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Το καλοκαίρι του 1885, τρεις Γάλλοι κατέφτασαν  
στο Λονδίνο για ψώνια. Ο ένας ήταν πρίγκιπας,  
ο άλλος κόμης και ο τρίτος ένας κοινός θνητός  
με ιταλικό όνομα, που πριν από τέσσερα χρόνια  
είχε απαθανατιστεί σε ένα από τα πιο σπουδαία 

πορτρέτα του Τζον Σίνγκερ Σάρτζεντ.  
Αυτός ο κοινός θνητός ήταν o Σαμιέλ Πότσι, γιατρός, 

πρωτοπόρος γυναικολόγος και ελεύθερο πνεύμα – 
ένας λογικός επιστήμονας με μια διαβόητα περίπλοκη 

προσωπική ζωή.

Φόντο της ζωής του, η παρισινή Μπελ Επόκ.  
Η όμορφη εποχή της λάμψης και της ευχαρίστησης 
συχνότερα έδειχνε την άσχημη πλευρά της: υστερική, 

ναρκισσιστική, χλιδάτη και βίαιη, μια εποχή 
αχαλίνωτης προκατάληψης και νατιβισμού, που έχει 

περισσότερες ομοιότητες με τη δική μας εποχή  
απ’ όσο θα φανταζόμασταν.
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Μια απολαυστική αναγνωστική εμπειρία από κάθε άποψη. 
Ο Barnes γράφει με χάρη και χιούμορ, εξετάζει τα κίνητρα 

των ηρώων του με τη φαντασία του μυθιστοριογράφου 
αλλά και τον σκεπτικισμό του ιστορικού, εξάγοντας 

αξιομνημόνευτους συσχετισμούς –που ενισχύονται από την 
επιδέξια μετάφρασή του– από γράμματα, ημερολόγια και 
σατιρικά κείμενα σε εφημερίδες… Ο Barnes επιτυγχάνει 

απόλυτα σε αυτό του το εγχείρημα.

NEW YORK TIMES BOOK REVIEW

Αναμφίβολα ο πιο πολυτάλαντος  
εν ζωή συγγραφέας… Ο Barnes έχει 
γράψει ακόμα ένα πραγματικά καινοτόμο 
βιβλίο που δεν μοιάζει με κανένα  
από τα προηγούμενα έργα του.

LOS ANGELES REVIEW OF BOOKS

Το Παρίσι της Μπελ Επόκ ζωντανεύει 
σε αυτήν τη βιογραφία του πρωτοπόρου 
γάλλου γιατρού Σαμιέλ Πότσι… 
Ο Barnes, ο συγγραφέας του Ένα 
κάποιο τέλος, απεικονίζει τη ζωή 
του πρωταγωνιστή του με μεγάλη 
λεπτομέρεια, συμπεριλαμβανομένων των 
επαφών του με εμβληματικές μορφές 
της εποχής όπως οι Χένρι Τζέιμς, 
Όσκαρ Γουάιλντ και Σάρα Μπερνάρ.

NEW YORK TIMES

ΑΠΟ ΤΊΣ ΕΚΔΟΣΕΊΣ ΜΕΤΑΊΧΜΊΟ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΒΊΒΛΊΑ ΤΟΥ

• Η ΜΟΝΑΔΊΚΗ ΊΣΤΟΡΊΑ

• Ο ΑΧΟΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ

• Ο ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ ΤΟΥ ΦΛΩΜΠΕΡ

• ΕΝΑ ΚΑΠΟΊΟ ΤΕΛΟΣ
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Ο JULIAN BARNES (Τζούλιαν Μπαρνς), 
ένας από τους σημαντικότερους βρετανούς 
συγγραφείς με διεθνή αναγνώριση, γεννήθηκε 
το 1946 στο Λέστερ της Μεγάλης Βρετανίας. 
Σπούδασε νομικά και γαλλική φιλολογία στην 
Οξφόρδη. Το πρώτο του μυθιστόρημα, το 
Metroland, εκδόθηκε το 1980. Ο παπαγάλος 
του Φλωμπέρ απέσπασε λογοτεχνικά βραβεία 
στην Αγγλία, την Ιταλία και τη Γαλλία. Το 
1986 η Ακαδημία Τεχνών και Γραμμάτων 
των ΗΠΑ τού απένειμε το βραβείο Ε.Μ. 
Φόρστερ. Το 1988 χρίστηκε ιππότης του 
Γαλλικού Τάγματος Τεχνών και Γραμμάτων. 
Το μυθιστόρημά του Άρθουρ & Τζoρτζ ήταν 
υποψήφιο για το βραβείο Booker 2005, όπως 
επίσης και Ο παπαγάλος του Φλωμπέρ το 
1984 και το England, England το 1998. Στην 
τέταρτη υποψηφιότητά του για το ίδιο βραβείο, 
αναδείχθηκε νικητής για το μυθιστόρημά του με 
τίτλο Ένα κάποιο τέλος (2011). Το Άνδρας με 
κόκκινο μανδύα είναι το πιο πρόσφατο έργο του, 
τα δικαιώματα του οποίου έχουν ήδη πωληθεί σε 
περισσότερες από 15 χώρες.

Για να διαβάσετε περισσότερα:  

www.julianbarnes.com και www.metaixmio.gr

4η χιλιάδα
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Τον Ιούνιο του 1885, τρεις Γάλλοι έφτασαν στο Λονδίνο. Ο ένας 

ήταν πρίγκιπας, ο άλλος κόμης και ο τρίτος ένας κοινός θνητός 

με ιταλικό επίθετο. Αργότερα, ο κόμης προσδιόρισε το αντικεί

μενο του ταξιδιού τους με τη φράση «πνευματικές και διακοσμη

τικές αγορές».

Θα μπορούσαμε, βέβαια, να ξεκινήσουμε από το προηγούμενο 

καλοκαίρι και το Παρίσι, όπου βρίσκονται ο Όσκαρ και η Κόν

στανς Γουάιλντ, στο ταξίδι του μέλιτος. Ο Όσκαρ διαβάζει ένα 

γαλλικό μυθιστόρημα που εκδόθηκε πρόσφατα και, παρά τον 

ιδιωτικό χαρακτήρα του ταξιδιού τους, δίνει ευχαρίστως συνε

ντεύξεις στον Τύπο.

Ή θα μπορούσαμε να αρχίσουμε με μια σφαίρα και με το όπλο 

από το οποίο εξαπολύθηκε. Κάτι τέτοιο πιάνει συνήθως: ένας 

απαράβατος κανόνας του θεάτρου ορίζει ότι το όπλο που τυχόν 

εμφανίστηκε στην πρώτη πράξη πρέπει οπωσδήποτε να πυρο

βολήσει στην τελευταία. Αλλά ποιο όπλο και ποια σφαίρα; Κυ

κλοφορούσαν πάρα πολλά εκείνη την εποχή.

Ίσως πάλι να ξεκινούσαμε από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, 

από το Κεντάκι, στα 1809, όταν ο Εφραίμ ΜακΝτάουελ, γιος 

μεταναστών από τη Σκοτία και την Ιρλανδία, χειρούργησε την 

Τζέιν Κρόφορντ αφαιρώντας από τις ωοθήκες της μια κύστη που 

περιείχε δεκαπέντε λίτρα υγρό. Τουλάχιστον αυτό το σκέλος της 

ιστορίας έχει καλό τέλος.
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Κι έπειτα υπάρχει ο άνδρας που, ξαπλωμένος στο κρεβάτι του 

στην Μπουλόν σιρ Μερ –ίσως με μια σύζυγο πλάι του, ίσως και 

μόνος– αναρωτιέται τι να κάνει. Όχι, αυτό δεν είναι απόλυτα 

σωστό: ήξερε τι να κάνει, απλώς δεν ήξερε πότε ή αν θα κατά

φερνε να κάνει αυτό που ήθελε. 

Ή θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε, εντελώς κοινότοπα, από τον 

μανδύα. Εκτός κι αν είναι ορθότερο να περιγραφεί ως ρόμπα 

δωματίου. Το ένδυμα είναι κόκκινο –ή, ακριβέστερα, άλικο–, 

μακρύ ως τους αστραγάλους, κι αφήνει να διακρίνεται στους 

καρπούς και στον λαιμό ένα μικρό κομμάτι πλισεδωτού λευκού 

λινού. Στα πόδια, μια μόνη παντόφλα από μπροκάρ προσθέτει 

μικρές πινελιές κίτρινου και γαλάζιου στη σύνθεση.

Είναι άραγε αθέμιτο ν’ αρχίσουμε από τον μανδύα και όχι από 

τον άνδρα που τον φοράει; Δεν είναι, γιατί λόγω του μανδύα, ή 

μάλλον της απεικόνισής του, τον θυμόμαστε σήμερα, αν τον 

θυμόμαστε καν. Τι αισθήματα θα του γεννούσε το γεγονός; Ανα

κούφιση, θυμηδία; Ή μήπως θα ένιωθε ελαφρά προσβεβλημένος; 

Εξαρτάται από το πώς διαβάζουμε τον χαρακτήρα του από την 

απόσταση τόσων χρόνων.

Τούτος ο μανδύας, ωστόσο, μας θυμίζει έναν άλλο, ζωγραφισμέ

νο από τον ίδιο καλλιτέχνη. Τυλίγει έναν ωραίο νεαρό καλής –ή 

τουλάχιστον επιφανούς– οικογενείας. Παρότι ποζάρει για τον 

πιο διάσημο πορτρετίστα της εποχής, ο νεαρός δεν είναι ευχα

ριστημένος. Ο καιρός είναι ήπιος, αλλά το πανωφόρι που του 

έχουν ζητήσει να φορέσει είναι από βαρύ τουίντ, κατάλληλο για 

άλλη εποχή του χρόνου. Παραπονείται στον ζωγράφο γι’ αυτή 

του την επιλογή. Ο ζωγράφος απαντά –και έχουμε μόνο τα λόγια 

του, οπότε δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι για τον ακριβή του 

τόνο σε μια κλίμακα που ξεκινάει από το ευγενικό πείραγμα, 

περνάει στο επαγγελματικό πρόσταγμα και φτάνει ως την υπε
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ροπτική υποτίμηση–, ο ζωγράφος, λοιπόν, απαντά: «Ο πίνακας 

δεν αφορά εσάς, αφορά αποκλειστικά το ένδυμα». Και είναι αλή

θεια ότι, όπως συνέβη και με την κόκκινη ρόμπα δωματίου, οι 

μεταγενέστερες γενιές θυμούνται περισσότερο το ρούχο παρά 

τον νεαρό ένοικό του. Η τέχνη διαρκεί περισσότερο από το ατο

μικό καπρίτσιο, το οικογενειακό όνομα και την κοινωνική ορθο

δοξία· η τέχνη έχει πάντα τον χρόνο με το μέρος της.

Οπότε ας συνεχίσουμε με το απτό, το συγκεκριμένο, το καθη

μερινό: τον κόκκινο μανδύα. Ιδού πώς συναντήθηκα πρώτη φο

ρά με το ζωγραφικό έργο και με τον άνθρωπο: το 2015, στη 

National Portrait Gallery του Λονδίνου· ο πίνακας ήταν δάνειο 

από την Αμερική. Λίγες αράδες πιο πάνω ονόμασα το ρούχο 

ρόμπα δωματίου – αλλά ούτε αυτό είναι εντελώς σωστό. Σίγουρα 

δεν φοράει πιτζάμες από κάτω – εκτός και αν αυτές οι πλούσιες 

μανσέτες και ο δαντελωτός γιακάς ανήκουν σε κάποιο νυχτικό, 

πράγμα που φαίνεται απίθανο. Μήπως αποκαλούμε ένα τέτοιο 

ρούχο ένδυμα ημέρας; Ο κάτοχός του μόλις έχει σηκωθεί από το 

κρεβάτι. Ξέρουμε ότι ο πίνακας φιλοτεχνήθηκε στη διάρκεια 

αρκετών συναντήσεων αργά το πρωί, μετά το πέρας των οποίων 

ο καλλιτέχνης και το μοντέλο του γευμάτιζαν μαζί· ξέρουμε επί

σης ότι η σύζυγος του απεικονιζόμενου είχε μείνει κατάπληκτη 

από τη θηριώδη όρεξη του ζωγράφου. Ξέρουμε ότι ο απεικονι

ζόμενος βρίσκεται στην κατοικία του, επειδή μας το λέει ο τίτλος 

του πίνακα. Αυτή η «κατοικία» αποτυπώνεται με μια βαθύτερη 

απόχρωση του κόκκινου: ένα μπορντό φόντο που αναδεικνύει 

την κεντρική άλικη μορφή. Υπάρχουν βαριές κουρτίνες στερεω

μένες στον τοίχο με κορδονέτο και μια ακόμα, διαφορετική λω

ρίδα υφάσματος, και τα πάντα μοιάζει να λιώνουν και να χωνεύο

νται σ’ ένα πάτωμα στο ίδιο μπορντό χρώμα, χωρίς κάποια φα

νερή διαχωριστική γραμμή ανάμεσά τους. Όλα αποπνέουν με

γάλη θεατρικότητα: η υπεροψία δεν εντοπίζεται μόνο στην πόζα 

του μοντέλου αλλά και στο ζωγραφικό ύφος. 
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Ο πίνακας φιλοτεχνήθηκε τέσσερα χρόνια πριν από εκείνο το 

ταξίδι στο Λονδίνο. Ο απεικονιζόμενος –ο κοινός θνητός με το 

ιταλικό όνομα– είναι τριάντα πέντε ετών, ωραίος, γενειοφόρος, 

και κοιτάζει γεμάτος αυτοπεποίθηση προς τα αριστερά. Είναι 

ανδροπρεπής, αν και λεπτοκαμωμένος· και καθώς παρατηρούμε 

τον πίνακα, μετά την πρώτη εντύπωση που μας κάνει να νομί

ζουμε πως «αφορά αποκλειστικά το ένδυμα», αντιλαμβανόμαστε 

ότι δεν είναι έτσι. Πολύ περισσότερο, αφορά τα χέρια. Το αρι

στερό στηρίζεται στη μέση· το δεξί ακουμπά στο στήθος. Τα 

δάχτυλα είναι το πιο εκφραστικό μέρος του πορτρέτου. Καθένα 

τους είναι σχεδιασμένο διαφορετικά: εντελώς τεντωμένο, μισο

λυγισμένο, εντελώς λυγισμένο. Αν μας ζητούσαν να μαντέψου

με τυφλά το επάγγελμα του άνδρα, ίσως τον θεωρούσαμε δεξιο

τέχνη του πιάνου.

Το δεξί χέρι στο στήθος, το αριστερό στη μέση. Ίσως πάλι, 

πιο υπαινικτικά, το δεξί χέρι στην καρδιά, το αριστερό στην οσφύ. 

Ήταν σκόπιμο εκ μέρους του καλλιτέχνη; Τρία χρόνια αργότερα, 

ζωγράφισε το πορτρέτο μιας γυναίκας της υψηλής κοινωνίας που 

προκάλεσε σκάνδαλο στο Σαλόν, την επίσημη έκθεση ζωγραφι

κής της Ακαδημίας Καλών Τεχνών του Παρισιού. ( Ήταν δυνατόν 

να σοκαριστεί το Παρίσι της Μπελ Επόκ; Ασφαλώς· και μπορού

σε να είναι εξίσου υποκριτικό με το Λονδίνο.) Το αριστερό χέρι 

του άνδρα μπλέκεται στο ένα από τα δύο κορδόνια που τυλίγουν 

χαλαρά τη μέση του, επαναλαμβάνοντας το μοτίβο του κορδο

νέτου που συγκρατεί τις κουρτίνες. Το μάτι τα ακολουθεί ώσπου 

φτάνει στον περίπλοκο κόμπο, από τον οποίο κρέμεται μια με

γάλη άλικη φούντα. (Πού είναι το ταίρι της; Φαίνεται πως είναι 

γραπωμένη με το δεξί χέρι, εκείνο που ακουμπά στο μέρος της 

καρδιάς.) Τούτη η φούντα κρέμεται ακριβώς κάτω από τη βου

βωνική χώρα, όμοια με πέος άλικου ταύρου. Ήταν ηθελημένο 

από την πλευρά του ζωγράφου; Ποιος θα μπορούσε να το πει; 

Ο ίδιος δεν άφησε καμιά σημείωση σχετικά με τον πίνακα. Αλλά 

ήταν πανούργος και συνάμα υπέροχος ζωγράφος, ένας ζωγράφος 



Ο δρ Πότσι στην κατοικία του, Τζον Σίνγκερ Σάρτζεντ (1881)
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επιβλητικός, μεγαλειώδης, που δεν φοβόταν τις αντιπαραθέσεις, 

ίσως μάλιστα να ένιωθε ιδιαίτερη έλξη γι’ αυτές.

Η πόζα είναι ευγενής, ηρωική, αλλά τα χέρια την καθιστούν 

πιο διακριτική και πιο περίπλοκη. Κι όπως μαθαίνουμε στη συ

νέχεια, δεν είναι τα χέρια ενός πιανίστα συναυλίας, αλλά ενός 

γιατρού, ενός χειρουργού, ενός γυναικολόγου.

Και το άλικο πέος; Όλα στην ώρα τους.

Οπότε, ναι, ας αρχίσουμε από εκείνη την επίσκεψη στο Λονδίνο 

το καλοκαίρι του 1885.

Ο πρίγκιπας ήταν ο Εντμόν ντε Πολινιάκ.

Ο κόμης ήταν ο Ρομπέρ ντε ΜοντεσκιούΦεζανσάκ.

Ο κοινός θνητός με το ιταλικό όνομα ήταν ο δρ Σαμιέλ Ζαν 

Πότσι.

Η πρώτη τους «πνευματική αγορά» ήταν το Φεστιβάλ Χέντελ 

στο Κρίσταλ Πάλας, όπου άκουσαν το Ισραήλ στην Αίγυπτο στο 

πλαίσιο των εορτασμών για τα διακόσια χρόνια από τη γέννηση 

του συνθέτη. Ο Πολινιάκ σημείωσε: «Η παράσταση έκανε τερά

στια εντύπωση. Οι 4.000 εκτελεστές απέδωσαν βασιλικές τιμές 

στον le grand Χάιντελ [sic]».

Οι τρεις «αγοραστές» είχαν μαζί τους μια συστατική επιστολή 

από τον Τζον Σίνγκερ Σάρτζεντ, τον ζωγράφο του έργου Ο δρ 

Πότσι στην κατοικία του. Απευθυνόταν στον Χένρι Τζέιμς, ο οποίος 

είχε δει τον πίνακα στη Βασιλική Ακαδημία το 1882 και τον οποίο 

επρόκειτο να ζωγραφίσει με εξαιρετική μαεστρία ο Σάρτζεντ 

χρόνια αργότερα, το 1913, όταν ο Τζέιμς ήταν εβδομήντα ετών. 

Η επιστολή άρχιζε ως εξής:

Αγαπητέ Τζέιμς,

Θυμάμαι ότι κάποτε είχατε αναφέρει πως ένας Γάλλος από 

καιρού εις καιρόν δεν αποτελούσε δυσάρεστο περισπασμό για 

εσάς στο Λονδίνο – εξού και τόλμησα να δώσω μια συστατική 

κάρτα για εσάς σε δύο φίλους μου. Ο ένας είναι ο δρ Σ. Πότσι, 
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ο άνδρας με τον κόκκινο μανδύα (όχι πάντα), ένα ιδιαίτερα 

ευφυές πλάσμα· ο άλλος είναι ο μοναδικός και απολύτως 

εξωανθρώπινος Μοντεσκιού.

Παραδόξως, είναι η μόνη επιστολή από τον Σάρτζεντ προς 

τον Τζέιμς που διασώθηκε. Ο ζωγράφος φαίνεται πως δεν γνω

ρίζει ότι ο Πολινιάκ θα συμπλήρωνε τη συντροφιά – μια προσθή

κη που σίγουρα θα ευχαριστούσε και θα ενδιέφερε τον Χένρι 

Τζέιμς. Ίσως βέβαια και όχι. Ο Προυστ έλεγε ότι ο πρίγκιπας 

ήταν σαν «ένα παραμελημένο μπουντρούμι που έχει μετατραπεί 

σε βιβλιοθήκη».

Ο Πότσι ήταν τότε τριάντα οκτώ, ο Μοντεσκιού τριάντα, ο 

Τζέιμς σαράντα δύο και ο Πολινιάκ πενήντα ενός ετών.

Ο Τζέιμς είχε νοικιάσει μια αγροικία στο Χάμστεντ Χιθ πριν 

από δύο μήνες και ετοιμαζόταν να επιστρέψει στο Μπόρνμουθ, 

αλλά ανέβαλε την αναχώρησή του. Αφιέρωσε δύο μέρες, τις 2 

και 3 Ιουλίου του 1885, για να ψυχαγωγήσει τους τρεις Γάλλους, 

οι οποίοι, όπως θα έγραφε αργότερα ο μυθιστοριογράφος, «λα

χταρούσαν να έρθουν σε επαφή με τον αισθητισμό του Λονδίνου».

Ο Λίον Έντελ, βιογράφος του Τζέιμς, περιγράφει τον Πότσι 

ως «γιατρό της υψηλής κοινωνίας, βιβλιοσυλλέκτη, εν γένει 

καλλιερ γημένο και εξαιρετικό συζητητή». Οι συζητήσεις δεν 

καταγράφηκαν, η συλλογή των βιβλίων του έχει σκορπίσει από 

καιρό, και το μόνο που απέμεινε είναι ο γιατρός της υψηλής 

κοινωνίας. Με εκείνο τον κόκκινο μανδύα (όχι πάντα).

Ο κόμης και ο πρίγκιπας κατάγονταν από παλιές αριστοκρατικές 

οικογένειες. Ο κόμης ισχυριζόταν ότι ήταν απόγονος του σω

ματοφύλακα Ντ’ Αρτανιάν και ότι ο παππούς του ήταν υπασπι

στής του Ναπολέοντα. Η γιαγιά του πρίγκιπα ήταν στενή φίλη 

της Μαρίας Αντουανέτας· ο πατέρας του ήταν υπουργός Εσω

τερικών στην κυβέρνηση του Καρόλου Ι΄ και συντάκτης των 

Διαταγμάτων του Ιουλίου, ο απολυταρχισμός των οποίων οδή
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γησε στην Επανάσταση του 1830. Υπό τη νέα κυβέρνηση, ο 

πατέρας του πρίγκιπα καταδικάστηκε σε «πολιτικό θάνατο», 

πράγμα που σήμαινε ότι νομικά δεν είχε καμία υπόσταση. Όπως 

συνηθίζεται στη Γαλλία, ωστόσο, ο ανύπαρκτος αυτός άνθρωπος 

επιτρεπόταν να δέχεται τις επισκέψεις της συζύγου του κατά 

τη διάρκεια της φυλάκισής του, μια από τις οποίες κατέληξε 

στη γέννηση του Εντμόν. Στο πιστοποιητικό γεννήσεώς του, 

στο κενό που μένει να συμπληρωθεί με το όνομα του πατέρα, 

ο πολιτικά νεκρός αριστοκράτης καταχωρίσθηκε ως «Ο πρίγκι

πας ο επονομαζόμενος μαρκήσιος Σαλανσόν, ο οποίος επί του 

παρόντος ταξιδεύει».

Οι Πότσι ήταν ιταλοί προτεστάντες από τη Βαλτελίνα στη βό

ρεια Λομβαρδία. Στους θρησκευτικούς πολέμους των αρχών του 

17ου αιώνα, ένας Πότσι βρέθηκε ανάμεσα στους πολλούς που 

οδηγήθηκαν στην πυρά εξαιτίας της πίστης τους στον προτεστα

ντικό ναό του Τέλιο το 1620. Λίγο αργότερα, η οικογένεια μετοί

κησε στην Ελβετία. Ο Ντομινίκ Πότσι, παππούς του Σαμιέλ, 

ήταν ο πρώτος που έφτασε στη Γαλλία· διέσχισε τη χώρα μετακι

νούμενος από τόπο σε τόπο και τελικά εγκαταστάθηκε στο Αζέν, 

έγινε ζαχαροπλάστης και μετέτρεψε το οικογενειακό όνομα σε 

γαλλικό μεταγράφοντάς το σε Ποζί. Το τελευταίο από τα έντεκα 

παιδιά του –που αναπόφευκτα ονομάστηκε Μπενζαμέν– έγινε 

προτεστάντης ιερέας στο Μπερζεράκ. Η οικογένεια του πάστο

ρα ήταν ευσεβής και δημοκρατική, αφοσιωμένη στον Θεό, με 

βαθιά επίγνωση των κοινωνικών και ηθικών καθηκόντων της. Η 

μητέρα του Σαμιέλ, η Ινές ΕσκότΜεσλόν, με καταγωγή από την 

αριστοκρατία του Περιγκόρ, συνεισέφερε στον γάμο της μια γοη

τευτική έπαυλη του 18ου αιώνα, την επονομαζόμενη Λα Γκρολέ, 

λίγα χιλιόμετρα έξω από το Μπερζεράκ, την οποία ο Πότσι αγα

πούσε και επέκτεινε όλη του τη ζωή. Πάντοτε εύθραυστη και 

καταπονημένη από τις εγκυμοσύνες, πέθανε όταν ο Σαμιέλ ήταν 

δέκα ετών και ο πάστορας πολύ σύντομα παντρεύτηκε «μια νεα

ρή και εύρωστη» Αγγλίδα, τη ΜαρίΑν Κεμπ. Ο Σαμιέλ μεγάλω
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σε μιλώντας και γαλλικά και αγγλικά. Εκείνος ήταν που αποκα

τέστησε το όνομα της οικογένειας σε Πότσι, το 1873.

«Τι παράξενο τρίο» στοχάζεται ο Κλοντ Βαντερπούτεν, βιογράφος 

του Πότσι, καθώς γράφει γι’ αυτό το ταξίδι στο Λονδίνο. Ενδε

χομένως αναφέρεται στην ταξική ανομοιότητα, ίσως όμως και 

στην παρουσία ενός ευρέως γνωστού ετεροφυλόφιλου ανάμεσα 

σε δυο αριστοκράτες «ελληνικών τάσεων». (Και αν μοιάζουν με 

ήρωες βγαλμένους από τις σελίδες του Προυστ, είναι γιατί όλοι 

–μερικώς, διαθλασμένα– συνδέονται με ήρωες του Προυστ.) Δύο 

ήταν οι κύριοι προορισμοί των εστέτ του Παρισιού εκείνη την 

εποχή: το κατάστημα Λίμπερτι και Σία, που είχε ανοίξει στη Ρί

τζεντ Στριτ το 1875, και η Πινακοθήκη Γκρόσβενορ. Ο Μοντε

σκιού είχε θαυμάσει τον πίνακα του ΜπερνΤζόουνς Η εξαπάτηση 

του Μέρλιν στο Σαλόν του Παρισιού το 1875. Τώρα, γνώρισαν τον 

ίδιο τον ζωγράφο, ο οποίος τους πήγε στο «ΑβαείοΦαλανστήριο*» 

του Γουίλιαμ Μόρις, όπου ο κόμης διάλεξε ορισμένα υφάσματα, 

και στο εργαστήριο του Γουίλιαμ ντε Μόργκαν. Συναντήθηκαν 

επίσης με τον Ροσέτι και τον ΆλμαΤαντέμα. Πήγαν στην Μποντ 

Στριτ για τουίντ και κοστούμια, καπέλα και παλτά, πουκάμισα, 

γραβάτες και αρώματα, στο Τσέλσι για να αναζητήσουν το σπίτι 

του Καρλάιλ, και σε βιβλιοπωλεία.

Ο Τζέιμς ήταν ιδιαίτερα περιποιητικός. Ανέφερε ότι βρήκε 

τον Μοντεσκιού «φιλοπερίεργο αλλά ελαφρύ» και τον Πότσι «γοη

τευτικό» (για άλλη μια φορά, ο Πολινιάκ φαίνεται ότι πέρασε 

απαρατήρητος). Τους παρέθεσε δείπνο στη Μεταρρυθμιστική 

Λέσχη, όπου τους σύστησε στον Γουίστλερ, στον οποίο ο Μοντε

σκιού αφοσιώθηκε απολύτως. Ο Τζέιμς κανόνισε επίσης να επι

σκεφτούν την Αίθουσα των Παγονιών στο σπίτι του μεγαλοεφο

* Φαλανστήριο: Ονομασία σοσιαλιστικής αποικίας που σχεδίαζε ο ουτο
πιστής Σαρλ Φουριέ. Θα ήταν ένα κτίριο όπου θα ζούσαν όλοι από κοι
νού και οι δουλειές θα μοιράζονταν σύμφωνα με τις φυσικές τάσεις και 
τις προτιμήσεις κάθε μέλους.
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πλιστή Φ.Ρ. Λέιλαντ*. Τότε όμως ο Πότσι ανακλήθηκε στο Παρί

σι με ένα τηλεγράφημα από τη σύζυγο ενός από τους διάσημους 

πελάτες του, του Αλέξανδρου Δουμά fils – του υιού.

Από το Παρίσι, στις 5 Ιουλίου, ο Πότσι έγραψε στον κόμη 

ζητώντας του να επιστρέψει στο κατάστημα Λίμπερτι και να προ

σθέσει κάτι ακόμα στην παραγγελία του εκεί. Ήθελε «τριάντα 

ρολά ύφασμα σε χρώμα θαλασσινού φυκιού για κουρτίνες, ένα 

δείγμα του οποίου εσωκλείω. Παρακαλώ πληρώστε αντ’ εμού. 

Θα σας οφείλω τριάντα σιλίνια [sic] και τεράστια ευγνωμοσύνη». 

Υπογράφει ως «Ο αφοσιωμένος φίλος των προραφαηλιτών σας».

Όταν αυτό το «παράξενο τρίο» έφτασε στο Λονδίνο, κανείς τους 

δεν ήταν ιδιαίτερα γνωστός έξω από τον στενό του κύκλο. Ο 

πρίγκιπας Εντμόν ντε Πολινιάκ είχε ανεκπλήρωτες μουσικές 

φιλοδοξίες και επί πολλά χρόνια, πιεσμένος από την οικογένειά 

του, ταξίδευε με μισή καρδιά ανά την Ευρώπη εις αναζήτησιν 

–θεωρητικά μιλώντας– συζύγου. Κάθε φορά, κατά περίεργο τρό

πο, μάλλον εκείνος παρά η επίδοξη νύφη ξεγλιστρούσε. Ο Πότσι 

ακολουθούσε από δεκαετίας σταδιοδρομία γιατρού· χειρουργός, 

θαμώνας των κοσμικών σαλονιών, εργαζόταν σε δημόσιο νοσο

κομείο, ενώ έχτιζε την ιδιωτική πελατεία του από μέλη της αρι

στοκρατίας. Και οι δυο θα αποκτούσαν κάποια φήμη και θα απο

λάμβαναν αρκετές ικανοποιήσεις στο εγγύς μέλλον. Κι αυτή η φήμη 

είχε το πλεονέκτημα ότι βασιζόταν –έτσι δεν γίνεται πάντα;– στο 

γεγονός ότι ο κόσμος τούς συζητούσε και γνώριζε, λίγο ως πολύ, 

ακριβώς ποιοι ήταν.

Η περίπτωση Μοντεσκιού ήταν πιο περίπλοκη. Από τους τρεις 

* Harmony in Blue and Gold – The Peacock Room: Αριστουργηματικό 
δείγμα διακοσμητικής τέχνης εσωτερικών χώρων το οποίο δημιούργη
σαν το 187677 οι καλλιτέχνες James Whistler και Thomas Jeckyll για 
την τραπεζαρία του μαικήνα F.R. Leyland. Το έξοχο αυτό δείγμα αγ
γλοϊαπωνικού στιλ αποκολλήθηκε από το σπίτι του Leyland και σήμερα 
βρίσκεται στη Freer Gallery της Ουάσινγκτον.
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τους, ήταν ο πλέον περιώνυμος: μέλος της υψηλής κοινωνίας, 

δανδής, εστέτ, πνευματώδης, γνώστης της μόδας και κριτής 

της. Είχε επίσης λογοτεχνικές φιλοδοξίες· έγραφε στίχους σε 

αυστηρό μέτρο στο στιλ των παρνασσιστών και σατιρικούς vers 

de société. Πολύ νέος, τριγυρίζοντας στα στέκια της πόλης, είχε 

γνωριστεί με τον Φλομπέρ στο ξενοδοχείο Μερίς. Τη στιγμή που 

γίνονταν οι συστάσεις, ένιωσε τόσο σαστισμένος, που του κό

πηκε η λαλιά (κάτι που συνέβαινε πολύ σπάνια), παρηγορήθηκε 

ωστόσο επειδή «είχα τουλάχιστον αγγίξει το χέρι του κι έτσι πή

ρα απ’ αυτόν, αν όχι έναν δαυλό, τουλάχιστον μια φλόγα». Παρ’ 

όλα αυτά, ένα σπάνιο και διόλου αξιοζήλευτο πεπρωμένο είχε 

ήδη αρχίσει να περισφίγγει τον κόμη: ο κόσμος –ή τουλάχιστον 

ο αναγνώστης– εκλάμβανε ως alter ego του έναν λογοτεχνικό 

ήρωα. Η ζωή του, επίγεια και μεταθανάτια, θα τυραννιόταν από 

φασματικές, σκιώδεις εκδοχές του εαυτού του.

Ο Μοντεσκιού ήταν τριάντα ετών όταν έφτασε στο Λονδίνο 

τον Ιούνιο του 1885. Ακριβώς έναν χρόνο πριν, τον Ιούνιο του 

1884, ο ΖορίςΚαρλ Ουισμάνς είχε εκ

δώσει το έκτο του μυθιστόρημα, το À 

Rebours, μεταφρασμένο στα αγγλικά με 

τον τίτλο Against the Grain ή Against Nature 

και στα ελληνικά ως Ανάστροφα*. Πρωτα

γωνιστούσε ένας αριστοκράτης είκοσι 

εννέα ετών, ο δούκας Ζαν Φλορσάς ντεζ 

Εσέντ. Τα πέντε προηγούμενα μυθιστο

ρήματα του Ουισμάνς ήταν ασκήσεις 

ρεαλισμού με έντονη την επίδραση του 

Ζολά – σ’ αυτό ωστόσο το βιβλίο την εί

χε εντελώς απεκδυθεί. Το Ανάστροφα 

* Στα ελληνικά κυκλοφορεί σε μετάφραση Ρίτας Κολαΐτη από τις εκδόσεις 
Στερέωμα (2019). Τα αποσπάσματα από το βιβλίο που παρατίθενται εδώ 
αντλήθηκαν από αυτή την έκδοση.
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είναι μια ονειρικά στοχαστική βίβλος της παρακμής. Ο Ντεζ 

Εσέντ είναι δανδής και εστέτ, φιλάσθενος λόγω της υπερβολικής 

οικογενειακής ενδογαμίας. Είναι ο τελευταίος της γενιάς του, 

με παράξενα, διεφθαρμένα γούστα: λατρεύει το εξωφρενικό ντύ

σιμο, τα κοσμήματα, τα αρώματα, τα σπάνια βιβλία και τις εκλε

πτυσμένες βιβλιοδεσίες. Ο Ουισμάνς, κατώτερος δημόσιος υπάλ

ληλος που γνώριζε τον Μοντεσκιού μόνο εκ φήμης, είχε αντλή

σει πληροφορίες για το σπίτι του κόμη από τον φίλο του, τον 

ποιητή Μαλαρμέ. Ο κόμης είχε πρωτότυπες και προσωπικές 

θεωρίες περί εσωτερικής διακόσμησης: στο σαλόνι του επιδείκνυε 

ένα έλκηθρο πάνω σε ένα τομάρι αρκούδας, εκκλησιαστικά έπι

πλα, μια ποικιλία από μεταξωτές κάλτσες σε μια γυάλινη προθή

κη και μια ζωντανή, επιχρυσωμένη χελώνα. Η αυθεντικότητα 

αυτών των λεπτομερειών εκνεύρισε τον Μοντεσκιού, επειδή 

μερικοί αναγνώστες άκουγαν τον κρότο από τον σύρτη ενός roman 

à clef και υπέθεταν πως και οτιδήποτε άλλο στο μυθιστόρημα ήταν 

εξίσου αληθινό. Λέγεται ότι ο Μοντεσκιού παράγγειλε κάποτε 

μερικούς σπάνιους τόμους από έναν βιβλιοπώλη, ο οποίος έτυχε 

να είναι φίλος του Ουισμάνς· όταν πήγε να τους παραλάβει, ο 

βιβλιοπώλης, μην αναγνωρίζοντας τον κόμη, αποτόλμησε το 

ενοχλητικό σχόλιο: «Α, μεσιέ, αυτά τα βιβλία ταιριάζουν στους 

Ντεζ Εσέντ αυτού του κόσμου». ( Ίσως βέβαια και να τον είχε 

αναγνωρίσει.)

Και ιδού άλλη μία ομοιότητα. Έναν χρόνο πριν κάνει ο Μο

ντεσκιού το πρώτο του ταξίδι στο Λονδίνο, ο σκιώδης επινοημέ

νος ομόλογός του είχε ξεκινήσει με τον ίδιο ακριβώς προορισμό 

και το «ταξίδι» του καταλαμβάνει ένα από τα πιο γνωστά κεφάλαια 

του μυθιστορήματος. Ο Ντεζ Εσέντ ζει σε πνευματική απομό

νωση στο προάστιο του Φοντενέ· ένα πρωί, ζητάει από τον υπη

ρέτη του να του ετοιμάσει ένα κοστούμι το οποίο έχει παραγγεί

λει από το Λονδίνο, απ’ όπου όλοι οι καλοντυμένοι Παριζιάνοι 

αγόραζαν τα ρούχα τους. Παίρνει το τρένο για το Παρίσι και 

φτάνει στον σταθμό του Σο. Ο καιρός είναι απαίσιος. Μισθώνει 
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με την ώρα έναν αμαξά. Του ζητάει να τον οδηγήσει στο βιβλιο

πωλείο Γκαλινιάνι, στην οδό ντε Ριβολί, όπου ο Ντεζ Εσέντ πε

ριεργάζεται ταξιδιωτικούς οδηγούς του Λονδίνου. Ξεφυλλίζοντας 

έναν Μπέντεκερ, βρίσκει έναν κατάλογο των γκαλερί του Λον

δίνου, και καθώς κοιτάζει τις εικόνες επιδίδεται σε έναν στοχα

σμό για τη σύγχρονη βρετανική τέχνη και ιδίως για τον Τζον 

Έβερετ Μίλε και τον Tζορτζ Φρέντερικ Γουότς. Οι πίνακες του 

τελευταίου τού φαίνονται φιλοτεχνημένοι «από έναν φιλάσθενο 

Γκιστάβ Μορό». Ο καιρός έξω εξακολουθεί να είναι απαίσιος – 

δίνοντάς του «ήδη στο Παρίσι μια πρόγευση από την Αγγλία». Ο 

αμαξάς τον πηγαίνει στην Μποτέγκα, η οποία, παρά το όνομά 

της, είναι αγγλικό στέκι· εδώ εκπατρισμένοι και περιηγητές βρί

σκουν τα δυνατά κρασιά που προτιμούν. Βλέπει «διαδοχικά τρα

πέζια, γεμάτα πανέρια με παξιμάδια Palmers, ξεραμένες αλμυ

ρές γαλέτες, πιάτα ξέχειλα από πίτες και σάντουιτς που έκρυβαν 

κάτω από την άνοστη όψη τους ένα καυτερό άλειμμα μουστάρ

δας». Πίνει ένα ποτήρι πορτ, ύστερα ένα σέρι αμοντιλάδο. Είναι 

περιτριγυρισμένος από Άγγλους και, καθώς τους παρατηρεί, 

νιώθει σαν να βγήκαν από τις σελίδες του Ντίκενς. Οπότε απο

φασίζει να αρκεστεί «σε τούτο το εικονικό Λονδίνο».

Αρχίζει να πεινάει: οδηγείται σε μια ταβέρνα στην οδό Αμ

στερντάμ, απέναντι από τον σταθμό Σεν Λαζάρ, από όπου ξεκι

νάει το τρένο που οδηγεί στο φεριμπότ για το Λονδίνο. Είναι ένα 

μέρος αναγνωρίσιμο, το Όστιν’ς Μπαρ, μια αγγλική ταβέρνα που 

αργότερα θα μετονομαστεί σε Μπαρ Μπριτάνια (και υπάρχει ως 

σήμερα ως ξενοδοχείο με το όνομα Μπριτάνια). Παραγγέλνει 

λιπαρή σούπα από βοδινή ουρά, καπνιστό γάδο, ροσμπίφ με 

πατάτες, τυρί Στίλτον και τάρτα από ραβέντι· κατεβάζει δυο πί

ντες άλε, ένα ποτήρι πόρτερ, καφέ με την προσθήκη λίγου τζιν, 

και, τέλος, μπράντι· ανάμεσα στο πόρτερ και τον καφέ, καπνίζει 

ένα τσιγάρο. 

Στην ταβέρνα, όπως και στην Μποτέγκα, περιβάλλεται από 

«νησιώτες με μάτια στο γαλάζιο της φαγιάντσας, κόκκινα πρό
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σωπα, ύφος σκεφτικό ή επηρμένο» που ξεφυλλίζουν ξένες εφη

μερίδες. «Κάποιες γυναίκες δειπνούσαν εκεί, ασυνόδευτες, δυο 

δυο, γεροδεμένες Αγγλίδες με αγορίστικα πρόσωπα, δόντια 

υπερβολικά μεγάλα, μάγουλα ροδοκόκκινα σαν μήλα, μακριά 

χέρια και πόδια. Ορμούσαν με μανία στο rumpsteakpie, ζεστό 

κρέας μαγειρεμένο με σάλτσα μανιταριών και τυλιγμένο, σαν 

πίτα, σε φύλλο».

(Να την πάλι η προκατάληψη σχετικά με τις Αγγλίδες... Εκεί

νη την εποχή, στη Γαλλία, επισύρουν τη γενική χλεύη· τις θεω

ρούν εύσωμες, κοκκινομάγουλες, αδέξιες κόρες της υπαίθρου, 

ολοφάνερα κατώτερες από τις Γαλλίδες και ιδίως τις Παριζιάνες, 

την τελειότητα του είδους. Συχνά περιγράφονται ως γυναίκες 

που η σεξουαλικότητά τους, παραδόξως, δεν έχει αφυπνισθεί, 

πράγμα που με τη σειρά του δεν μπορεί παρά να είναι σφάλμα 

των Άγγλων, αφού δεν είναι ικανοί να φλογίσουν τις συζύγους 

τους –ή έστω τις ερωμένες τους– μετατρέποντάς τες έτσι σε σε

ξουαλικές υπάρξεις. Αυτή η πεποίθηση ότι Βρετανοί και σεξ είναι 

ασύμβατες έννοιες, ένα ζήτημα που προκαλεί τον οίκτο, αποτε

λεί ανθεκτικό, ανυποχώρητο δόγμα. Θυμάμαι ότι ήμουν στο 

Παρίσι όταν αποκαλύφθηκε ότι ο πρίγκιπας Κάρολος διατηρούσε 

σχέσεις με την Καμίλα ΠάρκερΜπόουλς όσο ήταν παντρεμένος 

με τη λαίδη Ντι, όπως αποκαλούσαν την Νταϊάνα οι Γάλλοι. 

«Οποία εκκεντρικότης» έφτανε στ’ αυτιά μου πότε πότε ο γεμά

τος απόλαυση παρισινός ψίθυρος «να διαλέγει κάποιος μια ερω

μένη πιο άχαρη από τη σύζυγό του!». Όντως, αυτοί οι Αγγλοσά

ξονες ils sont incorrigibles – πραγματικά αδιόρθωτοι.)

Ο Ντεζ Εσέντ έχει κάποιο χρόνο στη διάθεσή του ώστε να 

προλάβει το τρένο του, αλλά διαπιστώνει ότι σκέφτεται πως όταν 

είχε ταξιδέψει στο εξωτερικό παλαιότερα –στην Ολλανδία– η προσ

δοκία του ότι η ολλανδική ζωή θα έμοιαζε με την ολλανδική τέχνη 

είχε χονδροειδώς διαψευσθεί. Κι αν η λονδρέζικη ζωή υπολειπό

ταν της εικόνας που είχε σχηματίσει διαβάζοντας τον Ντίκενς; 

«Για ποιο λόγο να μετακινηθεί κανείς» αναρωτιέται «όταν μπορεί 



Ο κόμης Ρομπέρ ντε Μοντεσκιού, Τζοβάνι Μπολντίνι (1897)
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να ταξιδέψει τόσο εξαίσια καθισμένος στην καρέκλα του;». Γιατί 

να διακινδυνεύσει την πραγματικότητα, όταν η φαντασία μπορεί 

να είναι εξίσου, αν όχι περισσότερο, συναρπαστική; Κι έτσι ο 

πιστός αλλά ακριβός αμαξάς οδηγεί και πάλι τον επιβάτη του στον 

σταθμό του Σο, απ’ όπου επιστρέφει στο σπίτι του.

Ο Μοντεσκιού πήρε το τρένο, ο Ντεζ Εσέντ το έχασε· ο Μο

ντεσκιού ήταν κοινωνικός, ο Ντεζ Εσέντ ερημίτης· ο Μοντεσκιού 

δεν ενδιαφερόταν ιδιαίτερα για τη θρησκεία (με εξαίρεση τα τε

χνουργήματα που συνδέονταν με τη θρησκευτική λατρεία), ο 

Ντεζ Εσέντ, όπως και ο δημιουργός του, όδευε προς τη Ρώμη – 

μια βασανιστική επάνοδος στον καθολικισμό. Και τα λοιπά. Παρ’ 

όλα αυτά, ο Ντεζ Εσέντ «ήταν» ο Μοντεσκιού: ο κόσμος το ήξε

ρε. Κι εγώ το ήξερα επίσης, επειδή όταν αγόρασα το 1967 το 

Ανάστροφα στην αγγλική έκδοση Penguin, το εξώφυλλο το κο

σμούσε μια φωτογραφία τού φιλοτεχνημένου από τον Μπολντί

νι πορτρέτου του κόμη Ρομπέρ ντε Μοντεσκιού.

Ο Ντεζ Εσέντ δεν πήγε ποτέ στο Λονδίνο –ούτε βέβαια ο Ουι

σμάνς–, ενώ το Ανάστροφα δεν μεταφράστηκε στα αγγλικά παρά 

το 1922, δεκαπέντε χρόνια μετά τον θάνατο του συγγραφέα του 

κι έναν χρόνο μετά τον θάνατο του Ρομπέρ ντε Μοντεσκιού. Αλ

λά το βιβλίο διέσχισε τη Μάγχη, κατά διαφορετικό βέβαια τρόπο, 

φτάνοντας στο Λονδίνο ακριβώς το απόγευμα της 3ης Απριλίου 

του 1895. Το βιβλίο –ή τουλάχιστον ο τίτλος και το περιεχόμενό 

του– παρουσιάστηκε από τον νομικό, σύμβουλο της βασίλισσας 

και μέλος του Κοινοβουλίου Έντουαρντ Κάρσον στο Ολντ Μπέιλι, 

κατά τη διάρκεια της δεύτερης από τις τρεις δίκες του Όσκαρ 

Γουάιλντ. Ο νομικός, ενεργώντας για λογαριασμό του λόρδου 

Κουίνσμπερι, υποβάλλει στον κατηγορούμενο μια ερώτηση σχε

τικά με τη σκηνή από το μυθιστόρημα του Γουάιλντ Το πορτρέτο 

του Ντόριαν Γκρέι στην οποία ο λόρδος Χένρι Γουότον προσφέρει 

ως δώρο στον Γκρέι ένα γαλλικό μυθιστόρημα – υπόθεση αυτή 

καθαυτή σκοτεινή, όπως θα έμπαινε στον πειρασμό να συμπερά
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νει κάθε βρετανικό πατριωτικό δικαστήριο. Ο Γουάιλντ αρχικά 

αρνείται, αλλά στη συνέχεια παραδέχεται ότι το εν λόγω βιβλίο 

είναι πράγματι το Ανάστροφα. Ταυτόχρονα, ο Γουάιλντ προσπαθεί 

να πάρει αποστάσεις από το μυθιστόρημα του Ουισμάνς, λέγοντας 

ότι «δεν το θαυμάζω ιδιαίτερα» και «το θεωρώ κακογραμμένο».

Ο Γουάιλντ πρέπει να ήλπιζε ότι οι αντίδικοι δεν θα ήταν 

συνδρομητές σε κάποια υπηρεσία αποδελτίωσης Τύπου. Διότι 

μια δεκαετία νωρίτερα, ενώ βρισκόταν στον μήνα του μέλιτος, 

είχε δώσει συνέντευξη στην εφημερίδα Morning News (στις 20 

Ιουνίου 1884) στην οποία δήλωνε: «Το τελευταίο βιβλίο του Ουι

σμάνς είναι ένα από τα καλύτερα που έχω διαβάσει στη ζωή μου». 

Αλλά βέβαια ο Γουάιλντ είπε πολλά ψέματα όσο διαρκούσαν οι 

δίκες του. Σήμερα θεωρείται ένας ομοφυλόφιλος άγιος, ένας 

μάρτυρας που πλήρωσε βαρύ τίμημα στον αγγλικό πουριτανισμό 

και την ετεροκανονικότητα. Βεβαίως ήταν όλα αυτά, αλλά όχι 

μόνο αυτά. Στο κάτω κάτω της γραφής, ο Γουάιλντ ήταν εκείνος 

που ξεκίνησε τη δικαστική διαμάχη με τον λόρδο Κουίνσμπερι, 

μηνύοντάς τον για δυσφήμιση. Μπορεί να ήταν γενναίος, ήταν 

ωστόσο ανόητος και επικίνδυνα ματαιόδοξος επίσης. Διαβάζο

ντας τα πρακτικά αυτής της δεύτερης δίκης, παρακολουθεί κανείς 

έναν άνθρωπο που διακατέχεται από την αλλόκοτη βεβαιότητα 

ότι οι πνευματώδεις διάλογοι τους οποίους απολάμβανε ολόκλη

ρο το Γουέστ Εντ θα λειτουργούσαν εξίσου καλά στο ανώτατο 

δικαστήριο. Κάνει επίδειξη πνεύματος· φέρεται συγκαταβατικά 

στον Κάρσον εξηγώντας του τι είναι τέχνη και τι ηθική· δεν έχει 

κανέναν ενδοιασμό να πει ψέματα σχετικά με το υπό συζήτηση 

ζήτημα (ότι έχει επιδοθεί σε ομοφυλόφιλες πράξεις). Σύμφωνα 

με τους νόμους της χώρας στην οποία ζούσε, δικαίως καταδικά

στηκε μετά το πέρας και της τρίτης δίκης του.

Επίσης ανακαλύπτει πως, μολονότι ανέκαθεν δικηγόροι και 

δραματουργοί αλληλεπικαλύπτονταν, η αίθουσα του δικαστηρίου 

είναι μόνο εν μέρει θέατρο. Κι έτσι, ενώ πετάει ευφυολογήματα 

και επιζητεί να βασανίσει τον Κάρσον με εκλεπτυσμένες παρα
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τηρήσεις, ξεχνάει δύο πράγματα: πρώτον, ότι οι ένορκοι δεν 

είναι μεταμφιεσμένο θεατρόφιλο κοινό –έξι από τους δώδεκα 

προέρχονταν από το Κλάπτον του υποβαθμισμένου Ανατολικού 

Λονδίνου κι ανάμεσά τους υπήρχε ένας υποδηματοποιός, ένας 

κρεοπώλης και ένας αγγελιαφόρος τράπεζας*– και, δεύτερον, ότι 

σ’ έναν σύμβουλο της βασίλισσας δεν αρέσει τίποτε περισσότερο 

από έναν μάρτυρα με υπερβολική αυτοπεποίθηση που θεωρεί 

τον εαυτό του σταρ και κατά συνέπεια το παρακάνει.

Στο Πορτρέτο του Ντόριαν Γκρέι ο Γουάιλντ δίνει μια λυρική πε

ρίληψη του Ανάστροφα, την οποία ο Κάρσον διαβάζει μεγαλόφω

να στους ενόρκους.

Ήταν το πιο παράξενο βιβλίο που είχε διαβάσει ποτέ του (ο 

Γκρέι). Του φαινόταν πως ντυμένες μ’ εξαίσια φορέματα και 

υπό τους γλυκούς ήχους κάποιων αυλών, περνούσαν μπρος 

στα μάτια του οι αμαρτίες του κόσμου σε μια βουβή παρέλα

ση. Πράγματα που τα είχε αμυδρά ως τα τότε ονειρευτεί, 

γίνονταν ξάφνου πραγματικά. Πράγματα που δεν τα είχε πο

τέ του ονειρευτεί, άρχιζαν να φανερώνονται αγάλια αγάλια 

μπροστά του. […] Η ζωή των αισθήσεων περιγραφόταν με 

τους όρους της μυστικής φιλοσοφίας. Μερικές φορές δεν 

ήξερε κανένας καλά καλά αν διάβαζε τις πνευματικές εκστά

σεις κάποιου μεσαιωνικού αγίου ή τις νοσηρές εξομολογήσεις 

κανενός αμαρτωλού της σημερινής εποχής. Ήταν ένα δηλη

τηριασμένο βιβλίο. Η βαριά μυρωδιά του θυμιάματος έμοια

ζε σάμπως να ήταν κολλημένη στα φύλλα και τάραζε τον νου 

του ανθρώπου.**

* Ξεχασμένο επάγγελμα σήμερα, ο bank messenger συνέδεε πελάτη και 
τράπεζα μεταφέροντας ευαίσθητα έγγραφα.

** Oscar Wilde, Το πορτρέτο του Ντόριαν Γκρέυ, μτφ. Κ. Καρθαίος, εκδ. Πα
τάκη, 2012. Όλα τα παρατιθέμενα αποσπάσματα από το έργο προέρχο
νται από αυτή την έκδοση.
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Ο Κάρσον ρωτάει αν το Ανάστροφα είναι ανήθικο βιβλίο. Γνω

ρίζει τι θα απαντήσει ο Γουάιλντ, επειδή το έχει ξαναζήσει αυτό. 

«Δεν είναι πολύ καλογραμμένο» απαντάει ο Γουάιλντ «αλλά δεν 

θα το αποκαλούσα ανήθικο. Απλώς δεν είναι καλογραμμένο». Ο 

Κάρσον έχει ήδη διαπιστώσει ότι, κατά την άποψη του Γουάιλντ, 

δεν υπάρχουν βιβλία ηθικά ή ανήθικα, παρά μόνο καλογραμμέ

να ή κακογραμμένα. Ο Κάρσον παριστάνει τον αδαή: «Δηλαδή 

ανεξαρτήτως του πόσο ανήθικο είναι ένα βιβλίο, εάν είναι καλο

γραμμένο είναι καλό;». Ο Γουάιλντ εξηγεί ότι ένα καλογραμμένο 

βιβλίο παράγει μια αίσθηση ομορφιάς και ένα κακογραμμένο μια 

αίσθηση αηδίας.

Κάρσον: Ένα καλογραμμένο βιβλίο που διατυπώνει σοδομι

τικές απόψεις μπορεί να είναι καλό βιβλίο;

Γουάιλντ: Κανένα έργο τέχνης δεν διατυπώνει απόψεις οιου

δήποτε είδους.

Κάρσον: Τι;

Όπως κάθε έμπειρος δικηγόρος, ο Κάρσον επαναλαμβάνει 

τη φράση που θέλει να θυμούνται οι ένορκοι. «Ήταν το Ανάστρο-

φα σοδομιτικό βιβλίο;» «Ήταν ένα βιβλίο, κύριε, που καταπια

νόταν ευθέως με τον σοδομισμό;» Σε κάποιο σημείο, ο Γουάιλντ 

υιοθετεί τη φιλολογική (ελικοειδή και μπερδεμένη) αμυντική 

γραμμή ότι, ενώ η περιγραφή του «του πιο παράξενου βιβλίου 

που έχει διαβάσει [ο Ντόριαν Γκρέι]» πλησιάζει εντυπωσιακά το 

Ανάστροφα, όταν στο Πορτρέτο του Ντόριαν Γκρέι παραθέτει απο

σπάσματα από αυτό το γαλλικό μυθιστόρημα, αυτά δεν προέρ

χονται από το βιβλίο του Ουισμάνς, αλλά είναι επινοημένα από 

τον ίδιο. Ο Κάρσον μένει ασυγκίνητος: «Εξοχότατε, ρώτησα τον 

κατηγορούμενο αν το μυθιστόρημα Ανάστροφα είναι βιβλίο που 

απεικονίζει τη σοδομία». Και ούτω καθεξής. Οι ένορκοι έχουν 

σίγουρα πιάσει το νόημα.

Είναι η πιο παράξενη αγγλική δίκη γαλλικού βιβλίου. Δεν 
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δικάζεται κάποιο εισαγόμενο πορνογραφικό κείμενο, αλλά η 

επίδραση ενός αμετάφραστου γαλλικού μυθιστορήματος σε ένα 

αγγλικό και το κατά πόσον θα ήταν σωστό να θεωρηθεί ότι ο 

συγγραφέας του αγγλικού μυθιστορήματος ήταν ένας «επηρμένος 

σομδομίτης», σύμφωνα με το διαβόητο λάθος του Κουίνσμπερι 

στην απόδοση της λέξης. Δυστυχώς, δεν υπάρχει καμιά ένδειξη 

ότι ο Ουισμάνς γνώριζε εκείνη την εποχή ή ανακάλυψε αργότερα 

ότι το μυθιστόρημά του είχε οιονεί δικαστεί στο Ολντ Μπέιλι του 

Λονδίνου.

To γεγονός ότι η Γαλλία ήταν εν γένει μια πηγή αισχρότητας 

αποτελούσε κοινή αγγλική πεποίθηση την εποχή των δικών του 

Γουάιλντ. Μόλις επτά χρόνια νωρίτερα, μετά από μια καμπάνια 

της Εταιρείας Εθνικής Επαγρύπνησης, ο Έντουαρντ Βιζετέλι, ο 

εκδότης των (ήδη σε έναν βαθμό λογοκριμένων) μεταφράσεων 

των μυθιστορημάτων του Ζολά, καταδικάστηκε για την έκδοση 

του βιβλίου Η Γη. Στο Κεντρικό Ποινικό Δικαστήριο, ο αντιει

σαγγελέας Χένρι Μπότκιν Πόλαντ δήλωσε ότι το μυθιστόρημα 

ήταν «αισχρό από την αρχή ως το τέλος» και ότι, ενώ ένα συνη

θισμένο αισχρό βιβλίο θα μπορούσε να περιλαμβάνει μία, δύο, 

ή έστω τρεις ρυπαρές παραγράφους, Η Γη δεν περιλάμβανε λιγό

τερες από είκοσι μία, εκφράζοντας στη συνέχεια την πρόθεσή 

του να τις διαβάσει στο δικαστήριο. Ο δικαστής συμφώνησε πως 

μολονότι όλα αυτά τα πειστήρια ήταν «αποκρουστικά σε έναν 

βαθμό […] αποτελούσαν μέρος του κατηγορητηρίου και έπρεπε 

να αποδειχθούν». Ένας ένορκος, προφανώς συντετριμμένος από 

το βάρος του καθήκοντός του, ρώτησε νευρικά: «Μα είναι απα

ραίτητο να τα διαβάσετε όλα;». Ο κύριος Πόλαντ υπενθύμισε 

στο σώμα των ενόρκων ότι θα ήταν εξίσου δυσάρεστο και για τον 

ίδιο να υποχρεωθεί να διαβάσει τα αποσπάσματα ώστε να τα 

ακούσουν οι πάντες, αλλά πρότεινε την ακόλουθη λύση: «Αν 

θεωρήσετε, πέραν των όσων ενδεχομένως πει ο μορφωμένος 

φίλος μου εκ μέρους της υπεράσπισης, ότι αυτά τα χωρία είναι 

άσεμνα, θα σταματήσω να τα διαβάζω αμέσως».
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Μια απολαυστική αναγνωστική εμπειρία από κάθε άποψη. 
Ο Barnes γράφει με χάρη και χιούμορ, εξετάζει τα κίνητρα 

των ηρώων του με τη φαντασία του μυθιστοριογράφου 
αλλά και τον σκεπτικισμό του ιστορικού, εξάγοντας 

αξιομνημόνευτους συσχετισμούς –που ενισχύονται από την 
επιδέξια μετάφρασή του– από γράμματα, ημερολόγια και 
σατιρικά κείμενα σε εφημερίδες… Ο Barnes επιτυγχάνει 

απόλυτα σε αυτό του το εγχείρημα.

NEW YORK TIMES BOOK REVIEW

Αναμφίβολα ο πιο πολυτάλαντος  
εν ζωή συγγραφέας… Ο Barnes έχει 
γράψει ακόμα ένα πραγματικά καινοτόμο 
βιβλίο που δεν μοιάζει με κανένα  
από τα προηγούμενα έργα του.

LOS ANGELES REVIEW OF BOOKS

Το Παρίσι της Μπελ Επόκ ζωντανεύει 
σε αυτήν τη βιογραφία του πρωτοπόρου 
γάλλου γιατρού Σαμιέλ Πότσι… 
Ο Barnes, ο συγγραφέας του Ένα 
κάποιο τέλος, απεικονίζει τη ζωή 
του πρωταγωνιστή του με μεγάλη 
λεπτομέρεια, συμπεριλαμβανομένων των 
επαφών του με εμβληματικές μορφές 
της εποχής όπως οι Χένρι Τζέιμς, 
Όσκαρ Γουάιλντ και Σάρα Μπερνάρ.

NEW YORK TIMES

ΑΠΟ ΤΊΣ ΕΚΔΟΣΕΊΣ ΜΕΤΑΊΧΜΊΟ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΒΊΒΛΊΑ ΤΟΥ

• Η ΜΟΝΑΔΊΚΗ ΊΣΤΟΡΊΑ

• Ο ΑΧΟΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ

• Ο ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ ΤΟΥ ΦΛΩΜΠΕΡ

• ΕΝΑ ΚΑΠΟΊΟ ΤΕΛΟΣ
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Ο JULIAN BARNES (Τζούλιαν Μπαρνς), 
ένας από τους σημαντικότερους βρετανούς 
συγγραφείς με διεθνή αναγνώριση, γεννήθηκε 
το 1946 στο Λέστερ της Μεγάλης Βρετανίας. 
Σπούδασε νομικά και γαλλική φιλολογία στην 
Οξφόρδη. Το πρώτο του μυθιστόρημα, το 
Metroland, εκδόθηκε το 1980. Ο παπαγάλος 
του Φλωμπέρ απέσπασε λογοτεχνικά βραβεία 
στην Αγγλία, την Ιταλία και τη Γαλλία. Το 
1986 η Ακαδημία Τεχνών και Γραμμάτων 
των ΗΠΑ τού απένειμε το βραβείο Ε.Μ. 
Φόρστερ. Το 1988 χρίστηκε ιππότης του 
Γαλλικού Τάγματος Τεχνών και Γραμμάτων. 
Το μυθιστόρημά του Άρθουρ & Τζoρτζ ήταν 
υποψήφιο για το βραβείο Booker 2005, όπως 
επίσης και Ο παπαγάλος του Φλωμπέρ το 
1984 και το England, England το 1998. Στην 
τέταρτη υποψηφιότητά του για το ίδιο βραβείο, 
αναδείχθηκε νικητής για το μυθιστόρημά του με 
τίτλο Ένα κάποιο τέλος (2011). Το Άνδρας με 
κόκκινο μανδύα είναι το πιο πρόσφατο έργο του, 
τα δικαιώματα του οποίου έχουν ήδη πωληθεί σε 
περισσότερες από 15 χώρες.

Για να διαβάσετε περισσότερα:  

www.julianbarnes.com και www.metaixmio.gr
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