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Πρόλογος



Κ άθε μεγάλη εποχή έχει ανάγκη από μεγάλους ήρωες. 

Υπάρχουν βέβαια ήρωες άγνωστοι, σκοτεινοί, που 

δεν κατέκτησαν τη δόξα του Ναπολέοντα και δεν μπή-

καν όπως εκείνος στο πάνθεον της Ιστορίας. Κι όμως, ο 

χαρακτήρας τους είναι τόσο πλούσιος και τόσο περίπλο-

κος, που θα επισκίαζαν ακόμα και τον Μέγα Αλέξανδρο. 

Στους δρόμους της Πράγας, μπορείτε να συναντήσετε 

σήμερα έναν άνθρωπο κακοντυμένο και ασουλούπωτο, 

που αγνοεί πόσο σπουδαίο ρόλο έπαιξε στην ιστορία 

αυτής της μεγάλης νέας εποχής. Ακολουθεί ειρηνικά το 

δρόμο του, χωρίς να ενοχλεί κανέναν, ούτε και να ενο-

χλείται από τους δημοσιογράφους, που δεν του ζητούν 

καμιά συνέντευξη. Αν τον ρωτήσετε τ’ όνομά του, θα σας 

απαντήσει με το πιο ήρεμο και φυσικό ύφος του κόσμου: 

«Είμαι ο Σβέικ!».

Κι αυτός ο σιωπηλός και κακοντυμένος άνθρωπος 
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δεν είναι άλλος από τον παλιό «καλό στρατιώτη Σβέικ», 

τον ηρωικό και γενναίο πολεμιστή, που τον καιρό της 

αυστρια κής κατοχής όλοι οι πολίτες του βασιλείου της 

Βοημίας είχαν αδιάκοπα τ’ όνομά του στο στόμα τους, 

και που η δόξα του, χωρίς αμφιβολία, δε θα πάψει να λά-

μπει καθόλου και στη νέα Τσεχοσλοβακική Δημοκρατία.

Αγαπώ πολύ αυτό τον καλό στρατιώτη Σβέικ και, ιστο-

ρώντας σας τις περιπέτειές του κατά τον Πρώτο Μεγάλο 

Πόλεμο, είμαι βέβαιος πως θα συμπαθήσετε με όλη σας 

την καρδιά αυτό τον άγνωστο και σεμνό ήρωα. Δεν έβα-

λε φωτιά, όπως εκείνος ο ηλίθιος ο Ηρόστρατος στο ναό 

της Άρτεμης, για να μπει τ’ όνομά του στις εφημερίδες 

και στ’ αναγνωστικά του Δημοτικού.

Κι αυτό, πιστεύω, είναι κιόλας πολύ ωραίο!

Ο συγγραφέας
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Ο καλός στρατιώτης Σβέικ
μπλέκεται στο Μεγάλο Πόλεμο



—Μα είναι εξακριβωμένο, αφεντικό! φώναξε η σπιτονοι-

κοκυρά του κυρίου Σβέικ, που, αφού κρίθηκε «παντελώς 

ηλίθιος» από την υγειονομική επιτροπή, απαλλάχτηκε 

από το στρατό και ζούσε τώρα πουλώντας κάτι απαίσια 

κοπρόσκυλα, τα οποία παρουσίαζε σαν σκυλιά ράτσας.

Στις ώρες της σχόλης του, φρόντιζε επίσης τους ρευ-

ματισμούς του, και τη στιγμή που τον φώναξε η σπιτο-

νοικοκυρά, έτριβε τα γόνατά του με μια αλοιφή που του 

είχαν συστήσει.

—Τι τρέχει, λοιπόν; ρώτησε ο Σβέικ.

—Αχ, πάει ο Φερδινάνδος μας. Δεν υπάρχει πια!

—Για ποιον Φερδινάνδο μιλάτε, κυρία Μίλερ; ρώτησε 

ο Σβέικ συνεχίζοντας το τρίψιμο. Εγώ ξέρω δύο από δαύ-

τους. Ο ένας είναι ο Φερδινάνδος ο παραγιός του φαρ-

μακοποιού Προύχα, αυτός που ήπιε κάποτε κατά λάθος 

ένα μπουκάλι λοσιόν για τα μαλλιά. Ο άλλος είναι ο Φερ-
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δινάνδος Κόκοσκα, εκείνος που μαζεύει τις κοπριές των 

σκύλων. Αν πρόκειται για κάποιον απ’ αυτούς, η ζημιά δεν 

είναι δα και μεγάλη, ούτε για τον ένα ούτε για τον άλλο.

—Μα, αφεντικό, πρόκειται για τον αρχιδούκα Φερδι-

νάνδο, τον μεγαλειότατο, ξέρετε!

—Χριστούλη μου, αυτό πια κι αν είναι είδηση! αναφώ-

νησε ο Σβέικ. Και δε μου λέτε, πού το ’παθε ο αρχιδού-

κας μας;

—Στο Σεράγεβο. Με πιστολιές. Είχε πάει εκεί με την 

αρχιδούκισσα, με αυτοκίνητο.

—Τι μου λες! Ώστε με αυτοκίνητο, ε; Βλέπετε, κυρία 

Μίλερ, αγοράζει κανείς ένα αυτοκίνητο και δε σκέφτεται 

το ύστερα. Μια μετακίνηση μπορεί πάντα να έχει άσχη-

μη κατάληξη, ακόμα και για ένα μεγάλο άρχοντα σαν 

τον αρχιδούκα. Και προπάντων στο Σεράγεβο! Είναι στη 

Βοσ νία, ξέρετε, κυρία Μίλερ, και μόνο οι Τούρκοι θα μπο-

ρούσαν να κάνουν μια τόσο ελεεινή πράξη. Δε θα ’πρεπε 

να τους είχαν πάρει τη Βοσνία και την Ερζεγοβίνη, αυτό 

είναι όλο. Τώρα εκδικούνται. Ώστε λοιπόν, κυρία Μίλερ, 

ο αρχιδούκας μας ανέβηκε στους ουρανούς; Δεν κράτη-

σε πολύ, μπαμ και κάτω, ε; Παρέδωσε το πνεύμα ήσυχα 

ή μήπως βασανίστηκε τη στερνή του ώρα;

—Έσβησε αμέσως, αφεντικό. Περίστροφο το λένε 

αυτό, δεν είναι κανένα παιδικό παιχνιδάκι. Δεν είναι πο-

λύς καιρός που, εδώ πιο κάτω, ένας κύριος διασκέδαζε 

μ’ ένα περίστροφο και σκότωσε όλη του την οικογένεια, 

μαζί με τη θυρωρό που ανέβηκε στο τρίτο πάτωμα για να 

δει τι γινόταν.
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—Υπάρχουν περίστροφα, κυρία Μίλερ, που δεν παίρ-

νουν φωτιά με τίποτε, ακόμα κι αν πέσεις επάνω τους. 

Αλλά, όπως καταλαβαίνετε, για να περιποιηθεί κανείς 

έναν αρχιδούκα δε διαλέγει ένα παλιοπίστολο. Στοιχη-

ματίζω μάλιστα πως ο άνθρωπος που τράβηξε το πιστόλι 

θα ήταν ντυμένος άψογα. 

—Φαίνεται πως ήταν πολλοί!

—Και βέβαια, κυρία Μίλερ, συμφώνησε ο Σβέικ τε-

λειώνοντας την εντριβή στα γόνατά του. Ας κάνουμε μια 

υπόθεση. Θέλετε να σκοτώσετε τον αρχιδούκα ή τον αυ-

τοκράτορα. Ε, λοιπόν, το πρώτο πράγμα που έχετε να 

κάνετε είναι να πάτε να συμβουλευτείτε κάποιον. Όσα 

κεφάλια, τόσες γνώμες. Ο ένας συμβουλεύει τούτο κι ο 

άλλος το άλλο, και τότε «το έργο πετυχαίνει», καθώς λέει 

κι ο εθνικός μας ύμνος. Σημασία έχει να διαλέξεις την κα-

τάλληλη στιγμή, όταν ένα τέτοιο πρόσωπο περνάει μπρο-

στά σου. Και μη θαρρείς πως τελειώσαμε. Υπάρχουν ακό-

μα πολλά πρόσωπα που περιμένουν τη σειρά τους. Θα 

δείτε, κυρία Μίλερ, ότι θα έχουμε και τον τσάρο και την 

τσαρίνα, και μπορεί επίσης να βάλουν χέρι και στο μεγα-

λειότατο αυτοκράτορά μας, μιας και η αρχή έγινε από το 

θείο του. Έχει, ξέρετε, πολλούς εχθρούς ο πατερούλης 

μας, πολύ περισσότερους από εκείνον τον Φερδινάνδο. 

Θα γίνει αυτό που έλεγε τις προάλλες στο εστιατόριο 

ένας κύριος. Θα ’ρθει μια μέρα που όλοι αυτοί οι μονάρ-

χες θα πέσουν ο ένας μετά τον άλλο, και ούτε ο γενικός 

εισαγγελέας δε θα μπορεί να κάνει τίποτα για δαύτους. 

Όταν ήρθε ο λογαριασμός, αυτός ο κύριος που σας λέω 
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δεν είχε να πληρώσει και ο καταστηματάρχης αναγκά-

στηκε να φωνάξει έναν αστυνομικό. Ο κύριος απάντησε 

σε τούτη την απόφαση με ένα χαστούκι στα μούτρα του 

αφεντικού και δύο στα μούτρα του αστυφύλακα. Έπειτα 

τον κουβάλησαν με την κλούβα εκεί που ξέρεις. Ναι, κυ-

ρία Μίλερ, γίνονται τέτοια πράγματα την σήμερον ημέρα! 

Και είναι μεγάλη απώλεια για την Αυστρία αυτό που έγινε. 

Όταν έκανα τη θητεία μου, ένας φαντάρος σκότωσε ένα 

λοχαγό. Γεμίζει το όπλο του και μια και δυο πηγαίνει στο 

γραφείο του αξιωματικού. Εκεί του λένε να φύγει, αλλά 

αυτός επιμένει πως θέλει να μιλήσει στο λοχαγό. Τελικά, 

ο λοχαγός βγαίνει από το γραφείο και κολλάει στο φι-

λαράκο μας τέσσερις ημέρες αυστηρά. Αποκεί και ύστε-

ρα, τα πράγματα κύλησαν από μόνα τους. Ο στρατιώτης 

παίρνει το όπλο του και φυτεύει μια σφαίρα ολόισια στην 

καρδιά του λοχαγού. Το βλήμα βγήκε από την πλάτη και 

μάλιστα έκανε και ζημιά στο γραφείο. Έσπασε ένα μελα-

νοδοχείο και λέκιασε τα χαρτιά του λοχαγού.

—Ω, Θεέ μου! Και τι απέγινε αυτός ο στρατιώτης; ρώ-

τησε η κυρία Μίλερ, καθώς ο Σβέικ ντυνόταν.

—Κρεμάστηκε μ’ ένα ζευγάρι τιράντες, αποκρίθηκε 

εκείνος, ξεσκονίζοντας το καπέλο του. Με τιράντες που 

δεν ήταν δικές του, παρακαλώ! Τις είχε δανειστεί από 

τον αρχιφύλακα, γιατί του έπεφταν τα πανταλόνια. Και να 

σας πω, καλά έκανε, γιατί πού να περιμένει να τον κατα-

δικάσει το στρατοδικείο! Καταλαβαίνετε, κυρία Μίλερ, ότι 

σε τέτοιες περιστάσεις χάνει κανείς το κεφάλι του. Ο αρ-

χιφύλακας έχασε ένα γαλόνι κι άρπαξε έξι μήνες φυλακή. 
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Αλλά δεν κάθισε να σαπίσει εκεί μέσα. Το ’σκασε στην 

Ελβετία, όπου βρήκε μια θέση ιεροκήρυκα, δεν ξέρω σε 

ποια εκκλησία. Οι τίμιοι άνθρωποι σπανίζουν σήμερα, κυ-

ρία Μίλερ. Ξεγελιέται κανείς εύκολα. Σίγουρα, κάτι τέτοιο 

θα έπαθε και ο αρχιδούκας Φερδινάνδος. Βλέπει έναν κύ-

ριο που του φωνάζει «ζήτω!» και σκέφτεται πως θα είναι 

ένας καθωσπρέπει άνθρωπος. Αλλά να που τα φαινόμενα 

απατούν. Μια σφαίρα τού ρίξανε ή πολλές;

—Οι εφημερίδες γράψανε, αφεντικό, πως τον έκαναν 

κόσκινο. Ο δολοφόνος τού άδειασε το πιστόλι του.

—Να πάρ’ η οργή! Αυτές οι δουλειές γίνονται βιαστικά, 

πολύ βιαστικά, κυρία Μίλερ. Η ταχύτητα, αυτό είναι όλο. 

Εγώ, σε τέτοια περίπτωση, θ’ αγόραζα ένα πολυβόλο. 

Μπορείτε μ’ αυτό να καθαρίσετε μέσα σε δυο λεπτά μια ει-

κοσάδα αρχιδούκες, χοντρούς και λιγνούς. Το είδαμε στην 

Πορτογαλία. Θυμάστε εκείνη την ιστορία του βασιλιά που 

τον τρύπησαν με σφαίρες; Αυτός εκεί ήταν στο καλούπι 

του αρχιδούκα, χοντρός σαν όλους τους. Λοιπόν, τώρα, 

κυρία Μίλερ, φεύγω για την ταβέρνα μου, τον Κάλυκα. 

Στην ταβέρνα δεν υπήρχε παρά μονάχα ένας πελάτης. 

Ήταν ο Μπρετσνάιντερ, ένας αστυφύλακας με πολιτικά. 

Ο κύριος Πάλιβετς, ο ιδιοκτήτης, ξέβγαζε τα πιατάκια και 

ο Μπρετσνάιντερ άδικα πάσχιζε να του πιάσει κουβέντα.

—Έχουμε υπέροχο καλοκαίρι, άρχισε ο Μπρετσνάι-

ντερ, θέλοντας να κάνει το μαγαζάτορα να μιλήσει.

—Τρίχες! αποκρίθηκε ο Πάλιβετς, τακτοποιώντας τα 

πιατάκια του πάνω στον μπουφέ.
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—Έκαναν καλή δουλειά στο Σεράγεβο, είπε ο Μπρετ-

σνάιντερ.

—Σε ποιο Σεράγεβο; ρώτησε ο Πάλιβετς. Την ταβέρ-

να του Νούσλε; Αυτό δε με παραξενεύει καθόλου. Εκεί 

καθημερινά βγάζουνε τα μάτια τους. Όλος ο κόσμος το 

ξέρει πως στου Νούσλε…

—Εγώ σου μιλώ για το Σεράγεβο της Βοσνίας, άν-

θρωπέ μου. Δολοφόνησαν τον αρχιδούκα Φερδινάνδο. 

Τι λες γι’ αυτό;

—Σε τέτοια πράγματα εγώ δεν ανακατεύομαι. Άμα 

ασχολείσαι με τέτοιες υποθέσεις την σήμερον ημέρα, 

μπορεί να φας το κεφάλι σου. Εγώ είμαι έμπορος, έτσι 

δεν είναι; Κι όταν έρχεται κάποιος να μου ζητήσει μπίρα, 

είμαι στη διάθεσή του. Δε μ’ ενδιαφέρουν τα Σεράγεβα, 

η πολιτική ή ο μακαρίτης ο αρχιδούκας μας. Αυτά δεν 

είναι δική μου δουλειά.

Απογοητευμένος από τις απαντήσεις, ο Μπρετσνάι-

ντερ σώπασε και κοίταξε γύρω του την άδεια αίθουσα.

—Κάποτε είχε εδώ έναν πίνακα που παρίστανε τον 

αυτοκράτορα, ξαναείπε ύστερα από λίγο. Ήταν κρεμα-

σμένος ακριβώς εκεί που είναι τώρα ο καθρέφτης.

—Ναι, έχετε δίκιο, απάντησε ο ιδιοκτήτης, αλλά τον 

είχανε καταλερώσει οι μύγες και τον έβαλα στην αποθή-

κη. Καταλαβαίνετε, έρχεται εδώ κόσμος και θα μπορού-

σε να σκεφτεί κανείς δυσάρεστα πράγματα, κι όπως σας 

είπα, εμένα δε μ’ αρέσουν τα μπλεξίματα.

—Δεν μπορείς να πεις πάντως, αυτό που έγινε στο 

Σεράγεβο ήταν πολύ άσχημο, ε;
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Ο Πάλιβετς ένιωσε αυτή την ερώτηση να τον καίει και 

απάντησε με υπεκφυγή.

—Αυτή την εποχή, στη Βοσνία και στην Ερζεγοβίνη 

κάνει τρομερές ζέστες. Όταν υπηρετούσα εκεί τη θητεία 

μου, βάζαμε κάθε μέρα πάγο στο κεφάλι του συνταγμα-

τάρχη μας.

—Σε ποιο σύνταγμα υπηρέτησες;

—Ποιος μπορεί να θυμάται τέτοιες λεπτομέρειες; 

Ποτέ μου δε σκοτίστηκα για τέτοιες ανοησίες. Εξάλλου, 

δεν είμαι καθόλου περίεργος, αποκρίθηκε ο Πάλιβετς. Η 

περιέργεια σού βγαίνει καμιά φορά σε κακό.

Ο αστυνομικός σώπασε οριστικά. Το βλέμμα του σκο-

τείνιασε και φωτίστηκε μόνο σαν είδε τον κύριο Σβέικ να 

μπαίνει και να παραγγέλνει «μια μαύρη μπίρα».

—Μαύρα τα ’χουνε βάψει και στη Βιέννη σήμερα, 

πρόσθεσε.

Στα μάτια του Μπρετσνάιντερ άστραψε η ελπίδα.

—Στην Κονοπίστιε υπάρχουν καμιά δεκαριά μαύρες 

σημαίες, είπε ξερά.

—Δώδεκα θα έπρεπε να έχουν, είπε ο Σβέικ, αφού 

ήπιε την μπίρα του.

—Γιατί δώδεκα ακριβώς; ρώτησε ο Μπρετσνάιντερ.

—Για να γίνει στρογγυλός ο αριθμός. Μια ντουζίνα 

μετριέται καλύτερα. Και ύστερα, συμφέρει περισσότερο 

όταν παίρνει κανείς ντουζίνες, απάντησε ο Σβέικ.

Έγινε μακριά σιωπή, που τη διέκοψε ο Σβέικ αναστε-

νάζοντας.

—Να τον τώρα μπροστά στη δικαιοσύνη του Θεού. 
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Δεν έζησε αρκετά για να γίνει αυτοκράτορας. Όταν 

ήμουν στο σύνταγμα, ένας στρατηγός έπεσε κι αυτός 

από το άλογό του και πέθανε πολύ ήσυχα. Θέλησαν να 

τον στηρίξουν για να τον βοηθήσουν να ξανανεβεί στο 

άλογο και είδαν πως ήταν σέκος. Σε λίγο, αυτός θα είχε 

γίνει στρατάρχης. Αυτό έγινε σε μια επιθεώρηση. Αυτές 

οι στρατιωτικές επιθεωρήσεις δε φέρνουν ποτέ τίποτα 

καλό. Να δείτε που και στο Σεράγεβο η αιτία για όλα 

θα ’ταν πάλι κάποια επιθεώρηση. Θυμάμαι που σε μια τέ-

τοια επιθεώρηση έτυχε να μου λείπουν καμιά εικοσαριά 

παλιόκουμπα από τη στολή μου. Αχ, έφαγα δεκαπέντε 

μέρες φυλακή, και για δύο μέρες με βασάνιζαν σαν τον 

Λάζαρο και με είχαν δεμένο σαν λουκάνικο. Η πειθαρχία 

στο στρατώνα ήταν άλλο πράγμα, πού να σας τα λέω. Ο 

συνταγματάρχης μάς έλεγε πάντα: «Η πειθαρχία, ρε γο-

μάρια, είναι απαραίτητη! Χωρίς αυτήν θα σκαρφαλώνατε 

στα δέντρα σαν πίθηκοι. Η στρατιωτική υπηρεσία σάς 

κάνει αρνάκια, σας στρώνει για να γίνετε μέλη της αν-

θρώπινης κοινωνίας!». Κι αυτό είναι αλήθεια! Φανταστεί-

τε ένα πάρκο και πάνω σε κάθε δέντρο έναν απείθαρχο 

στρατιώτη. Κάτι τέτοιο ομολογώ πως μου έφερνε πάντα 

πολύ μεγάλο φόβο.

—Οι Σέρβοι! πέταξε πάλι το λογάκι του ο Μπρετσνάι-

ντερ. Φαίνεται πως αυτοί τα έκαναν όλα στο Σεράγεβο.

—Ίσα ίσα, αποκρίθηκε ο Σβέικ. Οι Τούρκοι τα έκαναν 

εξαιτίας της Βοσνίας και της Ερζεγοβίνης. Στα 1912, οι 

Τούρκοι κατατροπώθηκαν από τη Σερβία, τη Βουλγαρία 

και την Ελλάδα. Είχαν ζητήσει από την Αυστρία να τους 
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βοηθήσει και, καθώς δεν τους βοήθησε, αποφάσισαν 

να σκοτώσουν τον Φερδινάνδο. Αυτό είναι. Μήπως του 

λόγου σου αγαπάς τους Τούρκους; πρόσθεσε ο Σβέικ, 

απευθυνόμενος στον ταβερνιάρη. Μήπως αγαπάς αυτά 

τα άπιστα σκυλιά;

—Για μένα όλοι οι πελάτες είναι το ίδιο, είπε ο Πάλι-

βετς, ακόμα κι αν πρόκειται για Τούρκο. Εμείς οι έμποροι 

δεν κάνουμε πολιτική. Πληρώνεις το λίτρο σου, έχεις το 

κάθισμά σου στο μαγαζί μου και μπορείς να λες ό,τι σου 

’ρθει. Αυτή είναι η αρχή μου. Καρφί δε μου καίγεται αν 

εκείνος που χτύπησε στο Σεράγεβο είναι Σέρβος ή Τούρ-

κος, καθολικός ή μουσουλμάνος, αναρχικός ή Τσέχος.

—Ο συλλογισμός σου είναι πολύ σωστός, είπε ο 

Μπρετσνάιντερ, νιώθοντας να του ξαναγεννιέται η ελ-

πίδα να κάνει τσακωτό τουλάχιστον έναν από τους δύο 

άντρες. Αλλά παραδέχεσαι ότι αυτό είναι μεγάλη απώ-

λεια για τη μοναρχία, έτσι δεν είναι;

Ο Σβέικ ανέλαβε ν’ απαντήσει αντί για τον ταβερνιάρη.

—Ότι είναι απώλεια κανένας δεν το αρνείται. Και μά-

λιστα πελώρια απώλεια. Ο Φερδινάνδος δεν μπορεί ν’ 

αντικατασταθεί από τον τελευταίο ηλίθιο. Μονάχα να 

ήταν λιγάκι πιο χοντρός… Αν ήταν πιο χοντρός, θα είχε 

κιόλας από καιρό δεχτεί μια επίθεση τρέχοντας πίσω 

από τις γριές εκεί κάτω, στο Κονοπίστιε, όταν αυτές μά-

ζευαν μανιτάρια και ξερά ξύλα στον κυνηγότοπό του, και 

δε θ’ αναγκαζόταν να πεθάνει μ’ έναν τόσο επαίσχυντο 

θάνατο σαν αυτόν. Όταν το σκέφτομαι, ανεβαίνει το αίμα 

στο κεφάλι μου! Θείος του αυτοκράτορα και να τον σκο-
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τώσουν σαν κουνέλι! Μα είναι σκάνδαλο, όλες οι εφη-

μερίδες είναι γεμάτες απ’ αυτό το νέο. Δε θα ’θελα να 

ήμουν στη θέση της χήρας του αρχιδούκα. Για σκεφτείτε 

λιγάκι τι θα κάνει τώρα. Τα παιδιά είναι ορφανά και το 

τσιφλίκι του Κονοπίστιε χωρίς αφέντη. Και θα πρέπει να 

το σκεφτεί καλά για να ξαναπαντρευτεί μ’ ένα νέο αρ-

χιδούκα. Ποιος της εγγυάται ότι δε θα ξαναγίνει χήρα; 

Πριν από μερικά χρόνια, ζούσε στη Σλίβα ένας φύλακας 

που είχε ένα αστείο όνομα. Τον έλεγαν Αδερφούλη. Ε, 

λοιπόν, τον έφαγαν λάχανο οι λαθροκυνηγοί, και η χήρα 

του, ένα χρόνο μετά, ξαναπαντρεύτηκε πάλι έναν άλλο 

θηροφύλακα. Κι αυτός εδώ είχε την ίδια τύχη με τον 

πρώτο. Αποφασίζει τότε η καλή σου να παντρευτεί για 

τρίτη φορά. «Αν κι αυτή τη φορά ξαναχαλάσει η δουλειά, 

δεν ξέρω πια τι θα κάνω» είπε. Φυσικά, τον σκότωσαν κι 

αυτόν, κι έχει τώρα η καημένη έξι παιδιά με τους τρεις 

θηροφύλακές της. Πήγε και παρουσιάστηκε στο γρα-

φείο του υψηλότατου πρίγκιπα, κι εκεί διηγήθηκε τα βά-

σανα που τράβηξε με τους θηροφύλακες. Τη συμβούλε-

ψαν, για ποικιλία, να παντρευτεί τον Γιαρέχε, ένα φύλακα 

απ’ αυτούς που κυνηγάνε τους παράνομους ψαράδες. Ο 

φουκαράς αυτός ίσα ίσα που πρόλαβε να της κάνει δυο 

κουτσούβελα πριν πνιγεί σ’ ένα βάλτο. Με τα οχτώ της 

μικρά, βρήκε ωστόσο να παντρευτεί, ακόμα μια φορά. 

Μια νύχτα, ο πέμπτος της σύζυγος της άνοιξε το κεφάλι 

μ’ έναν μπαλτά και πήγε και παραδόθηκε στις αρχές. Και 

την ώρα που τον κρεμούσαν, πάτησε μια γερή δαγκω-

νιά στη μύτη του ιερέα που τον συνόδεψε στην κρεμάλα 
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και δήλωσε πως δε μετανιώνει καθόλου και μάλιστα είπε 

κάτι χυδαίο εναντίον του αυτοκράτορά μας.

—Και τι ήταν αυτό που είπε; ρώτησε ο Μπρετσνάι-

ντερ, με φωνή που έτρεμε από ελπίδα.

—Αυτό δεν μπορώ να σας το πω, γιατί ποτέ κανένας 

δεν τόλμησε να το επαναλάβει. Μα θα πρέπει να ήταν 

κάτι τρομερό, γιατί ένας αυλικός σύμβουλος, που το 

άκουσε, τρελάθηκε και τον κρατούν ακόμη σε κάποια 

κρυφή φυλακή για να πνίξουν την υπόθεση. Δεν ήταν 

απλώς μια συνηθισμένη βρισιά, σαν αυτές που ξεστομί-

ζει κανείς συχνά εναντίον της μεγαλειότητάς του όταν 

είναι μεθυσμένος.

—Και ποιες βρισιές λέει κανείς όταν είναι πιωμένος; 

ρώτησε ο Μπρετσνάιντερ.

—Σας παρακαλώ, κύριοι, ας αλλάξουμε κουβέντα, 

μπήκε στη μέση ο Πάλιβετς. Το ξέρετε καλά πως αυτά τα 

πράγματα δε μ’ αρέσουν. Οι μπουρδολογίες μ’ ενοχλούν 

όταν είναι πολύ αργά.

—Ποιες είναι οι βρισιές που ξαμολάει κανείς όταν τα 

’χει κοπανήσει; επανέλαβε ο Σβέικ. Σουρώστε, πείτε να 

σας παίξουν τον αυστριακό ύμνο και θα δείτε τότε τι θα 

πείτε. Τα μισά απ’ αυτά που θα σας ξεφύγουν να είναι 

αλήθεια, είναι αρκετά για να σας σέρνουν μέσα στη λά-

σπη όλη σας τη ζωή. Αλλά ο γέρος κύριος δεν το άξιζε 

αυτό. Έχασε το γιο του Ροδόλφο πάνω στον ανθό της 

ηλικίας του, ένα παλικάρι με λαμπρό μέλλον. Και τη σύ-

ζυγό του Ελισάβετ την τρυπήσανε πέρα για πέρα μ’ ένα 

στιλέτο. Έπειτα, ήταν η σειρά του Γιαν Ορθ να εξαφανι-
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στεί, κανένας δεν ξέρει πού. Και μην ξεχνάτε τον Μαξι-

μιλιανό, τον αδελφό του αυτοκράτορα, που εκτελέστηκε 

πίσω από έναν τοίχο στο Μεξικό. Τώρα, κάνουν κόσκινο 

το θείο του. Αλλά θα πρέπει ο καημένος να είχε ατσάλι-

να νεύρα! Και υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που δεν ντρέ-

πονται να φωνάζουν όταν είναι μεθυσμένοι. Σας το λέω 

εγώ, ο Σβέικ: Αν ποτέ γίνει κάτι, θα καταταγώ εθελοντής, 

θα κάνω στο ακέραιο το καθήκον μου και δε θα διστάσω 

ν’ αφήσω όπου να ’ναι το τομάρι μου.

Ο Σβέικ άδειασε με ευχαρίστηση το ποτήρι του και 

συνέχισε:

—Νομίζετε στ’ αλήθεια πως ο αυτοκράτορας θ’ αφή-

σει αυτό να περάσει έτσι; Αμ δεν τον ξέρετε καλά! Σας το 

λέω εγώ, ο Σβέικ: Θα γίνει πόλεμος με τους Τούρκους. 

Δολοφονήσατε το θείο μου; Λοιπόν, θα σας στρίψω το 

λαρύγγι. Ο πόλεμος είναι σίγουρος. Και σ’ αυτόν τον πό-

λεμο, η Σερβία και η Ρωσία θα μας βοηθήσουν. Θα κολυ-

μπήσει το μοσχάρι στο αίμα.

Τη στιγμή που πρόφερε αυτές τις προφητείες, ο Σβέικ 

ήταν πραγματικά ωραίος. Η απλοϊκή του φυσιογνωμία, 

χαμογελαστή σαν ολόγιομο φεγγάρι, έλαμπε από ενθου-

σιασμό.

—Είναι φανερό, λέει συνεχίζοντας τις προβλέψεις 

του για το μέλλον της Αυστρίας, ότι σε περίπτωση πολέ-

μου με την Τουρκία, οι Γερμανοί θα μας επιτεθούν, γιατί 

Γερμανοί και Τούρκοι είναι σύμμαχοι. Τέτοιοι βρομιά-

ρηδες δε βρίσκονται σ’ ολάκερο τον κόσμο. Αλλά τότε 

θα μπορέσουμε να ενωθούμε με τη Γαλλία, που, από το 
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1871, δε χωνεύει τους Γερμανούς. Σε κάθε περίπτωση, 

ο πόλεμος είναι βέβαιος. Δεν έχω να προσθέσω τίποτε 

άλλο.

Ο Μπρετσνάιντερ σηκώθηκε και είπε με επίσημο τόνο:

—Δε χρειάζεται. Αρκετά μίλησες. Έλα μια στιγμή μαζί 

μου στο διάδρομο. Έχω κάτι να σου πω.

Ο Σβέικ ακολούθησε πειθήνια το μυστικό αστυνομικό 

στο διάδρομο, όπου τον περίμενε μια μικρή έκπληξη. Ο 

κύριος που έπινε μαζί του στο ίδιο τραπέζι ανασήκωσε 

το γιακά του σακακιού του και του έδειξε το σήμα με το 

δικέφαλο αετό, αναγγέλλοντάς του ότι τον συλλάμβανε 

και ότι θα τον οδηγούσε στην Αστυνομική Διεύθυνση. Ο 

Σβέικ επιχείρησε να του εξηγήσει πως έκανε λάθος, πως 

ήταν αθώος και πως δεν είχε αρθρώσει λέξη εναντίον 

οποιουδήποτε.

Αλλά ο Μπρετσνάιντερ του εξήγησε πως η υπόθεσή 

του ήταν ξεκάθαρη, πως είχε διαπράξει πολλά αξιόποινα 

εγκλήματα, ανάμεσά τους και το έγκλημα της εσχάτης 

προδοσίας.

Ξαναγύρισαν στην αίθουσα και ο Σβέικ δήλωσε στον 

κύριο Πάλιβετς:

—Έχω πέντε μισόλιτρα κι ένα λουκάνικο με ψωμί. 

Δώσε μου ακόμα ένα ποτήρι δυνατό κρασί για να σου 

αδειάσω τη γωνιά. Έχω συλληφθεί!

Ο Μπρετσνάιντερ έδειξε ξανά το σήμα του στον κύριο 

Πάλιβετς και τον ρώτησε με τη σειρά του:

—Είσαι παντρεμένος;

—Ναι.
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—Η σύζυγός σου θα είναι σε θέση να σε αντικαταστή-

σει στο κατάστημά σου κατά την απουσία σου;

—Ναι.

—Τότε, όλα πάνε μια χαρά, αγαπητέ μου, είπε χαρού-

μενα ο Μπρετσνάιντερ. Φώναξέ την και πάρτε τα μέτρα 

σας. Θα έρθουν να σε ζητήσουν το βράδυ.

—Μη στενοχωριέσαι, το δικό σου δεν είναι τίποτα, 

είπε ο Σβέικ για να τον παρηγορήσει. Εμένα με κατηγο-

ρούν για εσχάτη προδοσία!

—Μα εγώ, Θεέ μου, στάθηκα πάντα τόσο φρόνιμος! 

κλαψούρισε ο Πάλιβετς.

Ο Μπρετσνάιντερ χαμογέλασε και είπε θριαμβευτικά:

—Κι όμως, είπες ότι οι μύγες καταλερώσανε τον αυ-

τοκράτορα. Θα σου μάθω εγώ να μην πιάνεις στο στόμα 

σου τον αυτοκράτορα.

Βγαίνοντας από την ταβέρνα Ο κάλυκας με τη συνο-

δεία του αστυνομικού, ο Σβέικ, που το πρόσωπό του δεν 

έπαυε ν’ ακτινοβολεί από χαμογελαστή καλοσύνη, ρώ-

τησε:

—Μήπως θα πρέπει να κατεβώ από το πεζοδρόμιο;

—Για ποιο λόγο;

—Αναρωτιέμαι, καθώς έχω συλληφθεί, αν έχω ακόμη 

το δικαίωμα να βαδίζω στο πεζοδρόμιο…

Διαβαίνοντας μαζί το κατώφλι της Γενικής Διεύθυν-

σης της Ασφάλειας, ο Σβέικ δεν μπόρεσε να κρατηθεί 

και είπε:

—Χαριτωμένος περίπατος, ε; Έρχεστε συχνά στον 

Κάλυκα;
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Κι ενώ έμπαζαν τον Σβέικ στο γραφείο, ο κύριος Πά-

λιβετς μεταβίβαζε στη γυναίκα του τη διεύθυνση της τα-

βέρνας και την παρηγορούσε με τον τρόπο του.

—Μην ξεφωνίζεις, μην κλαις. Τι μπορούν να μου κά-

νουν για ένα βρομοπορτρέτο του αυτοκράτορα;

Κι έτσι, ο καλός στρατιώτης Σβέικ μπήκε στο Μεγάλο 

Πόλεμο, σύμφωνα με τις ήρεμες κι ευγενικές του συνή-

θειες. Οι ιστορικοί θα τα χάσουν με την οξυδέρκειά του. 

Βέβαια, αν η κατάσταση εξελίχτηκε λίγο διαφορετικά απ’ 

ό,τι την είχε προαναγγείλει μπροστά στον πάγκο του Κά-

λυκα, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως ο φίλος μας ο Σβέικ δεν 

είχε σπουδάσει διπλωματία.

Διαβάστε τη συνέχεια στο βιβλίο.
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