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Στις 15 Σεπτεμβρίου 1840, γύρω στις έξι το πρωί, το Λα Βιλ ντε

Μοντερό, έτοιμο προς αναχώρηση, άφηνε μεγάλους στροβίλους
καπνού μπροστά από την αποβάθρα Σεν-Μπερνάρ.
Άνθρωποι έφταναν λαχανιασμένοι· βαρέλια, σχοινιά, καλάθια με ρούχα δυσκόλευαν την κυκλοφορία· οι ναύτες δεν απαντούσαν σε κανέναν· έπεφτε ο ένας πάνω στον άλλο· τα δέματα
ανέβαιναν ανάμεσα από τους δύο υδροτροχούς του ατμόπλοιου
και όλη τη φασαρία την απορροφούσε η βουή του ατμού, που,
δραπετεύοντας από τις λαμαρίνες, τύλιγε τα πάντα με ένα ασπριδερό σύννεφο, ενώ η καμπάνα, στο μπροστινό μέρος, χτυπούσε
δίχως σταματημό.
Επιτέλους το πλοίο έφυγε· και οι δύο όχθες, όλο καταστήματα, εργοτάξια και εργοστάσια, ξετυλίγονταν σαν δυο μακριές
κορδέλες.
Ένας νεαρός άντρας δεκαοχτώ χρονών, με μαλλιά μακριά
κι ένα σημειωματάριο στη μασχάλη, στεκόταν δίπλα στο πηδάλιο, ακίνητος. Μέσα από την ομίχλη, παρατηρούσε τα καμπαναριά, κάποια κτίρια που αγνοούσε το όνομά τους· έπειτα αγκάλιασε με μια τελευταία ματιά το νησί Σεν-Λουί, τη Σιτέ, την Παναγία των Παρισίων· και σε λίγο, καθώς το Παρίσι χανόταν,
έβγαλε έναν βαθύ αναστεναγμό.
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Ο κύριος Φρεντερίκ Μορό, που είχε πάρει προσφάτως το
απολυτήριό του, επέστρεφε στη Νοζάν-σιρ-Σεν, όπου θα ζούσε
για δυο μήνες μες στην πλήξη, πριν φύγει να κάνει τα νομικά
του. Η μητέρα του, μαζί με το απαραίτητο ποσό, τον είχε στείλει
να δει έναν συγγενή στη Χάβρη, με την ελπίδα ότι θα έκανε τον
γιο της κληρονόμο του· είχε επιστρέψει μόλις την προηγουμένη·
και μια που δεν μπόρεσε να μείνει περισσότερο στην πρωτεύουσα, αποζημίωνε τον εαυτό του, παίρνοντας τον πιο μακρινό
δρόμο για την επαρχία του.
Η φασαρία καταλάγιαζε· είχαν όλοι καθίσει· ορισμένοι ζεσταίνονταν όρθιοι γύρω από τη μηχανή, και το φουγάρο ξερνούσε με έναν ρόγχο αργό και ρυθμικό το σύννεφο του μαύρου
καπνού· τα σταγονίδια της πάχνης κυλούσαν πάνω στον χαλκό·
το κατάστρωμα έτρεμε από μια μικρή εσωτερική δόνηση και οι
δύο τροχοί, καθώς γυρνούσαν γρήγορα, χτυπούσαν το νερό.
Ο ποταμός είχε όχθες αμμουδερές. Στον δρόμο τους συναντούσαν κορμούς δέντρων που προορίζονταν για ξυλεία, και με
τη δίνη των κυμάτων άρχιζαν να κλυδωνίζονται, ή έναν άντρα
να ψαρεύει σε ένα πλεούμενο δίχως πανιά· έπειτα η ομίχλη που
πήγαινε κι ερχόταν έσβησε, ο ήλιος φάνηκε, ο λόφος που ακολουθούσε στα δεξιά τη ροή του Σηκουάνα χαμήλωσε σιγά σιγά
κι εμφανίστηκε ένας άλλος, κοντύτερα, στην αντίπερα όχθη.
Τον στεφάνωναν δέντρα ανάμεσα από σπίτια χαμηλά με στέγες ελαφρώς κεκλιμένες. Είχαν κήπους που ακολουθούσαν την
πλαγιά και τους χώριζαν φρεσκοχτισμένοι λιθόχτιστοι φράχτες,
κιγκλιδώματα, πελούζες, θερμοκήπια και μεγάλες γλάστρες με
γεράνια, τοποθετημένες ανά τακτά διαστήματα πάνω σε αναβαθμούς όπου μπορούσες να σταθείς και ν’ ακουμπήσεις. Πολλοί είναι εκείνοι που, βλέποντας αυτά τα καλαίσθητα σπίτια, τα
τόσο ήσυχα, θα ήθελαν να ήταν οι ιδιοκτήτες τους και να ζήσουν
εκεί μέχρι το τέλος της ζωής τους, μαζί με ένα καλό μπιλιάρδο,
μια βάρκα, μια γυναίκα ή κάτι άλλο που θα ήταν το όνειρό τους.
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Η πρωτόφαντη χαρά μιας εκδρομής μέσα στο νερό βοηθούσε
τα συναισθήματα να βγουν προς τα έξω. Εκείνοι που τους άρεσαν
τα αστεία τα είχαν αρχίσει κιόλας. Πολλοί τραγουδούσαν. Ο
κόσμος ήταν χαρούμενος. Έβαζαν να πιουν κανένα ποτηράκι.
Ο Φρεντερίκ σκεφτόταν το δωμάτιο που θα είχε εκεί πέρα,
σκεφτόταν το πλάνο ενός θεατρικού δράματος, θέματα για πίνακες ζωγραφικής, ερωτικά πάθη που θα του έρχονταν μελλοντικά. Πίστευε πως η ευτυχία η αντάξια της ανωτερότητας της
ψυχής του αργούσε να έρθει. Απήγγελλε μόνος του στίχους μελαγχολικούς· περπατούσε στο κατάστρωμα με βήμα γοργό·
προχώρησε μέχρι την άκρη, από τη μεριά της καμπάνας· και,
ανάμεσα σε μια παρέα με επιβάτες και ναύτες, είδε έναν κύριο
που χαριεντιζόταν με μια χωρική, ενώ έπαιζε στο χέρι του τον
σταυρό που φορούσε στο στήθος της. Ήταν ένας μπερμπάντης
καμιά σαρανταριά χρονών, με κατσαρά μαλλιά. Τον δυνατό
κορμό του έντυνε ένα μακρύ σακάκι από μαύρο βελούδο, στο
βατιστένιο πουκάμισό του έλαμπαν δύο σμαράγδια και το φαρδύ άσπρο του παντελόνι έπεφτε πάνω σε παράξενες κόκκινες
μπότες από δέρμα της Ρωσίας, στολισμένες με μπλε σχέδια.
Η παρουσία του Φρεντερίκ δεν τον ενόχλησε. Γύρισε προς
το μέρος του αρκετές φορές, κάνοντάς του νόημα με τα μάτια·
έπειτα πρόσφερε πούρα σε όλους αυτούς που ήταν γύρω του.
Αλλά η παρέα αυτή τον κούρασε, προφανώς, και πήγε πιο πέρα. Ο Φρεντερίκ τον ακολούθησε.
Η κουβέντα στην αρχή περιστράφηκε γύρω από τα διαφορετικά είδη καπνού, έπειτα, με απόλυτη φυσικότητα, στις γυναίκες. Ο κύριος με τις κόκκινες μπότες έδωσε συμβουλές στον
νεαρό άντρα· ανέπτυσσε θεωρίες, διηγιόταν ιστορίες, έφερνε
τον εαυτό του ως παράδειγμα, και όλ’ αυτά τα αράδιαζε με έναν
καλοσυνάτο τρόπο, με μια αφέλεια κωμική από την έλλειψη
ηθικού φραγμού.
Ήταν ρεπουμπλικάνος· είχε ταξιδέψει, γνώριζε εκ των ένδον
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θέατρα, εστιατόρια, εφημερίδες και όλους τους διάσημους καλλιτέχνες, που τους αποκαλούσε όλο οικειότητα με τα μικρά τους
ονόματα· μετά από λίγο ο Φρεντερίκ του εκμυστηρεύτηκε τα
σχέδιά του· εκείνος τα ενέκρινε.
Αλλά έκανε παύση προκειμένου να παρατηρήσει τον σωλήνα του φουγάρου, έπειτα έκανε στα γρήγορα έναν μακροσκελή
λογαριασμό ανάμεσα απ’ τα δόντια του ώστε να ξέρει «πόσο
έπρεπε κάθε κρούση του πιστονιού, τόσες φορές το λεπτό κ.λπ.».
Και όταν βρήκε το νούμερο, θαύμασε το τοπίο. Έλεγε πως πολύ
χαιρόταν που είχε αποδράσει από τις δουλειές του.
Ο Φρεντερίκ ένιωθε έναν κάποιο σεβασμό για κείνον και
δεν αντιστάθηκε στην επιθυμία να ρωτήσει το όνομά του. Ο
άγνωστος απάντησε χωρίς να πάρει ανάσα:
«Ζακ Αρνού, ιδιοκτήτης της Βιομηχανικής Τέχνης, στη λεωφόρο Μονμάρτρ».
Ένας υπηρέτης με χρυσό γαλόνι στο κασκέτο ήρθε και του
είπε:
«Μήπως θα επιθυμούσε ο κύριος να κατέβει; Η δεσποινίς
κλαίει».
Κι εκείνος εξαφανίστηκε.
Η Βιομηχανική Τέχνη ήταν ένας υβριδικός οίκος που περιλάμβανε ένα έντυπο για τη ζωγραφική κι ένα κατάστημα με
πίνακες. Ο Φρεντερίκ είχε δει τον τίτλο αυτό αρκετές φορές,
στην προθήκη του βιβλιοπωλείου της πατρίδας του, πάνω σε
τεράστια φυλλάδια όπου το όνομα του Ζακ Αρνού απλωνόταν
μεγαλοπρεπώς.
Ο ήλιος χτυπούσε κατακόρυφα, κάνοντας να λαμπυρίζουν
οι σιδερένιοι πίροι γύρω από τα κατάρτια, οι πλάκες της κουπαστής και η επιφάνεια του νερού καθώς σχιζόταν στην πλώρη
σε δύο αυλάκια, ξετυλίγονταν μέχρι εκεί που τελείωναν τα λιβάδια. Σε κάθε στροφή του ποταμού, έβρισκες και πάλι μπροστά
σου τις ωχρές λεύκες εν σειρά. Η εξοχή ήταν άδεια. Στον ουρα-
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νό φαίνονταν μικρά άσπρα σύννεφα ακίνητα – και η πλήξη
αόριστη και διάχυτη, νόμιζες πως έδινε μια νωθρότητα στην
πορεία του πλοίου και έκανε την όψη των ταξιδιωτών ακόμη πιο
ασήμαντη.
Εκτός από μερικούς αστούς της πρώτης θέσης, οι υπόλοιποι
ήταν εργάτες, μαγαζάτορες με τις γυναίκες τους και τα παιδιά
τους. Καθώς ήταν συνήθεια τότε το άθλιο ντύσιμο για το ταξίδι,
φορούσαν σχεδόν όλοι παλιωμένα ελληνικά φέσια ή ξεθωριασμένα καπέλα, μαύρα φτωχικά κοστούμια φθαρμένα από το
τρίψιμο του γραφείου ή ρεντιγκότες που τα κουμπιά τους άνοιγαν
μια και είχαν πολυφορεθεί στο εμπορικό κατάστημα· εδώ κι εκεί,
κάποιο γιλέκο με φαρδύ γιακά άφηνε να φανεί ένα καμποτένιο
πουκάμισο με λεκέδες από καφέ· καρφίτσες από μπρούντζο
τρυπούσαν γραβάτες κουρελιασμένες· ραμμένες λωρίδες συγκρατούσαν σοσόνια φτιαγμένα από κουρελάκια· δυο-τρεις κακομοίρηδες που κρατούσαν μπαστούνια από καλάμι με μια
δερμάτινη ταινία για χερούλι έριχναν λοξά βλέμματα και οικογενειάρχες άνοιγαν τα μάτια τους κάνοντας ερωτήσεις. Κουβέντιαζαν όρθιοι ή καθισμένοι πάνω στις αποσκευές τους· άλλοι
κοιμούνταν σε κάποια γωνιά· μερικοί έτρωγαν. Το κατάστρωμα
είχε βρομίσει με τσόφλια από καρύδια, γόπες από πούρα, φλούδες από αχλάδια, υπολείμματα από αλλαντικά που τα είχαν
φέρει στο χαρτί· τρεις επιπλοποιοί, με τα ρούχα της δουλειάς,
στέκονταν μπροστά από το κυλικείο· ένας μουσικός με την άρπα
του, κουρελής, αναπαυόταν, με τους αγκώνες ακουμπισμένους
στο όργανό του· κάθε τόσο άκουγες τον θόρυβο από το κάρβουνο στον λέβητα, μια φωνή στα ξαφνικά, το ξέσπασμα ενός γέλιου·
και ο καπετάνιος πάνω στη γέφυρα του πλοίου πήγαινε από τον
έναν υδροτροχό στον άλλο, χωρίς σταματημό. Ο Φρεντερίκ, για
να πάει στη θέση του, έσπρωξε τα κάγκελα της πρώτης θέσης
ξεβολεύοντας δυο κυνηγούς με τα σκυλιά τους.
Έμοιαζε σαν οπτασία:
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Ήταν καθισμένη, καταμεσής του πάγκου, ολομόναχη· ή τουλάχιστον δεν μπόρεσε να δει κανέναν άλλο, έτσι όπως θάμπωσαν τα μάτια του. Τη στιγμή που περνούσε, εκείνη σήκωσε το
κεφάλι· έγειρε ασυναίσθητα τους ώμους του· κι όταν απομακρύνθηκε λίγο, από την ίδια πλευρά, την κοίταξε.
Είχε ένα μεγάλο ψάθινο καπέλο, με ροζ κορδέλες που ανέμιζαν πίσω της. Τα πιασμένα μαλλιά της περνούσαν ακριβώς
δίπλα από τα έντονα φρύδια της και όπως κατέβαιναν έπειτα
πολύ χαμηλά νόμιζες πως πίεζαν τρυφερά την οβάλ γραμμή της
μορφής της. Το φόρεμά της από ανοιχτή μουσελίνα, με μικρά
πουά, ανοιγόταν σε πολλές πιέτες. Εκείνη την ώρα κάτι κεντούσε· και η ίσια μύτη, το πιγούνι, η φιγούρα της ολόκληρη ξεχώριζε στο φόντο της γαλάζιας ατμόσφαιρας.
Καθώς εκείνη παρέμενε στην ίδια στάση, εκείνος έκανε πολλές βόλτες δεξιά κι αριστερά για να μη φανεί πού το πήγαινε·
έπειτα στάθηκε κοντά στην ομπρέλα της, που ήταν ακουμπισμένη στον πάγκο, και παρίστανε πως παρατηρούσε μια βάρκα στο
ποτάμι.
Ποτέ δεν είχε ξαναδεί αυτή τη λάμψη της μελαχρινής επιδερμίδας της, τη χάρη της σιλουέτας της, αυτή τη φινέτσα των
δαχτύλων της που τα διαπερνούσε το φως. Παρατηρούσε το
καλάθι με το κέντημά της αποσβολωμένος, λες κι ήταν κάτι το
ξεχωριστό. Ποιο ήταν το όνομά της, το σπίτι της, η ζωή της, το
παρελθόν της; Ήθελε να ξέρει τα έπιπλα της κάμαράς της, όλα
τα φορέματα που είχε φορέσει, τους ανθρώπους που συναναστρεφόταν· και ο πόθος της σαρκικής κατάκτησης σχεδόν χανόταν μπροστά σε μια επιθυμία πιο βαθιά, μέσα σε μια επώδυνη περιέργεια που δεν είχε τέλος.
Εμφανίστηκε μια νέγρα, με ένα μαντίλι στο κεφάλι, κρατώντας από το χέρι ένα κοριτσάκι μεγάλο πια. Το παιδί που από
τα μάτια του κυλούσαν δάκρυα, είχε μόλις ξυπνήσει. Την πήρε
στα γόνατά της. «Η δεσποινίς δεν ήταν φρόνιμη κι ας έκλεισε
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τα εφτά πριν από λίγο καιρό: κανονικά η μαμά δεν πρέπει να
την αγαπάει· όλα της τα καπρίτσια της τα συγχωρούσαν». Και
του Φρεντερίκ του άρεσε να τα ακούει αυτά, λες κι ήταν μια
ανακάλυψη, ένα απόκτημά του.
Υπέθετε πως ήταν Ανδαλουσιανή ή Κρεολή ίσως· από τα
νησιά να είχε πάρει άραγε αυτή τη νέγρα μαζί της;
Εν τω μεταξύ, ένα μακρύ σάλι με βιολετιές ρίγες ήταν ακουμπισμένο πίσω από την πλάτη της, πάνω στην μπρούντζινη κουπαστή. Πολλές θα ήταν οι φορές που καταμεσής της θάλασσας,
τα βράδια με την υγρασία, θα τύλιξε την πλάτη της μ’ αυτό, θα
σκέπασε τα πόδια της, θα κοιμήθηκε έχοντάς το πάνω της! Καθώς όμως την τραβούσαν τα κρόσσια του, σιγά σιγά γλιστρούσε
κι ενώ πήγαινε να πέσει στο νερό, ο Φρεντερίκ έκανε ένα σάλτο και το έπιασε. Τότε εκείνη του είπε:
«Σας ευχαριστώ, κύριε».
Οι ματιές τους συναντήθηκαν.
«Είναι έτοιμη η γυναίκα μου;» φώναξε ο κύριος Αρνού καθώς
φάνηκε κάτω από το στέγαστρο της σκάλας.
Η δεσποινίδα Μαρτ έτρεξε προς το μέρος του και, κρεμασμένη από τον λαιμό του, του τραβούσε τα μουστάκια. Ακούστηκε ο ήχος μιας άρπας κι εκείνη θέλησε να πάει να δει τη μουσική· και μετά από λίγο ο μουσικός, που τον έφερε η νέγρα,
ήρθε κι αυτός στην πρώτη θέση. Ο Αρνού τον αναγνώρισε, ήταν
παλιά μοντέλο· του μίλησε στον ενικό, κάτι που προκάλεσε την
έκπληξη των παρευρισκομένων. Τέλος ο αρπιστής τίναξε τα
μαλλιά του πίσω από τους ώμους, άπλωσε τα χέρια του και
άρχισε να παίζει.
Ήταν μια ανατολίτικη ρομάντζα που μιλούσε για μαχαίρια,
λουλούδια κι αστέρια. Ο άντρας με τα κουρελιασμένα ρούχα
την τραγουδούσε με φωνή διαπεραστική· τα χτυπήματα της μηχανής έκοβαν τη μελωδία στο λάθος μέτρο· χτυπούσε τις χορδές
πιο δυνατά: εκείνες πάλλονταν και ο μεταλλικός τους ήχος νό-
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μιζες πως έβγαζε λυγμούς και το παράπονο ενός έρωτα αγέρωχου και νικημένου. Στις δύο όχθες του ποταμού, δασύλλια κατηφόριζαν μέχρι την άκρη του νερού· φυσούσε ένα δροσερό
αεράκι· η κυρία Αρνού κοίταζε μακριά, κάπως αφηρημένα.
Όταν η μουσική σταμάτησε, ανοιγόκλεισε μερικές φορές τα
βλέφαρά της, σαν να έβγαινε από όνειρο.
Ο αρπιστής τους πλησίασε ταπεινά. Ενώ ο Αρνού έψαχνε για
ψιλά, ο Φρεντερίκ άπλωσε την κλειστή του παλάμη προς το
κασκέτο και ανοίγοντάς την ντροπαλά, έβαλε μέσα ένα χρυσό
λουδοβίκειο. Δεν ήταν η ματαιοδοξία που τον έσπρωχνε να κάνει αυτή την ελεημοσύνη μπροστά της, αλλά η σκέψη μιας ευλογίας με την οποία τη συνέδεε, μια κίνηση μέσα από την ψυχή
του σχεδόν θρησκευτική.
Ο Αρνού, δείχνοντάς του τον δρόμο, τον οδήγησε με εγκαρδιότητα προς τα κάτω. Ο Φρεντερίκ είπε πως είχε μόλις γευματίσει· αντιθέτως, πέθαινε της πείνας· και δεν είχε πια ούτε δεκάρα στην τσέπη.
Έπειτα σκέφτηκε πως είχε κι εκείνος το δικαίωμα, όπως κάθε άλλος, να μείνει στην αίθουσα.
Γύρω από στρογγυλά τραπέζια, έτρωγαν αστοί ενώ ένας σερβιτόρος πήγαινε κι ερχόταν· ο κύριος και η κυρία Αρνού ήταν
στο βάθος, στα δεξιά· κάθισε στον βελούδινο καναπέ, αφού
μάζεψε μια εφημερίδα που βρισκόταν εκεί.
Εκείνοι θα έπρεπε να πάρουν στο Μοντερό την άμαξα για
τη Σαλόν. Το ταξίδι τους στην Ελβετία θα κρατούσε έναν μήνα.
Η κυρία Αρνού μάλωσε τον σύζυγό της για την αδυναμία που
είχε στο παιδί του. Της ψιθύρισε στ’ αυτί κάτι γλυκό, προφανώς,
γιατί εκείνη χαμογέλασε. Έπειτα φρόντισε να κλείσει την κουρτίνα του παραθύρου πίσω από τον λαιμό της.
Η οροφή, χαμηλή και κατάλευκη, αντανακλούσε ένα φως
σκληρό. Ο Φρεντερίκ, απέναντι, διέκρινε τη σκιά των βλεφάρων
της. Έβρεχε τα χείλη της στο ποτήρι της, θρυμμάτιζε λίγη κόρα
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στα δάχτυλά της· το μενταγιόν της με το λάπις λάζουλι, που
κρεμόταν με μια χρυσή αλυσίδα από τον καρπό της, ακουγόταν
πού και πού να χτυπά στο πιάτο της. Εκείνοι όμως που βρίσκονταν εκεί δεν φαίνονταν να το προσέχουν.
Πότε πότε από τα φινιστρίνια έβλεπες να γλιστρά μια βάρκα
που πλεύριζε το πλοίο για να πάρει ή να αφήσει επιβάτες. Οι
άνθρωποι στα τραπέζια έγερναν στα παράθυρα κι έλεγαν με το
όνομά τους τα διάφορα μέρη στις όχθες του ποταμού.
Ο Αρνού παραπονιόταν για την κουζίνα: διαμαρτυρήθηκε
εντόνως όταν είδε τον λογαριασμό, τόσο που κατάφερε και του
τον μείωσαν. Έπειτα πήρε τον νεαρό άντρα και πήγαν στο μπροστινό μέρος του πλοίου για να πιούνε γκρογκ.* Αλλά ο Φρεντερίκ επέστρεψε γρήγορα στο σημείο που ήταν η τέντα καθώς η
κυρία Αρνού βρισκόταν πάλι εκεί. Διάβαζε ένα λεπτό βιβλίο με
γκρίζο εξώφυλλο. Πού και πού οι άκρες των χειλιών της ανασηκώνονταν και το μέτωπό της φώτιζε η ευχαρίστηση της στιγμής.
Ζήλεψε εκείνον που είχε επινοήσει τα πράγματα που φαίνονταν
να της τραβούν το ενδιαφέρον. Όσο την παρατηρούσε, τόσο
ένιωθε ότι ανάμεσα σ’ εκείνη και τον ίδιο ανοιγόταν η άβυσσος.
Σκεφτόταν πως θα έπρεπε μετά από λίγο να την αποχωριστεί,
αμετάκλητα, χωρίς να της έχει αποσπάσει ούτε μια λέξη, χωρίς
να της έχει αφήσει την παραμικρή ανάμνηση!
Στα δεξιά απλωνόταν μια πεδιάδα· στ’ αριστερά ένα λιβάδι
πήγαινε να ενωθεί γλυκά με έναν λόφο, κι έβλεπες αμπέλια,
φουντουκιές, έναν μύλο μέσα στην πρασινάδα και παραπέρα
μονοπάτια, που σχημάτιζαν ζιγκ ζαγκ πάνω στον άσπρο βράχο
που ακουμπούσε στον ορίζοντα. Τι ευτυχία να ανεβαίνεις πλάι
της, με το χέρι γύρω από τη μέση της, καθώς το φόρεμά της θα
σαρώνει τα κιτρινισμένα φύλλα, και να ακούς τη φωνή της,
μέσα στην ακτινοβολία των ματιών της! Το πλοίο μπορούσε να
*

Ποτό που φτιάχνεται με ζεστό νερό, κάποιο απόσταγμα και λεμόνι.
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σταματήσει κι εκείνοι το μόνο που θα είχαν να κάνουν θα ήταν
να κατέβουν· κι αυτό το πολύ απλό πράγμα όμως ήταν τόσο
δύσκολο όσο το να κινήσεις τον ήλιο!
Λίγο πιο μακριά, φαινόταν ένα κάστρο με μυτερή στέγη και
τετράγωνους πυργίσκους. Στην πρόσοψή του απλωνόταν μια
πρασιά· και οι αλέες, σαν μαύροι θόλοι, χάνονταν κάτω από τις
φλαμουριές. Τη φαντάστηκε να περνά δίπλα στις φυλλωσιές
απ’ τους καρπίνους. Εκείνη τη στιγμή, μια νεαρή κυρία κι ένας
νεαρός άντρας ανέβηκαν τα σκαλιά, ανάμεσα από τις γλάστρες
με τις πορτοκαλιές. Έπειτα όλα χάθηκαν.
Το κοριτσάκι έπαιζε τριγύρω της. Ο Φρεντερίκ πήγε να τη
φιλήσει. Εκείνη κρύφτηκε πίσω από την υπηρέτριά της· η μητέρα της τη μάλωσε που δεν ήταν ευγενική με τον κύριο που της
είχε γλιτώσει το σάλι. Μήπως αυτός ήταν ένας έμμεσος τρόπος
να του ανοιχτεί;
Θα μου μιλήσει επιτέλους; αναρωτιόταν.
Ο χρόνος πίεζε. Τι να έκανε για να τον προσκαλέσει ο Αρνού;
Και δεν σκέφτηκε τίποτα καλύτερο από το να του δείξει τα χρώματα του φθινοπώρου, λέγοντας:
« Όπου να ’ναι έρχεται ο χειμώνας, η εποχή με τις χοροεσπερίδες και τα φιλικά δείπνα!»
Αλλά ο Αρνού ήταν απασχολημένος αποκλειστικά με τις αποσκευές του. Φάνηκε η όχθη της Σιρβίλ, οι δυο γέφυρες πλησία
ζαν, πέρασαν μπροστά από μια σχοινοποιία, έπειτα από μια
σειρά χαμηλά σπίτια· υπήρχαν, από κάτω, χύτρες με πίσσα,
σπασμένα ξύλα· μικρά παιδιά έτρεχαν πάνω στην άμμο κι έκαναν ρόδα. Ο Φρεντερίκ αναγνώρισε έναν άντρα με χωριάτικη
ζακέτα και του φώναξε:
«Βιάσου».
Έφταναν. Με δυσκολία βρήκε τον Αρνού μέσα στο πλήθος
των επιβατών και ο άλλος του είπε σφίγγοντάς του το χέρι:
«Με το καλό να ξαναϊδωθούμε, αγαπητέ κύριε!»
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Όταν βρέθηκε στην αποβάθρα, ο Φρεντερίκ γύρισε το κεφάλι του. Εκείνη ήταν όρθια κοντά στο πηδάλιο. Της έστειλε ένα
βλέμμα που προσπάθησε να βάλει μέσα του όλη του την ψυχή·
εξακολουθούσε να μένει ακίνητη, σαν να μην είχε κάνει τίποτα
εκείνος. Έπειτα, χωρίς να δώσει σημασία στον χαιρετισμό του
υπηρέτη του:
«Γιατί δεν έφερες την άμαξα μέχρι εδώ;»
Ο ανθρωπάκος προσπαθούσε να δικαιολογηθεί.
«Πόσο ανίκανος πια! Δώσ’ μου χρήματα!»
Και πήγε να φάει σε ένα πανδοχείο.
Ένα τέταρτο αργότερα θέλησε να μπει, τυχαία τάχα, στον περιφραγμένο χώρο με τις άμαξες. Θα την ξανάβλεπε, ποιος ξέρει;
Άδικος κόπος, είπε από μέσα του.
Και η άμαξα τον πήρε. Τα δυο της άλογα δεν ανήκαν και τα
δύο στη μητέρα του. Το ένα το είχε δανειστεί από τον κύριο Σαμπριόν, τον φοροεισπράκτορα, για να το ζέψει δίπλα στο δικό
της. Ο Ιζιντόρ, που είχε ξεκινήσει από την προηγουμένη, είχε
ξεκουραστεί στην Μπρε μέχρι το απόγευμα, είχε κοιμηθεί και
στο Μοντερό, κι έτσι ξεκούραστα τα άλογα τριπόδιζαν ζωηρά.
Μέχρι εκεί που έφτανε το μάτι απλώνονταν θερισμένα χωράφια. Κατά μήκος του δρόμου υπήρχαν δύο σειρές δέντρα,
ενώ οι σωροί με τα χαλίκια ακολουθούσαν ο ένας μετά τον
άλλο· και σιγά σιγά η Βιλνέβ-Σεν-Ζορζ, η Αμπλόν, η Σατιγιόν, η
Κορμπέιγ και τα άλλα μέρη, ολόκληρο το ταξίδι ερχόταν στη
θύμησή του με τρόπο τόσο καθαρό που τώρα ξεχώριζε καινούριες λεπτομέρειες, ιδιαιτερότητες πιο προσωπικές· κάτω από
την τελευταία πτυχή του φορέματός της, το πόδι της φαινόταν
μέσα σε ένα λεπτό μεταξωτό μποτίνι χρώματος καφέ· η τέντα
από καραβόπανο σχημάτιζε έναν πλατύ ουρανό πάνω από το
κεφάλι της και οι μικρές κόκκινες φούντες της μπορντούρας
έτρεμαν με το αεράκι, δίχως σταματημό.
Έμοιαζε με τις γυναίκες των ρομαντικών βιβλίων. Τίποτα δεν
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θα ήθελε να προσθέσει ούτε να αφαιρέσει από τη μορφή της. Το
σύμπαν είχε ξαφνικά γίνει πιο μεγάλο. Εκείνη ήταν το φωτεινό
σημείο όπου συνέκλιναν τα πάντα· και καθώς τον νανούριζε το
κούνημα της άμαξας, με τα βλέφαρα μισόκλειστα, το βλέμμα
προς τα σύννεφα, αφηνόταν σε μια απέραντη χαρά ονειροπόλα.
Στην Μπρε δεν περίμενε να φάνε τα άλογα τη βρόμη, προχώρησε μπροστά στον δρόμο, μοναχός του. Ο Αρνού την είχε
φωνάξει «Μαρί». Φώναξε πολύ δυνατά: «Μαρί!» Η φωνή του
χάθηκε στον αέρα.
Ένα πλούσιο πορφυρό χρώμα πυρπολούσε τον ουρανό στη
δύση. Μεγάλες θημωνιές από σιτάρι, που υψώνονταν ανάμεσα
στα άχυρα των χωραφιών, έριχναν τις γιγάντιες σκιές τους. Ένας
σκύλος, πέρα μακριά, σε ένα αγρόκτημα, άρχισε να γαβγίζει.
Ανατρίχιασε, καθώς τον έπιασε μια ανησυχία χωρίς λόγο.
Όταν τον έφτασε ο Ιζιντόρ, κάθισε εκείνος στη θέση του αμαξά. Η αδυναμία που είχε νιώσει πέρασε. Ήταν αποφασισμένος
να επισκεφθεί τους Αρνού και να πιάσει σχέσεις μαζί τους. Το
σπίτι τους λογικά θα ήταν ευχάριστο, ο Αρνού εξάλλου του άρεσε· ποιος ξέρει έπειτα; Τότε του ανέβηκε το αίμα στο πρόσωπό
του: τα μηνίγγια του βούιζαν, χτύπησε το μαστίγιό του, τράνταξε
τα γκέμια και πήγαινε τα άλογα με τέτοιον καλπασμό που ο
γέρος αμαξάς έλεγε ξανά και ξανά:
«Με το μαλακό! Με το μαλακό, σας λέω! Θα λαχανιάσουν
έτσι».
Σιγά σιγά ο Φρεντερίκ ηρέμησε κι άκουσε αυτό που του έλεγε ο υπηρέτης του.
Περίμεναν τον κύριο με μεγάλη ανυπομονησία. Η δεσποινίδα
Λουίζ είχε κλάψει γιατί ήθελε να έρθει κι εκείνη με την άμαξα.
«Και η δεσποινίς Λουίζ ποια είναι;»
«Η μικρή του κυρίου Ροκ, ξέρετε…»
«Α ναι, ξέχασα!» είπε ο Φρεντερίκ αδιάφορα.
Εν τω μεταξύ, τα άλογα δεν άντεχαν άλλο. Παραπατούσαν και
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τα δυο· και η ώρα σήμανε εννέα στο Σεν-Λοράν όταν έφτασε στην
πλατεία ντεζ Αρμ, μπροστά στο σπίτι της μητέρας του. Το σπίτι
αυτό, ευρύχωρο, με έναν κήπο που έβλεπε στην εξοχή, πρόσθετε
κάτι παραπάνω στην ευυποληψία της κυρίας Μορό, που, στο μέρος εκείνο, ήταν το πρόσωπο που έχαιρε τον μεγαλύτερο σεβασμό.
Προερχόταν από μια παλιά οικογένεια ευγενών, που είχε σβήσει πια. Τον σύζυγό της, έναν πληβείο με τον οποίο την πάντρεψαν
οι γονείς της, τον είχε βρει θάνατος από ξίφος, όσο εκείνη ήταν
έγκυος, αφήνοντάς της μια περιουσία που είχε λιγοστέψει. Δεχόταν τρεις φορές την εβδομάδα και πού και πού έδινε ένα όμορφο
δείπνο. Αλλά τα κεριά ήταν μετρημένα από πριν και περίμενε με
ανυπομονησία το ενοίκιο από τα κτήματά της. Η δυσπραγία, κρυμμένη σαν διαστροφή, την έδειχνε συγκρατημένη. Ωστόσο η αρετή της εκφραζόταν δίχως επίδειξη σεμνοτυφίας, δίχως τραχύτητα.
Η παραμικρή ελεημοσύνη της φαινόταν σαν μεγάλη αγαθοεργία.
Τη συμβουλεύονταν για την επιλογή των υπηρετών, την αγωγή
των κοριτσιών, την τέχνη της μαρμελάδας και ο επίσκοπος όταν
έκανε τις περιοδείες του έμενε σ’ εκείνη.
Η κυρία Μορό έτρεφε μεγάλες φιλοδοξίες για τον γιο της.
Δεν της άρεσε όταν άκουγε να κατηγορούν την κυβέρνηση εξαιτίας μιας προληπτικής σύνεσης. Ο γιος της θα χρειαζόταν καταρχήν προστάτες· έπειτα, χάρη στα δικά του προσόντα, θα
γινόταν κρατικός σύμβουλος, πρεσβευτής, υπουργός. Οι μεγάλες του επιτυχίες στο γυμνάσιο της Σανς δικαιολογούσαν αυτή
την έπαρση· είχε λάβει και τιμητικό βραβείο.
Όταν μπήκε στο σαλόνι, σηκώθηκαν όλοι με θόρυβο, τον
φίλησαν· και με τις πολυθρόνες και τις καρέκλες έφτιαξαν ένα
μεγάλο ημικύκλιο γύρω από το τζάκι. Ο κύριος Γκαμπλέν του
ζήτησε αμέσως τη γνώμη του για την κυρία Λαφάρζ.* Η δίκη
* Η Μαρί Λαφάρζ κατηγορήθηκε ότι δηλητηρίασε τον σύζυγό της και
καταδικάστηκε σε ισόβια καταναγκαστικά έργα. Ωστόσο η δίκη προκά-
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αυτή, η μανία της εποχής, δεν άργησε να ανάψει τη συζήτηση·
η κυρία Μορό τη σταμάτησε, προς απογοήτευση του κυρίου
Γκαμπλέν· εκείνος πίστευε πως ήταν χρήσιμη για τον νεαρό,
καθώς στο μέλλον θα γινόταν νομικός σύμβουλος, και βγήκε
από το σαλόνι πικαρισμένος.
Όλα τα περίμενε κανείς από έναν φίλο του κυρ Ροκ. Με αφορμή τον κυρ Ροκ, μίλησαν για τον κύριο Νταμπρέζ, στου οποίου
την κυριότητα είχε μόλις περάσει η έκταση της Φορτέλ. Αλλά ο
φοροεισπράκτορας τον είχε τραβήξει στην άκρη για να τον ρωτήσει τη γνώμη του για το τελευταίο έργο του κυρίου Γκιζό.* Όλοι
ήθελαν να μάθουν για τις υποθέσεις του· και η κυρία Μπενουά
ξεκίνησε επιδέξια ζητώντας να μάθει νεότερα για τον θείο του.
Πώς ήταν στην υγεία του ο καλός αυτός συγγενής; Δεν μάθαιναν
πια νέα του. Δεν είχε κάποιον μακρινό εξάδελφο στην Αμερική;
Η μαγείρισσα ανακοίνωσε πως η σούπα του κυρίου είχε σερβιριστεί. Από διακριτικότητα, είπαν να πηγαίνουν. Έπειτα, μόλις έμειναν μόνοι τους, στο σαλόνι, η μητέρα του τού είπε χαμηλόφωνα:
λεσε έντονη διαμάχη γιατί δεν αποδεικνυόταν επαρκώς η ενοχή της καθώς
υπήρχε το ενδεχόμενο να επρόκειτο για τροφική δηλητηρίαση. Πέραν των
άλλων, είναι ενδιαφέρουσα και η ανάμειξη των επιστημόνων της εποχής
στη δίκη αλλά και στη δημόσια συζήτηση. Η συγκεκριμένη υπόθεση είχε
αποτυπωθεί σε τέτοιο βαθμό στη συλλογική μνήμη που το 1938 αποτέλεσε
θέμα κινηματογραφικής ταινίας.
* Ο Φρανσουά Γκιζό, ιστορικός και πανεπιστημιακός, υπήρξε το σημαντικότερο πολιτικό στέλεχος της βασιλείας του Λουδοβίκου-Φίλιππου. Στην
πολιτική είχε αναμειχθεί ήδη κατά την Παλινόρθωση εκφράζοντας τους
μετριοπαθείς υποστηρικτές της Συνταγματικής Μοναρχίας που τοποθετούνταν στο κέντρο, μεταξύ δηλαδή των ακραίων βασιλοφρόνων, οπαδών του
Παλαιού Καθεστώτος, και των ρεπουμπλικάνων. Το έργο του που εκδόθηκε το 1840, και άρα θα ήταν το τελευταίο του τη στιγμή που εκτυλίσσεται
αυτή η συζήτηση, είναι το Βίος, αλληλογραφία και γραπτά του Ουάσινγκτον.
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«Λοιπόν;»
Ο ηλικιωμένος θείος τον είχε υποδεχτεί πολύ εγκάρδια, αλλά χωρίς να δείξει τις προθέσεις του.
Η κυρία Μορό αναστέναξε.
Πού να βρίσκεται εκείνη τώρα; σκέφτηκε.
Η άμαξα προχωρούσε και, τυλιγμένη μάλλον στο σάλι της,
στήριζε στο ύφασμα του κουπέ το όμορφο κοιμισμένο κεφάλι της.
Ανέβαιναν στα δωμάτιά τους όταν ένα παιδί από τον Κύκνο
του Σταυρού * έφερε ένα σημείωμα.
«Τι είναι λοιπόν;»
«Ο Ντελοριέ είναι που με θέλει» είπε.
«Α, ο συμμαθητής σου» έκανε η κυρία Μορό, χαμογελώντας
περιφρονητικά. «Ωραία ώρα διάλεξε, αλήθεια!»
Ο Φρεντερίκ ζυγιαζόταν. Αλλά η φιλία αποδείχτηκε ισχυρότερη. Πήρε το καπέλο του.
«Τουλάχιστον, μην αργήσεις!» είπε η μητέρα του.

*

Πραγματικό όνομα πανδοχείου στη Νοζάν.

2

Ο πατέρας του Σαρλ Ντελοριέ, πρώην λοχαγός που παραιτή-

θηκε το 1818, είχε επιστρέψει στη Νοζάν για να παντρευτεί και
με τα χρήματα της προίκας είχε αγοράσει μια θέση κλητήρα
που μετά βίας του εξασφάλιζε τα προς το ζην. Πικραμένος από
τις πολλές αδικίες, από τα παλιά του τραύματα, αλλά και εσαεί
νοσταλγός του αυτοκράτορα, ξεσπούσε στο περιβάλλον του τον
θυμό που τον έπνιγε. Λίγα παιδιά είχαν φάει τόσο ξύλο όσο ο
γιος του. Ο μικρός όμως δεν πτοούνταν κι ας τον έδερναν. Στη
μητέρα του, όταν προσπαθούσε να μπει ανάμεσα, της φερόταν
το ίδιο άσχημα. Τελικά ο λοχαγός τον έβαλε στο γραφείο του
και όλη τη μέρα τον είχε σκυμμένο πάνω στο θρανίο, να αντιγράφει δικαστικές πράξεις, εξαιτίας του οποίου ο δεξιός ώμος
του έγινε αισθητά πιο δυνατός νομίζω από τον άλλο.
Το 1833, κατά την προτροπή του κυρίου προέδρου, ο λοχαγός πούλησε το γραφείο του. Η γυναίκα του πέθανε από καρκίνο. Εκείνος πήγε να ζήσει στην Ντιζόν: έπειτα έγινε έμπορος
ανδρών* στην Τρουά· κι αφού κατάφερε να εξασφαλίσει μερι* Εκείνη την εποχή η στρατολόγηση γινόταν με κλήρο, οπότε ο νέος
άντρας που θα κληρωνόταν είχε τη δυνατότητα να βρει αντικαταστάτη επ’
αμοιβή.
| 38
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κή υποτροφία για τον Σαρλ, τον έβαλε στο γυμνάσιο της Σανς,
όπου ο Φρεντερίκ τον κατάλαβε ποιος ήταν. Αλλά ο ένας ήταν
δώδεκα κι ο άλλος δεκαπέντε· άλλωστε τους χώριζαν χίλιες
διαφορές ως προς τον χαρακτήρα αλλά και την καταγωγή.
Ο Φρεντερίκ είχε στη σιφονιέρα του ό,τι μπορούσε κανείς
να φανταστεί, πράγματα εξεζητημένα· ένα νεσεσέρ με τα απαραίτητα της τουαλέτας του, για παράδειγμα. Του άρεσε να κοιμάται αργά το πρωί, να κοιτάζει τα χελιδόνια, να διαβάζει θεατρικά έργα, ενώ νοσταλγούσε τις περιποιήσεις του σπιτιού και
έβρισκε σκληρή τη ζωή στο γυμνάσιο.
Στον γιο του κλητήρα φαινόταν καλή. Μελετούσε τόσο πολύ
που στο τέλος της δεύτερης χρονιάς πέρασε στην τετάρτη τάξη.
Ωστόσο, λόγω της φτώχειας του αλλά και του εριστικού του
χαρακτήρα, τον περιέβαλλε μια σιωπηρή αντιπάθεια. Πάντως,
όταν, μια φορά, ένας υπηρέτης τον αποκάλεσε γιο ζητιάνου, την
ώρα που έκαναν διάλειμμα οι μεσαίες τάξεις, εκείνος τον άρπαξε από τον λαιμό και αν δεν παρενέβαιναν τρεις βοηθοί δάσκαλοι θα τον σκότωνε. Ο Φρεντερίκ, γεμάτος θαυμασμό, τον
έσφιξε στην αγκαλιά του. Από κείνη τη μέρα το δέσιμό τους
υπήρξε ολοκληρωτικό. Η στοργή ενός μεγάλου κολάκευσε, το
δίχως άλλο, τη ματαιοδοξία του μικρού, και ο άλλος δέχτηκε
όλο χαρά την αφοσίωση που του πρόσφεραν.
Ο πατέρας του, κατά τη διάρκεια των διακοπών, τον άφηνε
στο γυμνάσιο. Μια μετάφραση του Πλάτωνα, που την άνοιξε
τυχαία, τον ενθουσίασε. Τότε παθιάστηκε με τις μελέτες μεταφυσικής· και η πρόοδός του ήταν ταχεία, γιατί τις προσέγγιζε
με νεανικό σθένος και με την υπεροψία μιας διάνοιας που απελευθερώνεται· ο Ζουφρουά, ο Κουζέν, ο Λορομιγκιέρ, ο Μαλμπράνς, οι Σκότοι,* ό,τι είχε και δεν είχε η βιβλιοθήκη πέρασε
* Πρόκειται για τους Σκότους φιλόσοφους του Διαφωτισμού Τόμας Ράιντ
και Ντάγκαλντ Στιούαρτ.
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από τα χέρια του. Χρειάστηκε να κλέψει το κλειδί για να παίρνει και να διαβάζει βιβλία.
Η ψυχαγωγία του Φρεντερίκ δεν ήταν τόσο σοβαρή. Σχεδία
σε στην οδό των Τριών Μάγων τη γενεαλογία του Χριστού, που
ήταν σκαλισμένη πάνω σε έναν στύλο, έπειτα τη θύρα του καθεδρικού. Μετά τα μεσαιωνικά δράματα, έπιασε τα απομνημονεύματα: Φρουασάρ, Κομίν, Πιερ ντε λ’ Ετουάλ, Μπραντόμ.*
Οι εικόνες που έφερναν στο μυαλό του οι αναγνώσεις αυτές
τον κατακυρίευαν τόσο που ένιωθε την ανάγκη να τις φτιάξει κι
εκείνος. Φιλοδοξούσε να γίνει μια μέρα ο Γουόλτερ Σκοτ της
Γαλλίας. Ο Ντελοριέ στοχαζόταν πάνω σε ένα ευρύ φιλοσοφικό
σύστημα που θα είχε εφαρμογές σ’ ένα απώτερο μέλλον.
Συζητούσαν για όλα αυτά στα διαλείμματα, μπροστά από την
ηθοπλαστική επιγραφή κάτω από το ρολόι· σιγοκουβέντιαζαν
στο παρεκκλήσι αψηφώντας τον Άγιο Λουδοβίκο· έκαναν όνειρα μέσα στον κοιτώνα, ο οποίος έβλεπε σ’ ένα νεκροταφείο που
υπήρχε χαμηλότερα. Τις μέρες του περιπάτου πήγαιναν πίσω
από τους άλλους και μιλούσαν αδιάκοπα.
Μιλούσαν για κείνα που θα έκαναν αργότερα, όταν θα τελείωναν το γυμνάσιο. Πρώτον, θα πραγματοποιούσαν ένα μεγάλο ταξίδι με χρήματα από την περιουσία του Φρεντερίκ που
θα ερχόταν στην κυριότητά του όταν εκείνος θα ενηλικιωνόταν.
Έπειτα θα επέστρεφαν στο Παρίσι, θα δούλευαν μαζί, δεν θα
άφηναν ποτέ ο ένας τον άλλο – και, σαν ξεκούραση από τη
δουλειά τους, θα είχαν τους έρωτές τους με πριγκίπισσες μέσα
σε μπουντουάρ όλο σατέν ή θα ρίχνονταν σε κραιπάλες με διά
σημες εταίρες. Στα κύματα της ελπίδας έρχονταν να προστεθούν
οι αμφιβολίες. Μετά από κρίσεις φλύαρης χαράς, έπεφταν σε
βαθιά σιωπή.
Τα καλοκαιρινά βράδια, όταν είχαν περπατήσει για ώρα σε
*

Συγγραφείς που έζησαν μεταξύ 14ου και 17ου αιώνα.
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δρομάκια όλο πέτρες δίπλα στα αμπέλια ή στον μεγάλο δρόμο
μέσα στα χωράφια, και όταν τα σιτάρια κυμάτιζαν στον ήλιο,
ενώ οι μυρωδιές της αγγελικής σκορπούσαν στον αέρα, ένα
πνίξιμο τους έπιανε και ξάπλωναν ανάσκελα, ζαλισμένοι, μεθυσμένοι. Οι άλλοι, με τα πουκάμισα μόνο, αγωνίζονταν κατά
ομάδες στο τρέξιμο ή πετούσαν αετούς. Ο επιστάτης τούς φώναζε. Επέστρεφαν, μέσα από κήπους που τους έκοβαν μικρά
ρυάκια, έπειτα έπαιρναν να κάνουν τον περίπατο γύρω από τα
παλαιά τείχη, κάτω από τη σκιά τους· στους έρημους δρόμους
αντηχούσαν τα βήματά τους· η καγκελόπορτα άνοιγε, ανέβαιναν
τη σκάλα· και ήταν θλιμμένοι όπως μετά από μεγάλη κραιπάλη.
Ο κύριος επιτηρητής ισχυριζόταν πως ο ένας ξεσήκωνε τον
άλλο. Ωστόσο αν ο Φρεντερίκ διάβασε στις μεγάλες τάξεις, αυτό έγινε χάρη στις προτροπές του φίλου του· και κατά τις διακοπές του 1837, τον πήγε στη μητέρα του.
Ο νεαρός δεν άρεσε στην κυρία Μορό. Έφαγε με το παραπάνω, αρνήθηκε να πάει στη λειτουργία της Κυριακής, έλεγε
λόγια των ρεπουμπλικάνων· τέλος, ήταν πεπεισμένη πως είχε
πάει τον γιο της σε μέρη ανήθικα. Η σχέση τους τέθηκε υπό
παρακολούθηση. Εκείνοι δέθηκαν ακόμα περισσότερο· και ο
αποχαιρετισμός υπήρξε οδυνηρός όταν ο Ντελοριέ, τον επόμενο χρόνο, έφυγε από το γυμνάσιο και πήγε να σπουδάσει νομικά στο Παρίσι.
Ο λοχαγός, που τότε είχε ένα μαγαζί με μπιλιάρδο στη Βιλνόξ,
έγινε έξω φρενών όταν ο γιος του τού ζήτησε την περιουσία που
δικαιούνταν από τη μητέρα του, και μάλιστα του έκοψε ό,τι του
έδινε για τα προς το ζην, χωρίς δεύτερη κουβέντα. Αλλά καθώς
ήθελε να διεκδικήσει αργότερα μια καθηγητική έδρα στη Νομική Σχολή και δεν είχε χρήματα, ο Ντελοριέ δέχτηκε μια θέση
γραμματέα σε έναν δικηγόρο στην Τρουά. Με στερήσεις, θα
μπορούσε να εξοικονομήσει τέσσερις χιλιάδες φράγκα· και,
ακόμη κι αν δεν μπορούσε να πάρει τίποτα από τη μητρική

42 | ΓΚΙΣΤΑΒ ΦΛΟΜΠΕΡ

κληρονομιά, θα είχε πάντα μια ανεξάρτητη δουλειά για τρία
χρόνια, περιμένοντας να διοριστεί. Έπρεπε λοιπόν να εγκαταλείψει το παλιό τους σχέδιο να μείνουν μαζί στην πρωτεύουσα,
προς το παρόν τουλάχιστον.
Ο Φρεντερίκ έσκυψε το κεφάλι. Ήταν το πρώτο όνειρό του
που ναυαγούσε.
«Μη στενοχωριέσαι» είπε ο γιος του λοχαγού, «η ζωή είναι
μεγάλη κι εμείς είμαστε νέοι. Θα ’ρθω να σε βρω! Σταμάτα να
το σκέφτεσαι!»
Τον έπιασε και τον ταρακούνησε, και για να τον κάνει να
ξεχαστεί τον ρωτούσε για το ταξίδι του.
Ο Φρεντερίκ δεν είχε και πολλά πράγματα να πει. Στη θύμηση της κυρίας Αρνού όμως, η θλίψη του εξανεμίστηκε. Δεν
μίλησε για κείνη, μια ντροπή τον συγκράτησε. Αντιθέτως, είπε
πολλά για τον Αρνού, μεταφέροντας τα λόγια του, τους τρόπους
του, τις σχέσεις του, και ο Ντελοριέ τον παρακίνησε να καλλιεργήσει τη γνωριμία αυτή.
Ο Φρεντερίκ δεν είχε γράψει τίποτα τον τελευταίο καιρό· το
λογοτεχνικό του γούστο είχε αλλάξει: πάνω απ’ όλα λογάριαζε
το πάθος: ο Βέρθερος, ο Ρενέ, ο Φρανκ, ο Λάρα, η Λέλια* κι
άλλοι πιο μέτριοι τον ενθουσίαζαν εξίσου. Κάποτε κάποτε η
μουσική τού φαινόταν η μόνη ικανή να εκφράσει την εσωτερική του ταραχή· ή, πάλι, τον κυρίευε η επιφάνεια των πραγμάτων και ήθελε να ζωγραφίσει. Είχε συνθέσει, πάντως, στίχους·
ο Ντελοριέ τους βρήκε πολύ ωραίους, αλλά δίχως να ζητήσει
κι άλλους.
Όσο για κείνον, δεν τον τραβούσε πια η μεταφυσική. Τον
απασχολούσαν η κοινωνική οικονομία και η Γαλλική Επανάσταση. Προς το παρόν, ήταν ένα ντερέκι είκοσι δύο ετών, αδύ* Πρόκειται για ρομαντικούς ήρωες των Γκαίτε, Σατομπριάν, Μισέ, Μπάι
ρον και της Ζορζ Σαντ αντίστοιχα.
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νατο, με μεγάλο στόμα και ύφος αποφασιστικό. Εκείνο το βράδυ φορούσε ένα παλιωμένο παλτό από καμπαρντίνα· και τα
παπούτσια του ήταν άσπρα από τη σκόνη, γιατί είχε έρθει από
το Βιλνόξ με τα πόδια, μόνο και μόνο για να δει τον Φρεντερίκ.
Ο Ιζιντόρ τους πλησίασε. Η κυρία παρακαλούσε τον κύριο
να επιστρέψει και, καθώς φοβόταν πως θα κρύωνε, του έστελνε
το παλτό του.
« Έλα, μείνε!» είπε ο Ντελοριέ.
Και συνέχισαν να περπατούν στα δυο γεφύρια, από τη μια
άκρη στην άλλη, τα οποία καταλήγουν να ακουμπούν πάνω σε
ένα στενό νησί, ανάμεσα στο κανάλι και το ποτάμι.
Όταν βάδιζαν από τη μεριά του Νοζάν, είχαν μπροστά τους
μια συστάδα σπιτιών σε μια μικρή κατωφέρεια· στα δεξιά, φαινόταν η εκκλησία πίσω από τους ξύλινους μύλους που οι στρόφιγγές τους ήταν κλειστές· και, στ’ αριστερά, οι φράχτες με
τους θάμνους, κατά μήκος του ποταμού, σχημάτιζαν τα όρια
κάποιων κήπων που τους διέκρινες με δυσκολία. Όμως, από
την πλευρά του Παρισιού, ο μεγάλος δρόμος πήγαινε ευθεία
κάτω και τα λιβάδια χάνονταν μακριά, μέσα στη νυχτερινή
καταχνιά. Ήταν σιωπηλή με μια λευκή φωτεινότητα. Οι μυρωδιές από υγρά φυλλώματα έφταναν μέχρις εκείνους· η πτώση
του νερού από την εκτροπή, εκατό βήματα πιο μακριά, μουρμούριζε, μ’ εκείνον τον έντονο και γλυκό ήχο που κάνουν τα
κύματα στο σκοτάδι.
Ο Ντελοριέ κοντοστάθηκε και είπε:
«Αυτοί οι απλοί άνθρωποι που κοιμούνται ήσυχοι, περίεργο
πράγμα! Υπομονή! Ετοιμάζεται ένα νέο ’89! Κουραστήκαμε από
τα συντάγματα, τις χάρτες, τα κόλπα και τα ψέματα! Αχ, και να
’χα μια εφημερίδα ή ένα βήμα πώς θα σας τα ξετίναζα όλα
αυτά! Αλλά για ό,τι και να κάνεις, χρειάζονται χρήματα! Τι κατάρα κι αυτή να είσαι γιος καφετζή και να χάνεις τα νιάτα σου
ίσα για να βγάλεις το ψωμί σου!»
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Έσκυψε το κεφάλι, δάγκωσε τα χείλια, ενώ τουρτούριζε μες
στο λεπτό του ρούχο.
Ο Φρεντερίκ του έριξε το μισό του παλτό στους ώμους. Τυλίχτηκαν έτσι κι οι δυο μαζί· και κρατημένοι από τη μέση, περπατούσαν σκεπασμένοι, πλάι πλάι.
«Πώς θες να ζήσω εκεί πέρα χωρίς εσένα;» έλεγε ο Φρεντερίκ.
Η πικρία του φίλου του ξανάφερε τη θλίψη του.
«Κάτι θα μπορούσα να κάνω με μια γυναίκα που θα μ’ αγαπούσε… Γιατί γελάς, ο έρωτας είναι η τροφή και το οξυγόνο του
πνεύματος. Οι δυνατές συγκινήσεις παράγουν μεγάλα έργα.
Όσο για να βρω αυτή που θα ’θελα, το ξεχνώ! Άλλωστε, αν ποτέ τη βρω, θα μ’ απορρίψει. Είμαι από κείνη τη ράτσα των απόκληρων, και θα σβήσω με έναν θησαυρό που δεν ξέρω αν θα
είναι από στρας ή από διαμάντια».
Πάνω στο πλακόστρωτο απλώθηκε η σκιά κάποιου, ενώ την
ίδια στιγμή ακούστηκαν τα παρακάτω λόγια:
«Χαίρετε, κύριοι!»
Εκείνος που τα πρόφερε ήταν ένας άντρας κοντός, που φορούσε μια φαρδιά καφέ ρεντιγκότα κι ένα κασκέτο που κάτω
από το γείσο του ξεπρόβαλλε μια σουβλερή μύτη.
«Ο κύριος Ροκ;» είπε ο Φρεντερίκ.
«Ο ίδιος!» απάντησε η φωνή.
Ο κάτοικος αυτός της Νοζάν δικαιολόγησε την παρουσία του
λέγοντας ότι πήγαινε να ελέγξει τις παγίδες που είχε βάλει για
τους λύκους, στο περιβόλι του, κοντά στο νερό.
«Γυρίσατε λοιπόν στην πατρίδα σας; Μπράβο! Μου το είπε
η κορούλα μου. Από υγεία, είστε πάντα καλά, ελπίζω. Δεν φεύγετε κιόλας…»
Κι απομακρύνθηκε, αποθαρρυμένος, προφανώς, από την
αντίδραση του Φρεντερίκ.
Πράγματι, η κυρία Μορό δεν τον συναναστρεφόταν· αυτός
ο κυρ Ροκ ζούσε αστεφάνωτος με την υπηρέτριά του και δεν τον

ΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ | 45

είχαν σε εκτίμηση, μολονότι παράγοντας* στις εκλογές και διαχειριστής του κυρίου Νταμπρέζ.
«Ο τραπεζίτης που μένει στην οδό Ανζού;» είπε ο Ντελοριέ·
«ξέρεις τι πρέπει να κάνεις, φιλαράκο;»
Ο Ιζιντόρ τους διέκοψε για άλλη μια φορά. Είχε εντολή να
πάει πίσω τον κύριο Φρεντερίκ, το δίχως άλλο. Η κυρία ανησυχούσε που έλειπε.
«Καλά, καλά! Πάμε» είπε ο Ντελοριέ· «δεν θα το ξενυχτήσει
κιόλας».
Κι όταν ο υπηρέτης έφυγε:
«Θα πρέπει να παρακαλέσεις αυτόν τον γέρο να σε συστήσει
στους Νταμπρέζ· είναι εξαιρετικά χρήσιμο να συχνάζεις σε σπίτι πλουσίων! Αφού έχεις μαύρο κοστούμι και γάντια, να το εκμεταλλευτείς! Πρέπει να μπεις σ’ αυτόν τον κόσμο! Θα με βάλεις
κι εμένα αργότερα. Πρόκειται για εκατομμυριούχο, σκέψου!
Φρόντισε να του αρέσεις, και στη γυναίκα του επίσης. Να γίνεις
εραστής της!»
Ο Φρεντερίκ δυσανασχέτησε.
«Μα εδώ σου μιλώ για συνηθισμένα πράγματα! Θυμήσου τον
Ραστινιάκ στην Ανθρώπινη κωμωδία!** Θα τα καταφέρεις, είμαι
σίγουρος!»
Ο Φρεντερίκ είχε τόση εμπιστοσύνη στον Ντελοριέ που αναστατώθηκε, και ξεχνώντας την κυρία Αρνού ή συμπεριλαμβάνοντάς την στην πρόγνωση που είχε γίνει για την άλλη, δεν
άντεξε και χαμογέλασε.
Ο γραμματέας πρόσθεσε:
«Τελευταία συμβουλή: να περάσεις τις εξετάσεις σου! Ένας
* Δανειστήκαμε από τον Παναγιώτη Μουλλά την ωραία απόδοση της
λέξης croupier, που παλιότερα σήμαινε βοηθός ενός παίκτη τυχερού παιχνιδιού. Η χρήση εδώ φυσικά είναι μεταφορική.
** Βλ. Επίμετρο, σ. 619.
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τίτλος πάντα χρειάζεται – και να μου αφήσεις πια τους καθολικούς και τους σατανικούς ποιητές σου, που είναι τόσο μπροστά
στη φιλοσοφία όσο ήταν ο κόσμος τον 12ο αιώνα. Είναι χαζό
να απελπίζεσαι. Άτομα πολύ σημαντικά δυσκολεύτηκαν στην
αρχή ακόμα περισσότερο, με πρώτο τον Μιραμπό.* Εξάλλου ο
χωρισμός μας δεν θα είναι για πολύ. Θα πνίξω αυτό το κάθαρμα τον πατέρα μου. Είναι ώρα να γυρίσω πίσω, γεια σου! Έχεις
εκατό δεκάρες να πληρώσω το βραδινό μου;»
Ο Φρεντερίκ του έδωσε δέκα φράγκα, ό,τι είχε μείνει από
το ποσό που είχε πάρει το πρωί από τον Ιζιντόρ.
Την ίδια στιγμή, είκοσι οργιές από τη γέφυρα, στην αριστερή
όχθη, στον φεγγίτη ενός χαμηλού σπιτιού έλαμπε ένα φως.
Ο Ντελοριέ το πρόσεξε. Τότε, είπε με στόμφο, βγάζοντας το
καπέλο του:
«Αφροδίτη, βασίλισσα των αιθέρων, χαίρεται! Η Ένδεια όμως
είναι η μητέρα της Σύνεσης!»**
Η νύξη αυτή σε μια περιπέτεια των δυο τους τούς έφτιαξε το
κέφι. Γελούσαν δυνατά, καταμεσής του δρόμου.
Έπειτα, αφού εξόφλησε το πανδοχείο, ο Ντελοριέ συνόδευσε
τον Φρεντερίκ μέχρι το σταυροδρόμι του Οτέλ-Ντιε· και αφού
αγκαλιάστηκαν παρατεταμένα, οι δύο φίλοι χώρισαν.

* Ο κόμης ντε Μιραμπό ήταν διάσημος ρήτορας και πολιτικός κατά τη
Γαλλική Επανάσταση με ταραχώδη ζωή. Γεννήθηκε δύσμορφος και είχε
πολύ κακές σχέσεις με τον πατέρα του.
** Τα αινιγματικά αυτά λόγια του Ντελοριέ θα βρουν την ερμηνεία τους
στις τελευταίες παραγράφους του βιβλίου.

ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ
Υπεύθυνος σειράς: Δημήτρης Στεφανάκης

Στη σειρά Μεγάλες αφηγήσεις εντάσσονται έργα-ορόσημα της
παγκόσμιας πεζογραφίας∙ έργα συγγραφέων που έσπασαν το φράγμα
του χρόνου και αξίζει να διαβάζονται από όλους ως μέρος μιας
συναρπαστικής επικαιρότητας που μας αφορά.

Βασισμένη στο νεανικό πάθος του ίδιου του συγγραφέα για μία μεγαλύτερη
γυναίκα, η Αισθηματική αγωγή χαρακτηρίστηκε από τον Φλομπέρ ως «η
ηθική ιστορία των αντρών της γενιάς μου». Στο βιβλίο αφηγείται τις ερωτικές
περιπέτειες του Φρεντερίκ Μορό, φοιτητή νομικής, ο οποίος επιστρέφοντας
από το Παρίσι στη Νορμανδία ερωτεύεται την κυρία Αρνού που είναι αρκετά
χρόνια μεγαλύτερή του. Αυτή είναι η αρχή ενός έρωτα που θα διαρκέσει μια
ολόκληρη ζωή. Ο Φρεντερίκ αποκτά φιλικές σχέσεις με τον σύζυγό της, έναν
επιχειρηματία με μεγάλη επιρροή, και καθώς οι πορείες τους διασταυρώνονται
ξανά και ξανά στη διάρκεια των χρόνων, η κυρία Αρνού παραμένει ο αιώνιος,
ανεκπλήρωτος έρωτας του Μορό.
Συνδυάζοντας την ερωτική ιστορία, την ιστορική αλήθεια και τη σάτιρα,
η Αισθηματική αγωγή είναι όχι μόνο ένα από τα σημαντικότερα γαλλικά
μυθιστορήματα του 19ου αιώνα αλλά και της παγκόσμιας λογοτεχνίας.
Ένα έργο προορισμένο να ενισχύσει την πολιτική και κοινωνική επιστήμη της
εποχής μας.
Maxime Du Camp, συγγραφέας

ISBN: 978-618-03-2190-6

Βοηθ. Κωδ. Μηχ/σης: 82190

