελικά με σύστησε στις γυναίκες και τους διηγήθηκε, το 
ζιζάνιο, τι είχε γίνει. Και γελάσαμε πολύ, με την καρδιά μας όλοι μας! Ομολογώ, λίγες φορές 
είχα έτσι γελάσει. Να πώς μπορεί να δώσει κανείς καμιά φορά, Φομά μου, εξετάσεις και να τον 
κόψουν! Χα-χα-χα-χα! 

 Έτσι κι αλλιώς, άδικα γελούσε ο θείος· άδικα έφερνε γύρω τη χαρούμενη, απλοϊκή ματιά του: 
νεκρική σιγή ήταν η απάντηση στην εύθυμη ιστορία του. Ο Φομά Φομίτς καθόταν αμίλητος και 
κατσούφης — το παράδειγμά του ακολουθούσαν και οι άλλοι. Μόνο ο Ομπνόσκιν 
χαμογελούσε ελαφρά προβλέποντας την πρόγκα που θα κάνουν στο θείο· τώρα, τα 'χε χαμένα 
και καμάρωνε κατακόκκινος. Άλλο που δεν ήθελε και ο Φομά. 

 —Τελειώσατε; ρώτησε καμιά φορά το συγχυσμένο αφηγητή. 

—Τελείωσα, Φομά. 

—Και είσαστε ευχαριστημένος; 

 —Δηλαδή, τι θέλεις να πεις, Φομά; στενοχωρήθηκε ο φουκαράς ο θείος. 

 —Αισθανόσαστε άνετα τώρα; Ευχαριστηθήκατε που χαλάσατε την ευχάριστη συζήτηση των 



φίλων για τη φιλολογία με τη διακοπή σας για να ικανοποιήσετε τον εγωισμό σας; 

 —Αρκετά, Φομά! Εγώ θέλησα να σας διασκεδάσω όλους κι εσείς... 

—Να μας διασκεδάσετε, λέει; έβαλε τις φωνές ο Φομά φουρκισμένος ξαφνικά. Μα εσείς 
είσαστε ικανός να κάνετε τους άλλους ν' αγαναχτήσουν και όχι να γελάσουν. Άκου, λέει, να μας 
διασκεδάσετε! Μα δεν ξέρετε, τάχα, ότι η ιστορία σας είναι σχεδόν ανήθικη; Δεν τη 
χαρακτηρίζω άσεμνη, γιατί μιλάει μόνη της... Μας είπατε με σπάνιο θράσος ότι γελάσατε με 
την αθωότητα μιας ευγενικής αρχόντισσας μόνο και μόνο γιατί αυτή δεν είχε την τιμή να σας 
αρέσει. Κι εμάς — εμάς θέλατε να μας αναγκάσετε να γελάσουμε με το ζόρι, δηλαδή να σας 
χειροκροτήσουμε, δηλαδή να χειροκροτήσουμε μια ανάρμοση συμπεριφορά, κι αυτό μόνο και 
μόνο γιατί είσαστε ο οικοδεσπότης! Όπως θέλετε, συνταγματάρχα μου· εσείς μπορείτε να 
ψάχνετε για τσανακογλείφτες, για ομοίους σας, μπορείτε ακόμα να τους αναζητήσετε και στο 
εξωτερικό και να ενισχύσετε έτσι την ακολουθία σας σε βάρος της ειλικρίνειας και της αληθινής 
ευγένειας της ψυχής· αλλά ποτέ ο Φομά Οπίσκιν δε θα γίνει ούτε κόλακας, ούτε 
τσανακοφλείφτης δικός σας! Αν όχι για άλλο τίποτα, αλλά γι' αυτό μπορώ να σας 
διαβεβαιώσω!.. 

—Εχ, Φομά! δε με κατάλαβες, Φομά! 

 —Όχι, συνταγματάρχα μου, σας καταλαβαίνω από πολύν καιρό, σας ξέρω από την καλή κι από 
την ανάποδη! Σας βασανίζει ένας απεριόριστος εγωισμός· έχετε βάλει μακρινό στόχο σας την 
εξυπνάδα, μα ξεχνάτε ότι η εξυπνάδα, η «οξύνοια» όπως τη λένε, στομώνει στην αξίωση αυτή. 
Εσείς... 

 —Αρκετά, Φομά, για όνομα του θεού! Ντράπου τουλάχιστον τον κόσμο!.. 

—Βέβαια, είναι θλιβερό να τα βλέπει και να τ' ακούει κανείς όλ' αυτά τα πράγματα, μα του 
είναι αδύνατον και να κρατήσει κλειστό το στόμα του. Εγώ είμαι φτωχός και μένω στο σπίτι της 
μητέρας σας. Μπορεί να νομίσει κανείς ότι σας κολακεύω με τη σιωπή μου· μα δε θέλω να με 
πάρει και κανένα βυζανιάρικο για παράσιτό σας! Ίσως, μπαίνοντας μέσα 'δω πριν από λίγο, να 
φάνηκα επίτηδες πιο ειλικρινής, ν' αναγκάστηκα επίτηδες να γίνω ακόμα και θρασύς, ακριβώς 
γιατί εσείς ο ίδιος με φέρνετε στη θέση αυτή. Είσαστε πολύ ψηλομύτης απέναντί μου, 
συνταγματάρχα. Μπορεί να με θεωρήσουν δούλο σας, παρακοιμώμενο. Ευχαρίστησή σας είναι 
να με ταπεινώνετε μπροστά σε αγνώστους, ενώ είμαστε ίσοι οι δυο μας, ακούτε; ίσοι απ' όλες 
τις πλευρές. Ίσως μάλιστα εγώ σας κάνω τη χάρη να μένω μαζί σας, κι όχι εσείς σε μένα. Με 
ταπεινώνουν, και γι' αυτό είμαι υποχρεωμένος να παινεύω τον εαυτό μου — αυτό είναι 
φυσικό! Δεν μπορώ να μη μιλήσω, είμαι υποχρεωμένος να μιλήσω, να διαμαρτυρηθώ αμέσως, 
και γι' αυτό σας το δηλώνω ορθά-κοφτά ότι είσαστε φαινόμενο ζηλοτυπίας. Βλέπετε, για 
παράδειγμα, ότι ένας άνθρωπος σε μια απλή, φιλική συζήτηση έδειξε τυχαία τις γνώσεις του, 
την πολυμάθειά του, τις προτιμήσεις του: εσείς τότε πεισματώνετε, δεν κρατιόσαστε: «Θα 
δείξω κι εγώ τις γνώσεις μου και τις προτιμήσεις μου!» λέτε μέσα σας. Και ποιες είναι οι 
προτιμήσεις οι δικές σας, αν μου επιτρέπετε να ρωτήσω; Εσείς, από κομψότητα έχετε τόση 
ιδέα —και να με συγχωρείτε συνταγματάρχα μου— όση έχει, λόγου χάρη, ένα βόδι από βοδινό 
κρέας! Αυτό είναι αγένεια, χοντρό, το παραδέχομαι, είναι τουλάχιστο, ειλικρινές και δίκαιο. 
Αυτό δε θα το ακούσετε από κανέναν τσανακογλείφτη σας, συνταγματάρχα μου. 



—Εχ, Φομά!.. 

 —Τι θα πει «εχ, Φομά!» Η αλήθεια, βέβαια, δεν είναι πουπουλένιο στρώμα. Λοιπόν, καλά· 
αυτό θα το συζητήσουμε αργότερα· τώρα, επιτρέψτε μου να πω κι εγώ κάτι για να διασκεδάσω 
το κοινό. Δεν το 'χετε μονοπώλιο εσείς. Πάβελ Σεμιόνιτς! έχετε δει εσείς αυτό το θαλάσσιο 
τέρας με μορφή ανθρώπου; Εγώ το καμαρώνω από καιρό. Κοιτάξτε τον: θέλει να με φάει 
ζωντανό, να με χάψει! 

 Μιλούσε για τον Γαβρίλα. Ο γερο-υπηρέτης στεκόταν κοντά στην πόρτα και παρακολουθούσε 
με βαθιά θλίψη πώς κατηγορούσαν το αφεντικό του. 

 —Θέλω κι εγώ να σας διασκεδάσω μ' ένα θέαμα, Πάβελ Σεμιόνιτς. Ε, εσύ, κόρακα, κόπιασε 
'δω! Ευαρεστηθείτε να 'ρθετε πιο κοντά, Γαβρίλα Ιγκνάτιτς! Όπως βλέπετε, Πάβελ Σεμιόνιτς, 
αυτός είναι ο Γαβρίλα· είναι τιμωρημένος, για κακή συμπεριφορά, να μάθει τη γαλλική 
γλώσσα. Εγώ, σαν άλλος Ορφέας, ημερεύω τα τοπικά έθιμα όχι μόνο με τραγούδια, αλλά και 
διδάσκοντας γαλλικά. Λοιπόν, ο μουσιού γάλλος δεν μπορεί να το χωνέψει να τον ρωτάνε: 
ξέρεις το μάθημα; 

 —Το 'μαθα, απάντησε ο Γαβρίλα με κατεβασμένο το κεφάλι. 

—Παρλέ-βου-φρανσαί; 

—Βουί, μουσιέ, ζιέ-λε-παρλ-εν-πε... 

 Δεν ξέρω αν η αξιολύπητη φιγούρα του Γαβρίλα με την προφορά της γαλλικής φράσης ήταν ο 
λόγος, ή όλοι είχαν προμαντέψει την επιθυμία του Φομά να γελάσουν, αλλά όλοι 
ξεκαρδίστηκαν από τα γέλια — και μόνο ο Γαβρίλα έπαιζε τη γλώσσα του. Ακόμα και η 
στρατηγίνα καταδέχτηκε να γελάσει. Η Ανφίσα Πετρόβνα, γερμένη πίσω στην πολυθρόνα, 
χαχάνιζε με τη βεντάγια να κρύβει το πρόσωπό της. Το πιο κωμικό απ' όλα ήταν ότι ο Γαβρίλα, 
βλέποντας την κατάληξη που είχε το μάθημα, δεν κρατήθηκε, βλαστήμησε και είπε με 
παράπονο: «Ορίστε πού κατάντησα στα γεράματά μου!» 

Ο Φομά Φομίτς ταράχτηκε. 

—Τι; τι είπες; Τόλμησες ν' αυθαδιάσεις; 

 —Όχι, Φομά Φομίτς, απάντησε με αξιοπρέπεια ο Γαβρίλα, δεν είναι αυθάδεια τα λόγια μου, 
και δεν έχω σκοπό εγώ, ένας φουκαράς, να ξεστομίσω άσχημα πράγματα μπροστά σε σένα, 
έναν καθώς πρέπει κύριο. Ο θεός έπλασε όλους τους ανθρώπους όμοιούς του. Εγώ είμαι 
εξηντατριών χρονών. Ο πατέρας μου θυμόταν τον Πουγκατσιόφ, και τον παππού μου μαζί με το 
αφεντικό του, τον Ματβέι Νικίτιτς —θεός σχωρέστους!— ο Πουγκατσιόφ τους κρέμασε στο 
ίδιο δέντρο, κι αυτός ήταν ο λόγος που του πατέρα μου του είχε την πιο μεγάλη υπόληψη το 
αφεντικό του, ο μακαρίτης Αφανάσι Ματβέιτς: ήταν καμαριέρης και τέλειωσε τη ζωή του σε 
ανώτερη θέση. Όσο για μένα, κύριε, Φομά Φομίτς, με τη θέση που έχω, τέτοια ντροπή, σαν τη 
σημερινή δεν την έχω ματαϊδεί! 

 Και με την τελευταία λέξη ο Γαβρίλα άνοιξε τα χέρια κι έγειρε μπροστά το κεφάλι. Ο θείος τον 



κοίταξε ανήσυχος. 

 —Καλά, Γαβρίλα, αρκετά, αρκετά! του φώναξε. Δε χρειάζονται περισσότερα· αρκετά! 

 —Δεν πειράζει, δεν πειράζει, είπε ο Φομά λίγο χλομός και χαμογελώντας με το ζόρι. Ας μιλήσει 
— εσείς τον κάνατε έτσι... 

—Θα τα πω όλα, συνέχισε ο Γαβρίλα με πιο πολύ κουράγιο τώρα, δεν έχω να κρύψω τίποτα! Τα 
χέρια τα δένουν, τη γλώσσα δεν μπορεί κανείς να τη δέσει! Αν είμαι σκουπίδι μπροστά σου, 
Φομά Φομίτς, έχω να πω μια λέξη μόνο: είμαι σκλάβος, κι αυτό είναι που με προσβάλλει! 
Οφείλω να είμαι υπηρέτης σας, δούλος σας, γιατί γεννήθηκα δούλος, και είμαι υποχρεωμένος 
να κάνω το καθήκον μου με φόβο και τρόμο. Θα κάτσεις να γράψεις ένα βιβλίο, κι εγώ είμαι 
υποχρεωμένος να μην αφήσω κανέναν να σας ενοχλήσει — αυτό είναι ένα πραγματικό 
καθήκον μου. Να προσφέρω τις υπηρεσίες μου σ' αυτά που είναι απαραίτητα, το κάνω με 
μεγάλη μου ευχαρίστηση. Μα στα γεράματα να γαβγίζω μπροστά σε κόσμο το θεωρώ ντροπή! 
Αφήνω που και στο δρόμο δεν τολμώ να βγω: «Ο φραντσέζος! να ο φραντσέζος!» μου 
φωνάζουν. Όχι, κύριε, Φομά Φομίτς, δεν είμαι μόνον εγώ, ο ανόητος, αλλά κι άλλοι καλοί 
άνθρωποι που άρχισαν να λένε με μια φωνή ότι εσείς είσαστε κακός άνθρωπος, και τώρα ο 
κύριός μας στέκεται μπροστά σας σαν να είναι μωρό· ότι κάνετε σαν γιος στρατηγού ή σαν 
ίδιος στρατηγός, αλλά είσαστε τόσο κακός όσο μπορεί να είναι ένας στρίγκλος. 

 Ο Γαβρίλα εδώ τελείωσε. Εγώ πετούσα από τη χαρά μου. Ο Φομά Φομίτς καθόταν χλομός, 
κίτρινος από τη λύσσα του μέσα στη γενική αμηχανία, και σαν να μην μπορούσε να συνέλθει 
από την ξαφνική επίθεση του Γαβρίλα· σαν να σκεφτόταν ακόμα αυτή τη στιγμή: πόσο πρέπει 
να θυμώσω; Καμιά φορά ξέσπασε ακράτητος: 

 —Πώς; τόλμησε να με βρίσει — ποιον! εμένα! αυτό σημαίνει επανάσταση! έσκουξε και 
πετάχτηκε σαν ελατήριο από την πολυθρόνα. 

 Το ίδιο έκανε και η στρατηγίνα με τα χέρια μπλεγμένα μπροστά της. Σηκώθηκε φασαρία. Ο 
θείος χίμηξε στον εγκληματία Γαβρίλα σπρώχνοντάς τον να βγει έξω από την αίθουσα. 

 —Να τον δέσουν, να τον δέσουν! έσκουζε η στρατηγίνα. Τώρα αμέσως να τον στείλετε στην 
πόλη και στο στρατώνα, Γιεγκόρουσκα! Αλλιώς, δε θα 'χεις την ευχή μου. Τώρα, να τον δέσεις 
και να τον πας! 

 —Άκου, φώναζε ο Φομά, ένας δούλος, ένα κοθόνι να τολμήσει να βρίσει εμένα! αυτός που 
μου γυαλίζει τις μπότες! αυτός τόλμησε να με πει στρίγκλο! 

Εγώ τότε προχώρησα, βγήκα μπροστά αποφασισμένος. 

 —Ομολογώ ότι στην περίπτωση αυτή είμαι απόλυτα σύμφωνος με τη γνώμη του Γαβρίλα, 
είπα, κοιτάζοντας κατάματα τον Φομά Φομίτς και τρέμοντας από την ταραχή μου. 

 Κείνος τα 'χασε — φαινόταν να μην πιστεύει στ' αφτιά του. 

 —Τ' είν' αυτό πάλι; φώναξε δυνατά, τελικά, και με αγριοκοίταξε με τα μικρά κοκκινισμένα 



μάτια του. Ποιος είσαι συ; 

 —Φομά Φομίτς... δοκίμασε να πει ο θείος ζαλισμένος. Είναι ο Σεργκέι, ο ανιψιός μου... 

 —Ο επιστήμονας! ούρλιαξε ο Φομά. Αυτός, λοιπόν, είναι ο επιστήμονας; Λιμπερτέ — εγκαλιτέ-
φρατερνιτέ! Ζουρνάλ ντε ντεμπά! Όχι, φίλε, ψέματα λες!.. Εδώ δεν είναι Πετρούπολη, μην 
πήραν τα μυαλά σου αέρα! Τη φτύνω εγώ την ντε ντεμπά σου! Εσύ έχεις την ντε ντεμπά, μα για 
μας είσαι ένας που δεν ξέρει πού πάνε τα τέσσερα. Επιστήμονας, σου λέει! Δεν ξέρεις τα τρία 
κακά της μοίρας σου — να, τέτοιος επιστήμονας είσαι! 

 Αν δεν τον συγκρατούσαν, θα μου ριχνόταν, σίγουρα, με γροθιές. 

 —Είναι μεθυσμένος, είπα και κοίταξα γύρω μου με απορία. 

—Ποιος; Εγώ; αγρίεψε πιο πολύ τώρα ο Φομά. 

—Ναι, εσείς! 

—Εγώ, μεθυσμένος; 

—Ναι, μεθυσμένος. 

Αυτό ο Φομά δεν μπορούσε να το ανεχτεί. Ούρλιαξε, λες κι άρχισαν να τον σφάζουν, κι έτρεξε 
να βγει από την αίθουσα. Η στρατηγίνα φάνηκε πως θα πέσει λιπόθυμη, αλλά το βρήκε 
καλύτερο να τρέξει πίσω από τον Φομά Φομίτς. Την ακολούθησαν κι όλοι οι άλλοι με τελευταίο 
το θείο. Εγώ, μόλις ξαναβρήκα τον εαυτό μου και κοίταξα γύρω μου, δεν είδα μέσα στην 
αίθουσα άλλον από τον Γιεζιεβίκιν. Χαμογελούσε κι έτριβε τα χέρια του. 

—Μου είχατε υποσχεθεί για τον ιησουίτη, είπε φιλικά. 

—Δηλαδή; είπα εγώ απορώντας. 

 —Είχατε υποσχεθεί να μου πείτε ένα... ανέκδοτο για τον ιησουίτη... 

 Βγήκα γρήγορα-γρήγορα στη βεράντα και από κει στο περιβόλι μ' ένα κεφάλι καζάνι. 
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ΕΡΩΤΙΚΗ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ 

ΕΝΑ ΤΕΤΑΡΤΟ της ώρας περιπλανιόμουν στο περιβόλι, φουρκισμένος, πολύ δυσαρεστημένος 
από τον εαυτό μου, και με τη σκέψη: τι να κάνω τώρα; Ο ήλιος βασίλευε. Ξαφνικά, στη στροφή 
μιας σκοτεινής δεντροστοιχίας έπεσα πάνω στη Νάστιενκα. Τα μάτια της ήταν βουρκωμένα, και 
τα σκούπιζε με το μαντίλι της. 

—Έψαχνα να σας βρω, είπε. 

 —Κι εγώ εσάς, της απάντησα. Δε μου λέτε: σε φρενοκομείο βρίσκομαι ή όχι; 

 —Καθόλου σε φρενοκομείο, είπε κείνη πειραγμένη και κοιτάζοντάς με κατάματα. 

 —Μα αν είν' έτσι, τότε πώς γίνονται αυτά τα πράγματα; Για όνομα του θεού, δώστε μου να 
καταλάβω! Πού να πήγε τώρα ο θείος; Μπορώ, τάχα, να ξαναπάω εκεί; Πολύ χαίρομαι που σας 
συνάντησα: μπορεί κάτι να μάθω από σας. 

 —Όχι, καλύτερα να μην πάτε. Να, κι εγώ τους άφησα κι έφυγα. 

—Πού βρίσκονται τώρα; 

 —Και ποιος ξέρει; Ίσως να ξαναπήγαν στον κήπο, είπε φουρκισμένη. 

—Σε ποιον κήπο; 

—Πριν από μια βδομάδα ο Φομά Φομίτς φώναζε πως δε θέλει να μένει στο σπίτι, και τρέχει 
ξαφνικά στην αποθήκη, παίρνει μια τσάπα κι αρχίζει να σκάβει. Όλοι τα χάσαμε: τι κάνει αυτός 
εκεί; τρελάθηκε; «Να, λέει, για να μη με κατηγορούν αργότερα ότι έτρωγα τζάμπα το ψωμί, θα 
σκάψω, θα φυτέψω, θα σπείρω, θα ξεδουλέψω το ψωμί μου, και ύστερα θα φύγω. Ορίστε πού 
με κατάντησαν!» Κι αρχίζουν, που λέτε, να κλαίνε, γονατιστοί σχεδόν μπροστά του, και του 
παίρνουν από τα χέρια την τσάπα — μα κείνος δεν υποχωρεί: σκάβει του καλού καιρού. 
Δοκιμάζουν ξανά να τον εμποδίσουν. Μπα, το βιολί του κείνος. Άντε να βρεις άκρη. 

 —Και τα λέτε... και τα λέτε με τόση ψυχραιμία! είπα ζωηρά εγώ πολύ φουρκισμένος. 

Άστραψαν τα μάτια της. 

 —Συγνώμη, είπα, κοιτάζοντάς την: δεν ξέρω τι λέω! Ακούστε — ξέρετε γιατί έκανα την 
επίσκεψη σ' αυτό το σπίτι; 

 —Ο... όχι, μου απάντησε κοκκινίζοντας, και η στενοχώρια καθρεφτίστηκε στο χαριτωμένο 
πρόσωπό της. 

 —Να με συγχωρείτε, συνέχισα, είμαι συγχυσμένος τώρα, και καταλαβαίνω ότι δε θα 'πρεπε ν' 
αρχίσω να μιλάω γι' αυτό... ιδιαίτερα με σας... Αλλά δεν έχει σημασία! Για μένα, η ειλικρίνεια 



στις υποθέσεις αυτές είναι το καλύτερο απ' όλα. Ομολογώ... δηλαδή ήθελα να πω... ξέρετε το 
σκοπό του θείου; Με πρόσταξε να ζητήσω το χέρι σας... 

 —Ω, τι ανοησία! Μην το λέτε αυτό, παρακαλώ! είπε κείνη διακόπτοντάς με απότομα, 
κατακόκκινη. 

Εγώ βρέθηκα σε δύσκολη θέση. 

—Γιατί ανοησία; Μα μου 'γραψε. 

 —Το 'πε και το 'κανε, ε; ρώτησε ζωηρά. Αχ, τι άνθρωπος είναι! Κι είχε υποσχεθεί πως δε θα 
γράψει. Τι ανοησία! Θε μου, τι ανοησία κι αυτή! 

 —Να με συγχωρείτε, μουρμούρισα, δεν ήξερα τι να πω — ήταν, ίσως, μια απερισκεψία, ήταν 
αγένεια... σε μια τέτοια στιγμή! Σκεφτείτε, ένας θεός ξέρει τι έχουμε γύρω μας... 

 —Για όνομα του θεού, γιατί να σας συγχωρήσω! Να πιστέψετε πως κι εγώ, έτσι κι αλλιώς, 
ήθελα και η ίδια να μιλήσω μαζί σας για να μάθω κάτι... Αχ, τι πείσμα! σας έγραψε, τέλος 
πάντων! Αυτό που φοβόμουνα πιο πολύ! Θε μου, τι άνθρωπος είν' αυτός! Κι εσείς πια το 
δέσατε κόμπο και τρέξατε να προλάβετε, ε; Έτσι έπρεπε να γίνει! Μη χειρότερα! 

 Δεν έκρυβε τη δυσαρέσκειά της. Τη θέση μου δε θα τη ζήλευε κανένας. 

 —Ομολογώ, δεν περίμενα, είπα συγχυσμένος, μια τέτοια στροφή... εγώ, απεναντίας, νόμιζα... 

 —Α, έτσι νομίζετε; είπε με λεπτή ειρωνεία δαγκώνοντας λίγο το χείλι της. Ξέρετε, θέλω να μου 
δείξετε αυτό το γράμμα που σας έστειλε — μπορείτε; 

—Πώς δεν μπορώ. 

 —Μη θυμώνετε μαζί μου, σας παρακαλώ, μην το θεωρείτε προσβολή· κι από στενοχώριες — 
άλλο τίποτα! είπε παρακαλεστικά, και μ' ένα γρήγορο περιπαιχτικό χαμόγελο στα πολύ όμορφα 
χειλάκια της. 

 —Ωχ, μη με παίρνετε, παρακαλώ για ανόητο! έβαλα τις φωνές. Αλλά, μην και σας έχουν 
προϊδεάσει εναντίον μου; με κατηγόρησε, ίσως, κάποιος; ή, ίσως, γιατί σήμερα εκεί τα 
θαλάσσωσα; Αλλά, αυτό δεν είναι τίποτα — σας διαβεβαιώνω. Το βλέπω και ο ίδιος πόσο 
χαζός στέκομαι τώρα μπροστά σας. Μη γελάτε, σας παρακαλώ, σε βάρος μου! Δεν ξέρω τι 
λέω... Και για όλα φταίνε αυτά τα καταραμένα είκοσι δύο χρόνια! 

—Ω, θε μου! Λοιπόν; 

 —Τι λοιπόν; Τα είκοσι δύο του χρόνια κανενός είναι γραμμένα στο μέτωπό του, όπως, για 
παράδειγμα, σε μένα την ώρα που πετάχτηκα καταμεσίς στο δωμάτιο, ή όπως τώρα μπροστά 
σας... Καταραμένη ηλικία! 

 —Αχ, όχι, όχι! είπε η Νάστιενκα μόλις συγκρατώντας τα γέλια. Είμαι βέβαιη πως είσαστε και 



καλός, και ευγενικός, και έξυπνος, και το λέω αυτό με όλη την ειλικρίνεια! Αλλά, να... μόνο που 
έχετε μεγάλο εγωισμό. Αυτό όμως διορθώνεται. 

—Μου φαίνεται πως είμαι εγωιστής όσο είναι απαραίτητο. 

—Ε, λοιπόν, όχι. Σήμερα συγχυστήκατε — και γιατί; γιατί σκοντάψατε μπαίνοντας στην 
αίθουσα!.. Με ποιο δικαίωμα γελοιοποιήσατε τον καημένο το θείο σας που είναι τόσο 
καλόψυχος και που τόσα έκανε για σας; Για ποιο λόγο θελήσατε να φορτώσετε τη 
γελοιοποίηση τη δική σας πάνω σ' αυτόν; Αυτό ήταν άσχημο, ήταν ντροπή! Αυτό δε σας τιμάει 
και, σας ομολογώ, πολύ σας αντιπάθησα κείνη τη στιγμή — να το ξέρετε! 

 —Αυτό είναι αλήθεια! Ήταν βλακεία μου! Κάτι περισσότερο: έκανα μια προστυχιά! Την 
προσέξατε — κι αυτό για μένα είναι τιμωρία! Μαλώστε με, κοροϊδέψτε με, αλλ' ακούστε: ίσως 
ν' αλλάξετε τελικά γνώμη, πρόσθεσα παρασυρμένος από κάποιο παράξενο αίσθημα, με ξέρετε 
ακόμα τόσο λίγο — αργότερα που θα μάθετε πιο πολλά, τότε... ίσως... 

 —Για όνομα του θεού, ας αφήσουμε αυτή τη συζήτηση! είπε ζωηρά η Νάστιενκα, φανερά 
ανυπόμονη. 

 —Καλά, καλά, ας την αφήσουμε, λοιπόν! Αλλά... πού μπορώ να σας δω; 

—Πού να με δείτε — δηλαδή; 

 —Μα δε γίνεται να πούμε τώρα την τελευταία μας λέξη, Ναστάσια Γιεγκράφοβνα! Για όνομα 
του θεού, ορίστε μου ένα ραντεβού, ας είναι και σήμερα. Αλλά νυχτώνει τώρα. Αύριο πρωί-
πρωί, αν γίνεται. Γι' αυτό και μόνο θα ξυπνήσω νωρίς αύριο. Ξέρετε, εκεί στη μικρή λίμνη 
υπάρχει ένα κιόσκι. Το θυμάμαι καλά — έζησα εδώ μικρός, ξέρω και το δρόμο. 

 —Ραντεβού! Για ποιο λόγο; Έτσι κι αλλιώς, τώρα, τάχα, δε συζητάμε, τι κάνουμε; 

 —Ναι, μα τώρα εγώ δεν ξέρω τίποτα ακόμα, Ναστάσια Γιεγκράφοβνα. Πρώτα-πρώτα, θα μάθω 
από το θείο. Είναι, νομίζω, υποχρεωμένος να με κατατοπίσει σε όλα, και τότε, ίσως, να σας πω 
κάτι πολύ σοβαρό... 

 —Όχι, όχι! δε χρειάζεται, δε χρειάζεται! έβαλε τις φωνές η Νάστιενκα. Να τελειώνετε τώρα μια 
κι έξω, έτσι που να μη μείνει καμιά εκκρεμότητα. Και σε κείνο το κιόσκι που λέτε, να μην πάτε 
άδικα: σας το λέω πως δε θα 'ρθω, και βγάλτε από το νου σας όλες αυτές τις ανοησίες — σας το 
ζητώ χάρη... 

—Πα να πει, ο θείος φέρθηκε μαζί μου σαν να ήταν τρελός! έβαλα τις φωνές φουρκισμένος. 
Και τότε, για ποιο λόγο να με καλέσει;.. Τι θόρυβος είναι αυτός, ακούτε; 

 Είχαμε φτάσει κοντά στο σπίτι. Από τ' ανοιχτά παράθυρα έβγαινε ένα ουρλιαχτό και κάτι 
περίεργες φωνές. 

 —Θε μου! είπε η Νάστιενκα, κίτρινη ξαφνικά, ξανά! Καλά το είχα προαισθανθεί εγώ; 



 —Το είχατε προαισθανθεί; Ναστάσια Γιεγκράφοβνα, ακόμα μια απορία. Εγώ φυσικά, δεν έχω 
κανένα δικαίωμα, αλλά αποφασίζω να σας κάνω αυτή την τελευταία ερώτηση για το καλό όλων 
μας. Θέλω να μου πείτε —κι αυτό θα το θάψω μέσα μου— να μου πείτε ειλικρινά: ο θείος είναι 
ερωτευμένος μαζί σας ή όχι; 

 —Αχ! Βγάλτε από το νου σας για πάντα αυτή τη βλακεία, σας παρακαλώ! έβαλε τις φωνές 
φουρκισμένη. Λέτε κι εσείς το ίδιο! Αν ήταν ερωτευμένος, δε θα ήθελε να με παντρέψει μ' 
εσάς, πρόσθεσε μ' ένα πικρό χαμόγελο. Από πού το βγάλατε αυτό το συμπέρασμα; Δεν 
καταλαβαίνετε, επιτέλους, περί τίνος πρόκειται; Ακούτε αυτές τις φωνές; 

—Μα... είναι ο Φομά Φομίτς... 

 —Ναι, βέβαια, είναι ο Φομά Φομίτς· μα τώρα πρόκειται για μένα, γιατί λένε αυτό που λέτε κι 
εσείς, την ίδια χαζομάρα· υποψιάζονται, δηλαδή, πως ο θείος σας είναι ερωτευμένος μαζί μου. 
Αλλά εγώ είμαι μια φτωχή, ασήμαντη κοπέλα, και μια δυσφήμησή μου δε στοιχίζει τίποτα· 
θέλουν να τον παντρέψουν με μια άλλη — και για όλ' αυτά απαιτούν να με διώξει από το σπίτι, 
να με στείλει στον πατέρα μου, για μεγαλύτερη σιγουριά. Μα κάθε φορά που του το λένε, 
εκείνος γίνεται έξω φρενών ακόμα και με τον Φομά Φομίτς δε θα διστάσει να τα χαλάσει. 
Αυτός είναι ο λόγος τώρα του καβγά τους — όπως με βλέπετε και σας βλέπω. 

 —Αυτό πρέπει να 'ναι! Δηλαδή, είναι σίγουρο πως θα παντρευτεί κείνη την Τατιάνα; 

—Ποια είν' αυτή η Τατιάνα; 

—Κείνη η χαζή. 

—Δεν είναι καθόλου χαζή! Ίσα-ίσα, είναι καλή. Δεν έχετε το δικαίωμα να μιλάτε έτσι! Είναι 
πολύ ευγενική, πιο πολύ από πολλούς άλλους. Δε φταίει σε τίποτα η ίδια που είναι άτυχη, 
δυστυχισμένη. 

 —Συγνώμη. Ας υποθέσουμε ότι έχετε απόλυτα δίκιο πάνω σ' αυτό· αλλά, αν πέφτετε έξω στο 
κυριότερο; Θέλω να μου πείτε πώς γίνεται να καλοδέχονται τον πατέρα σας, όπως 
παρατήρησα; Αν είχαν τόσο πολύ θυμώσει με σας, όπως λέτε, και θέλουν να σας κυνηγήσουν, 
τότε δε θα χώνευαν και τον πατέρα σας και θα τον δεχόντουσαν με άσχημο τρόπο. 

—Δεν είδατε, λοιπόν, τι κάνει για μένα ο πατέρας μου; Κάνει μπροστά τους τον παλιάτσο! Τον 
καλοδέχονται ακριβώς γιατί κατάφερε να καλοπιάνει, να κολακεύει τον Φομά Φομίτς. Και ο 
Φομά Φομίτς, επειδή είναι ο ίδιος παλιάτσος, κολακεύεται που τώρα έχει να κάνει με 
παλιάτσους. Τι νομίζετε: για ποιον τα κάνει αυτά ο πατέρας; Τα κάνει για μένα και μόνο για 
μένα. Ο ίδιος δεν έχει καμιά ανάγκη· για δικό του κέρδος δεν καλοπιάνει κανέναν αυτός. 
Μπορεί να είναι και πολύ γελοίος μπροστά στα μάτια του ενός ή του άλλου, μα είναι ευγενής, 
ευγενέστατος άνθρωπος! Πιστεύει, ποιος ξέρει γιατί —και καθόλου γιατί εγώ έχω εδώ έναν 
καλό μισθό— σας διαβεβαιώνω, πιστεύει, λέω, ότι για μένα είναι πιο καλά να μένω εδώ, στο 
σπίτι αυτό. Μα εγώ τώρα του άλλαξα τη γνώμη. Του το 'γραψα καθαρά και ξάστερα. Και ήρθε 
να με πάρει, και, αν τα πράγματα φτάσουν στο απροχώρητο, τότε φεύγω και αύριο ακόμα, 
γιατί δεν υπάρχει πια άλλο περιθώριο: αυτοί θέλουν να με φάνε, και το ξέρω σίγουρα πως 
τώρα εκεί για μένα φωνάζουν. Τον [θείο σου] βασανίζουν εξαιτίας μου, θα τον καταστρέψουν! 



Σε μένα στάθηκε σαν πατέρας, ακούτε, πιο πολύ από πραγματικός μου πατέρας! Δε θέλω να 
περιμένω άλλο. Γνωρίζω πιο πολλά από τους άλλους. Αύριο κιόλας, αύριο θα φύγω! Ποιος 
ξέρει: μπορεί ύστερα απ' αυτό ν' αναβάλουν προσωρινά το γάμο του με την Τατιάνα 
Ιβάνοβνα... Ορίστε, σας τα είπα τώρα όλα. Να τα πείτε και σ' αυτόν, γιατί τώρα εγώ δεν μπορώ 
να μιλήσω μαζί του: μας παρακολουθούν, και πιο πολύ αυτή η Περεπελίτσινα. Να πείτε να μην 
ανησυχεί αυτός για μένα, ότι εγώ καλύτερα το 'χω να τρώω το μαύρο ψωμί στο καλύβι του 
πατέρα μου παρά να είμαι η αιτία για το μαρτύριό του. Είμαι φτωχή και οφείλω να ζω φτωχικά. 
Αλλά, θε μου, τι φασαρία! τι φωνές! τι άλλο, τάχα, να γίνεται κει; Όχι, θα πάω, θα μπω μέσα, κι 
ό,τι βρέξει, ας κατεβάσει! Θα τους τα κοπανήσω όλα κατάμουτρα, κι ας χαλάσει ο κόσμος! 
Είμαι υποχρεωμένη να το κάνω. Αντίο! 

 Έφυγε τρέχοντας. Εγώ μαρμάρωσα στη θέση μου βλέποντας καθαρά πόσο γελοίο ρόλο μου 
έτυχε τώρα να παίζω, και απορώντας πώς θα τελειώσουν τώρα όλ' αυτά. Λυπόμουν τη φτωχή 
κοπέλα και φοβόμουν για το θείο. Ξαφνικά βρέθηκε δίπλα μου ο Γαβρίλα με τον αχώριστο 
σύντροφό του: το τετράδιο στα χέρια. 

—Κοπιάστε να πάμε στο θείο! είπε με λυπητερή φωνή. 

Έπεσα από τα σύννεφα. 

—Στο θείο; Πού είναι; Έπαθε τίποτα; 

—Στην τραπεζαρία. Εκεί που έπαιρναν το τσάι. 

—Ποιος είναι μαζί του; 

—Κανένας. Μονάχος, και περιμένει. 

—Ποιον; εμένα; 

 —Έστειλε να φωνάξουν τον Φομά Φομίτς. Πέρασαν οι ωραίες μας μέρες! πρόσθεσε μ' ένα 
βαθύ αναστεναγμό. 

 —Έστειλε για τον Φομά Φομίτς, ε; Χμ! Και οι υπόλοιποι πού βρίσκονται; η κυρία [στρατηγίνα]; 

 —Στο διαμέρισμά της. Λιποθύμησε, και τώρα κλαίει ξαπλωμένη στο κρεβάτι της. 

 Κουβεντιάζοντας, φτάσαμε στη βεράντα. Είχε τώρα πια σκοτεινιάσει για καλά. Ο θείος 
βρισκόταν, πραγματικά, στην αίθουσα όπου είχε γίνει η σύγκρουσή μου με τον Φομά Φομίτς, 
κι έκανε βόλτες μέσα κει με μεγάλες δρασκελιές. Βλέποντάς με, έτρεξε κοντά μου και μου 
'σφιξε τα χέρια. Ήταν κίτρινος και λαχάνιαζε· τα χέρια του έτρεμαν, κι ένα νευρικό ρίγος τον 
τράνταζε πότε-πότε ολόκληρο. 



9 
O ΕΞΟΧΟΤΑΤΟΣ 

—Φίλε μου! όλα τέλειωσαν — τέρμα! είπε με τραγικά χαμηλή φωνή. 

—Θείε, είπα, εγώ άκουσα κάτι φωνές. 

 —Φωνές, παιδί μου, φωνές — πολλές και διάφορες φωνές! Η μητέρα είναι λιπόθυμη, και 
τώρα όλα ήρθαν τα πάνω-κάτω. Μα εγώ το πήρα απόφαση και τα στύλωσα: επιμένω στο δικό 
μου. Τώρα πια δε φοβάμαι κανέναν, Σεριόζια. Θέλω να τους αποδείξω ότι εγώ έχω χαρακτήρα 
— και θα το αποδείξω! Και γι' αυτό έστειλα να σε φωνάξουν — για να με βοηθήσεις να τους το 
αποδείξω... Η καρδιά μου είναι συντρίμμια, Σεριόζια... μα είμαι υποχρεωμένος, οφείλω να 
ενεργήσω με όλη την αυστηρότητα. Το δίκιο είναι ανελέητο! 

—Μα τι έγινε, θείε; 

 —Χωρίζω τα τσανάκια μου από τον Φομά, είπε ο θείος άφοβα. 

 —Θείε! ενθουσιάστηκα εγώ. Τίποτα καλύτερο δε θα μπορούσατε να σκεφτείτε! Και αν μπορώ 
να βοηθήσω σε κάτι στην απόφασή σας, θα είμαι... πάντα στη διάθεσή σας. 

—Σ' ευχαριστώ, παιδί μου, σ' ευχαριστώ. Μα τώρα είναι πια όλα αποφασισμένα. Περιμένω τον 
Φομά· κι έστειλα μάλιστα να τον φωνάξουν. Πρέπει να χωρίσουμε. Ή ο Φομά θα φύγει αύριο 
από το σπίτι αυτό, ή, στ' ορκίζομαι, τα παρατάω όλα και πηγαίνω ξανά ουσάρος! Θα με 
δεχτούν θα μου δώσουν τμήμα. Έξω απ' όλο αυτό το κύκλωμα! Τώρα, όλα καινούρια! Τι 
διάβολο το θέλεις αυτό το τετράδιο με τα γαλλικά; γύρισε κι έβαλε τις φωνές στον Γαβρίλα. 
Πέταξέ το! Κάψε το, πέτα το κάτω, σχίστο! Εγώ είμαι ο κύριός σου κι εγώ σε προστάζω να μη 
μάθεις τα γαλλικά. Δεν μπορείς, ούτε να τολμήσεις να με παρακούσεις, γιατί εγώ είμαι το 
αφεντικό σου κι όχι ο Φομά Φομίτς!.. 

 —Δόξα να 'χει ο θεός! μουρμούρισε ο Γαβρίλα. Τελείωσαν τα ψέματα, πάνε τ' αστεία! 

 —Παιδί μου! συνέχισε ο θείος συγκινημένος, απαιτούν από μένα το αδύνατο! Εσύ θα με 
κρίνεις· εσύ τώρα θα είσαι ανάμεσα σ' αυτόν και σε μένα ο αμερόληπτος δικαστής. Εσύ δεν 
ξέρεις, δεν ξέρεις τι απαιτήσεις είχαν από μένα —και τελικά μου 'βαλαν το μαχαίρι στο λαιμό— 
μου τα 'παν όλα! Πρόκειται για απανθρωπιά, για ατιμία. Θα σου τα πω όλα, μα πρώτα... 

 —Μα τώρα πια τα ξέρω όλα, θείε μου! είπα διακόπτοντάς τον, τα μαντεύω... Πριν από λίγο 
μιλούσα με τη Ναστάσια Γιεγκράφοβνα. 

 —Τώρα, φίλε μου, το στόμα κλειστό! με σταμάτησε απότομα, λες κι είχε τρομάξει από κάτι. 
Αργότερα θα σου τα πω όλα, μα για την ώρα... Τι έγινε; ρώτησε ζωηρά τον Βιντοπλιάσοφ που 
φάνηκε στην πόρτα. Πού είναι ο Φομά Φομίτς; 

 Ο Βιντοπλιάσοφ έφερε την πληροφορία ότι ο Φομά Φομίτς «δεν επιθυμεί, λέει, να 'ρθει και 
βρίσκει την αξίωση θρασύτατη, και πολύ προσβλητική», λέει. 



 —Να μου τον φέρεις εδώ! σέρνοντας! με τη βία! αγρίεψε ο θείος χτυπώντας κάτω τα πόδια 
του. 

 Ο Βιντοπλιάσοφ δεν είχε δει ποτέ το αφεντικό του τόσο θυμωμένο και αποσύρθηκε 
τρομαγμένος. 

 «Πρέπει να συμβαίνει κάτι πολύ σοβαρό, σκέφτηκα, για να μπορέσει κάποιος μ' έναν τέτοιο 
χαρακτήρα να θυμώσει τόσο πολύ και να πάρει τέτοιες αποφάσεις». 

 Αρκετή ώρα ο θείος έκανε βόλτες αμίλητος μέσα στην αίθουσα, λες και πάλευε με τον εαυτό 
του. 

—Άκου: εσύ να μη σχίσεις το τετράδιο, γύρισε και είπε στον Γαβρίλα. Να με περιμένεις εδώ — 
θα ξαναγυρίσω· γιατί μπορεί να σε χρειαστώ ακόμα. Φίλε μου! πρόσθεσε γυρίζοντας σε μένα, 
φαίνεται πως το παράκανα σε φωνές. Κάθε δουλειά πρέπει να γίνεται με αξιοσύνη, με τόλμη κι 
όχι με φωνές και βρισίδι. Έτσι είναι. Ξέρεις κάτι, Σεριόζια: δε θα είναι καλύτερα να έχεις φύγει 
εσύ από 'δω; Εσύ δεν έχεις διάφορο: αργότερα θα σου τα πω εγώ ο ίδιος όλα — ε; Τι λες κι 
εσύ; Κάνε το αυτό για χάρη μου, σε παρακαλώ. 

 —Γιατί; φοβόσαστε, θείε; μετανιώσατε, τάχα; είπα εγώ κοιτάζοντάς τον κατάματα. 

 —Όχι, όχι, καθόλου! είπε με πιο πολύ τώρα θάρρος. Τώρα πια δε φοβάμαι τίποτα. Πήρα 
γενναίες αποφάσεις — τις πιο γενναίες! Εσύ δεν ξέρεις, δεν μπορείς να φανταστείς τι ζητούσαν 
από μένα! Ήμουν, τάχα, υποχρεωμένος να δεχτώ; Όχι, και θα το αποδείξω! Επαναστάτησα και 
θα το αποδείξω! Είχα υποχρέωση να το αποδείξω κάποτε! Αλλά ξέρεις, φίλε μου, μετάνιωσα 
που σε κάλεσα: στον Φομά θα είναι, ίσως, πολύ βαρύ γιατί θα είσαι κι εσύ εδώ, μάρτυρας, ας 
πούμε, της ταπείνωσής του. Θέλω, βλέπεις, να τον διώξω από το σπίτι μ' έναν τρόπο ευγενικό, 
χωρίς ταπείνωση. Το ζήτημα είναι τέτοιο που, ας τον σφάζεις τον άλλο με το βαμπάκι, όμως η 
προσβολή είναι προσβολή. Είμαι απότομος, ανάγωγος, το ξέρω· μπορεί να πω καμιά βλακεία 
και ύστερα να το φυσάω και να μην κρυώνει. Έτσι κι αλλιώς, αυτός έχει κάνει πολλά για μένα... 
Φεύγα, παιδί μου... Να, τον φέρνουν, τον φέρνουν! Σεριόζια, σε παρακαλώ, φεύγα! Αργότερα 
θα σου τα διηγηθώ όλα. Φύγε, για όνομα του θεού! Φύγε! 

 Και ο θείος μ' έβγαλε ο ίδιος στη βεράντα τη στιγμή ακριβώς που ο Φομά έμπαινε στην 
αίθουσα. Μα μετάνιωσα: δεν έφυγα· αποφάσισα να μείνω στη βεράντα όπου ήταν πολύ 
σκοτεινά και γι' αυτό δύσκολα μπορούσαν να με δουν από την αίθουσα. Αποφάσισα να κάτσω 
για να κρυφακούσω! 

Δε δικαιολογώ καθόλου την πράξη μου, αλλά τολμώ να πω ότι, μένοντας αυτό το μισάωρο στη 
βεράντα χωρίς να χάσω την υπομονή μου, πιστεύω ότι έπαιξα το ρόλο μεγαλομάρτυρα. Από τη 
θέση μου όχι μόνο μπορούσα ν' ακούω καλά, αλλά μπορούσα ακόμα και να βλέπω πιο καλά: η 
πόρτα ήταν τζαμένια. Τώρα παρακαλώ να φανταστείτε έναν Φομά Φομίτς που τον πρόσταξαν 
να παρουσιαστεί — με βία στην περίπτωση που θ' αρνιόταν. 

 —Άκουσαν, τάχα, καλά τ' αφτιά μου τη φοβέρα σας, συνταγματάρχα μου; ούρλιαξε ο Φομά 
μπαίνοντας στην αίθουσα. Μου το είπαν, άραγε, σωστά; 



 —Καλά άκουσαν, Φομά, ηρέμησε τώρα, απάντησε με γενναιότητα ο θείος. Κάτσε· ας 
μιλήσουμε σοβαρά, φιλικά, αδερφικά. Έλα κάτσε, Φομά. 

 Ο Φομά Φομίτς κάθισε με τουπέ στην πολυθρόνα. Ο θείος βημάτιζε γρήγορα και ακανόνιστα 
μέσα στην αίθουσα — δυσκολευόταν, σίγουρα, να βρει τον τρόπο ν' αρχίσει. 

—Ακριβώς αδερφικά, ξαναείπε. Θα με καταλάβεις, Φομά, δεν είσαι κανένα μωρό, όπως δεν 
είμαι κι εγώ — μ' ένα λόγο, τα 'χουμε και οι δυο τα χρονάκια μας... Χμ! Βλέπεις, Φομά, δεν 
ταιριάζουμε σε κάποια σημεία... ναι, ακριβώς σε κάποια σημεία, και γι' αυτό, Φομά, δεν είναι 
καλύτερα, λέω, να χωρίσουμε; Είμαι βέβαιος ότι είσαι ευγενής, ότι θέλεις το καλό μου, και γι' 
αυτό... Μα τι να λέμε πιο πολλά! Φομά, είσαι αιώνιος φίλος μου, στ' ορκίζομαι σ' όλους τους 
αγίους! Ορίστε δεκαπέντε χιλιάδες ρούβλια σε ασήμι· είναι όλες οι οικονομίες μου, και μένω 
με τις τσέπες άδειες. Ορίστε, πάρτα! Είμαι υποχρεωμένος να σ' εξασφαλίσω! Είναι όλα σχεδόν 
στο ενέχυρο και πολύ λίγα μετρητά. Πάρτα! Εσύ δε μου χρωστάς τίποτα, γιατί εγώ ποτέ δε θα 
είμαι σε θέση να ξεπληρώσω όλα όσα έκανες εσύ για μένα. Ναι, ναι, ακριβώς, αυτό το 
πιστεύω, μόλο που τώρα στο αποκορύφωμα, χωρίζουμε. Αύριο ή μεθαύριο... ή τότε που θα 
θέλεις εσύ... θα χωρίσουμε. Έλα στη μικρή μας πόλη, Φομά — δέκα βέρστια είναι μακριά· εκεί 
υπάρχει ένα σπιτάκι, πολύ όμορφο, σου λέω· ανήκει στην παπαδιά που είναι χήρα. Βρίσκεται 
κοντά στην εκκλησία κι έχει πράσινα παράθυρα — λες και το 'χτισαν για σένα. Η παπαδιά το 
πουλάει, θα το αγοράσω για σένα — πέρα από το ποσό που σου δίνω. Να 'ρθεις να 
εγκατασταθείς εκεί, κοντά μας. Και ν' ασχοληθείς με τη λογοτεχνία, με τις επιστήμες: θ' 
αποχτήσεις δόξα... Εκεί μένουν υπάλληλοι, όλοι τους ευγενικοί, χαρούμενοι, τίμιοι άνθρωποι· 
είν' κι ο πρωτόπαπας — κι αυτός μορφωμένος. Θα μας επισκέπτεσαι στις γιορτές — και θα 
ζούμε σαν στον παράδεισο! Το θέλεις ή όχι; 

 «Ορίστε με ποιους όρους διώχνουν τον Φομά! είπα μέσα μου. Ο θείος δε μου είπε τίποτα για 
τα χρήματα». 

 Έπεσε για πολλή ώρα σε βαθιά συλλογή. Ο Φομά καθόταν στην πολυθρόνα αποσβολωμένος 
και κοίταζε ασάλευτος το θείο που τον στενοχωρούσε σίγουρα η σιωπή αυτή και η ματιά αυτή. 

 —Τα χρήματα! είπε καμιά φορά ο Φομά με ψεύτικα αδύνατη φωνή. Πού βρίσκονται αυτά τα 
χρήματα; Ορίστε, να μου τα δώσετε τώρα, αμέσως! 

 —Ορίστε, Φομά, τα τελευταία μου, ακριβώς δεκαπέντε — αυτά είναι όλα κι όλα. Γραμμάτια 
και ενέχυρα — ορίστε, να τα δεις και ο ίδιος... ορίστε! 

 —Γαβρίλα! Πάρε για δικά σου αυτά τα λεφτά, είπε κοφτά ο Φομά, μπορεί να σου χρειαστούν, 
γέροντα, ποιος ξέρει. Αλλά όχι! φώναξε ξαφνικά αγριεμένος, και πετάχτηκε όρθιος από την 
πολυθρόνα. Όχι! δώσε μού τα! δώσε τα 'δω αυτά τα λεφτά, Γαβρίλα, τα εκατομμύρια, για να τα 
ποδοπατήσω, να τα σχίσω, να τα φτύσω, να τα σκορπίσω, να τα ξευτελίσω!.. Μου προτείνουν 
χρήματα! Μ' εξαγοράζουν για να φύγω απ' αυτό το σπίτι! Το άκουσα, τάχα, καλά; Έφτασα, 
τάχα, ως αυτό το τελευταίο σκαλοπάτι της ατιμίας; Ορίστε τα εκατομμύρια σας! Κοιτάξτε: 
ορίστε, να τα! Να πώς φέρνεται ο Φομά Οπίσκιν, αν αυτό ως τώρα δεν το ξέρατε, 
συνταγματάρχα! 

 Και ο Φομά σκόρπισε το δέμα με τα χρήματα κάτω στο δάπεδο. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν 



έσχισε και δεν έφτυσε κανένα χαρτονόμισμα, όπως είχε καυχηθεί να κάνει· τα τσαλάκωσε μόνο 
λίγο, αλλά πολύ προσεχτικά. Ο Γαβρίλα άρχισε γρήγορα-γρήγορα να μαζεύει από κάτω τα 
χρήματα και, αργότερα, μόλις θα φύγει ο Φομά, θα τα παραδώσει με σεβασμό στο αφεντικό 
του. 

Η ενέργεια του Φομά άφησε πραγματικά το θείο άναυδο. Με τη σειρά του κι αυτός στεκόταν 
τώρα ακίνητος μπροστά του, άφωνος, με ανοιχτό το στόμα. Ο Φομά στο μεταξύ είχε 
ξανακάτσει στην πολυθρόνα και λαχάνιαζε σαν από κάποια μεγάλη ταραχή. 

 —Είσαι ανώτερος άνθρωπος, Φομά! είπε ζωηρά καμιά φορά ο θείος, είσαι ο πιο ευγενικός 
άνθρωπος που έχω γνωρίσει! 

 —Αυτό το ξέρω, απάντησε ο Φομά με αδύνατη φωνή, μα με όλη την αξιοπρέπεια. 

—Φομά, συγχώρησέ με! Σου φέρθηκα πρόστυχα, Φομά! 

—Ναι, πρόστυχα, είπε και ο Φομά. 

 —Φομά! δεν απορώ για τη δική σου ευγένεια, συνέχισε ο θείος μ' έξαψη, αλλά για το δικό μου 
φέρσιμο — πώς μπόρεσα κι έφτασα στο σημείο να γίνω τόσο χοντρός, στραβός και άθλιος, 
προτείνοντάς σου χρήματα με τέτοιους όρους. Μα, εσύ, Φομά, μόνο ένα λάθος έκανες: εγώ 
καθόλου δεν ήθελα να σε εξαγοράσω, να σε πληρώσω για να φύγεις από το σπίτι· απλώς, 
ήθελα να έχεις κι εσύ χρήματα για να μη βρεθείς σε ανάγκη φεύγοντας από μένα. Σου τ' 
ορκίζομαι, αυτό είναι! Είμαι έτοιμος να σου ζητήσω συγνώμη γονατιστός μπροστά σου. Φομά, 
αν το θέλεις, γονατίζω τώρα μπροστά σου... μόνο να το θελήσεις εσύ... 

 —Δε μου χρειάζονται τα γόνατά σας, συνταγματάρχα μου!.. 

 —Μα, θε μου! Φομά, σκέψου και κρίνε: είχαν φουντώσει τα αίματά μου, ήμουν εκτός 
εαυτού... Αλλά θέλω να μου πεις πώς μπορώ, με τι τρόπο θα σβήσω αυτή την προσβολή! 
Βοήθησέ με κι εσύ... 

 —Δεν έχω να πω τίποτα, συνταγματάρχα μου! Και να είσαστε βέβαιος πως αύριο θα 
ξεσκονίσω τις μπότες μου στο κατώφλι αυτού του σπιτιού. 

 Και ο Φομά δοκίμασε να σηκωθεί από την πολυθρόνα. Ο θείος τρόμαξε κι έτρεξε να τον 
αναγκάσει να ξανακάτσει. 

—Όχι, Φομά, δε θα φύγεις, δε θα σ' αφήσω, σε διαβεβαιώνω! είπε ζωηρά ο θείος. Δε βλέπω το 
λόγο να μιλάς για σκόνες και για μπότες, Φομά! Δε θα φύγεις, αλλιώς θα σ' ακολουθήσω ως 
την άκρη του κόσμου, και θα σ' ακολουθώ ως τη μέρα που θα με συγχωρέσεις... Αυτό θα κάνω, 
Φομά, στ' ορκίζομαι! 

—Να σας συγχωρέσω; γιατί; είσαστε, τάχα, ένοχος; είπε ο Φομά. Όπως και να 'ναι, 
καταλαβαίνετε, άραγε, το σφάλμα σας απέναντί μου; Καταλαβαίνετε ότι γίνατε τώρα ένοχος 
απέναντί μου ακόμα και γιατί μου δίνατε εδώ ένα κομμάτι ψωμί; Καταλαβαίνετε ότι τώρα για 
ένα λεπτό δηλητηριάσατε όλα κείνα τα προηγούμενα κομμάτια που έφαγα στο σπίτι σας; Με 



κατηγορήσατε για όλα αυτά τα κομμάτια, για κάθε μπουκιά που έφαγα· θελήσατε να μου 
αποδείξετε ότι εγώ ζούσα σαν δούλος στο σπίτι σας, σαν υπηρέτης που γυάλιζα τις μπότες σας! 
Στο μεταξύ, εγώ με την αθώα μου καρδιά, νόμιζα ως τώρα ότι μένω στο σπίτι σας σαν φίλος, 
και σαν αδερφός! Εσείς ο ίδιος, δεν είσαστε εσείς ο ίδιος που με τα ύπουλα λόγια σας με είχατε 
διαβεβαιώσει χίλιες φορές για τη φιλία αυτή, για την αδερφοσύνη αυτή; Γιατί μου πλέκατε 
κρυφά αυτά τα δίχτυα όπου έπεσα σαν βλάκας; Γιατί σκάβατε στο σκοτάδι για μένα αυτόν τον 
κρυφό λάκκο όπου εσείς ο ίδιος με σπρώξατε κι έπεσα; Γιατί δε με ξεκάνατε μια και καλή, 
παλιότερα ακόμα, με αυτή τη μαγκούρα; Γιατί στην αρχή-αρχή δε μου στρίψατε το λαρύγγι, 
όπως γίνεται μ' έναν κόκορα, γιατί... κείνος, ας πούμε, μόνο και μόνο γιατί δε γεννάει αβγά; 
Ναι, έτσι είναι ακριβώς! Επιμένω στη σύγκριση αυτή, συνταγματάρχα, μόλο που έχει σχέση με 
την επαρχιακή ζωή και θυμίζει το αγοραίο στιλ της σύγχρονης λογοτεχνίας· επιμένω σ' αυτή, 
γιατί εκεί βρίσκεται όλη η απερισκεψία των κατηγοριών σας εναντίον μου· γιατί είμαι τόσο 
ένοχος απέναντί σας όσο είναι και αυτός ο φανταστικός κόκορας που είναι άχρηστος στο 
επιπόλαιο αφεντικό του γιατί δεν του γεννάει αβγά! Να με συγχωρείτε, συνταγματάρχα μου, 
πληρώνουν τάχα το φίλο ή τον αδερφό — και γιατί; για ποιο λόγο; «Να, ας πούμε, αγαπητέ μου 
αδερφέ, εγώ είμαι υποχρεωμένος σε σένα: εσύ μου 'σωσες τη ζωή — ορίστε κάμποσα αργύρια 
του Ιούδα, αλλά ετοιμάσου να χαθείς από τα μάτια μου!» Τι αφέλεια! πόσο χοντρά μου 
φερθήκατε! Νομίσατε ότι εγώ έχω ανάγκη το χρυσάφι σας, ενώ εγώ δεν έτρεφα παρά αγνά 
αισθήματα, ήθελα να σας κάνω ευτυχισμένο. Ω, κάνατε συντρίμμια την καρδιά μου. Παίξατε με 
τα πιο ευγενικά αισθήματά μου, όπως παίζει ένα παιδί... Εγώ, συνταγματάρχα μου, τα είχα 
προβλέψει αυτά μήνες τώρα — να γιατί εδώ και πολύν καιρό με πνίγει το ψωμί σας, μου 
κάθεται στο λαιμό! να γιατί μ' ενοχλούσαν τα μαλακά στρώματά σας — μ' ενοχλούσαν, και δεν 
ήταν για ξεκούρασή μου, για ευχαρίστησή μου! να γιατί η ζάχαρή σας, τα γλυκά σας, ήταν για 
μένα πιπέρι και όχι γλυκά! Όχι συνταγματάρχα μου! ζείστε μόνος σας, ευτυχήστε μόνος σας και 
αφήστε τον Φομά να πάρει το θλιβερό δρόμο του, με το δισάκι στον ώμο του. Αυτό θα γίνει, 
συνταγματάρχα μου! 

 —Όχι, Φομά, όχι! Δε θα γίνει αυτό, δεν μπορεί να γίνει αυτό! είπε εκμηδενισμένος τελείως ο 
θείος. 

 —Ναι, συνταγματάρχα μου, ναι! έτσι ακριβώς θα γίνει, γιατί έτσι πρέπει να γίνει. Αύριο σας 
εγκαταλείπω. Σκορπίστε τα εκατομμύριά σας, στρώστε τα χρεόγραφά σας σ' όλο το μεγάλο 
δρομολόγιο μου μέχρι τη Μόσχα — κι εγώ θα περπατήσω περήφανα, περιφρονητικά πάνω σ' 
αυτά· τούτα μου τα πόδια, συνταγματάρχα μου, θα τα τσαλαπατήσουν, θα τα λασπώσουν, θα 
τα καταστρέψουν αυτά τα χαρτιά, και ο Φομά Οπίσκιν θα είναι χορτάτος με μόνη την ευγένεια 
της ψυχής του! Το είπα και το απόδειξα! Αντίο σας, συνταγματάρχα μου! Α-ντί-ο σας, 
συνταγματάρχα μου!... 

 Και ο Φομά δοκίμασε ξανά να σηκωθεί από την πολυθρόνα του. 

—Έλεος, έλεος, Φομά! ξέχασέ το!.. τον ικέτευε ο θείος. 

—«Έλεος!» Μα προς τι το έλεος; Λοιπόν, ωραία, ας υποθέσουμε πως εγώ σας συγχωρώ: είμαι 
χριστιανός· δεν μπορώ παρά να σας συγχωρήσω· εγώ και τώρα σας έχω κιόλας σχεδόν 
συγχωρήσει. Μα κρίνετε και ο ίδιος: θα είναι σύμφωνο έστω και λίγο με την κοινή λογική και 
την ευγένεια της ψυχής, αν ακόμα και μια στιγμή μείνω τώρα στο σπίτι σας; Με διώξατε, έτσι 
δεν είναι; 



 —Θα είναι σύμφωνο, σύμφωνο, Φομά! σε διαβεβαιώνω ότι είναι σύμφωνο! 

 —Είναι σύμφωνο, λέτε; Μα είμαστε, τάχα, τώρα ίσοι μεταξύ μας οι δυο μας; Δε βλέπετε, τάχα, 
ότι εγώ, ας πούμε, σας εκμηδένισα με την ευγένειά μου, κι εσείς εκμηδενίσατε ο ίδιος τον 
εαυτό σας με την ταπεινωτική διαγωγή σας; Εσείς πέσατε χαμηλά, ενώ εγώ εξυψώθηκα. Πού 
τώρα βλέπετε την ισότητα; Και μπορεί, τάχα, να είμαστε φίλοι χωρίς ισότητα; Το λέω αυτό με 
πόνο ψυχής και όχι πανηγυρίζοντας, όχι σαν ανώτερός σας, όπως εσείς, ίσως, νομίζετε. 

—Κι εγώ, Φομά, με πόνο ψυχής σας διαβεβαιώνω. 

 —Και αυτός είναι κείνος ο ίδιος άνθρωπος, συνέχισε ο Φομά, κατεβάζοντας τώρα τον τόνο της 
φωνής του, κείνος ο ίδιος άνθρωπος που γι' αυτόν εγώ τόσες φορές δεν έκλεινα μάτι νύχτες 
ολόκληρες! Πόσες φορές κείνες τις νύχτες της αγρύπνιας δεν είχα σηκωθεί από το κρεβάτι — 
άναβα το κερί και σκεφτόμουν: «Τώρα κείνος κοιμάται ήσυχος με τις ελπίδες του σε σένα, 
Φομά! Μην κοιμάσαι συ, Φομά, μείνε ξάγρυπνος για χάρη του· ποιος ξέρει, μπορεί να σκεφτείς 
ακόμα κάτι για την ευτυχία αυτού του ανθρώπου». Αυτά σκεφτόταν ο Φομά κείνες τις 
ατέλειωτες νύχτες, συνταγματάρχα μου! και να πώς τον αντάμειψε αυτός ο συνταγματάρχης! 
Αλλά, φτάνει ως εδώ!.. 

 —Μα, Φομά, θα ξαναγίνω άξιος της φιλίας σου — σου τ' ορκίζομαι! 

—Θα γίνετε άξιος της φιλίας μου, λέτε; και πού είναι η εγγύηση; Είμαι χριστιανός και θα σας 
συγχωρήσω, και μάλιστα θα σας αγαπώ· μα σαν άνθρωπος, και άνθρωπος ευγενής, θα σας 
αντιπαθώ θέλω-δε-θέλω. Οφείλω, είμαι υποχρεωμένος να σας αντιπαθώ· είμαι υποχρεωμένος 
στο όνομα της ηθικής, γιατί, σας το ξαναλέω, γιατί εσείς ντροπιάσατε τον εαυτό σας, ενώ εγώ 
έκανα την πιο ευγενική πράξη. Ποιος, δε μου λέτε, από τους δικούς σας θα κάνει κάτι 
παρόμοιο; Ποιος απ' αυτούς θ' αρνηθεί να δεχτεί αυτόν το θησαυρό που αρνήθηκα να πάρω 
εγώ, αν και φτωχός, εγώ, ο Φομά, που όλοι τον αντιπαθούν — και αρνήθηκα γιατί αγαπώ το 
μεγαλείο της ψυχής; Όχι, συνταγματάρχα μου, για να συγκριθείτε μαζί μου, οφείλετε να 
εκτελέσετε μια ολόκληρη σειρά από μεγάλες πράξεις. Και ποια μεγάλη πράξη μπορείτε να 
κάνετε εσείς τη στιγμή που δεν μπορείτε ακόμα να μου μιλάτε στον πληθυντικό, σαν ίσος προς 
ίσον, αλλά μου μιλάτε στον ενικό, σαν σε υπηρέτη; 

 —Φομά, εγώ από φιλία σου μιλούσα στον ενικό! είπε ζωηρά ο θείος. Δεν ήξερα πως αυτό σου 
ήταν δυσάρεστο... Θε μου! αν ήξερα πώς... 

 —Εσείς, συνέχισε ο Φομά, εσείς που δεν μπορούσατε ή, να το πω καλύτερα, δε θέλατε να μου 
κάνετε την πιο απλή, την πιο ασήμαντη χάρη που σας ζήτησα: να με λέτε «εξοχότατο», όπως 
λένε σ' ένα στρατηγό... 

—Μα, Φομά, αυτό ήταν πια, ας πούμε, σφετερισμός τίτλου. 

—Σφετερισμός τίτλου! Αποστηθίσατε μια στερεότυπη φράση, και τη λέτε σαν παπαγάλος! Μα 
αν ξέρατε πόσο με ρεζιλέψατε με την άρνησή σας να μου μιλάτε με το «εξοχότατε», μ' 
εξευτελίσατε, γιατί χωρίς να καταλάβετε τους λόγους μου με παρουσιάσατε σαν κανέναν 
πεισματάρη ηλίθιο, άξιο να μπω στο τρελάδικο! Λέτε να μην καταλαβαίνω ότι θα ήμουν 
γελοίος, αν ήθελα να με λένε εξοχότατο, εγώ που περιφρονώ όλες αυτές τις διακρίσεις και τα 



επίγεια μεγαλεία, ασήμαντα εκατό τοις εκατό, αν δεν τα εξαγιάζει η αρετή; Δε θα πάρω μ' ένα 
εκατομμύριο το βαθμό του στρατηγού χωρίς αρετή! Στο μεταξύ, με παίρνατε για τρελό! Για να 
ωφεληθείτε σεις, εγώ θυσίασα τον εγωισμό μου και δέχτηκα ότι εσείς, εσείς, μπορούσατε να 
με θεωρείτε τρελό, εσείς και οι επιστήμονές σας! Μόνο και μόνο για να φωτίσω το μυαλό σας, 
ν' αναπτύξω την ηθική σας και να ρίξω πάνω σας τις ακτίνες των νέων ιδεών, αποφάσισα να 
ζητήσω από σας το βαθμό, τον τίτλο του στρατηγού. Ήθελα ακριβώς να μη θεωρείτε πια στο 
εξής τους στρατηγούς σαν τους μεγαλύτερους φωστήρες όλης της οικουμένης· ήθελα να σας 
αποδείξω ότι ο βαθμός δεν αξίζει τίποτα χωρίς τη μεγαλοψυχία και ότι δεν υπάρχει κανένας 
λόγος να χαιρόσαστε γιατί θα 'ρθει ο στρατηγός σας, τη στιγμή που, ίσως, βρίσκονται δίπλα σας 
άνθρωποι ενάρετοι. Μα εσείς ποτέ δεν πάψατε να κορδωνόσαστε μπροστά μου για το βαθμό 
σας του συνταγματάρχη, που σας ήταν πια δύσκολο να με πείτε «εξοχότατο». Να πού 
βρίσκεται ο λόγος! να πού να τον αναζητήσετε, κι όχι στην επιβουλή κάποιων πεπρωμένων! Ο 
λόγος είναι ότι εσείς είσαστε συνταγματάρχης, εγώ είμαι απλώς ο Φομά... 

 —Όχι, Φομά, όχι! σε διαβεβαιώνω ότι δεν είναι έτσι που το λες. Είσαι μορφωμένος, δεν είσαι 
απλώς ο Φομά... εκτιμώ... 

 —Εκτιμάτε! ωραία! Τότε να μου πείτε, μια και μ' εκτιμάτε, ποια είναι η γνώμη σας: αξίζω ή όχι 
το βαθμό του στρατηγού; Απαντήστε μου εδώ και τώρα: το αξίζω — ναι ή όχι; Θέλω να δω 
πόσο μυαλό έχετε, την εξυπνάδα σας. 

 —Είσαστε τίμιος, αφιλοκερδής, μυαλωμένος, έχετε ανώτερη ψυχική ευγένεια — και για όλα 
αυτά το — αξίζετε! είπε κορδωμένος ο θείος. 

—Κι αφού το αξίζω, τότε γιατί δε με λέτε «εξοχότατο;» 

—Φομά, θα δείτε, θα σας λέω... 

 —Το απαιτώ! Το απαιτώ, τώρα, συνταγματάρχα μου, επιμένω και το απαιτώ. Βλέπω πόσο 
βαρύ σας είναι αυτό, γι' αυτό και το απαιτώ. Η θυσία αυτή από την πλευρά σας θα είναι το 
πρώτο βήμα μιας πράξης σας, γιατί —μην το ξεχνάτε αυτό— οφείλετε να κάνετε πολλά-πολλά 
για να συγκριθείτε μαζί μου· οφείλετε να ξεπεράσετε τον εαυτό σας, και μόνο τότε θα πιστέψω 
στην ειλικρίνειά σας. 

—Αύριο, Φομά, θα σου πω: «εξοχότατε!» 

 —Όχι, όχι αύριο, συνταγματάρχα μου, το αύριο είναι αύριο. Εγώ απαιτώ τώρα, αυτή τη στιγμή 
να με πείτε «εξοχότατο». 

 —Παρακαλώ, Φομά, είμαι πρόθυμος... Αλλά, τι θα πει τώρα, αυτή τη στιγμή, Φομά; 

 —Γιατί όχι τώρα; ντρεπόσαστε, δηλαδή; Αν ντρεπόσαστε, αυτό είναι προσβολή για μένα. 

 —Καλά λοιπόν, Φομά, είμαι έτοιμος... είμαι και περήφανος κιόλας γι' αυτό... Μα να, Φομά, 
στα καλά καθούμενα· «Χαίρετε, εξοχότατε;» Αυτό είναι αδύνατο... 

 —Όχι, όχι «Χαίρετε, εξοχότατε», αυτό πια μυρίζει προσβολή, μοιάζει με κοροϊδία, με φάρσα. 



Δε θα δεχτώ τέτοιες κοροϊδίες. Συνέλθετε, συνταγματάρχα μου, αλλάξτε το ύφος σας! 

—Μα, αστειεύεσαι, Φομά; 

 —Πρώτα-πρώτα, δεν είμαι εσύ, Γιεγκόρ Ιλίτς, αλλά εσείς —να μην το ξεχνάτε αυτό· και όχι 
Φομά, αλλά Φομά Φομίτς. 

 —Μα το θεό, Φομά Φομίτς, είμαι πολύ χαρούμενος! Η χαρά μου είναι απερίγραπτη... Μόνο 
να μου πείτε τι να πω. 

 —Δυσκολευόσαστε να βρείτε μια φράση με το «εξοχότατε» —το καταλαβαίνω. Αυτό θα το 
είχατε ξεκαθαρίσει από καιρό! Αυτό είναι συγχωρήσιμο κιόλας, αν μάλιστα δεν είναι κανείς 
συγγραφέας — είναι η πιο επιεικής έκφραση. Λοιπόν, εγώ θα σας βοηθήσω, μια και δεν 
είσαστε συγγραφέας. Ορίστε, λέγετε: «Εξοχότατε!..» 

—Λοιπόν, «εξοχότατε». 

 —Όχι, όχι: «λοιπόν, εξοχότατε· μόνο: "εξοχότατε!"» Σας ξαναλέω, συνταγματάρχα μου, 
αλλάξτε το ύφος σας! Ακόμα ελπίζω ότι δε θα είναι για σας προσβολή, αν σας προτείνω να 
κάνετε μαζί και μια μικρή υπόκλιση. Μ' ένα στρατηγό μιλάνε με γερμένο μπροστά το κορμί για 
να δείξουν έτσι σεβασμό και πως είναι έτοιμοι να πετάξουν, μπορούμε να πούμε, μόλις κείνος 
προστάξει. Έχω κάνει παρέα με στρατηγούς και τα ξέρω κάτι τέτοια... Γι' αυτό λοιπόν: 
«εξοχότατε». 

—Εξοχότατε... 

 —Η χαρά μου είναι απερίγραπτη που μου δίνεται επιτέλους η ευκαιρία να σας ζητήσω 
συγνώμη γιατί από την πρώτη φορά που σας είδα δε γνώρισα την ψυχή της εξοχότητάς σας. 
Τολμώ να σας διαβεβαιώσω ότι δε θα λυπηθώ τις μικρές μου δυνάμεις για το γενικό καλό... 
Λοιπόν, αρκετά από σας! 

 Φουκαρά θείε! Ήταν υποχρεωμένος να ξαναπεί όλες αυτές τις ανοησίες, φράση με φράση, 
λέξη προς λέξη! Εγώ στεκόμουν κόκκινος σαν ένοχος. Μ' έπνιγε το μίσος. 

 —Λοιπόν, δεν αισθανόσαστε, τάχα, τώρα, είπε ο βασανιστής, ότι ξαλάφρωσε ξαφνικά η 
καρδιά σας, σαν να πέταξε κοντά σας κάποιος άγγελος;... Τι λέτε — δε νιώθετε πλάι σας αυτόν 
τον άγγελο; απαντήστε μου! 

 —Ναι, Φομά, πραγματικά, μου φαίνεται πως ξαλάφρωσα λίγο, απάντησε ο θείος. 

 —Δε σας φαίνεται πως η καρδιά σας, μόλις υπερνικήσατε τον εαυτό σας, βυθίστηκε, ας πούμε, 
σε βάλσαμο; 

 —Ναι, Φομά, πραγματικά, λες και περπάτησα πάνω σε βούτυρο, δηλαδή πάμε καλά. 

 —Πάνω σε βούτυρο, πάμε καλά, ε; Χμ... Μα εγώ δε σας μίλησα για βούτυρο... Τέλος πάντων, 
δε βαριέσαι! Να τι σημαίνει, συνταγματάρχα μου, εκτέλεση καθήκοντος! Διορθώστε τον εαυτό 



σας. Είσαστε εγωιστής, τρομερά εγωιστής! 

—Είμαι εγωιστής, Φομά, το βλέπω, αναστέναξε ο θείος. 

—Είσαστε εγωιστής και μάλιστα σκοτεινός εγωιστής... 

 —Είναι αλήθεια, Φομά, είμαι εγωιστής, το βλέπω κι εγώ· από τη μέρα που σας γνώρισα, 
έμαθα και αυτό. 

 —Σας λέω τώρα σαν πατέρας, σαν φιλόστοργη μητέρα... τους διώχνετε όλους από κοντά σας 
και ξεχνάτε ότι το χαδιάρικο μοσχαράκι βυζαίνει από δυο μάνες. 

—Κι αυτό είναι αλήθεια, Φομά! 

 —Είσαστε απότομος, και τόσο απότομα πλησιάζετε την καρδιά του ανθρώπου, τόσο εγωιστικά 
ζητάτε να σας προσέξουν που ένας λογικός άνθρωπος φεύγει μακριά σας χιλιάδες βέρστια! 

Ο θείος αναστέναξε άλλη μια φορά βαθιά. 

—Να είσαστε πιο τρυφερός, πιο προσεχτικός, πιο ευχάριστος στους άλλους, κι αν ξεχάσετε τον 
εαυτό σας για χάρη των άλλων, τότε θα θυμούνται κι εσάς οι άλλοι. Ζήσε και κάνε να ζήσουν 
και οι άλλοι — ιδού ο κανόνας μου! Υπομονή, εργασία, προσευχή και ελπίδα — ιδού οι 
αλήθειες που θα επιθυμούσα να εμπνεύσω μια και καλή σ' όλη την ανθρωπότητα! Κάντε τες 
κτήμα σας, και τότε εγώ πρώτος θα σας ανοίξω την καρδιά μου, θα κλάψω πάνω στο στήθος 
σας... αν το φέρει η ανάγκη... Αλλά εσείς όλο εγώ, εγώ και η καλοσύνη μου, το πάτε. Μα κι 
αυτή τη βαριέται κανείς επιτέλους, επιτρέψετε μου να πω. 

—Τι γλυκομίλητος άνθρωπος! είπε με σεβασμό ο Γαβρίλα. 

 —Αυτό είναι αλήθεια, Φομά· εγώ αυτά όλα τα αισθάνομαι, το επιβεβαίωσε συγκινημένος ο 
θείος. Μα δεν είμαι κι εγώ σ' όλα ένοχος, Φομά· έτσι με ανάθρεψαν έζησα με στρατιώτες. Σου 
ορκίζομαι, Φομά, κι εγώ μπορούσα, ήξερα να αισθάνομαι. Αποχαιρέτησα, θυμάμαι, το 
σύνταγμά μου, και όλοι οι ουσάροι, όλο το τμήμα μου έκλαιγαν, κι έλεγαν πως τέτοιο διοικητή 
δε θα ξαναβρούν άλλο!.. Τότε σκέφτηκα κι εγώ πως, ίσως, δεν είμαι οριστικά ξοφλημένος. 

 —Κι άλλο σημάδι εγωισμού! ξανά σας πιάνω εγωιστή! Καυχιόσαστε και απέξω-απέξω 
κατηγορήσατε μένα με τα δάκρυα των ουσάρων. Τι, εγώ να παινευτώ, με ξένα δάκρυα; Μα θα 
είχα για κάτι να παινευτώ, θα είχα, ίσως, για πολλά να παινευτώ. 

 —Μου ξέφυγε, Φομά, δεν άντεξα — θυμήθηκα τον παλιό καλό καιρό, βλέπεις, Φομά. 

 —Ο καλός καιρός δεν πέφτει από τον ουρανό — τον φτιάχνουμε εμείς· βρίσκεται στην καρδιά 
μας, Γιεγκόρ Ιλίτς. Γι' αυτό είμαι πάντα ευτυχισμένος και, με όλα τα βάσανα, είμαι 
ευχαριστημένος, ήρεμος και κανέναν δεν ενοχλώ — εξαιρούνται οι ανόητοι, οι ψηλομύτες, οι 
επιστήμονες που δεν τους χωνεύω και δε θέλω να τους χωνέψω. Δε συμπαθώ τους ανόητους! 
Και τι είν' αυτοί οι επιστήμονες; «Άνθρωπος της επιστήμης!» σου λέει· και η επιστήμη του 
αποδείχνεται στο τέλος απάτη κι όχι επιστήμη. Τι έλεγε αυτός πριν από λίγη ώρα; Να τον 



φέρετε εδώ! Να φέρετε εδώ όλους τους επιστήμονες! Όλα μπορώ να τ' ανατρέψω· όλα τα 
επιχειρήματά τους μπορώ να τ' αντικρούσω! Και δε μιλώ για την ψυχική ευγένεια... 

—Βέβαια, Φομά, βέβαια. Ποιος αμφιβάλλει; 

 —Πριν από λίγη ώρα απόδειξα πως έχω μυαλό, ταλέντο, απέραντη πολυμάθεια, γνωρίζω την 
καρδιά του ανθρώπου, γνωρίζω τη σύγχρονη λογοτεχνία· τόνισα και ανάπτυξα θαυμάσια πως 
από ένα χορό κομαρίν μπορεί ένας έξυπνος άνθρωπος να βγάλει ένα μεγάλο θέμα για 
συζήτηση. Τι; Υπολόγισε, τάχα, κανείς από δαύτους την αξία μου; Όχι απαξίωσαν! Είμαι 
βέβαιος ότι αυτός σας έχει πει κιόλας πως δεν ξέρω τίποτα. Εδώ, ίσως, και ο ίδιος ο Μακιαβέλι 
ή κάποιος Μερκαντάντε καθόταν μπροστά σας, και φταίει μόνο γιατί είναι φτωχός και 
βρίσκεται στην αφάνεια... Όχι, δε θα του περάσει!... Ακούω ακόμα για κάποιον Κορόφκιν. Τι 
φρούτο είναι αυτό πάλι; 

 —Είναι, Φομά, ένας μυαλωμένος άνθρωπος, επιστήμονας... Τον περιμένω. Φαντάζομαι, θα 
είναι καλός, Φομά! 

 —Χμ! αμφιβάλλω. Ίσως να είναι κάποιος μοντέρνος γάιδαρος φορτωμένος βιβλία. Αυτοί δεν 
έχουν ψυχή, συνταγματάρχα μου, ούτε καρδιά έχουν! Και τι είναι η μόρφωση χωρίς την αρετή; 

 —Όχι, Φομά, όχι! Να τον ακούγατε πώς μιλούσε για την οικογενειακή ευτυχία! Τα λόγια του 
θα έφταναν κατευθείαν στην καρδιά σου, Φομά! 

 —Χμ! Θα δούμε· θα εξετάσουμε και τον Κορόφκιν. Αρκετά όμως ως εδώ, είπε ο Φομά και 
σηκώθηκε από την πολυθρόνα. Δεν μπορώ ακόμα εγώ να σας συγχωρήσω, συνταγματάρχα 
μου: η προσβολή ήταν τρομερή· αλλά εγώ θα προσευχηθώ, και, ίσως, ο θεός να φέρει τη 
γαλήνη στην προσβλημένη καρδιά. Θα το συζητήσουμε και αύριο το πράγμα, μα τώρα 
επιτρέψτε μου ν' αποσυρθώ — πολύ κουράστηκα... 

 —Αχ, Φομά! ανησύχησε ο θείος, το βλέπω: κουράστηκες! Ξέρεις κάτι; δε θέλεις, τάχα, να 
τσιμπήσεις κάτι, να δυναμώσεις. Αμέσως τώρα θα δώσω εντολή. 

—Να τσιμπήσω! Χα-χα-χα! Να τσιμπήσω! απάντησε ο Φομά μ' ένα περιφρονητικό χαχανητό. 
Στην αρχή σου δίνουν δηλητήριο και ύστερα σε ρωτάνε αν θέλεις να τσιμπήσεις, ε; Τις πληγές 
της καρδιάς θέλουν να τις θεραπεύσουν με βραστά μανιτάρια ή με μήλα τουρσί! Ακούτε; Τι 
αξιολύπητος υλιστής που είσαστε, συνταγματάρχα μου! 

—Εχ, κι εσύ Φομά, σε ρώτησα με καθαρή καρδιά... 

 —Λοιπόν, καλά. Αρκετά γι' αυτό. Φεύγω εγώ, κι εσείς να πάτε τώρα στη μητέρα σας: 
γονατίστε, κλάψτε, αλλά παρακαλέστε τη να σας συγχωρήσει — αυτό είναι το καθήκον σας! 

 —Αχ, Φομά, αυτό που μου λες δεν έφυγε καθόλου από το μυαλό μου· ακόμα και τώρα που 
μιλάμε, αυτό σκεφτόμουν. Είμαι έτοιμος να σταθώ μπροστά της γονατιστός ως τα ξημερώματα. 
Μα σκέψου, Φομά, τι ζητούν από μένα; Αυτό είναι άδικο, είναι σκληρό, Φομά! Δείξε 
μεγαλοψυχία, κάνε με ευτυχισμένο, σκέψου και αποφάσισε — και τότε... τότε... ορκίζομαι!.. 



 —Όχι Γιεγκόρ Ιλίτς, όχι αυτό δεν είναι δική μου δουλειά, απάντησε ο Φομά. Ξέρετε, σε αυτά 
όλα καθόλου δεν ανακατεύομαι, δηλαδή, ας πούμε, έχετε πειστεί ότι σε όλα φταίω εγώ, έτσι; 
αλλά σας διαβεβαιώνω, μόλις άρχισε αυτή η υπόθεση, εγώ τραβήχτηκα στην άκρη. Όλα 
γίνονται με τη θέληση της μητέρας σας, κι αυτή, φυσικά, θέλει το καλό σας. Πηγαίνετε, 
τρεχάτε, πετάξτε και διορθώστε τα πράγματα με την υπακοή σας. Και ο ήλιος που θα βγει 
αύριο να μη σας βρει οργισμένο! Εγώ... εγώ όλη τη νύχτα θα προσεύχομαι για σας. Από πολύν 
καιρό τώρα δεν ξέρω τι θα πει ύπνος, Γιεγκόρ Ιλίτς. Αντίο! Αντίο και σε σένα, γέροντα, 
πρόσθεσε, γυρίζοντας κατά τον Γαβρίλα. Το ξέρω, άλλοι σ' έβαλαν να κάνεις αυτά που έκανες. 
Συγχώρησέ με κι εσύ, αν σε πρόσβαλα... Αντίο, αντίο, αντίο σ' όλους, και ο θεός να σας 
ευλογεί!.. 

Ο Φομά έφυγε. Την ίδια στιγμή εγώ μπήκα στο δωμάτιο. 

—Κρυφάκουγες, ε; έβαλε τις φωνές ο θείος. 

 —Ναι, θείε, κρυφάκουγα! Κι εσείς, κι εσείς τον είπατε τελικά «εξοχότατο»! 

—Τι να 'κανα, παιδί μου; Το καυχιέμαι κιόλας... Αυτό δεν είναι τίποτα για ένα μεγάλο 
κατόρθωμα· μα τι ευγένεια, τι τιμιότητα, τι μεγαλείο αυτός ο άνθρωπος! Σεργκέι — εσύ, 
βέβαια, άκουγες, έτσι;.. Και πώς μου 'ρθε μ' αυτά τα χρήματα — δεν καταλαβαίνω καθόλου! 
Παρασύρθηκα· ήμουν έξω φρενών, δεν τον καταλάβαινα· τον υποψιαζόμουν, τον 
κατηγορούσα... μα όχι! δεν μπορούσε να είναι αντίπαλός μου — τώρα το βλέπω αυτό... 
Θυμάσαι τι ευγενικό ύφος είχε τη στιγμή που αρνήθηκε να πάρει τα χρήματα, ε; 

 —Ωραία, θείε, να καυχιόσαστε όσο θέλετε, αλλά εγώ αναχωρώ: τέρμα η υπομονή μου! Σας 
ερωτώ για τελευταία φορά να μου πείτε: τι ζητάτε από μένα; γιατί με καλέσατε και τι 
περιμένατε; Και αν όλα τέλειωσαν κι εγώ σας είμαι άχρηστος — αναχωρώ. Δεν μπορώ να 
βλέπω τέτοια χάλια! Αναχωρώ σήμερα κιόλας. 

 —Παιδί μου... ανησύχησε ο θείος, όπως συνήθιζε. Περίμενε μόνο δυο λεπτά: πηγαίνω τώρα 
στη μητέρα... εκεί πρέπει να τελειώσω... μια σπουδαία, πολύ μεγάλη υπόθεση!.. Εσύ να πας 
στο δωμάτιό σου. Α, ναι, ο Γαβρίλα θα σε πάει στο θερινό περίπτερο. Το ξέρεις το θερινό 
περίπτερο, είναι στο περιβόλι. Έδωσα κιόλας διαταγή, και τη βαλίτσα σου θα την πάνε εκεί. 
Εγώ θα είμαι στη μητέρα, θα ζητήσω συγνώμη, θ' αποφασίσω για κάποια υπόθεση —τώρα πια 
ξέρω τι να κάνω— και ύστερα θα πεταχτώ σε σένα, κι εκεί θα σου τα πω όλα με κάθε 
λεπτομέρεια, θα σου ανοίξω την καρδιά μου. Και... και... και θα 'ρθουν κάποτε και για μας 
ευτυχισμένες μέρες! Δυο λεπτά μόνο, Σεργκέι! 

 Μου έσφιξε το χέρι και βγήκε βιαστικά. Δε γινόταν αλλιώς, κι έφυγα παρέα με τον Γαβρίλα για 
το περίπτερο. 
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Ο ΜΙΖΙΝΤΣΙΚΟΦ 

Το ΚΙΟΣΚΙ όπου με πήγε ο Γαβρίλα το έλεγαν «νέο περίπτερο» από παλιά συνήθεια, μα ήταν 
φτιαγμένο εδώ και πολλά χρόνια από τους προηγούμενους γαιοκτήμονες. Ήταν ένα όμορφο, 
ξύλινο σπιτάκι, λίγα βήματα μακριά από το παλιό, μέσα στο περιβόλι. Από τις τρεις πλευρές το 
έζωναν ψηλές γέρικες λεύκες με πολλά κλαριά τους ν' ακουμπάνε πάνω στη σκεπή του. Και τα 
τέσσερα δωμάτιά του ήταν καλαίσθητα επιπλωμένα και είχαν προορισμό να δέχονται ξένους 
επισκέπτες. Μπαίνοντας στο δωμάτιο που μου είχαν παραχωρήσει και όπου είχαν μεταφέρει 
τη βαλίτσα μου είδα πάνω στο κομοδίνο, πλάι στο κρεβάτι, ένα επιστολόχαρτο, γραμμένο και 
στολισμένο με διάφορα καλλιτεχνικά σκιτσάκια. Τα κεφαλαία γράμματα και πολλά σκιτσάκια 
ήταν χρωματιστά. Όλα μαζί φανέρωναν μια θαυμάσια καλλιτεχνική δουλειά. Από τις πρώτες 
λέξεις κατάλαβα πως ήταν ένα σημείωμα για μένα με μια παράκληση, και όπου με ονόμαζαν 
«μορφωμένο ευεργέτη». Πάνω-πάνω ήταν γραμμένο: «Κραυγή του Βιντοπλιάσοφ». Όσο πολύ 
και να πρόσεξα προσπαθώντας να καταλάβω κάτι από το περιεχόμενο, δεν μπόρεσα να βρω 
μια άκρη: ήταν η πιο κομπαστική ανοησία γραμμένη από λακέ σε υψηλό δουλικό στιλ. 
Μπόρεσα μόνο να καταλάβω μέσες-άκρες ότι ο Βιντοπλιάσοφ βρίσκεται σε πολύ δύσκολη 
θέση, ζητάει τη βοήθειά μου, ελπίζει πολύ από μένα για κάτι, γιατί είμαι, γράφει, μορφωμένος, 
και στο τέλος παρακαλεί να μιλήσω γι' αυτόν στο θείο και να τον επηρεάσω «με την εξυπνάδα 
μου», όπως επί λέξει τελείωνε το σημείωμα. Πάνω που το είχα διαβάσει, ανοίγει η πόρτα, και 
μπαίνει ο Μιζίντσικοφ. 

 —Ελπίζω να μου επιτρέψετε να συστηθώ, είπε με θάρρος αλλά πολύ ευγενικά, και μου 'δωσε 
το χέρι. Δεν μπόρεσα να σας πω δυο λόγια, μα, μόλις σας πρωτοείδα, ένιωσα την επιθυμία να 
σας γνωρίσω λίγο-πολύ. 

 Του απάντησα ότι κι εγώ χαίρομαι κ.τ.λ., κι ας βρισκόμουν σε άσχημη ψυχική διάθεση. 
Καθίσαμε. 

 —Τι βλέπω; είπε ρίχνοντας μια ματιά στο χαρτί που κρατούσα ακόμα στο χέρι μου. Παράπονα 
του Βιντοπλιάσοφ, ε; Μάλιστα! Είμαι βέβαιος ότι ο Βιντοπλιάσοφ βάζει σε μπελάδες κι εσάς. 
Έδωσε και σε μένα ένα τέτοιο ακριβώς χαρτί με παρόμοια παράπονα· σας περίμενε από καιρό 
τώρα και ίσως να ήταν προετοιμασμένος. Μην απορείτε: εδώ συμβαίνουν πολλά παράξενα, και 
από πράγματα για να γελάσετε — άλλο τίποτα! 

—Μόνο για να γελάσω; 

 —Αλλά και για να κλάψετε μήπως; Αν θέλετε, θα σας διηγηθώ τη βιογραφία του 
Βιντοπλιάσοφ, και είμαι βέβαιος πως θα γελάσετε. 

 —Ομολογώ ότι αυτή τη στιγμή δε μ' ενδιαφέρει ο Βιντοπλιάσοφ, απάντησα στενόχωρα. 

 Κατάλαβα ότι η επίσκεψη του κυρίου Μιζίντσικοφ και η ευγένεια της ομιλίας του είχαν κάποιο 
σκοπό· ήταν ολοφάνερο ότι ο Μιζίντσικοφ για κάτι με είχε ανάγκη. Στην αίθουσα τον έβλεπα 
κατσούφη και σοβαρό· τώρα ήταν χαρούμενος, γελαστός και πρόθυμος να διηγηθεί ατέλειωτες 
ιστορίες. Με την πρώτη ματιά έβλεπες ότι ο άνθρωπος αυτός είναι πολύ ψύχραιμος και ξέρει 



καλά τον κόσμο. 

 —Καταραμένε Φομά! είπα εγώ και χτύπησα με μίσος τη γροθιά μου πάνω στο τραπέζι. Είμαι 
βέβαιος ότι είναι η πηγή κάθε κακού εδώ — σε όλα είναι μέσα! Καταραμένο πλάσμα! 

—Τον έχετε, φαίνεται, πολύ στο στομάχι. 

—Αν τον έχω λέει! είπα φουρκισμένος. Βέβαια, παρασύρθηκα στα λεγόμενά μου κι έδωσα στον 
καθένα το δικαίωμα να με κατακρίνει. Καταλαβαίνω πολύ καλά ότι φλυάρησα και τα 
θαλάσσωσα παντού, και, νομίζω, δε μου 'πεφτε λόγος να κάνω ανάλυση!.. Καταλαβαίνω ακόμα 
πως δε γίνεται έτσι σε μια καθώς πρέπει κοινωνία· αλλά, δε μου λέτε, ήταν, τάχα, δυνατό να 
μην παρασυρθεί κανείς; Εδώ είναι τρελοκομείο, αν θέλετε να ξέρετε! και... και... τελικά... σε 
μένα δε μένει άλλο παρά να φύγω από 'δω — αυτό είναι! 

—Καπνίζετε; ρώτησε ήρεμα ο Μιζίντσικοφ. 

—Ναι, καπνίζω. 

 —Θα μου επιτρέψετε, λοιπόν, να καπνίσω. Εκεί δεν επιτρέπουν το κάπνισμα, κι εγώ κόντευα 
να τρελαθώ. Συμφωνώ, συνέχισε καπνίζοντας, ότι όλα εδώ θυμίζουν τρελοκομείο, αλλά να 
είσαστε βέβαιος ότι εγώ φτάνω στο σημείο να σας κατακρίνω, ακριβώς γιατί στη θέση σας, εγώ 
θα είχα, ίσως, τριπλάσια φουρκιστεί, θα είχα γίνει έξω φρενών. 

 —Και γιατί δε γίνατε έξω φρενών, αν πραγματικά είχατε κι εσείς αγαναχτήσει; Εγώ, 
απεναντίας, σας θυμάμαι πολύ ψύχραιμο, και, ομολογώ, μου φάνηκε μάλιστα παράξενο που 
δεν πήρατε το μέρος του καημένου του θείου που είναι πρόθυμος να ευεργετήσει.. όλους και 
τον καθένα! 

 —Σωστά μιλάτε: έχει ευεργετήσει πολλούς· αλλά να πάρω το μέρος του, το θεωρώ τελείως 
ανώφελο: πρώτο, αυτό και για τον ίδιο είναι ανώφελο και μάλιστα ταπεινωτικό· και δεύτερο, 
την άλλη μέρα θα με είχαν κυνηγήσει. Θα σας μιλήσω ανοιχτά: η περίπτωσή μου είναι τέτοια 
που οφείλω να εκτιμώ τη φιλοξενία μου εδώ. 

 —Εγώ δεν έχω κανένα λόγο ν' αμφισβητήσω την ειλικρίνειά σας για την περίπτωσή σας... 
Όπως και να 'ναι, θα ήθελα να ρωτήσω, γιατί μαθαίνω ότι εσείς βρισκόσαστε 'δω ένα μήνα 
τώρα... 

 —Παρακαλώ, ρωτήστε με: είμαι στη διάθεσή σας, είπε γρήγορα-γρήγορα ο συνομιλητής μου, 
κι έφερε πιο κοντά μου το κάθισμά του. 

—Ορίστε, για παράδειγμα, εξηγήστε μου: ο Φομά Φομίτς αρνήθηκε να δεχτεί τις δεκαπέντε 
χιλιάδες ρούβλια που τα κρατούσε κιόλας στα χέρια του — το είδα με τα ίδια μου τα μάτια. 

 —Πώς έγινε; είν' αλήθεια; είπε ζωηρά ο Μιζίντσικοφ. Θέλω να μου τα πείτε, σας παρακαλώ, με 
λεπτομέρειες. 

 Του τα είπα παραλείποντας το «εξοχότατε». Ο Μιζίντσικοφ ήταν όλος αφτιά — άλλαξε μάλιστα 



το ύφος του μόλις άρχισα να του μιλώ για τις δεκαπέντε χιλιάδες. 

 —Μπράβοο! είπε στο τέλος. Δεν το περίμενα από τον Φομά. 

 —Μάλιστα! δε δέχτηκε να πάρει τα χρήματα, σας λέω. Πώς να το εξηγήσει κανείς αυτό; Είναι, 
τάχα, ψυχική ευγένεια; 

 —Αρνήθηκε να πάρει τις δεκαπέντε χιλιάδες για να πάρει αργότερα τριάντα. Τελικά, ξέρετε 
κάτι; πρόσθεσε ύστερα από μικρή σκέψη — εγώ αμφιβάλλω αν ο Φομά έχει κάποιο ορισμένο 
σκοπό. Δεν είναι άνθρωπος πρακτικός — είναι μαζί κι ένας παράξενος ρομαντικός. Δεκαπέντε 
χιλιάδες... χμ! Δεν το βλέπετε: θα τα 'παιρνε τα χρήματα, δε θ' άντεχε στον πειρασμό — και να 
κάνει τα μουτσουτσούνια του, τάχα πως δεν τον συγκινούν. Αν δεν τον ξέρετε, είναι, σας το λέω 
εγώ, ένα παλιόμουτρο, ένας αξιοδάκρυτος λαπάς, και αυτά όλα μαζί μ' έναν τρομερό εγωισμό! 

 Ο Μιζίντσικοφ μιλούσε τώρα νευρικά, θυμωμένα. Ήταν φανερό πώς είχε αγανακτήσει, ή αν δε 
μιλούσε έτσι από φθόνο. Εγώ τον κοίταζα με περιέργεια. 

 —Χμ! Πρέπει να περιμένουμε μεγάλες αλλαγές, πρόσθεσε σκεφτικός. Τώρα ο Γιεγκόρ Ιλίτς 
είναι έτοιμος να γονατίσει μπροστά στον Φομά. Τι καλό θα βγει, έστω και να παντρευτεί από 
ψυχοπόνια, μουρμούρισε. 

 —Νομίζετε, λοιπόν, πως θα γίνει σίγουρα αυτός ο αφύσικος, ο άθλιος γάμος του με αυτή την 
παλαβιάρα; 

Ο Μιζίντσικοφ με κοίταξε περίεργα. 

—Οι πρόστυχοι! φώναξα εγώ. 

 —Όπως και να 'ναι, έχουν μια πολύ καλή δικαιολογία: λένε ότι αυτός θα φροντίσει για την 
οικογένεια. 

 —Λίγα έχει κάνει γι' αυτούς! έβαλα τις φωνές εγώ φουρκισμένος. Κι εσείς, κι εσείς μου μιλάτε 
για δικαιολογίες — να παντρευτεί ένα ανόητο πλάσμα! 

 —Βέβαια, συμφωνώ μαζί σας ότι αυτή είναι μια χαζή... Χμ! Είναι καλό σημάδι ότι αγαπάτε 
τόσο πολύ το θείο· εγώ το βλέπω με συμπάθεια το πράγμα... με τα χρήματά της θα μπορούσε 
περίφημα να μεγαλώσει η περιουσία! Στο κάτω-κάτω, έχουν και άλλους λόγους: φοβούνται 
πως ο Γιεγκόρ θα παντρευτεί κείνη την γκουβερνάντα... τη θυμόσαστε; είναι μια εξαίρετη 
κοπέλα. 

 —Μα υπάρχει... υπάρχει τέτοια πιθανότητα; ρώτησα εγώ ταραγμένος. Αυτό, μου φαίνεται, 
είναι συκοφαντία. Θέλω να μου πείτε, γιατί αυτό πολύ μ' ενδιαφέρει... 

 —Ω, είναι τρελά ερωτευμένος! Μόνο που, εννοείται, το 'χει κρυφό. 

 —Το 'χει κρυφό! Εσείς το πιστεύετε; Κι αυτή; Τον αγαπάει; 



 —Πολύ πιθανό κι αυτή. Όπως και να 'ναι, τη συμφέρει να τον παντρευτεί, γιατί είναι πολύ 
φτωχή. 

 —Και τι στοιχεία έχετε για την υπόθεση που κάνετε πως ο ένας αγαπάει τον άλλο; 

 —Είναι αδύνατο να μην το παρατηρήσει κανείς· βλέπονται, φαίνεται, σε κρυφά ραντεβού. Ο 
κόσμος λέει ότι αυτή έχει μαζί του το δεσμό που δεν επιτρέπεται. Μόνο, σε παρακαλώ, αυτά 
αυστηρά μεταξύ μας. 

 —Μα είναι δυνατό να το πιστέψει κανείς; έβαλα τις φωνές εγώ. Κι εσείς, κι εσείς ομολογείτε 
ότι το πιστεύετε; 

 —Φυσικά, δεν το πιστεύω απόλυτα — δεν ήμουν και παρών. Λέω μόνο πως είναι πολύ πιθανό. 

—Άκου: πολύ πιθανό! Και η ευγένεια, η τιμή του θείου! 

—Είμαι σύμφωνος· μα μπορεί και να υπάρχει μεγάλη προσπάθεια για να γίνει αργότερα, 
σίγουρα, ο νόμιμος γάμος. Πρώτα, συνήθως, έρχεται η συμπάθεια. Έτσι κι αλλιώς, το ξαναλέω, 
εγώ δεν επιμένω ότι αυτές οι διαδόσεις είναι απόλυτα σωστές, πολύ περισσότερο που αυτοί 
εδώ την έχουν πολύ δυσφημήσει — λένε μάλιστα πως είχε σχέσεις με τον Βιντοπλιάσοφ. 

 —Τα βλέπετε, λοιπόν; ξεφώνισα, με τον Βιντοπλιάσοφ! Μα είναι δυνατόν αυτό; Και να το 
ακούς μόνο αυτό, είναι κάτι απαίσιο! Μη μου πείτε πως το πιστεύετε κι αυτό, ε; 

 —Σας λέω πως αυτό δεν το πιστεύω καθόλου, είπε ήρεμα ο Μιζίντσικοφ, μα, τι να σας πω, 
μπορούσε και να συμβαίνει. Στον κόσμο όλα μπορεί να συμβούν. Δεν είδα με τα μάτια μου, μα 
και δε νομίζω πως αυτό είναι δική μου υπόθεση. Έτσι κι αλλιώς, βλέπω ότι δίνετε μεγάλη 
σημασία σ' αυτό, και θεωρώ τον εαυτό μου υποχρεωμένο να προσθέσω ότι, πραγματικά, λίγο 
είναι πιθανό ν' αληθεύουν οι σχέσεις με τον Βιντοπλιάσοφ. Αυτά όλα τα σκαρώνει η Άννα 
Ιβάνοβνα — κείνη η Περεπελίτσινα· οι διαδόσεις αυτές εδώ είναι έργο δικό της από ζήλια, γιατί 
ονειρευόταν να παντρευτεί η ίδια τον Γιεγκόρ Ιλίτς —για όνομα του θεού!— με το επιχείρημα 
ότι είναι κόρη αντισυνταγματάρχη. Τώρα έχει απογοητευτεί, κι έχει παλαβώσει. Μου φαίνεται 
πως σας τα είπα όλα τα σχετικά και, ομολογώ, δε μου αρέσουν τα κουτσομπολιά, πολύ 
περισσότερο που εμείς τώρα χάνουμε πολύτιμο χρόνο. Εγώ, δε σας το κρύβω, ήρθα εδώ για να 
σας ζητήσω μια μικρή χάρη. 

—Χάρη; Δεν ξέρω σε τι μπορώ να σας φανώ χρήσιμος... 

 —Καταλαβαίνω και μάλιστα ελπίζω να σας ενδιαφέρει λίγο-πολύ, γιατί βλέπω ότι αγαπάτε το 
θείο σας και σας πονάει πολύ η μοίρα του σχετικά με το γάμο. Μα πριν από τη χάρη αυτή, έχω 
να σας ζητήσω μια άλλη, προκαταβολική. 

—Ποια είν' αυτή; 

—Ακούστε την: μπορεί και να συμφωνήσετε να μου κάνετε τη μεγάλη χάρη, μπορεί και όχι, 
αλλά, έτσι κι αλλιώς, προτού να σας την πω, θα σας παρακαλούσα ταπεινά, αν είχατε την 
καλοσύνη, να μου δώσετε το λόγο της τιμής σας σαν άρχοντας και σαν τίμιος άνθρωπος 



διαβεβαιώνοντάς με ότι όλα όσα θ' ακούσετε από μένα θα μείνουν αυστηρά μεταξύ μας και ότι 
εσείς σε καμιά περίπτωση δε θα προδώσετε το μυστικό αυτό και δε θα εκμεταλλευτείτε την 
ιδέα που βρίσκω τώρα απαραίτητο να σας την εμπιστευτώ. Συμφωνείτε ή όχι; 

Ο πρόλογος ήταν πανηγυρικός. Δέχτηκα. 

—Λοιπόν; είπα. 

 —Το πράγμα στην ουσία είναι πολύ απλό, άρχισε να λέει ο Μιζίντσικοφ. Εγώ, ξέρετε, θέλω να 
κλέψω την Τατιάνα Ιβάνοβνα και να την παντρευτώ· μ' ένα λόγο, θα είναι κάτι που θυμίζει 
Γκρέτε-Γκριν — καταλαβαίνετε; 

 Κοίταξα τον κύριο Μιζίντσικοφ κατάματα για λίγο χωρίς να μπορώ να πω μια λέξη. 

 —Σας ομολογώ ότι δεν καταλαβαίνω τίποτα, μπόρεσα τελικά και είπα. Κι εξόν απ' αυτό, 
συνέχισα, πιστεύοντας πως έχω να κάνω μ' ένα λογικό άνθρωπο, εγώ, από την πλευρά μου δεν 
πίστευα καθόλου... 

 —Πιστεύοντας δεν πιστεύατε, με διακόπτει ο συνομιλητής μου, αυτό για σας με άλλα λόγια 
σημαίνει ότι εγώ και το σχέδιό μου πάσχουμε από βλακεία — έτσι δεν είναι; 

—Καθόλου· μα... 

 —Ω, παρακαλώ, μη δυσκολεύεστε στα λόγια σας! Μιλήστε ελεύθερα! Μην ανησυχείτε· θα μου 
κάνετε έτσι μεγάλη ευχαρίστηση, γιατί ο σκοπός δε θα καθυστερήσει. Εγώ, έτσι κι αλλιώς, 
δέχομαι ότι αυτά όλα από την πρώτη ματιά μπορεί να φαίνονται ακόμα και λίγο περίεργα. 
Αλλά τολμώ να σας διαβεβαιώσω ότι το σχέδιό μου όχι μόνο δεν είναι ανόητο, αλλά ίσια-ίσια 
λογικό με το παραπάνω· και, αν είχατε την καλοσύνη, ακούστε όλα τα στοιχεία... 

—Ω, παρακαλώ! Είμαι όλος αφτιά. 

—Όπως και να 'χει το πράγμα, δεν έχω σχεδόν τίποτα να σας πω. Ξέρετε — σήμερα δεν έχω 
ούτε ένα καπίκι στην τσέπη μου· αφήνω που είμαι και καταχρεωμένος. Έχω ακόμα και μια 
αδερφή ανύπαντρη, δεκαεννιά χρονών, πεντάρφανη, σε ξένα χέρια, τελείως άπορη. Σ' αυτό 
έχω κι εγώ ένα μέρος της ευθύνης. Κληρονομήσαμε σαράντα ψυχές. Κείνο τον καιρό θα μ' 
έκαναν ανθυπίλαρχο — θα 'παιρνα προαγωγή, δηλαδή. Στην αρχή έκανα οικονομίες, μα 
ύστερα το 'ριξα στο έξω. Ζούσα παλαβά, το παράκανα, παρίστανα τον Μπουρτσόφ, 
χαρτόπαιζα, έπινα — μ' ένα λόγο, βλακείες, ντρέπομαι και να τα θυμάμαι. Τώρα το σκέφτηκα 
καλύτερα και θέλω ν' αλλάξω τρόπο ζωής. Αλλά γι' αυτό μου χρειάζονται απαραίτητα εκατό 
χιλιάδες. Δουλεύοντας, δε λύνω το πρόβλημα, μόνος μου δεν είμαι σε θέση να κάνω τίποτα, 
είμαι σχεδόν και αγράμματος — και γι' αυτό δε μου μένουν παρά δυο πράγματα: ή να κλέψω, 
ή να παντρευτώ μια πλούσια. Έφτασα εδώ σχεδόν ξυπόλητος, και ποδαρόδρομο. Μου 'δωσε η 
αδερφή μου τα τελευταία της τρία ρούβλια για το ταξίδι μου στη Μόσχα. Εγώ είδα αυτή την 
Τατιάνα Ιβάνοβνα, και αμέσως μου γεννήθηκε αυτή η σκέψη που σας είπα. Πήρα αμέσως την 
απόφαση να χτυπήσω το χέρι μου στο μαχαίρι — να την παντρευτώ. Αυτό λέει η λογική, έτσι 
δεν είναι — δε συμφωνείτε; Και ξέρετε — αυτό το κάνω περισσότερο για την αδερφή μου... 
καλά, δε λέω, και για τον εαυτό μου... 



 —Μα, δε μου λέτε, σκοπεύετε να κάνετε τυπική πρόταση στην Τατιάνα Ιβάνοβνα; 

 —Θεός φυλάξοι! Θα μ' έδιωχναν από 'δω αμέσως, αφήνω που κι αυτή η ίδια δε θα το δεχτεί· 
μα, αν της προτείνω απαγωγή, δε θα χάσει ούτε στιγμή! Αυτό έχει σημασία: να γίνει κάτι 
ρομαντικό και εντυπωσιακό. Φυσικά, αυτά όλα θα τελειώσουν σύντομα μ' ένα νόμιμο γάμο 
μας. Μόνο να μπορέσω να την τραβήξω από 'δω μέσα! 

 —Και γιατί είσαστε τόσο βέβαιος ότι αυτή σίγουρα θα σας ακολουθήσει; 

 —Ω, μην ανησυχείτε! Γι' αυτό, είμαι απόλυτα βέβαιος. Εδώ βασίζεται και η ιδέα ότι η Τατιάνα 
Ιβάνοβνα είναι ικανή να ερωτευτεί τον πρώτο τυχόντα, μ' ένα λόγο, τον καθένα που θα θελήσει 
ν' ανταποκριθεί στο αίσθημά της. Να για ποιο λόγο πήρα προκαταβολικά το λόγο σας για να 
μην εκμεταλλευθείτε την ιδέα μου αυτή. Εσείς, βέβαια, θα καταλάβετε ότι θα ήταν λάθος μου 
να χάσω μια τέτοια ευκαιρία, ιδιαίτερα τώρα με τα χάλια που έχω. 

—Δηλαδή, αυτή πρέπει να 'ναι θεοπάλαβη... αχ! συγνώμη, πρόσθεσα μετανιωμένος για τη 
φράση μου. Τώρα, τη βάλατε, λοιπόν, στο μάτι και... 

—Σας παρακαλώ, μη σας στενοχωρεί αυτό, σας το είπα. Απορείτε, αν είναι τρελή, έτσι; Τι να 
σας απαντήσω εγώ; Δεν είναι, βέβαια, τρελή, γιατί αλλιώς θα την είχαν κλείσει στο 
φρενοκομείο· και σ' αυτή την ερωτομανία εγώ δε βλέπω καμιά τρέλα. Είναι μια κοπέλα, έτσι κι 
αλλιώς, τίμια. Και ξέρετε: ως πέρυσι ήταν πάμφτωχη, και από τη μέρα σχεδόν που γεννήθηκε, 
την είχε και τη βασάνιζε κάποια προστάτισσα. Είναι τρομερά ευαίσθητη· κανείς ποτέ δεν τη 
ζήτησε σε γάμο —και καταλαβαίνετε: όνειρα, επιθυμίες, ελπίδες, λαχτάρες που έπρεπε να 
συγκρατούνται, τα καθημερινά μαρτύρια από την προστάτισσα — αυτά όλα, φυσικά, 
μπορούσαν σίγουρα να χαλάσουν τον ευαίσθητο χαρακτήρα της. Και ξαφνικά ήρθαν τα 
πλούτη: θα συμφωνήσετε κι εσείς πως όποιος και να ήταν, θα μπορούσε να τρελαθεί. Και 
ξέρετε, πολλοί τώρα τη ζητάνε, τρέχουν πίσω της, και όλες οι ελπίδες της πήραν φτερά. 
Διηγιόταν για κάποιο λιμοκοντόρο με άσπρο γιλέκο —και για όσα σχετικά είπε δε χωράει καμιά 
αμφιβολία. Απ' αυτό και μόνο μπορείτε να κρίνετε για τα υπόλοιπα. Με στεναγμούς, με 
ραβασάκια, με στιχάκια δε θ' αργήσει κανείς να την τουμπάρει· κι αν σ' αυτά όλα προσθέσετε 
απέξω-απέξω τίποτα μεταξωτά, καμιά ισπανική σερενάτα κι άλλες τέτοιες ανοησίες, μπορείτε 
να της κάνετε ό,τι σας αρέσει — να την έχετε σκλάβα σας. Εγώ έκανα κιόλας μια πρόβα, κι 
αμέσως πέτυχα ένα κρυφό ραντεβού. Για την ώρα έβαλα φρένο περιμένοντας μια κατάλληλη 
ευκαιρία. Μα μέσα σε δυο-τρεις μέρες πρέπει να την κλέψω το δίχως άλλο. Την προηγούμενη 
μέρα θ' αρχίσω τα ψιλοπαινέματα, θ' αναστενάζω· παίζω καλή κιθάρα και τραγουδάω. Τη 
νύχτα ραντεβού στο περίπτερο, και με το χάραμα η άμαξα θα είναι έτοιμη· θα τη βγάλω έξω, 
και θα το σκάσουμε. Καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος: αυτή είναι ενήλικη, και, 
εξάλλου, θα 'ρθει με τη θέλησή της. Και φεύγοντας μαζί μου, σημαίνει ότι αναλαμβάνει, 
φυσικά, κάποιες υποχρεώσεις απέναντί μου... Θα την πάω σ' ένα όμορφο αλλά φτωχό σπίτι — 
υπάρχει ένα σαράντα βέρστια μακριά από 'δω· εκεί, ως το γάμο μας θα την προσέχουν, θα την 
περιποιούνται και δε θ' αφήνουν να τη δει κανένας· στο μεταξύ εγώ δε θα κάθομαι με 
σταυρωμένα τα χέρια: θα κανονίσω να κάνουμε το γάμο μας σε τρεις μέρες — αυτό γίνεται. 
Φυσικά, χρειάζονται χρήματα· το έχω υπολογίσει κι αυτό — με πεντακόσια περίπου ασημένια 
τελειώνει η δουλειά, όλο το πανηγύρι: στηρίζω τις ελπίδες μου και σ' αυτό στον Γιεγκόρ Ιλίτς — 
θα τα δώσει χωρίς, φυσικά, να ξέρει το σκοπό. Τώρα, καταλάβατε; 

 —Καταλαβαίνω, είπα εγώ έχοντας μπει, επιτέλους, στο νόημα. Μα δε μου λέτε, πώς μπορώ 



εγώ να σας φανώ χρήσιμος; 

 —Αχ, πολύ και σε πολλά, να σας χαρώ! Αλλιώς, δε θα σας το ζητούσα. Σας είπα κιόλας πως 
ξέρω μια σεβαστή αλλά φτωχή οικογένεια. Μπορείτε να με βοηθήσετε κι εδώ κι εκεί, και 
φυσικά, σαν μάρτυρας. Ομολογώ, χωρίς τη δική σας βοήθεια, θα είμαι χωρίς χέρια, μου 
φαίνεται. 

 —Ακόμα μια ερώτηση: γιατί διαλέξατε μένα σαν άξιο της εμπιστοσύνης σας, εμένα που ακόμα 
καλά-καλά δε με γνωρίζετε — δεν πάνε παρά λίγες ώρες που ήρθα εδώ, ε; 

 —Η απορία σας, απάντησε ο Μιζίντσικοφ με το πιο ευγενικό χαμόγελο, η απορία σας, 
ομολογώ ειλικρινά, μ' ευχαριστεί πολύ, γιατί μου δίνει την ευκαιρία να δείξω την εκτίμηση που 
έχω στο πρόσωπό σας. 

—Ω, μεγάλη μου τιμή! 

—Όχι· βλέπετε, σας είδα και σας ζύγισα πριν από δυο-τρεις ώρες. Έχετε φλόγα μέσα σας και... 
και... είσαστε πολύ νέος· μα να σε τι είμαι απόλυτα βέβαιος: αν μου δώσατε το λόγο σας ότι δε 
θα πείτε τίποτα σε κανένα, σίγουρα θα τον κρατήσετε. Εσείς δεν είσαστε Ομπνόσκιν — αυτό 
είναι το πρώτο. Δεύτερο, είσαστε τίμιος και δε θα εκμεταλλευτείτε για λογαριασμό σας την 
ιδέα μου, εξόν, φυσικά, από την περίπτωση που θα θελήσετε να 'ρθετε σε μια φιλική 
συμφωνία μαζί μου. Τότε εγώ, ίσως, να δεχτώ να σας παραχωρήσω την ιδέα μου, δηλαδή την 
Τατιάνα Ιβάνοβνα, και είμαι πρόθυμος να βοηθήσω με το παραπάνω στην απαγωγή, αλλά με 
τον όρο: ένα μήνα ύστερα από το γάμο να πάρω από σας πενήντα χιλιάδες — αφού, φυσικά, μ' 
εξασφαλίσετε από πριν μ' ένα είδος γραμματίου χωρίς τόκο. 

 —Πώς; πώς το είπατε; έβαλα τις φωνές. Την προτείνετε, δηλαδή και σε μένα; 

 —Φυσικά, μπορώ να υποχωρήσω, αν το αποφασίσετε, αν το θελήσετε. Εγώ, βέβαια, χάνω, 
μα... η ιδέα ανήκει σε μένα, και, το ξέρετε, οι ιδέες πληρώνονται. Τρίτο, τέλος, αποτάθηκα σε 
σας, γιατί δεν είχα ποιον άλλο να διαλέξω. Μα δεν πρέπει να καθυστερούμε, αν πάρουμε 
υπόψη την κατάσταση εδώ — έρχεται και η Κοίμηση της Θεοτόκου και γάμοι δε γίνονται. 
Πιστεύω πως τώρα έχετε καταλάβει, δε σας μένει καμιά αμφιβολία, ε; 

 —Καμία, και υπόσχομαι ακόμα μια φορά να διαφυλάξω το μυστικό σας απαραβίαστο· αλλά 
συνεργάτης σας στην υπόθεση αυτή δεν μπορώ να είμαι — θεωρώ καθήκον μου να σας το 
δηλώσω αυτή τη στιγμή. 

—Γιατί; 

 —Τι θα πει γιατί; φώναξα αφήνοντας επιτέλους ελεύθερα τα αισθήματα που με πλημμύριζαν. 
Δεν το καταλαβαίνετε, τάχα, πως η πράξη αυτή δεν είναι ευγενική; Ας υποθέσουμε ότι τα 
λογαριάζετε σωστά με βάση την αφέλεια και την άτυχη μανία της κοπέλας αυτής, αλλά αυτό 
και μόνο θα 'πρεπε να σας συγκρατήσει, σαν τίμιον άνθρωπο! Ο ίδιος λέτε ότι αυτή αξίζει 
σεβασμού, μόλο που είναι φαιδρός τύπος. Και να που εσείς εκμεταλλευόσαστε την ατυχία της 
για να βάλετε στο χέρι τις εκατό χιλιάδες! Εσείς, φυσικά, δε θα είσαστε ο πραγματικός σύζυγός 
της — αυτός που εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του: σίγουρα, θα την παρατήσετε... Αυτό είναι 



τόσο πρόστυχο που, να με συγχωρείτε, εγώ κιόλας δεν καταλαβαίνω πώς τολμήσατε να 
ζητήσετε τη συνεργασία μου! 

—Πω-πω, θε μου, τι ρομαντισμός! φώναξε ο Μιζίντσικοφ κοιτάζοντάς με με πραγματική 
απορία, με κατάπληξη. Εδώ δεν υπάρχει ρομαντισμός, απλώς εσείς δεν καταλαβαίνετε περί 
τίνος πρόκειται. Λέτε ότι αυτό είναι πρόστυχο, τη στιγμή που εσείς θα επωφεληθείτε και όχι 
εγώ... Δε χρειάζεται μεγάλη σκέψη! 

 —Φυσικά, αν το δει κανείς από τη δική σας πλευρά, θα βγάλει το συμπέρασμα ότι εσείς θα 
κάνετε την πιο μεγαλόψυχη πράξη — το γάμο σας δηλαδή με την Τατιάνα Ιβάνοβνα, απάντησα 
εγώ μ' ένα σαρκαστικό χαμόγελο. 

—Γιατί σας φαίνεται παράξενο; έβαλε τις φωνές ο συνομιλητής μου, φουρκισμένος κι αυτός με 
τη σειρά του. Ακριβώς, είναι η πιο μεγαλόψυχη πράξη! Φτάνει να σκεφτείτε: πρώτο, κάνω τη 
θυσία να δεχτώ να γίνω σύζυγός της — αυτό κάτι αξίζει, μου φαίνεται, τι λέτε; Δεύτερο, μόλο 
που αυτή έχει εκατό στρογγυλές χιλιάδες ρούβλια σε ασήμι, εγώ το παραβλέπω και δεν παίρνω 
παρά μόνο εκατό χιλιάδες σε χαρτονόμισμα, κι έδωσα το λόγο μου, ανάλαβα, δηλαδή, την 
υποχρέωση, να μην της πάρω ούτε ένα καπίκι παραπάνω σ' όλη μου τη ζωή, αν και θα 
μπορούσα να το κάνω — κι αυτό κάτι αξίζει! Τέλος, για σκεφτείτε το καλά: μπορεί, τάχα, να 
ζήσει με ήσυχο το κεφάλι της; Για να βρει την ησυχία της, πρέπει να της πάρει κάποιος τα 
χρήματα και να την κλείσει στο φρενοκομείο, γιατί θα περιμένει πως, όπου να 'ναι, θα την 
τυλίξει κάποιος χασομέρης, τυχοδιώχτης, κομπιναδόρος, γενάτος και μουστακαλής, με κιθάρα 
και σερενάτες, σαν τον Ομπνόσκιν που θα την αρπάξει, θα την παντρευτεί, θα την μαδήσει κι 
ύστερα θα την παρατήσει μεσοστρατίς. Ναι, εδώ, ας πούμε, σ' αυτό το τιμιότατο σπίτι, την 
κρατάνε μόνο και μόνο γιατί αποβλέπουν στο παραδάκι της. Απ' αυτές τις κακοτοπιές είναι 
ανάγκη να τη σώσουμε. Και, καταλαβαίνετε, μόλις παντρευτεί εμένα, όλα αυτά τα ενδεχόμενα 
πάνε περίπατο. Και θ' αναλάβω την υποχρέωση να φροντίζω να μην τη βρει κανένα κακό, να 
μην πάθει το παραμικρό. Πρώτο, θα την εγκαταστήσω αμέσως στη Μόσχα, κοντά σε μια 
ευγενική αλλά φτωχική οικογένεια· θα της κάνει συντροφιά η αδερφή μου — θα την προσέχει 
σαν τα μάτια της. Θα της έχουν μείνει διακόσιες πενήντα χιλιάδες χάρτινες, μπορεί και 
τριακόσιες: με τα χρήματα αυτά, ξέρετε, μπορεί να ζήσει άνετα. Όλες οι διασκεδάσεις είναι στη 
διάθεσή της — χοροί, μασκαράτες, κονσέρτα. Θα μπορεί μάλιστα εκεί να ονειρεύεται και 
έρωτες —θα 'χει από μένα το ελεύθερο— μόνο, φυσικά, με το νου της, στην πράξη τίποτα, 
τίποτα! Τώρα, ας πούμε, μπορεί να την προσβάλει ο καθένας, ενώ τότε — κανένας: θα είναι 
γυναίκα μου, η κυρία Μιζιντσίκοβα, και δε θα επιτρέψω να λερωθεί τ' όνομά μου! Αυτό και 
μόνο πόσο αξίζει, ε; Φυσικά, δε θα μένουμε μαζί. Αυτή στη Μόσχα κι εγώ κάπου στην 
Πετρούπολη. Αυτό το εξομολογούμαι, γιατί μαζί σας θέλω να κάνω καθαρές δουλειές. Αλλά τι 
σημασία έχει αν ζούμε χώρια; Σκεφτείτε — με το χαρακτήρα που έχει, γίνεται, τάχα, να είναι 
σύζυγος και να ζει μαζί με το σύζυγο; Μπορεί ο σύζυγος να μένει μόνιμα μαζί της — αυτή είναι 
το πιο επιπόλαιο πλάσμα του κόσμου! Έχει ανάγκη από αδιάκοπο φρεσκάρισμα· είναι ικανή να 
ξεχάσει την άλλη μέρα πως παντρεύτηκε και πως είναι νόμιμη σύζυγος. Τελικά θα την κάνω 
δυστυχισμένη, αν θα ζω μαζί της και απαιτώ αυστηρά να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της. 
Φυσικά, θα την επισκέπτομαι μια φορά το χρόνο ή πιο συχνά, και όχι για να πάρω χρήματα — 
σας διαβεβαιώνω. Είπα ότι δε θα της πάρω πάνω από εκατό χιλιάδες χάρτινες — και δε θα 
πάρω! Στο οικονομικό θα είμαι απέναντί της κύριος. Μένοντας μαζί της δυο-τρεις μέρες, θα 
φροντίζω να της είμαι ευχάριστος κι όχι βαρετός· θα γελάμε μαζί, θα της λέω ανέκδοτα, θα την 
πηγαίνω σε χορούς, θα κάνουμε έρωτα, θα της κάνω δωράκια, θα της τραγουδάω, θα της 
χαρίσω ένα σκυλάκι, και ο αποχωρισμός κάθε φορά θα είναι ρομαντικός, όπως στα ρομάντζα, 



και θα της στέλνω ερωτικά γράμματα. Κι αυτή θα είναι ενθουσιασμένη από έναν τέτοιο 
ρομαντικό, ερωτευμένο και εύθυμο σύζυγο! Για μένα, αυτό είναι το λογικό: έτσι πρέπει να 
κάνουν όλοι οι σύζυγοι. Οι γυναίκες εκτιμούν τους άντρες τότε που τους λείπουν, και, 
ακολουθώντας το σύστημά μου, δε θ' αφήσω την καρδιά της Τατιάνας Ιβάνοβνα να πικραθεί 
ούτε μια φορά σ' όλη της τη ζωή. Τι άλλο περισσότερο θέλει; Όχι, να μου πείτε! Αυτό θα 'ναι 
ζωή στον παράδεισο! 

 Εγώ άκουγα αμίλητος, με απορία. Κατάλαβα ότι είναι αδύνατο να συζητήσω το πράγμα με τον 
κύριο Μιζίντσικοφ. Ήταν απόλυτα βέβαιος πως το σχέδιό του είναι σωστό και μάλιστα 
μεγαλειώδες, και μιλούσε γι' αυτό με τον ενθουσιασμό εφευρέτη. Μα έμενε μια λεπτή πτυχή, 
και ήταν ανάγκη να διευκρινιστεί. 

 —Έχετε, άραγε, υπόψη σας, είπα, ότι αυτή είναι σχεδόν αρραβωνιαστικιά του θείου; Με την 
απαγωγή της, θα τον προσβάλετε τρομερά· θα την τραβήξετε την παραμονή σχεδόν του γάμου 
και, επιπλέον, θα του ζητήσετε να σας δανείσει χρήματα — φυσικά, για να κάνετε αυτό το 
κατόρθωμά σας! 

—Α, εδώ σας έπιασα! πήρε φωτιά ο Μιζίντσικοφ. Μην ανησυχείτε, είχα προβλέψει την 
αντίρρησή σας. Αλλά, πρώτον και κύριο: ο θείος δεν έχει κάνει ακόμα πρόταση· έτσι, μπορώ 
και να μην ξέρω πως του την ετοιμάζουν για αρραβωνιαστικιά· ακόμα, παρακαλώ να 
σημειώσετε ότι είχα σχεδιάσει την επιχείρηση αυτή πριν από τρεις βδομάδες ακόμα, τότε που 
δεν ήξερα τίποτα για τα σχέδια που γινόντουσαν εδώ· και γι' αυτό είμαι πέρα για πέρα 
δικαιολογημένος απέναντί του από ηθική άποψη, και μάλιστα αν το κρίνουμε αυστηρά, δεν 
είμαι εγώ που παίρνω την αρραβωνιαστικιά του, αλλά κείνος τη δική μου που μαζί της —
σημειώστε το αυτό— είχα νυχτερινό ραντεβού στο κιόσκι. Τέλος, επιτρέψτε μου: δεν είσαστε, 
τάχα, εσείς ο ίδιος που εκμανήκατε μόλις μάθατε πως αναγκάζουν το θείο σας να παντρευτεί 
την Τατιάνα Ιβάνοβνα, και τώρα, ξαφνικά, υποστηρίζετε το γάμο αυτό, μιλάτε για οικογενειακή 
προσβολή, για τιμή! Κι εγώ, απεναντίας, κάνω στο θείο σας τη μεγαλύτερη χάρη: τον γλιτώνω 
— πρέπει να το καταλάβετε αυτό! Αυτός βλέπει με περιφρόνηση το γάμο αυτό και μάλιστα 
αγαπάει μια άλλη κοπέλα! Λοιπόν, τι γυναίκα του θα είναι η Τατιάνα Ιβάνοβνα; μα και αυτή θα 
είναι μαζί του δυστυχισμένη, γιατί —πώς θέλετε να γίνει;— θα της είναι απαραίτητος τότε ο 
περιορισμός της για να μην κάνει τα γλυκά μάτια σε νεαρούς. Εγώ θα την πάρω νύχτα, και 
καμιά στρατηγίνα, κανένας Φομά Φομίτς δε θα μπορέσουν να κάνουν τίποτα. Να θελήσουν να 
πάρουν πίσω μια τέτοια αρραβωνιαστικιά που το 'σκασε πάνω σχεδόν στο στεφάνωμα, θα 
ήταν μεγάλη τους ντροπή. Δεν είναι, τάχα, μια χάρη, μια ευεργεσία στον Γιεγκόρ Ιλίτς; 

Ομολογώ ότι το τελευταίο επιχείρημα μ' επηρέασε πολύ. 

 —Και τι θα γίνει αν κάνει αύριο την πρόταση; είπα εγώ. Τότε θα είναι, βέβαια, αργά: αυτή θα 
είναι πια και τυπικά αρραβωνιαστικιά του. 

 —Φυσικά, θα είναι αργά! Αλλά κι εδώ πρέπει να δουλέψει το μυαλό για να μη γίνει αυτό. Για 
τι άλλο, λέτε, ζητώ τη συνδρομή σας; Σε μένα, μονάχα, θα είναι δύσκολο, αλλά και οι δυο μαζί 
θα τα κανονίσουμε και θα επιμείνουμε να μην κάνει την πρόταση ο Γιεγκόρ Ιλίτς. Θα χρειαστεί 
ν' απομονώσουμε με κάθε θυσία, στην ανάγκη να δείρουμε τον Φομά Φομίτς κι έτσι ν' 
αποσπάσουμε τη γενική προσοχή για να μην έχει κανείς το νου του στο γάμο. Εννοείται, αυτό 
μόνο στην έσχατη ανάγκη — φέρνω ένα παράδειγμα. Πάνω σ' αυτό είναι που ελπίζω στη 
βοήθειά σας. 



 —Μια ακόμα, τελευταία ερώτηση: σε κανέναν άλλο, εξόν από μένα, δεν έχετε φανερώσει τα 
σχέδιά σας; 

 Ο Μιζίντσικοφ έξυσε το σβέρκο του και στραβομουτσούνιασε. 

 —Σας ομολογώ, είπε, ότι η ερώτησή σας αυτή είναι για μένα χειρότερη από το πιο πικρό χάπι. 
Εδώ βρίσκεται και το αστείο — ότι φανέρωσα την ιδέα μου... μ' ένα λόγο, στάθηκα ο 
μεγαλύτερος βλάκας. Σε ποιον, νομίζετε; στον Ομπνόσκιν! δεν το πιστεύω ούτε κι εγώ ο ίδιος. 
Δεν καταλαβαίνω πώς διάβολο έγινε αυτό! Πού τον έχανες, πού τον έβρισκες εδώ — δεν τον 
ήξερα ακόμα καλά· και μόλις μου γεννήθηκε η φαεινή, που λένε, ιδέα, μ' έπιασε, λες, πυρετός. 
Είδα τότε πως μου χρειάζεται βοηθός, και βρήκα τον άνθρωπο! Τον Ομπνόσκιν... Είμαι 
ασυγχώρητος, ασυγχώρητος! 

—Και τι σου είπε ο Ομπνόσκιν; 

 —Δέχτηκε μ' ενθουσιασμό, αλλά την άλλη μέρα, πρωί-πρωί, χάθηκε από της γης την όψη. 
Ύστερα από δυο-τρεις μέρες ξανακάνει την εμφάνισή του, με τη μητέρα του. Με μένα 
αποφεύγει ν' αλλάξει ακόμα και μια λέξη, λες και φοβάται. Εγώ κατάλαβα αμέσως τι 
συμβαίνει. Η μάνα του είναι μια τέτοια γυρίστρα που τη γνωρίζουν ακόμα και οι πέτρες. Τη 
γνωρίζω από πολύν καιρό. Φυσικά, της τα είπε όλα. Εγώ σωπαίνω και περιμένω· παραφυλάνε, 
και η υπόθεση καίει... Κι αυτός είναι ο λόγος που βιάζομαι. 

—Και τι ακριβώς φοβόσαστε απ' αυτούς; 

 —Πολλά, βέβαια, δε θα κάνουν, μα την ατιμία τους θα την κάνουν, αυτό είναι βέβαιο. Θα 
ζητήσουν λεφτά για να μη μιλήσουν και να βοηθήσουν: το περιμένω κι αυτό... Μόνο που δεν 
μπορώ να τους δώσω πολλά, και δε θα τους δώσω — το αποφάσισα· πάνω από τρεις χιλιάδες 
χάρτινα δεν μπορώ να διαθέσω. Κρίνετε μόνος σας: τρεις χιλιάδες εδώ, πεντακόσιες σε ασήμι ο 
γάμος, γιατί πρέπει να τα ξαναδώσω όλα στο θείο σας· ύστερα είναι κάτι παλιά μου χρέη· έχω 
και την αδερφή μου, βλέπετε — δεν πρέπει να της δώσω κάτι κι αυτηνής; Θα μείνουν, άραγε, 
πιο πολλά από εκατό χιλιάδες; Αυτό σημαίνει καταστροφή!.. Οι Ομπνόσκιν, ξέρετε, έφυγαν. 

—Έφυγαν; ρώτησα περίεργος. 

 —Πριν από λίγο, ύστερα από το τσάι — που να τους πάρει ο διάβολος! Μπα! — αύριο ξανά 
μπροστά μας. Λοιπόν, τι λέτε; συμφωνείτε; 

 —Ομολογώ, απάντησα ζαρωμένος, δεν ξέρω, τι να σας πω. Το ζήτημα είναι λεπτό... Φυσικά, 
θα το κρατήσω μυστικό — δεν είμαι Ομπνόσκιν εγώ· μα... νομίζω, να μην ελπίζετε τίποτα από 
μένα. 

—Βλέπω, είπε ο Μιζίντσικοφ σηκωμένος τώρα από την καρέκλα του, ότι δε βαρεθήκατε ακόμα 
τον Φομά Φομίτς και τη γιαγιά, και ότι εσείς, μόλο που αγαπάτε τον καλό, ευγενικό θείο σας, 
δεν καταλάβατε ακόμα καλά-καλά, τι τραβάει κοντά τους. Είσαστε νέος άνθρωπος... Αλλά — 
υπομονή! Εδώ θα είσαστε αύριο, έτσι; — θα δείτε, και το βραδάκι θα 'χετε συμφωνήσει. 
Αλλιώς, ο θείος σας χάθηκε, καταλαβαίνετε; Θα τον αναγκάσουν θέλει-δε-θέλει να παντρευτεί. 
Να μην ξεχνάτε ότι, ίσως, αύριο θα κάνει την πρόταση. Θα είναι αργά· θα πρέπει να πάρετε 



σήμερα την απόφαση! 

—Σωστά, σας εύχομαι κάθε ευτυχία, μα... δεν ξέρω πώς... 

 —Ξέρουμε! Καλά, ας το αναβάλλουμε γι' αύριο, αποφάσισε ο Μιζίντσικοφ χαμογελώντας 
περιπαιχτικά. La nuit porte conseil. [Η νύχτα είναι καλός σύμβουλος]. Καλή αντάμωση. Θα σας 
επισκεφτώ νωρίς το πρωί· ως τότε σκεφτείτε... 

Έκανε μεταβολή και βγήκε σφυρίζοντας κάποιο σκοπό. 

 Βγήκα κι εγώ πίσω του σχεδόν, για να φρεσκαριστώ· το φεγγάρι δεν είχε βγει ακόμα· η βραδιά 
ήταν σκοτεινή, ο αέρας ζεστός και αποπνιχτικός. Ούτε φύλλο δε σάλευε στα δέντρα· ήθελα 
πολύ να περπατήσω, να πάρω τον αέρα μου, να βάλω σε μια σειρά τις σκέψεις μου, μα δεν 
είχα κάνει και δέκα βήματα που ξαφνικά άκουσα τη φωνή του θείου. Έμπαινε παρέα με 
κάποιον στο περίπτερο και μιλούσε ζωηρά. Ξαναγύρισα και του φώναξα. Ο θείος ήταν με τον 
Βιντοπλιάσοφ. 
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ΣΟΒΑΡΗ ΑΜΗΧΑΝΙΑ 

—ΘΕΙΕ!.. είπα, κουράστηκα να σας περιμένω. 

 —Παιδί μου, κι εγώ δεν ξέρεις πόσο βιαζόμουν να σε συναντήσω. Να, θα τελειώσω με τον 
Βιντοπλιάσοφ, και τότε θα τα πούμε με την ησυχία μας όση ώρα θέλουμε. Έχω να σου πω ένα 
σωρό πράγματα. 

—Ακόμα με τον Βιντοπλιάσοφ! Μα, παρατάτε τον, θείε! 

 —Μόνο για πέντε-δέκα λεπτά, Σεργκέι, κι ύστερα θα είμαι στη διάθεσή σου. Είναι, βλέπεις, 
μια υπόθεση... 

 —Ναι, από τις ανοησίες του, είπα εγώ φουρκισμένος, δε χόρτασες ακόμα; 

 —Τι να σου πω, παιδί μου; Δεν ξέρεις τώρα, θα βρεθεί κάποιος που θα σου κολλήσει με τις 
χαζομάρες του! Κι εσύ, παιδί μου Γκριγκόρι, δεν μπορούσες να βρεις άλλη ώρα για τα 
παράπονά σου; Τι να κάνω για σένα; Λυπήσου με λίγο, παιδί μου! Μ' έχει, μπορώ να πω, πολύ 
ταλαιπωρήσει, μ' έχει φάει ζωντανό — δεν τον αντέχω άλλο, Σεργκέι! Τι να σου πω! 

 Και ο θείος άνοιξε και τα δυο του χέρια για να δείξει τη στενοχώρια του. 

 —Μα ποια, επιτέλους, είναι αυτή η τόσο σπουδαία υπόθεση που είναι αδύνατο να την 
αφήσετε; Κι εγώ, θείε, έχω τόση ανάγκη... 

 —Αχ, παιδί μου, φωνάζουν, γκρινιάζουν έτσι και τόσο που δε μ' αφήνουν ν' ασχοληθώ με τους 
ανθρώπους μου, με τη διαγωγή τους! Και αύριο θα τα βάλουν μαζί μου γιατί τους αγνόησα, 
λένε, και τότε πού να σταθώ... 

Και ο θείος ξανάκανε την ίδια χειρονομία. 

 —Καλά, μα να τελειώνετε μ' αυτόν το γρηγορότερο! Θα βοηθήσω κι εγώ. Πάμε. Τι σόι 
άνθρωπος είναι; Τι θέλει; ρώτησα εγώ μόλις μπήκαμε στο δωμάτιο με πίσω μας τον άλλο. 

 —Να, δεν του αρέσει, λέει, το επώνυμό του και ζητάει να του το αλλάξουν. Πώς το βλέπεις εσύ 
αυτό; 

 —Το επώνυμο; Για ποιο λόγο; Λοιπόν, θείε, προτού ακούσω τι θα πει ο ίδιος, επιτρέψτε μου 
να σας πω ότι μόνο στο δικό σας σπίτι μπορούν να γίνονται τέτοια παράξενα πράγματα, είπα 
εγώ, κι άνοιξα τα χέρια με απορία. 

 —Αχ, παιδί μου! Κι εγώ απορώ και σηκώνω τα χέρια, μα λίγα πράγματα μπορώ να εξηγήσω! 
είπε ο θείος πικραμένος. Πήγαινε μαζί του, μίλα μαζί του, κάνε μια δοκιμή. Έρχεται και μου 
κολλάει δυο μήνες τώρα... 



 —Είναι ένα επώνυμο χωρίς νόημα! πετάχτηκε ο Βιντοπλιάσοφ που στεκόταν πιο πέρα. 

—Γιατί χωρίς νόημα; τον ρώτησα εγώ ξαφνιασμένος. 

—Έτσι· να, θυμίζει κάθε προστυχιά. 

 —Γιατί προστυχιά; Και με ποιο άλλο να τ' αλλάξεις; Ποιος είναι αρμόδιος για την αλλαγή; 

—Και δε μου λέτε, υπάρχουν κι άλλοι με τέτοιο επώνυμο; 

 —Συμφωνώ· το επώνυμό σας είναι λίγο παράξενο, συνέχισα εγώ με την ίδια πάντα απορία. 
Μα τι θέλετε να γίνει τώρα; Αυτό το επώνυμο δεν είχε και ο πατέρας σας; 

 —Είναι αλήθεια ότι το κληρονόμησα από τον πατέρα μου σαν ένα αιώνιο μαρτύριο, γιατί είναι 
της τύχης μου να με κοροϊδεύουν πολλοί για τ' όνομά μου, και να πικραίνομαι γι' αυτό, 
απάντησε ο Βιντοπλιάσοφ. 

 —Στοιχηματίζω, θείε, πως εδώ έχει βάλει την ουρά του ο Φομά Φομίτς! πεισμάτωσα εγώ. 

—Όχι, παιδί μου, όχι· λάθος σου. Ο Φομά είναι ευεργέτης του, αυτό είναι το σωστό. Τον έχει 
πάρει γραμματέα του — κι αυτή είναι όλη κι όλη η δουλειά του. Και, φυσικά, αυτός του άνοιξε 
τα μάτια, γέμισε με ευγένεια την ψυχή του, έτσι που τούτος εδώ, από μια άποψη, 
παραξύπνησε... Βλέπεις ότι θα σου τα πω όλα... 

 —Έτσι είναι, τον σταμάτησε ο Βιντοπλιάσοφ, ο Φομά Φομίτς είναι πραγματικός ευεργέτης 
μου, και, σαν τέτοιος, μου 'δωσε να καταλάβω τι μηδαμινός, τι σκουλήκι είμαι· και αυτός 
βοήθησε να βρω πρώτη φορά το δρόμο μου, να γνωρίσω πρώτη φορά τη μοίρα μου. 

 —Βλέπεις, Σεριόζια, πώς έχουν τα πράγματα, συνέχισε ο θείος, βιαστικός, όπως το 'χει 
συνήθειο. Ζούσε στη Μόσχα, από τα παιδικά του σχεδόν χρόνια, στην υπηρεσία ενός δάσκαλου 
καλλιγραφίας. Είδες κιόλας πόσο όμορφα έμαθε κοντά του να γράφει: χρώματα, ζωγραφιές — 
καλλιτέχνης με τα όλα του! Ο Ιλιούσια μου αυτόν έχει δάσκαλο — ενάμισι ρούβλι πληρώνω το 
κάθε μάθημα. Την αμοιβή την κανόνισε ο ίδιος ο Φομά. Πηγαίνει και δίνει μαθήματα και σε 
γειτονικά σπίτια και καλοπληρώνεται. Αλλιώς, πώς να ντυθεί! Γράφει και ποιήματα. 

—Ποιήματα! Αυτό μόνο έλειπε! 

—Ποιήματα, σου λέω· και μη νομίζεις ότι αστειεύομαι· πραγματικά ποιήματα, ας τα πούμε 
στιχουργήματα· και, ξέρεις, με ρυθμό, για όλα τα θέματα — και στο άψε-σβήσε. Πραγματικό 
ταλέντο, σου λέω! Στη γιορτή της μαμάς σκάρωσε μια τέτοια παρλάτα που μείναμε όλοι με 
ανοιχτό το στόμα: εκεί και η μυθολογία, εκεί και οι αιθέριες μούσες... τι να σου πω — τέλεια 
μορφή, τέλειος ρυθμός. Είχε διορθώσει κάτι κι ο Φομά. Εγώ, βέβαια, ευχαριστήθηκα, χάρηκα. 
Ας γράφει, δε βαριέσαι, φτάνει να μην πέσει σε καμιά γκάφα. Εγώ, παιδί μου Γκριγκόρι, σου 
μιλάω σαν πατέρας. Αυτό το εξακρίβωσε ο Φομά, είδε τα ποιήματα, τον ενθάρρυνε —μ' ένα 
λόγο, του 'δωσε μεγάλη χαρά— αλήθεια λέει πως του είναι ευεργέτης. Και ξέρεις, έδειξε έναν 
ευγενικό ρομαντισμό κι ένα αίσθημα ανεξαρτησίας — και όλα αυτά μου τα εξήγησε ο Φομά, 
και ξέχασα να σου το πω και, να, ομολογώ, ήθελα να τον απελευθερώσω και χωρίς να μου το 



ζητήσει ή να το θελήσει ο Φομά. Είναι ντροπή, πώς να το κάνουμε! Ο Φομά έχει αντίρρηση 
στην απελευθέρωσή του· λέει, τον χρειάζεται, τον συμπάθησε· και λέει ακόμα: «Εγώ, ένας 
άρχοντας, το θεωρώ μεγάλη μου τιμή που ανάμεσα στους ανθρώπους μου υπάρχουν 
στιχουργοί, κάποιοι βαρόνοι ζούσαν κάπου έτσι en grand [έκαναν μεγάλη ζωή]». Ναι, en grand, 
ναι, en grand! Εγώ, παιδί μου, άρχισα να τον εκτιμώ —καταλαβαίνεις;... Μόνον ο θεός ξέρει 
πώς συμπεριφέρθηκε. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι τόσο ψηλά σήκωσε τη μύτη του 
μπροστά στο προσωπικό ο στιχουργός που δεν καταδέχεται ούτε και να μιλάει μαζί τους. Μη 
σου κακοφαίνεται, Γκριγκόρι, σου μιλώ σαν πατέρας. Υποσχέθηκε πέρυσι το χειμώνα να 
παντρευτεί: Έχουμε στο προσωπικό μια κοπέλα, τη Ματριόνα — μια χαριτωμένη, ξέρεις, 
κοπέλα, τίμια, εργατική, χαρούμενος τύπος. Και τώρα — όχι ακόμα, να δούμε, και τελικά, δε 
θέλω, και το 'κοψε — αρνήθηκε. Καβάλησε, τάχα, το καλάμι, ή σκέφτηκε να καζαντίσει εδώ κι 
ύστερα να πάει αλλού να παντρευτεί... 

 —Μάλλον ύστερα από συμβουλή του Φομά Φομίτς, παρατήρησε ο Βιντοπλιάσοφ, γιατί είναι 
πραγματικός ευεργέτης μου... 

 —Εμ, βέβαια πώς είναι δυνατό να γίνει κάτι χωρίς τον Φομά Φομίτς! πετάχτηκα εγώ άθελά 
μου. 

 —Εχ, παιδί μου, δεν πρόκειται γι' αυτό! βιάστηκε να με διακόψει ο θείος. Δεν έχει, βλέπεις, 
τώρα άλλη διέξοδο. Κείνη η κοπέλα, ζωηρή, γλωσσού, τους ξεσήκωσε όλους εναντίον του: τον 
πειράζουν, τον περιγελάνε, ακόμα και τα πιτσιρίκια κάνουν πως τον σέβονται, για πλάκα... 

 —Μάλλον με τη βοήθεια της Ματριόνα, παρατήρησε ο Βιντοπλιάσοφ, γιατί η Ματριόνα είναι 
πραγματικά χαζή — ήταν και είναι— και γυναίκα αθυρόστομη, κι αυτή μ' έκανε να έχω τέτοια 
υπομονή στη ζωή μου. 

—Εχ, παιδί μου Γκριγκόρι, σου είπα, συνέχισε ο θείος αγριοκοιτάζοντας τον Βιντοπλιάσοφ. 
Κάποια ατιμία έχουν σκαρώσει γύρω από το επώνυμό του. Και τούτος έρχεται και μου κάνει 
παράπονα, και με ρωτάει αν γίνεται να το αλλάξει — δεν έχει λίγα, λέει, τραβήξει από πολύν 
καιρό γιατί τ' όνομά του δεν ακούγεται καλά... 

—Είναι κακόηχο, το βιολί του ο Βιντοπλιάσοφ. 

 —Εσύ, Γκριγκόρι, να μη μιλάς! Έχωσε, που λες, κι ο Φομά την ουρίτσα του... δηλαδή, όχι σε 
βάρος του, αλλά να φανταστείς: αν χρειαστεί τούτος να τυπώσει τίποτα ποιήματά του, όπως 
σχεδιάζει ο Φομά, ένα τέτοιο επώνυμο θα προκαλέσει ζημιά... έτσι δεν είναι; 

—Μα θέλει να τυπώσει ποιήματα, θείε; 

 —Ναι, παιδί μου. Απ' όσα ξέρω, το 'χει αποφασίσει — με έξοδα δικά μου, και το εξώφυλλο θα 
γράφει: δουλοπάροικος τάδε, στον πρόλογο για τον Φομά ο ποιητής θα εκφράζει την 
ευγνωμοσύνη του γιατί κείνος του άνοιξε τα μάτια. Το βιβλίο θα είναι αφιερωμένο στον Φομά. 
Ο ίδιος ο Φομά θα γράψει δικό του πρόλογο. Λοιπόν, φαντάζεσαι τι θα γίνει, αν στο εξώφυλλο 
είναι γραμμένη η φράση: «Έργο του Βιντοπλιάσοφ»... 

 —«Κραυγές του Βιντοπλιάσοφ», διόρθωσε ο Βιντοπλιάσοφ. 



 —Βλέπεις, τ' άκουσες: κραυγές! Βιντοπλιάσοφ — επώνυμο, σου λέει, κι αυτό! Προσβάλλει 
ακόμα και τη λεπτότητα των αισθημάτων — αυτό λέει και ο Φομά. Λένε ότι όλοι οι κριτικοί 
έχουν θράσος, είναι πειραχτήρια, όπως ο Μπραμπεούς, να πούμε... καρφί δεν τους καίγεται! 
Το επώνυμο τους μαραίνει, βλέπεις· από τα βέλη τους δε γλιτώνει κανένας, έτσι δεν είναι; Μα 
εγώ λέω: βάλε στο βιβλίο σου όποιο όνομα σου γουστάρει — ψευδώνυμο, νομίζω, το λένε, δε 
θυμάμαι: ένα που τελειώνει σε νυμ. Μα όχι, λέει, να δώσετε εντολή σ' όλο το προσωπικό να με 
φωνάζουν κι εδώ με το καινούριο μου όνομα, έτσι που και το επώνυμό μου, σύμφωνα με το 
ταλέντο, να είναι ανάλογο, ευγενικό... 

—Στοιχηματίζω, θείε, ότι εσείς μείνατε σύμφωνος. 

—Εγώ, παιδί μου, Σεριόζια — για να μην τα βάζω με δαύτους: αφήστε με ήσυχο! λέω, αλλιώς... 
Ξέρεις, μια παρεξήγηση έγινε με τον Φομά· κάθε βδομάδα έβρισκε και καινούριο όνομα — κι 
όλο κάτι τέτοια τρυφερά διάλεγε: Πικροδάφνης, Τουλίπας... Φαντάσου εσύ, Γκριγκόρι, είχες 
ζητήσει να σε λένε «Ο Έμπιστος» — «Γκριγκόρι ο Έμπιστος»· αργότερα δε σου άρεσε, γιατί 
κάποιος ηλίθιος σ' έλεγε πολυλογά. Δυο βδομάδες έψαχνες να βρεις καινούργιο όνομα —
πολλά τέτοια είχαν περάσει από το νου σου— και να 'ρθεις να ζητήσεις να σε λένε «Ουλάνοφ». 
Μα, δε μου λες, τι μπορεί να είναι πιο ανόητο από το Ουλάνοφ; Εγώ και αυτό το δέχτηκα, κι 
έδωσα δυο φορές διαταγή ν' αλλάξουν τ' όνομά σου σε Ουλάνοφ. Κι αυτό το 'κανα, πρόσθεσε ο 
θείος, μόνο και μόνο για να σε ξεφορτωθώ. Τρεις μέρες σ' έλεγαν «Ουλάνοφ». Είχες 
μουντζουρώσει όλους τους τοίχους και τα παράθυρα στο περίπτερο γράφοντας με μολύβι: 
«Ουλάνοφ». Αργότερα το 'σβησαν, βέβαια, και ξαναχρωμάτισαν τοίχους και παράθυρα. 
Κατεβατά ολόκληρα γέμισες με τη φράση: «Ουλάνοφ, πρωτόλεια· Ουλάνοφ, πρωτόλεια». 
Τελικά, κι εδώ αποτυχία: σου πρόσθεσαν τη λέξη: «μπολβάνοφ» [βλακόπουλος]. Δε θέλω, λες, 
το μπολμπάνοφ — άλλη αλλαγή! Εσύ ποιο άλλο τότε διάλεξες; το ξέχασα. 

 —Τάντσεφ, απάντησε ο Βιντοπλιάσοφ. Αν ήταν της τύχης μου να παριστάνω με το όνομά μου 
το χορευταρά, τότε είπα, θα ήταν καλύτερα εξευγενισμένο με το ξενικό Τάντσεφ. 

 —Ναι, Τάντσεφ· το δέχτηκα κι αυτό, που λες, Σεργκέι. Αλλά βρήκαν κάτι άλλο και του 
κόλλησαν που δε λέγεται. Σήμερα έρχεται να τ' αλλάξει κι αυτό που έχει με άλλο. Στοιχηματίζω 
πως το έχει έτοιμο το καινούριο όνομα. Ναι ή όχι, Γκριγκόρι, μίλα! 

 —Ναι ήθελα από καιρό να βρω ένα όνομα που να σας αρέσει, εξευγενισμένο. 

—Ποιο είν' αυτό; 

—Εσμπουκέτοφ. 

 —Και δεν ντρέπεσαι, δεν ντρέπεσαι, Γκριγκόρι; Επώνυμο από το όνομα μιας πομάδας! Και 
παριστάνεις ακόμα τον έξυπνο! Το σκεφτόσουν πολύν καιρό; Ένα επώνυμο γραμμένο σε 
μπουκαλάκια με αρώματα. 

 —Συγνώμη, θείε, είπα εγώ σιγά, αυτός είναι βλάκας, μεγάλος βλάκας! 

 —Τι να κάνω, παιδί μου; λέει χαμηλόφωνα και ο θείος, όλοι λένε πως είναι έξυπνος και με 
πολλά ευγενικά αισθήματα... 



—Για όνομα του θεού, παρατάτε τον! 

 —Άκουσε, Γκριγκόρι! Να με συγχωρείς, αλλά δεν έχω καιρό! άρχισε να λέει ο θείος 
παρακλητικά, λες και φοβόταν ακόμα και τον Βιντοπλιάσοφ. Πού να βρω το χρόνο ν' 
ασχολούμαι τώρα με τα δικά σου παράπονα! του είπε. Μου λες πως σε πείραξαν ξανά, ε; Καλά· 
σου δίνω το λόγο μου πως αύριο θα εξετάσω την υπόθεση — μα τώρα πήγαινε στην ευχή του 
θεού... Μια στιγμή! Ο Φομά Φομίτς — πού είναι; Τι κάνει; 

 —Ξάπλωσε ν' αναπαυτεί. Είπε πως αν ρωτήσει κανείς γι' αυτόν, να του πουν πως απόψε θα 
προσεύχεται ως αργά. 

 —Χμ! Καλά, πήγαινε τώρα, πήγαινε! Βλέπεις, Σεριόζια, πάντα κοντά στον Φομά — είναι να μην 
τον φοβάμαι και τούτον; Γι' αυτό και το προσωπικό δεν τον χωνεύει — τρέχει στον Φομά και 
του λέει χαρτί και καλαμάρι όλα τα δικά τους! Έφυγε τώρα, μα ως αύριο θα έχει δώσει 
αναφορά! Όπως και να 'ναι, εγώ τα κανόνισα όλα, κι έχω ήσυχο το κεφάλι μου τώρα... Κι 
έτρεξα να σε βρω. Και τώρα — οι δυο μας! είπε με συγκίνηση και μου 'σφιξε το χέρι. 
Σκεφτόμουν πως θα 'χες πολύ θυμώσει και σίγουρα, έλεγα, θα το σκάσεις· γι' αυτό έστειλα να 
σε παραφυλάνε. Καλά ήρθαν τα πράγματα — και ο Γαβρίλα, ε; κι ο Φαλαλιέι, κι εσύ — όλοι τα 
καταφέρατε μια χαρά. Δόξα να 'χει ο θεός! Τώρα, θα τα πούμε οι δυο μας με το πάσο μας. Θα 
σου ανοίξω την καρδιά μου. Και, πού 'σαι — δε θα φύγεις, ε; Σένα μόνο έχω — σένα και τον 
Κορόφκιν... 

 —Μα έτσι που τα κανονίσατε εκεί, θείε, τι να περιμένω εγώ ύστερα απ' όσα έγιναν; Τι να σας 
πω — πάει να σπάσει το κεφάλι μου! 

—Και το δικό μου τι κάνει, λες; Έξι μήνες τώρα χορεύει βαλς, το κεφαλάκι μου. Αλλά, δόξα να 
'χει ο θεός — τώρα όλα ταχτοποιήθηκαν. Πρώτο, με συγχώρεσαν — βέβαια, με ορισμένους 
όρους· μα και τώρα δε φοβάμαι σχεδόν τίποτα. Συγχώρεσαν και τη Σασιούρκα. Η Σάσια, η 
Σάσια... χρυσή καρδιά! Παρασύρθηκε λίγο, μα χρυσή καρδιά! Είμαι περήφανος γι' αυτή την 
κοπέλα, Σεριόζια! Ας έχει την παντοτινή ευλογία του θεού. Συγχώρεσαν και σένα, και ξέρεις 
πώς; Μπορείς, λέει, να κάνεις ό,τι σου αρέσει, να μπαινοβγαίνεις στο σπίτι, στο περιβόλι, και 
μπροστά σ' επισκέπτες — μ' ένα λόγο, να κάνεις αυτό που θέλεις· μ' έναν όρο: δε θα πεις 
τίποτα αύριο μπροστά στη μαμά και στον Φομά Φομίτς — είναι όρος απαράβατος· εγγυήθηκα 
εγώ για σένα· μόνο θ' ακούς τι λένε οι μεγαλύτεροι... δηλαδή, ήθελα να πω τι θα λένε οι άλλοι. 
Είπαν πως είσαι νεαρός. Εσύ, Σεργκέι, να μην πειραχτείς, να μη σου κακοφανεί· είσαι, 
πραγματικά πολύ νέος ακόμα... Αυτό λέει και η Άννα Νίλοβνα... 

 Ήμουν, βέβαια, πολύ νέος και το απόδειξα αμέσως βράζοντας μέσα μου από αγανάχτηση για 
τους προσβλητικούς αυτούς όρους. 

 —Ακούστε, θείε, έβαλα τις φωνές, θέλω να μου πείτε ένα πράγμα μόνο και να με 
καθησυχάσετε: βρίσκομαι, τάχα, σε πραγματικό φρενοκομείο ή όχι; 

 —Άρχισες, βλέπω, παιδί μου, την κριτική! Έχασες την υπομονή σου, φαίνεται, απάντησε 
πικραμένος ο θείος. Δε βρίσκεσαι καθόλου σε φρενοκομείο — μόνο που παραφέρθηκαν και οι 
δυο πλευρές. Μα να το παραδεχτείς κι εσύ, παιδί μου — φέρθηκες, τάχα, καλά; Θυμάσαι, 
μήπως, τι του έσουρες — ενός ηλικιωμένου, σεβαστού ανθρώπου; 



—Τέτοιοι άνθρωποι δεν είναι σεβαστοί, θείε. 

 —Πώς μιλάς έτσι, παιδί μου! Αυτό πια σημαίνει αυθαιρεσία! φιλελεύθερες ιδέες! Κι εγώ, παιδί 
μου, δεν είμαι αδιάφορος σε μια λογική φιλελεύθερη ιδέα· αλλά εσύ, παιδί μου, ξέφυγες από 
τα όρια — δηλαδή, με ξάφνιασες, Σεργκέι. 

 —Μη θυμώνετε, θείε· έφταιξα, ναι, αλλά έφταιξα απέναντί σας. Κι όσο για το δικό σας τον 
Φομά Φομίτς... 

—Ορίστε τώρα: δικό σας! Εχ, παιδί μου Σεργκέι, μην τον κρίνεις αυστηρά: είναι μισάνθρωπος 
— αυτό είναι κι όχι άλλο· είναι άρρωστος, δηλαδή! Μην έχεις μεγάλες αξιώσεις απ' αυτόν. Έτσι 
κι αλλιώς, είναι ένας ευγενικός, σπάνιος άνθρωπος! Τον είδες με τα μάτια σου — έλαμπε! Αν 
ξεφεύγει με καμιά κοτσάνα, μην παρεξηγείς. Και σε ποιον, τάχα, δε συμβαίνει αυτό; 

—Συγνώμη, θείε, απεναντίας, σε ποιον συμβαίνει; 

 —Τώρα το βρήκες! Σου λείπει η μεγαλοψυχία, Σεριόζια· δεν ξέρεις να συγχωρείς! 

 —Καλά, θείε, καλά! Ας τ' αφήσουμε αυτά τώρα. Δε μου λέτε, είδατε μήπως τη Ναστάσια 
Γιεβγκράφοβνα; 

 —Εχ, παιδί μου, γι' αυτήν έγιναν όλα. Άκου να δεις, Σεριόζια: πρώτον και κύριο, πήραμε όλοι 
μας την απόφαση να γιορτάσουμε τα γενέθλια, του Φομά, ντε — γεννήθηκε σαν αύριο. Η 
Σασιούρκα, είναι καλό κορίτσι, αλλά κάνει λάθη· ας είναι, θα τον επισκεφτούμε όλοι μαζί, 
παρέα, πριν από τη λειτουργία, λίγο νωρίς. Ο Ιλιούσια θα του απαγγείλει το ποίημα — θα 
ευφρανθεί η καρδιά του, θα κολακευτεί. Αχ, αν ερχόσουν κι εσύ, Σεριόζια, μαζί μας για να τον 
συγχαρείς! Μπορεί, ποιος ξέρει, να σε συγχωρούσε! Τι ωραία θα ήταν, αν συμφιλιωθείτε! Να 
ξεχάσεις, παιδί μου, την προσβολή — τον πρόσβαλες, βλέπεις, κι εσύ... Είναι ένας πολύ 
αξιόλογος άνθρωπος! 

 —Θείε! Θείε! του 'βαλα τις φωνές, χάνοντας τελικά την υπομονή μου. Εγώ θέλω να μιλήσω 
μαζί σας για ένα ζήτημα, κι εσείς... Ξέρετε, σας ξαναρωτάω, ξέρετε, λέω, τι γίνεται με τη 
Ναστάσια Γιεβγκράφοβνα; 

—Τι έπαθε, Σεριόζια; γιατί φωνάζεις, παιδί μου; Εξαιτίας της δημιουργήθηκε όλη αυτή η 
τελευταία ιστορία. Δε θέλησα να σου πω τίποτα σχετικά ως τώρα μόνο και μόνο για να μη σε 
τρομάξω — γιατί αυτοί θέλησαν να τη διώξουν, και ζητούσαν από μένα να φροντίσω για την 
επιστροφή στο σπίτι της. Μπορείς τώρα να φανταστείς ποια ήταν η θέση μου... Αλλά, δόξα σοι 
ο θεός — τώρα όλα αυτά ταχτοποιήθηκαν. Αυτοί, βλέπεις, —θα σου τα ομολογήσω όλα— 
νόμιζαν ότι εγώ την έχω ερωτευτεί και θέλω, τάχα, να την παντρευτώ· μ' ένα λόγο, τραβάω για 
τον γκρεμό, γιατί αυτό, πραγματικά, θα ήταν καταστροφή: μου το εξήγησαν αυτό... για να με 
σώσουν, είπαν, και πήραν σχεδόν την απόφαση να τη διώξουν. Αυτά όλα τα κάνει η μαμά, και 
πιο πολύ απ' όλους η Άννα Νίλοβνα — ο Φομά στο μεταξύ κρατάει κλειστό το στόμα του. Αλλά 
τώρα κατάφερα να τους αλλάξω τη γνώμη και, για να ξέρεις, δήλωσα ότι εσύ είσαι τυπικά ο 
αρραβωνιαστικός της Νάστιενκα, κι ύστερα ήρθα εδώ. Αυτό τους έκανε να ηρεμήσουν λίγο, και 
τώρα η Νάστιενκα παραμένει, αν και μόνο δοκιμαστικά — μα έτσι κι αλλιώς, παραμένει. Ακόμα 
κι εσύ κέρδισες σε εκτίμηση απ' όλους μόλις τους δήλωσα ότι αρραβωνιάζεσαι. Τουλάχιστο, η 



μαμά έδειξε να ησύχασε, να 'κατσε στ' αβγά της, που λέμε. Μόνο η Άννα Νίλοβνα γκρινιάζει 
ακόμα! Και δεν ξέρω τι να μηχανευτώ για να την ευχαριστήσω. Κι άντε να βρεις τι θέλει κι αυτή 
η Άννα Νίλοβνα! 

 —Σε τι λάθος πέσατε, θείε, να ξέρατε! Δε μάθατε, τάχα, ότι η Ναστάσια Γιεβγκράφοβνα φεύγει 
αύριο — αν δεν έφυγε κιόλας; Δεν ξέρετε, τάχα, ότι επίτηδες ήρθε ο πατέρας της για να την 
πάρει; και σας λέω ότι αυτό αποφασίστηκε κιόλας, ότι αυτό μου το δήλωσε η ίδια προσωπικά 
λέγοντάς μου να σας αποχαιρετήσω από μέρους της — τα ξέρατε αυτά, ναι ή όχι; 

 Ο θείος έμεινε με ανοιχτό το στόμα. Συγκλονίστηκε, κι ένας στεναγμός βγήκε από το στήθος 
του. 

 Χωρίς να χάνω ούτε στιγμή άρχισα να του εξιστορώ όλη τη συζήτηση που είχα κάνει με τη 
Νάστιενκα, την πρότασή μου σ' αυτή, την άρνησή της, το θυμό της για το θείο γιατί είχε 
τολμήσει να με καλέσει με γράμμα· του εξήγησα ότι εκείνη ελπίζει να τον σώσει με την 
αναχώρησή της από τον κίνδυνο του γάμου με την Τατιάνα Ιβάνοβνα — μ' ένα λόγο, δεν του 
έκρυψα τίποτα· επίτηδες, μάλιστα, μεγαλοποίησα όλα όσα ήταν δυσάρεστα στα νέα αυτά. 
Θέλησα να αιφνιδιάσω το θείο για να τον αναγκάσω να μου πει τι αποφασιστικά μέτρα θα 
πάρει — και πραγματικά τον αιφνιδίασα. Έβαλε τις φωνές κι έπιασε το κεφάλι του και με τα 
δυο του χέρια. 

 —Πού είναι, ξέρεις; Πού βρίσκεται τώρα; είπε, τέλος, κίτρινος από το φόβο του. Κι εγώ, ο 
βλάκας, ήρθα εδώ ήσυχος-ήσυχος — νόμιζα ότι όλα είχαν ταχτοποιηθεί, πρόσθεσε 
απελπισμένος. 

 —Δεν ξέρω πού βρίσκεται τώρα· χτες, μόλις άρχισαν οι φασαρίες, ζήτησε να σας βρει: ήθελε 
να σας τα πει όλα φανερά, μπροστά σε όλους. Φαίνεται πως δεν την άφησαν. 

 —Αυτό έλειπε να την άφηναν! ποιος ξέρει τι είχε στο νου της να κάνει! Αχ, εσύ θερμοκέφαλη, 
ψηλομύτα μου! Και πού θα πάει, πού; πού; Εσύ, εσύ, είσαι ωραίος! Γιατί, τάχα, να σου 
αρνήθηκε; Κουταμάρα! Έπρεπε να της αρέσεις — γιατί δεν της άρεσες, τάχα; Απάντησέ μου, 
λοιπόν, τι καμαρώνεις; 

—Για όνομα του θεού, θείε! Μα είν' ερωτήσεις αυτές; 

—Μα, αυτό είναι αδύνατον! Πρέπει, πρέπει να την παντρευτείς. Γι' αυτό σε ξεσήκωσα από την 
Πετρούπολη. Πρέπει να την κάνεις ευτυχισμένη! Τώρα τη διώχνουν από δω, μα τότε, με το 
γάμο σας, αυτή θα είναι γυναίκα σου, θα είναι ανιψιά μου — δε θα μπορούν να τη διώξουν. 
Πού θα πάει, λοιπόν, τώρα; Τι θα κάνει; Θα πάει γκουβερνάντα; Αυτό δε θα είναι παρά μια 
ανοησία — άκου, γκουβερνάντα! Και ώσπου να βρει θέση, τι ζωή θα κάνει στο σπίτι της; Ο 
γερο-πατέρας της έχει εννιά στην πλάτη του — και πεινάνε. Από μένα δεν έχει να πάρει ούτε 
καπίκι, αν φύγει ύστερα απ' αυτές τις άθλιες φλυαρίες — και αυτή, και ο πατέρας. Και, 
φαντάσου — να φύγει μ' έναν τέτοιον τρόπο — φρίκη! Εδώ θα 'χουμε σκάνδαλο — το ξέρω. 
Έτσι κι αλλιώς, το μισθό της τον έχει πάρει από καιρό προκαταβολικά για τις ανάγκες της 
οικογένειάς της: αυτή τους συντηρεί. Λοιπόν, ας υποθέσουμε, τη συνιστώ εγώ για 
γκουβερνάντα, θα βρω μια τίμια, ευγενική οικογένεια... και να πάρει ο διάβολος! πού να τους 
βρεις σήμερα τους ευγενικούς, τους πραγματικά ευγενικούς ανθρώπους; Ας υποθέσουμε ότι 



υπάρχουν, και μάλιστα, ότι υπάρχουν πολλοί, δόξα να 'χει ο θεός· μα υπάρχει και ο κίνδυνος: 
είναι δυνατό να έχεις εμπιστοσύνη στους ανθρώπους; Όπως και να 'ναι, ο φτωχός είναι 
φιλύποπτος· του φαίνεται πως θα τον αναγκάσουν να πληρώνει για διατροφή και για ένα καλό 
λόγο τους με ταπεινώσεις! Θα την προσβάλουν αυτή είναι περήφανη και τότε... τι θα γίνει τότε; 
Και τι θα γίνει αν, κοντά στ' άλλα, της κολλήσει κανένας ξελογιαστής;... Αυτή θα τον 
περιφρονήσει —το ξέρω, αυτό θα κάνει— μα κείνος θα την έχει προσβάλει, το κάθαρμα! Έτσι 
κι αλλιώς, μπορεί να χάσει την υπόληψή της, την εμπιστοσύνη, να 'χει τη μουντζούρα, και 
τότε... Το κεφάλι μου φέρνει γύρω! Αχ, θε μου! 

 —Θείε, συγνώμη, έχω μια απορία, είπα με σοβαρότητα. Μην τα βάζετε μαζί μου· να 
καταλάβετε ότι η απάντηση στην απορία αυτή μπορεί πολλά πράγματα να ξεκαθαρίσει· και, 
μάλιστα, λίγο-πολύ με το δίκιο μου ζητώ από σας απάντηση, θείε! 

—Ν' ακούσω, ποια είναι η απορία; 

 —Θέλω να μου πείτε καθαρά και ξάστερα, μπροστά στο θεό και με το χέρι στην καρδιά: δε 
νιώθετε ότι είσαστε λίγο ερωτευμένος με τη Ναστάσια Γιεβγκράφοβνα, και θα θέλατε να την 
παντρευτείτε; Σκεφτείτε το καλά: δεν είναι που γι' αυτό τη διώχνουν από δω; 

 Ο θείος έγινε θηρίο: χειρονομούσε σαν τρελός, σπασμωδικά ανυπόμονος. 

 —Εγώ; ερωτευμένος; μ' αυτή; Ή μύγα τους τσίμπησε, ή έκαναν συνωμοσία σε βάρος μου. Και 
τότε για ποιο λόγο σου 'γραψα αν όχι για να τους αποδείξω ότι τους τσίμπησε μύγα; Και γιατί 
σου την προξενεύω; Εγώ; ερωτευμένος; μ' αυτή; Παλάβωσαν όλοι τους, δε μένει τίποτ' άλλο να 
πω! 

 —Αν είν' έτσι, θείε μου, τότε επιτρέψτε μου να σας φανερώσω όλη τη σκέψη μου. Σας δηλώνω 
επίσημα ότι εγώ δε βρίσκω τίποτα το άσχημο στο ενδεχόμενο αυτό. Απεναντίας, θα την κάνατε 
ευτυχισμένη, αν την αγαπάτε τόσο πολύ, και — και μακάρι ο θεός να δώσει! Ομόνοια και 
αγάπη να σας χαρίσει! 

—Μα, σε παρακαλώ, τ' είν' αυτά που λες! ούρλιαξε σχεδόν ο θείος. Απορώ πώς μπορείς και τα 
λες αυτά με τέτοια ψυχραιμία... και... μ' ένα λόγο, εσύ, παιδί μου, βιάζεσαι να φτάσεις κάπου 
— φως φανάρι, το βλέπω! Δεν είναι, τάχα, παράλογο αυτό που είπες; Δε μου λες, πώς να την 
παντρευτώ αφού τη βλέπω σαν θυγατέρα μου και μόνο; Θα ήταν ντροπή μου να τη βλέπω 
αλλιώς, θα ήταν μάλιστα αμαρτία! Εγώ είμαι γεροντάκι, κι αυτή λουλουδάκι! Ακόμα και ο 
Φομά μου το εξήγησε με τα ίδια λόγια. Στην καρδιά μου καίει πατρική αγάπη γι' αυτή, κι εσύ 
μου μιλάς για γάμο, για συζυγική ζωή! Αυτή, έστω, από ευγνωμοσύνη δε θα το αρνιόταν, αλλά 
αργότερα θα με περιφρονεί γιατί εκμεταλλεύτηκα την ευγνωμοσύνη της. Θα την καταστρέψω, 
θα χάσω την αφοσίωσή της. Θα της έδινα και την ψυχή μου, αν ήταν κόρη μου! Δεν έχει 
σημασία πόσο αγαπώ τη Σάσια — εκείνη την αγαπώ πιο πολύ, σου τ' ομολογώ. Η Σάσια είναι 
κανονικά πραγματική κόρη μου, μα κείνη την έκανα θυγατέρα με την αγάπη μου. Η Κάτια, η 
μακαρίτισσα αγαπημένη μου γυναίκα, την αγαπούσε, και μου την άφησε σαν θυγατέρα. 
Φρόντισα για τη μόρφωσή της: γαλλικά, πιάνο, βιβλία, τα πάντα... Και τι χαμόγελο, ε; το 
πρόσεξες, Σεριόζια; λες και σε ερωτεύεται, αλλά καθόλου — απεναντίας, είναι όλο αγάπη. Και 
σκέφτηκα, που λες, να 'ρθεις εδώ εσύ, να της κάνεις την πρόταση, και τότε αυτοί θα δουν και 
θα πιστέψουν ότι εγώ δεν έχω τίποτα μαζί της και θα πάψουν να λένε αυτές τις αθλιότητες. Θα 



έμενε τότε μαζί μας ήσυχη, αμέριμνη — και πόσο ευτυχισμένοι θα ήμαστε τότε! Κι εσείς οι δυο 
σας παιδιά μου, και τα δυο σας σχεδόν ορφανούλια, μεγαλωμένα με τις δικές μου φροντίδες... 
και θα σας αγαπούσα τόσο πολύ... τόσο πολύ! θα ζούσαμε μαζί, δε θα σας αποχωριζόμουν 
ποτέ, παντού θα ήμουν στο πλάι σας! Αχ, πόσο ευτυχισμένοι θα ήμαστε! Και γιατί αυτοί οι 
άνθρωποι να κακιώνουν, να θυμώνουν, να μισούν ο ένας τον άλλο; Ήθελα να τους πάρω και να 
τους τα εξηγήσω όλα! Θα τους έλεγα όλη την αλήθεια μέσ' από την καρδιά μου! Αχ, θε μου! 

—Ναι, θείε, ναι, έτσι είναι, μα έλα που αυτή αρνήθηκε! 

—Αρνήθηκε! Χμ! Ξέρεις, λες και είχα την προαίσθηση πως δε θα δεχόταν την πρότασή σου, 
είπε ο θείος σκεφτικός. Μα όχι! ξεφώνισε, δεν το πιστεύω! αυτό είναι αδύνατο! Αλλά, αν είν' 
έτσι, πάνε όλα περίπατο! Εσύ, σίγουρα, άρχισες μαζί της κάπως απρόσεχτα, την πρόσβαλες 
κιόλας, ίσως — ας της έλεγες, καημένε κι εσύ, ένα κομπλιμάν... Θέλω να μου τα πεις ακόμα μια 
φορά — πώς έγινε, Σεργκέι! 

 Τα είπα όλα άλλη μια φορά με όλες τις λεπτομέρειες. Στο σημείο που του είπα ότι η Νάστιενκα 
έλπιζε με την αποχώρησή της να σώσει το θείο από την Τατιάνα Ιβάνοβνα — κείνος 
χαμογέλασε πικρά. 

—Να με σώσει! έκανε. Να με σώσει ως αύριο το πρωί! 

 —Μα εσείς δε θέλετε να πείτε, θείε, ότι θα παντρευτείτε την Τατιάνα Ιβάνοβνα; ρώτησα 
τρομαγμένος. 

 —Τι θυσία να 'κανα για να μην διώξουν αύριο τη Νάστια; Αύριο κάνω την πρόταση· το 
υποσχέθηκα τυπικά. 

—Το πήρατε απόφαση, θείε; 

 —Τι να κάνω, παιδί μου, τι θέλεις να κάνω! Το αποφάσισα με βαριά καρδιά. Αύριο η πρόταση· 
όρισαν να σκαρώσουν ένα γάμο χωρίς φασαρίες, σε στενό κύκλο — και να σου πω, καλύτερα 
έτσι. Κουμπάρος θα 'σαι εσύ. Τους έδωσα να το καταλάβουν αυτό, κι έτσι προσωρινά δε θα σε 
διώξουν. Τι να κάνω, παιδί μου; Αυτοί λένε: «όλα για τα παιδιά»! Φυσικά, για τα παιδιά τι δε 
θα κάνεις; Ακόμα και με τα χέρια περπατάς, πολύ περισσότερο που στην ουσία αυτό είναι και 
το δίκαιο. Είμαι, βλέπεις, υποχρεωμένος να κάνω έστω και κάτι για τα παιδιά. Δε γίνεται να 
κάθεται κανείς κηφήνας! 

 —Μα, θείε μου, αυτή είναι τρελή! έβαλα τις φωνές, αλλοπαρμένος και με σφιγμένη την 
καρδιά. 

 —Τώρα είναι και τρελή! Δεν είναι καθόλου τρελή, αλλά πέρασε, ξέρεις, μια δυστυχία... Τι να 
κάνω, παιδί μου, πάλι καλά να λέω... μακάρι να ήταν μυαλωμένη... Και πόσοι, τάχα, είναι οι 
μυαλωμένοι! Μα ξέρεις τι καλή που είναι, τι ευγενική —αν τη γνώριζες! 

 —Θε μου! αυτός το 'δεσε κιόλας κόμπο! είπα εγώ απελπισμένος. 

—Τι άλλο θα είχα να κάνω; Πιστεύω ότι θέλουν το καλό μου και τέλος πάντων, είχα την 



προαίσθηση ότι αργά ή γρήγορα δε θα γλίτωνα: θα με αναγκάσουν να παντρευτώ. Έτσι, 
καλύτερα τώρα παρά να ξαναρχίσουν απ' αυτό οι καβγάδες. Όλα θα σου τα πω, παιδί μου 
Σεριόζια: είμαι κιόλας και λιγάκι χαρούμενος. Μια και το αποφάσισα, τουλάχιστο, λέω, ένα 
πρόβλημα λιγότερο — πιο ήσυχο μυαλό, όσο να πεις. Και να σου πω — ήρθα εδώ τελείως 
ήρεμος. Αυτό είναι, φαίνεται, το άστρο μου! Και το σπουδαιότερο — έχουμε κέρδος ότι μένει 
κοντά μας η Νάστια. Και δέχτηκα τη λύση αυτή. Μα τώρα, αυτή μαθαίνω, θέλει να φύγει από 
μόνη της! Αυτό, έτσι κι αλλιώς, αυτό δε θα γίνει! φώναξε ο θείος χτυπώντας κάτω το πόδι του. 
Άκου να σου πω, Σεργκέι, πρόσθεσε αποφασισμένος, περίμενέ με εδώ, μην πας πουθενά· σ' 
ένα-δυο λεπτά θα ξαναγυρίσω. 

—Πού θα πάτε, θείε; 

 —Ίσως μπορέσω και τη δω, Σεργκέι· όλα θα εξηγηθούν, πίστεψέ με, όλα θα εξηγηθούν, και... 
και... και θα την παντρευτείς, σου δίνω το λόγο μου! 

 Ο θείος βγήκε γρήγορα-γρήγορα και τράβηξε από το περιβόλι γι' αλλού κι όχι για το σπίτι. Εγώ 
τον παρακολουθούσα από το παράθυρο. 



12 
Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ 

ΕΜΕΙΝΑ μονάχος. Η θέση μου ήταν τρομερά δύσκολη: με είχαν αρνηθεί, και ο θείος ήθελε να 
με παντρέψει σχεδόν με το ζόρι. Είχα χάσει το μυαλό μου — έπαψε να δουλεύει. Ο 
Μιζίντσικοφ και η πρότασή του δεν έβγαιναν από το μυαλό μου. Ήταν ανάγκη να γλιτώσει ο 
θείος με κάθε θυσία! Σκεφτόμουν μάλιστα να πάω να βρω τον Μιζίντσικοφ και να του τα 
διηγηθώ όλα. Μα πού να πήγε, τάχα, ο θείος; Ο ίδιος είχε πει ότι πηγαίνει να βρει τη 
Νάστιενκα, μα τράβηξε για το περιβόλι. Η σκέψη για κρυφά ραντεβού πέρασε από το μυαλό 
μου, κι ένα δυσάρεστο συναίσθημα μάγκωσε την καρδιά μου. Θυμήθηκα τα λόγια του 
Μιζίντσικοφ για κρυφό δεσμό... Ύστερα από μικρή σκέψη, παράτησα φουρκισμένος όλες τις 
υποψίες μου. Ο θείος δεν μπορούσε, δε γινόταν να θέλει να με ξεγελάσει: αυτό είναι 
ολοφάνερο. Η αγωνία μου μεγάλωνε από λεπτό σε λεπτό. Ασυναίσθητα βγήκα στη βεράντα κι 
από κει τράβηξα για το περιβόλι περνώντας κάτω από τη δεντροστοιχία όπου είχε χαθεί ο 
θείος. Το φεγγάρι μόλις είχε βγει. Ήξερα αυτό το περιβόλι από τη μια άκρη ως την άλλη και δε 
φοβόμουν ότι θα παραπλανηθώ. Φτάνοντας στο παλιό περίπτερο, μοναχικό στην άκρη της 
απεριποίητης μικρής λίμνης με τα βουρκόνερα, στάθηκα ξαφνικά σαν μαρμαρωμένος: άκουσα 
ομιλία στο περίπτερο. Δεν μπορώ να περιγράψω το παράξενο αίσθημα της αγανάχτησης που 
με κυρίεψε! Ήμουν βέβαιος ότι άκουγα το θείο και τη Νάστιενκα, και συνέχισα το βήμα μου 
καθησυχάζοντας τη συνείδησή μου με τη σκέψη ότι δεν αλλάζω βηματισμό και δεν προσπαθώ 
να πλησιάσω κρυφά. Ξαφνικά ακούω καθαρά να σκάει ένα φιλί, ύστερα κάτι μισόλογα με 
αναστενάγματα, και σε συνέχεια μου παίρνει τ' αφτιά μια δυνατή γυναικεία φωνή. Την ίδια 
στιγμή μια γυναίκα μ' ένα λευκό φόρεμα βγαίνει τρέχοντας από το περίπτερο και περνάει 
δίπλα μου σαν χελιδόνι. Μου φάνηκε μάλιστα ότι είχε σκεπάσει το πρόσωπο με τα χέρια για να 
μην τη γνωρίσουν: δεν αποκλείεται να με είχε δει μέσ' από το περίπτερο. Μα ποια ήταν η 
κατάπληξή μου μόλις είδα να βγαίνει από το περίπτερο πίσω από την τρομαγμένη κυρία ο 
συνοδός της και γνώρισα στο πρόσωπό του — ποιον λέτε; τον Ομπνόσκιν, μάλιστα τον 
Ομπνόσκιν που, όπως είχε πει ο Μιζίντσικοφ, ήταν φευγάτος! Εκείνος, βλέποντάς με, τα 'χασε 
— όλη η θρασύτητά του πήγε περίπατο. 

 —Να με συγχωρείτε, αλλά... δεν το περίμενα καθόλου να σας συναντήσω, είπε χαμογελώντας 
και κομπιάζοντας. 

 —Κι εγώ εσάς, απάντησα ειρωνικά, πολύ περισσότερο γιατί άκουσα πως είχατε φύγει. 

 —Όχι... να, είχα συνοδέψει για κάπου κοντά τη μαμά. Αλλά μπορώ να σας μιλήσω — το ξέρω, 
είσαστε ο ευγενέστερος άνθρωπος του κόσμου. 

—Τι θα θέλατε; 

 —Υπάρχουν περιπτώσεις, θα συμφωνήσετε, φαντάζομαι, κι εσείς ο ίδιος με αυτό, που ένας 
πραγματικά ευγενής άνθρωπος βρίσκεται στην ανάγκη ν' απευθυνθεί στα ευγενικά αισθήματα 
ενός άλλου πραγματικά ευγενικού ανθρώπου... Ελπίζω να με καταλαβαίνετε... 

—Να μην ελπίζετε: δεν καταλαβαίνω τίποτα. 



 —Είδατε την κυρία που βρισκόταν μαζί μου στο περίπτερο; 

—Την είδα, αλλά δεν τη γνώρισα. 

 —Α, δεν τη γνωρίσατε!... Αυτή την κυρία πολύ γρήγορα θα την κάνω γυναίκα μου. 

 —Τα συγχαρητήριά μου. Αλλά σε τι μπορώ να σας φανώ χρήσιμος; 

 —Μόνο σ' ένα πράγμα: να κρατήσετε πολύ μυστικό το γεγονός ότι με είδατε μαζί με αυτή τη 
γυναίκα. 

«Ποια να ήταν αυτή; απόρησα, δε θέλεις...» 

 —Να σας πω — δεν ξέρω, είπα στον Ομπνόσκιν. Ελπίζω να μη με παρεξηγήσετε, αν δεν μπορώ 
να σας δώσω το λόγο μου... 

 —Όχι, για όνομα του θεού, παρακαλώ, κλαψούρισε ο Ομπνόσκιν. Πάρτε τη θέση μου: 
πρόκειται για μυστικό. Κι εσείς αύριο-μεθαύριο μπορεί ν' αρραβωνιαστείτε· τότε κι εγώ... 

—Σσστ! κάποιος έρχεται! 

—Πού; 

 Πραγματικά, τριάντα βήματα μακριά από μας, αθέατα σχεδόν, πέρασε μια σκιά. 

 —Σίγουρα, είναι ο Φομά Φομίτς! ψιθύρισε ο Ομπνόσκιν τρέμοντας ολόκορμα. Γνωρίζω το 
περπάτημά του. Θε μου! κι άλλα βήματα από κει! Ακούτε;... Γεια σας! Σας ευχαριστώ και... σας 
ικετεύω... 

 Ο Ομπνόσκιν χάθηκε. Ύστερα από λίγο βρέθηκε μπροστά μου ο θείος, λες και είχε φυτρώσει 
ξαφνικά. 

 —Εσύ είσαι; φώναξε. Χάθηκαν όλα, Σεριόζια! Χάθηκαν όλα! 

Πρόσεξα ότι έτρεμε ολόκληρος. 

—Ποια όλα χάθηκαν, θείε; 

 —Πάμε! είπε κοντανασαίνοντας, και, σφίγγοντάς μου δυνατά το χέρι, με τράβηξε πίσω του. 
Αλλά σ' όλο το δρόμο ως το περίπτερο δεν έβγαλε λέξη από το στόμα του και ούτε άφησε και 
μένα να μιλήσω. Περίμενα κάτι το υπερφυσικό και σχεδόν δε γελάστηκα. Μόλις μπήκαμε στο 
δωμάτιο, πρόσεξα πως δεν ήταν στα καλά του: κίτρινος σαν πεθαμένος. Πήρα ένα ποτήρι νερό 
και τον μούσκεψα στο πρόσωπο. «Ίσως να 'γινε κάτι πολύ σοβαρό, είπα μέσα μου, για να είν' 
έτοιμος να λιποθυμήσει ένας τέτοιος άνθρωπος». 

—Τι σας συμβαίνει, θείε; τον ρώτησα καμιά φορά. 



 —Όλα χάθηκαν, Σεριόζια! Με βρήκε στο περιβόλι ο Φομά, μαζί με τη Νάστιενκα τη στιγμή που 
τη φιλούσα. 

 —Τη φιλούσατε! στο περιβόλι! ξεφώνισα κοιτάζοντας κατάπληκτος το θείο μου. 

 —Ναι, στο περιβόλι, παιδί μου... Πήγα αποφασισμένος να τη βρω. Ήθελα να της μιλήσω, να τη 
λογικέψω — σχετικά, δηλαδή με το ζήτημα το δικό σου. Αλλά κείνη με περίμενε μια ολόκληρη 
ώρα, στο σπασμένο παγκάκι, πίσω από τη μικρή λίμνη... Έρχεται κει συχνά, κάθε φορά που 
θέλει να μιλήσει μαζί μου. 

—Συχνά, είπες, θείε; 

 —Ναι, συχνά, παιδί μου! Τον τελευταίο καιρό σμίγαμε κάθε βράδυ σχεδόν, ταχτικά. Αυτοί, 
βέβαια, μας παρακολουθούσαν — το ήξερα ότι παρακολουθούν, και ξέρω ότι όλα είναι 
δουλειές της Άννας Νίλοβνα. Για λίγο καιρό διακόψαμε — τέσσερις μέρες δεν παρουσιάστηκε 
ανάγκη· μα σήμερα χρειάστηκε να σμίξουμε ξανά. Ξέρεις κι εσύ ο ίδιος το λόγο: χωρίς να την 
έβλεπα, πώς θα της μιλούσα; Πηγαίνω ελπίζοντας να τη βρω, μα κείνη με περίμενε, σας είπα, 
στο παγκάκι μια ολόκληρη ώρα: ήθελε κι αυτή να μου πει κάτι... 

 —Θε μου, τι επιπολαιότητα! αφού ξέρατε πως σας παρακολουθούν! 

 —Το θέμα, βέβαια, ήταν κρίσιμο, Σεριόζια· είχαμε πολλά να πούμε οι δυο μας. Τη μέρα δεν 
μπορώ να τη δω, δεν τολμώ: αυτή στη μια γωνιά, στην άλλη εγώ να την κοιτάζω έτσι που λες κι 
ήταν αυτή μονάχα στον κόσμο. Τα βράδια συναντιόμαστε και τα λέγαμε μια χαρά... 

—Λοιπόν, παρακάτω, θείε; 

—Δεν είχα προλάβει να πω δυο λόγια, ξέρεις τώρα, η καρδιά μου αρχίζει να χτυπάει, τα μάτια 
μου βουρκώνουν αρχίζω να της μιλώ, προσπαθώ να την πείσω να πει το ναι για σένα, και κείνη 
να μου κοπανάει: «λοιπόν, σίγουρα, δε με αγαπάτε, βέβαια, δε βλέπετε τίποτα εσείς» και 
ξαφνικά ρίχνεται στο λαιμό μου, με αγκαλιάζει, αρχίζει να κλαίει με λυγμούς! «Εγώ, λέει, μόνο 
εσάς αγαπώ, και δε θα παντρευτώ άλλον κανέναν. Σας αγαπώ από πολύν καιρό, και μόνο για 
χάρη σας δε θα παντρευτώ, κι αύριο θα φύγω και θα πάω να κλειστώ σε μοναστήρι». 

 —Θε μου! μα σας τα είπε αυτά; Παρακάτω, παρακάτω — τι άλλο έγινε, θείε; 

 —Ξαφνικά: ο Φομά μπροστά μας! Πού βρέθηκε; σε ρωτάω! Να καθόταν, τάχα, πίσω από 
κάποιο κλαρί και να περίμενε, λες, να δει αυτό το έγκλημα; 

—Ο πρόστυχος! 

 —Πώς δε λιποθύμησα, σου λέω. Η Νάστιενκα σηκώθηκε να φύγει, μα ο Φομά Φομίτς πέρασε 
αμίλητος πλάι μας και φοβέρισε εμένα με το δάχτυλο. Και καταλαβαίνεις, Σεργκέι, τι σαματάς 
έχει να γίνει αύριο; 

—Αν καταλαβαίνω, ρωτάτε! 



 —Καταλαβαίνεις, λέω, είπε ζωηρά και σηκώθηκε απότομα απελπισμένος, καταλαβαίνεις ότι 
αυτοί θέλουν να την καταστρέψουν, να την ξευτελίσουν ζητούν μια πρόφαση για να της 
κολλήσουν τη ρετσινιά και μ' αυτό να τη διώξουν και να που βρέθηκε η πρόφαση! Έλεγαν, 
βέβαια, ότι αυτή έχει βρόμικες σχέσεις μαζί μου! έλεγαν πως έχει και με τον Βιντοπλιάσοφ! 
Αυτά όλα τα 'λεγε η Άννα Νίλοβνα. Και τώρα τι θα γίνει; τι θα γίνει αύριο; Θα μιλήσει ο Φομά, 
τάχα; 

—Σίγουρα, θα μιλήσει, θείε. 

 —Αν μιλήσει, αν ανοίξει το στόμα του... είπε δαγκώνοντας το χείλι και σφίγγοντας τις γροθιές, 
μα όχι, δεν πιστεύω! Δε θα πει τίποτα, θα καταλάβει... αυτός είναι ανώτερος άνθρωπος! Θα τη 
λυπηθεί... 

 —Θα τη λυπηθεί, δε θα τη λυπηθεί, δεν το ξέρω, είπα εγώ τολμηρά, μα όπως και να 'ναι, έχετε 
υποχρέωση να κάνετε αύριο πρόταση στη Ναστάσια Γιεβγκράφοβνα. 

Ο θείος με κοίταξε ασάλευτος. 

—Καταλαβαίνετε, τάχα, θείε, ότι έχετε υποχρέωση να εξασφαλίσετε την κοπέλα, αν διαδοθεί 
αυτή η ιστορία; Καταλαβαίνετε ότι πρέπει να προλάβετε το κακό, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα· 
ότι πρέπει να τους δείτε τολμηρά και περήφανα όλους κατάματα, να κάνετε φανερά την 
πρόταση, να στείλετε στο διάολο τα επιχειρήματά τους και να κάνετε σκόνη τον Φομά, αν 
τολμήσει και βγάλει τσιμουδιά εναντίον σας; 

 —Παιδί μου! ξεφώνισε ο θείος, αυτό σκεφτόμουν κι εγώ στο δρόμο για εδώ. 

—Και η απόφασή σας; 

 —Αμετάκλητη! Το είχα αποφασίσει προτού αρχίσω να σου τα λέω. 

—Μπράβο, θείε. 

Και ρίχτηκα να τον αγκαλιάσω. 

 Μιλούσαμε πολλή ώρα. Του αράδιασα όλους τους λόγους, του τόνισα την ακατανίκητη ανάγκη 
να παντρευτεί τη Νάστιενκα — αυτό το καταλάβαινε ο ίδιος καλύτερα από μένα. Μα η 
επιχειρηματολογία μου είχε πάρει φόρα, λύθηκε η γλώσσα μου. Χαιρόμουν για λογαριασμό 
του θείου μου. Χρειάστηκε μεγάλη προσπάθεια για να τον βάλω στα αίματα. Μπροστά στο 
καθήκον, μπροστά στην υποχρέωση στεκόταν προσοχή, ευλαβικά. Μα, παρ' όλ' αυτά, δεν 
καταλάβαινα καθόλου πώς θα οργανωθεί αυτή η δουλειά. Ήξερα και πίστευα τυφλά ότι ο θείος 
με τίποτα δε θα υποχωρήσει μια και αναγνώρισε την υποχρέωσή του· μα εγώ σαν να μην το 
πίστευα πως είχε τη δύναμη να τα βάλει με τους δικούς του. Και γι' αυτό έβαζα όλα τα δυνατά 
μου για να τον ενθαρρύνω ακόμα πιο πολύ και να τον βάλω μπροστά, και το 'κανα με όλη τη 
νεανική μου φλόγα. 

 —Πολύ περισσότερο, έλεγα, που τώρα έχουν όλα τελειώσει και δε σας μένει πια καμιά 
αμφιβολία! Έγινε κείνο, του είπα, που δεν το περιμένατε, μόλο που κατά βάθος τα βλέπατε όλα 



και όλα τα είχατε προβλέψει: η Ναστάσια Γιεβγκράφοβνα σας αγαπάει! Θα θελήσετε, τάχα, 
ύψωσα τη φωνή μου, αυτός ο αγνός έρωτας να γίνει γι' αυτή ντροπή κι εξευτελισμός; 

 —Ποτέ! Μα, παιδί μου, θα γίνω, στ' αλήθεια, τελικά τόσο ευτυχισμένος; είπε δυνατά ο θείος 
και μ' αγκάλιασε απότομα. Και πώς έγινε και μ' αγάπησε, και για ποιο λόγο; για ποιο λόγο; εγώ 
δεν είμαι για τέτοια... Εγώ μπροστά της είμαι πατέρας: δεν το περίμενα ένα τέτοιο πράγμα! 
Άγγελέ μου! Άγγελέ μου!... Άκουσε, Σεριόζια, με ρώτησες αν ήμουν ερωτευμένος μαζί της, έτσι; 
Είχες υπόψη σου, τάχα, τίποτα; 

 —Έβλεπα μόνο, θείε, ότι την αγαπάτε τόσο, όσο δε γίνεται περισσότερο: την αγαπάτε χωρίς 
καλά-καλά να το ξέρετε και ο ίδιος. Παρακαλώ! μου στέλνετε γράμμα, θέλετε να με 
παντρέψετε με αυτή μόνο και μόνο για να γίνει ανιψιά σας και να την έχετε έτσι πάντα κοντά 
σας... 

—Εσύ... με συγχωρείς γι' αυτό, Σεργκέι; 

—Ε, καημένε θείε!... 

Κείνος με αγκάλιασε ξανά. 

 —Κοιτάξτε, θείε, όλοι είναι εναντίον σας: πρέπει να επαναστατήσετε και να τα βάλετε με 
όλους, κι όχι αργότερα από αύριο. 

 —Ναι... ναι... αύριο! παραδέχτηκε λίγο σκεφτικός, και, ξέρεις, θα ξεκινήσουμε με τόλμη, με 
πραγματική ανωτερότητα, με δυναμισμό... πιο πολύ με δυναμισμό! 

—Να μη δειλιάσετε, θείε! 

 —Δε θα δειλιάσω. Σεριόζια! Ένα πράγμα μόνο: δεν ξέρω πώς ν' αρχίσω, πώς να ενεργήσω! 

 —Να μην το σκεφτόσαστε αυτό, θείε. Η αυριανή μέρα θα τα λύσει όλα. Μείνετε ήσυχος 
σήμερα. Όσο πιο πολύ σκεφτόσαστε το πράγμα, τόσο χειρότερα είναι. Κι αν ο Φομά αρχίσει να 
συνωμοτεί, να τον διώξετε αμέσως από το σπίτι, να μην τον λογαριάσετε. 

—Κι αν είναι αδύνατο να τον διώξω; Εγώ, παιδί μου, άκου τι αποφάσισα: θα πάω αύριο πρωί-
πρωί να τον βρω, θα του τα πω όλα, όσα κουβέντιασα με σένα: δε γίνεται να μη με καταλάβει· 
είναι ευγενικός, πιο πολύ από τον καθένα! Μα να τι με κάνει ν' ανησυχώ: αν η μαμά 
ειδοποίησε την Τατιάνα Ιβάνοβνα σήμερα για την αυριανή πρόταση; Αυτό είναι το άσχημο! 

—Να μην ανησυχείτε για την Τατιάνα Ιβάνοβνα, θείε. 

 Και του διηγήθηκα τη σκηνή στο περίπτερο με τον Ομπνόσκιν. 

 Ο θείος ξαφνιάστηκε. Εγώ δεν του είπα λέξη για τον Μιζίντσικοφ. 

 —Φανταστικό πρόσωπο! απίθανο! είπε με στόμφο. Η καημένη! Την πλησιάζουν θέλοντας να 
εκμεταλλευτούν την αφέλειά της! Μήπως και ο Ομπνόσκιν; Κι αυτός ήρθε... για να... Περίεργο, 



είναι τρομερά περίεργο! Είμαι χωρίς το μυαλό μου, Σεριόζια... Πρέπει να το εξετάσουμε αύριο 
και να πάρουμε μέτρα... Μα είστε απόλυτα βέβαιος πως ήταν η Τατιάνα Ιβάνοβνα; 

 Απάντησα ότι, μόλο που δεν είδα το πρόσωπό της, για κάποιους λόγους είμαι απόλυτα 
βέβαιος ότι ήταν η Τατιάνα Ιβάνοβνα. 

 —Χμ! Και πού το ξέρεις αν είναι καμιά ερωτοδουλειά του με κάποια του προσωπικού, και σου 
φάνηκε πως ήταν η Τατιάνα Ιβάνοβνα; Αν ήταν η Ντάσια, η κόρη του περιβολάρη; Σου είναι μια 
καταφερτζού αυτή! Έχω προσέξει κάποιες κινήσεις της, γι' αυτό την αναφέρω. Η Άννα Νίλοβνα 
παρακολουθούσε... Αλλά, μπα, όχι! Αυτός έλεγε πως θέλει να παντρευτεί. Περίεργο! περίεργο! 

Τέλος, χωρίσαμε. Τον αγκάλιασα και του ευχήθηκα. 

 «Αύριο, αύριο, έλεγε και ξανάλεγε, όλα θα έχουν τελειώσει αύριο προτού εσύ να ξυπνήσεις 
ακόμα. Θα πάω στον Φομά και θα του φερθώ σαν ιππότης, θα του τα ομολογήσω όλα, σαν 
αδερφός σε αδερφό, θα του ανοίξω την καρδιά μου. Γεια σου, Σεριόζια. Να ξαπλώσεις, 
κουράστηκες πολύ· εγώ, σε διαβεβαιώνω, δεν πρόκειται να κλείσω μάτι όλη τη νύχτα». 

Έφυγε. Εγώ πλάγιασα αμέσως, κουρασμένος, ταλαιπωρημένος. Είχα περάσει μια μέρα 
δύσκολη. Τα νεύρα μου ήταν σπασμένα, και, προτού με πάρει ο ύπνος, πεταγόμουν 
τρομαγμένος. Μα όσο παράξενες κι αν ήταν οι εντυπώσεις μου πέφτοντας για ύπνο, η 
παραξενιά τους δε σήμαινε σχεδόν τίποτα μπροστά στην πρωτοτυπία που είχε το ξύπνημά μου 
την άλλη μέρα το πρωί. 

 



1 
Η ΚΑΤΑΔΙΩΞΗ 

ΕΙΧΑ ΚΟΙΜΗΘΕΙ βαθιά, χωρίς όνειρα. Ξαφνικά κατάλαβα ότι πάνω στα πόδια μου είχε πέσει 
ένα αρκετά μεγάλο βάρος. Ξεφώνισα και ξύπνησα. Ήταν πια πρωί και ο ήλιος έμπαινε λαμπρός 
από το παράθυρο. Πάνω στο κρεβάτι μου, ή, καλύτερα, στα πόδια μου, καθόταν ο κύριος 
Μπαχτσιέγιεφ. 

 Δε χωρούσε αμφιβολία: αυτός ήταν. Ελευθέρωσα με δυσκολία τα πόδια μου, ανασηκώθηκα 
λίγο πάνω στο κρεβάτι και τον κοίταξα με τη χαζή αμηχανία του αργοξυπνημένου. 

 —Με κοιτάζει ακόμα! ξεφώνισε ο χοντρός. Τι κάρφωσες τα μάτια σου πάνω μου; Σήκω, 
φιλαράκο, σήκω! είδα κι έπαθα να σε ξυπνήσω· άνοιξε καλά τα μάτια σου! 

—Μα τι έγινε; Τι ώρα είναι; 

 —Είναι πρωί ακόμα, φιλαράκο, αλλά η Φεβρόνια μας δεν περίμενε να ξημερώσει καλά-καλά: 
το 'σκασε. Σήκω, φεύγουμε για καταδίωξη! 

—Ποια Φεβρόνια; 

 —Η δική μας, η Χαζούλα! το 'σκασε! πριν ακόμα ξημερώσει καλά-καλά... Ήρθα εδώ για ένα 
λεπτό, μόνο και μόνο για να σας ξυπνήσω, και παλεύω γι' αυτό δυο ώρες! Σηκωθείτε, 
φιλαράκο, σας περιμένει κι ο θείος. Τρόμαξαν να δουν γιορτή, βρε αδερφέ! πρόσθεσε με 
κάποια χαιρεκακία. 

 —Μα για ποιον και για ποιο πράγμα μου μιλάτε τόση ώρα; είπα εγώ ανυπόμονα. Είχα αρχίσει, 
έτσι κι αλλιώς, να ψυλλιάζομαι. Είναι τίποτα για την Τατιάνα Ιβάνοβνα; 

—Το βρήκες! Αυτό είναι! Εγώ το 'λεγα, το πρόβλεπα, μα δεν ήθελαν ν' ακούσουν! Και τώρα σε 
συγχαίρει για τη γιορτή! Τρελά ερωτευμένη, ο νους της εκεί, στην αγάπη! Φτου! Και κείνος; 
ποιος, ποιος είναι — ο γενάτος; Τον βάζει ο νους σου; 

—Με τον Μιζίντσικοφ έφυγε; 

 —Φτου να πάρ' η οργή! Να σκουπίσεις, φίλε μου, τα μάτια σου, διώξε τη σκοτούρα από το 
μυαλό σου κι ετοιμάσου για το μεγάλο πανηγύρι! Τα κοπάνησες, φαίνεται, χτες, και είσαι 
ακόμα ζαλισμένος. Βρε με ποιον Μιζίντσικοφ; Με τον Ομπνόσκιν! Ο Ιβάν Ιβάνιτς Μιζίντσικοφ 
είναι λογικός άνθρωπος, και τώρα ετοιμάζεται να 'ρθει μαζί μας στην καταδίωξη των 
δραπετών. 

 —Βρε τι μου λες! ξεφώνισα αναπηδώντας πάνω στο κρεβάτι. Με τον Ομπνόσκιν, είπες; 

 —Φτου, αξιολύπητε άνθρωπε! είπε ο χοντρός και σηκώθηκε απότομα. Εγώ ήρθα να του πω 
ένα τρομερό νέο, και κείνος αμφιβάλλει ακόμα! Λοιπόν, φιλαράκο, αν θέλεις να 'ρθεις μαζί 
μας, σήκω και ντύσου γρήγορα —αρκετά με παίδεψες— έτσι κι αλλιώς, έχασα μαζί σου 



πολύτιμο χρόνο! Είσαι και μορφωμένος άνθρωπος! 

Κι έφυγε φουρκισμένος. 

 Εγώ, ξαφνιασμένος από το νέο, κατέβηκα γρήγορα-γρήγορα από το κρεβάτι, ετοιμάστηκα 
μέσα σε δυο λεπτά και βγήκα τρεχάλα. Σκεφτόμουν να ζητήσω το θείο στο σπίτι όπου όλοι θα 
κοιμόντουσαν ακόμα χωρίς να ξέρουν τίποτα για το γεγονός, ανέβηκα σιγά-σιγά τη σκάλα, και 
στην είσοδο συνάντησα τη Νάστιενκα. Ήταν ντυμένη βιαστικά, πρόχειρα, με μια πρωινή ρόμπα, 
αχτένιστη, μόλις ξυπνημένη — και σαν να περίμενε κάποιον. 

 —Δε μου λέτε... είναι αλήθεια ότι... η Τατιάνα Ιβάνοβνα το 'σκασε... με τον Ομπνόσκιν; με 
ρώτησε στο πόδι, χλομή και κατατρομαγμένη. 

 —Έτσι λένε, δεν ξέρω. Θέλω να βρω το θείο· θα τους πάρουμε το κατόπι. 

 —Αχ! Να τη φέρετε, να τη φέρετε το γρηγορότερο! Θα χαθεί, αν δεν τη γυρίσετε πίσω. 

—Πού θα βρω το θείο, ξέρετε; 

 —Σίγουρα, είναι κει στο στάβλο· ετοιμάζουν την άμαξα. Τον περίμενα εδώ. Ακούστε: να του 
πείτε από μέρους μου ότι εγώ θέλω να φύγω σήμερα — το αποφάσισα. Θα με πάρει ο πατέρας 
μου· αν μπορούσα, θα 'φευγα αυτή τη στιγμή. Όλα χάθηκαν τώρα! Όλα γκρεμίστηκαν! 

 Τα 'λεγε αυτά και με κοίταζε σαν χαμένη, κι έβαλε ξαφνικά τα κλάματα. Είχε, φαίνεται, μεγάλη 
αγωνία. 

 —Ηρεμήστε, ηρεμήστε! την παρακαλούσα εγώ, αυτά όλα είναι για το καλύτερο, θα το δείτε... 
Εσείς, πώς είσαστε, Ναστάσια Γιεβγκράφοβνα; 

 —Εγώ... εγώ δεν ξέρω... πώς είμαι, έλεγε κοντανασαίνοντας και σφίγγοντας ασυναίσθητα τα 
χέρια μου. Να του πείτε... 

 Κείνη τη στιγμή ακούστηκε από τη δεξιά πόρτα κάποιος θόρυβος. 

 Παράτησε το χέρι μου και, τρομαγμένη, χωρίς να τελειώσει τη φράση της, ανέβηκε τρέχοντας 
τη σκάλα. 

 Βρήκα όλη την παρέα, δηλαδή το θείο, τον Μπαχτσιέγιεφ και τον Μιζίντσικοφ, στην πίσω 
αυλή, μπροστά στο στάβλο. Στην άμαξα του Μπαχτσιέγιεφ ήταν ζεμένα άλλα, ξεκούραστα 
άλογα. Όλα ήταν έτοιμα για την αναχώρηση· περίμεναν μόνο εμένα. 

 —Να τος! φώναξε ο θείος μόλις φάνηκα. Το 'μαθες, παιδί μου; πρόσθεσε με παράξενο ύφος. 

 Τα μάτια, η φωνή, οι κινήσεις του φανέρωναν τρόμο, σύγχυση μαζί και μια αόριστη ελπίδα. 
Έβλεπε καθαρά πως τα πράγματα γι' αυτόν είχαν πάρει απότομη στροφή. 

Άρχισαν να μου τα λένε με όλες τις λεπτομέρειες. Ο κύριος Μπαχτσιέγιεφ είχε περάσει μια 



πολύ άσχημη νύχτα, και με το χάραμα βγήκε από το σπίτι του με την άμαξα για να προλάβει 
τον όρθρο στο μοναστήρι που βρίσκεται πέντε περίπου βέρστια μακριά από το χωριό του. 
Πάνω στη στροφή από το δημόσιο δρόμο για το μοναστήρι βλέπει ξαφνικά μια άμαξα που 
έτρεχε σαν σίφουνας — μέσα ήταν η Τατιάνα Ιβάνοβνα και ο Ομπνόσκιν. Η Τατιάνα Ιβάνοβνα, 
κλαμένη και σαν τρομαγμένη, φώναξε και άπλωσε τα χέρια της στον Μπαχτσιέγιεφ σαν να 
ζητούσε τη βοήθειά του — κάτι τέτοιο τουλάχιστον έβγαινε από την αφήγησή του. «Κείνος ο 
αχρείος, ο γενάτος, πρόσθεσε, καθόταν — ούτε ζωντανός, ούτε πεθαμένος, κι έκανε πως 
κρυβόταν· άδικα προσπαθείς, φιλαράκο, να κρυφτείς!» είπα μέσα μου. Χωρίς άλλη σκέψη, ο 
Στιεπάν Αλιεξέιτς ξαναγυρίζει στο δημόσιο δρόμο και τρέχει προς το Στιεπαντσίκοβο, ξυπνάει 
το θείο, τον Μιζίντσικοφ, και μένα, τέλος. Πάρθηκε απόφαση να τρέξουμε σε καταδίωξή τους. 

 —Ο Ομπνόσκιν! ακούς ο Ομπνόσκιν... έλεγε ο θείος, κοιτάζοντάς με στα μάτια σαν να ήθελε να 
μου πει μαζί με αυτό και κάτι άλλο. Ποιος μπορούσε να το περιμένει! πρόσθεσε. 

 —Ένας τέτοιος παλιάνθρωπος είναι ικανός για κάθε αθλιότητα! πήρε φωτιά ο Μιζίντσικοφ, και 
γύρισε αλλού το πρόσωπό του για ν' αποφύγει τη ματιά μου. 

 —Τι θα γίνει; ξεκινάμε ή όχι; θα μιλάμε, τάχα, εδώ καρφωμένοι ως το βράδυ και θα λέμε 
παραμύθια; διακόπτει την κουβέντα και ανεβαίνει στην άμαξα ο κύριος Μπαχτσιέγιεφ. 

—Ξεκινάμε! ξεκινάμε! είπε και ο θείος. 

 —Κάθε εμπόδιο για καλό! ψιθύρισα στο θείο. Βλέπετε πόσο ωραία ταχτοποιήθηκαν όλα τώρα; 

 —Σταμάτα, θα πέσεις έξω... Αχ, παιδί μου! Αυτοί τώρα την κυνηγάνε απλώς και μόνο για 
τιμωρία που δεν πέτυχε το σχέδιό τους — καταλαβαίνεις; Η προαίσθησή μου δε με γέλασε! 

 —Μα τι γίνεται τώρα, Γιεγκόρ Ιλίτς, θα μουρμουρίζουμε ή θα τρέχουμε για το σκοπό μας; 
έβαλε ξανά τις φωνές ο κύριος Μπαχτσιέγιεφ. Αλλιώς, να ξεζέψουμε τ' αλογάκια και να 
κάτσουμε να τσιμπήσουμε κάτι — τι λέτε για λίγη βότκα; 

 Αυτά τα είπε σαρκαστικά, τόσο φουρκισμένος, που ήταν τελείως αδύνατο να μην ικανοποιηθεί 
η αξίωση του κυρίου Μπαχτσιέγιεφ. Ανεβήκαμε όλοι στην άμαξα, και τ' άλογα ξεκίνησαν. 

Κάμποση ώρα δε μιλούσε κανένας. Ο θείος με κοίταζε πότε-πότε με σημασία, μα δεν ήθελε να 
μου πει τίποτα μπροστά σ' όλους. Συχνά έπεφτε σε σκέψη· ύστερα, σαν να ξυπνούσε από ύπνο, 
τιναζόταν και κοίταζε γύρω του ανήσυχος. Ο Μιζίντσικοφ ήταν φανερά ήρεμος, κάπνιζε το 
τσιγάρο του και κοίταζε με τη σοβαρότητα του ανθρώπου που έχει προσβληθεί άδικα. 
Απεναντίας, ο Μπαχτσιέγιεφ είχε νευριάσει με όλους. Μουρμούριζε κάτι, κοίταζε όλους και 
όλα μουτρωμένος συνέχεια, κοκκίνιζε, κοντανάσαινε, έφτυνε αδιάκοπα στο πλάι και δεν 
μπορούσε με κανέναν τρόπο να βρει ησυχία. 

 —Είσαστε βέβαιος, Στιεπάν Αλιεξέιτς ότι τράβηξαν για το Μίσινο; ρώτησε ξαφνικά ο θείος. 
Απέχει από δω είκοσι βέρστια, πρόσθεσε λέγοντας σε μένα. Είναι ένα χωριουδάκι με τριάντα 
ψυχές· πριν από λίγο καιρό το αγόρασε ένας παλιός επαρχιακός υπάλληλος. Δικαστικός ήταν, 
και ξεκαθάρισε ένα σωρό υποθέσεις — έτσι λένε τουλάχιστο γι' αυτόν· μπορεί και να πέφτουν 
έξω. Ο Στιεπάν Αλιεξέιτς επιμένει ότι ο Ομπνόσκιν εκεί ακριβώς πήγαινε και ότι ο υπάλληλος 



αυτός τον προστατεύει. 

 —Μα πού αλλού; έβαλε τις φωνές ο Μπαχτσιέγιεφ, φουρκισμένος. Σας λέω: στο Μίσινο 
πήγαν. Εκεί τον λένε Μίτκα — τον Ομπνόσκιν. Φάγαμε τρεις ώρες χαζοκουβεντιάζοντας στην 
αυλή! 

 —Μην ανησυχείτε, παρατήρησε ο Μιζίντσικοφ, θα προλάβουμε. 

 —Ναι, θα προλάβουμε! Θα περιμένει εσένα με τα δώρα στα χέρια! Βρε, μην τον είδατε! 

 —Ηρέμησε, Στιεπάν Αλιεξέιτς, ησύχασε, θα τους προλάβουμε, πού θα μας πάνε, είπε ο θείος. 
Δεν πρόφτασαν να κάνουν ακόμα τίποτα — θα το δεις. 

—Άκου! δεν πρόφτασαν, λέει, να κάνουν τίποτα! είπε χολωμένος ο κύριος Μπαχτσιέγιεφ. 
Άκου! δε θα προλάβει τίποτα να κάνει — αυτή, το ήσυχο τάχα, ποταμάκι. Η «σιγανοπαπαδιά», 
δεν τη λένε τάχα; πρόσθεσε με λεπτή φωνή, λες κι ήθελε να πειράξει κάποιον. «Γνώρισε 
ατυχίες πολλές», λένε για δαύτη. Και σήμερα μας έγραψε, η άτυχη, στα παλιά της τα 
παπούτσια! Ορίστε, κυνήγα την τώρα στις δημοσιές με τη γλώσσα έξω, χαράματα! Δε θ' 
αφήσουν τον άνθρωπο να προσευχηθεί, γιορτή που είναι σήμερα. Φτου! 

 —Έτσι κι αλλιώς, δεν είναι καμιά ανήλικη, παρατήρησα εγώ. Ούτε κηδεμόνα έχει στο κεφάλι 
της. Για να τη γυρίσουμε πίσω, είναι αδύνατο, αν δεν το θελήσει η ίδια. Τι θα κάνουμε, λοιπόν; 

 —Καλά, μα θα θελήσει, σε διαβεβαιώνω εγώ, είπε ο θείος. Μόνο να μας δει... φτάνει να μας 
δει, κι αμέσως θα δεχτεί να γυρίσει — το λέω υπεύθυνα. Δεν είναι σωστό να την αφήσουμε 
έτσι, στο έλεος της μοίρας, να γίνει θύμα· έχουμε καθήκον... 

 —Άκου, δεν έχει κηδεμόνα! μου ρίχτηκε φουρκισμένος ο Μπαχτσιέγιεφ. Είναι χαζή, φίλε, 
χαζοθήλυκο, να μου πεις, κι όχι δεν έχει κηδεμόνα. Χτες δεν ήθελα να σας πω τίποτα ούτε ν' 
ακούσω για δαύτη· άκου τώρα — από λάθος μπήκα στο δωμάτιό της και τι βλέπω, λέτε: είναι 
μονάχη μπροστά στον καθρέφτη με τα χέρια στη μέση και χορεύει εκοσέζ! Εκεί να βλέπατε 
ντύσιμο — φιγουρίνι σας λέω! Βλαστήμησα κι έφυγα. Τι άλλο ήθελα για να καταλάβω — ήταν 
σαν να διάβασα την ψυχή της! 

 —Ποιος ο λόγος να την κατηγορεί κανείς έτσι; τόλμησα να παρατηρήσω. Όλοι ξέρουμε ότι η 
Τατιάνα Ιβάνοβνα... δεν είναι πολύ καλά στην υγεία της... ή, μάλλον, έχει αυτή τη μανία... Εγώ 
νομίζω ότι υπεύθυνος είναι μόνο ο Ομπνόσκιν και όχι αυτή. 

—Άκου: δεν είναι, λέει, πολύ καλά στην υγεία της! Χαζομάρες! το βιολί του ο χοντρός, 
κατακόκκινος από τη φούρκα του. Έκανες όρκο να με πικάρεις, αυτό βλέπω! από χτες το 
έκανες! Είναι χαζή, αγόρι μου, σου το ξαναλέω, χαζή στο τετράγωνο, και όχι πως δεν είναι καλά 
στην υγεία της· από τα γεννοφάσκια της έχει το νου της στον έρωτα! Κι από τον έρωτα έφτασε 
κει που έφτασε σήμερα. Και για κείνον, το γενάτο, τι να πει κανείς! Τώρα θα κάνει τον καμπόσο 
σε όλους με το παραδάκι, ντιν-ντιν-ντιν, θα το κουδουνάει, και θα κοροϊδεύει όλο τον κόσμο, ο 
εξυπνάκιας! 

 —Έχετε, λοιπόν, τη γνώμη πως δε θ' αργήσει να την παρατήσει; 



 —Αλλά τι θα κάνει, λες; Θα 'χει, τάχα, καμιά όρεξη να σέρνει μαζί του έναν τέτοιο θησαυρό; 
Θα την μαδήσει και θα την βάλει να καθίσει κάτω από κανένα δεντράκι στο δρόμο —και μην 
τον είδατε, κι αυτή θα κάθεται κάτω από το δεντράκι, και θα μυρίζεται λουλουδάκια! 

 —Δεν ξέρεις τι λες, Στιεπάν, πήρες μεγάλη φόρα! Δε θα γίνουν έτσι τα πράγματα! αγρίεψε ο 
θείος. Στο κάτω-κάτω, γιατί σκοτώνεσαι εσύ; Απορώ με σένα, Στιεπάν, τι σχέση μπορεί να έχεις 
εσύ, τι σε νοιάζει; 

 —Γιατί, δεν είμαι άνθρωπος εγώ; Θυμώνω, βέβαια, γιατί μπορεί να παίρνουν και μένα τα 
σκάγια. Δεν ξέρεις, μπορεί να την αγαπάω που μιλώ έτσι... Μουντζώνω όλο τον κόσμο! Και σου 
λένε γιατί ήρθα εδώ; Γιατί έστριψα στο δρόμο; Τι δουλειά έχω εγώ; άκου τι δουλειά έχω εγώ! 
Μα είναι να ρωτάς; 

Αυτά ήταν τα παράπονα του κυρίου Μπαχτσιέγιεφ· αλλά εγώ δεν τον άκουγα πια, κι άρχισα να 
σκέφτομαι κείνη που τώρα κυνηγούσαμε — την Τατιάνα Ιβάνοβνα. Ιδού η σύντομη βιογραφία 
της που σκάρωσα αργότερα από τις πιο αξιόπιστες πηγές και που είναι απαραίτητη για να 
εξηγηθούν οι περιπέτειές της. Το φτωχό ορφανούλι, μεγαλωμένο σε ξένο, αφιλόξενο σπίτι, 
φτωχή κοπελίτσα αργότερα, φτωχό κορίτσι ύστερα και στη συνέχεια φτωχή μεγαλοκοπέλα, η 
Τατιάνα Ιβάνοβνα σ' όλη την άχαρη ζωή της ήπιε ξέχειλο το ποτήρι της θλίψης, της ορφάνιας, 
των ταπεινώσεων, και δοκίμασε όλη την πίκρα του ψωμιού στα ξένα χέρια. Από φυσικού της 
εύθυμος τύπος, ευαίσθητη κι επιπόλαιη σε πολύ μεγάλο βαθμό, στην αρχή άντεξε, όσο να 'ναι, 
στην πικρή της μοίρα, και μάλιστα μπορούσε πότε-πότε και να γελάει χαρούμενα, αμέριμνα· 
αλλά με τα χρόνια η μοίρα πήρε το δικό της — τη λύγισε. Λίγο-λίγο η Τατιάνα Ιβάνοβνα άρχισε 
να κιτρινίζει και ν' αδυνατίζει, έπεσε σε μεγάλη μυστικοπάθεια, συχνά μαζί με υστερικά 
κλάματα και σπασμωδικούς λυγμούς. Όσο πιο λίγα επίγεια αγαθά της παραχωρούσε η 
πραγματικότητα, τόσο πιο πολύ ξεγελούσε και παρηγορούσε τον εαυτό της με τη φαντασία της. 
Όσο πιο σίγουρα, όσο πιο ανεπίστροφα έσβηναν για να χαθούν στο τέλος οριστικά οι 
τελευταίες θετικές ελπίδες της, τόσο πιο μεθυστικά, πιο καταπραϋντικά γινόντουσαν τα όνειρά 
της που ποτέ δεν πραγματοποιήθηκαν. Πλούτη πρωτάκουστα, κάλλος αμάραντο, μνηστήρες 
κομψοί, πλούσιοι αριστοκράτες, πρίγκιπες και γιοι στρατηγών που κρατούσαν για χάρη της τις 
καρδιές τους σε παρθενική αγνότητα και έλιωναν στα πόδια της από απέραντη αγάπη, και, 
τέλος, αυτός — αυτός, το ίνδαλμα της καλλονής, που συνδυάζει όλες τις τελειότητες, μανιώδης 
και ερωτύλος, ζωγράφος, ποιητής, γιος στρατηγού — όλοι μαζί ή ο καθένας χωριστά, όλοι 
αυτοί άρχιζαν να της παρουσιάζονται όχι μόνο στον ύπνο της αλλά και στον ξύπνιο της σχεδόν. 
Το λογικό της είχε αρχίσει πια να χαλαρώνει και να μην τα βγάζει πέρα με τις μεθόδους αυτού 
του οπίου με τις μυστηριώδεις αδιάκοπες ονειροπολήσεις του... Και ξαφνικά η μοίρα της 
χαμογέλασε ειρωνικά μια και καλή. Στο τελευταίο σκαλοπάτι της ταπείνωσης, μέσα στη 
θλιβερή σπαραξικάρδια πραγματικότητα, η ίδια, μια από τις υπηρέτριες κάποιας γριάς, 
φαφούτας και της πιο γκρινιάρας αφεντικίνας του κόσμου, φταίχτρα για όλα, με κατσάδες για 
ένα κομμάτι ψωμί, για κάθε κουρελάκι, ρεζίλι από τον πρώτο τυχόντα, ανυπεράσπιστη, 
γονατισμένη από την κακορίζικη ζωή της και, μέσα της, νοερά, βυθιζόμενη στη μακαριότητα 
των πιο τρελών και φλογερών φαντασιώσεων — πήρε ξαφνικά την είδηση για το θάνατο 
κάποιου μακρινού συγγενή της που όλοι οι δικοί του είχαν πεθάνει (από επιπολαιότητά της 
ποτέ δεν είχε ζητήσει σχετικές πληροφορίες), και που ήταν ένας παράξενος άνθρωπος, 
ερημίτης όλα τα χρόνια του, κάπου στην άκρη του κόσμου, στη μοναξιά, στην κατσουφιά, στη 
βουβαμάρα, με ασχολία του την τοκογλυφία και τις μπίζνες. Και να, ένας μεγάλος θησαυρός, 
σαν από θαύμα, έπεσε από τον ουρανό και σκορπίστηκε σαν χρυσή σκόνη μπροστά στα πόδια 
της Τατιάνας Ιβάνοβνα: βρέθηκε πως ήταν η μοναδική νόμιμη κληρονόμος του μακαρίτη 



συγγενή της. Εκατό χιλιάδες ρούβλια ασημένια έγιναν δικά της μονομιάς. Αυτό το χαμόγελο της 
τύχης στάθηκε γι' αυτή η χαριστική βολή. Πώς, λοιπόν, και το, έτσι κι αλλιώς, χαλαρωμένο πια 
λογικό της να μην πιστέψει στα όνειρα τη στιγμή που αυτά είχαν αρχίσει να γίνονται 
πραγματικότητα; Και να, η κακότυχη, αποχαιρέτησε οριστικά το στερνό ψίχουλο από το γερό 
μυαλό που της είχε απομείνει. Θαμπωμένη από ευτυχία, ταξίδεψε ανεπίστροφα στο μαγευτικό 
της κόσμο των απίθανων φαντασιώσεων και δελεαστικών οραμάτων. Κάτω όλες οι 
επιφυλάξεις, όλες οι αμφιβολίες, όλα τα φράγματα της πραγματικότητας, όλοι οι μοιραίοι και 
καθαροί, σαν δυο και δυο κάνουν τέσσερα, νόμοι της! Τα τριάντα πέντε χρόνια και το όνειρο 
της εκτυφλωτικής ομορφιάς, το χινοπωριάτικο μελαγχολικό ρίγος και όλη η πολυτέλεια της 
ατέλειωτης ερωτικής ευτυχίας, χωρίς μάλιστα άλλη λογομαχία, ταίριαξαν σ' αυτή. Τα όνειρα 
έγιναν κάποτε πραγματικότητα στη ζωή: γιατί, τάχα, να μην ολοκληρωθεί η ευτυχία; γιατί να 
μην εμφανιστεί και αυτός; Η Τατιάνα Ιβάνοβνα δε διαλογιζόταν αλλά πίστευε. Αλλά 
περιμένοντας αυτόν, το ίνδαλμα — οι μνηστήρες και οι ιππότες με τα παράσημά τους και οι 
απλοί ιππότες, στρατιωτικοί και ιδιώτες, πεζικάριοι και καβαλάρηδες, αξιωματούχοι και απλοί 
ποιητές, που έζησαν λίγο-πολύ στο Παρίσι ή μόνο στη Μόσχα, με γένια ή χωρίς γένια σε 
ισπανικό ή όχι στιλ, Ισπανοί ή όχι (μα κατά προτίμηση Ισπανοί), άρχισαν να παρουσιάζονται 
μπροστά της μέρα και νύχτα σε αριθμό που τρομάζει τους γνωστούς και τους προκαλεί 
σοβαρούς φόβους· δεν έμενε παρά μόνο ένα βήμα ως το τρελοκομείο. Όλα αυτά τα ωραία 
πράγματα τα 'βλεπε να στριμώχνονται μπροστά της σε μια θαμπωτική, μεθυσμένη από έρωτα 
παρέλαση. Στο ξύπνιο, στην πραγματική ζωή, τα πράγματα πήγαιναν με την πιο φανταστική 
τάξη: όποιον και να κοίταζε — κείνος και την «ψώνιζε», δάγκωνε τη λαμαρίνα. Όποιος 
περνούσε πλάι της — κείνος ήταν και Ισπανός· όποιος πέθαινε — κείνος πέθαινε από τον 
έρωτά της. Αυτά όλα, σαν επίτηδες, τα 'βλεπε να επαληθεύονται από το κλωθογύρισμα που 
είχαν αρχίσει να της κάνουν άνθρωποι όπως, για παράδειγμα, ο Ομπνόσκιν, ο Μιζίντσικοφ και 
πολλοί άλλοι, με τους ίδιους σκοπούς. Άρχισαν ξαφνικά όλοι να την καλοπιάνουν, να την 
παραχαϊδεύουν, να την κολακεύουν. Η καημένη η Τατιάνα Ιβάνοβνα δεν ήθελε ούτε καν να 
υποψιαστεί πως αυτά όλα γίνονται για τα χρήματα. Είχε πειστεί απόλυτα ότι σαν από κάποιο 
θαύμα όλοι οι άνθρωποι είχαν ξαφνικά διορθωθεί κι έγιναν όλοι, όλοι χωρίς εξαίρεση, 
εύθυμοι, χαριτωμένοι, τρυφεροί, καλοί. Αυτός δεν έλεγε ακόμα να παρουσιαστεί· αλλά μόλο 
που δεν υπήρχε καμιά αμφιβολία πως αυτός θα φανεί, η σημερινή ζωή, έτσι κι αλλιώς, δεν 
ήταν άσχημη — κάθε άλλο: ήταν τόσο ελκυστική, με τόσες διασκεδάσεις και απολαύσεις που 
μπορούσε κανείς και να περιμένει. Η Τατιάνα Ιβάνοβνα έτρωγε γλυκά κι έκοβε τ' άνθη της 
απόλαυσης, διάβαζε μυθιστορήματα — αυτά εξάπτανε πιο πολύ τη φαντασία της κι έμεναν 
συνήθως αδιάβαστα από τη δεύτερη-τρίτη σελίδα. Δεν άντεχε να συνεχίσει το διάβασμα, γιατί 
την έκαναν να ονειροπολεί οι πρώτες κιόλας αράδες, οι πιο ασήμαντες ερωτικές σκηνές, καμιά 
φορά και η περιγραφή μόνο μιας τοποθεσίας, μιας κάμαρας, μιας τουαλέτας φανταχτερής. 
Περνούσαν αδιάκοπα από τη φαντασία της καινούρια στολίδια, δαντέλες, καπέλα, τουρμπάν, 
κορδέλες, μενταγιόν, σχέδια, κεντήματα, γλυκίσματα, άνθη, σκυλάκια. Τρεις κοπέλες από το 
προσωπικό δούλευαν μέρες ολόκληρες για να της ράβουν, και η δεσποινίς από το πρωί ως το 
βράδυ, πότε-πότε και τη νύχτα, πρόβαρε τα πλαστρόν, τους φραμπαλάδες και στριφογύριζε 
μπροστά στον καθρέφτη. Είχε μάλιστα ξανανιώσει και ομορφύνει ύστερα από την κληρονομιά. 
Ως τα σήμερα δεν ξέρω τι συγγένεια είχε με το μακαρίτη στρατηγό Κραχότκιν. Είχα πάντα τη 
βεβαιότητα ότι αυτή η συγγένεια ήταν κόλπο της στρατηγίνας που ήθελε πολύ να κρατήσει 
κοντά της την Τατιάνα Ιβάνοβνα σκοπεύοντας να την παντρέψει με κάθε θυσία με το θείο για 
τα χρήματά της. Ο κύριος Μπαχτσιέγιεφ είχε δίκιο που έλεγε πως η ερωτομανία ήταν εκείνο 
που την είχε οδηγήσει στο έσχατο όριο· και η ιδέα του θείου, ύστερα από την πληροφορία για 
τη φυγή της με τον Ομπνόσκιν, να την καταδιώξει και να τη γυρίσει πίσω, έστω και με τη βία, 
ήταν η πιο λογική. Η καημένη ήταν ανίκανη να ζει χωρίς κηδεμονία, και θα χανόταν, αν έπεφτε 



σε όχι καλά χέρια. 

 Ήταν δέκα η ώρα που φτάσαμε στο Μίσινο — ένα φτωχό χωριουδάκι, τρία βέρστια μακριά 
από τη δημοσιά, μέσα σε μια μικρή κοιλάδα. Έξι ή εφτά ίζμπες, καπνισμένες, γερμένες στο πλάι 
και μισοσκεπασμένες με μαυρισμένες καλαμιές, κοίταζαν μελαγχολικά και άχαρα τον 
περαστικό. Ούτε κήπος, ούτε δεντράκι πουθενά ολόγυρα. Μόνο μια γέρικη ιτιά με τα κλαριά 
της να κρέμονται και να σαλεύουν πάνω από μια χαβούζα που την έλεγαν λίμνη. Αυτό το 
καταφύγιο είναι πιθανό να μην έκανε ευχάριστη εντύπωση στην Τατιάνα Ιβάνοβνα. Το σπίτι 
του αφεντικού ήταν φτιαγμένο με φρέσκη στενόμακρη ξυλεία, είχε έξι παράθυρα στη σειρά και 
ήταν σκεπασμένο πρόχειρα με καλαμιά. Το αφεντικό λίγο καιρό είχε αναλάβει τη διοίκηση. 
Ακόμα και η αυλή δεν ήταν περιφραγμένη, και μόνο από τη μια πλευρά είχαν αρχίσει μια 
βεργόπλεχτη φράχτη — στα κλαριά της ήταν ακόμα πολλά ξερά καρυδόφυλλα. Κοντά στο 
σημείο αυτό βρισκόταν η άμαξα του Ομπνόσκιν. Πέσαμε πάνω στους ενόχους σαν χιόνι στο 
κεφάλι. Από ένα ανοιχτό παράθυρο ακούγαμε φωνές και κλάματα. 

Ένα ξιπόλητο αγοράκι που έτρεξε να μας υποδεχτεί πισωγύρισε τρέχοντας χωρίς να γυρίσει να 
δει πίσω του. Στην πρώτη κάμαρα, πάνω σ' ένα «τούρκικο» ντιβάνι, καθόταν κλαμένη η 
Τατιάνα Ιβάνοβνα. Βλέποντάς μας, ξεφώνισε και σκέπασε το πρόσωπο με τα χέρια της. Δίπλα 
της στεκόταν ο Ομπνόσκιν, τρομαγμένος και συγχυσμένος — σε αξιοθρήνητη κατάσταση. Τόσο 
χαμένα τα είχε, τόσο ξαφνιάστηκε που έτρεξε να μας σφίξει τα χέρια, σαν να είχε χαρεί που μας 
έβλεπε. Πίσω από τη μισάνοιχτη πόρτα της διπλανής κάμαρας φαινόταν το φουστάνι κάποιας 
γυναίκας που άκουγε και κοίταζε από μια χαραμάδα που εμείς δεν τη βλέπαμε. Οι 
οικοδεσπότες δεν παρουσιάστηκαν: ή θα έλειπαν, ή θα ήταν κάπου κρυμμένοι. 

 —Να την, η ταξιδιώτισσα! έβαλε και τα χεράκια της μπροστά! φώναξε ο κύριος Μπαχτσιέγιεφ 
σπρώχνοντας εμάς τους άλλους στην κάμαρα. 

 —Κρατήστε τον ενθουσιασμό σας, Στιεπάν Αλιεξέιτς! Δεν έχει τη θέση του εδώ. Δικαίωμα να 
μιλήσει τώρα έχει μόνο ένας — ο Γιεγκόρ Ιλίτς· εμείς οι άλλοι εδώ είμαστε ξένοι, του 'κοψε τη 
φόρα ο Μιζίντσικοφ. 

 Ο θείος αγριοκοίταξε τον κύριο Μπαχτσιέγιεφ και, κάνοντας πως δεν πρόσεξε καθόλου τον 
Ομπνόσκιν που είχε τρέξει να του σφίξει τα χέρια, πήγε κοντά στην Τατιάνα Ιβάνοβνα που δεν 
έλεγε να πάρει τα χέρια από το πρόσωπό της, και με την πιο γλυκιά φωνή, με την πιο άδολη 
συμπάθεια της είπε: 

 —Τατιάνα Ιβάνοβνα! εμείς όλοι σας αγαπάμε και σας εκτιμούμε τόσο πολύ που ήρθαμε από 
μόνοι μας για να μάθουμε τι σκεφτόσαστε να κάνετε, τα σχέδιά σας. Θέλετε, άραγε, να 'ρθετε 
μαζί μας στο Στιεπαντσίκοβο; Γιορτάζει κι ο Ιλιούσια, η μαμά σας περιμένει πώς και πώς, και η 
Σασιούρκα με τη Νάστια πλάνταξαν από τα κλάματα για σας όλο το πρωί... 

 Η Τατιάνα Ιβάνοβνα σήκωσε λίγο το κεφάλι δειλά, τον κοίταξε ανάμεσα από τα δάχτυλα και 
ξαφνικά έπεσε στην αγκαλιά του πνιγμένη στα δάκρυα. 

 —Αχ, πάρτε με, πάρτε με από δω το γρηγορότερο! έλεγε κλαίγοντας με λυγμούς. Όσο μπορείτε 
πιο γρήγορα! 



 —Έλεγες πότε και πότε να το σκάσεις! της πέταξε ο Μπαχτσιέγιεφ σπρώχνοντας εμένα με τον 
αγκώνα. 

 —Δηλαδή, όλα τέλειωσαν, είπε ο θείος ξερά στον Ομπνόσκιν χωρίς να τον κοιτάξει. Τατιάνα 
Ιβάνοβνα, δώστε μου, παρακαλώ, το χέρι σας, και σηκωθείτε να φύγουμε! 

 Πίσω από την πόρτα ακούστηκε θόρυβος· η πόρτα έτριξε και άνοιξε πιο πολύ. 

 —Έτσι κι αλλιώς, από μια άλλη άποψη, παρατήρησε ο Ομπνόσκιν, κοιτάζοντας ανήσυχος στη 
μισάνοιχτη πόρτα, Γιεγκόρ Ιλίτς... η συμπεριφορά σας μέσα στο σπίτι μου... και, τέλος πάντων, 
εγώ υποκλίνομαι μπροστά σας, ενώ εσείς δε θέλατε να κάνετε σε μένα το ίδιο, Γιεγκόρ Ιλίτς... 

 —Η διαγωγή σας στο δικό μου σπίτι, κύριε, ήταν μια ελεεινή διαγωγή, απάντησε ο θείος με μια 
αυστηρή ματιά στον Ομπνόσκιν. Και στο κάτω-κάτω, τούτο το σπίτι δεν είναι δικό σας. 
Ακούστε: η Τατιάνα Ιβάνοβνα δε θέλει να μείνει εδώ ούτε μισό λεπτό. Τι περισσότερο θέλετε; 
Δε θέλω ν' ακούσω ούτε μια λέξη παραπάνω — ακούτε; σας παρακαλώ! Και επιθυμώ πολύ ν' 
αποφύγω κάθε άλλη εξήγηση — για καλό δικό σας. 

 Αλλά εδώ ο Ομπνόσκιν έχασε τόσο το ηθικό του που άρχισε να λέει απίστευτες ανοησίες. 

 —Μη με περιφρονείτε, Γιεγκόρ Ιλίτς — μόνο που δεν έκλαιγε από ντροπή, και με τη ματιά του 
κάθε λίγο και λιγάκι στην πόρτα από φόβο να μην τον ακούσουν — για όλ' αυτά δε φταίω, 
αλλά η μαμά. Δεν το έκανα από συμφέρον, Γιεγκόρ Ιλίτς — να, έτσι, στα κουτουρού· δε λέω, 
και από συμφέρον, Γιεγκόρ Ιλίτς... μα το έκανα με καλό σκοπό, Γιεγκόρ Ιλίτς: τα χρήματα θα 
πιάνανε τόπο... θα βοηθούσα τους φτωχούς. Ήθελα ακόμα να βοηθήσω στον εκσυγχρονισμό 
της παιδείας και ονειρευόμουν να οργανώσω ένα σύστημα υποτροφιών στο πανεπιστήμιο... 
Ιδού πώς ήθελα να διαθέσω τα πλούτη μου, Γιεγκόρ Ιλίτς· κι όχι για τίποτ' άλλο, Γιεγκόρ Ιλίτς... 

 Όλοι μας, ξαφνικά νιώσαμε ντροπή. Ο Μιζίντσικοφ μάλιστα κοκκίνισε και γύρισε αλλού το 
πρόσωπό του· ο θείος συγχύστηκε, δεν ήξερε τι να πει. 

 —Καλά τώρα, καλά, αρκετά! είπε καμιά φορά. Ησύχασε, Πάβελ Σιμιόνιτς. Τι να κάνουμε! 
Συμβαίνουν αυτά... Αν θέλεις, έλα μαζί μας, να σου κάνουμε και το τραπέζι... εγώ, ξέρεις, θα 
χαρώ, πολύ θα χαρώ... 

Αλλά ο κύριος Μπαχτσιέγιεφ φέρθηκε αλλιώτικα. 

 —Άκου υποτροφίες! ούρλιαξε, κουράγιο που το είχε! Χαρά του είναι ν' αρπάζει από τον 
καθένα... Παντελόνι δεν έχει να φορέσει, υποτροφίες ονειρευόταν να οργανώσει! Αχ εσύ 
κουρελή μου, ε, κουρελή μου! Έβαλες στο χέρι μια τρυφερή καρδιά! Και πού είναι η 
συγγένισσά σου; πού κρύφτηκε; Κόβω το κεφάλι μου, αν δεν είναι κάπου εκεί, πίσω από το 
παραβάν, ή θα χώθηκε κάτω από το κρεβάτι — από το φόβο της. 

—Στιεπάν, Στιεπάν! του 'βαλε τις φωνές ο θείος. 

 Ο Ομπνόσκιν κοκκίνισε και δοκίμασε να διαμαρτυρηθεί· μα προτού προλάβει ν' ανοίξει το 
στόμα του, άνοιξε η πόρτα και μπήκε στην κάμαρα η Ανφίσα Πετρόβνα, αγριεμένη, με τα μάτια 



της να πετάνε φωτιές, κατακόκκινη από μίσος. 

 —Τι συμβαίνει; τι έγιν' εδώ πέρα; έβαλε τις φωνές. Εσείς, Γιεγκόρ Ιλίτς, παραφέρεστε μέσα σ' 
ένα τίμιο σπίτι με την παρέα σας, φοβίζετε τις γυναίκες, δίνετε διαταγές!... Με τι μοιάζει αυτό; 
Δόξα σοι ο θεός, Γιεγκόρ Ιλίτς, δεν ξεμωράθηκα ακόμα! Κι εσύ, παλιόπαιδο! συνέχισε να 
ουρλιάζει, βάζοντάς τα τώρα με το μικρό γιο της, τι μυξοκλαίς μπροστά τους! Ρεζιλεύουν τη 
μάνα σου μέσα στο σπίτι της κι εσύ καμαρώνεις και τους κοιτάζεις με ανοιχτό το στόμα! 
Παλικάρι να δουν τα μάτια μου — νερόβραστος είσαι, καημένε! 

 Η χτεσινή τρυφερότητα, η φινέτσα της ακόμα και τα φασαμέν της είχαν πάει περίπατο. Η 
Ανφίσα Πετρόβνα ήταν τώρα μια πραγματική στρίγκλα, μια στρίγκλα χωρίς μάσκα. 

 Ο θείος, μόλις την είδε, βιάστηκε να πάρει από το χέρι την Τατιάνα Ιβάνοβνα κι έκανε να βγει 
από την κάμαρα· μα η Ανφίσα Πετρόβνα δεν άργησε καθόλου να του κλείσει το δρόμο. 

—Δε θα σας αφήσω να βγείτε από δω μέσα, Γιεγκόρ Ιλίτς! πήρε ξανά φωτιά. Με ποιο δικαίωμα 
παίρνετε με τη βία την Τατιάνα Ιβάνοβνα; Σας κακοφάνηκε που ξέφυγε από τα βρόμικα δίχτυα 
σας που την είχατε τυλίξει μαζί με τη μαμά σας και το βλάκα τον Φομά Φομίτς! Θα θέλατε να 
την παντρευτείτε και ο ίδιος από άθλιο, ταπεινό συμφέρον. Να με συγχωρείτε, αλλά εδώ 
σκέφτονται πιο ευγενικά! Η Τατιάνα Ιβάνοβνα, βλέποντας ότι κάτι σχεδιάζουν στο σπίτι σας σε 
βάρος της, ότι θα την καταστρέψουν, εμπιστεύτηκε την τύχη της στον Παβλούσια [Ομπνόσκιν]. 
Αυτή η ίδια του ζήτησε, να το πούμε έτσι, να τη γλιτώσει από τα δίχτυα σας· αναγκάστηκε να 
φύγει από σας νύχτα — να πού την είχατε καταντήσει! Έτσι δεν είναι, Τατιάνα Ιβάνοβνα; Πώς 
τολμάτε να μπαίνετε μια ολόκληρη συμμορία σ' ένα τίμιο αρχοντικό για να πάρετε με τη βία 
μια ευγενική κοπέλα αδιαφορώντας για τις φωνές της και τα δάκρυά της; Εγώ δεν το επιτρέπω! 
δεν το επιτρέπω, ακούτε; Εγώ δεν τρελάθηκα!... Η Τατιάνα Ιβάνοβνα θα μείνει εδώ, γιατί το 
θέλει η ίδια! Πάμε, Τατιάνα Ιβάνοβνα, δεν έχουμε καμιά όρεξη να τους ακούμε! Είναι εχθροί 
σας, και όχι φίλοι! Μη φοβάστε, πάμε! Τώρα, αμέσως εγώ θα τους διώξω! 

 —Όχι, όχι! φώναξε τρομαγμένη η Τατιάνα Ιβάνοβνα, δε θέλω, δε θέλω! Τι σύζυγος μπορεί να 
είναι αυτός; Δε θέλω να παντρευτώ το γιο σας! Τι άντρας μου θα 'ταν αυτός; 

 —Δε θέλετε! δε θέλετε! έβαλε τις φωνές η Ανφίσα Πετρόβνα κοντανασαίνοντας πικρόχολα. 
Ήρθατε δω και δε θέλετε να μείνετε; Αφού είν' έτσι, τότε πώς τολμήσατε να μας ξεγελάσετε; 
Αφού είν' έτσι, τότε πού βρήκατε το θάρρος να του υποσχεθείτε γάμο, να φύγετε κρυφά, μαζί 
του νύχτα, να συνδεθείτε μαζί του μόνη σας, και να βάλετε κι εμάς σε μπελάδες και έξοδα; Ο 
γιος μου έχασε ίσως έναν τίμιο γάμο εξαιτίας σας! Μπορεί να 'χασε, ποιος ξέρει, και δέκα-
είκοσι χιλιάδες από προίκα εξαιτίας σας. Όχι! θα πληρώσετε, και θα πληρώσετε τώρα διπλά· 
έχουμε αποδείξεις: φύγατε νύχτα, κρυφά... και... 

 Μα εμείς δεν κάτσαμε ν' ακούμε τις φλυαρίες της. Μαζευτήκαμε γύρω από το θείο, 
προχωρήσαμε παραμερίζοντας την Ανφίσα Πετρόβνα και βγήκαμε στη βεράντα. Η άμαξα ήταν 
έτοιμη. 

—Αυτά τα κάνουν μόνο οι άτιμοι, μόνο οι πρόστυχοι! φώναζε η Ανφίσα σαν λυσσασμένη. Θα 
σας καταγγείλω, θα πληρώσετε γι' αυτό που κάνετε! Τατιάνα Ιβάνοβνα! να ξέρετε — πηγαίνετε 
σ' ένα πρόστυχο σπίτι! Δεν μπορείτε να παντρευτείτε τον Γιεγκόρ Ιλίτς· έχει την ερωμένη του 



κάτω από τη μύτη σας την γκουβερνάντα των παιδιών του!... 

 Ο θείος ταράχτηκε, κιτρίνισε, δάγκωσε το χείλι κι έτρεξε να ταχτοποιήσει την Τατιάνα 
Ιβάνοβνα πάνω στην άμαξα. Εγώ είχα περάσει στην άλλη πλευρά της άμαξας και περίμενα τη 
σειρά μου για ν' ανεβώ· ξαφνικά βρέθηκε δίπλα μου ο Ομπνόσκιν — μ' έπιασε από το μπράτσο. 

 —Τουλάχιστο, επιτρέψτε μου να επικαλεστώ τη φιλία σας! είπε σφίγγοντας δυνατά το χέρι 
μου και με μια έκφραση απελπισίας στο πρόσωπο. 

—Ποια φιλία; είπα με το ένα πόδι στο σκαλί της άμαξας. 

 —Α, έτσι, ε! Κι εγώ χτες που σας ξεχώρισα από τους άλλους — να, είπα, ένας μορφωμένος 
άνθρωπος! Μην κατηγορείτε μένα... Η μαμά με κατάφερε, και μάλιστα στα κρυφά. Εγώ έχω 
κλίση στη λογοτεχνία, σας το λέω να το ξέρετε· κι αυτά όλα τα δημιούργησε η μαμά. 

—Το πιστεύω, το πιστεύω, είπα εγώ, αντίο! 

 Καθίσαμε όλοι και ξεκινήσαμε. Οι φωνές και οι κατάρες της Ανφίσα Πετρόβνα έφταναν ως τ' 
αφτιά μας· απ' όλα τα παράθυρα του σπιτιού φάνηκαν ξαφνικά κάποια άγνωστα πρόσωπα που 
μας κοίταζαν φοβεριστικά. 

 Πάνω, μέσα στην άμαξα βολευτήκαμε τώρα πέντε· μόνο που ο κύριος Μπαχτσιέγιεφ άλλαξε 
θέση με τον Μιζίντσικοφ: ο πρώτος από τη θέση του αμαξά πήγε και κάθισε απέναντι στην 
Τατιάνα Ιβάνοβνα. Η κοπέλα ήταν πολύ ευχαριστημένη που την είχαμε πάρει, αλλά έκλαιγε 
συνέχεια. Ο θείος την παρηγορούσε όσο μπορούσε. Ο ίδιος ήταν μελαγχολικός και σκεφτικός: 
ήταν φανερό πως τα λόγια που του είχε πετάξει η Ανφίσα Πετρόβνα για τη Νάστιενκα τον 
στενοχώρησαν πολύ. Έτσι κι αλλιώς, η επιστροφή μας θα τελείωνε χωρίς απρόοπτα, αν δεν 
είχαμε παρέα μας τον κύριο Μπαχτσιέγιεφ. 

Καθισμένος απέναντι από την Τατιάνα Ιβάνοβνα, έδειχνε σαν να καθόταν πάνω σ' αναμμένα 
κάρβουνα· δεν μπορούσε να βλέπει γύρω του αδιάφορος· στριφογύριζε στη θέση του, 
κοκκίνιζε σαν αστακός με τα μάτια του να παίζουν ανήσυχα, παθιασμένα· κάθε φορά που ο 
θείος άρχιζε να παρηγορεί την Τατιάνα Ιβάνοβνα, ο χοντρός γινόταν θηρίο και μούγκριζε σαν το 
μπουλντόγκ που το μαλώνουν· ο θείος τον κοίταζε φοβισμένος. Τέλος, η Τατιάνα Ιβάνοβνα, 
βλέποντας την παράξενη ψυχολογική κατάσταση του αντικρινού της, άρχισε να τον κοιτάζει 
καλά-καλά· ύστερα κοίταξε εμάς, χαμογέλασε και ξαφνικά, αρπάζοντας το ομπρελίνο της, 
άγγιξε με μια χαριτωμένη κίνηση ελαφρά τον κύριο Μπαχτσιέγιεφ στον ώμο. 

 —Τρελέ! είπε με την πιο γοητευτική χάρη κι άνοιξε τη βεντάλια της. 

 Αυτό το μικρό επεισόδιο στάθηκε η σταγόνα για να ξεχειλίσει το ποτήρι. 

 —Πω-ω-ώς; ούρλιαξε ο χοντρός, τι είπατε, μαντάμ; Σπουδαίο, βλέπω, το ενδιαφέρον σας για 
μένα! 

 —Τρελέ! τρελέ! ξαναείπε η Τατιάνα Ιβάνοβνα και ξαφνικά έβαλε τα γέλια με χειροκροτήματα. 



—Στάσου! φώναξε ο Μπαχτσιέγιεφ στον οδηγό. Στάσου! 

 Σταματήσαμε. Ο Μπαχτσιέγιεφ άνοιξε την πορτούλα κι ετοιμάστηκε να κατεβεί από την 
άμαξα. 

 —Τι έπαθες, Στιεπάν Αλιεξέιτς; πού πας; του φώναξε σαστισμένος ο θείος. 

 —Όχι, παρακαλώ να με αφήσετε ήσυχο! αρκετά! απάντησε ο χοντρός τρέμοντας από 
αγανάχτηση — να βουλιάξει όλος ο κόσμος! εγώ γέρασα, μαντάμ, αλλού τα ερωτικά σας 
τερτίπια. Προτιμώ να πεθάνω στο δρόμο... Αντίο, μαντάμ, κομάν-βου-πορτέ-βου! 

 Και τράβηξε μπροστά με τα πόδια. Η άμαξα ακολουθούσε αργά. 

 —Στιεπάν Αλιεξέιτς! του φώναξε ο θείος που είχε χάσει πια την υπομονή του. Μην κάνεις 
ανοησίες, αρκετά, έλα, ανέβα! έχουμε αργήσει! 

 —Κάντε τη δουλειά σας! είπε ο Στιεπάν Αλιεξέγιεβιτς λαχανιάζοντας από την πεζοπορία, γιατί, 
από το πάχος του, είχε ξεμάθει να περπατάει. 

—Τρέξε ολοταχώς! φώναξε ο Μιζίντσικοφ στον οδηγό. 

 —Τ' είν' αυτά! τ' είν' αυτά! όχι! σταμάτα! έβαλε τις φωνές ο θείος, μα η άμαξα είχε πάρει πια 
δρόμο. Ο Μιζίντσικοφ δεν είχε γελαστεί: η ιδέα του καρποφόρησε. 

 —Ε, στάσου, στάσου! ακούστηκε πίσω μας μια κραυγή απελπισίας. Στάσου, κάθαρμα! στάσου, 
θεοπάλαβε!... 

 Ο χοντρός μάς έφτασε, κουρασμένος, μισολιπόθυμος, ιδρωμένος, με λυμένο το λαιμοδέτη και 
το καπέλο στο χέρι. Αμίλητος και μουτρωμένος ανέβηκε στην άμαξα, κι αυτή τη φορά του 
παραχώρησα εγώ τη θέση μου· τουλάχιστον, δεν καθόταν τώρα απέναντι στην Τατιάνα 
Ιβάνοβνα που σ' όλη αυτή τη σκηνή κρατούσε την κοιλιά της από τα γέλια, χειροκροτούσε, και 
σ' όλη την υπόλοιπη διαδρομή δεν μπορούσε να κοιτάζει αδιάφορα τον Στιεπάν Αλιεξέγιεβιτς. 
Αυτός, από την πλευρά του, ως το σπίτι δεν άνοιξε το στόμα του — παρακολουθούσε πώς 
γύριζε ο πισινός τροχός. 

 Ήταν πια μεσημέρι που φτάσαμε στο χωριό. Εγώ πήγα ίσια στο περίπτερό μου όπου δεν 
άργησε να φανεί ο Γαβρίλα. Ήθελα ν' αρχίσω να τον ρωτάω με περιέργεια, μα, πίσω του 
σχεδόν, μπήκε ο θείος, και τον έδιωξε. 



2 
ΝΕΟΤΕΡΑ 

—ΕΓΩ, ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ, ήρθα για λίγο, άρχισε να λέει βιαστικά — έτρεξα να σου πω τα νέα... Εγώ τα 
'μαθα κιόλας όλα. Κανείς απ' αυτούς σήμερα, ακόμα ούτε και στη λειτουργία, δε βρισκόταν 
εδώ, εξόν από τον Ιλιούσια, τη Σάσια και τη Νάστιενκα. Η μαμά, λένε, βρισκόταν σε κακά χάλια 
— εντριβές, πράγματα, τρόμαξαν να την κάνουν καλά. Τώρα ετοιμάζουν επίσκεψη στον Φομά, 
και καλούν και μένα. Δεν ξέρω τι να κάνω: να συγχαρώ ή όχι τον Φομά για τη γιορτή — πολύ 
σπουδαίο γεγονός! Και, τέλος, πώς θα το πάρουν εκεί όλο αυτό το... μουσικό κομμάτι; 
Φοβάμαι, Σεριόζια, και προαισθάνομαι... 

 —Ίσα-ίσα, θείε, βιάστηκα να του πω κι εγώ, όλα θα ταχτοποιηθούν πολύ όμορφα. Έτσι κι 
αλλιώς, εσείς τώρα δεν μπορείτε με κανέναν τρόπο να παντρευτείτε την Τατιάνα Iβάνοβνα — 
πρώτον και κύριο! Αυτό ήθελα να σας το πω και στο δρόμο, στην επιστροφή μας. 

 —Έτσι, έτσι, παιδί μου. Μα δεν είναι μόνο αυτό· σε όλα, φυσικά βάζει το χέρι του ο θεός, όπως 
το λες κι εσύ· μα άλλο θέλω να πω... Η καημένη η Τατιάνα Ιβάνοβνα! Τι τραβάει κι αυτή!... Ο 
πρόστυχος, ο παλιάνθρωπος ο Ομπνόσκιν. Και γιατί τον λέω εγώ «πρόστυχο»; το ίδιο, τάχα, δε 
θα είχα κάνει κι εγώ, αν ήθελα να την παντρευτώ; Μα, τι να σου πω, δεν πρόκειται τώρα γι' 
αυτό... Δε μου λες, άκουσες τι πέταξε κείνη η ελεεινή η Ανφίσα για τη Νάστια; 

 —Άκουσα, θείε. Καταλάβατε όμως ότι τώρα πρέπει να βιαστείτε; 

 —Χωρίς άλλο, και με κάθε θυσία! απάντησε ο θείος. Έφτασε η επίσημη στιγμή. Μόνο που για 
ένα εμείς οι δυο δε σκεφτήκαμε χτες, παιδί μου· εγώ το σκεφτόμουν απόψε και το μελετούσα 
όλη τη νύχτα: θα θελήσει να με παντρευτεί, άραγε — αυτό είναι! 

 —Να με συγχωρείτε, θείε, αλλά η ίδια είπε πως σας αγαπάει... 

 —Για να προσθέσει όμως ότι «βγάλτε το από το νου σας ότι θα παντρευτώ εσάς». 

 —Εχ, καημένε θείε κι εσύ! αυτό έτσι το λένε· κι εξάλλου, σήμερα έχουμε άλλη κατάσταση. 

 —Έτσι νομίζεις; Όχι, παιδί μου Σεργκέι, το ζήτημα αυτό είναι λεπτό, τρομερά λεπτό! Χμ! Το 
ξέρεις πως, μόλο που ήμουν μελαγχολικός, όλη τη νύχτα η καρδιά μου χοροπηδούσε από 
ευτυχία;.. Άντε, τώρα, γεια σου, φεύγω. Με περιμένουν — άργησα κιόλας. Πετάχτηκα έτσι για 
να πούμε δυο κουβέντες. Αχ, θε μου! φώναξε ξαναγυρίζοντας, ξέχασα το σπουδαιότερο! Ξέρεις 
κάτι: του 'γραψα, του Φομά! 

—Πότε; τη νύχτα; 

 —Ναι, τη νύχτα· και το πρωί, με το χάραμα, έστειλα το σημείωμα με τον Βιντοπλιάσοφ. Του τα 
παράστησα, παιδί μου, όλα σε δυο κόλλες χαρτί, καθαρά και ξάστερα — μ' ένα λόγο, ότι 
πρέπει, δηλαδή, πρέπει χωρίς άλλο να κάνω, καταλαβαίνεις; να κάνω επίσημη πρόταση για 
γάμο στη Νάστιενκα. Τον παρακάλεσα να μην πει τίποτα σε κανέναν για το ραντεβού στο 
περιβόλι, και, τέλος πάντων, προσπάθησα να συγκινήσω την ευγενική ψυχή του για να τον 



κάνω να με βοηθήσει κοντά στη μαμά. Εγώ, παιδί μου, κακώς έκανα που του 'γραψα, μα το 
είχε ανάγκη η καρδιά μου, και, σου το λέω, έκλαιγα την ώρα... 

—Και απάντηση; καμιά; 

—Όχι ακόμα· μόνο που χτες, την ώρα που μαζευόμαστε για την καταδίωξη, συναντηθήκαμε 
τυχαία στο διάδρομο — ήταν με τις πιτζάμες, παντούφλες και καλπάκι — συνηθίζει να κοιμάται 
με το καλπάκι: πήγαινε, φαίνεται, για κάπου. Δε μου 'πε τίποτα — ούτε και με κοίταξε μάλιστα. 
Εγώ του 'ριξα μια ματιά — μπα! τίποτα! 

 —Θείε, μην ελπίζετε τίποτα απ' αυτόν: ζημιά θα σας κάνει. 

 —Όχι, όχι, παιδί μου, μην το λες! έβαλε τις φωνές ο θείος, κουνώντας τα χέρια, είμαι βέβαιος 
ότι θα με βοηθήσει. Σ' αυτόν κιόλας στηρίζω την τελευταία μου ελπίδα. Θα καταλάβει· θα 
εκτιμήσει. Είναι γκρινιάρης, πεισματάρης — δεν αντιλέγω· μα μόλις ο κόμπος φτάσει στο χτένι, 
τότε που θα μου χρειαστεί κουράγιο, αυτός θα λαμποκοπήσει σαν μαργαριτάρι... ακριβώς σαν 
μαργαριτάρι. Αυτά εσύ τα λες, γιατί δεν τον γνώρισες σ' όλο το μεγαλείο του... Αλλά, θε μου! 
αν πραγματικά έχει διαδώσει το χτεσινό μυστικό, τότε... δεν ξέρω κι εγώ τότε τι θα γίνει, 
Σεργκέι! Τι θα 'χει μείνει στον κόσμο που να μην το πιστέψεις; Μα όχι, δεν μπορεί να είναι ένας 
τέτοιος παλιάνθρωπος. Εγώ είμαι στρογγυλό μηδενικό μπροστά του! Μην κουνάς το κεφάλι, 
παιδί μου: αλήθεια στο λέω: στρογγυλό μηδενικό! 

 —Γιεγκόρ Ιλίτς! η μαμά ανησυχεί για σας, ακούστηκε από κάτω η ενοχλητική φωνή της 
Περεπελίτσινα που, ίσως, είχε ακούσει από το ανοιχτό παράθυρο όλη την κουβέντα μας. Σας 
ψάχνουν σ' όλο το σπίτι και δεν μπορούν να σας βρουν πουθενά. 

 —Θε μου, άργησα! Κακό που με βρήκε! αναστατώθηκε ο θείος. Για όνομα του θεού, ντύσου, 
παιδί μου, κι έλα γρήγορα εκεί! Ήρθα και σε φώναξα για να πάμε μαζί... Έρχομαι, έρχομαι, 
Άννα Νίλοβνα, έρχομαι! 

 Μένοντας μονάχος, θυμήθηκα τη χτεσινή συνάντησή μου με τη Νάστιενκα, και χάρηκα γιατί 
δεν είχα πει στο θείο τίποτα σχετικά μ' αυτή: θα τον είχα στενοχωρήσει ακόμα πιο πολύ. 
Πρόβλεπα μεγάλη θύελλα, και δεν μπορούσα να καταλάβω πώς ο θείος θα κανονίσει τη 
δουλειά του και θα κάνει την πρόταση στη Νάστιενκα. Το ξαναλέω: παρ' όλη την πίστη που έχει 
στην ευγένεια της ψυχής του [του Φ.Φ.], εγώ αμφιβάλλω, άθελά μου, αν πετύχει. 

 Όπως και να 'ναι, έπρεπε να βιαστώ. Θεωρούσα τον εαυτό μου υποχρεωμένο να τον βοηθήσω, 
και βιάστηκα να ντυθώ· μα όσο και να βιαζόμουν θέλοντας να ντυθώ καλύτερα, 
καθυστερούσα. Μπήκε ο Μιζίντσικοφ. 

 —Για σας έρχομαι, είπε. Ο Γιεγκόρ Ιλίτς σας παρακαλεί να κάνετε γρήγορα. 

—Πάμε! 

Ήμουν πια έτοιμος. Φύγαμε. 

—Τι νέα έχουμε; ρώτησα στο δρόμο. 



 —Είναι μαζεμένοι όλοι στο διαμέρισμα του Φομά, μου είπε ο Μιζίντσικοφ. Ο Φομά δεν πάει 
κόντρα, κάτι έχει στο νου του, είναι λιγόλογος, μουρμουρίζει. Φίλησε μάλιστα τον Ιλιούσια, κι 
αυτό, βέβαια, ευχαρίστησε πολύ τον Γιεγκόρ Ιλίτς. Χτες ακόμα παράγγειλε με την 
Περεπελίτσινα πως δε θα δεχτεί συγχαρητήρια για την ονομαστική του γιορτή — ήθελε, λέει, 
μόνο να δοκιμάσει... Η γριούλα, μόλο που μυρίζει σπίρτο, είναι τώρα ήρεμη, γιατί βλέπει πως ο 
Φομά είναι με τις καλές του. Για την ιστορία μας κανείς δε βγάζει τσιμουδιά, λες και δεν έγινε 
τίποτα· δε μιλάνε γιατί δε μιλάει ο Φομά. Όλο το πρωί δε δέχτηκε κανέναν, αν και η γριούλα 
προσευχόταν χωρίς εμάς σ' όλους τους αγίους να την επισκεφτεί αυτός για συμβουλές· μα και 
η ίδια ξεροστάλιαζε στην πόρτα του· αυτός όμως ήταν κλειδωμένος και απαντούσε από μέσα 
ότι προσεύχεται για το ανθρώπινο γένος ή κάτι τέτοιο. Κάτι σχεδιάζει: το δείχνει το ύφος του. Ο 
Γιεγκόρ Ιλίτς δεν είναι σε θέση να καταλάβει τίποτα από το ύφος του και γι' αυτό είναι 
ενθουσιασμένος που ο Φομά είναι καλόβολος τώρα — ένα πραγματικό μωρό, σας λέω! Ο 
Ιλιούσια έγραψε κάποιο ποίημα, κι έστειλαν εμένα να σας βρω. 

—Και η Τατιάνα Ιβάνοβνα; 

—Τι η Τατιάνα Ιβάνοβνα; 

—Είναι κει, μαζί τους; 

—Όχι· είναι στο δωμάτιό της, είπε ξερά ο Μιζίντσικοφ. Ξεκουράζεται και κλαίει. Μπορεί και να 
ντρέπεται. Μαζί της έχει τώρα κι αυτή... την γκουβερνάντα. Τ' είν' αυτό; Θα 'χουμε μπουρίνι, 
φαίνεται. Κοιτάξτε στον ουρανό! 

 —Έτσι φαίνεται, είπα και κοίταξα το μαύρο σύννεφο στο μακρινό ορίζοντα. 

Σε λίγο ανεβαίναμε στη βεράντα. 

 —Φανταστείτε τι διαγωγή έδειξε ο Ομπνόσκιν, ε; δεν μπόρεσα να κρατηθώ — ήθελα να 
δοκιμάσω σχετικά τον Μιζίντσικοφ. 

 —Μη μου μιλάτε για δαύτον! Μη μου αναφέρετε αυτό το προστυχόμουτρο! έβαλε τις φωνές 
σταματώντας απότομα, κόκκινος και χτυπώντας κάτω το πόδι του. Ο ηλίθιος! ο ηλίθιος! Να 
καταστρέψει μια τόσο θαυμάσια υπόθεση, μια τόσο φωτεινή ιδέα! Ακούστε: εγώ, βέβαια, 
είμαι ένας γάιδαρος, που δεν είχα καταλάβει τις ατιμίες του — το παραδέχομαι επίσημα, και 
ίσως να θέλατε κι εσείς ν' ακούσετε αυτή την ομολογία μου. Μα σας ορκίζομαι, αν αυτός είχε 
βρει έναν τρόπο να ταχτοποιήσει αυτά όλα όπως έπρεπε, εγώ ίσως και να τον συγχωρούσα! Ο 
ηλίθιος, ο ηλίθιος! Και πώς υποφέρουν, πώς ανέχονται τέτοια άτομα ο καλός κόσμος! Πώς δεν 
τα εξορίζουν στη Σιβηρία, στα κάτεργα! Αλλά γελιούνται — εμένα δεν μπορεί κανείς να μου 
βάλει τα γυαλιά! Σήμερα εγώ έχω, τουλάχιστο, πείρα, και θα το τραβήξουμε. Έχω στο μυαλό 
μου τώρα μια καινούργια σκέψη... Θα συμφωνήσετε κι εσείς ο ίδιος: είναι, τάχα, σωστό να 
χάσει κανείς μια υπόθεσή του μόνο και μόνο γιατί κάποιος ξένος ηλίθιος έκλεψε την ιδέα του 
και δεν μπόρεσε να την ξεκινήσει, να την κάνει πράξη. Αυτό είναι μεγάλη αδικία! Και, τέλος, 
αυτή η Τατιάνα είναι ανάγκη να παντρευτεί — αυτός είναι ο προορισμός της, βρε αδερφέ! Και 
αν μέχρι σήμερα δε βρέθηκε κανείς να την κλείσει στο φρενοκομείο, αυτό συμβαίνει γιατί 
υπάρχει περιθώριο να την παντρευτεί κάποιος. Κι εδώ είναι που θα σας εμπιστευτώ την 
καινούργια μου ιδέα... 



 —Καλά, καλά, ας τ' αφήσουμε γι' αργότερα, του 'κοψα τη φόρα — να, φτάσαμε τώρα. 

—Ωραία, ωραία, αργότερα! είπε κι ο Μιζίντσικοφ στραβώνοντας το στόμα του σ' ένα 
σπασμωδικό χαμόγελο. Μα τώρα... Ε! πού πάτε; Σας είπα: κατευθείαν στου Φομά Φομίτς! 
Ακολουθήστε με — πρώτη φορά πηγαίνετε κει, έτσι; Θα δείτε μια άλλη κωμωδία. Γιατί το 
πράγμα κατάντησε κωμωδία... 



3 
Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΙΛΙΟΥΣΙΑ 

Ο ΦΟΜΑ κρατούσε δυο μεγάλα και ωραία δωμάτια· ήταν μάλιστα και τα πιο καλοφτιαγμένα 
στο σπίτι. Ο «μέγας ανήρ» ζούσε μέσα σε μεγάλη πολυτέλεια. Καινούργιες ταπετσαρίες στους 
τοίχους, μεταξωτές παρδαλές κουρτίνες στα παράθυρα, θερμάστρα, μαλακή, κομψή επίπλωση 
— όλα έδειχναν πως οι οικοδεσπότες είχαν μη βρέξει και μη στάξει τον Φομά Φομίτς. Γλάστρες 
με λουλούδια στόλιζαν τα παράθυρα, και άλλες ήταν πάνω σε μαρμάρινα τραπέζια κοντά στα 
παράθυρα. Στη μέση του γραφείου ήταν στημένο ένα μεγάλο τραπέζι με κόκκινη τσόχα — ήταν 
φορτωμένο με βιβλία και χειρόγραφα. Το θαυμάσιο μπρούντζινο μελανοδοχείο, οι πένες και οι 
κοντυλοφόροι που τα φροντίζει ο Βιντοπλιάσοφ μαρτυρούσαν τις πολλές πνευματικές ασχολίες 
του Φομά Φομίτς. Με την ευκαιρία θα πω εδώ ότι ο Φομά, έχοντας ζήσει εδώ σχεδόν οχτώ 
χρόνια, δεν είχε σκαρώσει τίποτα της προκοπής. Αργότερα που θα φύγει για να βρει καλύτερη 
τύχη, θα βρούμε και θα εξετάσουμε κάτι χειρόγραφα που άφησε πίσω του· όλα τους δεν άξιζαν 
ούτε ένα καπίκι. Θα βρούμε, για παράδειγμα, την αρχή ενός ιστορικού μυθιστορήματος με 
θέμα τη ζωή στο Νόβγκοροντ, τον 7ο αιώνα· ένα απαίσιο ποίημα με τίτλο «Αναχωρητής σε 
νεκροταφείο», χωρίς ρίμα· μια ακατανόητη κριτική για τη σημασία και το χαρακτήρα του 
Ρώσου μουζίκου και για τον τρόπο συμπεριφοράς απέναντί του, και, τέλος, ένα διήγημα με τον 
τίτλο: «Η κόμισσα Βλόνσκαγια», στη μεγαλοκοσμική κοινωνία, κι αυτό παρατημένο στη μέση. 
Αυτά βρήκαμε όλα κι όλα. Έτσι κι αλλιώς, ο Φομά Φομίτς ανάγκαζε το θείο να ξοδεύει κάθε 
χρόνο μεγάλα ποσά για συνδρομές σε βιβλία και περιοδικά. Πολλά απ' αυτά έμεναν με άκοπα 
τα φύλλα. Αργότερα εγώ τον έβρισκα συχνά να διαβάζει Πολ-ντε-Κοκ που τον έκρυβε απ' όλους 
κάπου σε άγνωστο μέρος. Από μια τζαμένια πόρτα του γραφείου μπορούσε να βγει κανείς στην 
αυλή του σπιτιού. 

Είδαν κι έπαθαν να μας περιμένουν. Ο Φομά Φομίτς καθόταν σε μια αναπαυτική πολυθρόνα 
φορώντας ένα μακρύ σουρτούκο, αλλά χωρίς λαιμοδέτη. Ήταν αμίλητος και σκεφτικός. 
Βλέποντάς μας να μπαίνουμε, σήκωσε λίγο τα φρύδια και κοίταξε εμένα με περιέργεια. 
Υποκλίθηκα· μου απάντησε με μια ελαφρά υπόκλιση, όσο να 'ναι, αρκετά ευγενική. Η γιαγιά, 
βλέποντας ότι ο Φομά με υποδέχεται με καλοσύνη, με κοίταξε χαμογελώντας και κουνώντας 
μου φιλικά το κεφάλι. Η καημένη, δεν περίμενε πρωινιάτικα ότι ο καλός της θ' ακούσει τόσο 
ήρεμος το νέο για το «μουσικό κομμάτι» με την Τατιάνα Ιβάνοβνα, και γι' αυτό τώρα χάρηκε 
πολύ, μόλο που τα πρωινά ξυπνούσε σε κακά χάλια. Κοντά στο τραπέζι της στεκόταν, όπως 
συνήθως, η Περεπελίτσινα με σφιγμένα τα χείλη — μια κλωστή έβλεπες, λες, στη θέση τους — 
χαμογελώντας πικρόχολα και τρίβοντας το ένα με τ' άλλο τα κοκαλιάρικα χέρια της. Πλάι στη 
στρατηγίνα είχαν βολευτεί αμίλητες, δυο γριές από το προσωπικό της, οι πιο μυαλωμένες. 
Ήταν ακόμα κάποια περαστική καλόγρια και μια τσιφλικού γειτόνισσα, κι αυτή αμίλητη, που 
πέρασε ύστερα από τη λειτουργία για να συγχαρεί τη στρατηγίνα με την ευκαιρία της γιορτής. 
Η θεία Πρασκόβια Ιλίνιτσνα καθόταν μαζεμένη σε μια γωνιά και κοίταζε ανήσυχη μια τον Φομά 
Φομίτς και μια τη μαμά. Ο θείος καθόταν στην πολυθρόνα του με τη συνηθισμένη χαρά του να 
λάμπει στα μάτια του. Μπροστά στεκόταν ο Ιλιούσια φορώντας το κόκκινο γιορταστικό του 
πουκάμισο, με καλοχτενισμένα τα σγουρά μαλλιά του, όμορφος σαν αγγελούδι. Η Σάσια και η 
Νάστιενκα του είχαν μάθει κρυφά κάποια ποιηματάκια για να κάνουν τον πατέρα να χαρεί τις 
επιτυχίες του γιου στα γράμματα. Ο θείος έκλαιγε σχεδόν από ευτυχία: η αναπάντεχη 
καλοσύνη του Φομά, η χαρά της στρατηγίνας, η ονομαστική γιορτή του Ιλιούσια, τα ποιήματα 
— αυτά όλα τον είχαν ενθουσιάσει, και είχε στείλει χαρούμενος να με φωνάξουν για να είμαι κι 



εγώ από νωρίς παρών στη γενική ευτυχία, και για ν' ακούσω τα ποιήματα. Η Σάσια και η 
Νάστιενκα που μπήκαν λίγο ύστερα από μας πήγαν και στάθηκαν κοντά στον Ιλιούσια. Η Σάσια 
γελούσε κάθε λίγο και λιγάκι — ήταν ευτυχισμένη σαν παιδί. Η Νάστιενκα την κοίταζε 
χαμογελώντας, μόλο που είχε μπει, πριν από ένα λεπτό, χλομή και στενοχωρημένη. Μόνο αυτή 
υποδέχτηκε και καθησύχασε την Τατιάνα Ιβάνοβνα μόλις γύρισε από την περιπέτειά της, και 
της έκανε συντροφιά στο δωμάτιό της στο πάνω πάτωμα. Ο ζωηρός Ιλιούσια δεν μπορούσε, 
λες, να συγκρατήσει τα γέλια μπροστά στις δυο δασκάλες του. Όλα έδειχναν πως και οι τρεις 
τους ετοιμάζουν κάποιο ξεκαρδιστικό αστείο που, όπου να 'ναι, θα το φανέρωναν... Εγώ είχα 
ξεχάσει τον Μπαχτσιέγιεφ. Καθόταν μακριά-μακριά σε μια καρέκλα, κόκκινος συνέχεια από το 
θυμό του, αμίλητος, φούσκωνε-ξεφούσκωνε, ξεφυσούσε — μ' ένα λόγο, έπαιζε έναν αρκετά 
σκοτεινό ρόλο στην οικογενειακή γιορτή. Κοντά του ποδάριζε ο Γιεζιεβίκιν — συχνά πήγαινε κι 
αλλού: φιλούσε τα χεράκια της στρατηγίνας και του κάθε καινούριου επισκέπτη, ψιθύριζε κάτι 
στην Περεπελίτσινα, περιποιόταν τον Φομά Φομίτς — να μην τα πολυλογώ, έτρεχε παντού. 
Περίμενε κι αυτός με λαχτάρα ν' ακούσει το ποίημα του Ιλιούσια, και μόλις μπήκα εγώ — 
σκοτώθηκε στις υποκλίσεις για να δείξει το σεβασμό του και την αφοσίωσή του. Γενικά, τίποτα 
δε μαρτυρούσε πως είχε έρθει εδώ για να προστατέψει την κόρη του και να την πάρει από το 
Στιεπαντσίκοβο οριστικά. 

—Καλωσόρισες! ξεφώνισε χαρούμενος ο θείος βλέποντάς με. Ο Ιλιούσια έχει ετοιμάσει το 
ποίημά του — θα είναι μια πραγματική ατραξιόν! Εγώ, παιδί μου, τι να σου πω, μου 'κανε 
μεγάλη εντύπωση, κι επίτηδες έστειλα να σε φωνάξουν, και είπα να καθυστερήσει η απαγγελία 
ώσπου να 'ρθεις... Κάτσε δω κοντά μου! Θ' ακούμε καλά από δω, Φομά Φομίτς... αδερφέ μου, 
να το παραδεχτείς πως εσύ έβαλες σ' όλους την ιδέα για να βγάλεις εμένα από τη δύσκολη 
θέση, έτσι δεν είναι; Αυτό είναι! 

 Αν ο θείος μιλούσε έτσι στο διαμέρισμα του Φομά, άφοβα, αυτό σήμαινε ότι όλα πήγαιναν 
καλά. Αλλά το κακό ήταν ότι ο θείος δεν ήταν σε θέση να μαντέψει τίποτα από το ύφος του, 
όπως είχε πει ο Μιζίντσικοφ — τι τάχα να είχε στο νου του κι αυτός; Έριξα μια ματιά στον 
Φομά, και παραδέχτηκα άθελά μου πως ο Μιζίντσικοφ είχε δίκιο και πως κάτι ήταν τώρα 
αναμενόμενο... 

 —Να μην ανησυχείτε για μένα, συνταγματάρχα μου, είπε ο Φομά με αδύνατη φωνή — με τη 
φωνή του ανθρώπου που συγχωρεί τους εχθρούς του. Την ατραξιόν εγώ την επαινώ, βέβαια: 
δείχνει την ευαισθησία και τη φρονιμάδα των παιδιών σας. Τα ποιήματα — είναι κι αυτά 
χρήσιμα, ακόμα και για απαγγελία... Αλλά δε με απασχόλησαν τα ποιήματα σήμερα το πρωί, 
Γιεγκόρ Ιλίτς: προσευχόμουν... το ξέρετε... Όπως και να 'ναι, είμαι πρόθυμος ν' ακούσω και 
ποιήματα. 

Εγώ συγχάρηκα τον Ιλιούσια και τον φίλησα. 

 —Να με συγχωρείς, Φομά! Το είχα ξεχάσει... μόλο που δεν είχα καμιά αμφιβολία για τη φιλία 
σου, Φομά! Φίλησέ τον ακόμα μια φορά, Σεριόζια! Κοίτα να δεις τι παλικαράκι είναι! Λοιπόν, ν' 
αρχίσεις, Ιλιούσια! Τι λέει το ποίημα; Κάποια πανηγυρική ωδή, σίγουρα, κάτι από τον 
Λομονόσοφ, ε; 

 Είπε ο θείος και κορδώθηκε. Δεν καθόταν σε ησυχία στην πολυθρόνα του — από χαρά και 
ανυπομονησία. 



 —Όχι, μπαμπά, δεν είναι από τον Λομονόσοφ, είπε η Σάσιενκα μόλις συγκρατώντας τα γέλια. 
Εσείς ήσαστε στρατιωτικός και πολεμήσατε τον εχθρό, και γι' αυτό ο Ιλιούσια διάλεξε κι έμαθε 
ένα πολεμικό ποίημα... Μιλάει για την πολιορκία της Πάμπα. 

 —Πολιορκία της Πάμπα; α! δε θυμάμαι... Τ' είν' αυτή η Πάμπα, ξέρεις, τάχα, εσύ Σεριόζια; 
Σίγουρα, για κάτι ηρωικό θα πρόκειται. 

Είπε ο θείος και κορδώθηκε άλλη μια φορά. 

—Λέγε, Ιλιούσια! πρόσταξε η Σάσιενκα. 

Χρόνια εννιά ο Πέντρο Γκόμετς... 

άρχισε ο Ιλιούσια με κανονική και καθαρή φωνούλα· έτσι συνήθως απαγγέλλουν τα μικρά 
παιδιά ένα ποίημα — όπως τους το δίδαξε ο δάσκαλος. 

Χρόνια εννιά ο Πέντρο Γκόμετς 
Πολιορκεί τον πύργο Πάμπα 
Πίνοντας μόνο γάλα για τροφή, 
κι όλος ο στρατός του ντον Πέντρο, 
Εννιά χιλιάδες Καστιλιάνοι, 
Όλοι με μια υπόσχεση δεμένοι 
Ούτε ψίχουλο δεν τρώνε... 
Πίνουν μόνο σκέτο γαλατάκι. 

 —Δηλαδή, πώς; Τ' είν' αυτό το γαλατάκι; είπε ζωηρά ο θείος κοιτάζοντάς με με απορία. 

—Συνέχισε, Ιλιούσια, πετάχτηκε ξανά η Σάσιενκα. 

Κάθε μέρα ο δον Πέντρο Γκόμετς 
Κλαίει για την αποτυχία του, 
τυλιγμένος με την κάπα του. 
Είναι πια δέκατος χρόνος· 
Οι φοβεροί Μαυριτανοί θριαμβεύουν· 
Κι από το στρατό του δον Πέντρο 
Έχουν μείνει όλοι κι όλοι 
Δεκαεννιά άντρες... 

 —Αυτό είναι μωρολογία! πετάχτηκε ο θείος ανήσυχος. Αυτό είναι αδύνατο! Έμειναν, λέει, 
δεκαεννιά άντρες απ' όλο το στρατό που ήταν ένα πολύ υπολογίσιμο σώμα! Τι σημαίνει αυτό; 

 Αλλά εδώ η Σάσια δεν κρατήθηκε κι έβαλε τα γέλια — κάτι γέλια γεμάτα παιδική ειλικρίνεια· 
και μόλο που δεν ήταν και σπουδαίος λόγος για γέλια, δεν μπορούσε, βλέποντάς την, κανείς να 
μην αρχίσει κι αυτός να γελάει. 

 —Πρόκειται, μπαμπά, για σατιρικούς στίχους, φώναξε χαρούμενη που είχε πετύχει το παιδικό 
της σχέδιο. Το 'γραψε ο ποιητής, μπαμπά, για να προκαλέσει το γενικό γέλιο. 



 —Α! σατιρικοί στίχοι! είπε ζωηρά ο θείος με χαρούμενη λάμψη στο πρόσωπο. Σατιρικοί, 
λοιπόν! αυτό βλέπω... Ακριβώς, ακριβώς, σατιρικοί! Και πόσο αστείο είναι, ε! Με γάλα, λέει, 
ξεθέωσε από την πείνα ένα ολόκληρο στράτευμα — και με ποια υπόσχεσή τους, ε; Έπρεπε να 
είχε δοθεί μια τέτοια υπόσχεση! Πολύ έξυπνο αυτό — έτσι, Φομά; Πρόκειται, μαμά, για 
κωμικούς στίχους που γράφουν οι ποιητές πότε-πότε — δε γράφουν, Σεργκέι; Πολύ αστείο! 
Λοιπόν, λοιπόν, Ιλιούσια, τι λέει παρακάτω; 

Δεκαεννιά άντρες όλοι-όλοι! 
Τους μάζεψε ο δον Πέντρο Γκόμετς 
Και τους είπε: «Δεκαεννιά! 
Θα ξεδιπλώσουμε τις σημαίες μας, 
Θα παίξουμε τις βροντερές σάλπιγγες, 
Και, χτυπώντας τα τύμπανα, 
Θα φύγουμε μακριά από την Πάμπα! 
Μόλο που δεν πήραμε το κάστρο, 
Στη συνείδηση και στην τιμή μας 
Ορκιζόμαστε με όλο το θάρρος 
Πως δεν παραβιάσαμε ούτε μια φορά 
Την υπόσχεση που 'χαμε δώσει: 
Εννιά ολόκληρα χρόνια δε φάγαμε, 
Τίποτα δε φάγαμε, καθόλου, 
Παρά μόνο γαλατάκι!» 

—Βρε, τον χαζό! πώς να παρηγορηθούν, διακόπτει ξανά ο θείος, που εννιά χρόνια έπιναν 
γάλα!.. Μα και τι αρετή, ε! Καλύτερα θα ήταν να έτρωγαν από ένα ολόκληρο αρνί και να μην 
ψοφάνε από την πείνα! Ωραία, θαυμάσια! Βλέπω, βλέπω τώρα: αυτό είναι σάτιρα, ή... πώς το 
λένε; αλληγορία, ε; και, ίσως για κάποιον ξένο στρατηγό, πρόσθεσε ο θείος μιλώντας σε μένα, 
ανεβάζοντας τα φρύδια και μισοκλείνοντας τα μάτια — τι λες κι εσύ; Αλλά μόνο, εννοείται, μια 
αθώα, ευγενική σάτιρα που δεν προσβάλλει κανέναν! Θαυμάσια! θαυμάσια! Και, το 
σπουδαιότερο, ευγένεια! Λοιπόν, Ιλιούσια, πιο κάτω! Αχ, εσείς, πειραχτήρια, ε, πειραχτήρια! 
πρόσθεσε, κοιτάζοντας με τρυφερότητα τη Σάσια και κρυφά τη Νάστιενκα που κοκκίνισε και 
χαμογέλασε με απορία. 

Παίρνοντας θάρρος με τα λόγια αυτά 
Οι δεκαεννιά μας Καστιλιάνοι, 
Όλοι τους πέρα-δώθε πάνω στις σέλες, 
φώναξαν με αδύνατη φωνή. 
«Σάνκτο Γιάτο Κομποστέλο! 
Δόξα και τιμή στον δον Πέντρο! 
Δόξα και τιμή στον "Λέοντα της Καστίλλης!"» 
Και το καπλάνι του, ο Ντιέγο, 
Μουρμούρισε ανάμεσα στα δόντια του: 
«Αν ήμουν στρατηγός, θα 'δινα την υπόσχεση 
Το φαγητό να είναι μόνο κρέας, 
και για ποτό, ακριβό κρασί!» 

 —Τα βλέπετε; Αυτό δε σας έλεγα κι εγώ; φώναξε χαρούμενος ο θείος. Μόνο ένας άνθρωπος σ' 



όλο το στράτευμα βρέθηκε λογικός, και κείνος ρασοφόρος. Ποιος να ήταν αυτός, Σεργκέι; ο 
διοικητής τους, λες; 

—Κάποιος καλόγερος, ένα εκκλησιαστικό πρόσωπο, θείε. 

 —Α, ναι, ναι, τώρα θυμάμαι... Ξέρω, θυμάμαι! Έχω διαβάσει κάτι τέτοιο στα μυθιστορήματα 
του Ράντκλιφ. Παράσημα, ε, πολλά; Βενεδικτίνοι, νομίζω... Κάτι τέτοιο, ε; Κι εδώ — κάποιος 
Βενεδικτίνος, ε; 

—Ναι, θείε. 

 —Χμ!.. Αυτό έλεγα κι εγώ. Λοιπόν, Ιλιούσια, τι λέει πιο κάτω; Θαυμάσια, θαυμάσια! 

Τ' άκουσε ο δον Πέντρο 
Και, ξεκαρδισμένος στα γέλια, είπε: 
«Να του κάνουμε δώρο έν' αρνί· 
Το αστείο του ήταν θαυμάσιο!..» 

 —Βρήκε την ώρα να γελάσει! Ο βλάκας! Στο τέλος έγινε ρεζίλι ο ίδιος! Άκου, δώρο έν' αρνί! 
Δηλαδή, έχουν αρνιά εκεί· και γιατί δεν έτρωγε αυτός ένα; Λοιπόν, Ιλιούσια, πιο κάτω! 
Θαυμάσια! Τσουχτερό! 

—Τελείωσε, μπαμπά, δεν έχει άλλο! 

 —Α! τελείωσε! Και πραγματικά, τι άλλο έμενε ακόμα να κάνει — έτσι δεν είναι Σεργκέι; 
Θαυμάσια, Ιλιούσια! Πολύ ωραία! Φίλησέ με, αγοράκι μου! Α, ακριβό μου παιδάκι; Ποιος του 
'μαθε την απαγγελία; εσύ, Σάσια; 

 —Όχι εγώ· η Νάστιενκα. Μαζί το διαβάσαμε τις προάλλες, κι αυτή είπε: «Τι κωμικοί στίχοι! 
Μεθαύριο γιορτάζει ο Ιλιούσια, θα του το μάθουμε. Έχει να πέσει γέλιο!» 

 —Έτσι έγινε, Νάστιενκα; Ευχαριστώ πολύ, είπε ο θείος, κατακόκκινος ξαφνικά σαν παιδάκι. 
Φίλησέ με ξανά, Ιλιούσια! Φίλησέ με κι εσύ, πειραχτήρι, είπε αγκαλιάζοντας τη Σάσιενκα και 
κοιτάζοντάς την κατάματα συγκινημένος. Θα 'χεις κι εσύ αργότερα την ονομαστική σου γιορτή, 
Σασιούρκα, πρόσθεσε, λες και δεν ήξερε τι άλλο να πει — τόσο ήταν ικανοποιημένος. 

 Κοίταξα τη Νάστιενκα και τη ρώτησα αν ξέρει να μου πει ποιος έχει γράψει το ποίημα. 

 —Ναι, αλήθεια, ποιος το 'γραψε; απόρησε κι ο θείος. Σίγουρα, κάποιος έξυπνος ποιητής — 
έτσι δεν είναι, Φομά; 

—Χμ! μούγκρισε ο Φομά κάτω από τη μύτη του. 

 Όση ώρα κράτησε η απαγγελία, ένα καυστικό, ειρωνικό χαμόγελο δεν έφυγε από τα χείλη του. 

—Το ξέχασα, να σας πω την αλήθεια, απάντησε η Νάστιενκα, ρίχνοντας μια ματιά στον Φομά 
Φομίτς. 



 —Το 'γραψε ο Κουζμά Προύτκοφ, μπαμπά — δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Σοβρεμιόνικ» 
[Σύγχρονος], πετάχτηκε η Σάσιενκα. 

 —Ο Κουζμά Προύτκοφ! δεν τον ξέρω, είπε ο θείος. Εγώ ξέρω μόνο τον Πούσκιν!.. Έτσι κι 
αλλιώς, είναι ποιητής με αξιώσεις — έτσι δεν είναι, Σεργκέι; και, προπάντων, ένας ευγενικός 
άνθρωπος — αυτό είναι, φως-φανάρι! Μπορεί να ήταν και πρώην αξιωματικός... Μπράβο του! 
Και το «Σοβρεμιόνικ» είναι έξοχο περιοδικό! Πρέπει να γραφτεί κανείς συνδρομητής μια και 
γράφουν σ' αυτό τέτοιοι ποιητές... Συμπαθώ τους ποιητές! θαυμάσια παιδιά! Τα ζωγραφίζουν 
όλα με στίχους! Θυμάσαι, Σεργκέι, που είχα δει στο δωμάτιό σου ένα φιλόλογο; Θυμάμαι που 
είχε μια παράξενη μύτη... έτσι;... Τι είπες εσύ, Φομά; 

 Ο Φομά Φομίτς που του άρεσε να τα ξεδιαλύνει όλα έβαλε τα γέλια. 

 —Όχι... εγώ, να, έτσι... τίποτα, είπε μ' έναν τρόπο που λες και με δυσκολία προσπαθούσε να 
μη γελάσει πιο δυνατά. Συνεχίστε, Γιεγκόρ Ιλίτς, συνεχίστε! Εγώ θα μιλήσω αργότερα... Να, και 
ο Στιεπάν Αλιεξέγιεβιτς μ' ευχαρίστηση ακούει για γνωστά σας πρόσωπα των γραμμάτων στην 
Πετρούπολη... 

 Ο Στιεπάν Αλιεξέγιεβιτς που όλη την ώρα καθόταν παράμερα σκεφτικός σήκωσε απότομα το 
κεφάλι, κοκκίνισε και στριφογύρισε στην πολυθρόνα του. 

 —Φομά, μην το παίρνεις απάνω σου και μη με σκοτίζεις! είπε αγριοκοιτάζοντας τον Φομά με 
τα μικρά κοκκινισμένα μάτια του. Τι με νοιάζει εμένα η φιλολογία σου; Ας μου δίνει ο θεός 
υγεία, μουρμούρισε κάτω από τη μύτη του, κι όλους αυτούς εγώ... τους έχω... τους 
βολταιρικούς... αυτό ξέρω να πω εγώ! 

—Άκου, λέει, βολταιρικούς! πετάχτηκε ο Γιεζιεβίκιν, λες και ξυπνούσε, καθισμένος πλάι στον 
κύριο Μπαχτσιέγιεφ. Παρακαλώ, να μας πείτε όλη την αλήθεια, Στιεπάν Αλιεξέιτς. Έτσι και ο 
Βαλεντίν Ιγκνάτιτς μας κατατόπισε τις προάλλες. Και σε μένα τον ίδιο κόλλησαν τη ρετσινιά του 
βολταιρικού· μα όλοι ξέρουν πως κάτι λίγα έχω γράψει σχετικά... δηλαδή, κι η μυλωνού τον 
άντρα της... — για όλ' αυτά φταίει ο Βολταίρ! Αυτά λένε συνήθως οι δικοί μας εδώ. 

 —Ε, λοιπόν, όχι! παρατήρησε ο θείος με σοβαρότητα, αυτό είναι πλάνη! Ο Βολταίρ δεν ήταν 
παρά ένας έξυπνος συγγραφέας· σατίριζε τις προκαταλήψεις· αλλά βολταιρικός δεν ήταν ποτέ! 
Αυτά όλα τα 'λεγαν οι εχθροί του. Για ποιο λόγο τα φόρτωσαν όλα σ' αυτόν, τον καημένο; 

 Ο Φομά Φομίτς χασκογέλασε ξανά φαρμακερά. Ο θείος τον κοίταξε ανήσυχος, φανερά 
συγχυσμένος. 

 —Όχι, Φομά, όπως βλέπεις, μιλάμε για περιοδικά, είπε πάνω στη σύγχυσή του, θέλοντας να 
διορθώσει, να μπαλώσει τα πράγματα. Εσύ, αγαπητέ Φομά, πρέπει να γραφτείς συνδρομητής. 
Νομίζω πως πρέπει!.. Χμ... στην πραγματικότητα, βοηθάνε πολύ στην παιδεία! Τι πατριώτης θα 
είναι, τάχα, κανείς, αν δε γραφτεί συνδρομητής; έτσι δεν είναι, Σεργκέι; Χμ!., ναι!.. να, ας 
πούμε, ο «Σοβρεμιόνικ»... Μα ξέρεις, Σεριόζια, οι πιο μεγάλες επιστήμες, για μένα, εξετάζονται 
σ' αυτό το μεγάλο περιοδικό — αυτό με το κίτρινο περικάλυμμα... 

—Ναι, μπαμπά, με τις «Πατριωτικές σημειώσεις». 



—Ναι, με τις «Πατριωτικές σημειώσεις», ωραίος τίτλος, Σεργκέι, έτσι δεν είναι; Όλοι γράφουν... 
Πολύ ευγενικός σκοπός! Πολύ χρήσιμο περιοδικό! Και τι χοντρό περιοδικό! Και τι επιμέλεια! 
Και θέματα τέτοια που σου θαμπώνουν τα μάτια... Τις προάλλες, πέφτει τυχαία κάποιο βιβλίο 
στα χέρια μου, διαβάζω από περιέργεια δυο-τρεις σελίδες, και το πετάω — έμεινα με το στόμα 
ανοιχτό! Και ξέρεις, ε; ερμηνεία σε όλα: για παράδειγμα, τι σημαίνει σκούπα, φτυάρι, μασιά, 
ξαφριστήρι. Για μένα, μια σκούπα είναι μια σκούπα· μια μασιά είναι μια μασιά! Όχι, αγαπητέ, 
μια στιγμή! Επιστημονικά, μια μασιά δεν είναι μια μασιά, αλλά ένα έμβλημα ή μυθολογία, ή 
κάτι τέτοιο, δε θυμάμαι... Άντε να βρεις άκρη! Πού φτάσαμε! 

 Δεν ξέρω τι είχε στο νου του να κάνει ο Φομά ύστερα απ' αυτή την αρλούμπα του θείου — 
κείνη τη στιγμή παρουσιάζεται ο Γαβρίλα και στέκεται στο κατώφλι με κατεβασμένο το κεφάλι. 

Ο Φομά Φομίτς τον κοίταξε με σημασία. 

 —Έτοιμα, Γαβρίλα; ρώτησε με αδύνατη αλλά σίγουρη φωνή. 

 —Έτοιμα, απάντησε μελαγχολικά ο Γαβρίλα κι αναστέναξε. 

—Έβαλες και το δέμα μου στο κάρο; 

—Το 'βαλα. 

 —Λοιπόν, είμαι έτοιμος! είπε ο Φομά και σηκώθηκε από την πολυθρόνα. Ο θείος τον κοίταξε 
ξαφνιασμένος. Η στρατηγίνα σηκώθηκε κι αυτή από τη θέση της και κοίταξε ανήσυχη γύρω της. 

 —Να μου επιτρέψετε, συνταγματάρχα μου, άρχισε να λέει με σοβαρότητα ο Φομά, να σας 
παρακαλέσω ν' αφήσετε προσωρινά το σπουδαίο θέμα για τις λογοτεχνικές μασιές και δε 
συμμαζεύεται. Μπορείτε να το συνεχίσετε χωρίς εμένα. Εγώ, αποχαιρετώντας σας για πάντα, 
θα ήθελα να σας πω λίγα λόγια — τα τελευταία... 

 Όλο το ακροατήριο τα 'χασε, τρόμαξε καθηλωμένο στη θέση του. 

 —Φομά! Φομά! Τι σου συμβαίνει; Για πού ετοιμάζεσαι; ρώτησε καμιά φορά ανήσυχος ο θείος. 

 —Ετοιμάζομαι ν' αφήσω το σπίτι σας, συνταγματάρχα μου, είπε ο Φομά με την πιο ήρεμη 
φωνή. Αποφάσισα να πάω εκεί όπου θα με πάνε τα μάτια μου, και γι' αυτό νοίκιασα με δικά 
μου χρήματα ένα απλό χωριάτικο κάρο. Πάνω εκεί βρίσκεται κιόλας το δέμα μου· δεν είναι 
μεγάλο: τρία-τέσσερα αγαπημένα μου βιβλία, δυο αλλαξιές εσώρουχα — και τίποτ' άλλο! Είμαι 
φτωχός, Γιεγκόρ Ιλίτς, αλλά, δε θα πάρω τώρα, σας το δήλωσα, τα χρήματά σας — αρνήθηκα 
χτες!.. 

- 

 —Μα, για όνομα του θεού, Φομά: Τι σημαίνει αυτό; φώναξε ο θείος κίτρινος σαν πανί. 

 Η στρατηγίνα κάτι ξεφώνισε, και κοίταζε απελπισμένη τον Φομά Φομίτς απλώνοντάς του τα 
χέρια. Η Περεπελίτσινα έτρεξε να τη συγκρατήσει. Το προσωπικό της πέτρωσε στις θέσεις του. 



Ο κύριος Μπαχτσιέγιεφ σηκώθηκε βαριά-βαριά από το κάθισμά του. 

 —Λοιπόν, άρχισε η ιστορία! ψιθύρισε πλάι μου ο Μιζίντσικοφ. 

 Την ίδια στιγμή ακούστηκε ένα μακρινό μπουμπουνητό: πλάκωνε το μπουρίνι. 



4 
ΤΟ ΔΙΩΞΙΜΟ 

—ΡΩΤΗΣΑΤΕ, νομίζω, συνταγματάρχα, τι σημαίνει αυτό, ε; είπε με σοβαρότητα ο Φομά, λες και 
τον ευχαριστούσε η γενική αμηχανία. Απορώ με την ερώτηση! Εξηγήστε μου, πώς εσείς 
μπορείτε τώρα να με κοιτάζετε κατάματα; να μου εξηγήσετε αυτό το τελευταίο ψυχολογικό 
πρόβλημα που δημιουργεί η ανθρώπινη αναισχυντία, και τότε θα φύγω τουλάχιστον πλούσιος 
από καινούριες γνώσεις για την εξαχρείωση του ανθρωπίνου γένους. 

 Αλλά ο θείος δεν ήταν σε θέση ν' απαντήσει: κοίταζε τον Φομά τρομαγμένος και 
εκμηδενισμένος, με ανοιχτό το στόμα και με τα μάτια του να παίζουν ανήσυχα. 

—Θε μου! Τι κακό είν' αυτό! ξεφώνισε η Περεπελίτσινα. 

 —Καταλαβαίνετε, λοιπόν, συνταγματάρχα μου, συνέχισε ο Φομά, ότι είσαστε υποχρεωμένοι 
να με αφήσετε να φύγω τώρα με το καλό και χωρίς απορίες; Στο σπίτι σας μάλιστα εγώ, ένας 
άνθρωπος ηλικιωμένος και σκεπτόμενος, αρχίζω πια να φοβάμαι σοβαρά για την αγνότητα των 
ηθικών μου αρχών. Πιστέψτε ότι οι απορίες δε θα οδηγήσουν πουθενά αλλού παρά σ' ένα 
πολύ μεγάλο ρεζίλεμα. 

 —Φομά! Φομά!... ξεφώνισε ο θείος και κρύος ιδρώτας φάνηκε στο πρόσωπό του. 

—Και γι' αυτό επιτρέψτε μου χωρίς ιδιαίτερες εξηγήσεις να σας πω μόνο λίγα λόγια 
αποχαιρετισμού και νουθεσίας, τα τελευταία που έχω να πω, Γιεγκόρ Ιλίτς, στο σπίτι σας. Ο 
γέγονε, γέγονε! που λένε. Ελπίζω να καταλαβαίνετε για ποιο γεγονός μιλώ. Αλλά σας ικετεύω: 
αν στην καρδιά σας έμεινε έστω και μια σπίθα ηθικής, να χαλιναγωγήσετε τα πάθη σας! Και αν 
το ολέθριο δηλητήριο δε σας έχει κατακυριεύσει, τότε, ίσως, να μπορέσετε να σβήσετε την 
πυρκαγιά! 

 —Φομά! σε διαβεβαιώνω ότι βρίσκεσαι σε πλάνη! έβαλε τις φωνές ο θείος, ξαναβρίσκοντας 
σιγά-σιγά τον εαυτό του και τρομάζοντας στην προαίσθηση ότι πλησιάζει το τέλος. 

 —Μετριάστε τα πάθη σας, συνέχισε ο Φομά στον ίδιο επίσημο τόνο, σαν να μην είχε ακούσει 
το ξεφωνητό του θείου. Να νικήσετε τον εαυτό σας. «Αν θέλεις να νικήσεις όλον τον κόσμο — 
νίκα τον εαυτό σου!» Αυτός είναι ο δικός μου κανόνας — ένας και απαράβατος. Είσαστε ένας 
γαιοκτήμονας· οφείλετε να λάμπετε σαν διαμάντι στα κτήματά σας, ενώ εσείς — τι απαίσιο 
παράδειγμα ασυδοσίας δίνετε εδώ στους κατωτέρους σας! Προσευχόμουν για σας νύχτες 
ολόκληρες, έτρεμα στην προσπάθειά μου ν' ανακαλύψω την ευτυχία σας. Δεν τη βρήκα, γιατί η 
ευτυχία βρίσκεται στην αρετή... 

 —Μα δεν μπορεί να είν' έτσι, Φομά! τον διακόπτει ξανά ο θείος. Κάτι άλλο θέλεις να πεις... 

 —Λοιπόν, να μην ξεχνάτε πως είσαστε γαιοκτήμονας, συνέχισε ο Φομά χωρίς να δώσει ξανά 
σημασία στις διαμαρτυρίες του θείου. Μη νομίζετε πως η νωθρότητα και η φιληδονία είναι ο 
προορισμός της δικής σας θέσης. Ολέθρια ιδέα! Ο γαιοκτήμονας έχει καθήκον να εργάζεται, να 
εργάζεται όπως εργάζεται ο τελευταίος μουζίκος του! Όχι ανάπαυση, αλλά φροντίδα, και 



φροντίδα για το θεό, τον τσάρο και την πατρίδα! 

 —Δηλαδή, τι, ν' αρχίσω να οργώνω εγώ για το μουζίκο; μουρμούρισε ο Μπαχτσιέγιεφ. Μια κι 
εγώ είμαι γαιοκτήμονας... 

—Τώρα θα μιλήσω για σας, το προσωπικό, συνέχισε ο Φομά κοιτάζοντας τον Γαβρίλα και τον 
Φαλαλιέι που φάνηκε στην πόρτα. Ν' αγαπάτε τ' αφεντικά σας και να κάνετε το θέλημά τους με 
προθυμία και καλοσύνη. Έτσι θα σας αγαπήσουν και τ' αφεντικά σας. Κι εσείς, συνταγματάρχα 
μου, να είσαστε απέναντί τους δίκαιος και συμπονετικός. Ο άνθρωπος είναι εικόνα του θεού, 
ένα μωρό ας πούμε, που σας έχει εμπιστευτεί ο τσάρος και η πατρίδα. Είναι μεγάλο το χρέος, 
αλλά μεγάλη και η δική σας υπηρεσία! 

 —Φομά Φομίτς! αγαπητέ μου! πώς περνάνε από το μυαλό σου αυτά τα πράγματα; έβαλε τις 
φωνές απελπισμένη η στρατηγίνα, έτοιμη να λιποθυμήσει από φρίκη. 

 —Λοιπόν, αρκετά, ε; μου φαίνεται, είπε τελικά ο Φομά χωρίς να δίνει προσοχή ούτε και στη 
στρατηγίνα. Τώρα, για τις λεπτομέρειες· μπορεί να μην αξίζουν, αλλά είναι απαραίτητες, 
Γιεγκόρ Ιλίτς! Στο χέρσο Χαρίν το χορτάρι είναι ακόμα άκοπο, αθέριστο. Μην αργείτε: να το 
θερίσετε, και μάλιστα το γρηγορότερο. Αυτή είναι η γνώμη μου... 

—Μα, Φομά... 

 —Θέλατε, το ξέρω, να κόψετε δέντρα στο δάσος Ζιριάνοφ· να μην τα κόψετε, σας 
συμβουλεύω. Μην πειράξετε τα δάση —τα δάση διατηρούν την υγρασία στην επιφάνεια της 
γης... Είναι κρίμα που αργήσατε με την ανοιξιάτικη σπορά — η καθυστέρηση είναι ακατανόητη! 

—Μα, Φομά... 

 —Μα, έτσι κι αλλιώς, αρκετά ως εδώ! Δε γίνεται να τα πω όλα — δε με παίρνει και η ώρα! Θα 
σας στείλω ένα κατατοπιστικό σημείωμα. Λοιπόν, αντίο, αντίο σε όλους. Ο θεός μαζί σας, και 
να σας προστατεύει! Την ευχή μου να 'χεις κι εσύ, παιδί μου, γύρισε και είπε στον Ιλιούσια, και 
να σε φυλάει ο θεός από το ολέθριο φαρμάκι των αυριανών παθών σου! Την ευχή μου να 'χεις 
κι εσύ, Φαλαλιέι· ν' αφήσεις το κομαρίν, το χορό σου! Την ευχή μου και σ' όλους σας... Να 
θυμάστε τον Φομά... Λοιπόν, άντε, πάμε, Γαβρίλα! Θέλω να με βοηθήσεις ν' ανέβω στο κάρο, 
γέρασα, βλέπεις. 

 Και ο Φομά τράβηξε για την πόρτα. Η στρατηγίνα ξεφώνισε κι έτρεξε πίσω του. 

 —Όχι, Φομά! δε θα σ' αφήσω να φύγεις έτσι! φώναξε ο θείος και, φτάνοντάς τον, τον άρπαξε 
από το χέρι. 

 —Δηλαδή, θέλετε να με κρατήσετε με τη βία; ρώτησε μ' ευγένεια ο Φομά. 

 —Ναι, Φομά... και με τη βία! απάντησε ο θείος τρέμοντας από την ταραχή του. Είπες πολλά 
και οφείλεις να εξηγηθείς. Δε διάβασες, λοιπόν, το γράμμα μου, Φομά!... 

 —Το γράμμα σας! φουρκίστηκε ο Φομά, καψωμένος για μια στιγμή, λες κι αυτήν ακριβώς 



περίμενε για να ξεσπάσει. Το γράμμα σας! Ορίστε το γράμμα σας! να το! Το σχίζω και το φτύνω 
εδώ μπροστά σας! Και το τσαλαπατώ, και το κάνω αυτό σαν το πιο ιερό καθήκον της 
ανθρωπότητας! Απαντώ με τον τρόπο αυτό στην αξίωσή σας να σας δώσω εξηγήσεις με τη βία! 
Βλέπετε! είδατε! 

Όλο το δωμάτιο γέμισε από κομματάκια χαρτί. 

 —Σου ξαναλέω, Φομά, δεν κατάλαβες! έβαλε τις φωνές ο θείος, όλο και πιο κίτρινος. Κάνω 
τώρα την πρόταση γάμου, Φομά, θέλω την ευτυχία μου... 

 —Πρόταση! Ξελογιάσατε την κοπέλα και θέλετε να με κοροϊδέψετε κάνοντάς της πρόταση — 
χτες το βράδυ σας είδα μαζί, στο περιβόλι πίσω από τα χαμόδεντρα! 

 Η στρατηγίνα ξεφώνισε και κουλουριάστηκε λιπόθυμη στην πολυθρόνα. Έγινε απερίγραπτη 
φασαρία. Η καημένη η Νάστιενκα κιτρίνισε σαν τον πεθαμένο. Η Σάσιενκα τρόμαξε κι 
αγκάλιασε τον Ιλιούσια τρέμοντας, λες και την έπιασε ρίγος. 

 —Φομά! φώναξε ο θείος κατασυγχυσμένος, αν διαδόσεις αυτό το μυστικό, θα κάνεις μια από 
τις πιο μεγάλες προστυχιές του κόσμου! 

—Αυτό κάνω: το διαδίδω, νευρίασε ο Φομά, και είναι μια από τις πιο ευγενικές πράξεις. Και γι' 
αυτό μ' έστειλε ο θεός — για να ξεσκεπάσω όλες τις βρομιές του κόσμου! Και είμαι έτοιμος να 
μπω στην αχυροκαλύβα του μουζίκου και να φωνάξω από κει την προστυχιά σας σ' όλους τους 
γειτόνους σας γαιοκτήμονες και στους περαστικούς!... Ε, ακούστε, θα τους πω, όλοι σας, τον 
έπιασα χτες το βράδυ με αυτή την κοπέλα που έχει το πιο αθώο ύφος του κόσμου. στο 
περιβόλι, μαζί κάτω από κάτι χαμόκλαδα!... 

—Αχ, τι αίσχος! φώναξε η Περεπελίτσινα. 

 —Φομά! μην καταστρέφεις τον εαυτό σου! του 'βαλε τις φωνές ο θείος με σφιγμένες τις 
γροθιές και με τα μάτια του να πετάνε φωτιές. 

 —...Και η αφεντιά του, φώναζε τώρα ο Φομά, αυτός, φοβισμένος που τον είδα, τόλμησε να με 
κάνει μ' ένα ψεύτικο γράμμα του, ποιον; εμένα, έναν τίμιο και ειλικρινή άνθρωπο —να με 
κάνει, λέω, συνένοχο στο έγκλημά του, ναι, στο έγκλημά του!... γιατί την αθωότερη κοπέλα του 
κόσμου την κάνατε... 

 —Γαβρίλα, πάρ' τον! φρένιασε ο θείος, κίτρινος σαν πεθαμένος. Ανέβασέ τον στο κάρο — και 
μέσα σε δυο λεπτά να έχει εξαφανιστεί από το Στιεπαντσίκοβο! 

 Ο Φομά Φομίτς δεν μπορούσε ποτέ να φανταστεί μια τέτοια κατάληξη. 

 Δε θα περιγράψω τι έγινε στα πρώτα λεπτά ύστερα από τα παρατράγουδα αυτά. Η 
σπαραξικάρδια κραυγή της στρατηγίνας που έπεσε κάτω από την πολυθρόνα της, η κατάπληξη 
της Περεπελίτσινα μπρος στην απροσδόκητη πράξη του θείου που ως τώρα δεν τολμούσε να 
σηκώσει κεφάλι· τ' αναστενάγματα των γυναικών του προσωπικού· ο φόβος και ο τρόμος της 
Νάστιενκα, μισολιπόθυμης στην αγκαλιά του άφωνου πατέρα της· το κοκάλωμα της Σάσιενκα 



από την τρομάρα της· η μεγάλη ταραχή του θείου που περίμενε κάνοντας βόλτες μέσα στο 
δωμάτιο με αγωνία πότε θα συνέλθει η μητέρα του· και ο θρήνος, τέλος, του Φομά Φομίτς για 
τη μοίρα των αφεντικών του — αυτά όλα παρίσταναν μια απερίγραπτη εικόνα. Θα προσθέσω 
ακόμα ότι αυτή τη στιγμή ξέσπασε δυνατή καταιγίδα — αδιάκοπο μπουμπουνητό, και μια 
ραγδαία βροχή χτυπούσε τώρα στα παράθυρα. 

 —Ωραία γιορτή! μουρμούρισε ο κύριος Μπαχτσιέγιεφ με σκυμμένο το κεφάλι και ανοιγμένα 
τα χέρια. 

—Μαμά! είσαι καλά τώρα; αισθάνεσαι καλύτερα; μπορείτε να μ' ακούσετε; ρωτούσε ο θείος 
όρθιος μπροστά στην πολυθρόνα της. 

 Εκείνη σήκωσε το κεφάλι, σταύρωσε τα χέρια κι έριξε μια ικετευτική ματιά στο γιο της που 
ποτέ ως τώρα δεν τον είχε δει τόσο θυμωμένο. 

 —Μαμά! συνέχισε ο θείος, το ποτήρι ξεχείλισε, το είδατε και η ίδια. Δεν ήθελα να μιλήσω μ' 
έναν τέτοιο τρόπο για το ζήτημα αυτό, μα είπα, το ποτήρι ξεχείλισε, το πράγμα δεν παίρνει 
αναβολή. Ακούσατε τη συκοφαντία, ακούστε τώρα και τη δικαιολογία. Μαμά, αγαπώ αυτή τη 
σπάνια, αυτή την ανώτερη κοπέλα, την αγαπώ από καιρό και δε θα πάψω ποτέ να την αγαπώ. 
Θα κάνει ευτυχισμένα τα παιδιά μου και θα είναι για σας η πιο σεμνή θυγατέρα, και γι' αυτό 
τώρα, μπροστά σας, μπροστά στους συγγενείς και τους φίλους μου, της κάνω γονατιστός την 
πρότασή μου επίσημα, και την ικετεύω να μου κάνει τη μεγάλη τιμή να συγκατατεθεί να γίνει 
σύζυγός μου! 

 Η Νάστιενκα ταράχτηκε, ύστερα έγινε κατακόκκινη και πετάχτηκε από το κάθισμά της. Η 
στρατηγίνα κοίταζε κάμποση ώρα το γιο της λες και δεν καταλάβαινε τι της έλεγε· και ξαφνικά 
γονάτισε μπροστά του μ' ένα άγριο ξεφωνητό. 

 —Γιεγκόρουσκα, αγαπητό μου παιδί, στείλε να ξαναφέρεις εδώ τον Φομά Φομίτς! φώναζε. 
Στείλε τώρα, αμέσως! αλλιώς, ως το βράδυ θα 'χω πεθάνει χωρίς αυτόν! 

 Ο θείος κοκάλωσε βλέποντας την ηλικιωμένη μητέρα του —τη σατράπισσα, την πεισματάρα, 
γονατισμένη μπροστά του. Από το ύφος του φάνηκε πόσο πονούσε, πόσο του στοίχιζε η 
κατάσταση. Ξαναβρήκε καμιά φορά τον εαυτό του και προσπάθησε να τη σηκώσει και να τη 
βάλει να καθίσει στην πολυθρόνα. 

 —Φέρε πίσω τον Φομά Φομίτς, Γιεγκόρουσκα! ούρλιαζε η γριούλα, γύρισέ τον, παιδάκι μου! 
Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς αυτόν! 

—Μαμά! δεν ακούσατε, τάχα, τίποτα από κείνα που σας είπα; έλεγε πικραμένος ο θείος. Δε 
γίνεται να γυρίσω πίσω τον Φομά — καταλάβετέ το! δεν μπορώ και δεν έχω το δικαίωμα 
ύστερα από την ταπεινή και πρόστυχη συκοφαντία του σε βάρος της τιμής και της αρετής 
αυτού εδώ του αγγέλου. Καταλαβαίνετε, μαμά, ότι είμαι υποχρεωμένος, ότι η τιμή μου 
επιβάλλει σε μένα τώρα ν' αποκαταστήσω την αρετή! Ακούσατε τι είπα: ζητώ το χέρι αυτής της 
κοπέλας, και σας παρακαλώ θερμά να ευλογήσετε την ένωσή μας. 

 Η στρατηγίνα σηκώθηκε ξανά απότομα και πήγε και γονάτισε μπροστά στη Νάστιενκα. 



 —Μανούλα μου! άρχισε τα παρακάλια, να μην τον παντρευτείς! να μην τον παντρευτείς, και 
ζήτησέ του, μανούλα μου, να φέρει πίσω τον Φομά Φομίτς! Χρυσή μου Ναστάσια 
Γιεβγκράφοβνα! θα σου τα δώσω όλα, θα τα θυσιάσω όλα για χάρη σου, μόνο να μην τον 
παντρευτείς. Μου έχουν μείνει ακόμα κάτι λίγα από τον καιρό που πέθανε ο μακαρίτης — μια 
γριά γυναίκα εγώ δεν τα ξόδεψα όλα. Θα σου τα χαρίσω όλα, μανούλα μου, θα σε προικίσω, 
θα σου χαρίσει κι άλλα ο Γιεγκόρουσκα — φτάνει να μη με βάλει ζωντανή στον τάφο, και να 
τον παρακαλέσεις να φέρει πίσω τον Φομά Φομίτς!... 

 Και θα ούρλιαζε αρκετή ώρα ακόμα, αν η Περεπελίτσινα και όλες οι γυναίκες του προσωπικού 
δεν έτρεχαν με ξεφωνητά και λυγμούς να τη σηκώσουν φουρκισμένες γιατί η κυρία τους είχε 
γονατίσει μπροστά στην γκουβερνάντα. Η Νάστιενκα μόλις που στεκόταν στα πόδια της 
τρομαγμένη — η Περεπελίτσινα έκλαιγε κιόλας από το κακό της. 

 —Θα την πάρετε στο λαιμό σας, τη μαμά, έσκουζε, τ' ακούτε; έλεγε στο θείο, θα τη σκοτώσετε! 
Κι εσείς, Ναστάσια Γιεβγκράφοβνα δε θα 'πρεπε να γίνετε αιτία να μαλώσουν μαμά και γιος· 
αυτό και ο θεός το απαγορεύει... 

 —Άννα Νίλοβνα, μαζέψτε τη γλώσσα σας! έβαλε τις φωνές ο θείος. Φτάνει η υπομονή που 
έκανα ως τώρα!... 

—Μα κι εγώ αρκετά σας ανέχτηκα. Μου φερνόσαστε έτσι γιατί είμαι ορφανή, ε; Δεν 
κουραστήκατε να με προσβάλλετε για την ορφάνια μου; Εγώ δεν είμαι σκλάβα σας, σας το λέω 
για να το ξέρετε. Είμαι κόρη ανώτερου αξιωματικού, εγώ! Δε θα ξαναπατήσω πια το πόδι μου 
στο σπίτι σας — ποτέ... από σήμερα κιόλας!... 

 Μα ο θείος δεν άκουγε: πήγε κοντά στη Νάστιενκα και της έπιασε μ' ευλάβεια το χέρι. 

 —Ναστάσια Γιεβγκράφοβνα! ακούσατε την πρότασή μου; είπε κοιτάζοντάς τη με πίκρα, 
σχεδόν με απελπισία. 

 —Όχι, Γιεγκόρ Ιλίτς, όχι! ας το αφήσουμε αυτό καλύτερα, απάντησε η Νάστιενκα — είχε χάσει 
κι αυτή το κουράγιο της. Αυτά όλα είναι λόγια του αέρα, συνέχισε σφίγγοντας τα χέρια του 
πνιγμένη στα δάκρυα. Τα λες ύστερα από το χτεσινό — δεν μπορεί να γίνει αυτό, το βλέπετε 
και ο ίδιος. Κάναμε λάθος, Γιεγκόρ Ιλίτς... Εγώ θα σας θυμάμαι πάντα σαν ευεργέτη μου και... 
και θα προσεύχομαι, όσο ζω, για σας!... 

 Από τα κλάματα δεν μπόρεσε να συνεχίσει. Ο καημένος ο θείος δεν περίμενε την απάντηση 
αυτή· δε σκέφτηκε, ούτε και να φέρει αντίρρηση, να επιμείνει... Άκουγε σκυμμένος μπροστά 
της κρατώντας συνέχεια το χέρι της, άφωνος και ξέψυχος, με βουρκωμένα μάτια. 

 —Σας είπα και χτες, συνέχισε η Νάστια, ότι δεν μπορώ να γίνω γυναίκα σας. Το βλέπετε; δε με 
θέλουν οι δικοί σας... κι αυτό από πολύν καιρό... εγώ το είχα καταλάβει· η μαμά σας δε θα μας 
δώσει την ευλογία της... Το ίδιο και οι άλλοι. Ο ίδιος εσείς, μόλο που δε θα μετανιώσετε 
αργότερα γιατί είσαστε μεγαλόψυχος, όμως θα είσαστε δυστυχής εξαιτίας μου... με τον καλό 
σας χαρακτήρα... 

 —Ακριβώς, με τον καλό χαρακτήρα! Καλός, έτσι, Νάστιενκα, έτσι! συμφώνησε ο ηλικιωμένος 



πατέρας της, όρθιος στην άλλη μεριά της πολυθρόνας, ακριβώς αυτή η λεξούλα είναι 
απαραίτητη. 

 —Εγώ δε θέλω να πέσει εξαιτίας μου διχόνοια μέσα στην οικογένεια, στο σπίτι σας, συνέχισε η 
Νάστιενκα. Και για μένα μην ανησυχείτε, Γιεγκόρ Ιλίτς: κανείς δε θα με πειράξει, κανείς δε θα 
με προσβάλει... Θα πάω στον μπαμπά μου... σήμερα κιόλας... Καλύτερα να πούμε αντίο, 
Γιεγκόρ Ιλίτς... 

Και η καημένη η Νάστιενκα έβαλε ξανά τα κλάματα. 

 —Ναστάσια Γιεβγκράφοβνα! είναι, λοιπόν, αυτή η τελευταία σας λέξη; ρώτησε ο θείος 
κοιτάζοντάς τη με απερίγραπτη απελπισία. Πέστε μια μόνο λέξη, κι εγώ θα τα κάνω όλα θυσία 
για σας, για χάρη σας!... Την τελευταία θέλω... 

 —Μα την είπε την τελευταία, την τελευταία... Γιεγκόρ Iλίτς, είπε κι ο Γιεζιεβίκιν, και σας τα 
εξήγησε όλα τόσο καλά, που εγώ, τι να σας πω, δεν το περίμενα! Είσαστε ο καλύτερος 
άνθρωπος, Γιεγκόρ Ιλίτς, ναι, ο καλύτερος, και μεγάλη τιμή μας κάνατε! μεγάλη τιμή, μεγάλη 
τιμή!... Μα, όπως και να 'ναι, δεν ταιριάζουμε μαζί σας, Γιεγκόρ Ιλίτς. Εσείς πρέπει να 
παντρευτείτε, Γιεγκόρ Ιλίτς, μια πλούσια, μια αριστοκράτισσα, μια πολύ όμορφη, που να 
τραγουδάει ωραία, μια με διαμαντικά και φτερά, ν' αλωνίζει στο αρχοντικό σας... Τότε και ο 
Φομά Φομίτς να κάνει, ίσως, καμιά μικρή υποχώρηση... και να σας ευχηθεί! Και γι' αυτό, 
φροντίστε να γυρίσει πίσω! Άδικα, άσχημα κάνατε που τον προσβάλατε! Από καλοσύνη, πάνω 
στο θυμό του μίλησε έτσι που μίλησε... Ο ίδιος αργότερα θα λέτε πως για καλό τα είπε, θα το 
δείτε! Είναι άνθρωπος με μεγάλη αξιοπρέπεια. Να, τώρα θα 'ναι μούσκεμα από τη βροχή... 
Καλύτερα θα ήταν να βιαστείτε, τώρα... γιατί πρέπει να τον γυρίσετε... 

 —Γύρισέ τον πίσω! γύρισέ τον! φώναξε η στρατηγίνα, καλά σου λέει, παιδάκι μου!... 

 —Ναι, συνέχισε ο Γιεζιεβίκιν, δε βλέπετε που και η μητέρα σας στενοχωριέται, κλαίει και 
δέρνεται του κάκου... Γυρίστε τον! Εγώ με τη Νάστια στο μεταξύ θα ετοιμαζόμαστε για 
φευγάλα... 

 —Περίμενε, Γιεβγκράφ Λαριόνιτς! σε παρακαλώ πολύ, φώναξε ο θείος. Άλλη μια λέξη, 
Γιεβγκράφ, μόνο μια λέξη... 

 Τα είπε αυτά και πήγε και κάθισε σε μια πολυθρόνα στη γωνιά, κατέβασε το κεφάλι και 
σκέπασε με τα χέρια το πρόσωπό του, σαν να ήθελε να σκεφτεί κάτι καλύτερα. 

Αυτή τη στιγμή ένα τρομαχτικό μπουμπουνητό βρόντηξε πάνω σχεδόν από το ίδιο το σπίτι. Όλο 
το αρχοντικό ταρακουνήθηκε. Η στρατηγίνα ξεφώνισε. Η Περεπελίτσινα το ίδιο, οι άλλες 
γυναίκες έκαναν το σταυρό τους σαν αποβλακωμένες· από φόβο — μαζί τους και ο κύριος 
Μπαχτσιέγιεφ. 

 —Άγιε μου προφήτη Ηλία! ψιθύρισαν πέντ' έξι με μια φωνή. 

 Λίγο ύστερα από τη βροντή ξέσπασε δυνατή μπόρα — τόσο δυνατή που νόμιζε κανείς πως μια 
ολόκληρη λίμνη είχε αδειάσει πάνω στο χωριό. 



 —Αχ, Φομά Φομίτς, τι να κάνεις τώρα με τη νεροποντή στον κάμπο; ανησύχησε η 
Περεπελίτσινα. 

 —Γιεγκόρουσκα, στείλε να τον γυρίσουν πίσω! φώναξε στην απελπισία της η στρατηγίνα και 
δοκίμασε να τρέξει σαν τρελή στην πόρτα, αλλά την κράτησαν οι γυναίκες της· την έβαλαν στη 
μέση, την παρηγορούσαν, χουχούλιζαν, έσκουζαν. Η φασαρία ήταν τρομερή! 

 —Έφυγε με τα ρούχα που φορούσε· ας έπαιρνε μαζί του το πανωφόρι, τουλάχιστο! κοπανούσε 
η Περεπελίτσινα. Ούτε και ομπρέλα πήρε. Θα τον σκοτώσει και κανένα αστροπελέκι! 

 —Σίγουρα θα τον σκοτώσει! παραδέχτηκε ο Μπαχτσιέγιεφ. Αφήνω που θα βραχεί ως το 
κόκαλο. 

 —Εσείς, καλά θα κάνατε να μη μιλάτε! του είπα εγώ στο αφτί. 

 —Μα είναι άνθρωπος ή όχι; θύμωσε ο Μπαχτσιέγιεφ. Δεν είναι σκυλί. Ορίστε, βγες εσύ έξω 
στο δρόμο, να δούμε. Βγες να κολυμπήσεις για γούστο στα νερά. 

 Έβλεπα πως πλησιάζει το τέλος και φοβόμουν ποιο θα ήταν γι' αυτό πλησίασα το θείο που 
φαινόταν σαν απολιθωμένος στη θέση του. 

 —Θείε, του λέω, σκύβοντας πάνω από το αφτί του, δε συμφωνείτε, τάχα, να γυρίσετε πίσω τον 
Φομά Φομίτς; Πρέπει να καταλάβετε ότι αυτό που γίνεται δεν είναι παρά το λιγότερο αγένεια, 
πολύ περισσότερο όσο θα βρίσκεται εδώ η Ναστάσια Γιεβγκράφοβνα. 

—Παιδί μου, άρχισε να μου λέει ο θείος, σηκώνοντας το κεφάλι και κοιτάζοντάς με χωρίς 
επιφύλαξη στα μάτια, αυτή τη στιγμή έκρινα τον εαυτό μου και τώρα ξέρω τι πρέπει να κάνω! 
Μην ανησυχείς, δε θα πειραχτεί, δε θα προσβληθεί η Νάστια — θα το ταχτοποιήσω το 
ζήτημα... 

Σηκώθηκε και πήγε κοντά στη μητέρα. 

 —Μαμά! της λέει, ησυχάστε: θα στείλω να γυρίσουν πίσω τον Φομά Φομίτς, θα τον προφτάσω 
— θα τρέξω ο ίδιος: δεν πρέπει, δεν μπορεί να έχει φύγει μακριά. Μα ορκίζομαι, θα γυρίσει με 
ένα και μοναδικό όρο: εδώ, μπροστά σ' όλους, σ' όλους αυτούς που είδαν την προσβολή, ν' 
αναγνωρίσει το λάθος του και να ζητήσει επίσημα συγνώμη απ' αυτή την ευγενική κοπέλα. Θα 
το πετύχω! Θα τον εξαναγκάσω!... Αλλιώς, δεν πρόκειται να περάσει το κατώφλι αυτού του 
σπιτιού! Σας ορκίζομαι ακόμα, μαμά, επίσημα: αν το δεχτεί ο ίδιος, με τη θέλησή του, τότε κι 
εγώ θα είμαι πρόθυμος να πέσω στα πόδια του και να του δώσω όλα όσα μπορώ να του δώσω, 
χωρίς να ζημιώσω τα παιδιά μου. Ο ίδιος εγώ από σήμερα παραιτούμαι απ' όλα. Βασίλεψε το 
άστρο της ευτυχίας μου. Εγκαταλείπω το Στιεπαντσίκοβο. Να ζήσετε όλοι σας εδώ ήσυχοι κι 
ευτυχισμένοι. Φεύγω για το σύνταγμα — και στις φουρτούνες του πολέμου, στα πεδία των 
μαχών, εκεί θα κριθεί η τύχη μου! Αυτά και φεύγω τώρα αμέσως! 

 Κείνη τη στιγμή ανοίγει η πόρτα και παρουσιάζεται μπροστά στο αναστατωμένο κοινό 
βρεγμένος και λασπωμένος ο Γαβρίλα. 



 —Τι έγινε; από πού έρχεσαι; Πού βρίσκεται ο Φομά; έτρεξε κοντά του ο θείος. 

 Όλοι έτρεξαν πίσω του κι έβαλαν στη μέση το γεροντάκο, γεμάτοι περιέργεια — από πάνω του 
έτρεχαν βρόμικα νερά. Σε κάθε λέξη του — κλάματα, ξεφωνητά, λυγμοί απ' όλους. 

 —Τον άφησα στο δασάκι με τις λεύκες, ενάμισι βέρστι από δω, άρχισε να λέει ο Γαβρίλα 
κλαψουρίζοντας. Το άλογο φοβόταν από τις αστραπές, κι έπεσε σ' ένα χαντάκι. 

—Λοιπόν... λοιπόν; λαχτάρησε ο θείος. 

—Το κάρο αναποδογύρισε... 

—Και ο Φομά; 

—Έπεσε στο χαντάκι. 

—Λέγε, λοιπόν, γρήγορα, μας έσκασες! 

 —Κάπου χτύπησε κι άρχισε να κλαίει. Εγώ ξέζεψα το άλογο, καβάλησα κι ήρθα εδώ να σας πω 
τα νέα. 

—Κι ο Φομά έμεινε εκεί; 

 —Σηκώθηκε και προχώρησε ακουμπώντας στη μαγκούρα του, είπε ο Γαβρίλα, αναστέναξε και 
κατέβασε το κεφάλι. 

 Όλες οι γυναίκες έκλαιγαν με λυγμούς — μια κατάσταση απερίγραπτη. 

 —Τον Πολκάν! Ετοιμάστε μου τον Πολκάν! ούρλιαξε και βγήκε τρεχάλα, από το δωμάτιο. Του 
πήγαν τον Πολκάν, τον καβάλησε ασέλωτο, και ύστερα από ένα λεπτό καταλάβαμε από το 
ποδοβολητό πως είχε αρχίσει το τρέξιμο για τη σωτηρία του Φομά Φομίτς. Να φανταστείτε — 
ο θείος είχε φύγει χωρίς καπέλο. 

Οι γυναίκες έτρεξαν στα παράθυρα για να δουν. Μαζί με τα κλάματα και τους λυγμούς άκουγε 
κανείς και γνώμες με σχόλια. Έλεγαν για τον Φομά Φομίτς πως θα του χρειαστεί αμέσως ένα 
ζεστό μπάνιο, ένα γερό τρίψιμο με οινόπνευμα, ένα βαρύ τσάι, έλεγαν ότι από το πρωί είχε να 
βάλει μπουκιά στο στόμα του και τώρα θα ήταν θεονήστικος. Η Περεπελίτσινα βρήκε κάπου τα 
γυαλιά του που τα είχε ξεχάσει φεύγοντας με τη θήκη τους, κι αυτό είχε ένα παράξενο 
αποτέλεσμα: η στρατηγίνα τ' άρπαξε με λαχτάρα, με φωνές και κλάματα και, κρατώντας τα 
σφιχτά στα χέρια της, έτρεξε ξανά στο παράθυρο για να βλέπει στο δρόμο. Η αγωνία είχε 
φτάσει στο κατακόρυφο... Σε μια γωνιά η Σάσιενκα παρηγορούσε τη Νάστια: ήταν 
αγκαλιασμένες κι έκλαιγαν. Η Νάστιενκα τραβούσε το χέρι του Ιλιούσια και κάθε λίγο και 
λιγάκι τον φιλούσε — αποχαιρετούσε το μαθητή της. Ο Ιλιούσια έκλαιγε κι αυτός με λυγμούς 
χωρίς κι ο ίδιος να ξέρει ακόμα γιατί. Ο Γιεζιεβίκιν και ο Μιζίντσικοφ κάτι σχολίαζαν σε μια 
άκρη. Μου φάνηκε πως ο Μπαχτσιέγιεφ, κοιτάζοντας τα κορίτσια, ήταν έτοιμος κι αυτός να 
βάλει τα κλάματα. Πήγα κοντά του. 



 —Ο Φομά Φομίτς, αγαπητέ μου! μακάρι να τον είχαν κυνηγήσει από δω, αλλά δεν έφτασε 
ακόμα η ώρα: δεν του βρήκαν ακόμα ταύρους με χρυσά κέρατα για να τους ζέψουν στην άμαξά 
του. Μην ανησυχείτε, αγαπητέ, αυτός θα διώξει τους οικοδεσπότες και θα μείνει μόνος του! 

 Το μπουρίνι είχε περάσει, και ο κύριος Μπαχτσιέγιεφ άλλαξε γνώμη — ήταν ολοφάνερο. 

 Ξαφνικά, ακούστηκαν φωνές: «Τον φέρνουν! τον φέρνουν!» και οι γυναίκες έτρεξαν με φωνές 
στην πόρτα. Δεν είχαν περάσει ούτε δέκα λεπτά ύστερα από την αναχώρηση του θείου: νόμιζε 
κανείς πως θα ήταν αδύνατο να φέρουν τόσο γρήγορα τον Φομά Φομίτς· αλλά η απορία 
λύθηκε αργότερα με πολύ απλό τρόπο: ο Φομά Φομίτς, αφήνοντας τον Γαβρίλα να φύγει, είχε 
πραγματικά «προχωρήσει με τη μαγκούρα»· αλλά, βλέποντας πως είχε μείνει ολομόναχος μέσα 
στο μπουρίνι, στο αστραποβρόντι, δείλιασε, αποφάσισε να γυρίσει στο Στιεπαντσίκοβο κι 
έτρεξε πίσω από τον Γαβρίλα. Ο θείος τον βρήκε και τον έφερνε στο χωριό. Στο δρόμο 
σταμάτησαν ένα περαστικό κάρο, έτρεξαν κάτι μουζίκοι και πήραν τον Φομά Φομίτς μαζί τους 
στο κάρο — είχε πια συνέλθει. Έτσι και τον έφεραν στις ανοιχτές αγκάλες της στρατηγίνας που 
παραλίγο να τρελαθεί βλέποντάς τον σε κακά χάλια. Ήταν πιο βρόμικος και πιο βρεγμένος από 
τον Γαβρίλα. Έγινε μεγάλη φασαρία: ήθελαν να τον πάρουν αμέσως και να του αλλάξουν 
εσώρουχα· φώναζαν να φέρουν θερμαντικά κι άλλα δυναμωτικά, πολλοί γύριζαν από δω κι 
από κει χωρίς κανένα λόγο, μιλούσαν όλοι μαζί... Αλλά ο Φομά λες και δεν έβλεπε κανέναν, δεν 
έβλεπε τίποτα. Τον πήραν από τις μασχάλες και τον πήγαν στην πολυθρόνα του όπου 
σωριάστηκε με κλεισμένα τα μάτια. Κάποιος φώναξε: «Θα πεθάνει!» Γενική αναστάτωση. Πιο 
πολύ απ' όλους φώναζε ο Φαλαλιέι — προσπαθούσε ν' ανοίξει δρόμο ανάμεσα στις γυναίκες 
θέλοντας να φτάσει στον Φομά Φομίτς για να του φιλήσει γρήγορα-γρήγορα το χεράκι... 
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Ο ΦΟΜΑ ΦΟΜΙΤΣ ΤΟΥΣ ΚΑΝΕΙ ΟΛΟΥΣ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΥΣ 

—ΜΑ ΠΟΥ Μ' ΕΦΕΡΑΝ; ρώτησε καμιά φορά ο Φομά με τη φωνή του ανθρώπου που πεθαίνει 
στ' αλήθεια. 

 —Καταραμένε λαπά! μουρμούρισε δίπλα μου ο Μιζίντσικοφ. Στραβομάρα έχει να δει πού τον 
έφεραν; Θ' αρχίσει τώρα τα καμώματα, θα το δείτε! 

 —Έλα, Φομά, είσαι κοντά μας, στους δικούς σου! φώναξε ο θείος. Κάνε κουράγιο, ηρέμησε 
τώρα! Και, άκου, καλό θα είναι ν' αλλάξεις ρούχα, αλλιώς θ' αρρωστήσεις... Δε θέλεις ένα 
θερμαντικό, ε; έτσι... ένα ποτηράκι για να ζεσταθείς... 

 —Θα έπινα ένα κονιάκ τώρα, μπόρεσε και είπε ο Φομά και ξανάκλεισε τα μάτια. 

 —Κονιάκ! Δεν ξέρω αν έχουμε! είπε ο θείος και κοίταξε ανήσυχος την Πρασκόβια Ιλίνιτσνα. 

 —Έχουμε, πώς δεν έχουμε! είπε κείνη, τέσσερα ολόκληρα μπουκάλια, κι έτρεξε με τα κλειδιά 
να βροντάνε για κονιάκ· οι άλλες γυναίκες δεν έπαυαν τις φωνές γύρω από τον Φομά σαν 
μύγες στο γλυκό. Απεναντίας, ο κύριος Μπαχτσιέγιεφ βρισκόταν στο αποκορύφωμα της 
αγανάκτησής του. 

 —Κονιακάκι ζήτησες, η αφεντιά σου! μουρμούρισε μόλις ακουστά. Ποιος πίνει τέτοιο ακριβό 
ποτό εξόν από τούτον εδώ τον πρόστυχο; Φτου σας, καταραμένοι. Κι εγώ γιατί στέκομαι ακόμα 
εδώ; τι περιμένω; 

—Φομά! άρχισε να λέει ο θείος, κομπιάζοντας σε κάθε λέξη, να, τώρα... πότε κιόλας 
ξεκουράστηκες και είσαι ξανά μαζί μας... να, δηλαδή, ήθελα να πω, Φομά, καταλαβαίνω γιατί 
χτες κατηγόρησες το πιο αγνό πλάσμα... 

 —Πού είναι; πού βρίσκεις την αγνότητά μου; είπε και ο Φομά, λες και είχε πυρετό και 
παραμιλούσε. Πού είναι οι χρυσές μέρες μου; πού βρισκόσαστε παιδικά μου χρόνια, τότε που, 
αγνός και ωραίος, έτρεχα στα χωράφια για να πιάσω πεταλούδες; πού είναι; πού είναι κείνη η 
εποχή; Γυρίστε μου πίσω την αθωότητά μου, γυρίστε τη!.. 

 Και ο Φομά, με τεντωμένα μπροστά τα χέρια, απευθυνόταν στον καθένα μας χωριστά, λες και 
την αγνότητά του την είχε κάποιος από μας στην τσέπη του. Ο Μπαχτσιέγιεφ λίγο ακόμα και θα 
'σκαζε από το κακό του. 

 —Τι διάολο θέλει πάλι! μουρμούρισε φουρκισμένος. Δώστε του την αγνότητά του! Να τη 
φιλήσει θέλει, τέλος πάντων; Ίσως και να ήταν από πιτσιρίκος τέτοιο παλιόμουτρο, κι όποιος 
μικρομάθει... Στοιχηματίζω, τέτοιος ήταν. 

—Φομά!.. δοκίμασε να μιλήσει ξανά ο θείος. 

 —Πού είναι αυτός, κείνος ο καιρός που πίστευα ακόμα στην αγάπη και αγαπούσα τους 



ανθρώπους; φώναζε ο Φομά· τότε που αγκάλιαζα τους ανθρώπους κι έκλαιγα πάνω στο στήθος 
τους; και τώρα πού είμαι; πού βρίσκομαι; 

 —Είσαι εδώ, κοντά μας, Φομά, ησύχασε! έλεγε και ξανάλεγε ο θείος. Και άκου τι ήθελα να σου 
πω, Φομά... 

 —Καλύτερα θα ήταν να σωπαίνατε τώρα, του πέταξε σφυριχτά η Περεπελίτσινα με τα φιδίσια 
ματάκια της ν' αστράφτουν από κακία και μίσος. 

 —Πού βρίσκομαι; συνέχισε ο Φομά, ποιοι είναι αυτοί γύρω μου; Είναι βουβάλια και ταύροι 
που έχουν στρέψει τα κέρατά τους καταπάνω μου. Ζωή, τι είσαι συ; Ζήσε, ζήσε, να είσαι 
ατιμασμένος, ντροπιασμένος, ταπεινωμένος, μαστιγωμένος, και μόλις θα σκορπίσουν άμμο 
στον τάφο σου, τότε μόνο θα λογικευτούν οι άνθρωποι, και τ' άτυχα κόκαλά σου θα τρίζουν 
κάτω από το βάρος του μνημείου! 

 —Ακούσατε; μίλησε για μνημεία! μουρμούρισε ο Γιεζιεβίκιν μπλέκοντας μπροστά τα χέρια 
του. 

—Ω, δε θέλω να μου στήσετε μνημείο! όχι να μη μου στήσετε! φώναζε ο Φομά. Δε μου 
χρειάζονται μνημεία! Μέσα στις καρδιές σας να μου στήσετε μνημείο — τίποτ' άλλο δε 
χρειάζεται, δε χρειάζεται! 

 —Φομά! τον διακόπτει ο θείος, αρκετά! ησύχασε τώρα! Δε βλέπω το λόγο γιατί να μιλάμε για 
μνημεία. Ν' ακούς μόνο... Βλέπεις, Φομά, θέλω να πω ότι σ' έκαιγε, ας το πούμε έτσι, μια 
ευγενική φλόγα τη στιγμή που με κατηγορούσες πριν από λίγο, αλλά, παρασύρθηκες, Φομά, 
ξέφυγες από την αρετή — σε διαβεβαιώνω, έκανες λάθος, Φομά... 

 —Θα σταματήσετε καμιά φορά; έβαλε ξανά τις φωνές η Περεπελίτσινα. Θέλετε, δηλαδή, να 
σκοτώσετε έναν δυστυχισμένο γιατί τον έχετε στα χέρια σας; 

 Κοντά σ' αυτή πήρε φωτιά και η στρατηγίνα και όλη η ακολουθία της· όλες χειρονομούσαν στο 
θείο — απαιτούσαν να σταματήσει. 

 —Άννα Νίλοβνα, να σταματήσετε σεις, κι εγώ ξέρω τι λέω! απάντησε σταθερά ο θείος. 
Πρόκειται για ιερή υπόθεση! είναι υπόθεση τιμής και δικαιοσύνης. Φομά! είσαι λογικός 
άνθρωπος, κι αυτή τη στιγμή οφείλεις να ζητήσεις συγνώμη από την ευγενέστατη αυτή κοπέλα 
που τόσο άσχημα πρόσβαλες. 

 —Από ποια κοπέλα; ποια κοπέλα πρόσβαλα; απόρησε ο Φομά και τους κοίταξε όλους λες και 
είχε ξεχάσει όλα τα συμβάντα και δεν καταλάβαινε περί τίνος πρόκειται. 

 —Ναι, Φομά, και αν εσύ τώρα ο ίδιος, με τη θέλησή σου, αναγνωρίσεις το σφάλμα σου, τότε 
εγώ, σου ορκίζομαι, Φομά, θα πέσω στα πόδια σου, και θα... 

 —Μα ποιον πρόσβαλα; ύψωσε τη φωνή του ο Φομά. Ποια κοπέλα; Πού είναι; Πού βρίσκεται 
αυτή η κοπέλα; Δώστε μου να καταλάβω για ποια κοπέλα πρόκειται!.. 



 Κείνη τη στιγμή η Νάστιενκα, συγχυσμένη και τρομαγμένη, πλησίασε τον Γιεγκόρ Ιλίτς και τον 
τράβηξε από το μανίκι. 

 —Όχι, Γιεγκόρ Ιλίτς, αφήστε τον, δε χρειάζεται συγνώμη! Για ποιο λόγο να γίνει αυτό; έλεγε 
ικετευτικά. Αφήστε το αυτό!.. 

 —Α! τώρα θυμάμαι! φώναξε ο Φομά. Ναι, θυμάμαι! Βοηθήστε με να θυμηθώ καλύτερα! 
παρακάλεσε φανερά ταραγμένος. Πέστε μου: είναι, τάχα, αλήθεια ότι μ' έδιωξαν από δω σαν 
ψωριάρικο σκυλί; Είναι, λοιπόν, αλήθεια ότι με χτύπησε κεραυνός; Είναι, λοιπόν, αλήθεια, πως 
μου 'δωσαν κλοτσιά από δω; Είναι αλήθεια όλ' αυτά, ρωτάω; 

 Τα κλάματα και οι φωνές των γυναικών ήταν η πιο εύγλωττη απάντηση στον Φομά Φομίτς. 

 —Έτσι, λοιπόν, έτσι! τόνισε, ναι, θυμάμαι... Θυμάμαι τώρα ότι ύστερα από τον κεραυνό και το 
πέσιμό μου έτρεξα για να 'ρθω εδώ, μέσα στ' αστραπόβροντα, για να εκπληρώσω το καθήκον 
μου και να χαθώ από της γης την όψη! Βοηθήστε με να σηκωθώ! Όσο αδύνατος και να είμαι 
τώρα, είμαι υποχρεωμένος να εκπληρώσω το καθήκον μου. 

 Έτρεξαν και τον βοήθησαν να σηκωθεί από την πολυθρόνα και να σταθεί όρθιος. Ο Φομά πήρε 
τη στάση του ρήτορα και άπλωσε το χέρι του. 

 —Συνταγματάρχα μου! φώναξε. Είμαι καλά τώρα — ο κεραυνός δεν κατάφερε να συντρίψει 
τις πνευματικές μου δυνάμεις· είναι αλήθεια ότι έπαθα ζημιά στο δεξί μου αφτί, αλλά όχι τόσο 
από τον κεραυνό όσο από το πέσιμό μου ύστερα από τη σπρωξιά στο κεφαλόσκαλο... Μα ποιον 
ενδιαφέρει αυτό! Και ποιος νοιάζεται για το δεξί αφτί του Φομά! 

 Στα τελευταία λόγια του ο Φομά έδωσε μια τόσο θλιβερή ειρωνεία και τα συνόδεψε μ' ένα 
τέτοιο παραπονιάρικο χαμόγελο που οι λυγμοί από τις συγκινημένες γυναίκες έδωσαν και 
πήραν ξανά. Όλες τους κοίταζαν αυστηρά, πολλές μάλιστα με το άγριο, το θείο που σιγά-σιγά 
είχε αρχίσει να χάνει το θάρρος του μπροστά στη σύμφωνη γνώμη των παρόντων. Ο 
Μιζίντσικοφ κάτι βλαστήμησε και πήγε στο παράθυρο. Ο Μπαχτσιέγιεφ μ' έσπρωχνε όλο και 
πιο δυνατά με τον αγκώνα του· μόλις και μετά βίας στεκόταν στη θέση του. 

—Τώρα, ακούστε όλη μου τη θεωρία! ζωντάνεψε ο Φομά κοιτάζοντας όλους αγέρωχα και 
θαρραλέα. Και αποφασίστε για τη μοίρα αυτού του δυστυχισμένου του Οπίσκιν [του ίδιου, 
δηλαδή]. Γιεγκόρ Ιλίτς! σας παρακολουθούσα από καιρό τώρα, σας παρακολουθούσα με βαριά 
καρδιά κι έβλεπα πολλά, όλα, τότε που εσείς ακόμα ούτε καν υποψιαζόσαστε ότι εγώ σας 
παρακολουθώ. Συνταγματάρχα μου! εγώ, ίσως, γελάστηκα, αλλά ήξερα τον εγωισμό σας, τον 
απεριόριστο εγωισμό σας, την απίστευτη φιληδονία σας, και ποιος θα με κατηγορήσει ότι εγώ 
άθελά μου ανησυχούσα για την τιμή μιας από τις αγνότερες υπάρξεις; 

 —Φομά, Φομά!.. Μην πήρες κατήφορο, άκου, Φομά; έβαλε τις φωνές ο θείος, κοιτάζοντας 
ανήσυχος τη Νάστιενκα που φαινόταν να υποφέρει πολύ. 

 —Δε μ' έφερνε σε αμηχανία τόσο η αθωότητα και η ευπιστία, η αφέλεια αυτού του 
πλάσματος, όσο η απειρία του, συνέχισε ο Φομά, λες και δεν είχε ακούσει την προειδοποίηση 
του θείου. Έβλεπα ότι ένα τρυφερό αίσθημα αρχίζει να γεννιέται στην καρδιά του, σαν 



ανοιξιάτικο τριαντάφυλλο, μπουμπούκι ακόμα, και θυμήθηκα άθελά μου τον Πετράρχη που 
είπε ότι «μια κλωστή συνήθως κρατάει την αγνότητα από την καταστροφή». Πονούσε η ψυχή 
μου, και μόλο που γι' αυτή την κοπέλα, αγνή σαν μαργαριτάρι, είμαι έτοιμος να εγγυηθώ με τη 
ζωή μου — αλλά ποιος μπορούσε να μου εγγυηθεί για σας, Γιεγκόρ Ιλίτς; Ξέροντας πως είσαστε 
ασυγκράτητος στα πάθη σας, ξέροντας πως είσαστε έτοιμος να τα θυσιάσετε όλα για μια 
στιγμιαία ικανοποίησή τους, με κυρίεψε ένας απέραντος φόβος για τη μοίρα αυτής της 
τρισεύγενης κοπέλας... 

 —Φομά! πώς ήταν δυνατό να σκέφτεσαι τέτοια πράγματα; του φώναξε ο θείος. 

—Με σπαραγμό της καρδιάς μου σας παρακολουθούσα. Αν θέλετε να μάθετε πόσο υπόφερα, 
ρωτήστε τον Σαίξπηρ: θα σας πει στον «Άμλετ» για την ψυχολογική μου κατάσταση. Κατάντησα 
μνησίκακος, απαίσιος. Πάνω στην ανησυχία μου, στην αγανάκτησή μου τα 'βλεπα όλα μαύρα, 
και δεν ήταν κείνο το «μαύρο χρώμα» που τραγουδιέται σε κάποια ρομάντζα — να είστε 
βέβαιος! Αυτός είναι και ο λόγος που βλέπατε πως ήθελα τότε την απομάκρυνσή της απ' αυτό 
το σπίτι: ήθελα να τη σώσω· αυτός είναι και ο λόγος που με βλέπατε συνέχεια τον τελευταίο 
καιρό να τα 'χω βάλει με όλο τον κόσμο, να μη θέλω να δω κανέναν στα μάτια μου. Ω! ποιος θα 
με συμφιλιώσει τώρα με τον κόσμο; Βλέπω ότι ήμουν, ίσως, αυστηρός και άδικος στους 
επισκέπτες σας, στον ανιψιό σας, στον κύριο Μπαχτσιέγιεφ — ζητούσα απ' αυτόν αστρονομία· 
μα ποιος θα με κατηγορήσει για την ψυχολογική κατάσταση όπου βρισκόμουν τότε; Για ν' 
αναφερθώ ξανά στον Σαίξπηρ, ότι το μέλλον το 'βλεπα σαν μια απάτη ρουφήχτρα μ' έναν 
κροκόδειλο κάτω-κάτω. Έβλεπα πως είχα υποχρέωση να προλάβω ένα κακό, ότι γι' αυτό ήρθα 
στον κόσμο —και τι έγινε;— εσείς δεν καταλάβατε τα ευγενικά κίνητρα της ψυχής μου και με 
πληρώνατε όλο αυτό το διάστημα με μίσος, με αχαριστία, με χλευασμούς, με ταπεινώσεις... 

 —Φομά! αν είν' έτσι... φυσικά, βλέπω... φώναζε ο θείος σε μεγάλη ταραχή. 

 —Αν πραγματικά το βλέπετε, συνταγματάρχα μου, τότε ευαρεστηθείτε να με ακούσετε ως το 
τέλος και να μη με διακόπτετε. Συνεχίζω: όλο το σφάλμα μου, λοιπόν, ήταν ότι σκοτωνόμουν, 
ανησυχούσα για τη μοίρα για την ευτυχία αυτού του παιδιού, γιατί είναι παιδί ακόμα μπροστά 
σας. Η μεγάλη αγάπη για τους ανθρώπους μ' έκανε ένα τέρας, ας πούμε, οργής και 
μνησικακίας. Ήμουν έτοιμος να χιμήξω πάνω τους και να τους ξεσχίσω. Και ξέρετε, λοιπόν, 
Γιεγκόρ Ιλίτς, ότι όλες σας οι πράξεις, οι ενέργειές σας, επίτηδες λες, ενίσχυαν συνέχεια τη 
μνησικακία μου και επαλήθευαν όλες τις υποψίες μου; Ξέρετε, λοιπόν, ότι χτες που με 
φορτώσατε με χρυσάφι για να σας αφήσω ήσυχο, εγώ είπα με το νου μου: «Στο πρόσωπό μου 
διώχνει από μέσα του τη συνείδησή του για να κάνει πιο άνετα το έγκλημα...» 

 —Φομά, Φομά! Χτες, τάχα, το σκέφτηκες αυτό; τρόμαξε ο θείος. Θε μου, κι εγώ δεν 
υποψιάστηκα τίποτα! 

—Η έμπνευση γι' αυτές τις υποψίες μου ήρθε από τον ουρανό, συνέχισε ο Φομά. Και κρίνετε 
μόνος σας, τι μπορούσα να βάλω με το νου μου τη στιγμή που η τυφλή τύχη μ' έφερε κείνο το 
βράδυ στο περιβόλι, στο μοιραίο παγκάκι; Τι αισθάνθηκα αυτή τη στιγμή — ω, θε μου! — 
βλέποντας τελικά με τα ίδια μου τα μάτια ότι όλες οι υποψίες μου έβγαιναν ξαφνικά σωστές με 
τον πιο πανηγυρικό τρόπο; Αλλά μου έμενε ακόμα μια ελπίδα, μικρή, βέβαια, μα, όσο να 'ναι, 
ήταν ελπίδα — και τι; Σήμερα το πρωί τη διαλύετε ο ίδιος εσείς, την κάνετε συντρίμμια. Μου 
στέλνετε το γράμμα σας· μου κάνετε γνωστό ότι πρόθεσή σας είναι να παντρευτείτε· με 
ικετεύετε να μη διαδώσω τίποτα... «Αλλά γιατί, σκέφτηκα, γιατί μου 'γραψε ακριβώς τώρα που 



τον έπιασα και όχι πρωτύτερα; Γιατί, τάχα, δεν είχε τρέξει σε μένα, ευτυχισμένος και ωραίος — 
γιατί ο έρωτας ομορφαίνει το πρόσωπο — γιατί δεν έπεσε τότε στην αγκαλιά μου, δεν έκλαψε 
πάνω στο στήθος μου με δάκρυα απέραντης ευτυχίας και δε μου τα ομολόγησε όλα, όλα;» Ή 
εγώ είμαι, τάχα, κροκόδειλος που θα σας καταβρόχθιζα κι όχι να σας έδινα μια χρήσιμη 
συμβουλή; Ή ήμουν κανένα απαίσιο σκαθάρι που θα σας δάγκωνα μόνο, και δε θα βοηθούσα 
για την ευτυχία σας; «Είμαι, τάχα, φίλος του ή κανένα απαίσιο έντομο; ήταν η απορία που με 
βασάνιζε σήμερα το πρωί! Και γιατί, στο κάτω, κάτω — έγραψε στον ανιψιό του να 'ρθει από 
την πρωτεύουσα και του προξένευε αυτή την κοπέλα, αν όχι για να ξεγελάσει κι εμάς, και τον 
επιπόλαιο ανιψιό του, και στο μεταξύ να συνεχίζει κρυφά το εγκληματικό σχέδιό του;» Όχι, 
συνταγματάρχα μου, αν κάποιος μου ενίσχυσε την ιδέα ότι η αμοιβαία σας αγάπη είναι 
έγκλημα, αυτός είσαστε σεις ο ίδιος, και κανένας άλλος! Και ακόμα, είσαστε εγκληματίας και 
απέναντι στην κοπέλα αυτή, γιατί αγνή, όπως είναι, και φρόνιμη, εσείς με την αδεξιότητά σας 
και την εγωιστική δυσπιστία σας δώσατε το δικαίωμα να τη συκοφαντούν και να την 
υποψιάζονται! 

Ο θείος καθόταν αμίλητος με σκυμμένο το κεφάλι: η ευγλωττία του Φομά είχε ολοφάνερα 
εξουδετερώσει όλες τις αντιρρήσεις του, και παραδεχόταν την ενοχή του. Η στρατηγίνα και η 
συντροφιά της άκουγαν μ' ευλάβεια σιωπηλές τον Φομά — η Περεπελίτσινα αγριοκοίταξε μέσα 
στο θρίαμβό της την καημένη τη Νάστιενκα. 

 —Σε πολύ κακά χάλια, συνέχισε ο Φομά, κλειδώθηκα σήμερα στο δωμάτιό μου και 
προσευχόμουν να με βοηθήσει ο θεός να κάνω σωστές σκέψεις! Τελικά αποφάσισα: να σας 
δοκιμάσω για στερνή φορά μπροστά σ' όλους. Μπορεί και να το πήρα πολύ ζεστά το πράγμα 
και με παράσυρε η αγανάκτησή μου· μα στα ευγενικά μου κίνητρα η απάντησή σας ήταν η 
εκπαραθύρωσή μου! Και είπα τότε μέσα μου: «Να πώς αμείβεται πάντα στον κόσμο η αρετή!» 
Πέφτοντας, χτύπησα και από κει κι ύστερα δε θυμάμαι σχεδόν τίποτα τι έγινε! 

 Οι φωνές και οι λυγμοί έκαναν τον Φομά Φομίτς να διακόψει πάνω στην τραγική αυτή 
θύμηση. Η στρατηγίνα έτρεξε κοντά του με την μποτίλια — αυτή που έφερε κείνη τη στιγμή 
γυρίζοντας η Πρασκόβια Ιλίνιτσνα και τώρα της την άρπαξε από τα χέρια· αλλά ο Φομά 
παραμέρισε με το χέρι του και το κονιάκ και τη στρατηγίνα. 

 —Σταματάτε! φώναξε, θέλω να τελειώσω. Τι έγινε ύστερα από την εκπαραθύρωσή μου δεν 
ξέρω. Ξέρω μόνο ότι τώρα, μουσκεμένος και με το φόβο ν' αρπάξω κανένα κρυολόγημα 
βρίσκομαι δω για να βοηθήσω στη διπλή ευτυχία σας. Συνταγματάρχα μου! από πολλά 
σημάδια που δε θέλω τώρα να τα ξεκαθαρίσω πείστηκα τελικά πως η αγάπη σας ήταν αγνή και 
μάλιστα ρομαντική, αν και παράλληλα εγκληματικά ολιγόπιστη. Βασανισμένος, ταπεινωμένος, 
με την υποψία ότι πρόσβαλα μια κοπέλα που για την τιμή της εγώ, σαν ιππότης του μεσαίωνα, 
είμαι έτοιμος να χύσω το αίμα μου — αποφασίζω τώρα να σας δείξω πώς εκδικείται για τις 
προσβολές του ο Φομά Οπίσκιν. Δώστε μου το χέρι σας, συνταγματάρχα μου! 

 —Ευχαρίστως, Φομά! προθυμοποιήθηκε ο θείος. Και μια που τώρα έδωσες όλες τις εξηγήσεις 
σχετικά με την τιμή ενός ευγενέστατου προσώπου, γι' αυτό... φυσικά... ορίστε το χέρι μου, 
Φομά, μαζί με τη μεταμέλειά μου... 

 Και ο θείος του έδωσε ζωηρά το χέρι χωρίς να υποψιάζεται τι θα βγει από τη χειρονομία αυτή. 



 —Δώστε μου κι εσείς το χέρι σας, συνέχισε ο Φομά με αδύνατη φωνή παραμερίζοντας από 
γύρω του τις γυναίκες — είχε απευθυνθεί στη Νάστιενκα. 

 Η Ναστάσια τα 'χασε, συγχύστηκε και κοίταξε δειλά τον Φομά. 

 —Πλησιάστε, πλησιάστε, αγαπητό μου παιδί! είναι ανάγκη για την ευτυχία σας, πρόσθεσε με 
τρυφερότητα ο Φομά· χωρίς ν' αφήσει το χέρι του θείου. 

—Τι έχει στο νου του να κάνει; είπε ο Μιζίντσικοφ. 

 Η Νάστια, φανερά φοβισμένη, τρέμοντας πλησίασε σιγά-σιγά τον Φομά και του 'δωσε 
δισταχτικά το χέρι της. 

 Ο Φομά πήρε το χεράκι και το 'βαλε πάνω στο χέρι του θείου. 

 —Σας ενώνω και σας ευλογώ, είπε με την πιο μεγάλη επισημότητα, και αν η ευλογία ενός 
ταλαιπωρημένου, πικραμένου μάρτυρα μπορεί να σας ωφελήσει, τότε να είσαστε 
ευτυχισμένοι. Να πώς εκδικείται ο Φομά Οπίσκιν! Ουρ-ρά! [Ζήτω!] 

 Η γενική κατάπληξη δεν είχε όρια. Η λύση ήταν τόσο αναπάντεχη που όλοι μαρμάρωσαν. Η 
στρατηγίνα έμεινε άναυδη και ασάλευτη, με ανοιχτό το στόμα και την μποτίλια με το κονιάκ 
στα χέρια. Η Περεπελίτσινα κιτρίνισε λυσσασμένη από το κακό της. Οι άλλες γυναίκες έσμιξαν 
μπροστά τους τα χέρια κοκαλωμένες. Ο θείος έτρεμε και ήθελε κάτι να πει, αλλά δεν 
μπορούσε. Η Νάστια κιτρίνισε σαν πεθαμένη και ψιθύρισε δειλά «αυτό είναι αδύνατο...» αλλά 
ήταν αργά πια. Ο Μπαχτσιέγιεφ πρώτος —πρέπει να του αναγνωριστεί— είπε κι αυτός το 
«ουρ-ρά», τον ακολούθησα εγώ, και μένα, με όλη την κουδουνιστή φωνούλα της, η Σάσιενκα 
που έτρεξε ν' αγκαλιάσει τον πατέρα της· ύστερα ο Ιλιούσια, ο Γιεζιεβίκιν και τελευταίος ο 
Μιζίντσικοφ. 

—Ουρ-ρά! φώναξε άλλη μια φορά ο Φομά, ουρ-ρά! Και γονατίστε, παιδιά της καρδιάς μου, 
μπροστά στην πιο τρυφερή μητέρα! Ζητήστε την ευλογία της, και, αν χρειάζεται, θα γονατίσω 
κι εγώ μπροστά της, μαζί σας... 

 Ο θείος και η Νάστια, χωρίς να 'χουν ακόμα κοιτάξει ο ένας τον άλλο, τρομαγμένοι και, 
φαίνεται, χωρίς να καταλαβαίνουν τι τους συμβαίνει, γονάτισαν μπροστά στη στρατηγίνα· όλοι 
έτρεξαν να στριμωχτούν γύρω τους· αλλά η γριούλα στεκόταν σαν απολιθωμένη χωρίς να 
καταλαβαίνει καθόλου τι πρέπει να κάνει. Βοήθησε ο Φομά στην περίπτωση αυτή: υποτάχτηκε 
μόνος του μπροστά στην προστάτισσά του. Αυτό ήταν που διάλυσε μονομιάς όλες τις 
αμφιβολίες της. Πνιγμένη στα δάκρυα, είπε τελικά ότι είναι σύμφωνη. Ο θείος σηκώθηκε 
γρήγορα-γρήγορα όρθιος και αγκάλιασε σφιχτά τον Φομά. 

 —Φομά, Φομά!... είπε, μα η φωνή του κόπηκε και δεν μπόρεσε να συνεχίσει. 

—Σαμπάνια! ούρλιαξε ο Στιεπάν Αλιεξέγιεβιτς. Ουρ-ρά! 

 —Όχι, όχι σαμπάνια, πετάχτηκε η Περεπελίτσινα που είχε προλάβει να συνέλθει από την 
κατάπληξη και κατάλαβε τι συνέβαινε, μαζί και τις συνέπειες, ένα κεράκι ν' ανάψουμε στο θεό, 



να προσευχηθούμε στα εικονίσματα και με το εικόνισμα να ευχηθούμε, όπως κάνουν όλοι οι 
θεοφοβούμενοι άνθρωποι... 

Έτρεξαν όλοι για να κάνουν πράξη τη λογική αυτή συμβουλή· έγινε τρομερή φασαρία. Ήταν 
ανάγκη να φωτίσουν με το κερί. Ο Στιεπάν Αλιεξιέγιεβιτς έβαλε μια καρέκλα κι ανέβηκε για να 
τοποθετήσει το κερί μπροστά στην εικόνα, αλλά έσπασε η καρέκλα, πρόλαβε κείνος και πήδησε 
χωρίς να πέσει κάτω. Η αδύνατη Περεπελίτσινα ανάλαβε και τα κατάφερε στο άψε-σβήσε: το 
κερί άναψε. Οι άλλες γυναίκες άρχισαν τα σταυροκοπήματα και τις μετάνοιες ως κάτω στο 
δάπεδο. Ξεκρέμασαν το εικόνισμα του Σωτήρος και το 'φεραν στη στρατηγίνα. Ο θείος και η 
Νάστια γονάτισαν ξανά, και η ιεροτελεστία έγινε με τις θρησκευτικές νουθεσίες της 
Περεπελίτσινα που κάθε λίγο και λιγάκι μουρμούριζε επιτακτικά: «Γονατίστε, αγγίξτε το 
εικόνισμα, φιλήστε το χεράκι της μαμάς!» Ύστερα το ζευγάρι θεώρησε υποχρέωσή του να 
σταθεί κοντά στο εικόνισμα και ο κύριος Μπαχτσιέγιεφ — φίλησε κι αυτός το χεράκι της μαμάς 
μ' έναν ενθουσιασμό απερίγραπτο. 

—Ουρ-ρά! φώναξε ξανά. Να πιούμε τώρα σαμπάνια! 

 Στο μεταξύ, ο γενικός ενθουσιασμός είχε φτάσει στο κατακόρυφο. Η στρατηγίνα έκλαιγε, αλλά 
τώρα από τη χαρά της: η ένωση, ευλογημένη από τον Φομά, ήταν ιερή και έπρεπε να γίνει· 
αλλά το πιο σπουδαίο γι' αυτή ήταν ότι ο Φομά έπαιξε τον πρώτο ρόλο, και, όπως έβλεπε, 
τώρα πια θα έμενε κοντά της για πάντα. Όλο το προσωπικό της —οι γυναίκες της— 
τουλάχιστον όπως έδειχναν, συμμεριζόταν το γενικό ενθουσιασμό. Ο θείος — πότε θα 
γονατίσει μπροστά στη μητέρα του και θα φιλήσει τα χέρια της, πότε θα τρέξει ν' αγκαλιάσει 
εμένα, τον Μπαχτσιέγιεφ, τον Μιζίντσικοφ και τον Γιεζιεβίκιν. Τον Ιλιούσια λίγο έλειψε να τον 
πνίξει στην αγκαλιά του. Η Σάσια έτρεξε και αγκάλιασε και φίλησε τη Νάστιενκα, η Πρασκόβια 
Ιλίνιτσνα ήταν πνιγμένη στα δάκρυα — ο κύριος Μπαχτσιέγιεφ το πρόσεξε και πήγε κοντά της. 
Ο γερο-Γιεζιεβίκιν από τη μεγάλη του συγκίνηση έκλαιγε σε μια γωνιά και σκούπιζε τα μάτια 
του με το καρό μαντίλι του. Σε μια άλλη γωνιά μυξόκλαιγε ο Γαβρίλα και κοίταζε με σεβασμό 
τον Φομά Φομίτς· ο Φαλαλιέι έκλαιγε με δυνατούς λυγμούς και περνούσε απ' όλους φιλώντας 
τα χέρια τους. Όλοι ήταν κατασυγκινημένοι. Κανείς δεν είχε ακόμα αρχίσει να μιλάει, να 
σχολιάζει — λες και δεν έμενε τι άλλο να πουν δεν άκουγες παρά χαρούμενα ξεφωνητά. Κανείς 
δεν είχε ακόμα καταλάβει πως αυτά όλα είχαν τόσο ξαφνικά, τόσο γρήγορα ταχτοποιηθεί. 
Ήξεραν μόνο ένα πράγμα: αυτά όλα ήταν έργο του Φομά Φομίτς και ότι είναι ένα γεγονός πολύ 
σπουδαίο και οριστικό. 

Μα δεν είχαν περάσει ούτε και πέντε λεπτά ύστερα από τη γενική ευτυχία που βρέθηκε 
ξαφνικά ανάμεσά τους η Τατιάνα Ιβάνοβνα. Με ποιο τρόπο, πώς μπόρεσε αυτή να το μυριστεί 
τόσο γρήγορα πάνω κει στο δωμάτιό της, να μάθει για αγάπες και γάμους; Παρουσιάστηκε με 
ένα πρόσωπο που έλαμπε από χαρά, με δάκρυα στα μάτια, με μια σαγηνευτικά κομψή 
τουαλέτα (πότε είχε προλάβει να ντυθεί;), κι έτρεξε ν' αγκαλιάσει με χαρούμενα ξεφωνητά τη 
Νάστιενκα. 

 —Νάστιενκα, Νάστιενκα! τον αγαπούσες, κι εγώ δεν ήξερα τίποτα. Θε μου! αγαπιόντουσαν, 
υπόφεραν κρυφά, μυστικά! τους παρακολουθούσαν! Τι ρομαντισμός! Νάστια, χρυσή μου, μίλα 
μου, λέγε μου όλη την αλήθεια: αγαπάς, τάχα, πραγματικά αυτόν τον παλαβό; 

 Η Νάστια, αντί γι' απάντηση, την αγκάλιασε και τη φίλησε. 



 —Θε μου, τι συναρπαστικό ρομάντζο! και η Τατιάνα Ιβάνοβνα χειροκρότησε πάνω στον 
ενθουσιασμό της. Άκουσε, Νάστια, άκουσε, άγγελέ μου: όλοι αυτοί οι άντρες, όλοι χωρίς 
εξαίρεση, είναι αχάριστοι, τύραννοι και δεν αξίζουν την αγάπη μας. Αλλά, δεν αποκλείεται να 
είναι αυτός καλύτερος. Έλα δω, παλαβιάρη! φώναξε στο θείο μου και τον πήρε από το χέρι. Δε 
μου λες, είσαι ερωτευμένος; είσαι, τάχα, ικανός, άξιος ν' αγαπάς; Κοίταξέ με: θέλω να σε 
κοιτάξω στα μάτια· θέλω να δω — λένε, τάχα, ψέματα αυτά τα μάτια ή όχι; Όχι, όχι, δε λένε 
ψέματα: μέσα τους λάμπει η αγάπη. Ω, πόσο είμαι ευτυχισμένη! Νάστιενκα, χρυσή μου, 
άκουσε, είσαι φτωχή: εγώ θα σου κάνω δώρο τριάντα χιλιάδες. Σε παρακαλώ να δεχτείς. Σε 
μένα δε χρειάζονται, δεν τα 'χω ανάγκη — θα μου μείνουν πολλά ακόμα. Όχι, όχι, όχι! φώναξε 
με χειρονομίες βλέποντας πως η Νάστια θέλει ν' αρνηθεί. Σωπάστε κι εσείς, Γιεγκόρ Ιλίτς, δεν 
είναι δική σας δουλειά, δε σας πέφτει λόγος. Όχι, Νάστια, είναι οριστική η απόφασή μου για το 
δώρο — ήθελα μάλιστα από καιρό να σου το κάνω, μόνο που περίμενα την πρώτη σου αγάπη. 
Θέλω να σε βλέπω ευτυχισμένη. Θα με προσβάλεις αν δε δεχτείς — θα με κάνεις να κλάψω, 
Νάστια... Όχι, όχι, όχι, σου λέω! 

Η Τατιάνα Ιβάνοβνα βρισκόταν σε τέτοια έξαρση που αυτή τη στιγμή, τουλάχιστο, ήταν 
αδύνατο, ακόμα και κρίμα να της φέρει κανείς αντίρρηση. Έτσι κι αλλιώς, δεν έδωσαν συνέχεια 
— το ανέβαλαν για άλλη φορά. Η Τατιάνα Ιβάνοβνα πήγε και φίλησε τη στρατηγίνα, την 
Περεπελίτσινα — όλους μας. Ο Μπαχτσιέγιεφ την πλησίασε με πολύ σεβασμό και ζήτησε το 
χεράκι της. 

 —Μανούλα μου, εσύ! Περιστέρα μου, εσύ! συγχώρεσέ με, τον τρελό, για τα χτεσινά — δεν 
ήξερα τι χρυσή καρδούλα έχεις! 

 —Παλαβιάρη! σε ξέρω τόσον καιρό, του ψιθύρισε ναζιάρικα η Τατιάνα Ιβάνοβνα, άγγιξε 
φιλικά τον Στιεπάν Αλιεξέγιεβιτς στη μύτη με το γάντι και φτερούγιζε μακριά του σαν ζέφυρος 
αγγίζοντάς τον με τη φανταχτερή τουαλέτα της. Ο χοντρός παραμέρισε με σεβασμό. 

 —Θαυμάσια κοπέλα! είπε με συμπάθεια. Κόλλησαν στο γερμανό τη μύτη! μου ψιθύρισε 
εμπιστευτικά κοιτάζοντάς με χαρούμενα στα μάτια. 

—Ποια μύτη; σε ποιον γερμανό; απόρησα εγώ. 

 —Στο αγαλματάκι, ντε, που παράγγειλα — ένας γερμανός φιλεί το χεράκι μιας γερμανίδας και 
κείνη σκουπίζει ένα δάκρυ με το μαντίλι της. Το διόρθωσε χτες ο δικός μου ο Γιεβντοκίμ, και 
σήμερα το πρωί, μόλις γυρίσαμε από την καταδίωξη, έστειλα κάποιον με άλογο να το φέρει. 
Θα το 'χουμε σε λίγο. Είναι ένα τεφαρίκι. 

 —Φομά! φώναξε ο θείος ενθουσιασμένος, σε σένα χρωστάμε την ευτυχία μας! Με τι μπορώ 
να σε ανταμείψω; 

 —Με τίποτα, συνταγματάρχα μου, απάντησε ο Φομά μουτρωμένος. Μη δίνετε προσοχή σε 
μένα, και να είσαστε ευτυχισμένοι χωρίς τον Φομά. 

 Ήταν σίγουρα, φουρκισμένος: μέσα στο γενικό ενθουσιασμό λες και τον είχαν ξεχάσει. 

—Μη δίνεις σημασία, Φομά! αυτά γίνονται, πάνω, βλέπεις, στον ενθουσιασμό μας, στη χαρά 



μας! είπε ζωηρά ο θείος. Να, εγώ, δεν ξέρω καλά-καλά πού βρίσκομαι, σου λέω. Άκου να σου 
πω, Φομά: σε πρόσβαλα. Δε θα είναι αρκετή όλη μου η ζωή, όλο το αίμα μου για να σε 
ικανοποιήσω, και γι' αυτό σωπαίνω, δε σου ζητώ μάλιστα και συγνώμη. Μα αν καμιά φορά σου 
χρειαστεί το κεφάλι μου, η ζωή μου, αν χρειαστεί κάποτε να πέσω για σένα στον γκρεμό, δεν 
έχεις παρά να το προστάξεις και θα δεις... Πιο πολλά δε σου λέω, Φομά. 

 Και ο θείος σήκωσε το χέρι θέλοντας να πει πως του είναι αδύνατο να προσθέσει κάτι άλλο 
ακόμα για να εκφράσει πιο ζωηρά τις σκέψεις του. Κοίταζε μόνο τον Φομά μ' ευγνωμοσύνη — 
τα μάτια του είχαν βουρκώσει. 

 —Μα αυτός, καλέ, είναι αγγελούδι! είπε δυνατά και η Περεπελίτσινα για να παινέψει τον 
Φομά. 

 —Ναι, ναι! είπε και η Σάσιενκα. Εγώ δεν ήξερα πως είσαστε ένας τόσο καλός άνθρωπος, Φομά 
Φομίτς, και γι' αυτό δε σας συμπαθούσα. Να με συγχωρείτε, λοιπόν, και να είσαστε βέβαιος ότι 
θα σας αγαπώ με όλη μου την καρδιά. Αν ξέρατε πόσο σας εκτιμώ τώρα! 

 —Ναι, Φομά! είπε και ο Μπαχτσιέγιεφ, να συγχωρείς και μένα, τον παλαβό! δε σε ήξερα, δεν 
ήξερα! Εσύ, Φομά Φομίτς δεν είσαι μόνο ένας σοφός άνθρωπος, μα είσαι ήρωας — αυτό είναι 
αρκετό! Όλο το σπίτι μου είναι στη διάθεσή σου. Μα το καλύτερο είναι, φίλε μου, να 'ρθεις 
χωρίς άλλο στο σπίτι μου μεθαύριο, μαζί με τη στρατηγίνα, μαζί και το ζεύγος — το σπίτι μου 
σας χωράει όλους! Θα το ρίξουμε στο φαγοπότι — δε λέω μεγάλα λόγια από πριν, ένα θα πω: 
μόνο του πουλιού το γάλα θα μας λείψει! Σας δίνω το λόγο μου! 

 Μέσα σ' αυτές τις διαχύσεις πλησίασε τον Φομά και η Νάστιενκα και, χωρίς πολλά λόγια, τον 
αγκάλιασε σφιχτά και τον φίλησε. 

 —Φομά Φομίτς, είπε, είσαστε ευεργέτης μας· κάνατε τόσο πολλά για μας που δεν ξέρω πώς να 
σας το ξεπληρώσω· ξέρω μόνο πως θα είμαι για σας η πιο τρυφερή, η πιο υπάκουη αδερφή... 

 Δεν μπόρεσε να πει περισσότερα: τα δάκρυα έπνιξαν τη φωνή της. Ο Φομά τη φίλησε στο 
κεφάλι με δακρυσμένα κι αυτός μάτια. 

—Παιδιά μου, παιδιά της καρδιάς μου! είπε. Να ζήσετε, να προκόψετε και σε στιγμές ευτυχίας 
να θυμόσαστε καμιά φορά και τον καημένο τον διωγμένο, τον εξόριστο! Μέσα μου θα πω ότι η 
δυστυχία είναι, ίσως, η μητέρα της αρετής. Αυτό το έχει πει, νομίζω, ο Γκόγκολ, ένας 
ελαφρόμυαλος συγγραφέας, μα που του βρίσκεις πότε-πότε γόνιμες ιδέες. Η εξορία είναι 
δυστυχία! Θα πάρω των ομματιών μου και με το ραβδί μου θα γυρίσω τον κόσμο, και ποιος 
ξέρει, ίσως η δυστυχία μου να με κάνει ακόμα πιο ενάρετο! Η ιδέα αυτή είναι η μοναδική 
παρηγοριά που μου έμεινε! 

—Μα... για πού θα πας, Φομά; τρόμαξε ο θείος. 

 Όλοι ταράχτηκαν και κάρφωσαν τα μάτια τους στον Φομά. 

 —Μα είναι, τάχα, δυνατό να μείνω στο σπίτι σας ύστερα από την τελευταία διαγωγή σας, 
συνταγματάρχα μου; ρώτησε ο Φομά με παράξενη σοβαρότητα. 



Δεν τον άφησαν να συνεχίσει, να πει τι ήθελε: ένα πανδαιμόνιο έπνιξε τα λόγια του. Τον 
έβαλαν να καθίσει στην πολυθρόνα· τον ρωτούσαν, τον παρακαλούσαν κλαίοντας και δεν ξέρω 
τι άλλο ακόμα του 'καναν. Φυσικά, αυτός δεν είχε στο νου του ν' αφήσει το «σπίτι αυτό», όπως 
δεν το είχε και λίγο πριν, ή χτες, ή και τότε που έσκαβε στο περιβόλι. Ήξερε ότι τώρα θα τον 
κάνουν θεό για να μείνει, θα κρεμαστούν απ' αυτόν, γιατί όλους τους είχε κάνει ευτυχισμένους, 
γιατί όλοι πίστεψαν ξανά σ' αυτόν, γιατί όλοι ήταν έτοιμοι να τον σηκώσουν στα χέρια και να το 
θεωρήσουν αυτό τιμή τους κι ευτυχία τους. Αλλά, ίσως, ο όχι και πολύ τιμητικός γι' αυτόν 
τρόπος της επιστροφής του εξαιτίας της μπόρας να ήταν ελάχιστα κολακευτικός για τον 
εγωισμό του και να τον παρακινούσε να παριστάνει ακόμα τον ήρωα· μα το σπουδαιότερο — 
δεν ήταν μικρός ο πειρασμός της επίδειξης: ευκαιρία να μιλήσει ωραία, να περιγράψει, να 
παραστήσει, να προβληθεί, και πώς μπορούσε να περιφρονήσει το δόλωμα; Και δεν 
αντιστάθηκε· ξέφυγε από κείνους που δεν τον άφηναν να φύγει· ζητούσε το ραβδί του, 
παρακαλούσε να τον αφήσουν ελεύθερο, για να πάει όπου θα τον πάει η μοίρα του· έλεγε 
μέσα του ότι στο «σπίτι αυτό» τον είχαν ρεζιλέψει, τον είχαν βασανίσει· ότι είχε ξαναγυρίσει 
για να τους κάνει όλους ευτυχισμένους· ότι μπορεί, τάχα, αυτός, τελικά να μένει σ' ένα 
«αχάριστο σπίτι και να τρώει χορτόσουπα, χορταστική, θα πεις, αλλά γαρνιρισμένη με 
κλοτσιές;» Τέλος, σταμάτησε τις προσπάθειες να ξεφύγει. Τον έβαλαν να καθίσει ξανά στην 
πολυθρόνα· αλλά η γλώσσα του δεν έλεγε να σταματήσει. 

 —Τάχα μου 'λειψαν οι προσβολές εδώ; φώναζε, δε με δηλητηριάζατε με τη γλώσσα σας; εσείς 
ο ίδιος, συνταγματάρχα μου, όπως κάνουν στ' αγράμματα παιδιά των μικροαστών στις πόλεις, 
δε μου κάνατε κάθε λίγο και λιγάκι τη γνωστή περιφρονητική χειρονομία. Ναι, συνταγματάρχα 
μου! επιμένω στη σύγκριση αυτή, γιατί αν δεν το κάνατε στην πράξη, δεν έχει σημασία — το 
είχατε στο νου· και αυτό είναι ακόμα πιο προσβλητικό από την πράξη. Αφήνω πια τους 
ξυλοδαρμούς. 

 —Φομά, Φομά! έβαλε τις φωνές ο θείος, μη με σκοτώνεις με τις αναμνήσεις αυτές! Σου είπα 
ότι και όλο μου το αίμα δε φτάνει για να ξεπλυθεί η προσβολή αυτή. Γίνου μεγαλόψυχος! 
ξέχασε, συγχώρα, και μείνε για να καμαρώσεις την ευτυχία μας! Είναι δημιούργημα δικό σου, 
Φομά!.. 

—Θέλω ν' αγαπώ, ν' αγαπώ τον άνθρωπο, φώναζε δυνατά ο Φομά, μα δε μου δίνουν άνθρωπο, 
μου απαγορεύουν ν' αγαπώ, μου αφαιρούν τον άνθρωπο! Δώστε, δώστε μου τον άνθρωπο για 
να μπορώ να τον αγαπώ! Πού βρίσκεται αυτός ο άνθρωπος; Πού πήγε και κρύφτηκε αυτός ο 
άνθρωπος; Σαν τον Διογένη με το φανάρι, τον ψάχνω μια ζωή ολόκληρη και δεν μπορώ να τον 
βρω, και δεν μπορώ ν' αγαπώ κανέναν, ώσπου να βρω αυτόν τον άνθρωπο. Κακό που τον 
βρήκε κείνον που μ' έκανε μισάνθρωπο! Το φωνάζω: δώστε μου άνθρωπο για να μπορέσω να 
τον αγαπήσω, και μου πασάρουν τον Φαλαλιέι! Μα τον Φαλαλιέι θ' αγαπήσω; Θα θελήσω, 
τάχα, ν' αγαπήσω τον Φαλαλιέι; Μπορώ, τάχα, τελικά, ν' αγαπήσω τον Φαλαλιέι ακόμα και να 
το ήθελα; Όχι· γιατί όχι; Γιατί είναι ο Φαλαλιέι. Γιατί, τώρα, δεν αγαπώ τους ανθρώπους; Γιατί 
όλοι στον κόσμο είναι Φαλαλιέι, ή όμοιοι με τον Φαλαλιέι! Εγώ δε θέλω τον Φαλαλιέι, τον 
μισώ τον Φαλαλιέι, τον φτύνω τον Φαλαλιέι, θα τον πατήσω στο λαιμό τον Φαλαλιέι, και αν 
ήταν ανάγκη να διαλέξω, τότε θ' αγαπήσω μάλλον τον Ασμοδαίο [Δαίμονας της Π.Δ.] παρά τον 
Φαλαλιέι! Έλα εδώ, έλα, παντοτινέ βασανιστή μου, έλα εδώ! φώναξε ξαφνικά στον Φαλαλιέι 
που κοίταζε με την πιο μεγάλη αθωότητα σηκωμένος στα δάχτυλα πίσω από τους άλλους που 
είχαν βάλει στη μέση τον Φομά Φομίτς. Έλα εδώ, σου είπα! Θα σας αποδείξω, συνταγματάρχα 
μου, φώναξε ο Φομά, τραβώντας κοντά του τον Φαλαλιέι, παγωμένον από το φόβο του, θα σας 
αποδείξω, λέω, πόσο σωστά είναι τα λόγια μου για τους αδιάκοπους εμπαιγμούς και την 



περιφρόνηση. Λέγε, Φαλαλιέι, λέγε την αλήθεια: τι είδες απόψε στον ύπνο σου; Ορίστε, θα 
δείτε, συνταγματάρχα μου, θα δείτε τους καρπούς σας! Λοιπόν, Φαλαλιέι, λέγε, ακούμε! 

 Το καημένο το παιδί, τρέμοντας από το φόβο του, κοίταξε γύρω του απελπισμένο για να δει αν 
έχει τη διάθεση κανείς να το βοηθήσει· μα όλοι έτρεμαν μόνο και περίμεναν με αγωνία την 
απάντησή του. 

—Λοιπόν, Φαλαλιέι, περιμένω! 

 Αντί ν' απαντήσει ο Φαλαλιέι ζάρωσε τα μούτρα του, άνοιξε το στόμα του και μούγκρισε σαν 
μοσχαράκι. 

 —Συνταγματάρχα μου! βλέπετε το πείσμα; Να είναι, τάχα, φυσιολογικό; Για τελευταία φορά 
σε ρωτώ, Φαλαλιέι, να μου πεις: τι όνειρο είδες απόψε; 

—Για... 

—Πες ότι είδες εμένα, του σφύριξε ο Μπαχτσιέγιεφ. 

 —Για τις αρετές σας να του πεις, του σφύριξε στο άλλο αφτί ο Γιεζιεβίκιν. 

Ο Φαλαλιέι κοίταζε γύρω του. 

 —Για... για τις δικές σας αρ... για το λευκό ταύ-ρο! μούγκρισε τέλος και αναλύθηκε σε καυτά 
δάκρυα. 

 Όλοι έβγαλαν ένα «ουχ» — τρόμαξαν. Μα ο Φομά Φομίτς βρισκόταν σε μια έξαρση 
μεγαλοψυχίας. 

 —Τουλάχιστο βλέπω την ειλικρίνειά σου, Φαλαλιέι, είπε, μια ειλικρίνεια που δεν την 
παρατηρώ σε άλλους. Ο θεός μαζί σου! Αν θέλεις να με πειράξεις επίτηδες με τα λόγια σου 
αυτά, με την υπόδειξη άλλων, ο θεός ν' ανταμείψει εσένα και τους άλλους. Αν όχι, τότε εκτιμώ 
την ειλικρίνειά σου, γιατί ακόμα και στο τελευταίο από τα πλάσματα, όπως είσαι εσύ, 
συνήθισα να διακρίνω την εικόνα και ομοίωση του θεού... Σε συγχωρώ, Φαλαλιέι! Παιδιά μου, 
φιλήστε με, θα παραμείνω. 

—Μένει! φώναξαν όλοι ενθουσιασμένοι. 

 —Μένω και συγχωρώ. Συνταγματάρχα μου, ν' ανταμείψετε τον Φαλαλιέι με ζάχαρη: ας μην 
κλαίει μια τέτοια μέρα γενικής ευτυχίας. 

 Εννοείται, τη μεγαλοψυχία αυτή τη βρήκαν όλοι καταπληκτική. Τέτοιο ενδιαφέρον σε μια 
τέτοια στιγμή και — για ποιον, ε; για τον Φαλαλιέι! Ο θείος έτρεξε να εκτελέσει τη διαταγή για 
τη ζάχαρη. Πάνω σ' αυτό, ο θεός ξέρει πώς βρέθηκε στα χέρια της Πρασκόβια Ιλίνιτσνα μια 
ασημένια ζαχαριέρα. Ο θείος δοκίμασε να πιάσει δυο σβολάκια, ύστερα τρία για να τ' αφήσει 
τελικά — δεν ήταν σε θέση να κάνει τίποτα από τη συγκίνηση. 



 —Ε! φώναξε, για χάρη μιας τέτοιας μέρας! Κράτα, Φαλαλιέι! και σκόρπισε στον κόρφο του 
παιδιού όλο το περιεχόμενο της ζαχαριέρας. Αυτό δικό σου για την ειλικρίνειά σου, πρόσθεσε 
σαν για νουθεσία. 

 —Ο κύριος Κορόφκιν, ανάφερε ξαφνικά ο Βιντοπλιάσοφ από το κατώφλι. 

 Έγινε μια μικρή φασαρία. Η επίσκεψη του Κορόφκιν ήταν, σίγουρα, ανεπίκαιρη. Όλοι γύρισαν 
και κοίταξαν με περιέργεια το θείο. 

 —Ο Κορόφκιν! φώναξε ο θείος λίγο-πολύ συγχυσμένος. Βέβαια, χαίρομαι... πρόσθεσε με μια 
δειλή ματιά στον Φομά, αλλά δεν ξέρω: να τον καλέσω, τάχα, τώρα, μια τέτοια στιγμή; Τι 
γνώμη έχεις, Φομά; 

—Δεν πειράζει, δεν πειράζει! δεν έφερε αντίρρηση ο Φομά, ναι, να καλέσετε και τον Κορόφκιν 
ας πάρει κι αυτός μέρος στη γενική ευτυχία. 

Μ' ένα λόγο, βρισκόταν σε αγγελική ψυχική διάθεση. 

 —Τολμώ ν' αναφέρω με το μεγαλύτερο σεβασμό, είπε ο Βιντοπλιάσοφ, ότι ο Κορόφκιν δε 
φαίνεται να είναι νηφάλιος. 

 —Δε φαίνεται να είναι νηφάλιος, λέει; Πώς; γιατί; Λες αλήθεια; έβαλε τις φωνές ο θείος. 

 —Ακριβώς όπως σας το ανάφερα: δε φαίνεται να είναι νηφάλιος... 

 Μα δεν πρόφτασε ο θείος ν' ανοίξει το στόμα του, να κοκκινίσει, να τρομάξει και να συγχυστεί 
— το αίνιγμα είχε λυθεί. Παρουσιάστηκε στο κατώφλι ο ίδιος ο Κορόφκιν, παραμέρισε τον 
Βιντοπλιάσοφ και στάθηκε μπροστά στο ξαφνιασμένο κοινό. Ήταν ένας κοντόχοντρος 
σαραντάρης με μαύρα μαλλιά, ασπρισμένα εδώ-εκεί, καλοκουρεμένα, με κόκκινο, στρογγυλό 
πρόσωπο, με μικρά κόκκινα μάτια, με ψηλό μάλλινο λαιμοδέτη, στερεωμένο πίσω με αγκράφα, 
μ' ένα σουρτούκο παράξενα ζαρωμένο, ξεφτισμένο, σχισμένο στις μασχάλες, με pantalon 
impossible [απίθανο παντελόνι] και μ' ένα πηλήκιο καταλερωμένο που το κρατούσε στον αέρα, 
όπως κάνουν στον αποχαιρετισμό. Αυτός ο κύριος ήταν τύφλα στο μεθύσι. Προχώρησε και 
στάθηκε καταμεσής στο δωμάτιο, σεινάμενος-κουνάμενος και με τη μύτη πεταγμένη μπροστά, 
σε στάση σκεφτικού μεθύστακα· τελικά, χαμογέλασε πλατιά. 

 —Να με συγχωρείτε, κύριοι, είπε,... τις άρπαξα! (Εδώ χτύπησε το γιακά του). 

 Η στρατηγίνα έδειξε αμέσως τη δυσαρέσκειά της. Ο Φομά, από την πολυθρόνα του, ζύγιζε 
ειρωνικά με τη ματιά του τον εκκεντρικό επισκέπτη. Ο Μπαχτσιέγιεφ τον κοίταζε με αμηχανία 
— όπου όμως έβλεπες κάποια συμπάθεια. Η σύγχυση του θείου δεν είχε όρια· πονούσε η ψυχή 
του για το κατάντημα του Κορόφκιν. 

—Κορόφκιν! ακούστε... δοκίμασε να μιλήσει. 

 —Αταντέ [περιμένετε], τον διακόπτει ο Κορόφκιν. Να σας συστηθώ: τέκνον της φύσεως... Αλλά 
τι βλέπω; Εδώ γυναίκες... Και γιατί δε μου είπες, αχρείε, πως θα έχεις εδώ γυναίκες; πρόσθεσε, 



κοιτάζοντας μ' ένα πονηρό χαμόγελο το θείο. Δεν πειράζει; μην ταράζεσαι!... ας 
παρουσιαστούμε και στο ωραίο φύλο... Γοητευτικές κυρίες μου! άρχισε να λέει μπερδεύοντας 
τη γλώσσα του και κομπιάζοντας, βλέπετε ένα δυστυχισμένο που... λοιπόν, ναι, και τα λοιπά... 
Τα υπόλοιπα δε λέγονται... Μουζικάντηδες! πόλκα! 

 —Δε θα θέλατε να κοιμηθείτε; ρώτησε ο Μιζίντσικοφ, πλησιάζοντας με ψυχραιμία τον 
Κορόφκιν. 

—Να κοιμηθώ; Το λέτε αυτό για να με προσβάλλετε; 

—Καθόλου. Ξέρετε, από το δρόμο, ωφελεί ο ύπνος... 

 —Ποτέ! φουρκίστηκε ο Κορόφκιν. Νομίζεις ότι είμαι μεθυσμένος; — ούτε στο ελάχιστο... 
Αλλά... καλά, πού μπορεί να κοιμηθεί κανείς εδώ, σε σας; 

—Πάμε, ελάτε μαζί μου. 

 —Πού; στην αποθήκη; Όχι, φίλε, να λείπουν τ' αστεία! Από ύπνο σε αποθήκες — άλλο τίποτα... 
Μα... άντε να σου κάνω τη χάρη, πήγαινέ με... Μ' έναν καλόν άνθρωπο γιατί να μην πάω;... 
Προσκέφαλο δε μου χρειάζεται — ένας στρατιωτικός δεν το έχει ανάγκη. Θα ήθελα μόνο να 
μου στήσεις ένα ντιβανάκι, ένα ντιβανάκι... Και, πού 'σαι, πρόσθεσε σταματώντας, εσύ, βλέπω, 
είσαι «ατσίδας»· θα ήθελα από σένα κείνο... καταλαβαίνεις τώρα, ε; ρούμι το λένε... άκου: 
λίγο, μια σταλιά... για μια μύγα σ' ένα ποτηράκι, δηλαδή, θέλω να πω — ένα ποτηράκι. 

—Καλά, καλά! απάντησε ο Μιζίντσικοφ. 

 —Καλά... Μια στιγμή, περίμενε... πρέπει ν' αποχαιρετήσουμε... Adieu, mes dames και mes 
demoiselles!... Με τρυπήσατε, ας πούμε... Καλά, δεν πειράζει! Θα τα πούμε αργότερα... μόνο 
να με ξυπνήσετε, μόλις θα 'χει αρχίσει... ή πέντε λεπτά πριν από την αρχή... και χωρίς εμένα να 
μην αρχίσετε! ακούτε; να μην αρχίσετε! 

Και ο εύθυμος κύριος κρύφτηκε πίσω από τον Μιζίντσικοφ. 

 Δε μιλούσε κανένας. Η αμηχανία συνεχιζόταν. Τέλος ο Φομά άρχισε λίγο-λίγο, αμίλητα και 
βουβά, να χασκογελάει· το γελάκι του σιγά-σιγά δυνάμωνε. Αυτό το είδε και η στρατηγίνα και 
γέλασε κι αυτηνής το χειλάκι, μόλο που στο πρόσωπό της έβλεπες ακόμα το ύφος της 
προσβλημένης αξιοπρέπειας. Το αθέλητο γέλιο άρχισε να δυναμώνει — τώρα όλοι γελούσαν. Ο 
θείος στεκόταν κοκαλωμένος, κόκκινος κι έτοιμος να κλάψει, και αρκετή ώρα χωρίς να είναι σε 
θέση ν' αρθρώσει μια λέξη. 

 —Θε μου! άρχισε να μιλάει καμιά φορά, ποιος το ήξερε αυτό; Ένα τέτοιο πράγμα μπορεί... να 
συμβεί στον καθένα. Φομά, σε διαβεβαιώνω ότι πρόκειται για έναν πολύ τίμιο, πολύ ευγενικό 
και μάλιστα πολύ διαβασμένο άνθρωπο. Φομά... θα το δεις!... 

 —Το βλέπω, το βλέπω, απάντησε ο Φομά σκασμένος στα γέλια. Ναι, πολύ διαβασμένος, πολύ! 

 —Και πώς μιλάει για το σιδηρόδρομο να τον ακούσετε, παρατήρησε σιγά ο Γιεζιεβίκιν. 



 —Φομά!... κάτι θέλησε να πει ο θείος, αλλά τα γέλια σκέπασαν τα λόγια του. Ο Φομά Φομίτς 
γελούσε κι αυτός μαζί με όλους τους άλλους. Βλέποντάς τον έβαλε και ο θείος τα γέλια. 

 —Λοιπόν, καλά όλ' αυτά! είπε ευχαριστημένος. Εσύ, Φομά, είσαι μεγαλόψυχος, έχεις και 
μεγάλη καρδιά! εσύ μ' έκανες ευτυχισμένο... θα συγχωρέσεις και τον Κορόφκιν. 

 Μόνο η Νάστιενκα δε γελούσε. Κοίταζε με μάτια γεμάτα αγάπη το μνηστήρα της και σαν να 
ήθελε να πει: 

 «Τι όμορφος που είσαι, τι καλός, ευγενικός άνθρωπος, και πόσο σ' αγαπώ!» 



6 
ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Ο ΘΡΙΑΜΒΟΣ του Φομά ήταν πλήρης και ακλόνητος. Πραγματικά, χωρίς αυτόν τίποτα δε θα 
είχε ταχτοποιηθεί, και τα «τετελεσμένα» είχαν διαλύσει όλες τις αμφιβολίες και αντιρρήσεις. Η 
ευγνωμοσύνη όλων των ευτυχισμένων ήταν απεριόριστη. Ο θείος και η Νάστιενκα μου 
κουνούσαν συνέχεια τα χέρια τους τη στιγμή που δοκίμασα να τους πω με υπονοούμενα πώς 
είχε παρθεί η συγκατάθεση του Φομά για το ζευγάρωμά τους. Η Σάσιενκα φώναζε: «Καλός, 
καλός ο Φομά Φομίτς· θα του κεντήσω με μαλλί μια μαξιλαροθήκη!» — και μάλιστα μάλωσε 
εμένα γιατί είχα φερθεί σκληρόκαρδα. Ο Στιεπάν Αλιεξέιτς που είχε αλλάξει γνώμη θα 
μπορούσε, ίσως, να με στραγγαλίσει, αν έβλεπε πως είχα την πρόθεση να πω μπροστά του κάτι 
άσχημο για τον Φομά Φομίτς. Ακολουθούσε τώρα τον Φομά σαν σκυλάκι, τον κοίταζε με 
σεβασμό και δεν έχανε ευκαιρία να προσθέτει κάθε φορά που κείνος μιλούσε: «Ευγενέστατε, 
εσύ άνθρωπέ μου, Φομά! Μορφωμένε μου, Φομά!» Όσο για τον Γιεζιεβίκιν — αυτουνού ο 
ενθουσιασμός δεν είχε όρια. Το γεροντάκι είχε από καιρό παρατηρήσει ότι η Νάστιενκα είχε 
ξετρελάνει τον Γιεγκόρ Ιλίτς, και από τότε το φανερό και το κρυφό όνειρό του ήταν πώς να 
παντρέψει την κόρη του μ' αυτόν, να τον κάνει γαμπρό του. Τράβηξε την υπόθεση ως το 
απροχώρητο και παραιτήθηκε πια τότε που ήταν αδύνατη η συνέχιση. Ο Φομά έβαλε τα 
πράγματα στη θέση τους. Εννοείται, το γερόντιο, παρ' όλο τον ενθουσιασμό του, ήταν μέσα στο 
μυαλό του Φομά Φομίτς· μ' ένα λόγο, έβλεπε ότι ο Φομά κυριάρχησε για πάντα μέσα σ' αυτό 
το σπίτι και ότι η τυραννία του τώρα πια δε θα έχει όρια. Όλοι ξέρουμε ότι και οι πιο 
αντιπαθητικοί, οι πιο πεισματάρηδες μαλακώνουν έστω και για λίγο μόλις ικανοποιηθούν οι 
επιθυμίες τους. Με τον Φομά Φομίτς γινόταν το εντελώς αντίθετο: αποβλακωνόταν πιο πολύ 
με τις επιτυχίες και σήκωνε πιο ψηλά τη μύτη του. Λίγο πριν από το φαγητό άλλαξε ρούχα, 
κάθισε, φώναξε το θείο και, μπροστά σ' όλη την οικογένεια, άρχισε να του αναπτύσσει μια 
καινούρια θεωρία. 

 —Συνταγματάρχα μου! Προχωρήστε σ' ένα νόμιμο γάμο, και αν καταλαβαίνετε την υποχρέωση 
κείνη που... 

Και τα λοιπά, και τα λοιπά· να φανταστείτε δέκα σελίδες στο σχήμα της «Journal de Débats» και 
με τα πιο ψιλά γράμματα, γεμάτες με τρομερές ανοησίες και όπου για υποχρεώσεις δε γινόταν 
λόγος και δεν ήταν παρά ένας εμετικός λιβανωτός στο μυαλό, στην καλοσύνη, στη 
μεγαλοψυχία, στην ανδρεία και στην αφιλοκέρδεια του ίδιου, του Φομά Φομίτς. Όλοι 
πεινούσαν και όλοι περίμεναν πότε και πότε να σερβιριστεί το φαγητό· αλλά και κανείς δεν 
τολμούσε να διαμαρτυρηθεί και όλοι άκουσαν με ευλάβεια τις σαχλαμάρες ως το τέλος· ακόμα 
και ο Μπαχτσιέγιεφ, παρ' όλο που πεινούσε σαν λύκος, είχε «πήξει» ασάλευτος μ' έναν 
απέραντο σεβασμό. Ο Φομά Φομίτς, ικανοποιημένος από την ευγλωττία του, χάρηκε τελικά, 
και μάλιστα ήπιε με την ψυχή του πάνω στο φαγητό κι έκανε τις πιο παράξενες προπόσεις. 
Έκανε πνεύμα κι έλεγε αστεία με στόχο, φυσικά, τους νέους. Όλοι γελούσαν και 
χειροκροτούσαν. Αλλά, αρκετά από τ' αστεία ήταν τόσο πιπεράτα και καθόλου διφορούμενα 
που ακόμα και ο Μπαχτσιέγιεφ ζαλίστηκε, ντράπηκε. Τελικά, η Νάστιενκα σηκώθηκε και βγήκε 
γρήγορα-γρήγορα. Ο Φομά Φομίτς βρήκε έτσι την ευκαιρία να ενθουσιαστεί πιο πολύ και ν' 
αρχίσει να περιγράφει αδίσταχτα μ' αισχρόλογα τα χαρίσματα της Νάστιενκα και να πίνει στην 
υγειά της απούσας. Ο θείος, συγχυσμένος για λίγο και στενοχωρημένος, ήταν έτοιμος τώρα ν' 
αγκαλιάσει τον Φομά Φομίτς. Γενικά, οι μνηστευμένοι έδειχναν να ντρέπεται ο ένας τον άλλο 



και για την ευτυχία τους — και όπως πρόσεξα: ύστερα από την τυπική ευλογία της ένωσής 
τους, δεν είχαν ανταλλάξει ούτε μια λέξη, και μάλιστα σαν ν' απόφευγαν να κοιτάζει ο ένας τον 
άλλο. Σηκώθηκαν καμιά φορά όλοι από το τραπέζι και ο θείος χάθηκε ξαφνικά — άγνωστο πού 
πήγε. Αναζητώντας τον, βγήκα τελικά στη βεράντα. Εκεί, καθισμένος στην πολυθρόνα με το 
καφεδάκι μπροστά του, ρητόρευε ο Φομά με πολύ τουπέ. Κοντά του ήταν μόνο ο Γιεζιεβίκιν, ο 
Μπαχτσιέγιεφ και ο Μιζίντσικοφ. Στάθηκα ν' ακούσω τι έλεγε μ' έναν τρόπο παλικαρίστικο. 

 —Γιατί, φώναζε ο Φομά, για ποιο λόγο είμαι τώρα δα έτοιμος να πέσω στη φωτιά για τις ιδέες 
μου; Και γιατί κανένας από σας δεν έχει το κουράγιο να κάνει το ίδιο; Γιατί, γιατί, δε μου λέτε; 

 —Αυτό θα ήταν περιττό, Φομά Φομίτς — άκου να πέσει στη φωτιά! τον πείραξε ο Γιεζιεβίκιν. 
Τι νόημα έχει; Πρώτο, θα πονέσεις και δεύτερο — θα καείς· και στο τέλος τι θα μείνει; 

 —Τι θα μείνει, ε; Η πολύτιμη τέφρα θα μείνει. Μα πού να καταλάβεις εσύ, πώς να εκτιμήσεις 
τι εννοώ εγώ! Για σας δεν υπάρχουν μεγάλοι άνθρωποι, άλλοι εξόν από κάποιους Καίσαρες και 
Αλέξανδρους! Και τι έπραξαν οι Καίσαρές σου; ποιους έκαναν ευτυχισμένους; Τι έκανε ο 
ξακουστός σου Αλέξανδρος ο Μακεδών; Κατάκτησαν όλη τη γη, ε; Δώσε και σε μένα τόσο 
στρατό και θα την κατακτήσω, κι εσύ θα την κατακτήσεις, κι ο άλλος θα την κατακτήσει... Από 
την άλλη μεριά, σκότωσε το σεμνό Κλείτο — εγώ, να ξέρεις, δε θα τον σκότωνα τον Κλείτο... Το 
παλιόπαιδο! Αληταράς! μαγκούρα που του χρειαζόταν! — ε, όχι και να τον δοξάζει η 
παγκόσμια ιστορία... μαζί του και τον άλλο — τον Καίσαρα! 

—Κάντε μια εξαίρεση για τον Καίσαρα, Φομά Φομίτς! 

—Δεν τον εξαιρώ, το βλάκα! θύμωσε ο Φομά. 

—Ναι, μην τον εξαιρείς! κανέναν! συμφώνησε και ο Στιεπάν Αλιεξέγιεβιτς νευριασμένος, 
μισομεθυσμένος κι αυτός. Γιατί να τους εξαιρέσεις; Ο ένας παίζει το πηδηχτό, ο άλλος πουλάει 
σαλάμι — είναι να τους βάλεις να στριφογυρίζουν στο ένα πόδι! Ορίστε, σου λέει ο άλλος 
ήθελε να κάνει υποτροφία. Άκου — υποτροφία! Και με τι τρώγεται αυτό; Βάζω στοίχημα πως 
κάποια βρομιά είναι. Ο άλλος, από τους τρανούς, ζητάει κονιάκ! Για μένα — να σου πω: γιατί 
να μην πιει ο άνθρωπος; Άκου, λέει, να τους εξαιρέσει! Όλοι τους ήταν απατεώνες! Μόνο εσύ 
είσαι σοφός, Φομά! 

 Ο Μπαχτσιέγιεφ, αν αφοσιωνόταν σε κάποιον, το 'κανε χωρίς κανέναν όρο, χωρίς κανένα 
σχόλιο, με όλη του την ψυχή. 

 Έψαχνα να βρω το θείο στο περιβόλι, πήγα στη λίμνη, παντού. Ήταν με τη Νάστιενκα που, 
μόλις με είδε, βιάστηκε να κρυφτεί πίσω από τα χαμόκλαδα, σαν ένοχη σε κάτι. Ο θείος έτρεξε 
να με υποδεχτεί με το πρόσωπό του να λάμπει από χαρά — δεν την έκρυβε: τα μάτια του ήταν 
δακρυσμένα. Πήρε και τα δυο μου χέρια και τα 'σφιξε δυνατά. 

 —Αγαπητέ μου! είπε, μου φαίνεται πως δεν έχω πιστέψει ακόμα στην ευτυχία μου... Το ίδιο 
και η Νάστια. Είμαστε θαμπωμένοι και δοξάζουμε τον Ύψιστο. Πριν από λίγο έκλαιγε. Δε θα το 
πιστέψεις, καλά-καλά, μου φαίνεται, δεν έχω συνέλθει ακόμα, είμαι, λες, ζαλισμένος: το 
πιστεύω και δεν το πιστεύω! Και γιατί μου συμβαίνει αυτό; γιατί, ε; τι έκανα; πώς το αξιώθηκα; 
το άξιζα, λέω; 



 —Αν είναι κάποιος που το άξιζε, θείε, είσαστε σεις, είπα λίγο-πολύ ενθουσιασμένος. Δεν έχω 
δει ως τώρα έναν τόσο τίμιο, τόσο ωραίο, τόσο καλό άνθρωπο, όπως είσαστε σεις... 

—Όχι, Σεριόζια, όχι, τα παραλές, μου φαίνεται, είπε ο θείος σαν με κάποια λύπη. Ξέρεις, είναι 
και άσχημο που εμείς είμαστε καλοί (δηλαδή, μιλάω μόνο για τον εαυτό μου), κάθε φορά που 
είμαστε καλά, που πετυχαίνουμε. Μα αν δεν είμαστε καλά, ε, τότε μην το συζητάς καθόλου! 
Τώρα τα λέγαμε αυτά με τη Νάστια. Όσο κι αν ακτινοβολούσε μπροστά μου ο Φομά, αλλά, θα 
το πιστέψεις; εγώ, ίσως, ως αυτή τη στιγμή δεν το πίστευα καλά-καλά, μόλο που εγώ σε 
διαβεβαίωνα πως είναι τέλειος· ακόμα και χτες εγώ δεν είχα πιστέψει πως εκείνος είχε αρνηθεί 
ένα τέτοιο δωράκι! Είναι ντροπή μου που το λέω! Μα δεν ήμουν κύριος του εαυτού μου... Τον 
άκουγα που μιλούσε για τη Νάστια και νόμιζα πως μου τρυπούσαν την καρδιά. Δεν είχα 
καταλάβει και φέρθηκα σαν τίγρης... 

—Μα, θείε μου, μπορεί αυτό να ήταν και φυσικό. 

Ο θείος έκανε μια νευρική χειρονομία. 

 —Όχι, όχι, αγαπητέ μου, μην το λες αυτό! Απλούστατα, αυτά όλα οφείλονται στο 
διεστραμμένο χαρακτήρα μου, γίνονται γιατί είμαι ένας σκοτεινός, ένας φιλήδονος εγωιστής, 
παραδομένος ασυγκράτητα στα πάθη μου. Αυτό που λέει και ο Φομά. (Τι να του απαντήσει 
κανείς σ' αυτό;) Δεν ξέρεις εσύ, Σεριόζια, συνέχισε συγκινημένος, πόσες φορές έτυχε να είμαι 
φουρκισμένος, σκληρός, άδικος, ψηλομύτης, και όχι μόνο απέναντι στον Φομά! Και να, αυτά 
όλα τώρα έγιναν ξαφνικά αναμνήσεις, και σαν να ντρέπομαι που ως τώρα δεν έχω κάνει ακόμα 
τίποτα για να είμαι άξιος μιας τέτοιας ευτυχίας. Τα ίδια έλεγε πριν από λίγο και η Νάστια, αν 
και δεν ξέρω, αλήθεια, τι αμαρτίες τη βαραίνουν — γιατί αυτή είναι άγγελος και όχι άνθρωπος! 
Μου έλεγε, λοιπόν, πως όλα τα χρωστάμε στο θεό, πως πρέπει τώρα να προσπαθούμε να 
γίνουμε πιο καλοί, να κάνουμε καλές πράξεις... Και αν άκουγες με τι θέρμη, πόσο ωραία 
μιλούσε γι' αυτά όλα! Θε μου, τι κοπέλα είν' αυτή! 

Σταμάτησε πολύ συγκινημένος για να συνεχίσει σε λίγο: 

 —Το βάλαμε σκοπό, παιδί μου, να χαϊδολογάμε τον Φομά, τη μαμά και την Τατιάνα Ιβάνοβνα 
— αυτούς πιο πολύ. Η Τατιάνα Ιβάνοβνα! Τι ευγενική ύπαρξη! Ω, πόσο έφταιξα σε όλους! 
Έφταιξα και σε σένα... Μα, αν τολμήσει κανείς τώρα να προσβάλει την Τατιάνα Ιβάνοβνα, ω! 
τότε... Λοιπόν, καλά!... Πρέπει κάτι να γίνει και για τον Μιζίντσικοφ. 

 —Ναι, θείε, άλλαξα τώρα γνώμη για την Τατιάνα Ιβάνοβνα. Πρέπει να την εκτιμάει κανείς και 
να τη συμπαθεί. 

—Ακριβώς, ακριβώς! είπε ζωηρά ο θείος. Πρέπει να την εκτιμούμε! Όσο για τον Κορόφκιν — 
σίγουρα, εσύ γελάς με δαύτον, πρόσθεσε κοιτάζοντάς με επιφυλακτικά· μα κι όλοι γελούσαμε 
μαζί του. Αυτό, ίσως, να είναι ασυγχώρητο... κι αυτός να είναι ένας εξαίρετος, ένας πολύ καλός 
άνθρωπος, μα, βλέπεις, η τύχη... τον βρήκαν ατυχίες... Εσύ δεν το πιστεύεις, μα έτσι έχουν τα 
πράγματα, αγαπητέ μου. 

—Όχι, θείε, γιατί να μην το πιστέψω; 



 Και άρχισα να του λέω ότι και στον πιο απογοητευμένο άνθρωπο είναι δυνατό να μην έχουν 
χαθεί ακόμα τα υψηλά ανθρώπινα αισθήματα· ότι είναι ανεξιχνίαστο το βάθος της ανθρώπινης 
ψυχής· ότι δεν πρέπει να περιφρονούνται οι άτυχοι, αλλά, απεναντίας, πρέπει να 
ενθαρρύνονται για να ξαναγίνουν καλά· ότι δεν είναι σωστό το καθιερωμένο μέτρο του καλού 
και της ηθικής κ.λ., κ.λ. —μ' ένα λόγο, πήρα φωτιά και τι δεν του είπα — ακόμα και για τη 
φυσική σχολή· και τελείωσα με το στίχο: 

Όταν από το σκοτάδι της πλάνης... 

Ο θείος ενθουσιάστηκε τρομερά. 

 —Παιδί μου, παιδί μου! άρχισε να λέει συγκινημένος, βλέπω με καταλαβαίνεις απόλυτα, και 
μάλιστα τα είπες καλύτερα από μένα όλα κείνα που είχα στο μυαλό μου. Ωραία, ωραία! Θε 
μου! γιατί ο άνθρωπος να είναι κακός; γιατί τυχαίνει να είμαι συχνά κακός, ενώ είναι τόσο 
ωραίο πράγμα, τόσο όμορφο να είμαι καλός; Να, και η Νάστια αυτό μου 'λεγε προ ολίγου... Μα 
κοίτα τι θαυμάσιο μέρος είναι αυτό εδώ, είπε ξαφνικά κοιτάζοντας γύρω του, τι περιβάλλον! τι 
εικόνα! Τι δέντρο είναι κείνο! δεν το αγκαλιάζει ένας άνθρωπος! Τι χυμούς έχει; τι φύλλωμα! 
Και τι ήλιος! νομίζεις πως τώρα μόλις σταμάτησε η μπόρα και όλα γύρω γελούν 
φρεσκαρισμένα!... Τι φαντάζεσαι — τα δέντρα δεν καταλαβαίνουν, λες, τίποτα για τον εαυτό 
τους, δε νιώθουν και δε χαίρονται τη ζωή;... Έχεις διαφορετική γνώμη, ε; Τι λες; 

—Είναι πολύ πιθανό, θείε· έτσι λέω... 

—Ναι, βέβαια, όπως το βλέπει ο καθένας... Θαύμα του Δημιουργού. Εσύ πρέπει να θυμάσαι 
καλά όλο αυτό το περιβόλι: πώς έπαιζες κι έτρεχες εδώ τότε που ήσουν παιδάκι! Εγώ σε 
θυμάμαι πολύ καλά μικρό, πρόσθεσε κοιτάζοντάς με με μια απίθανη έκφραση αγάπης και 
ευτυχίας. Μόνο στη λίμνη δε σ' άφηναν να πλησιάζεις μονάχος. Θυμάσαι μια φορά, ένα βράδυ, 
που η μακαρίτισσα η Κάτια [η γυναίκα του] σε φώναξε κοντά της κι άρχισε να σε χαϊδεύει, να 
σε καλοπιάνει... Είχες τρέξει πολύ στο περιβόλι και ήσουν κατακόκκινος· τα ξανθούλικα 
μαλλάκια σου ήταν σε μπούκλες... Εκείνη έπαιξε, έπαιξε μ' αυτά και ύστερα είπε: «Καλά έκανες 
που πήρες το ορφανό». Το θυμάσαι ή όχι; 

—Όχι πολύ καλά, θείε μου. 

 —Ήταν απόγευμα ακόμα και ο ήλιος σας έλουζε και τους δυο· εγώ καθόμουν παράμερα, σε 
μια άκρη, κάπνιζα, και σας κοίταζα... Εγώ, Σεριόζια μια φορά το μήνα πηγαίνω στον τάφο της, 
στο νεκροταφείο της πόλης, πρόσθεσε ψιθυριστά —η φωνή του έτρεμε, τα μάτια του είχαν 
δακρύσει. Αυτό έλεγα και στη Νάστια προ ολίγου: και τι μου είπε, λες; Θα πηγαίνουμε, λέει, 
μαζί στο νεκροταφείο... 

 Ο θείος σώπασε προσπαθώντας να καταπνίξει τη συγκίνησή του. 

Κείνη τη στιγμή μας πλησίασε ο Βιντοπλιάσοφ. 

 —Ε! Βιντοπλιάσοφ! φώναξε ο θείος ανήσυχος. Σε στέλνει μήπως ο Φομά Φομίτς; 

—Όχι· εγώ κάτι ήθελα. 



 —Α, ωραία! θα μάθουμε και για τον Κορόφκιν. Είχα υπόψη μου να ρωτήσω... Του είχα δώσει 
εντολή, ξέρεις, Σεριόζια, να προσέχει τον Κορόφκιν στην κατάσταση που βρισκόταν. Τι 
συμβαίνει, λοιπόν, Βιντοπλιάσοφ; 

 —Παίρνω το θάρρος να σας αναφέρω, είπε ο Βιντοπλιάσοφ, ότι χτες μου κάνατε τη χάρη που 
σας ζήτησα να εξετάσετε μια υπόθεσή μου, και μου υποσχεθήκατε τη συνδρομή σας για τις 
καθημερινές προσβολές. 

—Μήπως ξανά για τ' όνομά σας; τρόμαξε ο θείος. 

—Τι να κάνω; Κάθε τόσο πειράγματα, προσβολές... 

 —Αχ, Βιντοπλιάσοφ, Βιντοπλιάσοφ! Τι θα κάνω με σένα, δε μου λες; είπε ο θείος 
στενοχωρημένος. Τι προσβολές μπορεί να σου κάνουν σένα; Σίγουρα θα τρελαθείς, και θα 
τελειώσεις στο φρενοκομείο!... 

 —Το μυαλό μου φαίνεται... κάτι πήγε να πει ο Βιντοπλιάσοφ. 

 —Άκουσες τι σου είπα εγώ; Και δε σου το λέω για κακό σου, αλλά για καλό σου. Λοιπόν, ποιες 
είναι οι προσβολές για ν' ακούσω. Στοιχηματίζω ότι πρόκειται για ανοησίες, ε; 

—Με πειράζουν απ' όπου και να περάσω. 

—Ποιος σε πειράζει; 

 —Όλοι· και πρώτα-πρώτα η Ματριόνα. Απ' αυτή υποφέρω σ' όλη μου τη ζωή. Και ποιος δεν 
ξέρει ότι όλος ο καλός κόσμος που μ' έβλεπαν από μικρό παιδί ακόμα έλεγαν πως μοιάζω για 
ξένος — πιο πολύ στο πρόσωπο. Τι να πω, κύριε; Κι αυτός είναι ο λόγος που τώρα με 
πειράζουν. Δεν τολμάω να ξεμυτίσω — μου ρίχνονται όλοι και με στρώνουν στο βρισίδι· ακόμα 
και τα νιάνιαρα που τους χρειάζεται ξύλο δε μ' αφήνουν σε ησυχία... Και τώρα που ερχόμουνα 
εδώ, με πήραν από πίσω βρίζοντας. Δεν αντέχω άλλο. Ζητάω την προστασία σας αφεντικό! 

 —Αχ, Βιντοπλιάσοφ!... Κι είναι, τάχα, αυτό σοβαρός λόγος για να σε βρίζουν έτσι που λες; 
Βλακείες που δεν αξίζουν τον κόπο. 

—Είναι ντροπή να σας πω τι μου λένε. 

—Όχι, να μου πεις ακριβώς. 

—Μα είναι βρομόλογα. 

—Επιμένω να μου πεις! 

—Τον Γκρίσκα τον Ολλανδό, στα χέρια μου τον παίζω. 

 —Αυτό είναι, κι εγώ έλεγα ξέρεις τι! Εσύ να φτύνεις και να περνάς. 



—Φτύνω, μα βρίζουν πιο πολύ. 

—Ακούστε να σας πω, θείε, πήρα το λόγο εγώ, ο άνθρωπος, φαίνεται, δεν είναι 
ευχαριστημένος από τη ζωή που κάνει εδώ. Στείλ' τον για λίγο καιρό στη Μόσχα, σε κείνον το 
γραφιά. Λέγατε πως είχε δουλέψει κοντά σε κάποιον τέτοιο. 

—Κι αυτός είχε άσχημο τέλος! 

—Πώς είπες; 

 —Κακοτύχησε· έκανε δικά του ξένα πράγματα, αλλά δεν τον έσωσε η εξυπνάδα του: τον 
έβαλαν στη φυλακή, και κει άφησε τα κόκαλά του. 

 —Ωραία, καλά, Βιντοπλιάσοφ: να μείνεις ήσυχος, θα εξετάσω το ζήτημα και θα τα κανονίσω, 
είπε ο θείος. Σου το υπόσχομαι. Λοιπόν, ο Κορόφκιν τι γίνεται; κοιμάται; 

 —Όχι· ετοιμάζεται τώρα να φύγει. Γι' αυτό ήρθα — να σας αναφέρω. 

 —Να φύγει, είπες; Τι λες; Και πώς τον άφησες εσύ; έβαλε τις φωνές ο θείος. 

 —Από την καλοσύνη μου· τον λυπόμουνα που τον έβλεπα. Ξύπνησε, θυμήθηκε όσα είχαν 
γίνει, χτύπησε με το χέρι το κεφάλι του και ούρλιαξε... 

—Ούρλιαξε!... 

 —Να το πω με πιο ευγενικό τρόπο: έσκουζε, φώναζε· κι άκουσα που είπε: «Πώς να 
παρουσιαστώ τώρα στο ωραίο φύλο;» Κι ακόμα: «Είμαι ανάξιος να λέγομαι άνθρωπος!» Και τα 
'λεγε με μεγάλο παράπονο και περί διαγραμμάτου! 

 —Λεπτός άνθρωπος! Σου έχω πει σχετικά, Σεργκέι... Και γιατί εσύ, Βιντοπλιάσοφ, να τον 
αφήσεις — δε σου είχα δώσει εντολή να τον προσέχεις, το ξέχασες; Αχ, θε μου, θε μου! 

 —Γιατί πιο πολύ τον λυπήθηκε η ψυχή μου. Με παρακάλεσε να μην πω τίποτα. Ο αμαξάς του 
τάισε τ' άλογα και τα 'ζεψε. Και για τα χρήματα που του δανείσατε, με πρόσταξε να σας πω ότι 
σας ευχαριστεί πολύ και ότι θα ξοφλήσει το χρέος του με το πρώτο ταχυδρομείο. 

—Τι ποσό του δανείσατε, θείε; 

 —Είπε είκοσι πέντε ασημένια ρούβλια, πρόλαβε και απάντησε ο Βιντοπλιάσοφ. 

—Μου ζήτησε και του δάνεισα στο σταθμό: δεν του ήταν αρκετά, μου 'πε, τα δικά του. Και 
βέβαια θα μου τα στείλει με το πρώτο ταχυδρομείο... Αχ, θε μου, τι κρίμα! Να στείλω, λες, 
κάποιον να τον προφτάσει; 

—Όχι, θείε, καλύτερα μη στέλνετε. 

 —Κι εγώ το ίδιο λέω. Δεν είμαι, βλέπεις, Σεριόζια, φιλόσοφος, αλλά νομίζω ότι κάθε άνθρωπος 



είναι πολύ πιο καλός απ' όσο φαίνεται. Το ίδιο συμβαίνει με τον Κορόφκιν: του στοίχισε, 
ντράπηκε για τα δανεικά... Ας είναι. Πάμε τώρα στον Φομά! Έχουμε αργήσει· μπορεί να 
παρεξηγηθούμε για αχαριστία, για αμέλεια... Πάμε, λοιπόν! Αχ, Κορόφκιν, Κορόφκιν! 

 §Το ρομάντζο τελείωσε. Οι δυο ερωτευμένοι ενώθηκαν, και το πνεύμα του καλού θρονιάστηκε 
με σιγουριά στο σπίτι, στο πρόσωπο του Φομά Φομίτς. Εδώ θα μπορούσαν να γίνουν πάρα 
πολλές τυπικές εξηγήσεις· αλλά στην ουσία όλες αυτές είναι τώρα εντελώς περιττές. Αυτή είναι 
τουλάχιστον η δική μου γνώμη. Αντί για τις εξηγήσεις, θα σας πω μόνο λίγα λόγια για την τύχη 
που είχαν όλα τα πρόσωπα της ιστορίας μου: χωρίς αυτό, όπως είναι γνωστό, δεν τελειώνει 
κανένα μυθιστόρημα — και μάλιστα αυτός είναι και ο σχετικός κανόνας. 

Ο γάμος των «ευτυχισμένων» έγινε ενάμιση μήνα αργότερα από τα γεγονότα που εξιστόρησα. 
Έγιναν όλα ήσυχα και όμορφα, οικογενειακά, χωρίς ιδιαίτερη πολυτέλεια και χωρίς περιττούς 
καλεσμένους. Εγώ ήμουν παράνυμφος της Νάστιενκα, ο Μιζίντσικοφ — από την πλευρά του 
θείου. Ήμαστε, φυσικά, και καλεσμένοι. Αλλά ο πρώτος και καλύτερος, ο πιο τρανός ήταν, 
εννοείται, ο Φομά Φομίτς. Όλοι τον είχαν μη βρέξει και μη στάξει — τον σήκωναν στα χέρια. 
Μα έτυχε σε μια στιγμή να τον κεράσουν σαμπάνια. Έγινε αμέσως ένα επεισόδιο — 
κατηγορίες, φωνές, φασαρία. Ο Φομά έφυγε τρέχοντας στο δωμάτιό του, κλειδώθηκε, φώναζε 
ότι τον περιφρονούν, ότι τώρα μπήκαν «καινούριοι άνθρωποι» στην οικογένεια, και γι' αυτό 
τον έβαλαν στην άκρη, λες και αξίζει λιγότερο από ένα πελεκούδι που πρέπει να το πετάξουν. Ο 
θείος ήταν απαρηγόρητος· η Νάστιενκα έκλαψε· τη στρατηγίνα την έπιασαν οι συνηθισμένοι 
σπασμοί της... Το γαμήλιο τραπέζι και το γλέντι έμοιαζε με μνημόσυνο. Και ακριβώς εφτά 
χρόνια μιας τέτοιας συμβίωσης με τον ευεργέτη, τον Φομά Φομίτς, έπεσαν στην καμπούρα του 
φουκαρά του θείου και της καημενούλας της Νάστιενκα. Ως την ίδια μέρα του θανάτου του (ο 
Φομά Φομίτς πέθανε την περυσινή χρονιά) ήταν ανόρεχτος, μουτρωμένος, ήταν όλο 
καμώματα, θύμωνε, έβριζε, αλλά ο σεβασμός απέναντί του των «ευτυχισμένων» όχι μόνο 
συνεχιζόταν αμείωτος αλλά μεγάλωνε μέρα με τη μέρα ανάλογα με τις ιδιοτροπίες του. Ο 
Γιεγκόρ Ιλίτς και η Νάστιενκα τόσο πολύ ήταν ευτυχισμένοι οι δυο τους μαζί που φοβόντουσαν 
για την ευτυχία τους, πίστευαν ότι τους την είχε στείλει ο θεός· ότι δεν την αξίζουν μια τέτοια 
εύνοια, και νόμιζαν ότι μπορεί να τους είναι γραμμένο να εξαγοράσουν την ευτυχία τους με το 
σταυρό του μαρτυρίου. Εννοείται ότι ο Φομά Φομίτς μπορούσε να κάνει στο ταπεινό αυτό 
σπίτι καθετί που θα περνούσε από το νου του. Και τι και πόσα δεν έκανε μέσα σ' αυτά τα 
χρόνια! Δεν μπορεί μάλιστα να φανταστεί κανείς ως ποιες αχαλίνωτες φαντασιώσεις έφτανε 
καμιά φορά η χορτάτη, αργόσχολη ψυχή του για να σκαρώνει τα πιο εκλεπτυσμένα αμαρτωλά 
καπρίτσια του. Τρία χρόνια ύστερα από το γάμο του θείου πέθανε η γιαγιά [στρατηγίνα]. Ο 
Φομά ορφάνεψε — του φάνηκε πως τον χτύπησε αστροπελέκι. Ακόμα και τώρα στο σπίτι του 
θείου διηγούνται με φρίκη τα έργα και τις ημέρες του. Ύστερα από την ταφή της χίμηξε με 
φωνές πάνω στον τάφο —ζητούσε να τον θάψουν μαζί της. Ένα ολόκληρο μήνα δεν του 'διναν 
στα χέρια ούτε κουτάλι ούτε πιρούνι· μια φορά πάλευαν τέσσερις μαζί για να του ανοίξουν το 
στόμα — ήθελε σώνει και καλά να καταπιεί μια βελόνα: είδαν κι έπαθαν να του τη βγάλουν. 
Κάποιος που ήταν παρών στη σκηνή πρόσεξε πως ο Φομά Φομίτς μπορούσε πολύ εύκολα 
πάνω στην πάλη να καταπιεί τη βελόνα, και όμως δεν την κατάπιε. Αλλά την εικασία αυτή όλοι 
την άκουσαν με μεγάλη αγανάχτηση και κατηγόρησαν τον εξυπνάκια για σκληρόκαρδο και 
θρασύ. Μόνο η Νάστιενκα κρατούσε σιωπή μ' ένα ελαφρό χαμόγελο· από την άλλη μεριά, ο 
θείος την έβλεπε με κάποια ανησυχία. Γενικά πρέπει να πούμε ότι μόλο που ο Φομά δεν έπαυε 
να κοκορεύεται και να κάνει του κεφαλιού του στο σπίτι του θείου όπως και πριν, όμως τα 
«μαχαιρώματα» ανάμεσα σ' αυτόν και στο θείο είχαν τώρα σταματήσει. Ο Φομά ήταν όλο 
παράπονα, έκλαιγε, κατηγορούσε, κατσάδιαζε, ζάρωνε, αλλά απόφευγε τα καμώματα — 



έλειψε και η αξίωση για το «εξοχότατε», κι αυτό, φαίνεται, το κατάφερε η Νάστιενκα. Είχε, 
απαρατήρητα σχεδόν, αναγκάσει τον Φομά να κάνει και καμιά χάρη ή και να κάνει συχνά ό,τι 
του λένε. Στενοχωριόταν, δεν ήθελε να βλέπει τον άντρα της ταπεινωμένο, κι επέμενε στην 
επιθυμία της αυτή. Ο Φομά έβλεπε καθαρά ότι η Νάστιενκα σχεδόν τον καταλαβαίνει. Λέω 
σχεδόν γιατί κι αυτή τον καλόπιανε, και μάλιστα χειροκροτούσε τον άντρα της κάθε φορά που 
κείνος μιλούσε μ' ενθουσιασμό για τις χάρες του σοφού του. Η Νάστιενκα ήθελε ακόμα ν' 
αναγκάσει τους άλλους να σέβονται γενικά τον άντρα της, και γι' αυτό δικαιολογούσε φανερά 
την αφοσίωσή του στον Φομά Φομίτς. Αλλά εγώ είμαι βέβαιος ότι η χρυσή καρδούλα της είχε 
ξεχάσει όλες τις παλιές προσβολές: συγχώρεσε όλα του Φομά από τότε που την ένωσε με το 
θείο, και, εξόν απ' αυτό, είχε μπει σοβαρά, με όλη την καρδιά της στο πνεύμα του θείου που 
ήταν να μην αξιώνουν πολλά από το «μάρτυρα» και τον παλιό παλιάτσο, αλλά ότι πρέπει, 
απεναντίας, να προσπαθούν να γιατρέψουν την καρδιά του. Η καημένη η Νάστιενκα ήταν η 
ίδια ένας από τους ταπεινωμένους, είχε υποφέρει η ίδια και δεν το ξεχνούσε. Ύστερα από ένα 
μήνα ο Φομά έγινε αρνάκι, τρυφερός, καλόβολος· μα παράλληλα παρουσίασε άλλες, τελείως 
αναπάντεχες κρίσεις: άρχισε, λόγου χάρη, να πέφτει σ' ένα μαγνητικό ύπνο, τέτοιο που τους 
έκανε όλους να πανικοβληθούν. Λόγου χάρη, ο μάρτυρας μιλάει για κάτι, ή και γελάει, και 
ξαφνικά θ' απολιθωθεί, και θ' απολιθωθεί ακριβώς στην ίδια κείνη θέση όπου βρισκόταν, όπως 
ήταν δηλαδή την τελευταία στιγμή πριν από την κρίση· αν, λόγου χάρη, γελούσε, έμενε με το 
χαμόγελο στα χείλη· αν κρατούσε κάτι στο χέρι, ένα πιρούνι, ας πούμε, το αντικείμενο θα 
μείνει στο σηκωμένο χέρι, στον αέρα. Ύστερα, βέβαια, το χέρι κατεβαίνει και ο Φομά Φομίτς 
δεν αισθάνεται πια τίποτα και δεν καταλαβαίνει ότι αυτό είναι κατεβασμένο. Κάθεται, κοιτάζει, 
ανοιγοκλείνει τα μάτια, αλλά δε μιλάει, δεν ακούει και δεν καταλαβαίνει τίποτα. Αυτό 
κρατούσε καμιά φορά μια ολόκληρη ώρα. Φυσικά, όλοι μέσα στο σπίτι λες και θα πεθάνουν 
από φόβο, κρατάνε την αναπνοή τους, περπατάνε στα δάχτυλα, κλαίνε. Τελικά ο Φομά θα 
ξυπνήσει, τρομερά εξαντλημένος, και διαβεβαιώνει ότι δεν είχε ακούσει ούτε δει τίποτα σ' όλο 
αυτό το διάστημα. Έτσι κι αλλιώς, είναι ανάγκη να καμώνεται, να παίζει θέατρο ν' 
αυτοβασανίζεται σε τέτοιο βαθμό ο άνθρωπος μόνο και μόνο για να πει ύστερα: «Κοιτάξτε με, 
αισθάνομαι πιο όμορφα από σας!» Τέλος, ο Φομά Φομίτς καταράστηκε το θείο «για τις 
προσβολές του και την ασέβειά του» την ώρα που έφευγε μια μέρα για να πάει να ζήσει στο 
σπίτι του κυρίου Μπαχτσιέγιεφ. Ο Στιεπάν Αλιεξέγιεβιτς που ύστερα από το γάμο του θείου 
πολλές φορές τα είχε τσουγκρίσει με τον Φομά Φομίτς, μα πάντα στο τέλος του ζητούσε ο ίδιος 
συγνώμη — αυτή τη φορά ανασκουμπώθηκε για την περιποίησή του: υποδέχτηκε τον Φομά με 
ενθουσιασμό, τον τάισε του σκασμού κι αμέσως αποφάσισε να τα χαλάσει για τυπικούς λόγους 
με το θείο — του υπέβαλε μάλιστα και μήνυση. Είχαν κάπου ένα διαφιλονικούμενο χωραφάκι 
που μάλιστα για δαύτο ποτέ δεν είχαν μαλώσει, γιατί ο θείος το είχε παραχωρήσει χωρίς καμιά 
απαίτηση στον Στιεπάν Αλιεξέγιεβιτς. Αλλά ο κύριος Μπαχτσιέγιεφ, χωρίς να πει σε κανέναν 
τίποτα, πρόσταξε κι ετοίμασαν την άμαξά του, κατέβηκε στην πόλη, σκάρωσε κει τη μήνυση, 
την υπόβαλε και παρακάλεσε να του επιδικάσουν τυπικά το χωράφι με τις σχετικές 
αποζημιώσεις, κι έτσι να τιμωρηθεί η αυθαιρεσία και η αρπακτικότητα. Αλλά ο Φομά την άλλη 
μέρα, βαριεστημένος στο σπίτι του κυρίου Μπαχτσιέγιεφ, συγχώρεσε το θείο που είχε έρθει 
για να παραδεχτεί την ενοχή και να του ζητήσει συγνώμη, και ξαναγύρισε στο Στιεπαντσίκοβο. 
Ο κύριος Μπαχτσιέγιεφ, μόλις γύρισε από την πόλη και δε βρήκε στο σπίτι τον Φομά, έγινε έξω 
φρενών και ύστερα από τρεις μέρες πήγε στο Στιεπαντσίκοβο, παραδέχτηκε το λάθος του, 
ζήτησε με δάκρυα στα μάτια συγνώμη από το θείο και ανακάλεσε τη μήνυση. Ο θείος την ίδια 
μέρα τον συμφιλίωσε με τον Φομά Φομίτς και ο Στιεπάν Αλιεξέγιεβιτς ξανάρχισε τις υποκλίσεις 
και τα ξεσκονίσματα στον Φομά, τον ακολουθούσε σαν σκυλάκι και, όπως πριν, τον λιβάνιζε: 
«Είσαι έξυπνος άνθρωπος, Φομά! Είσαι μορφωμένος άνθρωπος, Φομά!» 



Ο Φομά Φομίτς είναι στον τάφο τώρα, θαμμένος πλάι στη στρατηγίνα· πάνω στον τάφο του 
υψώνεται ένα μνημείο από λευκό μάρμαρο γεμάτο με λυπητερά τσιτάτα και εγκωμιαστικά 
επιγράμματα. Πότε-πότε ο Γιεγκόρ Ιλίτς και η Νάστιενκα, ύστερα από έναν περίπατό τους, θα 
περάσουν από το νεκροταφείο για να επισκεφτούν ευλαβικά τον τάφο. Και τώρα ακόμα δεν 
μπορούν να μιλήσουν γι' αυτόν χωρίς ένα βαθύ αίσθημα σεβασμού· θα θυμηθούν κάθε λέξη 
του, τι έτρωγε, τι του άρεσε. Τα πράγματά του φυλάσσονται σαν κάτι πολύτιμο, ιερό. Ο θείος 
και η Νάστια, νιώθοντας πως έχουν ορφανέψει, αφοσιώνονται ο ένας στον άλλο όλο και πιο 
πολύ. Παιδιά ο θεός δεν τους έδωσε· πολύ στενοχωριούνται γι' αυτό, μα δεν τολμούν να 
βαρυγκωμήσουν. Η Σάσιενκα είναι παντρεμένη από καιρό μ' ένα όμορφο παλικάρι. Ο Ιλιούσια 
σπουδάζει στη Μόσχα. Έτσι, ο θείος και η Νάστια ζουν μαζί κι έχουν μη βρέξει και μη στάξει ο 
ένας τον άλλο. Η λαχτάρα ανάμεσά τους έχει πια καταντήσει ένα είδος αρρώστιας. Η Νάστια 
προσεύχεται τακτικά. Αν ο ένας τους πεθάνει πρώτος, σκέφτομαι, ο άλλος δε θα ζήσει ούτε μια 
βδομάδα. Μα ο θεός να δώσει να ζήσουν πολλά χρόνια! Δέχονται όλο τον κόσμο με μεγάλη 
χαρά τους και είναι πρόθυμοι να μοιράσουν με κάθε δυστυχισμένο τα υπάρχοντά τους. Η 
Νάστιενκα διαβάζει με πάθος βίους αγίων και λέει με λύπη μεγάλη ότι λίγα καλά έχει κάνει 
ακόμα και ότι θα 'πρεπε να μοιράσουν όλο το βιός τους στους φτωχούς, και να είναι με τα λίγα 
ευτυχισμένοι. Αν δεν ήταν η φροντίδα για τον Ιλιούσια και τη Σάσιενκα, ο θείος θα το είχε από 
καιρό κάνει αυτό, γιατί είναι σε όλα σύμφωνος με τη γυναίκα του. Μαζί τους μένει η 
Πρασκόβια Ιλίνιτσνα και προσέχει να τους περιποιείται σε όλα μ' ευχαρίστηση· αυτή έχει 
αναλάβει και όλο το νοικοκυριό. Ο κύριος Μπαχτσιέγιεφ της έκανε επίσημη πρόταση για να 
σμίξουν αμέσως ύστερα από το γάμο του θείου, αλλ' αυτή του 'κοψε τη φόρα — αρνήθηκε. 
Υπόθεσαν τότε ότι θα πάει σε μοναστήρι, μα και αυτό δεν έγινε. Ο χαρακτήρας της Πρασκόβια 
Ιλίνιτσνα έχει κάτι το ξεχωριστό: ζούσε στη σκιά εκείνων που είχε αγαπήσει, «χανόταν» συχνά 
μπροστά τους, τους κοίταζε στα μάτια, δεχόταν τις ιδιοτροπίες τους, τους περιποιόταν, τους 
υπηρετούσε. Τώρα, με το θάνατο της στρατηγίνας, της μητέρας της, το θεωρεί υποχρέωσή της 
να μην αποχωριστεί τον αδερφό της και να ευχαριστεί σε όλα τη Νάστιενκα. Το γερόντιο ο 
Γιεζιεβίκιν ζούσε ακόμα, και τον τελευταίο καιρό άρχισε να επισκέπτεται όλο και πιο συχνά την 
κόρη του. Στην αρχή ήταν μεγάλος πονοκέφαλος για το θείο — λίγο αργότερα έφυγε οριστικά 
μαζί με τη «μαρίδα» του (έτσι έλεγε τα παιδιά του) από το Στιεπαντσίκοβο. Όλα τα παρακάλια 
του θείου δεν μπόρεσαν να του αλλάξουν τη γνώμη: δεν ήταν τόσο από περηφάνια όσο από 
λεπτότητα και μνησικακία. Η εγωιστική φιλυποψία του καταντούσε συχνή αρρώστια. Η ιδέα ότι 
αυτόν, ένα φουκαρά, θα τον δέχονται σ' ένα πλουσιόσπιτο από οίκτο, θα τον θεωρούν βάρος ή 
ενοχλητικό, τον στενοχωρούσε αφάνταστα· πολλές φορές δε δεχόταν ούτε και τη βοήθεια της 
Νάστιενκα — μόνο τα πολύ απαραίτητα. Από τα χέρια του θείου δεν ήθελε να πάρει τίποτα. Η 
Νάστιενκα είχε πέσει έξω μιλώντας μου τότε στο περιβόλι για τον πατέρα της ότι παριστάνει 
τον παλιάτσο γι' αυτή, για χάρη της. Η αλήθεια είναι πως πολύ ήθελε τότε να παντρέψει τη 
Νάστιενκα· αλλά έκανε τον παλιάτσο από μόνος του, απλώς από εσωτερική ανάγκη, για να 
δώσει διέξοδο στο συσσωρευμένο μίσος. Την ανάγκη του να περιγελάει, την ανάγκη της 
γλωσσίτσας την είχε στο αίμα του. Σατίριζε, λόγου χάρη, αυτοσχέδια τους κόλακες, τα 
ξεσκονιστήρια που το παράκαναν αλλά περιγελούσε, λόγου χάρη, ο ίδιος τον εαυτό του 
παρουσιάζοντάς τον πρόστυχο, ελεεινό κόλακα· μα το 'βλεπε κανείς καθαρά πως αυτό το κάνει 
μόνο και μόνο για τα μάτια, για φιγούρα· και όσο πιο ταπεινωτική ήταν η κολακεία του, τόσο 
πιο φαρμακερός και ειλικρινής πρόβαλλε σ' αυτή ο χλευασμός. Πώς να το 'κανε; αυτός ήταν ο 
τρόπος του, το μεράκι του. Όλα τα παιδιά του κατάφερε να τα βάλει στα καλύτερα 
εκπαιδευτήρια, στη Μόσχα, στην Πετρούπολη και αυτό μόνο τότε που η Νάστιενκα του 
απόδειξε ότι αυτά όλα τ' αναλαμβάνει η ίδια με δικά της έξοδα, δηλαδή με τις δικές της 
τριάντα χιλιάδες — το δώρο της Τατιάνας Ιβάνοβνα. Αυτές τις τριάντα χιλιάδες, η αλήθεια, δεν 
τις είχαν πάρει· μα, για να μην τη στενοχωρήσουν και να μην την προσβάλουν, την 



καθησύχασαν με την υπόσχεση ότι στην πρώτη ξαφνική οικογενειακή ανάγκη θα ζητήσουν τη 
βοήθειά της. Αυτό κι έκαναν: για τα μάτια, τάχα, δανείστηκαν απ' αυτή, σε διαφορετικό χρόνο, 
δυο φορές στρογγυλούτσικα ποσά. Αλλά η Τατιάνα Ιβάνοβνα πέθανε πριν από τρία χρόνια, και 
η Νάστια, έτσι κι αλλιώς, είχε πάρει τις τριάντα χιλιάδες της. Η Τατιάνα Ιβάνοβνα πέθανε 
εντελώς ξαφνικά. Όλη η οικογένεια ετοιμαζόταν να πάει στο χορό που έδινε ένας γείτονας, και 
πάνω που είχε προλάβει να φορέσει την τουαλέτα της και να βάλει στο κεφάλι ένα υπέροχο 
διάδημα από λευκά τριαντάφυλλα ένιωσε άσχημα, κάθισε στην πολυθρόνα και μέσα σ' ένα-
δυο λεπτά πέθανε. Την έθαψαν με το διάδημά της. Η Νάστια ήταν απαρηγόρητη. Την Τατιάνα 
Ιβάνοβνα την είχαν στο σπίτι μη βρέξει και μη στάξει και τη φρόντιζαν σαν να ήταν μωρό. Όλοι 
τα 'χασαν με τη λογική διαθήκη της: εξόν από τις τριάντα χιλιάδες το δώρο της Νάστιενκα, όλα 
τα υπόλοιπα, περίπου τριακόσιες χιλιάδες, θα πήγαιναν στις σπουδές φτωχών ορφανών 
κοριτσιών που θα 'παιρναν κι ένα χρηματικό βραβείο με την αποφοίτησή τους. Τη χρονιά που 
πέθανε η Τατιάνα Ιβάνοβνα παντρεύτηκε και η Περεπελίτσινα που από το θάνατο της 
στρατηγίνας είχε μείνει κοντά στο θείο με την ελπίδα να βολευτεί κοντά στην Τατιάνα 
Ιβάνοβνα. Στο μεταξύ είχε χηρέψει ένας γαιοκτήμονας, ο ιδιοκτήτης του χωριού Μίσινο, 
εκείνου του μικρού χωριού όπου είχε γίνει η σκηνή με τον Ομπνόσκιν και τη μητέρα του για την 
Τατιάνα Ιβάνοβνα. Ο γαιοκτήμονας αυτός δεν έλειπε από τα δικαστήρια — είχε κι έξι παιδιά 
από την πρώτη γυναίκα του. Νομίζοντας ότι η Περεπελίτσινα είχε χρήματα, άρχισε να στέλνει 
προξενιά — κείνη δεν άργησε να δεχτεί. Αλλά η Περεπελίτσινα ήταν φτωχή σαν μαδημένο 
κοτόπουλο: όλο της το βιός ήταν τριακόσια ρούβλια ασημένια — κι αυτά δώρο της Νάστιενκα 
για το γάμο — αν και πότε θα γινόταν. Τώρα το αντρόγυνο γκρινιάζει από το πρωί ως το βράδυ. 
Η μητριά ξεμαλλιάζει τα παιδιά του και τα ταράζει στο ξύλο· ο άντρας της έχει πάντα 
γρατσουνισμένο πρόσωπο από τα νύχια της (έτσι, τουλάχιστο, λένε), και κάθε λίγο και λιγάκι 
του κοπανάει την καταγωγή της — κόρη αντισυνταγματάρχη. Ταχτοποιήθηκε κι ο Μιζίντσικοφ. 
Κουράστηκε να ελπίζει για την Τατιάνα Ιβάνοβνα κι άρχισε σιγά-σιγά ν' ασχολείται με το 
αγροτικό νοικοκυριό, θεωρητικά. Ο θείος τον σύστησε σε κάποιον πλούσιο κόμη, γαιοκτήμονα 
με τρεις χιλιάδες ψυχές, ογδόντα βέρστια μακριά από το Στιεπαντσίκοβο, που σπάνια 
επισκεπτόταν τα κτήματά του. Ο κόμης έλαβε υπόψη του τις ικανότητες του Μιζίντσικοφ και τη 
σύσταση του θείου και του πρότεινε τη διαχείριση της περιουσίας του —έδιωξε τον γερμανό, 
τον άλλο διαχειριστή του— που, παρ' όλη την ξακουστή γερμανική τιμιότητα, είχε κατακλέψει 
τον κόμη. Ύστερα από πέντε χρόνια ήταν αδύνατο να γνωρίσει κανείς το κτήμα: οι χωρικοί 
είχαν θησαυρίσει· οργανώθηκε πάνω σε νέες βάσεις το νοικοκυριό, τα έσοδα σχεδόν 
διπλασιάστηκαν — μ' ένα λόγο, ο καινούριος διαχειριστής διακρίθηκε κι έγινε ξακουστός σ' όλη 
την επαρχία για τις ικανότητές του στη δουλειά του. Ο κόμης απόρησε και λυπήθηκε πολύ τον 
πέμπτο χρόνο που ο Μιζίντσικοφ, παρ' όλες τις παρακλήσεις του και τ' άλλα προνόμια που του 
παραχώρησε επιπλέον, κείνος παραιτήθηκε και πήγε στο σπίτι του! Ο κόμης νόμιζε πως του 
είχαν σηκώσει τα μυαλά με περισσότερα οι γείτονές του γαιοκτήμονες ή κάποιος άλλος σε 
άλλη επαρχία. Μα πόσο θ' απορήσουν όλοι αργότερα, δυο μήνες ύστερα από την παραίτησή 
του, που ο Ιβάν Ιβάνοβιτς Μιζίντσικοφ βρέθηκε κάτοχος σημαντικής περιουσίας — ένα κτήμα 
μ' εκατό ψυχές, σαράντα βέρστια μακριά από κείνο του κόμη, που το αγόρασε από κάποιο 
χρεοκοπημένο ουσάρο, παλιό του φίλο! Αυτές τις εκατό ψυχές τις έβαλε αμέσως ενέχυρο, και 
ύστερα από ένα χρόνο βρέθηκε με άλλες εξήντα ψυχές στην περιφέρεια. Σήμερα είναι ο ίδιος 
γαιοκτήμονας, και το κτήμα του δε συγκρίνεται με κανένα άλλο. Όλοι απορούν πού τα βρήκε 
ξαφνικά τόσα χρήματα; πολλοί κουνάνε τα κεφάλια τους. Αλλά ο Ιβάν Iβάνοβιτς δε δίνει σ' 
αυτά σημασία, βέβαιος ότι δεν έχει βλάψει κανέναν κι έχει, λέει, το δίκιο με το μέρος του. 
Έγραψε στη Μόσχα κι έφερε την αδερφή του — κείνη που του είχε δώσει τα τελευταία της τρία 
ρούβλια για ν' αγοράσει παπούτσια τότε που αυτός έφευγε για το Στιεπαντσίκοβο. Ήταν τώρα 
μια χαριτωμένη κοπέλα, όχι πια νεαρή, αλλά καλοσυνάτη, αξιαγάπητη, μορφωμένη, όμως πολύ 



φοβισμένη. Όλα αυτά τα χρόνια τα πέρασε μίζερα στη Μόσχα συνοδός σε μεγάλες κυρίες, 
παιδάκια και σ' άλλους· τώρα στέκεται παπαδιά μπροστά στον αδερφό της, φροντίζει το 
νοικοκυριό του, θεωρεί τη θέλησή του νόμο και τον εαυτό της πανευτυχή. Ο αδερφούλης δεν 
την παραχαϊδεύει και κάνει λίγο-πολύ μαύρη τη ζωή της — μα αυτό δεν την πειράζει. Στο 
Στιεπαντσίκοβο τη συμπάθησαν πολύ, και, όπως λέει ο κόσμος, ο κύριος Μπαχτσιέγιεφ δεν 
είναι αδιάφορος γι' αυτή. Θα της είχε κάνει πρόταση, αλλά φοβάται ότι θα του πει όχι. Για τον 
κύριο Μπαχτσιέγιεφ ελπίζουμε να μιλήσουμε μια άλλη φορά, σε άλλη ιστορία, με πιο πολλές 
λεπτομέρειες. 

Ιδού, λοιπόν, όλα τα πρόσωπα επί σκηνής... Α, ναι! ξέχασα: ο Γαβρίλα γέρασε πολύ και ξέχασε 
τα γαλλικά του. Ο Φαλαλιέι έγινε ένας θαυμάσιος αμαξάς, και ο φουκαράς ο Βιντοπλιάσοφ 
έμεινε πολύν καιρό στο φρενοκομείο και, φαίνεται, μέσα κει πέθανε... Αυτές τις μέρες 
λογαριάζω να πάω στο Στιεπαντσίκοβο και δε θα ξεχάσω να ζητήσω από το θείο να μάθω γι' 
αυτόν. 



ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Ο ΔΙΑΣΗΜΟΣ συγγραφέας Φιοντόρ Μιχάιλοβιτς Ντοστογιέφσκι γεννήθηκε στη Μόσχα το 1821 
και πέθανε στην Πετρούπολη το 1881. Ο πατέρας του ήταν στρατιωτικός γιατρός κι εργαζόταν 
στο νοσοκομείο απόρων «μαρίνσκαγια». Τα παιδικά του χρόνια τα πέρασε σε δυο μικρά 
δωμάτια του νοσοκομείου με τους γονείς και τα εφτά αδέρφια του. 

 Στα 1837 μπήκε στη Σχολή Στρατιωτικών Μηχανικών απ' όπου αποφοίτησε το 1843 και 
διορίστηκε στο σχεδιαστήριο της διεύθυνσης μηχανικού. Ωστόσο, η δουλειά αυτή δεν του 
πρόσφερε καμιά ψυχική ικανοποίηση, γι' αυτό παραιτήθηκε και αφοσιώθηκε οριστικά στη 
λογοτεχνία. Για ν' ανταπεξέλθει στα μεγάλα έξοδα που του δημιουργούσαν οι μέχρι σπατάλης 
ελεημοσύνες του, ξενυχτούσε μεταφράζοντας την Ευγενία Γκραντέ του Μπαλζάκ και τον Δον 
Κάρλο του Σίλλερ. Το 1846 έγραψε το πρώτο του έργο Ο φτωχόκοσμος, στο οποίο γίνεται 
έκδηλη η αγάπη του για τους φτωχούς και τους ανήμπορους. Το μυθιστόρημά του αυτό 
δημοσιεύεται στο περιοδικό του Νεκράσοβ, κι ο Ντοστογιέφσκι αποκτά τη φήμη του 
«δεύτερου Γκόγκολ». Ένα χρόνο αργότερα θα το διαβάσει ο περίφημος κριτικός Β. Γ. 
Μπελίνσκι. Ο τελευταίος εντυπωσιάστηκε πολύ από το Φτωχόκοσμο για τον τρόπο με τον 
οποίο ο συγγραφέας απεικονίζει την κοινωνική τραγωδία του «κοινού ανθρώπου». 

Μετά το Φτωχόκοσμο ο Ντοστογιέφσκι έγραψε το Σωσία (1846), τις Λευκές Νύχτες (1848) και 
τη Νιέτοτσκα Νιεζβάνοβνα (1849). Στα έργα του αυτά προβάλλουν εντονότερα τα γνωρίσματα 
του ρεαλισμού του Ντοστογιέφσκι που τον ξεχώρισαν από τους συγγραφείς της 
νατουραλιστικής σχολής: «ένας βαθύς ψυχολογισμός, ασυνήθιστοι χαρακτήρες και 
καταστάσεις». 

 Τα δημοκρατικά του φρονήματα τον οδήγησαν να ενταχθεί στα οργανωμένα κινήματα της 
νεολαίας της εποχής του που είχαν ως στόχο τη χειραφέτηση του αγρότη και την πνευματική 
καλλιέργεια του λαού. Οι βιογράφοι του λένε πως την περίοδο αυτή του άρεσε να ντύνεται με 
έναν τρόπο εξεζητημένο: ρεντιγκότα μαύρη καλοραμμένη, γιλέκο από μαύρο κασμίρι, λινό 
κουστούμι ακριβό, ημίψηλο, παπούτσια καλοφτιαγμένα. Αγαπούσε τη μουσική, σύχναζε στην 
ιταλική όπερα, χόρευε στα καλύτερα κέντρα. Μιλούσε για όλα: μουσική, λογοτεχνία, 
ζωγραφική, θρησκεία. Ταυτόχρονα τον διακρίνει μια συναισθηματική αστάθεια που τον οδηγεί 
εύκολα σε ρήξη με τους συνανθρώπους του. Η φιλολογική του δραστηριότητα συνεχίζεται με 
άρθρα και διηγήματα σε περιοδικά και εφημερίδες, ενώ παράλληλα συνεχίζει και την πολιτική 
του δραστηριότητα. «Η κοσμοαντίληψη του Ντοστογιέφσκι διαμορφωνόταν υπό την επίδραση 
των δημοκρατικών και σοσιαλιστικών ιδεών του Μπελίνσκι, των θεωριών των Γάλλων 
σοσιαλιστών-ουτοπιστών, κυρίως του Σ. Φουριέ». Από το 1847 ο Ντοστογιέφσκι άρχισε να 
συχνάζει στον κύκλο του Μ.Β. Πετρασέφσκι. Από το 1848 έγινε δραστήριο μέλος των 
επαναστατικών κύκλων του Ν.Α. Σπένσιεφ και του Σ. Ντούροφ. 

 Η τσαρική αστυνομία δεν άργησε να μπει στ' αχνάρια της ομάδας Πετρασέφσκι και να τη 
συλλάβει, κι από κει να φτάσει ίσαμε τον Ντοστογιέφσκι. Τον συνέλαβαν στις 23 Απριλίου 1849 
κι έμεινε φυλακισμένος για αρκετούς μήνες στο φρούριο Πετροπαυλόσκ. 

Αργότερα παραπέμφθηκε στο στρατοδικείο με την κατηγορία της συνωμοσίας και 
καταδικάστηκε σε θάνατο μαζί με εννέα άλλους ομοϊδεάτες του. Εντούτοις, το δικαστήριο 
λαμβάνοντας υπόψη «την ειλικρινή τους μετάνοια, την αυθόρμητη ομολογία των εγκλημάτων 



τους, το νεαρό της ηλικίας τους και το ότι οι κατηγορούμενοι δεν είχαν αναμιχτεί σε 
δολοφονίες» έκανε έκκληση στον τσάρο για μετατροπή της ποινής. Για τον Ντοστογιέφσκι 
ειδικά επειδή «είχε λάβει μέρος σε συγκεντρώσεις για σύνταξη άρθρων με σκοπό την 
ανατροπή της κυβέρνησης και τη διανομή τους μέσω ενός μυστικού λιθογραφείου», 
προτάθηκε να στερηθεί από όλα του τα δικαιώματα και να σταλεί σε καταναγκαστικά έργα για 
οκτώ χρόνια. 

 Όταν ο τσάρος Νικόλαος 1ος διάβασε το «Φάκελο Ντοστογιέφσκι» έγραψε: «Τέσσερα χρόνια 
στα κάτεργα, και στη συνέχεια να υπηρετήσει ως απλός στρατιώτης χωρίς δικαίωμα 
προαγωγής». 

 Φυσικά ούτε ο Ντ. ούτε οι φίλοι του ξέρουν τίποτα από όλα αυτά. Σκηνοθετείται μια εικονική 
εκτέλεση, οδηγούνται στο εκτελεστικό απόσπασμα, τους αφαιρούν τους τίτλους ευγενείας και 
τους στήνουν στα έξι μέτρα. Τον ψυχικό βασανισμό που δοκίμασε από το βέβαιο θάνατό του 
θα τον μάθουμε αργότερα μέσα από τα έργα του Ο ηλίθιος (1868) και το Ημερολόγιο ενός 
συγγραφέα (1873). 

 Τα τέσσερα χρόνια που έζησε ο Ντοστογιέφσκι στα καταναγκαστικά έργα του Ομσκ της 
Σιβηρίας ήταν χρόνια μαρτυρικά για τον συγγραφέα: οι επιληπτικές κρίσεις που του είχαν 
παρουσιαστεί από παλιά, τώρα εντάθηκαν, ήταν υποχρεωμένος να κάνει παρέα με κάθε 
καρυδιάς καρύδι, να εργάζεται στο γυάλισμα του αλάβαστρου, να μεταφέρει πλίθους και μ' 
ένα φτυάρι ν' απομακρύνει τα χιόνια από τους δρόμους. Το μόνο βιβλίο που είχε ήταν ένα 
ευαγγέλιο και οι μόνοι φίλοι του ένας αετός με τσακισμένη τη μια του φτερούγα κι ένας 
ψωριάρης σκύλος. 

 Τις εντυπώσεις του από κείνη την περίοδο της ζωής του τις αφηγείται στο βιβλίο του 
Αναμνήσεις από το Σπίτι των Πεθαμένων που το 'βγαλε το 1861-62. 

 Όταν έληξε η ποινή του ήταν κυριολεκτικά ένα ανθρώπινο κουρέλι. Τα βάσανά του όμως δεν 
τελειώνουν εδώ: τώρα τον στέλνουν ως απλό στρατιώτη σ' ένα τάγμα πεζικού της Σιβηρίας με 
έδρα του το Σεμιπαλατίνσκ (Μάρτης του 1854). 

 Ενώ βρισκόταν στο Σεμιπαλατίνσκ προσπάθησε να ενώσει τα κομμένα νήματα της 
συγγραφικής του δραστηριότητας. Δημοσιεύεται στα 1847 χωρίς το όνομά του ο Μικρός 
Ήρωας. Εκεί γράφει και τις δυο νουβέλες του: Το όνειρο του θείου και το χωριό Στιεπαντσίκοβο. 
Η διαμονή του στο Σεμιπαλατίνσκ ήταν αρκετά ιδιότυπη: του έχουν παραχωρήσει ένα 
καθεστώς ημιελευθερίας, του απαγορεύουν όμως να έρχεται σε επαφή με ανθρώπους. 
Τσακισμένος από την απομόνωση και την απελπισία του παντρεύεται μια γυναίκα μισότρελη, 
τη Μαρία Ισάεβα, αφού στο μεταξύ, χάρη στις ενέργειες κάποιου φίλου του, του μηχανικού 
Τότλεμπεν, του έδωσαν το βαθμό του ανθυπασπιστή. 

 Μετά το θάνατο του τσάρου Νικολάου 1ου, ο Ντοστογιέφσκι πήρε την άδεια να εγκατασταθεί 
στην Πετρούπολη. Ξεμπερδεύει με το στρατό κι αρχίζει την πυρετώδη δημιουργική του 
εργασία. Με το μεγαλύτερο αδερφό του Μιχαήλ εκδίδει τα περιοδικά Χρόνος (1861) και Εποχή 
(1864). Στο Χρόνο δημοσίευσε τα έργα του Ταπεινωμένοι και Καταφρονεμένοι και τις 
Αναμνήσεις από το Σπίτι των Πεθαμένων. 



 Σε διάστημα δεκαπέντε ετών ο Ντοστογιέφσκι έγραψε τα φημισμένα μυθιστορήματά του: 
Έγκλημα και Τιμωρία (1866), Ο ηλίθιος (1868), Οι δαιμονισμένοι (1871-72), Ο έφηβος (1875), 
Αδελφοί Καραμαζόφ (1879-80). Στα έργα του αυτά είχε την ευκαιρία ν' αναπτύξει τις 
σημαντικότερες φιλοσοφικές, κοινωνικές και ηθικές αντιλήψεις του. Το 1873-74 εκδίδει μαζί με 
τον πρίγκιπα Β. Π. Μεσέρσκι το περιοδικό Πολίτης όπου άρχισε να δημοσιεύει το Ημερολόγιο 
ενός συγγραφέα που εξακολούθησε να το εκδίδει σε μηνιαία τεύχη το 1876-77, ακολούθησαν 
δυο εκδόσεις του το 1880 και το 1881. 

 Το 1878 υπήρξε το έτος της επίσημης αναγνώρισης από μέρους του ρωσικού κράτους του 
Ντοστογιέφσκι ως διακεκριμένου μέλους της ρωσικής «διανόησης». 

Στις 6 του Φλεβάρη παίρνει από το γραμματέα της Ακαδημίας Επιστημών το παρακάτω 
σημείωμα: 

«Η Αυτοκρατορική Ακαδημία Επιστημών, εν τη επιθυμία της να σας εκδηλώση την 
εκτίμησίν της, δια το λογοτεχνικόν σας έργον, σας εξέλεξεν αντεπιστέλλον μέλος 
της, εις το τμήμα της ρωσικής Γλώσσης, και Λογοτεχνίας». 

 Η εκλογή έγινε σε επίσημη συνεδρίαση στις 29 Δεκεμβρίου του 1878. Ήταν η πρώτη φορά που 
η καρδιά του χτύπησε χαρούμενα ύστερα από τόσα χρόνια κατατρεγμού, μόλο που κατά βάθος 
έκρινε την τιμητική αυτή αναγνώριση κάπως καθυστερημένη σε σύγκριση με άλλους 
συνομηλίκους συναδέλφους του. 

Το 1866 για να τελειώσει γρήγορα το έργο του «Ο παίκτης» για το οποίο είχε προπληρωθεί, 
προσλαμβάνει ως στενοδαχτυλογράφο την Άννα Σνίτκιν, την οποία παντρεύεται το 1867, (είχε 
πεθάνει στο μεταξύ η γυναίκα του) και μαζί της φεύγει στο εξωτερικό για ν' αποφύγει τους 
δανειστές του. Για τέσσερα χρόνια περιπλανιέται στην Ελβετία, Γαλλία, Γερμανία σε κατάσταση 
«εσχάτης πενίας». Η γυναίκα του έγραψε αργότερα γι' αυτά τα χρόνια: «...κείνα τα χρόνια τα 
θυμάμαι με μεγάλη ευγνωμοσύνη. Ασφαλώς, μέσα στα τέσσερα χρόνια της θεληματικής μας 
εξορίας, περάσαμε πολλές δοκιμασίες και βάσανα: το θάνατο της αγαπημένης μας κόρης, την 
αρρώστια του αντρός μου, τις αδιάκοπες χρηματικές μας στενοχώριες, την αστάθεια της 
εργασίας του Φέντια, το άτυχο πάθος του για τη ρουλέτα και το αδύνατο του γυρισμού μας στη 
Ρωσία. Μα όλες αυτές οι δοκιμασίες ήταν ευνοϊκές για μας, μας συνέδεσαν πολύ δυνατά, μας 
υποχρέωσαν να νιώθουμε καλύτερα ο ένας τον άλλο, δημιούργησαν αυτόν τον άρρηκτο δεσμό 
που μας έκανε να είμαστε ευτυχισμένοι σε όλη τη συζυγική μας ζωή». Και συνεχίζοντας η Άννα 
Γρηγόριεβνα λέει: «...Με όλες τις αμέτρητες φροντίδες, τις συνεχείς οικονομικές στενοχώριες, 
κι αυτή την ίδια την απομόνωση, κείνη η περίοδος είχε μια γόνιμη επίδραση στον άντρα μου, σ' 
ό,τι αφορά την εμφάνιση και την ανάπτυξη χριστιανικών σκέψεων κι αισθημάτων, που πάντα 
υπήρχαν σε λανθάνουσα κατάσταση μέσα του. Όλοι οι φίλοι και γνωστοί που συναντούσαμε 
ύστερα από το γυρισμό μας, μου έλεγαν ομόφωνα πως ο Φιοντόρ Μιχάιλοβιτς είχε γίνει 
αγνώριστος. Ο χαρακτήρας του ήταν διαφορετικός κι αυτός ο ίδιος δειχνόταν γλυκός, καλός και 
συγκαταβατικός με όλους...» 

 Παράλληλα με τις σκέψεις του για τα επίμαχα θέματα της κοινωνικής ζωής, τη λογοτεχνική 
κριτική και τις αναμνήσεις, στο «Ημερολόγιο» δημοσίευσε και αρκετά δημιουργικά έργα, όπως: 
«Το χριστουγεννιάτικο δέντρο», «Μια ευγενική ψυχή», «Το όνειρο ενός γελοίου» κ.α. Στο 
«Ημερολόγιο» δημοσιεύτηκε και ο λόγος του για τον Α. Σ. Πούσκιν (τον είχε εκφωνήσει κατά τα 



αποκαλυπτήρια του ανδριάντα του ποιητή) στον οποίο, αφού εξέθετε τη γνώμη του για το 
τιμώμενο πρόσωπο, αποκάλυπτε τα ηθικοφιλοσοφικά του ιδανικά (την παγκόσμια αποστολή 
της Σλαβικής ορθόδοξης Ρωσίας). 

 Η αναγνώρισή του ως μεγάλου συγγραφέα είναι πια γενική. Τα έργα του διαβάζονται με 
απληστία, τον προσκαλούν σε φιλολογικές βραδιές, κι η ίδια η αυτοκράτειρα Μαρία 
Φιοντόροβνα τον δέχεται στα ιδιαίτερα διαμερίσματά της και μιλάει αρκετή ώρα μαζί του. Η 
νεολαία ιδιαίτερα εκδηλώνει μια ξεχωριστή στοργή για τον Ντοστογιέφσκι. Του στέλνουν 
διαρκώς προσκλήσεις για τα κονσέρτα και τους χορούς που οργάνωναν οι διάφορες σχολές. 
Πλήθος νέοι τον ακολουθούν κάνοντάς του ερωτήσεις που σχεδόν σε όλες είναι υποχρεωμένος 
ν' απαντάει με ολόκληρες ομιλίες. Όπως σημειώνει η γυναίκα του, αυτή η ζωντανή επαφή με τη 
νεολαία, που τόσο την αγαπούσε, άρεσε στον Ντ. και γύρισε στο σπίτι του κατάκοπος, μα 
γεμάτος ευχάριστη συγκίνηση και σε κατάσταση υπερδιέγερσης ιστορούσε τις λεπτομέρειες 
αυτών των συζητήσεων. 

 Ωστόσο, η μοιραία ώρα είχε σημάνει για τον πολύπαθο συγγραφέα. 

 Τη νύχτα στις 25 προς τις 26 Ιανουαρίου 1881 ο Ντοστογιέφσκι είχε ένα ατύχημα: ο 
κοντυλοφόρος του (συνήθιζε να γράφει τα βράδια) έπεσε καταγής. Για να τον φτάσει, 
μετατόπισε μια εταζέρα. Το έπιπλο όμως ήταν βαρύ κι ο Ντοστογιέφσκι αναγκάστηκε να βάλει 
αρκετή δύναμη με αποτέλεσμα να σπάσει κάποια πνευμονική αρτηρία· το αίμα ανέβηκε στο 
λαιμό του μα επειδή η ποσότητα ήταν ασήμαντη δεν έδωσε σημασία. Το χειρότερο ήταν πως 
την ίδια μέρα (26 Ιαν.) είχε μια έντονη συζήτηση με κάποιον επισκέπτη του, που είχε ως 
αποτέλεσμα να υποστεί μια φοβερή αιμορραγία. 

Η 27 Ιανουαρίου πέρασε χωρίς μεγάλες επιπλοκές. 

 Την άλλη μέρα, στις 11 το πρωί, είχε κι άλλη αιμορραγία. Οι δυνάμεις του άρχισαν να τον 
εγκαταλείπουν. Ζήτησε από τη γυναίκα του να φέρει τα παιδιά τους. Μια δεύτερη αιμορραγία 
μερικές ώρες αργότερα τον έκανε να χάσει τις αισθήσεις του. Το ίδιο βράδυ, στις 8 και 38', η 
καρδιά του σταμάτησε να χτυπάει. Ήταν η 28 Ιανουαρίου 1881. 

Χάρης Μίκογλου 
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