Ζοζὲφ Κεσὲλ
O KOMIΣΑΡΙΟΣ1 ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ*

ΝΩ ΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΤΟΥ ΣΚΟΤΕΙΝΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ οἱ αἰχμάλωτοι ἀναδεύονταν σὰν
χαοτικὴ μάζα, δυὸ γυναῖκες στέκονταν στὴν πόρτα ποὺ τὴ φώτιζε ἕνα κομμάτι
ἀλειμματοκέρι. Ἡ μία ἀπ’ αὐτές, νεότατη, ἔκλαιγε μὲ ἀναφιλητά. Ἡ ἄλλη, ἡ Μαρία Ματβέβνα, ἡ πρεσβύτερη τοῦ κελιοῦ, δραστήρια κι ἁπαλή, τὴν παρηγοροῦσε.
– Ἄντε, μικρή μου, ἔλεγε, μὴν ἀπεπλίζεσαι διόλου! Θέλησαν νὰ σὲ τρομάξουν, ἁπλῶς
ἐπειδὴ εἶσαι ἡ κόμισσα Σαρμπίν. Σὲ λίγο θὰ ἐλευθερωθεῖς. Πές μου καλύτερα ποιὸς σὲ
ἀνέκρινε.
– Ὤ, ἕνας εὐγενέστατος νέος ποὺ δὲν ἔδειχνε νὰ εἶναι κακός.
– Τὰ βλέπεις. Καὶ πῶς ὀνομαζόταν, τὸ ξέρεις;
– Ἰβάνοφ, θαρρῶ.
Μὲς στὸν γενικὸ τόνο τῆς συνομιλίας, εἶχε προφέρει χαμηλόφωνα τὸ ὄνομα αὐτό, ἀλλὰ
μόλις τὸ ξεστόμισε, μιὰ ταραγμένη πνοὴ γέμισε τὸ ὑπόγειο καὶ ἡ ἴδια ἡ Μαρία Ματβέβνα
δὲν τόλμησε νὰ διακόψει τὴ σιωπή. Ὕστερα, ἀπὸ τὸ σκοτεινὸ βάθος, ὑψώθηκε μιὰ πυρετώδης φωνή, ποὺ φάνηκε νὰ εἶναι ἡ φωνὴ ὁλόκληρης τῆς φυλακῆς, ἔτσι πολὺ ἐμποτισμένη
ποὺ ἦταν ἀπὸ φρενιασμένο τρόμο.
– Ὁ κομισάριος τοῦ θανάτου. Ἐπέστρεψε. Ὁ κομισάριος τοῦ θανάτου...
Ξανάπεσε σιωπή, ὅμως τόσο φορτισμένη ἀπὸ λαχανιάσματα, ἀπὸ σκέψεις φρίκης, ποὺ
ἡ νεαρὴ κόμισσα σταμάτησε νὰ κλαίει μὲ λυγμούς.
Τὸ ὑπόγειο γέμισε ἀπὸ χλαλοή. Ἄντρες περπάτησαν πάνω κάτω, γυναῖκες ἔκλαψαν,
ἕνας γέρος παπὰς βάλθηκε νὰ προσεύχεται. Ἡ κόμισσα Σαρμπὶν ἄκουσε σκιὲς νὰ ψιθυρίζουν μὲς στὸ σκοτάδι.
– Ὁ σαδιστής!
– Αὐτὸς ποὺ ἐπιλέγει τὶς φάτσες ποὺ δὲν τοῦ ἀρέσουν!
– Ἢ ἐκεῖνες ποὺ τοῦ ἀρέσουν πάρα πολύ!
Ἡ κοπέλα ρώτησε τὴ Μαρία Ματβέβνα τόσο σιγανὰ ποὺ ἄλλη μάντεψε μᾶλλον παρὰ
ἄκουσε.
– Ποιός εἶναι;
Ἡ Μαρία Ματβέβνα ψιθύρισε μὲ φωνὴ ποὺ εἶχε σκληρύνει ἀπὸ τὴν ἀηδία.
– Ἕνας παλαιὸς φοιτητὴς ποὺ ἔγινε πρόεδρος τῆς ἐδῶ Τσεκά2. ῎Εχει πλήρεις ἐξουσίες.
Ἕνα τέρας ἢ ἕνας τρελός, δέν ξέρω...
Ἡ πόρτα τοῦ ὑπογείου ἄνοιξε ἀργά. Ἐνῶ ἔστριβε τρίζοντας στοὺς μεντεσέδες της, μιὰ
σκοτεινὴ φλόγα κυρίευε τὸ ὑπόγειο λὲς καὶ κάποιο διάπυρο στόμα ν’ ἄρχιζε νὰ χάσκει.
Στὸ νεογοτθικὸ ἄνοιγμα τῆς πόρτας στέκονταν τέσσερις ἄντρες. Οἱ τρεῖς ἀπ’ αὐτοὺς ἦταν
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1. Kομισάριος εἶναι ὁ ἐπίτροπος, ὁ πληρεξούσιος. Κατὰ τὴν πρώτη περίοδο τῆς Σοβιετικῆς Ρωσίας καὶ κατόπιν
τῆς ΕΣΣΔ (1917-1946) κομισάριος τοῦ λαοῦ ὀνομαζόταν ὁ κρατικὸς ἀξιωματοῦχος μὲ καθήκοντα ὑπουργοῦ.
2. Τσεκά (ἀκρωνύμιο τοῦ ρωσ. Τchrezvytchaïnaïa Komissia «Ἔκτακτη Ἐπιτροπή»), ὀργάνωση μὲ ἀποστολὴ τὴ
συντριβὴ κάθε ἀντεπαναστατικοῦ στοιχείου καὶ τὴν πάταξη τῆς διαφθορᾶς καὶ τῆς κερδοσκοπίας στὴ Σοβιετικὴ
Ρωσία (τέλη 1917-1922), ἡ πρώτη πολιτικὴ ἀστυνομία τοῦ σοβιετικοῦ καθεστῶτος. Τοὺς ὑπαλλήλους τῆς Τσεκὰ προκρίναμε νὰ τοὺς ἀποκαλοῦμε, ὅπως καὶ στὸ πρωτότυπο κείμενο, τσεκιστές.

κάτι πελώριοι παλικαράδες ντυμένοι στὰ πέτσινα: περικνημίδες, κυλότες ἱππασίες, ἐπενδυτές, ὅλα ἀπὸ μαῦρο δέρμα, καὶ τὸ τραγικὸ φῶς τῶν πυρσῶν ποὺ κραδαίνανε συγκεντρωνόταν στὶς πτυχὲς τῶν στολῶν τους σὲ μικρὲς ρὸζ καφετιὲς κηλίδες. Τὰ γεροδεμένα
κορμιά τους πλαισίωναν μιὰ λεπτὴ σιλουέτα νεαροῦ ἄντρα.
*
Μπρὸς σ’ αὐτὴν τὴ θεατρικὴ ἐμφάνιση, ὑπῆρξε ἕνα δευτερόλεπτο βουβῆς ἀγωνίας,
καθὼς κανένας μέσα στὸ κελὶ δὲν τολμοῦσε νὰ σαλέψει. Ἔπειτα, μὲ μιὰν ἔξαλλη, ἱκετευτικὴ κίνηση, ἄντρες καὶ γυναῖκες ἔπεσαν στὸ γλιστερὸ πάτωμα, μὲ τὸ πρόσωπο χωμένο
στὰ χέρια, γιὰ ν’ ἀποφύγουν τὰ ὠχρὰ καὶ παγερὰ μάτια, πού, μὲς στὸ ξαφνικὰ βιασμένο
σκοτάδι, ἐρευνοῦσαν, ἀναζητοῦσαν... Ὄρθιες εἶχαν μόνο μείνει ἡ Μαρία Ματβέβνα, ἡ πρεσβύτερη ἐκεῖ μέσα, καὶ ἡ κόμισσα Σαρμπίν, ἡ μία ἀπὸ ὑπερηφάνεια καὶ ἡ ἄλλη ἀπὸ σύγχυση.
Τὸ φῶς χόρευε πάνω στοὺς λυγισμένους αὐχένες, τὰ σκυμμένα κεφάλια, τοὺς τρεμάμενους ὤμους ποὺ σφιγμένοι οἱ μὲν στοὺς δέ, μπερδεμένοι σ’ ἕνα ρίγος τρόμου, σωριάζονταν σὰν σ’ ἕνα χαιρετισμό πρὸς κάποια κακοποιὸ θεότητα.
Μπρὸς στὰ γονατισμένα θύματά του, ὁ κομισάριος τοῦ θανάτου στεκόταν ἀκίνητος.
Εἶχε ξανθὰ μαλλιά, κολλημένα προσεχτικά, ἕνα ἀρυτίδωτο μέτωπο, ἕνα λεπτὸ στόμα
κι ἕνα μυτερὸ πιγούνι. Ἡ χροιά του, ἂν καὶ πελιδνή, θὰ εἶχε φανεῖ ὡραία ἐφόσον δὲν εἶχε
τόσο πολὺ μοιάσει μὲ τὴν πελιδνότητα τῶν πτωμάτων καὶ δὲν εἶχε συμβάλει νὰ τονιστεῖ
μία μικρὴ κόκκινη κηλίδα, πού, τοποθετημένη πολὺ κοντὰ στὰ χείλη του, ἔκανε τὸ στόμα
του νὰ ἐκτείνεται μὲ σκληρὸ τρόπο. Ἐνῶ ὁ Ἰβάνοφ παρατηροῦσε τοὺς φυλακισμένους,
μόνο τὸ ἐλαφρὸ τρεμοπαίξιμο τῶν ρουθουνιῶν του ἀποκάλυπτε τὴν ἡδονὴ ποὺ ἔριχνε στὰ
νεῦρα του κατὰ ἀμυδρὰ κύματα ὁ τρόμος ποὺ ἀναδυόταν ἀπὸ τὰ σωριασμένα στὰ πόδια
του κορμιά.
Τελικὰ στύλωσε τὸ βλέμμα του πάνω στὶς δύο ὄρθιες γυναῖκες. Τὸ πρόσωπο τῆς Μαρίας Ματβέβνα, παγωμένο σὲ μιὰ σύσπαση μίσους καὶ ἀηδίας, δὲν κράτησε τὸ βλέμμα
του, ποὺ ὅμως τὸ σταμάτησε σ’ ἐκεῖνο τῆς κόμισσας Σαρμπὶν ἐκστατικά. Τὸ στόμα τῆς
νεαρῆς γυναίκας ἔτρεμε, σπασμωδικά, καὶ στὰ ὑγρὰ μάγουλά της, στὰ στυλωμένα μάτια
της, ὑπῆρχε ἕνας τόσο ἀπολαυστικὸς γιὰ τὸν κομισάριο τρόμος ποὺ μόλις καὶ μπόρεσε
νὰ ψιθυρίσει στοὺς μπράβους του σὰν πνιγμένος ἀπὸ ἀπόλαυση.
– Αὐτὴν ἐκεῖ!
Ἀνάσανε γιὰ νὰ συμπληρώσει μὲ φωνὴ ποὺ ἦταν βδελυρὰ γλυκιά, μελιστάλαχτη καὶ
χωρὶς παλμό:
– Πάρτε κι ἄλλους δέκα ἀπὸ δαύτους, τοὺς πρώτους.
Ὅταν οἱ καταδικασμένοι ἔφυγαν, οἱ φυλακισμένοι σηκώθηκαν πάνω μὲ τὸν ζωώδη καθησυχασμὸ τῶν ἀνθρώπων ἐκείνων ποὺ ὁ θάνατος μόλις τοὺς συγχώρεσε.
*
Ἡ αὐγὴ χάιδευε μὲ τ’ ἁπαλό της φῶς τὴν ὁμάδα ποὺ ὁδηγοῦνταν πρὸς τὸ θάνατο. Τὰ
βήματα τῶν καταδικασμένων ἔκαναν πνιχτὸ θόρυβο μὲς στ’ αὐλάκια τοῦ χωματόδρομου,
καὶ τὰ σώματά τους συγκρούονταν χωρὶς νὰ τὸ ἀντιλαμβάνονται, λὲς καὶ αἰσθάνονταν
πὼς ἤδη δὲν ἀνῆκαν στὸν ἑαυτό τους. Οἱ τσεκιστὲς εἶχαν μπεῖ ἐπικεφαλῆς τῆς πομπῆς
καὶ σιγοσφύριζαν πετροβολώντας τὰ σπουργίτια ποὺ συναντοῦσαν στὸ δρόμο τους.
Ἐνῶ ὁ Ἰβάνοφ ἄφησε τοὺς ἄλλους νὰ μποῦν στὴ γραμμὴ τυχαῖα, θέλησε νὰ τοποθετήσει τὴν κόμισσα στὸ πλάι του καὶ δὲν ἄφηνε διόλου τὸ πρόσωπό της ἀπὸ τὸ βλέμμα του.
Ἀπὸ τὴ στιγμὴ ὅμως ποὺ ἡ νεαρὴ γυναίκα εἶχε ἐπιλεγεῖ, δὲν ἔτρεμε πιὰ καὶ στὴν παιδια-
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στική της ὕπαρξη, στὴ θέση τοῦ ἐξαφανισμένου τρόμου, συσπασμένος θυμὸς φούσκωνε
ἐναντίον τοῦ δημίου ποὺ τὰ φίνα του χέρια θὰ τὴ σκότωναν. Τὸν ἔνιωθε στὸ πλάι της
σχεδὸν νὰ τὴν ἀγγίζει, νὰ περιμένει νὰ δεῖ τὸν τρόμο της γιὰ νὰ χαρεῖ, κι ἔβραζε ἀπὸ μιὰ
βία ποὺ ταχύτατα κατέκλυζε τὴ συνείδηση καὶ τὴ θέλησή της.
Ὁ κομισάριος τὴν παρατηροῦσε ἐξεταστικὰ ἀπογοητευμένος. Γιὰ νὰ ξαναδεῖ στὸ ντελικάτο της πρόσωπο τὴν ἀλλοφροσύνη ποὺ τὸν εἶχε τόσο ἡδονιστικὰ συγκινήσει τὴν προηγούμενη μέρα, ἔσυρε τὸ ρεβόλβερ του καὶ τὸ ὅπλισε. Ὕστερα πέρασε τὴν ἄκρη τῆς
γλώσσα του μ’ ἕνα χαμόγελο πάνω στὰ στεγνὰ χείλη του.
Ἡ νεαρὴ γυναίκα ἀναρρίγησε μ’ αὐτὴ τὴν πράξη του, κι ἀπ’ τὰ βάθη τῆς ὕπαρξής της
ἀναδύθηκε ἕνα ἄγριο μίσος, δυνατὸ σὰν στοιχεῖο τῆς φύσεως, σὰν ἀκαταμάχητη κλήση
στὸ ἔγκλημα. Ὅρμησε καταπάνω του μὲ κραυγὴ ζώου καὶ τὸν χτύπησε στὸ πρόσωπο.
Τοῦτο λειτούργησε σὰν σύνθημα. Πρὶν κὰν σκεφτεῖ ὁ Ἰβάνοφ νὰ χρησιμοποιήσει τὸ ὅπλο
του, ὅλοι οἱ κατάδικοι τοῦ εἶχαν ἐπιτεθεῖ. Μὲ γροθιές, μὲ νύχια καὶ μὲ δόντια, ξέσπασαν
μανιασμένοι πάνω του. Τοῦ χαράκωσαν τὰ μάτια, τὰ διχασμένα του χείλη σκίστηκαν, τὸ
στέρνο του ποδοπατήθηκε, λαίμαργα στόματα κόλλησαν στὸ λαιμό του. Ὡστόσο οἱ τσεκιστὲς πυροβολοῦσαν στὸ σωρό, χτυποῦσαν τὰ κεφάλια μὲ τὸν ὑποκόπανο τῶν τερατωδῶν
κόλτ τους. Ὅμως οἱ τραυματισμένοι δὲν τὰ παρατοῦσαν καθόλου, καὶ τὸ αἷμα τους ἀναμειγνυόταν μὲ τὸ αἷμα τοῦ Ἰβάνοφ ποὺ ἐξακολουθοῦσαν νὰ τὸν καταξεσκίζουν.
Ὅταν τὸν παράτησαν, δὲν ἀπέμενε ἀπὸ τὸν κομισάριο τοῦ θανάτου παρὰ ἕνας πολτὸς
σάρκες μὲ ἄδειες τὶς κόγχες τῶν ματιῶν, ποὺ κοκκίνιζε τὸν λασπωμένο δρόμο.

* Τίτλος πρωτοτύπου: «Le Commissaire de la mort», Contes. Nouveaux contes, Gallimard/folio, 2001, σσ. 118-123.
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