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Η πρώτη σελίδα της πρωτότυπης έκδοσης του βιβλίου, που κυκλοφόρησε 
από την Εκδοτική Εταιρία Χ. Μιχαλακέας και Σία, το 1958.



ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ της Α  ́έκδοσης

Το βιβλίο Η Παναγία των Παρισίων του Βίκτωρα Ουγκώ απο-
τελεί μέρος της σειράς «Παγκόσμια Κλασική Λογοτεχνία». Πρω-
τοεκδόθηκε σε ελληνική μετάφραση το 1958 από την Εκδοτική 
Εταιρία Χ. Μιχαλακέας και Σία, και στη συνέχεια από τις Εκδό-
σεις Αφών Ζυριχίδη Ο.Ε., το 1968, με αξιόλογους συντελεστές στη 
μετάφραση και την επιμέλεια του κειμένου, και σημείωσε μεγάλη 
επιτυχία, όπως και τα άλλα βιβλία της ίδιας σειράς. 

Σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να επανεκδώσουμε πολ-
λά από τα αριστουργήματα αυτής της σειράς της παγκόσμιας 
λογοτεχνίας, έργα όπως των: Βίκτωρος Ουγκώ, Εμίλ Ζολά, Ονορέ 
ντε Μπαλζάκ, Καρόλου Ντίκενς, Δάντη, Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι, 
Λέοντος Τολστόι κ.ά. 

Στη νέα αυτή έκδοση, οι παρεμβάσεις που κάναμε περιορίστη-
καν στις ορθογραφικές διορθώσεις και στο τονικό σύστημα, προς 
διευκόλυνση ιδιαίτερα των νέων αναγνωστών. 

Ευχαριστούμε, τέλος, όσους συνέβαλαν στην έκδοση αυτού του 
βιβλίου, και ιδιαίτερα τους Αφούς Ζυριχίδη για την παραχώρηση 
του υλικού, καθώς και τη μεταβίβαση στις εκδόσεις μας όλων των 
δικαιωμάτων αυτής της σειράς, που είχαν περιέλθει σ’ αυτούς 
από την Εκδοτική Εταιρία Χ. Μιχαλακέας και Σία το 1968.

Αντώνης Μαλλιάρης

Η β  ́ αυτή έκδοση του βιβλίου σενέπεσε με τη μεγάλη 
πυρκαγιά και καταστροφή που υπέστη ο καθεδρικός ναός, 
το σημαντικό αυτό μνημείο στο οποίο ο συγγραφέας του 
βιβλίου Βίκτωρ Ουγκώ αναφέρεται με λεπτομέρειες και 
ιδιαίτερο σεβασμό.



O καθεδρικός ναός της Παναγίας των Παρισίων.



ΒΙΚΤΩΡ ΟΥΓΚΩ 
Η ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ

του ΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΑ

Σ
αν μια μεγαλη ψυχη, που αναζητα με πάθος την αλήθεια 
για τα βασικά προβλήματα της ζωής και αγωνίζεται να 
αποκαλύψει αυτή την αλήθεια στον κόσμο, έτσι πρέ-
πει να δούμε τον Βίκτωρα Ουγκώ. Μα όλοι ξέρουμε 

πόσες δυσκολίες αντιμετωπίζει, υποκειμενικές και αντικειμενι-
κές, όποιος θέλει να καταπιαστεί με την αλήθεια –το «φως της 
αστραπής». Και βρήκε πάρα πολλές δυσκολίες κι από τις δυο 
αυτές κατηγορίες στον δρόμο του για την αλήθεια ο φιλόσοφος, 
ο στοχαστής κι ανθρωπιστής συγγραφέας των «Αθλίων».

Γεννήθηκε στην Μπεζανσόν, παλιά πρωτεύουσα της 
Φρανς-Κοντέ, στην ανατολική Γαλλία, στις «7 του Ανεμώδους, 
του Έτους 10ου της Δημοκρατίας», δηλαδή το 1802, στις 26 
Φεβρουαρίου, τρίτο και τελευταίο παιδί του ταγματάρχη τότε 
κι αργότερα στρατηγού του Ναπολέοντα, Λεοπόλ-Σιζισμπέρ 
Ουγκώ και της Σοφίας Τρεμπυσέ, που είχαν άλλους δυο γιους, 
τον Άβελ (1798) και τον Ευγένιο (1800). Οι γονιοί του είχαν κά-
νει πολιτικό γάμο (το 1797) και τα παιδιά τους δεν πήραν ποτέ 
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το «βάπτισμα της Εκκλησίας», ενώ δέχθηκαν στο σπίτι τους, 
από τους συγγενείς του πατέρα και προπαντός της μητέρας, τις 
πιο διαφορετικές θρησκευτικές επιδράσεις. Η Σοφία Τρεμπυσέ 
«δίδαξε» σίγουρα στον μικρό της Βίκτωρα-Μάριο, μαζί με τη 
μοναρχική πίστη κι εκείνον τον αόριστο και διάχυτο θεϊσμό, που 
δεσπόζει στη γενική ατμόσφαιρα του έργου του.

Γιατί ενώ η πατρική οικογένεια βαστάει από τραχιούς και 
γερούς Λωραινούς, καλλιεργητές και βιοτέχνες, κι ο παππούς 
Ζοζέφ Ουγκώ, μαραγκός στο Νανσύ, χαρακτηρίζεται επίσημα 
«τέλειος δημοκράτης» κι έχει πολλά από τα εννιά παιδιά του 
εθελοντές στον στρατό της Δημοκρατίας, η μητέρα του ποιητή 
είναι φανατική μοναρχική, βρίσκεται σε αδιάκοπη διαμάχη με 
τον πατέρα, δεν χάνει την ευκαιρία να τον μειώνει στα μάτια 
των παιδιών της και ευνοεί κάθε μηχανορραφία, ακόμα και μια 
στρατιωτική συνωμοσία κατά του Ναπολέοντα. Κόρη εφοπλιστή 
από τη Ναντ, γυναίκα δυνατή και θεληματική, με γερό και θετι-
κό μυαλό, μα δίχως πολλές ευαισθησίες, φαίνεται πως αρκετά 
γρήγορα έπαψε να αισθάνεται αφοσίωση για τον άντρα της, 
που άλλωστε έλειπε συχνά υπηρετώντας στις διάφορες γωνιές 
της Ευρώπης, σύμφωνα με τις διαταγές του Βοναπάρτη· και 
αργότερα, παραμελούσε γενικά την οικογένειά του, από αδυ-
ναμία στην ερωμένη του και μελλοντική δεύτερη σύζυγό του. 
Ώστε καθώς θα γράψει στα 1834 με πολύ προσωπικό τόνο σε 
μια μελέτη του ο ποιητής, «πατέρας, μάνα... ό,τι αγκαλιάζει 
και στηρίζει τη ζωή του ανθρώπου στη νόμιμη και φυσική τάξη, 
ήταν για κείνον (τον Μιραμπώ) ανωμαλίες, εμπόδια, αιτίες για 
συντριβή και για ψυχικά τραύματα...»

Ένα άλλο «πατρικό πρότυπο» κυριαρχεί στην οικογένεια Ου-
γκώ. Τρία χρόνια πριν γεννηθεί ο Βίκτωρ, ένας καλλιεργημένος 
και κομψός αξιωματικός, ο «υπό δυσμένειαν» για τις δημοκρα-
τικές του ιδέες στρατηγός Λαορί, πήρε την καρδιά της κυρίας 
Ουγκώ. Ο δημοκράτης κι η μοναρχική ενώνονται και ιδεολογικά, 
από το μίσος που ένιωθαν για τον Βοναπάρτη. Ο Λαορί, αναγκα-
στικά «εκτός υπηρεσίας», έχει όλον τον καιρό να συντροφεύει 
την κυρία Ουγκώ και τα παιδιά της, να φροντίζει για τη μόρφωση 
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των μικρών και τη μύησή τους στις αρχαίες γλώσσες και στις 
φιλελεύθερες ιδέες, φαντάζοντας στα μάτια τους σαν ωραίος κι 
επιβλητικός προστάτης και παιδαγωγός. Χωρίς αμφιβολία, τα 
παιδιά ένιωθαν, υποσυνείδητα έστω, την παράνομη σχέση του 
Λαορί με τη μητέρα τους και αυτό προκάλεσε σοβαρό κλονισμό 
στην ψυχική τους υγεία. Η στρατηγίνα δέσποζε πάντα στο πνεύμα 
των παιδιών της, αλλά και του εραστή της. Και σίγουρα αυτή τον 
έσπρωξε ν’ ανακατευτεί στη συνωμοσία του στρατηγού Μαλέ, 
με αποτέλεσμα τον τουφεκισμό του στα 1812.

Παράλληλα, κατά μεγαλύτερα ή μικρότερα χρονικά διαστήμα-
τα, τα παιδιά ταξίδευαν για να μείνουν κοντά στον πατέρα τους 
τον στρατηγό Ουγκώ και εκεί επηρεάζονταν από το μεγαλείο της 
παντοκρατορίας του Ναπολέοντα, που για την παιδική τους ψυχή 
καθρεπτιζόταν και στη μορφή του πατέρα τους. Ως τα πέντε του 
χρόνια ο Βίκτωρ θα επισκεφθεί τη Μασσαλία, το νησί Έλβα, το 
Παρίσι, την Αντίγη, Άρνο, Ρώμη, Νάπολη, απ’ όπου θα ξαναγυ-
ρίσει στη γαλλική πρωτεύουσα, για να μείνει από την άνοιξη 
του 1809 στον «παράδεισό» του, τη Φεζιαντίν, με το μεγάλο, 
βαθύσκιωτο κήπο και το παλιό μοναστήρι. Το 1811 το περνάει 
στην Ισπανία και φοιτά στη Μαδρίτη, στο Κολέγιο των Ευγενών, 
συγκεντρώνοντας πολύτιμες εντυπώσεις από αυτή τη χώρα με 
τις ζωηρές αντιθέσεις και τις χτυπητές φωτοσκιάσεις. Στις εντυ-
πώσεις του απ’ όλα εκείνα τα ταξίδια, σε χώρες υποταγμένες 
στη Γαλλία –«που ψευδίζοντας τ’ αγαπημένο όνομά της, έκανα 
τον ξένο να χλωμιάζει» («Η παιδική μου ηλικία», 1824)– θα 
πρέπει να αποδοθεί ο τόσο συχνά ορμητικός και δεσποτικός 
τόνος του κι η νοσταλγία του για την εποποιία. «Ονειροπόληση 
μαζί με μελέτη, αυτό ήταν ολόκληρη η παιδική μου ηλικία, που 
διαμόρφωσε το πνεύμα μου, όπως είναι», θα γράψει αργότερα ο 
ίδιος. Μα ήτανε ακόμα και βασικές αντιθέσεις και συγκρούσεις, 
που έμειναν άλυτες, τάραξαν βαθιά το πνεύμα του, θόλωσαν την 
εσωτερική του όραση και τον εξοικείωσαν στη θέση της βασικής 
υπεκφυγής από την αντικειμενική, την υλική πραγματικότητα.

2
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Η γενική κατάσταση στη χώρα του και στην Ευρώπη, υπο-
χρεώνει ολόκληρη τη γαλλική νεολαία της εποχής εκείνης σε μια 
καταναγκαστική αναθεώρηση των αξιών.

Ήταν για τον Βίκτωρα Ουγκώ τα χρόνια (1814-18) της παν-
σιόν Κορντιέ και του λυκείου Λουί-λε-Γκραν, όπου σπούδασε 
μαθηματικά και φιλοσοφία, γιατί ο πατέρας του, σε διαθεσι-
μότητα πια, νοιάζεται τώρα περισσότερο για τις σπουδές των 
παιδιών του και θέλει να στείλει το μικρότερο στο Πολυτεχνείο. 
Ωστόσο, ο Βίκτωρ, καθώς και τ’ αδέλφια του, διαβάζει ό,τι 
βρει, από τους Γάλλους κλασικούς ως τα κατακάθια της φτηνής 
επιφυλλιδογραφίας, μελετάει και μεταφράζει τους Λατίνους 
–προπαντός τον Βιργίλιο, παντοτινό μεγάλο του υπόδειγμα– 
γνωρίζει, μα ολότελα επιφανειακά για την ώρα, τον Σαίξπηρ, 
σχεδιάζει κι αρχίζει από τα δεκατέσσερά του κιόλας χρόνια να 
γράφει τραγωδίες και ποιήματα, συνθέσεις αληθινά μεγαλεπή-
βολες («Ιρταμένης», «Αθάλεια ή Οι Σκανδιναβοί», «Ινές ντε 
Κάστρο», «Ο Κατακλυσμός»)· και γεμάτος αυτοπεποίθηση κι 
ακλόνητη απόφαση για σκληρή δουλειά, γράφει το 1816 στο 
ημερολόγιό του: «Δούλεψα άσκημα. Μπορούσα να τα καταφέρω 
καλύτερα». Και σ’ άλλη σελίδα, τον ίδιο χρόνο: «Θέλω να γίνω 
ή ένας Σατωμπριάν ή τίποτα».

Και ήταν για τη Γαλλία η εποχή του σεισμού που προκάλεσε 
με την πτώση του το επαναστατικό και ναπολεόντειο οικοδό-
μημα: το Βατερλώ, η υποταγή της χώρας στους ξένους, που 
ρυθμίζουν την τύχη της, η απάρνηση των ιδεών, που φλόγιζαν την 
παγκόσμια λαϊκή ψυχή και που έχουν πια σήμερα γίνει δεκτές 
σ’ όλο τον πολιτισμένο κόσμο, η επιστροφή στο παλιό καθεστώς, 
η εθνική ταπείνωση. «Αετόπουλα, εξορισμένα από τον ουρανό», 
ονομάζει σε μια από τις ωδές του ο ποιητής τους νέους εκείνης 
της περιόδου. Αετόπουλα, που τους απαγορεύονταν τα ψηλά 
πετάγματα κι έπρεπε να προσαρμοστούν και να ζήσουν στην 
άχρωμη, άχαρη και χωρίς μεγάλα ο μ α δ ι κ ά  όνειρα εποχή, 
που άρχιζε από τότε. Είναι η περίοδος με την Ιερή Συμμαχία, 
την τόσο οδυνηρά γνωστή σ’ εμάς από την αντίδρασή της στην 
Επανάστασή μας του 1821.
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Ο Βίκτωρ, στην πρώτη του εφηβική ηλικία τότε και επηρεα-
σμένος από τη μητέρα του κι από τη γενική κατάσταση, δέχεται, 
χωρίς φανερές εξωτερικές αντιδράσεις, αυτή την «απώθηση», 
μόλο που σε κατοπινούς στίχους του με θέμα εκείνη την περί-
οδο θα πει:

«Mεθούσα όταν άκουα τ’ όνομά του1

μαζί με του πολέμου τις ιαχές.
Τη δόξα ονειρεύεται η ψυχή μου,
θα ’μουν στρατιώτης, αν δεν ήμουν ποιητής».

Χθες, μεθούσε από τη δόξα του πατέρα του, από την παγκό-
σμια αίγλη της Γαλλίας, από το φως των γαλλικών ιδεών για την 
ελευθερία, την ισότητα, την αδελφοσύνη. Και τώρα γίνεται ένας 
ορκισμένος εχθρός εναντίον της μεγάλης Γαλλικής Επανάστασης, 
«που παράδωσε δέσμια στο έγκλημα τη Γαλλία βουτηγμένη 
στο πένθος» (Ωδή «Το Πνεύμα», 1820) και αναθεματίζει τον 
«Τύραννο», τον Μπουοναπάρτε, όπως τον λέει με περιφρόνηση. 
Πρέπει πια να παραδεχτεί οριστικά τη μητέρα του τη μοναρ-
χική, που η παράνομη συμβίωσή της με τον Λαορί σκίαζε την 
παιδική του ψυχή και να υπηρετήσει το παλιό καθεστώς, που 
ξαναγυρίζει εκδικητικό, τους Βουρβόνους και τον Λουδοβίκο 
18ο. Καταθλιπτικός συμβιβασμός. Εκρηκτική σύγκρουση, αρκετή 
για να προκαλέσει σύγχυση και σε πνεύματα με λιγότερη ευαι-
σθησία από του ποιητή και με λιγότερη ανάγκη για αρμονία και 
συνέπεια. Ο Ουγκώ θα υψωθεί έξω απ’ την πραγματικότητα, στη 
σφαίρα των «καθαρών» αισθημάτων και των ιδεών και σ’ αυτή 
θα κινούνται και θα αναπνέουν και οι ήρωές του, στο πεζογραφι-
κό και το θεατρικό του έργο. Δεν θα αναλύσει, όπως ο Μπαλζάκ, 
την οικονομική και κοινωνική κατάσταση της εποχής του, δεν θα 
αναζητήσει στην αντικειμενική πραγματικότητα τις ρίζες και την 
εξήγηση για τη συμπεριφορά των ηρώων του και για τη συνεί-
δησή τους, όπως έχει τώρα διαμορφωθεί. Ο Μπαλζάκ βρίσκει 
το στήριγμά του στην αντικειμενική πραγματικότητα: πιστεύει 

1. Δηλαδή τ’ όνομα του στρατηγού πατέρα του.
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στην αριστοκρατία και στην αποστολή της για τη λύση των 
κοινωνικών προβλημάτων. Ο Σταντάλ πιστεύει στις μελλοντικές 
γενιές, «στον αναγνώστη του 1880» και σ’ αυτές απολογείται 
για τις αδυναμίες του έργου του.

Ο Ουγκώ δεν ζητάει στηρίγματα για το πνεύμα του σ’ αυτή 
την πραγματικότητα και δεν προτείνει θετικές λύσεις για το 
κοινωνικό πρόβλημα. Στα ποιήματά του, που σε σχέση με το 
υπόλοιπο έργο του υποφέρουν βέβαια λιγότερο άμεσα από τη 
στάση του αυτή, δεν παύει να φανερώνει την απέχθειά του για 
την υλική ζωή, ακόμα και για το σώμα του ανθρώπου, το «τα-
πεινό αδέλφι της ψυχής». Ας σημειωθεί, πως ο ίδιος τίμησε και 
με το παραπάνω το «ταπεινό αδέλφι» της δικής του μεγάλης 
ψυχής και του πρόσφερε εξαιρετικά γενναιόδωρες σπονδές στον 
γαστριμαργικό και τον ερωτικό τομέα, ώστε να δοθεί η ευκαιρία 
στους επικριτές του να τον ονομάσουν «φιλόδοξο προλετάριο 
και φιλήδονο αστό».

Μολαταύτα, ο Βίκτωρ Ουγκώ, εκείνος ο «Κύκλωπας» –όπως 
θα τον πει αργότερα, χωρίς διόλου συμπάθεια, ο Σαιντ-Μπεβ– 
κατορθώνει να συμπιέζει μέσα στη δυνατή του συνείδηση όλες 
αυτές τις αντιθέσεις· και με τον δυνατό νου του, υποτάσσει την 
πείρα του από τα κάθε λογής αντιφατικά βιώματά του στην 
υπηρεσία της καλλιτεχνικής δημιουργίας και των φιλοδοξιών 
του. Παράλληλα, όμως, απαιτεί κατά κανόνα από τους βα-
σικούς, τους πραγματικά «ρομαντικούς» ήρωές του, την πιο 
απόλυτη συνέπεια στον ηθικό τους κώδικα και στις ηθικές τους 
υποχρεώσεις, που μερικούς (π.χ. τον Ερνάνη, τον Ιαβέρη) τούς 
φέρνουν οι υποχρεώσεις αυτές ως την τελική τους συντριβή. Η 
συμπεριφορά τους καθορίζεται όχι τόσο από τις σχέσεις τους 
με τους άλλους ανθρώπους, όσο από την προσήλωσή τους σε 
κάποιο εσωτερικό τους πρότυπο, σε κάποια ηθική επιταγή. Εί-
ναι ουσιαστικά μοναχικές συνειδήσεις, όπως και ο δημιουργός 
τους, σύμβολα ιδανικών προτύπων με πολλή ανωτερότητα και 
πολύ λίγη ανθρώπινη ουσία. Εξαίρεση –μα «εκ κατασκευής»– 
αποτελεί ίσως ο πιο δημοφιλής ήρωάς του, ο Γιάννης Αγιάννης. 
Αλλά κι αυτός μένει στο βάθος του μια μοναχική ψυχή. Δεν συμ-
μετέχει στον επαναστατικό αγώνα –αν και φτάνει στην πρώτη 
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γραμμή του– παρά μόνο όσο τού χρειάζεται για να ρυθμίσει 
με ανωτερότητα τις δικές του υποθέσεις. Τέλος, αποτραβιέται 
με αδυσώπητη περηφάνια στο άγχος της μοναξιάς του, ενώ ίσα 
ίσα η βαθιά του τρυφερότητα θα μπορούσε, έστω από ανησυχία 
για το μέλλον τους, να τον φέρει πιο κοντά στους αγαπημένους 
του, στο νεαρό ζευγάρι, και να τον κατεβάσει από το βάθρο του 
απόλυτου ρομαντικού συμβόλου.

Στην πολιτική, βασική καθοδηγητική ιδέα στάθηκε πάντα 
για τον Ουγκώ η σταθερή αγάπη του για την πατρίδα και την 
ελευθερία. Ξεκινάει αυτή την εποχή από το μοναρχικό φιλελευ-
θερισμό για να φτάσει με τον καιρό κι έπειτα από μια σειρά 
σκληρές απογοητεύσεις, στις ακραίες δημοκρατικές πεποιθήσεις. 
Χαρακτηριστική είναι η στάση του απέναντι στον Ναπολέοντα: 
ακολούθησε μια εξέλιξη από τον διασυρμό μέχρι το δέος, τον 
απροκάλυπτο θαυμασμό, τον έπαινο και τον ύμνο, και κάθε 
καμπή της σημείωνε κι έναν σταθμό στην εξέλιξη των ιδεών του 
ποιητή, απάνω στην πολιτική γενικά.

Θεός του, σ’ αυτά τα πρώτα νεανικά χρόνια, είναι η επιτυχία. 
Διψάει γι’ ακαδημαϊκές δάφνες. Από δεκαπέντε μόλις χρονών 
αρχίζει να συγκεντρώνει «ευφήμους μνείας» της Γαλλικής Ακα-
δημίας και της Ακαδημίας της Τουλούζης, που στα 1820 θα τον 
επιβραβεύσει ακόμη μια φορά για την ωδή του «Ο Μωυσής στον 
Νείλο» και θα τον δεχθεί για μέλος της. Από το 1819 αναγνω-
ρίζεται ως ποιητής κι από το πλατύτερο κοινό, με την έμμετρη 
φιλομοναρχική σάτιρά του «Ο Τηλέγραφος», που θαυμάστηκε 
για την έντονα προσωπική έμπνευση και τη δυνατή γλώσσα.

Τον ίδιο χρόνο, βγάζει μαζί με τ’ αδέρφια του τον δεκαπενθή-
μερο «Συντηρητικό Λογοτέχνη» –θα κλείσει στα 1821– σαν πα-
ράρτημα στην καθημερινή βασιλική και καθολική εφημερίδα «Ο 
Συντηρητικός», που είχε διευθυντή τον Σατωμπριάν. Ο νεαρός 
κι ακάματος «Κύκλωπας» γράφει με έντεκα (11) ψευδώνυμα 
ολόκληρο σχεδόν το περιοδικό του, που το γεμίζει με τις κριτι-
κές και τις μελέτες του για κάθε λογής θέματα, με τα ποιήματά 
του και με το πρώτο του μυθιστόρημα, το «Μπουγκ-Ζαργκάλ». 
Στα γραφτά του φανερώνονται σταθερά οι φιλομοναρχικές του 
πεποιθήσεις. Εξασφαλίζει λοιπόν τη βασιλική εύνοια, που το 
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1820 εκδηλώνεται με μια επιχορήγηση από 500 φράγκα για 
την ωδή του «Στον Θάνατο του Δούκα ντε Μπερρύ», επίδοξου 
διαδόχου του θρόνου.

Στις καλλιτεχνικές του ιδέες δείχνει διάθεση περισσότερο 
κριτική και ειρωνική, σχεδόν «βολταιρική», και δεν κυριεύεται 
ακόμη από το ορμητικό πάθος του πρώτου ρομαντισμού. Κι 
όμως, όσο κι αν παρουσιάζεται συντηρητικός στην αρχή και 
«ορθόδοξος», ιδιαίτερα στις θεατρικές του κριτικές, όπου βε-
βαιώνει πως «εμείς δεν καταλάβαμε ποτέ αυτή τη διάκριση» 
(ανάμεσα στο ρομαντικό και το κλασικό είδος), φαίνονται σιγά 
σιγά οι μοντέρνες για την εποχή τάσεις του και η πεποίθησή 
του, πως μια «νέα τέχνη», ο ρομαντισμός, διαμορφώνεται γορ-
γά γύρω στα 1820, προπαντός στη λυρική ποίηση. Η κριτική 
του για την επανέκδοση των «Ποιημάτων» του Αντρέ Σενιέ το 
1819 και ιδιαίτερα για την ποιητική συλλογή «Στοχασμοί» του 
Λαμαρτίνου το 1820, μοιάζουν σαν προοίμια για την εξέλιξη 
του ίδιου του κριτικού στην ποίηση.

Η κριτική του 1820 μάλιστα, αρχίζοντας με μια προκλητική 
επίθεση εναντίον των ψευτοποιητών με την ελαστική συνείδη-
ση και την εύκολη προσαρμογή σε κάθε κατάσταση, αποτελεί 
και μια ένδειξη για τη βαθύτερη ουσία του ρομαντισμού, που 
δεν είναι παρά μια έντονη διαμαρτυρία για την κυρίαρχη στη 
μεταναπολεόντεια κοινωνία μικρότητα και ιδιοτέλεια: «... ίσως 
ούτε ένας από σας δεν καταλαβαίνει, τι θα πει ποιητής... Και 
πρώτα πρώτα, αναφορικά με την ποιητική ψυχή, βασική της 
προϋπόθεση δεν είναι... να μην έχει ποτέ λογαριάσει, πόσο 
κέρδος φέρνει μια προστυχιά και τι μισθό ένα ψέμα; Ποιητές 
της εποχής μου, βρίσκεται ένας τέτοιος άνθρωπος ανάμεσά σας; 
Μήπως, αντίθετα, μοιάζετε όλοι σας με τις χορδές της λύρας, 
που αλλάζουν ήχο ανάλογα με τις αλλαγές του καιρού; Ούτε 
έναν αληθινό ποιητή δεν βλέπει κανείς ανάμεσά σας. Γιατί –για 
όποιον δεν εκπορνεύει τους τίτλους– χωρίς πνευματική ευθύ-
τητα, δίχως αγνή καρδιά, χωρίς ψυχή ανώτερη κι ευγενική, δεν 
υπάρχει αληθινός ποιητής...»

2
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Έτσι έγραφε εκείνος o νεαρός και απόλυτος στις πεποιθή-
σεις του νεοφώτιστος κριτικός· που πίστευε πως «μεγαλοφυΐα 
είναι η αρετή» και πως «ποίηση και αρετή είναι συνώνυμα». 
Περιφρονεί «μαζικά τους ανθρώπους» –δηλαδή την κοινωνία 
τριγύρω του– που «στην πλειονότητά τους είναι χυδαίοι και 
ανούσιοι». Όπως θα παρατηρήσει ο ίδιος έπειτα από δεκαπέντε 
περίπου χρόνια, σ’ όλα τα νεανικά γραφτά του «νιώθει κανείς να 
προβάλλει και να αναταράζεται ένα στοιχείο, που θ’ αφομοιώσει 
μια μέρα όλα τ’ άλλα, το πνεύμα της ελευθερίας» (Λογοτεχνικά 
και Φιλοσοφικά Ανάλεκτα, 1834). Αλλά νιώθει κανείς ακόμα, 
πως αρχίζει κιόλας η αγωνία του ρομαντικού, του αισθηματικού 
πρώτα κι ύστερα του πολιτικού και κοινωνικού στοχαστή και 
η αναζήτηση για τις καλύτερες λύσεις στα ηθικά προπαντός 
προβλήματα, χωρίς ο ποιητής να ξεφεύγει όλα αυτά τα χρόνια 
από την πίστη του στον θρόνο και στην Εκκλησία.

Κάτω από την αιγίδα του Σατωμπριάν στην αρχή κι ύστερα 
αυτόνομο, σχηματίστηκε το πρώτο κογκλάβιο του ρομαντισμού, 
με τους λιγότερο ή περισσότερο φανατικούς οπαδούς συγγραφείς 
Σαρλ Νοντιέ, Αλφρέ ντε Βινιύ, Αλεξάντρ Ντυμά (Δουμάς), Αλφρέ 
ντε Μυσέ, Σαιντ-Μπεβ κ.ά., καθώς και ζωγράφους και γλύπτες.

Ο ρομαντισμός δεν είναι βέβαια ούτε πρωτοφανέρωτο ούτε 
αποκλειστικά γαλλικό καλλιτεχνικό κίνημα. Μια φορά, τόσο στη 
Γαλλία από την εποχή του Διαφωτισμού, όσο και στην Αγγλία 
(Κόλριτς, Γουώρντσγουορθ, Μπάυρον, Σέλλεϋ), στη Γερμανία 
(Άρνιμ, Μπρεντάνο, Χάινε, Σίλλερ, Νοβάλις), στην Πολωνία 
(Μιτσκιέβιτς) και στη Ρωσία (Πούσκιν, Λέρμοντωφ), κοινό χα-
ρακτηριστικό του είναι, προπαντός, η αποστροφή για την τότε 
πραγματικότητα και η άρνηση για την παντοδυναμία του Λόγου, 
της ψυχρής λογικής, που μετά τον Διαφωτισμό θέλει να την 
εφαρμόσει στη μεταναπολεόντεια περίοδο ο νεοκλασικισμός. 
Η φυγή από την πραγματικότητα δεν αποτελεί για τους αξιο-
λογότερους ρομαντικούς «μανιέρα», ούτε καλλιτεχνική έπαρση, 
αλλά μια αναζήτηση για περισσότερο στέρεες και υγιείς ηθικές, 
κοινωνικές και καλλιτεχνικές αρχές, σ’ άλλους τόπους και σ’ 
άλλες εποχές.
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Στη Γαλλία, όπως κι αλλού, ο ρομαντισμός παρουσιάζεται 
τούτη την εποχή, με την οπισθοδρομική τάση να προβληθούν 
εξιδανικευμένα –για να αντικαταστήσουν τη σύγχρονη πραγ-
ματικότητα– τα παλιά ιδανικά της φεουδαρχίας, ο μεσαίωνας 
κι ο καθολικισμός (Σατωμπριάν, Βινιύ κτλ.).

Ο Βίκτωρ Ουγκώ στέκεται διστακτικός, με τη συνηθισμένη 
του φρονιμάδα, ανάμεσα στα δυο ρεύματα και δεν αποφασίζει 
να κηρύξει ακόμη τον πόλεμο στους κλασικούς. Είναι φτωχός, 
περνάει δύσκολες ημέρες με τη μητέρα του και τ’ αδέρφια 
του στο Παρίσι, ενώ ο πατέρας του ζει από χρόνια με μια 
άλλη γυναίκα στο Μπλονά. Στα 1821 ο Βίκτωρ χάνει τη μητέρα 
του –κι ο στρατηγός Ουγκώ ύστερα από δυο μήνες παντρεύε-
ται την ερωμένη του. Ο ποιητής αισθάνεται μόνος. Χρειάζεται 
προστασία κι απ’ την άλλη μεριά αρνιέται να προσκολληθεί σε 
κάποιον απ’ τους τρανούς της εποχής, γιατί θέλει πάνω απ’ 
όλα να κρατήσει την ανεξαρτησία του. Πάνε δυο χρόνια που η 
παιδική του φίλη Αντέλ Φουσέ έχει δεχθεί τον έρωτά του. Μα 
ο πατέρας της αρνιέται να δώσει την κόρη του σ’ έναν νεαρό 
ποιητή με αβέβαιο μέλλον.

Η ετήσια βασιλική επιχορήγηση, που έρχεται να επιβραβεύ-
σει τον φιλομοναρχικό ζήλο του Ουγκώ, έπειτα μάλιστα από 
την έκδοση της πρώτης συλλογής του το 1822 («Ωδές και άλλα 
ποιήματα») και το ταξίδι του απένταρου μνηστήρα με τα πόδια 
από το Παρίσι ως το Ντρε, όπου κατοικούσε η οικογένεια της 
Αντέλ, έπεισαν το γερο-Φουσέ να δώσει τη συγκατάθεσή του. 
Ο νεαρός συγγραφέας αισθάνεται ευτυχισμένος –όσο κι αν η 
κριτική δεν έδειξε κανένα ενθουσιασμό για τη συλλογή του, όσο 
κι αν η υπερβολικά λογική και αφόρητα προσγειωμένη Αντέλ 
ερχόταν σε ταχτικές συγκρούσεις μαζί του, που δεν αποτε-
λούσαν καλό οιωνό για τον γάμο τους. Παντρεύτηκαν στις 12 
Οκτωβρίου 1822. Την ίδια μέρα έρχεται η συμφορά –σαν μια 
φοβερή «αντίθεση» κατάλληλη για ρομαντικό δράμα: ο αγαπη-
μένος αδερφός του ποιητή, ο Ευγένιος, μυστικά ερωτευμένος κι 
αυτός με την Αντέλ, τρελαίνεται...
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Ο ποιητής, ευτυχισμένος με τον γάμο του, συνεχίζει να εργά-
ζεται σκληρά. Το 1823, προσθέτει στη νέα έκδοση της συλλογής 
του του 1822 την «Ωδή στον Λουδοβίκο 17ο»2, που προκάλεσε 
παραλήρημα ενθουσιασμού στους κύκλους των μοναρχικών. Τον 
ίδιο χρόνο δημοσιεύει το μυθιστόρημα «Χαν ο Ισλανδός», ένα 
υπερτραγικό ρομαντικό παραμύθι, με αφόρητη εκζήτηση για 
δυνατά αισθήματα και για φρικιαστικά επεισόδια.

Το 1823-24 στη «Γαλλική Μούσα» και προπαντός στον πρό-
λογο της συλλογής του «Νέες Ωδές» (1824) εμφανίζεται καθαρά 
σαν υπερασπιστής του ρομαντισμού και σαν αντίπαλος των 
οπαδών του κλασικισμού, όσο κι αν βεβαιώνει πως έχει «βαθιά 
άγνοια για το τι είναι κλασικό και τι ρομαντικό είδος».

Τον κλασικισμό τον θεωρεί οριστικά νεκρό, καθώς και την 
κοινωνία που τον εγέννησε. Ενώ η «νέα τέχνη» –προσθέτει 
εύστροφα και με σοφιστική επιδεξιοσύνη– είναι το φυσικό απο-
τέλεσμα από την (γαλλική) επανάσταση (που ο ποιητής την 
απαρνιέται και την καταριέται) «χωρίς να αποτελεί και την έκ-
φρασή της». Αντίθετα, η τέχνη αυτή «εκφράζει προκαταβολικά 
τη θρησκευόμενη και μοναρχική κοινωνία, που χωρίς αμφιβολία 
θα βγει από τα παλιά και τα νέα ερείπια... Τα πνεύματα, δε 
βασανίζονται (σήμερα) από καμιά ανάγκη για καινοτομίες, αλλά 
από την ανάγκη για αλήθεια, που είναι τεράστια».

Ακολουθεί, τον Φεβρουάριο του 1826, αναπτυγμένος και δια-
σκευασμένος ο «Μπουγκ Ζαργκάλ», που είχε πρωτοδημοσιευθεί 
στον «Συντηρητικό Λογοτέχνη». Τον ίδιο χρόνο, τον Νοέμβριο, 
στον πρόλογο στις «Ωδές και Μπαλάντες» του, ο Ουγκώ επιβε-
βαιώνει με αρκετή μετριοπάθεια την πίστη του στις ρομαντικές 
ιδέες, που τις θέλει όμως υποταγμένες στα ιδανικά του μέτρου 
και του καλού γούστου. Στις ωδές αυτές παρατηρεί κανείς την 
πρώτη μεταστροφή του Ουγκώ σε σχέση με τον Ναπολέοντα: το 
κραυγαλέο του μίσος έχει αντικατασταθεί από το δέος.

2. Που δε βασίλεψε ποτέ και χάθηκε στη Γαλλική Επανάσταση.
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Μα η μεγάλη καμπή θα γίνει την επόμενη χρονιά. Είναι η  
χρονιά της ναυμαχίας του Ναυαρίνου (Οκτώβριος 1827) που θα 
εμπνεύσει στον ποιητή τρία ακόμα από τα «Ανατολίτικά» του 
(«Πόνος του Πασά», «Ενθουσιασμός», «Ναυμαχία του Ναυαρί-
νου»). Αλλιώς θ’ αντιδράσει σε μια άλλη σύγκρουση που προ-
κάλεσε η αυστριακή πρεσβεία στο Παρίσι, όταν σε μια δεξίωσή 
της η αναγγελία της εισόδου δυο Γάλλων στραταρχών έγινε μόνο 
με τους βαθμούς τους και όχι με τους τίτλους, που οι πολεμιστές 
αυτοί είχαν πάρει τον καιρό της Αυτοκρατορίας του Ναπολέοντα.

Ο Ουγκώ, ευαίσθητος πάντα σ’ ό,τι αφορά την πατρίδα και 
την εθνική τιμή («... απ’ όλα απογοητεύτηκα, και δε λατρεύω 
πια, παρά εσάς, Άγια Πατρίδα και Άγια Λευτεριά!», Φύλλα 
Φθινοπώρου, 1831) αφήνει την οργή του για την προσβολή να ξε-
σπάσει σε μια ωδή, «Στην Κολώνα της Πλατείας Βαντόμ» –ανα-
μνηστική στήλη για τη νίκη του Αυτοκράτορα στο Αούστερλιτς.

Οι Αυστριακοί είναι σύμμαχοι με τους Γάλλους και στυλοβά-
τες για το καθεστώς, που οι ίδιοι ξανάφεραν στη χώρα. Όποιος 
τους προσβάλλει, για να εξυμνήσει μάλιστα την Αυτοκρατορία 
του επικατάρατου σφετεριστή, γίνεται εχθρός με τους κυβερνή-
τες της χώρας. Αλλά ο ποιητής, πνεύμα βαθύτατα πατριωτικό 
και φιλελεύθερος με πραγματική ακεραιότητα, δε διστάζει να 
κεραυνοβολήσει με τους μύδρους των στίχων του τους παρά-
τολμους ξένους· και να τους ρωτήσεις, μήπως θα πρέπει τάχα 
να ξαναγυρίσουν οι Γάλλοι πολεμιστές στην αυστριακή αυτο-
κρατορία, για να «ξαναβαφτιστούν» με νέους τίτλους, νικώντας 
και πάλι στο αυστριακό έδαφος τον «γερμανικό γύπα»,3 που 
«το ’να του κεφάλι είναι σημαδεμένο απ’ το σαντάλι του Καρ-
λομάγνου και τ’ άλλο απ’ το σπιρούνι του Ναπολέοντα».

Το ωραίο ποίημα έκανε βαθύτατη εντύπωση και ικανοποίησε 
το πληγωμένο εθνικό αίσθημα. Αλλά από εκείνη την ημέρα, οι 
κυβερνητικές εφημερίδες έπαψαν να επαινούν τον Ουγκώ, ενώ 
η αντιπολίτευση δέχτηκε μ’ ενθουσιασμό την ωδή του.

Το 1827, χρονιά που λάμπρυνε τ’ όνομα του Ουγκώ, θα 

3. Τον Αυστριακό Δικέφαλο Αετό.
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κλείσει με τον πρόλογό του στον «Κρόμβελ» –θεατρικό του 
έργο ακατάλληλο για τη σκηνή– ένα αληθινό μανιφέστο του 
ρομαντισμού. Μαζί με τις φιλοσοφικές του ιδέες για την ιστο-
ρία της ανθρωπότητος, ο ποιητής καταδικάζει τα δεσμά και 
τις αμετακίνητες συμβάσεις, που είχε επιβάλει στην τέχνη ο 
κλασικισμός. Όλα αποτελούν θέμα για την τέχνη, γιατί μέσα της 
χωράει ολόκληρη η φύση. Το αιθέριο μπορεί να συνταιριάζεται 
με το χοντροκομμένο και το ανώτερο με το χυδαίο, όπως γίνεται 
στη ζωή. Η τέχνη χρειάζεται κι απ’ αυτή την άποψη κι από κάθε 
άλλη, ελευθερία, για να μπορέσει να ζήσει και ν’ αναπτυχθεί.

Ελεύθερος πρέπει να ’ναι κι ο στίχος, να τα εκφράζει όλα 
τίμια, με ειλικρίνεια και χωρίς εκζήτηση ούτε σεμνοτυφία. Να μη 
μένει ψυχρός κι αλυσοδεμένος στο άκαμπτο και μονότονο μέ-
τρο του, να μη ζητάει να είναι απλός και προπαντός «ωραίος»· 
αλλά να παίρνει σαν τον Πρωτέα χίλιες μορφές, για να εκφράσει 
δυνατά και σωστά το αίσθημα, τον χαρακτήρα του δραματικού 
προσώπου, την ατμόσφαιρα. Αυτή είναι μια βαθύτερη ομορφιά, 
που πρέπει να μάθει να τη βλέπει η νέα κριτική, η απαραίτητη 
για τη νέα τέχνη. Γιατί συχνά «οι ωραίοι στίχοι καταστρέφουν 
τα καλά έργα».

Ο πρόλογος στον «Κρόμβελ» αρνιέται για το θέατρο τις πε-
ρίφημες «τρεις ενότητες» (στον χώρο, τον χρόνο και τη δράση) 
των κλασικών. Ενότητα στο σύνολο ζητάει ο Βίκτωρ Ουγκώ.

Αυτά είχαν ειπωθεί κι από άλλους πρωτύτερα, όμως στον 
πρόλογο του Ουγκώ διατυπώνονταν για πρώτη φορά με τόση 
δύναμη και τόσο στέρεα και άρτια οργανωμένα, σε μια αισθη-
τική θεωρία με ιστορική και κοινωνική βάση. Σχετικά με τη 
βάση αυτή, πολλά θα μπορούσε κανείς να πει. Μα κι ο ίδιος ο 
ποιητής αρνήθηκε αργότερα μερικά καίρια σημεία της. Αλλά το 
γεγονός είναι ότι ο πρόλογός του στάθηκε ένα δυνατό σάλπισμα, 
ενθουσίασε, έπεισε κι έδωσε νέους οπαδούς και νέα ορμή στην 
ανανεωτική κίνηση απάνω στην τέχνη γενικά. Ο ρομαντισμός θα 
προχωρήσει ξυπνώντας τις νέες, γερές και δημιουργικές καλλιτε-
χνικές δυνάμεις, πλουτίζοντας την τέχνη με νέα θέματα, μορφές 
κι εκφραστικά μέσα.
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Ωστόσο, ο θεωρητικός του ρομαντισμού δοκιμάστηκε σκληρά 
στην πρώτη έμπρακτη εφαρμογή των ιδεών του. Το έργο του 
«Άμυ Ρόμπσαρτ» (διασκευή από μυθιστόρημα του Ουώλτερ 
Σκωτ) ανεβασμένο με τ’ όνομα του κουνιάδου του Πωλ Φουσέ 
το 1828 στο θέατρο Οντεόν, δεν έκανε άλλη παράσταση από 
την πρεμιέρα του.

Στα 1828, αναγνωρισμένος πια στη χώρα του, σαν ένας απ’ 
τους σπουδαίους ποιητές του καιρού του, βγάζει σε δυο τόμους 
ολόκληρο το μέχρι τότε ποιητικό έργο του με τον τίτλο «Ωδές 
και Μπαλάντες».

Στα «Ανατολίτικά» του (1829) –συλλογή με ξεχωριστό ενδι-
αφέρον για μας, γιατί υμνούσε και την Ελλάδα που αγωνιζόταν 
για να στεριώσει τη θέση της ως ελεύθερο έθνος– συγκεντρώνει 
σαράντα ένα ποιήματα με ανατολίτικο θέμα ή «σκηνογραφία» 
τα περισσότερα, γραμμένα από το 1825 ως το 1828. Στον πρό-
λογό του κηρύχνει το αξίωμα «η τέχνη για την τέχνη», που δεν 
θ’ αργήσει όμως να το αρνηθεί. Η ωδή «Εκείνος», στη συλλογή 
αυτή, αποτελεί ύμνο στη δόξα του Ναπολέοντα.

Η «Τελευταία Ημέρα ενός Καταδίκου» (1829) είναι μυθι-
στόρημα με μορφή ημερολογίου, με βάση τα χειρόγραφα ενός 
θανατοποινίτη, γραμμένα τάχα πριν απ’ την εκτέλεσή του. Αρ-
γότερα, παραλλαγμένο και με νέο πρόλογο, θα εμφανισθεί σαν 
διαμαρτυρία εναντίον της θανατικής ποινής.

2
Ο «Ερνάνης» του Ουγκώ, δράμα με ισπανική υπόθεση, στά-

θηκε το 1830 (25 Φεβρουαρίου) η επισφράγιση του θριάμβου 
των ρομαντικών στο θέατρο. Είχαν παιχτεί έργα κι άλλων συγ-
γραφέων του ρομαντισμού (π.χ. του Δουμά) πριν απ’ αυτόν, 
ενώ τα έργα του Σαίξπηρ –που οι ρομαντικοί τον θεωρούσαν 
πρόδρομό τους– δεν σφυρίζονταν πια, όπως πριν λίγα ακόμα 
χρόνια, αλλά σημείωναν ξεχωριστή επιτυχία. Τόσο ανησύχησε 
τους κλασικούς η εισβολή του ρομαντισμού στο θέατρο, ώστε 
μια ομάδα απ’ αυτούς ζήτησε από τον βασιλιά να απαγορέψει 
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τα έργα αυτής της σχολής. Μα ο βασιλιάς κράτησε ουδέτερη και 
φιλελεύθερη στάση, μόλο που μερικοί αξιωματούχοι διαισθάνο-
νταν κάποιο βαθύτερο πολιτικό ρεύμα κάτω απ’ την επιφάνεια 
του ρομαντισμού.

Ο «Ερνάνης» δεν ήταν απλά και μόνο ένα έργο με ρομαντι-
κές τάσεις, αλλά ένα προκλητικό υπόδειγμα για την εφαρμογή 
των ρομαντικών θεωριών, προορισμένο για τον αγώνα της ρο-
μαντικής σχολής στο θέατρο. Στην πρεμιέρα του έγινε αληθινή 
μάχη. Οι τολμηρότητές του στον ποιητικό και καλλιτεχνικό τομέα 
προκάλεσαν την αγανάκτηση των κλασικών, δυσαρέστησαν όμως 
και πολλούς ρομαντικούς, που τις χαρακτήρισαν απαράδεκτες 
υπερβολές. Χωρίς αμφιβολία, το έργο, που ήθελε να παρουσιά-
σει ήρωες με φλογερά ρομαντικά αισθήματα, ήταν φτιαχτό, «τα 
πρόσωπά του έδειχναν ψεύτικα και το φέρσιμό τους αντίθετο 
με τη λογική», όπως παρατηρούσε ο Μπαλζάκ. Μολαταύτα, 
έστω και σαν κήρυγμα του ρομαντισμού βίαιο και υπερβολικό, 
έφερνε στο θέατρο μια νέα ποιητική πνοή.

Στις 16 Μαρτίου 1831 κυκλοφόρησε το ιστορικό μυθιστόρημα 
του Ουγκώ «Παναγία των Παρισίων», που η κριτική του ανά-
λυση γίνεται σε άλλες σελίδες αυτού του τόμου.

Ωστόσο, το 1830, τον Ιούλιο, πραγματοποιείται στη Γαλ-
λία η ενθρόνιση νέου βασιλιά από τη δυναστεία της Ορλεάνης. 
Τώρα, ο Ουγκώ παίρνει την άδεια ν’ ανεβάσει το απαγορευμένο 
στα 1829 δράμα του «Μαριόν Ντελόρμ», έργο της εποχής του 
Λουδοβίκου 13ου, προορισμένο αρχικά για τη μάχη του ρομα-
ντισμού στο θέατρο, που δόθηκε το 1830 με τον «Ερνάνη». Το 
έργο, ξαναδουλεμένο, απόχτησε γοργότερο ρυθμό στη δράση 
και περισσότερη χάρη και ζωντάνια στον διάλογό του. Είχε 
όμως μέτρια επιτυχία. Στον πρόλογό του ο Ουγκώ προβάλλει 
την ανάγκη ενός θεάτρου ιδεών και αρχίζει να ξεφεύγει από τη 
θεωρητική γραμμή «η τέχνη για την τέχνη». Ζητάει ένα θέατρο 
«μεγάλο και απλό, εθνικό, λαϊκό, αληθινό και ανθρώπινο, που 
να αναταράζει τα πλήθη, να τα συγκλονίζει ως τα κατάβαθα 
της ψυχής τους».

Το 1831, η ποιητική συλλογή «Φύλλα του Φθινοπώρου» 
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παρουσιάζει τον Ουγκώ ώριμο πια ποιητή, με απόλυτη κυ-
ριαρχία στα εκφραστικά του μέσα, με θαυμαστά άμεσο και 
εύστοχο λυρισμό, αλλά και βαθύτατα μελαγχολικό, συχνά μά-
λιστα απελπισμένο και αθεράπευτα ανικανοποίητο. Έχει τώρα 
απογοητευθεί από την πολιτική κατάσταση στη Γαλλία. Και 
κάποια κρυφή σύγκρουση, προκαλεί ανεπανόρθωτο κλονισμό 
στις σχέσεις του με «τα δυο πιο αγαπημένα πλάσματα στον 
κόσμο», τη γυναίκα του και τον φίλο του συγγραφέα και κριτικό 
Σαιντ-Μπεβ. Φαίνεται, πως το ένοχο εκείνο αίσθημα ανάμεσα 
στην Αντέλ Ουγκώ και στον Σαιντ-Μπεβ, προκάλεσε αναστά-
τωση στον ψυχικό κόσμο του ποιητή δυο περίπου χρόνια (1830 
και 1831). Τελικά, κρατήθηκαν τα προσχήματα και δεν έγινε 
οριστικός χωρισμός.

Ο συγγραφέας αρχίζει να αναγνωρίζεται, όχι μόνο στη χώρα 
του, μα και σ’ όλη την Ευρώπη, σαν ένας από τους μεγάλους 
δασκάλους στην τέχνη του λόγου. Εκτός από τα θεωρητικά 
ζητήματα της λογοτεχνίας, που την υπηρετεί σαν ακούραστος 
δουλευτής, τον απασχολούν πάντοτε και τα πολιτικά και κοι-
νωνικά προβλήματα. «Η τέχνη δεν πρέπει πια ν’ αναζητάει 
μόνο το ωραίο, αλλά και το καλό», γράφει στη «Λογοτεχνική 
Ευρώπη» το 1833. Σαν μεγάλο βήμα για να διδάξει το «καλό», 
θεωρεί το θέατρο.

Αλλά το έργο του «Ο Βασιλιάς Διασκεδάζει» (1832) όχι 
μόνο σφυρίχτηκε, αλλά απαγορεύτηκε κιόλας, αμέσως μετά την 
πρεμιέρα του.

Αποζημιώθηκε όμως ο Ουγκώ, όταν στις 2 Φεβρουαρίου 1833, 
σημείωσε εξαιρετική επιτυχία το δράμα του «Λουκρητία Βορ-
γία», γραμμένο σε πεζό, πράγμα που σκανδάλισε τους ρομαντι-
κούς, αφού ο δάσκαλος είχε κηρύξει στον περίφημο πρόλογό του 
στον «Κρόμβελ», ότι ο έμμετρος λόγος αποτελεί την ανώτερη 
δραματική έκφραση. Βασική ιδέα στα έργα του Ουγκώ είναι 
πάντα πως ένα μεγάλο αίσθημα μπορεί να εξυψώσει και το πιο 
αποκρουστικό στην ψυχή ή στη μορφή τέρας. Ώστε «το καλό 
είναι αιχμαλωτισμένο στην καρδιά του ανθρώπου και ανάγκη 
να βοηθήσουμε να απελευθερωθεί», «το έγκλημα πρέπει να το 
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δούμε σαν μια αρρώστια και το κάτεργο ν’ αντικατασταθεί με 
το νοσοκομείο» («Τελευταία Ημέρα Ενός Καταδίκου», Πρόλο-
γος, 1832). Ιδέες ανθρωπιστικές, βέβαια, μα και ανεδαφικές, που 
παραλλάζουν, με την αισθηματολογία τους, την πραγματικότητα, 
με αποτέλεσμα να φαντάζουν ουτοπιστικά ορισμένα από τα 
έργα του Ουγκώ.

Στον ολότελα επεισοδιακό ρόλο της πριγκίπισσας Νεγκρόνι 
στη «Λουκρητία Βοργία», έκανε μια γοητευτική εμφάνιση η 
ωραιότατη Ζυλιέτ Ντρουέ. Αμέσως την ερωτεύτηκε ο συγγρα-
φέας και το αίσθημα αποδείχτηκε αμοιβαίο. Η Ζυλιέτ, τέσσερα 
χρόνια νεότερή του, θα του αφιερώσει την ύπαρξή της, ταπεινή 
και ακούραστη συνοδός και γραμματέας του, που του ταξινο-
μούσε τα χειρόγραφα, του έκανε αντίγραφα και αυτοκαταδι-
κάστηκε στην αφάνεια και τη μοναχική ζωή για χάρη του. Της 
αξίζει η ανταύγεια από τη δόξα εκείνου, που την έμπνευσή του 
βοήθησε τόσο αποτελεσματικά με τον έρωτά της, αλλά και με 
τη στοργική της αφοσίωση, όπως αποδείχνουν τα δεκαεφτά χι-
λιάδες γράμματα, που αποτελούν την αλληλογραφία τους, στα 
πενήντα χρόνια του δεσμού τους...

Η «Μαρία Τυδώρ» (1833) είναι η επόμενη μα και πάλι απο-
τυχημένη προσφορά του στο «θέατρο που διδάσκει και εκπολι-
τίζει». Αποτυχημένο ήταν και το τρίπρακτο δράμα «Άντζελο, ο 
Τύραννος της Πάδουας» το 1835, κατά τη  γνώμη της κριτικής, 
άρεσε όμως στο κοινό και ωφέλησε οικονομικά τον συγγραφέα.

2
Τα «Τραγούδια του Δειλινού», 39 ποιήματα, τα περισσότερα 

πολιτικά, γραμμένα στην περίοδο 1830-1835, είναι στ’ αλήθεια 
μια «ηχώ της εποχής» του, αλλά αναδεύουν έναν πεσιμισμό 
και σκεπτικισμό μαζί, πολύ χαρακτηριστικό για την εσωτερική 
και οικογενειακή κρίση, που προκαλεί ο δεσμός του με τη Ζυ-
λιέτ Ντρουέ. Αλλά και η γενική κατάσταση στη χώρα του τον 
φέρνει στο συμπέρασμα ότι «όλα βρίσκονται σε μια περίοδο 
δειλινού. Τι θα επακολουθήσει;» Στη συλλογή αυτή, εκδηλώνει 
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απροκάλυπτα τον θαυμασμό του για τον Ναπολέοντα, προ-
παντός με την ωδή «Στην Κολώνα»4, γραμμένη τον Οκτώβριο 
του 1830. Η ωδή «Στον Λουί Μπ.» είναι μια ξεχωριστή μέσα 
στην παγκόσμια ποίηση αλληγορία, όπου το μεγάλο πνεύμα 
παρομοιάζεται με την καμπάνα: «όσο κι αν το έφθειραν και το 
γέρασαν ο χρόνος και τα πάθη, όταν υψώνεται στο καθήκον του 
να μιλήσει στους ανθρώπους, τραντάζεται από τον δημιουργικό 
παλμό, εξαγνίζεται και με τους ήχους του, θυμίζει στη γη τον 
ουρανό».

Το 1836 ταξιδεύει στη Βρετάνη και στη Νορμανδία και περ-
νάει τον υπόλοιπο καιρό του με την οικογένειά του και την ερ-
γασία του, χωρίς να δημοσιεύσει τίποτα. Το 1837, τον Μάρτιο, 
χάνει τον αδελφό του Ευγένιο, που πεθαίνει στο φρενοκομείο, 
τον Ιούνιο δημοσιεύονται οι «Ενδόμυχες Φωνές», συλλογή αφι-
ερωμένη στον νεκρό (1828) πατέρα του και τον Ιούλιο γίνεται 
ιππότης στη Λεγεώνα της Τιμής. Έπειτα ταξιδεύει στο Βέλγιο.

Το 1838, τον Νοέμβριο, σημειώνει πολύ μέτρια επιτυχία το 
έργο του «Ρουί Μπλας» (που όμως προκαλεί μεγάλο ενθουσι-
ασμό... στην εκατονταετηρίδα του, το 1938!) και που σίγουρα 
είναι το καλύτερο από τα δράματά του, το περισσότερο απαλ-
λαγμένο από τις υπερβολές του ρομαντικού θεάτρου. Περιγρά-
φεται σ’ αυτό ο ξεπεσμός της ισπανικής μοναρχίας.

Στην ποιητική του συλλογή του 1840 «Ακτίνες και Σκιές», 
συνδυάζεται ο λυρισμός με τη φυσιολατρία και την κοινωνική 
κριτική.

Τον Ιανουάριο του 1841, κατορθώνει πια ο ποιητής να κυ-
ριέψει ένα φρούριο, που από χρόνια το πολιορκούσε: εκλέγεται 
ακαδημαϊκός. Αποκτά τότε ένα βήμα, για ν’ ακούγεται πιο άμε-
σα η φωνή του· κι ελπίζει ν’ αποκτήσει κι άλλο ένα: το βήμα της 
Βουλής των Πατρικίων, αφού τώρα, ως ακαδημαϊκός, μπορεί να 
ονομασθεί από τον βασιλιά ομότιμος της Γαλλίας.

Το 1842, στον «Ρήνο» του, ταξιδιωτικό ημερολόγιο με μορφή 
επιστολών, δίνει τις εντυπώσεις του από ένα μεγάλο ταξίδι, που 

4. Δηλαδή στην Κολώνα της πλατείας Βαντόμ.
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έκανε το 1839 στον Ρήνο, στην Ελβετία και στη Νότια Γαλλία. 
Μα το 1843, η επική τραγωδία του «Μπουργκράβσι», εμπνευ-
σμένη απ’ το ίδιο ταξίδι, σφυρίζεται από το κοινό. Ο ίδιος αυτός 
χρόνος φύλαγε για τον ποιητή έναν άλλο, πολύ μεγαλύτερο 
πόνο. Η νιόπαντρη, πρωτότοκη κόρη του, η Λεοπολντίν –«η μισή 
μου καρδιά κι η μισή μου ζωή»– κι ο άντρας της, πνίγηκαν τον 
Σεπτέμβριο στον Σηκουάνα κοντά στο Βιλεκιέ.

Τον Απρίλιο του 1845, γίνεται ομότιμος και μέλος στη Βουλή 
των Πατρικίων, όπου όμως δεν ασκεί καμιά αξιόλογη επιρροή κι 
οι αντιλήψεις του, καθώς και οι αγορεύσεις του, χαρακτηρίζονται 
υπερβολικά «ρομαντικές».

Μετά την πανευρωπαϊκή θύελλα του 1848, βγαίνει βουλευτής 
και στη Συντακτική και στη Νομοθετική (1849), όπου με την 
πίστη του στη θρησκεία και τον φιλελευθερισμό του, προσπαθεί 
να εξυπηρετήσει το έθνος και την πρόοδο και να συμβιβάσει τα 
άκρα. Την πρόοδο και τη δημοκρατία πιστεύει ότι υπηρετεί κι 
όταν υποστηρίζει τον Λουδοβίκο-Ναπολέοντα Βοναπάρτη, για 
να βγει πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Δε θ’ αργήσει όμως να καταλάβει πως μοναδικός σκοπός 
του Βοναπάρτη είναι η απολυταρχία. Μαίνεται, διαμαρτύρεται 
ο ποιητής, και τον Δεκέμβριο του 1851 αναγκάζεται να φύγει 
κρυφά με ψεύτικο διαβατήριο στις Βρυξέλλες, όπου ύστερ’ από 
έναν μήνα περίπου πληροφορείται για το διάταγμα που, μαζί 
με πολλούς άλλους, καταδικάζει κι αυτόν σ’ εξορία.

2
Από τον Δεκέμβριο του 1851 ως τον Σεπτέμβριο του 1870, 

θα κρατήσει η εξορία του. Από τις Βρυξέλλες καταφεύγει τον 
Αύγουστο του 1852 στην Τζέρση ως το 1855, οπότε η αγγλική 
κυβέρνηση, δυσαρεστημένη από τις διαμαρτυρίες του ποιητή για 
την απέλαση τριών άλλων εξορίστων, τον διώχνει. Ο Ουγκώ πη-
γαίνει μαζί με την οικογένειά του στην Γκέρνση, όπου θα μείνει 
ως τα 1870. Τον ακολουθεί πάντα η αγαπημένη του Ζυλιέτ, που 
κατοικεί βέβαια σε άλλο σπίτι, μα όχι πολύ μακριά του.
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Ο ποιητής εργάζεται πάντα το ίδιο σκληρά, βγαίνει σε μονα-
χικούς περιπάτους ή μυείται μαζί με φίλους του στον πνευματι-
σμό –πολύ της μόδας εκείνη την εποχή– και οργανώνει πνευμα-
τιστικές συγκεντρώσεις. Δεν παύει στιγμή να καταγγέλλει τον 
σφετεριστή, τον «Ναπολέοντα τον Μικρό» και δε δέχεται την 
αμνηστία που αυτός τού παραχωρεί το 1859.

Το 1852, δημοσιεύει το δριμύ φυλλάδιο «Ναπολέων ο Μι-
κρός»· το 1853, τη βαθιά, στοχαστική και γεμάτη δύναμη συλ-
λογή του «Τιμωρίες», ενώ η «Ιστορία για ένα έγκλημα» δεν 
θα κυκλοφορήσει πριν απ’ το 1877. Τον επόμενο χρόνο γράφει 
«Το τέλος του Σατανά» και χιλιάδες στίχους με φιλοσοφικό και 
λυρικό περιεχόμενο, που θα μπουν αργότερα σε καινούργιες 
συλλογές του. Ως το λυρικό του αριστούργημα θεωρούνται οι 
«Ονειροπολήσεις» του, που κυκλοφορούν στο Παρίσι και στις 
Βρυξέλλες το 1856.

Τεράστιο είναι το κύρος και η ακτινοβολία του «Εξόριστου 
της Γκέρνσης» κι οι γνώμες του γίνονται γνωστές και συζητού-
νται σ’ όλη την Ευρώπη –όπως π.χ. οι κατηγορίες του κατά της 
Γαλλίας και της Αγγλίας, για την επίθεση εναντίον της αυτο-
κρατορικής Κίνας το 1860, καθώς και η έκφραση της συμπά-
θειάς του για την Πολωνική επανάσταση εναντίον των Ρώσων 
το 1863-1864.

Το 1859, κυκλοφορεί η πρώτη σειρά από τους «Θρύλους των 
Αιώνων», ποιήματα αφηγηματικά, μικρές εποποιίες εμπνευσμέ-
νες από την παγκόσμια ιστορία. Το 1861, στις 21 του Μάη, της 
Αγίας Ιουλίας, προσφέρει στη Ζυλιέτ τους «Αθλίους» του, που 
τέλειωσαν εκείνη την ημέρα. «Η ανθοδέσμη σου», της λέει. Το 
αφηγηματικό αυτό αριστούργημα, ένα από τα πιο πολυδιαβα-
σμένα και δημοφιλή βιβλία, εκδόθηκε το 1862. Ακολουθούν, το 
δοκίμιο «Ουίλλιαμ Σαίξπηρ» (1864), τα «Τραγούδια των δρό-
μων και των δρυμών» (1865) και τα μυθιστορήματα «Εργάτες 
της θάλασσας» (1866) και «Ο άνθρωπος που γελά» (1869).

Γυρίζει τέλος στη Γαλλία, την καταστραμμένη από την πολε-
μική συμφορά του 1870, μόνος του (η γυναίκα του είχε πεθάνει 
το 1868, στις Βρυξέλλες) κι εκλέγεται μέλος στην Εθνοσυνέλευση 
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στο Μπορντώ κι ύστερα γερουσιαστής στο Παρίσι. Αγωνίζεται 
για να δοθεί αμνηστία για όλα τα έκτροπα, όσα έγιναν στον 
πόλεμο και προπαντός στην πολιορκία του Παρισιού. Αλλ’ απο-
γοητεύεται γρήγορα από τους πολιτικούς· ξαναγυρίζει μάλιστα 
και μένει έναν ολόκληρο χρόνο στο νησί της εξορίας του, την 
Γκέρνση. Δε δείχνει πια τόσο ενδιαφέρον για την πολιτική, ούτε 
κι εργάζεται με την ίδια ένταση. Είναι όμως πάντα το ίδιο γε-
ρός αυτός ο Κύκλωπας, που στα 69 του χρόνια έχασε το τρίτο 
του δόντι.

Τα οικογενειακά πένθη βασανίζουν την κουρασμένη του 
ψυχή. Ως τα 1873 έχει χάσει τέσσερα παιδιά του. Ζει μόνο η 
κόρη του Αντέλ, που ύστερα από τον έρωτά της μ’ έναν Άγγλο 
αξιωματικό κι ένα ταξίδι μαζί του στην Αμερική, γυρίζει ερείπιο 
και τρελαίνεται, χωρίς ελπίδα για θεραπεία. Μοναδική παρηγο-
ριά του Ουγκώ είναι τα δυο του εγγόνια Ζωρζ και Ζαν. Αλλά 
κι η δόξα του, που φτάνει πια στην αποθέωση. Σε πεντακόσιες 
χιλιάδες άτομα υπολογίζεται το πλήθος που μαζεύτηκε κάτω 
απ’ τα παράθυρά του, στις 26 Φεβρουαρίου 1881, όταν έμπαινε 
στα ογδόντα του χρόνια.

Στις 11 του Μάη του 1883 πεθαίνει η πιστή του Ζυλιέτ. 
Ύστερ’ από δυο χρόνια, στις 15 του Μάη, ο ποιητής παθαίνει 
συμφόρηση και πεθαίνει έπειτ’ από 7 ημέρες, στις 21 του Μάη 
του 1885, της Αγίας Ιουλίας. Κηδεύεται με δημόσια δαπάνη 
και θάβεται στο Πάνθεο. Στη διαθήκη του, ζητάει να γίνει η 
εκφορά του με τη νεκροφόρο των φτωχών, επιθυμία του που 
εκτελέστηκε...

2
Άλλα ακόμα έργα του, που πρέπει να αναφερθούν, είναι: 

Κλωντ Γκε (1834), Τρομερή χρονιά (1872), Ενενήντα Τρία 
(1874), Έργα και λόγια (1875-76), Η τέχνη του παππού (1877), 
Ο Πάπας (1878), Έσχατος οίκτος (1879), Θρησκείες και Θρη-
σκεία (1880), Γάιδαρος (1880), Οι τέσσερις άνεμοι του πνεύ-
ματος (1881), Τουρκοεμάδες (1882), καθώς και οι μεταθανάτιες 
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εκδόσεις, Θέατρο ελευθερίας και Τέλος του Σατανά (1886), 
Όσα είδα (1887-1900), Άλπεις και Πυρηναία (1890), Ο Θεός 
(1891), Γαλλία και Βέλγιο (1892), Πένθιμα χρόνια (1898), Υστε-
ρόγραφο στη ζωή μου (1901), Στερνή θημωνιά (1902), Ωκεανός 
(1942) και Ένας σωρός λιθάρια (1942).

2
Ο Ουγκώ, ο πιο δημοφιλής χωρίς αμφιβολία Γάλλος συγ-

γραφέας, χρωστάει τη δημοτικότητά του στην άγρυπνη πάντα, 
στα σπουδαία περιστατικά της εποχής του, ψυχή του, που είχε 
πραγματικά «την ευαισθησία του γυαλιού και την αντοχή του 
μπρούντζου», στη γεμάτη αγωνία φροντίδα του για την προ-
στασία των αδυνάτων και για τη δικαιότερη, κατά τη γνώμη 
του, λύση στα διάφορα προβλήματα, στα βασικά συναισθήματα 
της ιδιωτικής και δημόσιας ζωής, που κατόρθωσε με σπάνια 
δύναμη και ειλικρίνεια να εκφράσει, και στη μεγαλόπρεπη, την 
εκρηκτική και κατά κανόνα ξεκάθαρη ευγλωττία του. Απίστευ-
το όγκο αλλά και ποικιλία παρουσιάζει το έργο του. Πολλούς 
στίχους του θα μπορούσαν να τους υπογράψουν όλες οι κατο-
πινές σχολές. «Είναι ο στίχος αυτοπροσώπως», είπε γι’ αυτόν ο 
Μαλλαρμέ. Το θέατρό του γέρασε. Αλλά τα μυθιστορήματά του 
είναι καταπληκτικά οικοδομήματα, μοιάζουν μεγάλα επικά και 
τραγικά ποιήματα, που χρωματίζονται από ολότελα προσωπική 
έμπνευση και συναρπάζουν.

Επιθέσεις δέχτηκε και όσο ζούσε και λίγο πριν πεθάνει κι 
αμέσως μετά τον θάνατό του. Και οι συζητήσεις γύρω απ’ το 
έργο του συνεχίζονται και θα συνεχίζονται. Όμως έχει κατακτή-
σει οριστικά τη θέση του στην παγκόσμια λογοτεχνία και στη 
λαϊκή ψυχή. Κι είναι αδύνατο να τον μετακινήσουμε απ’ αυτή.

J



Ο Ουγκώ στη νεκρική του κλίνη.

Η ΔΙΑΘΗΚΗ  
ΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΟΥΓΚΩ 

Ο Θεός. Η ψυχή. Η ευθύνη. Αυτή η τριπλή έννοια είναι αρκε-
τή στον άνθρωπο. Ήταν αρκετή και για μένα. Είναι η αληθινή 
θρησκεία. Έζησα μέσα σ’ αυτή. Πεθαίνω μέσα σ’ αυτή. Αλήθεια, 
φως, δικαιοσύνη, συνείδηση –είναι ο Θεός. Deus Dies.

Αφήνω σαράντα χιλιάδες φράγκα στους φτωχούς. Επιθυμώ 
να μεταφερθώ στο νεκροταφείο με τη νεκροφόρο των φτωχών.

Ορίζω εκτελεστές της διαθήκης μου τους Ιούλιον Γκρεβύ, 
Λέοντα Σαν και Λέοντα Γαμβέτα. Ας συμπράξουν μ’ αυτούς 
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όσοι θέλουν. Αφήνω όλα μου τα χειρόγραφα και ό,τι δικό μου 
βρεθεί, γραμμένο ή σχεδιασμένο, στην Εθνική Βιβλιοθήκη του 
Παρισιού, που θα γίνει μια μέρα Βιβλιοθήκη των Ηνωμένων 
Πολιτειών της Ευρώπης.

Αφήνω μια κόρη άρρωστη και δύο εγγόνια. Η ευλογία μου 
σε όλους.

Εκτός από τις οχτώ χιλιάδες φράγκα τον χρόνο, που είναι 
απαραίτητα στην κόρη μου, οτιδήποτε άλλο δικό μου να δοθεί 
στα δύο μου εγγόνια. Σημειώνω εδώ, σαν κάτι που πρέπει να 
διατηρηθεί, την ισόβια σύνταξη που δίνω στη μητέρα τους Αλίκη 
και που την αυξάνω στις δώδεκα χιλιάδες φράγκα τον χρόνο· 
και την ισόβια ετήσια σύνταξη που δίνω στη γενναία εκείνη 
γυναίκα που, όταν έγινε το Πραξικόπημα, μου έσωσε τη ζωή 
με κίνδυνο της δικής της και φύλαξε αργότερα το μπαούλο και 
τα χειρόγραφά μου.

Θα κλείσω σε λίγο τα γήινα μάτια· τα μάτια όμως της ψυ-
χής μου θα μένουν ανοιχτά, πιο μεγάλα από κάθε άλλη φορά. 
Αποκρούω τις προσευχές οποιασδήποτε Εκκλησίας. Ζητώ μια 
προσευχή απ’ όλες τις ψυχές.



ΚΡΙΣΕΙΣ ΔΙΑΣΗΜΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ 
ΓΙΑ ΤΟΝ Β. ΟΥΓΚΩ

Μισελε: «Είχαμε την ποίηση στην κίνηση, εσείς βρήκατε την 
ποίηση στην εικόνα. Κι οι εικόνες σας είναι γεμάτες με πάθος». 
(Γράμμα του στον Ουγκώ, 15-1-1834).

Σαιντ-Μπεβ: «Θα ’λεγα πως η εκτροπή, που χαρακτηρίζει 
τον Β. Ουγκώ εδώ και δέκα χρόνια, είναι η εμμονή στα ίδια 
πράγματα, χωρίς καμιά εκτροπή. Θα θελήσει να το νιώσει πια 
σήμερα; Παρόμοιες φύσεις, τόσο απόλυτες, διορθώνονται ποτέ; 
Δεν το θεωρούν πάντα ζήτημα τιμής να μείνουν ή να φαίνονται 
ως το τέλος ακατανίκητες;» (Σύγχρονα Πορτρέτα, 1-3-1840).

Mπωντελαιρ: «Δεν θέλω να μειώσω την ευγένεια ούτε το 
μεγαλείο του, μα ο Β. Ουγκώ είναι ένας εργάτης πολύ περισ-
σότερο επιδέξιος παρά εφευρετικός, πολύ περισσότερο σωστός 
δουλευτής παρά δημιουργός». (Πινακοθήκη του 1846).

«Ο Β. Ουγκώ ήταν εκ καταβολής ο πιο προικισμένος, ο πιο 
φανερά προορισμένος για να εκφράσει με την ποίηση αυτό που 
θα ονομάσω μυστήριο της ζωής... Κανένας καλλιτέχνης δεν πα-
ρουσιάζεται τόσο καθολικός, τόσο από φυσικού του ικανός να 
’ρχεται σ’ επαφή με τις δυνάμεις της ζωής στην καθολικότητά 
της, τόσο ακατάπαυτα πρόθυμος για ένα ψυχικό λουτρό μέσα 
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στη φύση. Ξέρει, όχι μόνο να εκφράζει καθαρά, να μεταφράζει 
με την κυριολεξία του το καθαρό και ξάστερο μήνυμα, αλλά 
ακόμη να εκφράζει και όσο χρειάζεται σκοτεινά, ό,τι σκοτεινό 
και με ασάφεια αποκαλύπτεται στο πνεύμα». (Σκέψεις για 
μερικούς Συγχρόνους μου, 15-6-1861).

Εμιλ Ζολα: «Δεν πιστεύω στην κληρονομία του Ουγκώ. Αυτός 
θα πάρει μαζί του τον ρομαντισμό σαν ένα πορφυρό κουρέλι, 
που το έραψε απάνω του βασιλική πορφύρα. Ενώ πιστεύω στην 
κληρονομιά του Μπαλζάκ, που έχει μέσα της την ίδια τη ζωή του 
αιώνα. Ο Βίκτωρ Ουγκώ θα μείνει σαν μια δυνατή ιδιομορφία· 
και οι ευσεβείς φίλοι του δεν μπορούν μετά τον θάνατό του να 
του προσφέρουν καλύτερη υπηρεσία, από το να χρησιμοποιή-
σουν για το έργο του, το τόσο σημαντικό, το τσεκούρι και να 
ξεχωρίσουν τα πενήντα μ’ εξήντα αριστουργήματα που έγραψε 
στη ζωή του, ποιήματα με απόλυτη ομορφιά». (Λογοτεχνικά 
ντοκουμέντα, 1881).

Λεοντ Ντε Λιλ: «Ολόκληρη η ζωή του στάθηκε ένα πολυποί-
κιλο και ηχερό τραγούδι, όπου όλα τα πάθη, όλα τα τρυφερά 
αισθήματα, όλοι οι λεβέντικοι θυμοί που ανατάραξαν, συγκλόνι-
σαν, ξέσκισαν την ανθρώπινη ψυχή σε τούτο τον αιώνα, βρήκαν 
μια υπέροχη έκφραση». (Λόγος του στις 31-3-1887, κατά την 
υποδοχή του στην Ακαδημία, στην έδρα του Β. Ουγκώ).

Ζυλ Λεμαιτρ: «Η ψυχή του Ουγκώ... είναι τόσο ξένη στη 
δική μου... Οι χιλιάδες στίχοι του, που λέει “εγώ ο στοχαστής”, 
ή χαρακτηρίζει τον εαυτό του συνεπαρμένο μάγο, ή τον συ-
γκρίνει με λιοντάρια και με αητούς, είναι ανυπόφοροι για κάθε 
άνθρωπο με μετριοφροσύνη και για τον καθένα που προσπαθεί 
πραγματικά να σκεφτεί... Ένας σημερινός αστός, καινούργιος 
Ησαΐας ή Εζεκιήλ, που ξεφουρνίζει αδιάκοπα προφητείες σαν να 
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βρίσκεται στην έρημο... μου φαίνεται σαν κάτι τόσο εξωφρενικό 
και ψεύτικο, όσο ένας αστός του 17ου αιώνα, που προσπαθεί να 
μιμηθεί το παραλήρημα του Πινδάρου...

Όμως, και μ’ όλα αυτά, ο Βίκτωρ Ουγκώ είναι μοναδικός, 
είναι Θεός. Μπορούμε, νομίζω, να πούμε με βεβαιότητα, πως 
κανένας ποιητής, ούτε στην αρχαιότητα, ούτε στα νεότερα χρό-
νια, δεν έδειξε τόση φαντασία στη φόρμα και μάλιστα με τόση 
αφθονία, τόση δύναμη, τόση ακρίβεια, τόση λάμψη και μεγαλείο. 
Το ίδιο το πνεύμα του, σαν ποιότητα, ούτε με θαμπώνει, ούτε 
με γοητεύει, αλίμονο! Μα ο λόγος του με συντρίβει.

Ψυχή βίαιη και βάρβαρη, τον ονόμασε ο Λουί Βεγιώ. Ίσως, 
αλλά με φωνή θεϊκή». (Άρθρο του στα 1888, βλ. και «οι Σύγ-
χρονοι», σειρά 4η 1897).

Α. Μπελσορτ: «Δεν υπάρχει ούτε ένας απ’ τους μεγαλύτε-
ρους ποιητές μας, που ο Ουγκώ θεληματικά ή άθελά του να μη 
μας ξαναδείχνει το χρώμα του, να μη μας ξαναδίνει τον τόνο 
του, να μη μας κάνει να ακούμε το τέμπο του: τόσο μεγάλη είναι 
η ποικιλία του. Aφθονούν στο έργο του οι στίχοι, που θα τους 
νόμιζε κανείς παρμένους απ’ τον Μαλέρμπ ή απ’ τον Κορνέιγ. 
Κι άλλους, φιλοσοφικούς, θα μου φαινόταν περίεργο, αν δεν 
τους ζήλευε ο Βινιύ. Κάποτε φτάνει στη μελωδία τον Λαμαρ-
τίνο, στη χάρη τον Λαφονταίν, στην καθαρότητα τον Ρακίνα. 
Κι όμως, μένει πάντα ο Ουγκώ: το ίδιο πάντα στέλεχος, μ’ ένα 
καινούργιο λουλούδι». (Το έργο του Β. Ουγκώ, δοκίμιο, 1930).

Ερνεστοσ Ρεναν: «O Oυγκώ στάθηκε εξαιρετικός άνθρωπος, 
πραγματικά μοναδικός. Μοιάζει σαν να πλάστηκε με ειδικό διά-
ταγμα του Αιωνίου. Όλες οι ιστορικά καθιερωμένες κατηγορίες 
φαίνονται αταίριαστες σ’ αυτόν. Γάλλος ήτανε, Γερμανός, Ισπα-
νός, ήτανε όλα αυτά και κάτι ακόμα. Το πνεύμα του στέκεται 
πάνω απ’ όλα τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά της φυλής. Κα-
μιά από τις οικογένειες, που από φυσική ή πνευματική άποψη 
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ξεχωρίζουμε στο ανθρώπινο είδος, δεν μπορεί να τον θεωρήσει 
αποκλειστικά δικό της». (Στο βιβλίο του Π. Μπερρέ Ο Βίκτωρ 
Ουγκώ, 1927).

Πωλ Βαλερυ: «Κατάπληξη μου προκαλεί στον Β. Ουγκώ, 
εκείνη η ασύγκριτη ζωική του δύναμη... Εξήντα ολόκληρα χρόνια 
αυτός ο εξαιρετικός άνθρωπος βρίσκεται κάθε μέρα στρωμένος 
στη δουλειά από τις πέντε το πρωί ως το μεσημέρι!... Γράφει 
κάπου εκατό με διακόσιες χιλιάδες στίχους· και μ’ αυτή την 
αδιάκοπη εξάσκηση αποκτά έναν μοναδικό τρόπο να σκέπτε-
ται, που η επιφανειακή κριτική τον κρίνει κάθε φορά όπως 
μπορεί. Αλλά σ’ αυτή τη μακριά σταδιοδρομία, ο Ουγκώ συνέ-
χιζε ακούραστος να τελειοποιείται και ν’ αποκτά μεγαλύτερη 
δύναμη στην τέχνη του. Χωρίς αμφιβολία, αμαρτάνει ολοένα 
συχνότερα αναφορικά με την εκλεκτική αφαίρεση, χάνει ολοένα 
περισσότερο το αίσθημα της αναλογίας, φορτώνει τους στίχους 
του με λέξεις χωρίς ξεκάθαρη σημασία, αόριστες και που φέρ-
νουν ίλιγγο και βάζει σ’ αυτούς με τόση αφθονία κι ευκολία την 
άβυσσο, το άπειρο, το απόλυτο, ώστε αυτά τα λεκτικά τέρατα 
χάνουν ακόμα και το φαινομενικό τους βάθος, όσο έχουν στην 
καθημερινή χρήση. Κι όμως, πόσους θαυμαστούς στίχους, πό-
σους στίχους που με κανενός άλλου δεν μπορούν να συγκριθούν 
σε έκταση, σε εσωτερική οργάνωση, ηχηρότητα και πληρότητα, 
έγραψε στην τελευταία περίοδο της ζωής του!» (Ποικίλλα, Β΄, 
1930, στο άρθρο «Η θέση του Μπωντελαίρ»).

Φ. Γκρε: «Σαν μεγάλο ποιητή, μεγάλο στιχουργό, προπαντός 
θαυμάζουμε τον Ουγκώ· γιατί εκεί βρίσκεται το αληθινό, το 
ασύγκριτο μεγαλείο του, αυτό είναι το επίκεντρό του... Στάθη-
κε ο μεγαλύτερος ποταμός από γαλλικές λέξεις και ρυθμούς. 
Όπως ο μεγάλος ζωγράφος βλέπει τον κόσμο από την άποψη 
των χρωμάτων, ο μεγάλος γλύπτης από την άποψη των όγκων, 
έτσι, περισσότερο και με τρόπο καλύτερο, παρά σε κάθε άλλο 
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ποιητή, το Σύμπαν φαίνεται στον Ουγκώ, με τη μορφή έρρυθμου 
λόγου». (Το έργο του Ουγκώ, 1933).

Α. Τιμποντε: «Το να αναρωτιέται κανείς, αν ο Ουγκώ είναι 
ο μεγαλύτερος ποιητής στη γλώσσα μας, είναι παιδιάστικο. 
Μπορούμε όμως σίγουρα και με όλες τις σημασίες του όρου να 
τον ονομάσουμε το πιο μεγάλο φαινόμενο της λογοτεχνίας μας.

Έδωσε βέβαια βαθύτερη σημασία και πολλή λογική σ’ εκεί-
νη την απάντησή του ο Αντρέ Ζιντ –“ο Βίκτωρ Ουγκώ, αλίμο-
νο!”– όταν ρωτήθηκε ποιος είναι ο μεγαλύτερος Γάλλος ποιη-
τής. Γνώμη πολύ λεπτή, σωστή και ειλικρινής, αφού προέρχεται 
από συγγραφέα της γενιάς που στους ώμους της έπεφτε το 
καθήκον να θαμπώσει τη δόξα του Ουγκώ –όπως η γενιά του 
Κορνέιγ τη δόξα του Ρονσάρ– μα που ως το 1935 –πρέπει να 
παραδεχθούμε κι εμείς κι αυτή– δεν κατάφερε, αλίμονο, να τη 
θαμπώσει!» (Ιστορία της Γαλλικής Λογοτεχνίας από το 1789 
μέχρι σήμερα, 1936).

Ρ. Ζαζενσκι: «Χωρίς αμφιβολία, σαν άνθρωπος είχε τις αδυ-
ναμίες του, που εύκολα μπορεί να τις καταδικάσει κανείς, μα 
που δεν αποκλείουν ούτε την ειλικρινή γενναιοφροσύνη, ούτε 
την ασύγκριτα λαμπρή φόρμα στο έργο του.

Κι αν ίσως, η σχεδόν υπέρμετρη αυτή δημιουργία, μας υπο-
χρεώνει σήμερα σε κάποιο ξεδιάλεγμα, όμως δεσπόζει με τη 
δύναμή της και την ακτινοβολία της, ολόκληρη τη λογοτεχνία μας 
στον 19ο αιώνα. Τέλος, ας μην ξεχνάμε, πως αν άλλα πνεύματα 
τον έφτασαν ή έστω τον ξεπέρασαν σε ορισμένα χαρίσματα, ο 
Ουγκώ μένει σ’ εμάς ο μόνος, που άγγιξε και που αγγίζει ακόμα 
την καρδιά της μάζας». (Ιστορία της Γαλλικής Λογοτεχνίας, 
τ. Β΄, 1947).

Ζ. Λανσον: «Πώς εμφανίζεται σαν διάνοια ο Β. Ουγκώ; 
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Αλίμονο, πρέπει να ομολογήσουμε, πως αυτός ο πολύ μεγάλος 
ποιητής δεν έχει καθόλου την ικανότητα του ορισμού και του 
συλλογισμού. Ξεφουρνίζει τεράστιους παραλογισμούς, όταν θέ-
λει να παραστήσει τον κριτικό, και τεράστιες αντιφάσεις, όταν 
θέλει να παραστήσει τον θεωρητικό». (Ιστορία της Γαλλικής 
Λογοτεχνίας, Έκδ. 1η, 1894).

«Από τον Β. Ουγκώ βέβαια έλειψε το μέτρο, όπως του έλει-
ψε και το πνεύμα: σημαδεύοντας πάντα το μεγάλο, πήρε το 
τεράστιο για υψηλό και στάθηκε γαλήνιος στις υπερβολές του. 
Όμως, εκτός απ’ αυτό το ουσιαστικό ελάττωμα της ιδιοσυγκρα-
σίας του, ήταν ο πιο συνειδητός, ο πιο σίγουρος για τον εαυτό 
του καλλιτέχνης.

Δεν θέλησε πάντα το σωστό, μα έκανε πάντα αυτό που θέλη-
σε: η εκτέλεση δεν πρόδωσε ποτέ τη σύλληψή του». (Στο ίδιο, 
σημείωση στην Έκδοση Β΄, 1909).

J
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T
ωρα, δεν μπορουσε πια να ελπιζει σε άλλη αναβολή. 
Έπρεπε να προφτάσει. Αγόρασε ένα μπουκάλι μελάνι 
κι ένα μάλλινο, χοντρό τρικό γκρίζο, που τον σκέπαζε 
από τον λαιμό ως τον αστράγαλο, κλείδωσε τα ρούχα 

του για να μην μπει στον πειρασμό να βγει απ’ το σπίτι και 
«μπήκε» στο μυθιστόρημά του όπως μπαίνει κανείς σε μια 
φυλακή. Ήτανε πολύ δυστυχισμένος...

Έτσι περιγράφει το ξεκίνημα του συζύγου της για το γρά-
ψιμο της «Παναγίας των Παρισίων» η Αντέλ Ουγκώ στο βιβλίο 
της «Η Ζωή του Βίκτωρα Ουγκώ, όπως την είδα» –όπου όμως 
νιώθουμε συχνά τον νου του συγγραφέα να οδηγεί την πένα της 
γυναίκας του.

Από το 1828 ο Ουγκώ συγκέντρωνε στοιχεία στη βιβλιοθήκη 
της Αρχιεπισκοπής του Παρισιού, για να γράψει ένα μυθιστό-
ρημα για τη Μητρόπολη. Τον Νοέμβριο υπέγραψε συμβόλαιο 
με τον εκδότη Γκοσλέν, ότι «περί την 15ην του μηνός Απριλίου 
1829» θα του παραδώσει το έργο.

Αφιέρωσε όμως τον καιρό του στο θέατρο («Μαριόν Ντε-
λόρμ», «Ερνάνης») ώσπου ο Γκοσλέν, αγανακτισμένος κιόλας 
επειδή τα δικαιώματα για την έκδοση του «Ερνάνη» παραχω-
ρήθηκαν σ’ άλλον εκδότη, να τον υποχρεώσει να υπογράψει στις 
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5 Ιουνίου 1830 νέο συμβόλαιο με βαρύτατες ποινικές ρήτρες, 
πως θα του παραδώσει την «Παναγία των Παρισίων» μέχρι την 
1η Δεκεμβρίου το αργότερο.

Ανοίγει τότε πάλι ο Ουγκώ τον φάκελο με τις σημειώσεις του, 
που είχε δεκαοχτώ μήνες να τις κοιτάξει. Περνάνε πολλές εβδο-
μάδες για να ανανεώσει και να συμπληρώσει τα συγκεντρωμένα 
στοιχεία, καθώς διαπιστώνουμε από επιστολές χρονογραφημένες 
απ’ τον Μάη και τον Ιούλιο. Στις 30 Ιουνίου δανείζεται από τη 
Βασιλική Βιβλιοθήκη τον «Λουδοβίκο 11ο» του Ματιέ, τα «Χρο-
νικά» του Κομμύν και το «Χρονικό Σκανδάλου». Φαίνεται ότι 
σ’ αυτή την περίοδο, από 5 Ιουνίου ως 25 Ιουλίου, σύνθεσε τον 
καινούργιο σκελετό του μύθου, όπου πρωτοεμφανίζεται ο Φοίβος.

Γιατί καταπιάνεται μ’ ένα ιστορικό μυθιστόρημα; Επειδή 
από δεκαεπτά χρονών ήταν, μαζί με πολλούς άλλους συγχρόνους 
του, φανατικός αναγνώστης του Ουώλτερ Σκωτ. Θέλει τώρα, 
ύστερ’ απ’ τον Βινιύ, τον Μπαλζάκ και τον Μεριμέ, να συνα-
γωνιστεί κι αυτός τον διάσημο πεζογράφο του Άμποτσφορντ. 
Αφού μάλιστα όχι μόνο πιστεύει τον εαυτό του προορισμένο να 
αναμορφώσει το θέατρο, μα έχει από καιρό βάλει στον νου του 
να πλουτίσει και να ανανεώσει και το είδος, που τη μόδα του 
στην Ευρώπη την εγκαινίασε ο Σκωτσέζος μυθιστοριογράφος. 
Το 1823, βεβαιώνει πως:

«Μετά το γραφικό, αλλά πεζό μυθιστόρημα του Ουώλτερ 
Σκωτ, μένει να δημιουργηθεί ένα νέο μυθιστόρημα, ωραιότερο 
κατά τη γνώμη μας και πιο ολοκληρωμένο. Θα είναι μαζί δρά-
μα και έπος, γραφικό μα και ποιητικό, πραγματικό άλλα και 
υψηλό, αληθινό μα και μεγάλο αυτό το μυθιστόρημα που θ’ 
αποτελέσει τον συνεκτικό δεσμό ανάμεσα στον Ουώλτερ Σκωτ 
και στον Όμηρο».

Βρισκόμαστε στα 1830. Κυβερνά η νέα δυναστεία (της Ορ-
λεάνης) και ο πρώην πιστός οπαδός των Βουρβόνων, ο παλιός 
«Ιακωβίτης» –από τον τίτλο των Άγγλων οπαδών του «νομίμου» 
βασιλιά Ιακώβου Στούαρτ– θα περιγράψει τον Λουδοβίκο 11ο 
πιο μικρόψυχο και σκληρό απ’ ό,τι τον περιγράφει ο Σκωτ.

Αλλά μαζί με τις φιλόδοξες προθέσεις του σ’ αυτόν τον τομέα 
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–το ιστορικό μυθιστόρημα– υπάρχει κι ένας άλλος λόγος, η 
προάσπιση της τέχνης, που καθορίζει την προτίμηση του Ουγκώ. 
Απ’ όταν εκήρυξε τον «πόλεμο στους καταστροφείς», δεν έπαψε 
τις εξερευνήσεις του στην περιοχή του καλλιτεχνικού μεσαίωνα 
στο Παρίσι, αλλά και στα ταξίδια του (Ρενς, Μπουρζ) και στα 
βιβλία. Το μυθιστόρημά του θα είναι μια αναπόληση για τα πε-
ρασμένα και μαζί μια συνηγορία για τ’ απομεινάρια απ’ αυτά 
τα περασμένα: «Να εμπνεύσουμε, όσο μπορούμε, στο έθνος 
την αγάπη για την εθνική μας αρχιτεκτονική. Ο Συγγραφέας 
το δηλώνει, πως αυτό αποτελεί έναν απ’ τους κύριους σκοπούς 
του βιβλίου του», γράφει προλογίζοντας την έκδοση του 1832.

Ιστορικό μυθιστόρημα, λοιπόν, συνηγορία για τη Μητρόπολη 
του Παρισιού και περιγραφή της, να το περιεχόμενο του έρ-
γου. Μολαταύτα, υπάρχουν χωρίς αμφιβολία και μερικά άλλα 
πράγματα στην «Παναγία» του Ουγκώ, εκτός απ’ τις προθέσεις 
ενός συγγραφέα που τον πιέζει ο εκδότης του και που θέλει να 
συναγωνιστεί τον Σκωτ υπερασπίζοντας και τα αρχαιολογικά 
μνημεία της πατρίδας του. Σ’ ένα ποίημά του (στα «Φύλλα 
του Φθινοπώρου»), με χρονολογία 23 Ιουνίου 1830, αφήνει να 
ξεφύγει κάπως μια ομολογία:

Αν θέλω πόνο κι έρωτα να κρύψω
σ’ ένα μου αφήγημα ειρωνείας και σαρκασμού...

Και ο Σαιντ-Μπεβ, στενός –πολύ στενός, αλίμονο!– οικογε-
νειακός φίλος του Ουγκώ, βεβαιώνει αναφέροντας αυτούς τους 
στίχους, πως «ο ποιητής είχε στον νου του την “Παναγία των 
Παρισίων”», που ύστερ’ από έναν μήνα θα ’γραφε τις πρώτες 
της γραμμές.

Αλλά στο ιστορικό τούτο μυθιστόρημα δεν υπάρχει μόνο 
ο «έρωτας κι ο πόνος», που ο δημιουργός του φροντίζει «να 
κρύψει». Αμφιβολίες για την ευτυχία του, οδυνηρά ερωτήματα 
για το πεπρωμένο, αγωνίες, αναμνήσεις, ολόκληρη η ατομική 
ζωή ενός ανθρώπου με τις πιο κρυφές πτυχές της βρίσκεται εδώ 
στενά συνδεδεμένη με τη γεμάτη χάρη, αν και κάπως μελοδρα-
ματική περιγραφή των ηθών στον μεσαίωνα.
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Εκτός απ’ τις συνειδητές προθέσεις, υπάρχουν εδώ και εκ-
μυστηρεύσεις «εν μεταφορά» και αθέλητες ομολογίες. Για το 
ιστορικό περιεχόμενο της «Παναγίας» θα ζητήσει βέβαια κανείς 
τις πηγές στις μελέτες του συγγραφέα. Αν όμως το έργο απο-
τελεί και καρπό από βιώματα του δημιουργού του, τότε σπου-
δαίες πηγές πρέπει να θεωρηθούν και τα αισθήματα κι η ζωή 
εκείνου που το έγραψε. Μ’ αυτά βέβαια θα εξηγηθεί βαθύτερα 
το επίτευγμά του, ενώ το ευρετήριο με τις βιβλιακές του πηγές 
θ’ αποτελούσε ένα μωσαϊκό, επιδέξια ίσως φτιαγμένο, αλλά 
χωρίς ψυχή. Τις μελέτες του δεν τις κρύβει ο Ουγκώ. Μέσα στο 
μυθιστόρημά του αναφέρει τους Ντυ Μπρελ, Σωβάλ, Πιέρ Μα-
τιέ, Ζαν ντε Τρουά, Κομμύν· καθώς και το περίφημο «Μαύρο 
Βιβλίο», που το «μοναδικό του αντίτυπο» είδε αργότερα, στις 
ταραχές του Φλεβάρη 1831, να το ρίχνουν στον Σηκουάνα, όπως 
βεβαιώνει «Η ζωή του Β. Ουγκώ, όπως την είδα».

Υπάρχουν και μερικές πηγές που δεν τις αναφέρει –το δείνα 
λεξικό δαιμονολογίας, την τάδε ανακάλυψη των «αρχαιοδιφών 
της Νορμανδίας»– όμως η κριτική με την αποκάλυψή τους δεν 
πρόσθεσε ουσιαστικά τίποτα σε όσες παραδέχεται ο συγγραφέας.

Τώρα, από την άποψη του Ουγκώ, θα διαπιστώσουμε πρώτα 
πρώτα με βεβαιότητα ότι στην «Παναγία των Παρισίων» σε 
πολλά μέρη φανερώνεται όχι μόνο η γνωστότατη υπεροχή του 
οπτικού στοιχείου στην καλλιτεχνική του φαντασία, αλλά κι 
η εντονότατη κλίση να βλέπει ό,τι δεν πρέπει να βλέπεται, να 
«πιάνει» τους άλλους στις μυστικές σχέσεις τους. Ακόμα κι ο 
τόσο λίγο φιλήδονος Γκρεγκουάρ, κοιτάζει την Εσμεράλδα από 
την κλειδαρότρυπα. Περιττό φυσικά να θυμίσουμε και τη σκηνή, 
όπου ο Κλαύδιος παρακολουθεί κρυφά και με πάθος το ερωτικό 
ντουέτο του Φοίβου με τη γυφτοπούλα. Ο Κουασιμόδος πάλι, 
κάτω από το μπαλκόνι του Γκοντελωριέ, μένει θεατής σε «μια 
σκηνή, χαριτωμένη σαν θέαμα, αφού μάλιστα δεν προοριζόταν 
καθόλου για θέαμα» –στο σημείο λοιπόν αυτό ο συγγραφέας 
ομολογεί ο ίδιος την ακατανίκητη ηδονιστική του τάση.

Πρέπει να προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο: στη διαπίστω-
ση πως μέσα σ’ όλους εκείνους τους πίνακες με τα ανώτερα 
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χρώματα, σ’ εκείνο το όργιο της σοβαρά κατά κανόνα βασισμέ-
νης πολυμάθειας, σ’ όλες εκείνες τις δημηγορίες για μια γοτθική 
τέχνη, διαφαίνεται αδιάκοπα μια βαθιά ταραχή. Ο δημιουργός 
της «Παναγίας» είν’ ένας βασανισμένος, άνθρωπος, στις σκέψεις 
του και στα αισθήματα.

«Είν’ ένας ευτυχισμένος άνθρωπος», λέει αντίθετα ο Σαιντ-
Μπεβ στις 21 Ιουλίου 1830, ενώ ο ίδιος έγραφε στον Ουγκώ, 
δεκαπέντε μέρες πρωτύτερα, πόσο λυπάται κρυφά για τους 
πόνους που του προκαλεί κι επειδή ήταν ο ίδιος το «φονικό 
όργανο» που βασάνιζε «μια τόσο μεγάλη καρδιά». Αναφέρεται 
βέβαια το γράμμα αυτό στον τρομερό κλονισμό, που οι σχέσεις 
του Σαιντ-Μπεβ με την Αντέλ Ουγκώ έφεραν στην οικογενειακή 
ζωή του συγγραφέα. Πώς λοιπόν να μην είναι ταραγμένος αυτός 
ο άνθρωπος, που εκείνες ίσα ίσα τις ημέρες αρχίζει να γράφει 
το μυθιστόρημά του; Ακόμη κι η κόρη του Αντέλ, που γεννήθηκε 
τον ίδιο μήνα, θα του φάνηκε ίσως σαν ένα τελευταίο μήνυμα 
χαμένης ευτυχίας.

Ο ίδιος ο ποιητής δεν είναι πια –έστω και με τη σκέψη του 
μόνο– ο άψογος σύζυγος, που θα ήθελε να ’ναι. Κάποιος ψυχα-
ναλυτής, μάλιστα, πιστεύει ότι στο «δράμα του Κλαύδιου Φρόλ-
λου» αναγνωρίζει «την έλξη από κάποιο νέο γυναικείο μύθο, τη 
μορφή της ηθοποιού, που η λαμπρή ενσάρκωσή του με τη Ζυλιέτ 
θα τον μετουσιώσει σε πραγματικότητα». Σαν υπερβολική φαίνε-
ται σε ακρίβεια αυτή η ερμηνεία, ας αφήσουμε πως η Εσμεράλ-
δα έχει μολαταύτα το πρόσωπο της «μικρής Ισπανίδας», ώστε 
θα πρέπει να δούμε σαν περισσότερο πιθανό κάποιον παιδικό 
«μύθο» κι όχι την πρόβλεψη για μελλοντικό αισθησιασμό. Ενώ 
φαίνεται ίσα ίσα βέβαιο πως ο Ουγκώ, ανήσυχος από τότε κιόλας 
εξαιτίας μιας γυναίκας (της δικής του) που του ζητούσε (μετά 
τη γέννηση της μικρής Αντέλ) να ’χουν μόνο αδερφικές σχέσεις, 
έβαλε πολύ από τον εαυτό του σ’ εκείνον τον φαινομενικά τόσο 
μελοδραματικό ήρωά του, τον Κλαύδιο Φρόλλο.

Φυσικά, μερικές «τιράντες» του αρχιδιάκου δεν επιβεβαιώ-
νουν αυτή την άποψη. Αλλ’ ας ξαναδιαβάσουμε πρώτα ορισμένα 
σημεία, σχετικά με τη βιαιότητα των παθών, όταν τα συγκρατεί 
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κανείς. Κι έπειτα, ας φανταστούμε την ταραχή ενός ανθρώπου 
εξαιρετικά αισθησιακού, που έμενε πρώτα αγνός, επειδή ίσα ίσα 
ήταν ερωτευμένος. Και να τώρα, πόσο θλιβερή είναι η ανταμοιβή 
για τον έρωτά του... Σκέπτεται πως αν το καλοεξετάσει κανείς, 
η φρόνιμη νιότη του στάθηκε μια τρέλα, μια θυσία ανώφελη. Και 
καμιά ηθική δεν του παραστέκει, για να δώσει κάποιο νόημα στη 
θυσία του. Εύκολα καταλαβαίνει κανείς, πόσο θα αισθάνεται την 
ανάγκη να εκφράσει τα βάσανα του αγνού και γεμάτου πάθος 
ανθρώπου, την αμφιβολία που αμαυρώνει τις θυσίες του. Μα 
ο Ουγκώ είναι ρομαντικός, αγαπάει τις ακραίες καταστάσεις 
και αντιθέσεις· παρουσιάζει, για τούτο, τα βάσανα αυτά στο 
καταλληλότερο για το πιο βίαιο ξέσπασμά τους άτομο, σ’ έναν 
παπά, που ο όρκος του του απαγορεύει ακόμα και τις ηδονές 
από τον νόμιμο έρωτα. Έτσι, ο συγγραφέας μπαίνει στο θέμα 
του φορώντας μάσκα, τόσο πιο σίγουρος ότι δε θα τον ανα-
γνωρίσουν, αφού το θέμα «αγαμία του κλήρου» είναι πολύ της 
μόδας εκείνα τα χρόνια. Και φαίνεται πιθανότερο πως, μαζί με 
τόσους άλλους, θέλει κι αυτός να καταδικάσει τούτον τον θεσμό! 
Αλλά σίγουρα χρησιμοποιεί για τον σκοπό του αυτοβιογραφικά 
στοιχεία και τα βάσανα του Κλαύδιου Φρόλλου εκφράζουν, σ’ 
έναν τόνο κάπως «υψηλότερο», τα βάσανα του ίδιου του Ου-
γκώ. Οι αρνήσεις της γυναίκας του δεν τον καταδικάζουν σε 
μια αγνότητα σχεδόν ιερατική; Μα και χωρίς αυτό το συζυγικό 
μπλέξιμο, μήπως το δικό του δράμα είναι ότι αισθάνεται κι 
εκείνος δεμένος με όρκους;

Όσο έντονη όμως κι αν αποδείχνεται αυτή η κρυφή οδύνη, δεν 
είναι παρά μια πλευρά από την πολύ πιο συντριπτική φρίκη που 
νιώθει ο Ουγκώ, ο τόσο αισιόδοξος ως τώρα, με την αποκάλυ-
ψη πως όχι μόνο η ζωή του, μα κάθε ζωή τη ζώνει από παντού 
κάποια ανεξήγητη μ ο ί ρ α . Η λέξη εμφανίζεται σ’ εκείνο το 
γράμμα του Σαιντ-Μπεβ, που ο «ευτυχισμένος άνθρωπος» πήρε, 
όταν ίσα ίσα ξανάρχιζε την προετοιμασία για το μυθιστόρημά 
του. Και από μια βαθύτερη παρόρμηση, γράφει στην προμετω-
πίδα –και στην καρδιά– του έργου του την τρομακτική δύναμη 
με το ελληνικό της όνομα: ΑΝΑΓΚΗ.
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Πραγματικά, το έργο φωτίζει με πένθιμες αναλαμπές μια 
ανάγκη, έναν καταναγκασμό. Όχι τον καταναγκασμό από τα 
δόγματα. Ο Ουγκώ δεν περιγράφει την πάλη ανάμεσα στη λογι-
κή, στον πόθο και στην πίστη, μέσα στην ψυχή του αρχιδιάκου. 
Κι η Εσμεράλδα πεθαίνει πέφτοντας θύμα σ’ ένα πάθος, σωστό 
τέρας χειρότερο κι από τα δόγματα. Τα τελευταία αυτά, τα 
μεταχειρίζεται για τους σκοπούς του μόνο ο παπάς, που ίσως 
και να μην πιστεύει πια στον Θεό. Η «Ανάγκη» στην «Παναγία 
των Παρισίων» συγκεντρώνεται στη μονομαχία ανάμεσα στη 
μύγα και στην αράχνη και στο σχετικό σχόλιο του Κλαύδιου. 
Να μια εικόνα εξαιρετικά αγαπητή για τον συγγραφέα, που 
θα τη χρησιμοποιήσει και στους «Εργάτες της Θάλασσας» για 
τον Τζίλλιατ και το χταπόδι: «ήταν αυτός η μύγα εκείνης της 
αράχνης». Εικόνα αποκαλυπτική για την αγωνία, βίωμα ατομικό 
του ίδιου του συγγραφέα, του ανθρώπου που καθώς στοχάζε-
ται απάνω στους «μεγάλους συλλογισμούς του πεπρωμένου», 
δέχεται για σωστή τη διαίσθησή του ότι η ανθρώπινη ζωή κι 
η πορεία των πραγμάτων ρυθμίζονται από κάποια «λογική» 
αδυσώπητη, ολότελα ανεπηρέαστη από την ανθρώπινη βούληση. 
Χωρίς αμφιβολία, η μοιρολατρία αυτή, αποφασιστικός παράγο-
ντας για τη ρομαντική ψυχική κατάσταση στο σύνολό της –ας 
μην ξεχνάμε και το περίφημο «είμαι μια δύναμη στον δρόμο 
της»– συνδέεται στον Ουγκώ με την οδυνηρή συναίσθηση πως 
είναι κι αυτός αιχμάλωτος σ’ ένα πεπρωμένο, όπως ο ήρωάς 
του, ο Κλαύδιος Φρόλλος.

Ένας συγγραφέας ευτυχισμένος, που αφού ανατάραξε το 
θέατρο, ξεκινάει να κατακτήσει και το ιστορικό μυθιστόρημα, μα 
κι άνθρωπος των γραμμάτων κυνηγημένος απ’ τον εκδότη του, 
ένας μανιακός αναγνώστης φορτωμένος με παλιά βιβλία, μα και 
μεγάλο παιδί γεμάτο αναμνήσεις, ένας καλλιτέχνης συνεπαρμέ-
νος από τον μεσαίωνα κι από την επιθυμία ν’ αγαπήσουν όλοι 
τα μνημεία του, αλλά κι ανθρώπινο πλάσμα με τους βραχνάδες 
του την κρυφή αγωνία και το φιλοσοφικό του αδιέξοδο, να πώς 
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μας παρουσιάζεται ο Ουγκώ, όταν πια στις 25 Ιουλίου 1830 
γράφει τις πρώτες σελίδες της «Παναγίας των Παρισίων».

Μα σε λίγο θα τον διακόψουν η επανάσταση του Ιουλίου κι η 
γέννηση της Αντέλ. Πολύ στην ώρα της ήρθε αυτή η επανάσταση, 
αφού τον βοήθησε να πάρει από τον Γκοσλέν άλλη μια αναβο-
λή. Βεβαίωσε τον εκδότη, όπως μαθαίνουμε από μια επιστολή 
του συγγραφέα δημοσιευμένη στη «Ζωή του Β. Ουγκώ, όπως 
την είδα», πως εξαιτίας των ταραχών «έχασε ένα ολόκληρο 
τετράδιο με σημειώσεις, που τον είχαν απασχολήσει πάνω από 
δυο μήνες». Άγνωστο αν τον πίστεψε ο Γκοσλέν, αλλά του πα-
ραχώρησε ακόμα δυο μήνες. Έτσι, το έργο θα παραδινόταν το 
δίχως άλλο μέχρι την 1η Φεβρουαρίου. Κι όμως, ο Ουγκώ μόλις 
την 1η Σεπτεμβρίου ξανάπιασε το μυθιστόρημά του.

Αρχίζει τότε ανάμεσα στον ποιητή και στο ρολόι ένας αγώνας 
δρόμου, που μπορούμε απ’ το χειρόγραφο να παρακολουθήσου-
με τις διάφορες φάσεις του. Ως τις 15 Σεπτεμβρίου γράφτηκε 
ολόκληρο το πρώτο βιβλίο. Στις 15 ο μυθιστοριογράφος κατα-
πιάνεται κιόλας με το δεύτερο. Ύστερ’ από δυο μέρες γράφει 
στον Βικτόρ Παβί:

«Είμαι βουτηγμένος ως τον λαιμό στο μυθιστόρημά μου. 
Σωριάζω αμέτρητα φύλλα το ’να πάνω στ’ άλλο, μα η ύλη 
μακραίνει ολοένα κι απλώνεται όσο προχωρώ· και δεν ξέρω 
αν τα χειρόγραφά μου δεν θα φτάσουν στο ύψος τους πύργους 
της Παναγίας».

Ο Βίκτωρ Ουγκώ αφήνει για την ώρα κατά μέρος την περι-
γραφή της μητρόπολης και του Παρισιού, και μπαίνει στο 4ο και 
5ο βιβλίο. Προχωρεί τόσο γρήγορα, ώστε στις 27 Σεπτεμβρίου 
αρχίζει το πρώτο κεφάλαιο απ’ το 6ο βιβλίο. Την 1η Οκτωβρίου 
ρίχνεται στο δεύτερο κεφάλαιο και φαίνεται βέβαιο πως μέχρι 
τις 9 Οκτωβρίου τέλειωσε κι αυτό το βιβλίο. Εκείνη την ημέρα 
ξαναγυρίζει στο κεφάλαιο με την περιγραφή της Μητρόπολης, 
που θα το ξαναπιάσει στις 16 και θα το τελειώσει στις επόμενες 
μέρες. Από κει κι έπειτα, ως τις 15 Ιανουαρίου, ακολουθεί κανο-
νικά την αφήγηση, γράφει τις τελευταίες μέρες του Οκτωβρίου 
το πρώτο κεφάλαιο του 7ου βιβλίου κι από την 1η ως την 20ή 
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Νοεμβρίου το τέλος αυτού του βιβλίου. Στις 20 κάνει αρχή στο 
«Σκούδο που Έγινε Ξερό Φύλλο», και την 1η Δεκεμβρίου στις 
«Τρεις Ανθρώπινες Καρδιές». Στις 3 Δεκεμβρίου γεννιέται το 
ένατο βιβλίο, στις 14 το δέκατο και στις 4 Ιανουαρίου το ενδέ-
κατο. Στις 12 Ιανουαρίου ο Βίκτωρ Ουγκώ αναγγέλλει θριαμ-
βευτικά στον εκδότη, πως του μένει «μόνο ο επίλογος, κάπου 
επτά ή οκτώ σελίδες». Και στις 15 Ιανουαρίου 1831, ώρα 6.30΄ 
το βράδυ γράφει τη λέξη «Τέλος».

Κι όμως, δεν τέλειωσε οριστικά. Προσθέτει ακόμη μερικά 
πράγματα από τις 18 Ιανουαρίου ως τις 2 Φεβρουαρίου, αλλά... 
πάλι δεν έχει τελειώσει. Πρέπει να γράψει τον πρόλογο, ν’ απο-
φασίσει οριστικά για τον τίτλο. Στις 9 Μαρτίου θα παραδοθούν 
κι αυτά τα δυο στον Γκοσλέν. Σε μια βδομάδα θ’ άρχιζε να 
πουλιέται η 1η έκδοση, η αρχική μορφή του βιβλίου, απ’ όπου 
λείπουν τρία κεφάλαια. «Χάθηκαν» θα πει σε λίγο ο Ουγκώ. 
Μα καθώς φαίνεται, τα ξαναπήρε πίσω ο ίδιος, γιατί ο εκδότης 
αρνήθηκε να του αυξήσει ανάλογα τα συγγραφικά του δικαιώ-
ματα. Τα κεφάλαια αυτά θα δημοσιευτούν για πρώτη φορά στην 
8η έκδοση, στις 17 Δεκεμβρίου 1832, ακόμα και ένα πρόσθετο 
«σημείωμα» με ημερομηνία «20 Οκτωβρίου 1832».

Η «Παναγία» έτσι, αφού έγινε η προετοιμασία της το 1828 
κι ύστερα τον Ιούλιο του 1830, γράφτηκε σχεδόν ολόκληρη μέσα 
σε πέντε μήνες, από την 1η Σεπτεμβρίου 1830 ως τις 2 Φεβρου-
αρίου 1831. Μα το τονίζουμε: είναι πέντε μήνες «γεμάτοι», 
αφιερωμένοι σχεδόν αποκλειστικά σ’ αυτό το μυθιστόρημα. Και 
μάλιστα, ο συγγραφέας κατάφερε να δουλέψει τόσο γρήγορα, 
γιατί άρχισε τη σύνθεση, όταν πια είχε μέσα του έτοιμα τα πε-
ριστατικά, τις καταστάσεις, τα πρόσωπα, δηλαδή ολόκληρο το 
έργο. Η σχετική αφήγηση στη «Ζωή του Βίκτωρ Ουγκώ, όπως 
την είδα» αφήνει να φανεί καθαρά αυτή η σβελτάδα, η ευκολία:

«Από τα πρώτα κιόλας κεφάλαια η θλίψη του είχε χαθεί. Η 
δημιουργία τον συνεπήρε. Δεν ένιωθε ούτε κούραση, ούτε το 
κρύο του χειμώνα, που ήρθε. Τον Δεκέμβριο δούλευε με ανοιχτά 
παράθυρα».

Στην «Παναγία των Παρισίων» η δράση κρατάει έξι μήνες, 
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από τον Ιανουάριο ως τον Ιούλιο του 1482, αλλά τ’ αποφασιστι-
κά περιστατικά γίνονται σε ορισμένες μέρες, δώδεκα συνολικά, 
που η αφήγησή τους αποτελεί το κύριο μέρος του βιβλίου. Πώς 
οργάνωσε ο μυθιστοριογράφος την ύλη του σε μεγάλες σκηνές, 
σε νεκρούς χρόνους και παρεκβάσεις;

Τα δυο πρώτα βιβλία τ’ αφιερώνει ολόκληρα σε μια μόνο 
μέρα, την 6η Ιανουαρίου 1482, που ο Γκρεγκουάρ, αφού απότυχε 
η αλληγορία του, κινδυνεύει να κρεμαστεί, για να γίνει τελικά 
γαμπρός σε τσιγγάνικο γάμο. Την ίδια εκείνη μέρα, παρουσιά-
ζονται στον αναγνώστη η Εσμεράλδα, κυνηγημένη απ’ το μίσος 
της «καλόγριας» κι απ’ την ένοχη έχθρα του αρχιδιάκου, ο 
Κουασιμόδος σκλάβος στον Κλαύδιο, ο Ζαν ο ξέγνοιαστος μα-
θητής, χωρίς να αναφέρουμε τους Φλαμανδούς πρεσβευτές, τον 
καρδινάλιο ντε Μπουρμπόν και τις άλλες προσωπικότητες του 
πολιτικού κόσμου. Μπορούμε να πούμε, πως τα δυο αυτά βιβλία 
ανταποκρίνονται σ’ ό,τι ονομάζουμε στο θέατρο «έκθεση»: όταν 
τα τελειώσει ο αναγνώστης, ξέρει τους πρωταγωνιστές και τις 
σχέσεις εξάρτησης, έχθρας ή αγάπης, που κυβερνούν τη μοίρα 
τους. Μα καθώς εδώ έχουμε ένα μυθιστόρημα με ιστορικές κι 
αισθητικές αξιώσεις κι όχι ένα θεατρικό έργο, έρχεται με πολλή 
φυσικότητα, για να συμπληρώσει την έκθεση, η περιγραφή για 
το πλαίσιο, όπου θα συγκρουστούν οι ήρωες: στο επόμενο βιβλίο 
περιγράφεται η εκκλησία, η Παναγία των Παρισίων.

Ο Ουγκώ, σαν να πρόσεξε άξαφνα ότι δε συμπλήρωσε την 
παρουσίαση των προσώπων του, μας ξαναγυρίζει πίσω στο 
βιβλίο 4ο, για να μας διηγηθεί πώς σχηματίστηκε το ζευγάρι 
Κουασιμόδος – Φρόλλος. Θα ονόμαζε κανείς υστερόγραφο στην 
έκθεση αυτές τις σελίδες που πραγματικά γράφτηκαν μετά το 
2ο βιβλίο.

Όσο για τα δυο κεφάλαια του 5ου βιβλίου, που δεν μπήκαν 
στην πρώτη έκδοση, ο συγγραφέας μπορεί, και με το δίκιο του, 
να σκέφτηκε ότι «ο αναγνώστης δεν θα προσέξει την έλλειψή 
τους». Στο πρώτο, η δράση γίνεται ένα βράδυ του Δεκεμβρίου 
1481, λίγες μέρες πριν από την εορτή των τρελών. Βλέπουμε σ’ 
αυτό, με τη μάσκα του «κυρ-Ζουρανγκό», τον Λουδοβίκο 11ο, 
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που θα παίξει στο τέλος του βιβλίου τον ρόλο του «από μηχα-
νής θεού», αλλά που η εμφάνισή του εδώ δεν ανταποκρίνεται 
σε καμιά ανάγκη. Στην πραγματικότητα, το κεφάλαιο αυτό 
μπήκε εδώ σαν εισαγωγή προπαντός στο περίφημο «Τούτο Θα 
Σκοτώσει Εκείνο», όπου ο Ουγκώ συνοψίζει, αν επιτρέπεται η 
έκφραση, την «αισθητική και φιλοσοφική του ιδέα».

Η αληθινή δράση ξαναρχίζει στο βιβλίο 6ο. Θα ξετυλιγόταν 
ολόκληρη σε μια μέρα, την 7η Ιανουαρίου 1482, αν ο συγγραφέ-
ας δεν ένωνε συνδυάζοντάς τα και την ιστορία της Σαντεφλερί, 
που τον αναγκάζει να γυρίσει ως το 1461, με το μαρτύριο του 
Κουασιμόδου.

Πολλές εβδομάδες περνάνε ως τις τρεις ημέρες του Μάρτη, 
που πιάνουν ολόκληρο το 7o βιβλίο: στην πρώτη (δυο κεφάλαια) 
μαθαίνουμε, μαζί με τον Φοίβο και την Φλερ-ντε-Λυς, το μυστικό 
της Εσμεράλδας και μαζί με τον Κλαύδιο Φρόλλο, την τελευταία 
μεταμόρφωση του Γκρεγκουάρ και το γελοίο και συγκινητικό 
μυστήριο της ζωής του κοντά στην τσιγγάνα. Το επεισόδιο με 
τα σήμαντρα του Ευαγγελισμού, το τόσο σύντομο (κεφ. 3ο), πε-
ριγράφει την ερωτική διαταραχή του κωδωνοκρούστη. Τέλος, η 
αφήγηση για τις 29 του Μάρτη φτάνει το δράμα στο κορύφωμά 
του. Εκείνη η ημέρα, που το μοιραίο καταντάει να γίνει έγκλημα, 
άξιζε τα πέντε κεφάλαια που αφιερώνει ο Ουγκώ. 

Περνάει πάλι ο καιρός –«ένας ολόκληρος μήνας». Η αυλαία 
ανοίγει για να παρακολουθήσουμε τη δίκη της τσιγγάνας και 
της κατσίκας της: κεφάλαια τρία. Είναι Μάης ακόμα, όταν ο 
Κλαύδιος πάει και βρίσκει τη φυλακισμένη στο κελί της (βιβλ. 
8ο, Κεφ. Δ΄). Η ημέρα για τη δημόσια αποκήρυξη, αλλά και 
για την απρόσμενη απελευθέρωση της καταδικασμένης και τις 
περιπλανήσεις του Κλαύδιου στην εξοχή, στην αριστερή όχθη, 
αυτή η ημέρα, που θα φέρει την περιπέτεια την τόσο αγαπητή 
στους παλιούς δραματουργούς, χρειάστηκε τέσσερα ολόκληρα 
κεφάλαια, τα δυο τελευταία από το 8ο βιβλίο και τα δυο πρώτα 
από το 9ο. Ακολουθούν δύο πίνακες, από τη ζωή της Εσμεράλ-
δας στο καταφύγιό της –με τις φροντίδες του καμπούρη και 
τις βιαιότητες του αρχιδιάκου– που ανάμεσά τους «πέρασαν οι 
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ημέρες, η μια μετά την άλλη» χωρίς δράση, σημειωμένες μονάχα 
από περιστατικά αποκαλυπτικά για το πάθος του Κουασιμόδου.

Ωστόσο, ο Κλαύδιος προκάλεσε την απόφαση του Παρλα-
μέντου, που θ’ αρπάξει την τσιγγάνα από το καταφύγιό της. 
Από δω κι εμπρός τα επεισόδια έρχονται απανωτά, όπως στην 
πέμπτη πράξη στην τραγωδία· δυο ημέρες μονάχα για τα δυο 
τελευταία βιβλία, εννιά κεφάλαια όλα κι όλα, αν εξαιρέσουμε 
τον διπλό επίλογο με τους γάμους του Φοίβου και του Κουασι-
μόδου. Μα και τα περιστατικά, όσα βάζει ο συγγραφέας στις 
δυο αυτές ημέρες, δεν απλώνονται στην ίδια έκταση: αφιερώ-
νονται δυο κεφάλαια για την πρώτη ημέρα και επτά για τη 
δεύτερη, από το βράδυ ως την αυγή.

Αναγκαίες αυτές οι λεπτομέρειες, γιατί είναι πάντα αξιοπε-
ρίεργο να βλέπει κανείς από πιο κοντά πώς έχει δημιουργηθεί 
ένα έργο τέχνης. Η 6η και 7η Ιανουαρίου και η 29η του Μάρτη, 
η ημέρα με τη δημόσια αποκήρυξη, η ημέρα με την επίθεση ενα-
ντίον της μητρόπολης και το κρέμασμα της ηρωίδας, σχηματίζουν 
με αρκετά καλές αναλογίες τις διάφορες πράξεις από την Τρα-
γωδία ή από ένα δράμα –για να μεταχειριστούμε τον όρο που 
προτιμούσε ο Ουγκώ. Ξέρουμε, όμως, ότι ο συγγραφέας δε μας 
διηγιέται μόνο την αγαπημένη του πλοκή με τους συνδυασμούς 
των παθών, μα πως γράφει και για να δοξάσει τη μητρόπολη 
που κινδύνευε και για να συναγωνιστεί τον Ουώλτερ Σκωτ. 
Σε όλο του το μυθιστόρημα έχει αρκετά επιδέξια σκορπίσει 
αρχιτεκτονικές πληροφορίες και χαρακτηριστικά της εποχής, 
φροντίζοντας όμως να βάλει περισσότερη ιστορία και πιο πολλές 
φιλοσοφικές παρεμβάσεις στο πρώτο τμήμα, ως τα μισά του 
έργου, και περισσότερη δράση από κει κι έπειτα. Στο δεύτερο 
μέρος, μονάχα η σκηνή στο «καταφύγιο» του «Κυρίου Λουδο-
βίκου της Γαλλίας», αποτελεί παρέκβαση. Μπορούμε μάλιστα 
να τη θεωρήσουμε σαν μια δραματική εκκρεμότητα, του κόβει 
τη δράση για να την προωθήσει πάλι. Αντίθετα από το «Άμπας 
Μπεάτι Μαρτίνι», τούτο το κεφάλαιο με το «καταφύγιο» δεν 
μπορούσε να λείψει χωρίς να το προσέξει ο αναγνώστης, γιατί 
σ’ αυτό ο βασιλιάς ελευθερώνει τον Γκρεγκουάρ, στέλνει την 
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Εσμεράλδα στην κρεμάλα και –μοιραία συνέπεια– αποφασίζει 
να θανατώσει τον αρχιδιάκο και τον Κουασιμόδο.

Μελετώντας έτσι τον σκελετό σ’ αυτό το μυθιστόρημα, βλέ-
πουμε μια οργάνωση της ύλης σύμφωνα με τους κανόνες της 
αισθητικής για το θέατρο, σε συνδυασμό με τη φιλοδοξία του 
στοχαστή και του ιστορικού, που πραγματοποιείται με την πα-
ρέκβαση.

Όσο για τους χαρακτήρες, δεν μπορούμε να δεχτούμε την 
άποψη, ότι ο Βίκτωρ Ουγκώ δεν καταφέρνει να δώσει ψυχολογι-
κή αλήθεια στους ήρωές του. Πρώτα πρώτα θα παρατηρήσουμε, 
μαζί με τον συγγραφέα, πως η «Παναγία των Παρισίων» είναι 
ένα έργο «φαντασίας και ελεύθερης έμπνευσης», που δε σκο-
πεύει να δείξει το ψυχολογικό βάθος των ηρώων του, αλλά να 
παρουσιάσει μερικές εικόνες από τον πολιτισμό του 15ου αιώνα 
και παράλληλα να στηρίξει, μ’ έναν συναρπαστικό μύθο, μια 
φιλοσοφική αντίληψη για τη μοίρα. Αυτή ίσα ίσα η αντίληψη, που 
τόσο βαθιά, όπως είδαμε, την ένιωσε σ’ εκείνη την περίοδο της 
ζωής του ο Βίκτωρ Ουγκώ, καταδικάζει τους πρωταγωνιστές να 
γίνονται μαριονέτες στα χέρια της Μοίρας, όπως την ερμηνεύει 
ο δημιουργός τους.

Όσο για τις ψυχογραφικές ικανότητες του συγγραφέα, αυτές 
θα πρέπει να τις αναζητήσουμε –τόσο στα μυθιστορήματα, όσο 
και στα δράματά του– στους δευτερότερους προπαντός ήρωές 
του, που μας πείθουν ότι ο αρχηγός των ρομαντικών ήξερε να 
ζωγραφίζει απολαυστικά ψυχολογικά πορτρέτα, όταν δεν κατα-
πιανόταν –όπως κάνει με τους πρωταγωνιστές του– ν’ αποδεί-
ξει τις «θέσεις» του με τα πρόσωπα του έργου. Έτσι και στην 
«Παναγία των Παρισίων», οι κομπάρσοι φαίνονται συχνά πιο 
γνήσιοι απ’ τους πρωταγωνιστές: η Φαλουρντέλ αντιμετωπίζει 
τους δικαστές με λόγια πολύ αληθινά, για στόμα μιας γριάς 
μεσίτρας, ο κυρ-Ζακ Σαρμολύ είναι ένα πολύ πετυχημένο σκί-
τσο ως σχολαστικός δικαστικός, γλυκός στη σκληρότητά του κι 
απλοϊκός στην απληστία του, ενώ ο Γκρεγκουάρ δείχνει βέβαια 
άστατος, αλλ’ αυτή η πλευρά του χαρακτήρα του είναι ίσα ίσα 
αληθινή για έναν άνθρωπο των γραμμάτων, ονειροπόλο, εγωιστή, 
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ματαιόδοξο και στο βάθος του αρκετά επιδέξιο, για να φυλάξει 
την πολύτιμη λευτεριά του.

Αλλά, έτσι ή αλλιώς, κανείς δεν αναζητάει μαθήματα ψυχολο-
γίας στην «Παναγία των Παρισίων». Κι όμως όλοι τη διαβάζουν 
μ’ ενθουσιασμό, όπως θα ξεφύλλιζαν ένα βιβλίο εικονογραφη-
μένο, που οι εικόνες του κρατούν, ύστερα από εκατόν σαράντα 
περίπου χρόνια, το ίδιο ακατανίκητο θέλγητρο κι ενδιαφέρον. 
Ό,τι κι αν λένε οι ιστορικοί, ο διαγωνισμός με τις γκριμάτσες, η 
Αυλή των Θαυμάτων, η επίθεση εναντίον στη μητρόπολη, όλες 
αυτές οι ολόλαμπρες ή σκοτεινές εικόνες, απ’ τον καιρό που 
δημιουργήθηκαν ορθώνονται πάντα μπροστά σε κάθε μελετητή 
της τελευταίας περιόδου του μεσαίωνα. Πολύ σωστά ειπώθηκε 
ότι η «Παναγία των Παρισίων» είναι ένα ποιητικό «καπρίτσιο», 
αλλά καπρίτσιο στο στυλ ενός Ρέμπραντ: πετυχημένη διατύπωση 
που, όπως και κάθε όμοιά της, έχει το πλεονέκτημα ότι κατευ-
θύνει τον αναγνώστη στις πιο σίγουρες αρετές του έργου τέχνης. 
Έπρεπε να μιλήσουμε εδώ για ιστορία, αφού κι ο Ουγκώ μιλάει 
γι’ αυτήν. Αλλά την «Παναγία των Παρισίων» τη θαυμάζουμε 
ανεξάρτητα από τους ιστορικούς συσχετισμούς. Αλλού βρίσκεται 
το ουσιαστικό της θέλγητρο: στο ύφος με τον ανεξάντλητο καλ-
λιτεχνικό πλούτο και στο τόσο προσωπικό όραμα, που ο ποιητής 
χρησιμοποιεί για το «καπρίτσιο» του. Αυτό το ύφος, το όραμα 
τούτο, είναι οι αληθινές ομορφιές σ’ αυτό το μυθιστόρημα.

Οι συσχετίσεις με τον Ντυ Μπρελ, τον Ματιέ ή τον Σωβάλ 
που θα βρει ο αναγνώστης στις υποσημειώσεις, έχουν ενδιαφέ-
ρον κατά τούτο: ότι βοηθούν να γίνει αντιληπτό πώς ο Ουγκώ 
αφομοιώνει και μετουσιώνει όσες εκφράσεις παίρνει από τη μια 
ή την άλλη πηγή του. Μιλήσαμε πιο πάνω για μωσαϊκό, μα κι αν 
υπάρχει εδώ αυτό, σε μια σύνθεση με σίγουρη επιδεξιοσύνη, δε 
θα βρούμε ούτε σε μια σελίδα της «Παναγίας» μόνο την αντι-
παράθεση των «έτοιμων» στοιχείων. Εδώ νιώθουμε την πνοή, 
που άλλοτε θυμίζει Σατωμπριάν κι άλλοτε απαγγέλλει τους πιο 
δεξιοτέχνες Γάλλους «στυλίστες» στις τελευταίες δεκαετίες του 
19ου και τις πρώτες του 20ού αιώνα. Και βλέπουμε ακόμη το 
παιγνίδι με τα χρώματα, παρμένα βέβαια απ’ τις πηγές κι αυτά, 
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όπως του ζωγράφου είναι παρμένα απ’ την παλέτα του, αλλά 
ξαναπλασμένα, όπως τα χρώματα του αληθινού ζωγράφου και 
πλουτισμένα με νέα αξία, χάρη στη θέση τους απάνω στον μου-
σαμά και χάρη σε νέα λεπτότατα μείγματα. Να ένα παράδειγμα:

«Λευκός ο ουρανός, λευκό το νερό στο ποτάμι. Εκείνος, είχε 
καρφωμένο το βλέμμα του ανάμεσα στις δυο αυτές λευκότητες, 
στην αριστερή όχθη του Σηκουάνα, που άπλωνε τον μαύρον 
όγκο της και καθώς στένευε ολοένα στην απόσταση, χανόταν 
μες στην καταχνιά πέρα στον ορίζοντα, ίδια με μαύρο τόξο».

Έτσι αρχίζει ο Ουγκώ να ζωγραφίζει μια από κείνες τις 
«οπτικές παραμορφώσεις», που στο μέλλον θα τους δείξει ιδι-
αίτερη αδυναμία. Κι εδώ σπουδαιότερο ρόλο παίζει η τέχνη του 
ζωγράφου παρά το μοντέλο. Για να περιγράψει τη μητρόπολη 
του Παρισιού ο συγγραφέας, μπορεί να λεηλάτησε τον Σωβάλ 
και τον Ντυ Μπρελ. Όμως τη φαντάστηκε, την ε ί δ ε  από οπτι-
κές γωνίες, με φωτισμό δικό του, και την έκανε πραγματικά δική 
του την Παναγία του Παρισιού, από μακριά, τη νύχτα, μέσα στις 
φλόγες της πυρκαγιάς, ή ψηλά πάνω από τους πύργους της. 
Έτσι ανανεώνονται και αναπλάθονται τα πραγματικά ιστορικά 
και αρχαιολογικά στοιχεία. Ο Ουγκώ δε βρίσκει κάτι καινούργιο, 
μα διαλέγει από δική του θέση μια άποψη κι επιβάλλει έναν 
γενικό, εσωτερικό ρυθμό, που δίνουν σε πράγματα πολύ παλιά, 
μια καινούργια όψη.

Έδωσε έτσι, σύμφωνα με τις υποσχέσεις του του 1823, το 
«νέο μυθιστόρημα –δράμα μαζί και έπος– γραφικό μα και ποι-
ητικό, πραγματικό αλλά και υψηλό, αληθινό μα και μεγάλο»; 
Δράμα υπάρχει άφθονο στην «Παναγία των Παρισίων», καθώς 
και έπος, αν δεχθούμε τον όρο με την πιο μοντέρνα, γενικότερη, 
αλλά ίσως και κάπως αόριστη σημασία του. Και δεν μπορούμε 
ν’ αρνηθούμε στην ιστορία της Εσμεράλδας, ούτε το στοιχείο 
του «υψηλού», μήτε τη γραφικότητα, ούτε την ποίηση. Όσο για 
την αλήθεια, για την πραγματικότητα, μπορούμε να τη βρούμε 
στα ήθη και σ’ όλες τις εικόνες από τη δημόσια προπαντός ζωή, 
που μας βοηθούν να δούμε το αληθινό Παρίσι του 1482.

Στην εποχή του, το έργο σημείωσε αμέσως θριαμβευτική 
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επιτυχία, χαρακτηριστική και για την πλατύτερη επίδρασή του. 
Αποτελεί σπουδαίο ρυθμό στη λογοτεχνική σταδιοδρομία του 
Ουγκώ. Ο μεγάλος ιστορικός Μισελέ στην ιστορία του για τον 
μεσαίωνα (1833) αρνιέται να συναγωνιστεί τον αρχηγό των 
ρομαντικών. Σχετικά με την Παναγία των Παρισίων σημειώνει: 
«Κάποιος σφράγισε αυτό το μνημείο με το αληθινά λεονταρίσιο 
πέλμα του· και κανείς πια δεν τολμάει να τ’ αγγίξει».

Ο Βίκτωρ Ουγκώ πέτυχε και τον γενικότερο σκοπό του: έγινε 
πια κανόνας, έθιμο βαθιά ριζωμένο, ο σεβασμός των ανθρώπων 
για τα μνημεία και τους καλλιτεχνικούς θησαυρούς και οργα-
νώθηκε η αποτελεσματική προστασία τους.

Σ’ όλον τον κόσμο έχουν γίνει θεατρικές διασκευές και προ-
παντός κινηματογραφικές, βασισμένες σ’ αυτό το έργο του Ου-
γκώ. Πράγμα φυσικό, αφού το μεγάλο κοινό ακόμα και στον 
20ό αιώνα ανανεώνει από γενιά σε γενιά το ενδιαφέρον του 
για την «Παναγία των Παρισίων», έργο αληθινά λαϊκό, με την 
καλύτερη όμως σημασία του όρου.

J



ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ (1832) 

K
ατα λαθοσ ειχε αναγγελθει πως αυτή η έκδοση θα ’βγαι-
νε συμπληρωμένη με πολλά κ α ι ν ο ύ ρ γ ι α  κεφά-
λαια. Θα ’πρεπε να πουν  α ν έ κ δ ο τ α . Πραγματικά, 
αν το «καινούργια» εννοεί  κ α ι ν ο υ ρ γ ο γ ρ α μ -

μ έ ν α , τα κεφάλαια που προστέθηκαν σ’ αυτή την έκδοση δεν 
είναι καινούργια. Είχαν γραφεί ταυτόχρονα με το υπόλοιπο 
έργο, χρονολογούνται από την ίδια εποχή και προέρχονται από 
τον ίδιο στοχασμό, αποτελώντας ανέκαθεν μέρος του χειρογρά-
φου της «Παναγίας των Παρισίων». Εκτός αυτού, ο συγγραφέας 
δεν καταλαβαίνει τι θα πρόσθεταν καινούργιες επαυξήσεις σ’ 
ένα έργο τέτοιας λογής. Κατά τη γνώμη του, ένα μυθιστόρημα 
γεννιέται, μ’ έναν τρόπο κάπως αναγκαίο, μαζί μ’ όλα του τα 
κεφάλαια, κι ένα δράμα γεννιέται μαζί μ’ όλες τις σκηνές του. 
Μην πιστεύετε πως υπάρχει τίποτε το αυθαίρετο στον αριθμό 
των υποδιαιρέσεων απ’ τις οποίες συγκροτείται αυτό το σύνο-
λο, αυτός ο μυστηριακός μικρόκοσμος που ονομάζεται δράμα 
ή μυθιστόρημα. Το μπόλιασμα ή το μπάλωμα δεν πιάνουν σε 
προϊόντα αυτού του είδους, που πρέπει ν’ αναβλύζουν μονο-
μιάς και να μένουν έτσι που είναι. Μια που έγινε, μην αλλάζετε 
γνώμη, μην το ξανασιάζετε. Μια που δημοσιεύθηκε το βιβλίο, 
μια που το φύλο του έργου, αντρικό ή όχι, αναγνωρίσθηκε και 
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δηλώθηκε, μια που το παιδί έβγαλε την πρώτη του κραυγή, να 
το πια, έτσι είναι πλασμένο, δεν μπορούν πια να του κάμουν 
τίποτε ούτε ο πατέρας κι η μητέρα, ανήκει στον αέρα και στον 
ήλιο, αφήστε το να ζήσει ή να πεθάνει έτσι που είναι. Το βιβλίο 
σας είναι ελαττωματικό; Τόσο το χειρότερο. Μην προσθέτετε 
κανένα κεφάλαιο σ’ ελαττωματικό βιβλίο. Είναι ατελές; Θα 
έπρεπε να το συμπλήρωνε κανείς όταν το γεννούσε. Το δέντρο 
σας είναι στραβό; Μην κοιτάτε να το ισιώσετε. Το μυθιστόρημά 
σας είναι φθισικό; Το μυθιστόρημά σας δεν είναι βιώσιμο; Δεν 
πρόκειται να του φυσήξετε την πνοή που του λείπει. Το δράμα 
σας είναι κουτσό; Ακούστε με, μην του βάζετε ξύλινο πόδι.

Ο συγγραφέας, λοιπόν, αποδίνει ιδιαίτερη σημασία στο να 
μάθει το κοινό πως τα κεφάλαια που προστέθηκαν εδώ δεν 
έγιναν επίτηδες γι’ αυτή την επανέκδοση. Αν δεν δημοσιεύτηκαν 
στις προηγούμενες εκδόσεις του βιβλίου, αυτό οφείλεται σ’ έναν 
απλούστατο λόγο. Την εποχή που η «Παναγία των Παρισίων» 
τυπωνόταν για πρώτη φορά, ο φάκελος που περιείχε αυτά τα 
τρία κεφάλαια παράπεσε. Έπρεπε ή να ξαναγράφονταν ή να μην 
έμπαιναν καθόλου. Ο συγγραφέας έκρινε πως τα δυο μόνο απ’ 
αυτά τα κεφάλαια που είχαν κάποια σημασία για την έκτασή 
τους, ήταν κεφάλαια τέχνης και ιστορίας που δεν έθιγαν καθό-
λου την ουσία του δράματος και του μυθιστορήματος, που το 
κοινό δεν θ’ αντιλαμβανόταν την παράλειψή τους και πως μόνο 
αυτός, ο συγγραφέας, θα ήξερε το μυστικό τούτου του χάσματος. 
Πήρε λοιπόν την απόφαση να προχωρήσει χωρίς αυτά. Έπειτα, 
αν πρέπει να τα ομολογήσουμε όλα, η φυγοπονία του δίστασε 
μπροστά στην προσπάθεια να ξαναγράψει τρία χαμένα κεφά-
λαια. Του φαινόταν ευχερέστερο να συγγράψει ένα καινούργιο 
μυθιστόρημα.

Σήμερα, τα κεφάλαια αυτά ξαναβρέθηκαν και με την πρώτη 
ευκαιρία τα ξαναβάνει στη θέση τους.

Να λοιπόν τώρα ολόκληρο το έργο του, έτσι όπως το σχεδί-
ασε, έτσι όπως το έκαμε, καλό ή κακό, ανθεκτικό, ή εύθραυστο, 
πάντως τέτοιο που το θέλησε.

Αναμφισβήτητα, αυτά τα κεφάλαια, που ξαναβρέθηκαν, θα 
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έχουν μικρή αξία στα μάτια των προσώπων εκείνων, των όχι 
άκριτων ωστόσο, που αναζήτησαν μονάχα το δράμα, μονάχα 
το μυθιστόρημα στην «Παναγία των Παρισίων». Μα υπάρχουν 
ίσως άλλοι αναγνώστες που δε θεώρησαν περιττό να μελετήσουν 
την αισθητική και φιλοσοφική σκέψη την κρυμμένη σ’ αυτό το 
βιβλίο, που διαβάζοντας την «Παναγία των Παρισίων» θέλησαν 
κι ευχαριστήθηκαν να ξεδιακρίνουν κάτω από το μυθιστόρημα 
κάτι άλλο απ’ το μυθιστόρημα και να παρακολουθήσουν –αν 
μας επιτραπούν αυτές οι κάπως φαντασμένες εκφράσεις– το 
σύστημα του ιστορικού και τον σκοπό του καλλιτέχνη μέσα στην 
τέτοια ή αλλιώτικη δημιουργία του ποιητή.

Γι’ αυτούς, προπάντων, τα κεφάλαια που προστέθηκαν σ’ 
αυτή την έκδοση θα συμπληρώσουν την «Παναγία των Παρισί-
ων», αν δεχτούμε πως η «Παναγία των Παρισίων» αξίζει τον 
κόπο να συμπληρωθεί.

Σ’ ένα απ’ αυτά τα κεφάλαια ο συγγραφέας εκφράζει και 
αναπτύσσει –σχετικά με τη σύγχρονη παρακμή της αρχιτεκτο-
νικής και τον αναπόφευκτο σήμερα, κατ’ αυτόν, θάνατο της 
κορυφαίας τούτης τέχνης– μιαν αντίληψη πολύ ριζωμένη μέσα 
του δυστυχώς και πολύ μελετημένη. Αλλά νιώθει την ανάγκη να 
πει εδώ πως επιθυμεί πάρα πολύ να μην τον δικαιώσει κάποτε 
το μέλλον. Ξέρει πως η τέχνη, σε όλες τις μορφές της, μπορεί να 
ελπίζει τα πάντα απ’ τις καινούργιες γενιές, που την εν σπέρ-
ματι ακόμα μεγαλοφυΐα τους την ακούμε να σιγοβουίζει στα 
εργαστήριά μας. Ο σπόρος βρίσκεται στις αυλακιές, η συγκομιδή 
θα ’ναι πράγματι εξαίσια. Φοβάται μονάχα –και μπορεί να δει 
κανείς παρακάτω γιατί– μήπως στερέψει ο χυμός απ’ αυτό το 
γέρικο έδαφος της αρχιτεκτονικής, που τόσους αιώνες ήταν το 
καλύτερο πεδίο της τέχνης.

Ωστόσο, υπάρχει σήμερα στην καλλιτεχνική νεολαία τόση 
ζωή, δύναμη και κατά έναν τρόπο θεία κλίση, ώστε στις σχο-
λές αρχιτεκτονικής ιδιαίτερα, αυτή την εποχή, οι καθηγητές, 
που είναι αποκρουστικοί, βγάζουν, όχι μόνον ανήξερά τους, μα 
ολότελα αντίθετά τους, μαθητές που είναι εξαίρετοι. Εντελώς 
αντίστροφα από κείνον τον αγγειοπλάστη για τον οποίο μιλάει 
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ο Οράτιος και που είχε στον νου του αμφορείς κι έβγαζε χύτρες. 
«Γυροφέρνει ο τροχός και τσουκάλια βγάζει».

Οπωσδήποτε όμως, όποιο κι αν είναι το μέλλον της αρχιτε-
κτονικής, μ’ όποιον τρόπο κι αν λύσουν μια μέρα οι νέοι μας 
αρχιτέκτονες το πρόβλημα της τέχνης τους, ώσπου να γίνουν 
τα καινούργια μνημεία, ας διαφυλάξουμε τα παλιά μνημεία. 
Ας εμπνεύσουμε, αν μπορούμε, στο έθνος την αγάπη για την 
καινούργια αρχιτεκτονική. Αυτός είναι, το λέει ανοιχτά ο συγ-
γραφέας, ένας απ’ τους κυριότερους σκοπούς αυτού του βιβλίου. 
Αυτός είναι ένας απ’ τους κυριότερους σκοπούς της ζωής του.

Η «Παναγία των Παρισίων» έχει εμφανίσει ίσως μερικές 
αληθινές απόψεις σχετικά με την τέχνη του μεσαίωνα, αυτή τη 
θαυμάσια τέχνη που άλλοι δεν τη γνωρίζουν και άλλοι –ακόμα 
χειρότερα– την παραγνωρίζουν. Μα ο συγγραφέας, κάθε άλλο 
παρά θεωρεί συντελεσμένη την προσπάθεια που επέβαλε μό-
νος του στον εαυτό του. Έχει συνηγορήσει μ’ επανειλημμένες 
ευκαιρίες για την υπόθεση της παλιάς αρχιτεκτονικής, έχει κα-
ταγγείλει κιόλας μεγαλόφωνα πολλές βεβηλώσεις, πολλές κατε-
δαφίσεις, πολλές ασέβειες. Δε θα κουραστεί ποτέ να το κάνει. 
Ανάλαβε να επανέλθει πολλές φορές σ’ αυτό το θέμα και θα 
επανέλθει. Θα είναι ακούραστος ακόμα στο να υπερασπίζεται 
τις ιστορικές οικοδομές μας που οι εικονοκλάστες των σχολών 
και των ακαδημιών μας βάλθηκαν να τις πολεμούν. Γιατί είναι 
αλγεινό πράγμα να βλέπει κανείς σε τι χέρια έπεσε η αρχιτε-
κτονική του μεσαίωνα και με τι τρόπο οι σημερινοί μαστροχα-
λαστήδες αντιμετωπίζουν τα ερείπια της μεγάλης αυτής τέχνης. 
Είναι, μάλιστα, ντροπή για μας τους διανοουμένους, που τους 
βλέπουμε να κάνουν αυτά κι αρκούμαστε να τους αποδοκιμά-
ζουμε. Και δε μιλούμε εδώ μονάχα για ό,τι γίνεται στην επαρχία, 
μα για ό,τι γίνεται στο Παρίσι, μπροστά στην πόρτα μας, κάτω 
απ’ τα παράθυρά μας, μες στη μεγαλούπολη, στο κέντρο των 
γραμμάτων, στην πόλη του τύπου, του λόγου, του στοχασμού.

Για να τελειώσουμε αυτό το σημείωμά μας, δεν μπορούμε ν’ 
αντισταθούμε στην ανάγκη να σημειώσουμε μερικούς απ’ αυτούς 
τους βανδαλισμούς, που καθημερινά σχεδιάζονται, συζητούνται, 
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αρχίζουν, συνεχίζονται και φτάνουν σ’ αίσιο πέρας μπρος στα μά-
τια μας, μπρος στα μάτια του καλλιτεχνικού κοινού του Παρισιού, 
κατάμουτρα στους κριτικούς που σαστίζουν με τέτοιο θράσος. 
Κατεδάφισαν την Αρχιεπισκοπή, ένα κτίριο μέτριου γούστου, 
και το κακό δεν είναι μεγάλο. Αλλά μαζί με την Αρχιεπισκοπή 
κατεδάφισαν και το Δεσποτικό, ένα σπάνιο μνημείο του 14ου 
αιώνα, που ο κατεδαφιστής αρχιτέκτονας δεν μπόρεσε να το 
ξεχωρίσει από το υπόλοιπο κτίριο. Ξερίζωσε μαζί με την ήρα και 
το στάρι, δεν τον ένοιαξε. Γίνεται λόγος τώρα να ισοπεδώσουν 
το θαυμάσιο παρεκκλήσι των Βινκενών, για να κατασκευάσουν 
με τις πέτρες του κι εγώ δεν ξέρω ποιο οχύρωμα, που ωστόσο 
δεν το χρειάστηκε ο στρατηγός Ντωμενίλ. Ενώ επισκευάζουν με 
μεγάλα έξοδα κι ανακαινίζουν το ανάκτορο των Βουρβόνων, ένα 
σαράβαλο, αφήνουν να γκρεμίζονται απ’ τις ριπές των μελτε μιών 
τα θαυμάσια τζαμωτά παράθυρα της Σαιντ Σαπέλ. Εδώ και 
λίγες μέρες έστησαν γιαπί στον πύργο του Αγίου Ιακώβου των 
Σφαγείων, και κανένα απ’ αυτά τα πρωινά θα βάλουν μπρος τον 
κασμά. Βρέθηκε ένας μάστορας που έχτισε ένα άσπρο σπιτάκι 
ανάμεσα στους σεβάσμιους πύργους του Δικαστικού Μεγάρου. 
Βρέθηκε ένας άλλος που έβαλε χέρι στο Σαιν Ζερμαίν ντε Πρε, το 
φεουδαρχικό μοναστήρι με τα τρία καμπαναριά. Και θα βρεθεί 
κάποιος άλλος, μην αμφιβάλλετε γι’ αυτό, για να ρίξει κάτω το 
Σαιν Ζερμαίν του Οξρουά. Όλοι αυτοί οι μαστόροι παρουσιά-
ζονται γι’ αρχιτέκτονες, πληρώνονται απ’ τη νομαρχία ή απ’ τη 
δημοτική αρχή και φορούν πράσινη στολή. Ό,τι κακό μπορεί να 
κάνει η κακογουστιά στο γνήσιο γούστο, το κάνουν. Αυτή την ώρα 
που γράφουμε –αξιοδάκρυτο θέαμα!– ένας απ’ αυτούς εξουσιά-
ζει τον Κεραμεικό, ένας απ’ αυτούς χαστουκίζει καταπρόσωπο 
το Φιλιμπέρ Ντελόρμ, και δεν είναι από τα μικρότερα σκάνδαλα 
του καιρού μας να βλέπεις με τι αναισχυντία έρχεται η βάναυση 
αρχιτεκτονική αυτού του κυρίου να κάμει τη φιγούρα της απάνω 
σε μια από τις αβρότερες προσόψεις της Αναγέννησης!



Ο Ουγκώ (στο κέντρο) σε μια επιτροπή εναντίον του Προέδρου της Δημοκρατί-
ας Λουδοβίκου-Ναπολέοντος Βοναπάρτη (στις παραμονές του πραξικοπήματος 

που κατέληξε να ανακηρυχθεί ο Βοναπάρτης Αυτοκράτωρ Ναπολέων Γ΄).



ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Σε μια επίσκεψή του, πριν από λίγα χρόνια, ή καλύτερα ανί-
χνευσή του στην Παναγία των Παρισίων, ο συγγραφέας αυτού 
του βιβλίου βρήκε σε μια σκοτεινή γωνιά ενός από τους πύργους 
της την εξής λέξη χαραγμένη με το χέρι στον τοίχο:

Α Ν Α Γ Κ Η
Αυτά τα κεφαλαία ελληνικά, μαύρα απ’ την πολυκαιρία και 

σκαλισμένα αρκετά βαθιά στην πέτρα, έχοντας στο σχήμα και 
στην εμφάνισή τους κι εγώ δεν ξέρω τι σημάδια δανεισμένα 
από τη γοτθική καλλιγραφία, σάμπως για ν’ αποκαλύψουν πως 
τα είχε γράψει εκεί κάποιο χέρι τού μεσαίωνα, προπάντων το 
πένθιμο και μοιραίο νόημα που περικλείουν, προξένησαν ζωηρή 
εντύπωση στον συγγραφέα.

Αναρωτήθηκε, ζήτησε να μαντέψει ποια να ήταν η παιδεμένη 
ψυχή, που δε θέλησε να φύγει από τούτο τον κόσμο χωρίς ν’ 
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αφήσει αυτό το χάραγμα του εγκλήματος ή της συμφοράς στο 
μέτωπο της παλιάς εκκλησίας.

Από τότε μπογιάτισαν ή έξυσαν (δεν ξέρω ποιο απ’ τα δυο) 
τον τοίχο, και η επιγραφή εξαφανίστηκε. Γιατί έτσι κάνουν, εδώ 
και διακόσια χρόνια περίπου, με τις υπέροχες εκκλησίες του 
μεσαίωνα. Ακρωτηριάζονται από παντού, από μέσα κι απέξω. Ο 
παπάς τις μπογιατίζει, ο αρχιτέκτονας τις ξύνει, έπειτα πέφτει 
απάνω τους ο λαός και τις γκρεμίζει.

Έτσι, εκτός απ’ τη φευγαλέα ανάμνηση που της αφιερώνει 
εδώ ο συγγραφέας τούτου του βιβλίου, δεν απομένει τίποτε πια 
σήμερα απ’ τη μυστηριακή λέξη τη χαραγμένη στον σκοτεινό 
πύργο της Παναγίας, τίποτε απ’ το άγνωστο πεπρωμένο που 
συνόψιζε τόσο μελαγχολικά. Ο άνθρωπος που έγραψε αυτή τη 
λέξη στον τοίχο έσβησε εδώ και πολλούς αιώνες μέσ’ απ’ τις 
γενιές, η λέξη έσβησε κι αυτή απ’ τον τοίχο της εκκλησίας, η 
εκκλησία ίσως θα σβήσει κι αυτή σε λίγο από τη γη.

Απάνω σ’ αυτή τη λέξη έγινε το βιβλίο.



ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ



ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ

1
Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΙΘΟΥΣΑ

T
ρακοσια σαραντα οχτω χρονια, έξι μήνες και δεκαεννιά 
μέρες πριν από σήμερα,1 οι Παρισινοί ξύπνησαν απ’ 
όλες μαζί τις καμπάνες που σήμαιναν όσο μπορούσαν 
πιο δυνατά μέσα στον τριπλό περίβολο του Άστεως, 

του Πανεπιστημίου και της Πόλης.
Ωστόσο, η 6 Ιανουαρίου 1482 δεν ήταν μέρα που να διατήρη-

σε τη μνήμη της η ιστορία. Τίποτε το σημαντικό στο γεγονός που 
αναστάτωνε έτσι απ’ το πρωί τις καμπάνες και τους κατοίκους 
του Παρισιού. Δεν ήταν ούτε επίθεση Πικαρδών ή Βουργουνδών, 
ούτε περιφορά ιερών λειψάνων, ούτε ανταρσία σπουδαστών 
μέσα στ’ αμπέλι του Λάας,2 ούτε είσοδος του «πολυχρονεμένου 

1. Από σήμερα: δηλαδή από τις 25 Ιουλίου 1830, που ο συγγραφέας έγραψε 
τις τρεις-τέσσερις πρώτες σελίδες της «Παναγίας των Παρισίων».

2. Τον Ιούλιο του 1548 ξεσηκώθηκαν οι φοιτητές για να διεκδικήσουν αυτόν 
τον πανεπιστημιακό, καθώς πίστευαν, χώρο, που τον είχαν καταπατήσει οι 
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μας αυθέντη βασιλέα»,3 ούτε καν ένα θεαματικό κρέμασμα 
ληστών μπροστά στο μέγαρο του Δικαστηρίου. Δεν ήταν ούτε 
ο ερχομός, ο τόσο συχνός κατά τον δέκατο πέμπτο αιώνα, κα-
μιάς πρεσβείας καταστόλιστης με σιρίτια και λοφία. Μόλις πριν 
από δυο μέρες η τελευταία καβαλαρία αυτού του είδους –των 
Φλαμανδών απεσταλμένων που ήρθαν να συμφωνήσουν τον 
γάμο μεταξύ του διαδόχου της Γαλλίας και της Μαργαρίτας 
της Φλάντρας– είχε κάμει την είσοδό της στο Παρίσι, προς με-
γάλη δυσφορία του εκλαμπροτάτου καρδιναλίου ντε Μπουρμπόν 
που για χατίρι του βασιλιά υποχρεώθηκε να καλοδεχτεί όλη 
εκείνη τη χωριατοσύναξη των Φλαμανδών αρχόντων και να τους 
διασκεδάσει στο βουρβονικό του μέγαρο μ’ ένα «πολύ ωραίο 
ηθικολογικό δράμα και μια κωμωδία», ενώ μια ραγδαία βροχή 
καταμούσκευε στην εξώπορτα τα φανταχτερά χαλιά του.

Στις 6 Ιανουαρίου εκείνο που «ξεσήκωνε όλο τον πόπολο του 
Παρισιού», καθώς λέει ο Ζαν ντε Τρουά,4 ήταν ο διπλός πανηγυ-
ρισμός, συνενωμένος από αμνημονεύτων ετών, των Θεοφανείων 
και της Γιορτής των Τρελών.5

Εκείνη την ημέρα θα γινόταν άναμμα φωτιάς στην πλατεία 
Γρέβης, φύτεμα του Μάη στην εκκλησιά της Λαγωνίκας και παί-
ξιμο μυστηρίου στο Δικαστικό Μέγαρο. Το είχαν διαλαλήσει από 
την προηγούμενη μέρα με τον ήχο της κυνηγετικής σάλπιγγας οι 

καλόγεροι του Σαιν-Ζερμαίν-ντε-Πρε. Σ’ αυτή την εξέγερση αναφέρεται 
ο συγγραφέας.

3. Ο διάδοχος και μελλοντικός Κάρολος 8ος ήταν τότε δώδεκα χρονών και 
η Μαργαρίτα η Αυστριακή (κόρη του Μαξιμιλιανού και της Μαρίας της 
Βουργουνδίας) τριών χρονών. Η συμφωνία του Αρράς για τον γάμο τους 
υπογράφτηκε στις 23 Δεκεμβρίου 1482, αλλά το 1493 ο Κάρολος αρνήθηκε 
να παντρευτεί τη Μαργαρίτα.

4. Ζαν ντε Τρουά ή ντε Ρουά: έγραψε ένα «Χρονικό του Σκανδάλου» για 
την περίοδο 1460-1483.

5. Γιορτή των Τρελών: τη γιόρταζαν στις διάφορες επαρχίες της Γαλλίας 
σε διάφορες μέρες, ανάμεσα στις 26 Δεκεμβρίου και στις 14 Ιανουαρίου. 
Απαγορεύτηκε στα 1445 από τον Κάρολο 7ο στις αναγνωρισμένες, τις 
«κανονικές» εκκλησίες, αλλά δεν έπαψαν να τη γιορτάζουν σε διάφορες 
περιοχές ακόμα και μέχρι τον 17ο αιώνα.
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άνθρωποι του κυρίου πρωτοκαθέδρου φορώντας ωραία αμπέχονα 
από μαβί σκουτί με μεγάλους άσπρους σταυρούς στο στήθος.

Πλήθος λοιπόν από αστούς κι από αστές βάδιζαν παντού, 
απ’ το πρωί ακόμα, με κλεισμένα τα σπίτια και τα μαγαζιά, 
προς έναν απ’ τους τρεις παραπάνω τόπους. Καθένας τους 
είχε πάρει την απόφασή του, ή για τη φωτιά ή για τον Μάη ή 
για το μυστήριο. Πρέπει όμως να πούμε, προς έπαινο της αντί-
ληψης των παρισινών αργοσχόλων, πως το μεγαλύτερο μέρος 
αυτού του πλήθους τραβούσε προς τη γιορταστική φωτιά, την 
ολωσδιόλου επίκαιρη, ή προς το μυστήριο που θα παιζόταν στη 
μεγάλη αίθουσα του Μεγάρου, την καλοσκεπασμένη και καλο-
κλεισμένη, και πως οι περίεργοι είχαν συμφωνήσει ν’ αφήσουν 
τον κακοανθισμένο φτωχομάη να τρεμουλιάζει ολομόναχος κάτω 
απ’ τον γεναριάτικο ουρανό στο νεκροταφείο του παρεκκλησιού 
της Λαγωνίκας.

Ο λαός έτρεχε προπάντων στις λεωφόρους που οδηγούσαν 
στο Δικαστικό Μέγαρο, γιατί ήξεραν πως οι φλαμανδοί απε-
σταλμένοι, που είχαν έρθει την προπερασμένη μέρα, σκόπευαν 
να παρευρεθούν στην παράσταση του μυστηρίου και στην εκλο-
γή του πάπα των τρελών, που θα γινόταν κι αυτή στη μεγάλη 
αίθουσα.

Δεν ήταν εύκολο πράγμα να εισχωρήσει κανείς εκείνη την 
ημέρα στη μεγάλη αίθουσα, παρόλο που φημίζονταν τότε σαν 
ο μεγαλύτερος σκεπασμένος χώρος που βρισκόταν στον κόσμο. 
(Είναι αλήθεια πως δεν είχε καταμετρήσει ακόμα ο Σωβάλ6 τη 
μεγάλη αίθουσα του μεγάρου Μονταρζί). Η πλατεία Δικαστη-
ρίου, πλημμυρισμένη κόσμο, παρουσίαζε στους περιέργους των 
παραθύρων την όψη μιας θάλασσας, όπου πεντέξι δρόμοι, σαν 
ισάριθμα στόμια ποταμών, ξεχείλιζαν κάθε τόσο καινούργια 

6. Σωβάλ Ανρί: επιφανής δικηγόρος και ιστορικός, που γεννήθηκε και πέθα-
νε στο Παρίσι. Το έργο του «Ιστορία και Έρευναι των Αρχαιοτήτων της 
Πόλεως των Παρισίων», πολύτιμο για τις πληροφορίες και προπαντός για 
τα χαμένα πια σήμερα έγγραφα κι άλλα στοιχεία που περιέχει, βγήκε σε 
τρεις τόμους το 1724, δηλαδή πενήντα περίπου χρόνια μετά τον θάνατο 
του συγγραφέα.
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κύματα κεφαλιών. Η κατεβασιά αυτού του πλήθους, φουσκώ-
νοντας ολοένα, χτυπούσε απάνω στις γωνιές των σπιτιών που 
πρόβαλλαν εδώ κι εκεί, σαν ισάριθμα ακρωτήρια, στην ακανόνι-
στη λεκάνη της πλατείας. Στο κέντρο της ψηλής γοτθικής7 πρό-
σοψης του Δικαστηρίου, η μεγάλη σκάλα, όπου ανεβοκατέβαινε 
ακατάπαυστα ένα διπλό ρεύμα που, αφού έσπαζε κάτω απ’ το 
μεσιανό κεφαλόσκαλο, ξεχυνόταν σε μεγάλα κύματα στις δυο 
πλαϊνές πλευρές, η μεγάλη σκάλα, λέω, κυλούσε αδιάκοπα μες 
στην πλατεία σαν καταρράχτης σε λίμνη. Οι φωνές, τα γέλια, το 
ποδοβολητό τόσων χιλιάδων, έκαναν μεγάλο θόρυβο και μεγάλο 
σαματά. Κάθε τόσο αυτός ο σαματάς κι αυτός ο θόρυβος διπλα-
σιάζονταν. Το ρεύμα που έσπρωχνε όλο αυτό το πλήθος προς τη 
μεγάλη σκάλα πισωγυρνούσε, αναταράζονταν, στριφογυρνούσε. 
Ήταν από την κοντακιά κανενός τοξότη ή από τ’ άλογο κανενός 
στρατοχωροφύλακα που κλοτσούσε για να επιβάλει την τάξη. 
Θαυμάσια παράδοση που η στρατοχωροφυλακή την κληροδό-
τησε στην έφιππη χωροφυλακή και η έφιππη χωροφυλακή στο 
σώμα χωροφυλακής των Παρισίων.

Στις πόρτες, στα παράθυρα, στους φεγγίτες πλημμυρούσαν 
χιλιάδες φάτσες αγαθών αστών, ήρεμες και τίμιες, που κοίταζαν 
το μέγαρο, κοίταζαν την οχλαγωγία και δε ζητούσαν τίποτε 
περισσότερο. Γιατί πολλοί άνθρωποι στο Παρίσι αρκούνται στο 
θέαμα των θεατών και για μας είναι ακόμα περίεργο πράγμα 
ένας τοίχος που πίσω του συμβαίνει κάτι.

Αν ήταν παραχωρημένο σ’ εμάς, ανθρώπους του 1830, ν’ 
ανακατωθούμε νοερά μ’ αυτούς τους Παριζιάνους του δεκά-
του πέμπτου αιώνα και να μπούμε μαζί τους, με τραβήγματα, 
σκουντήματα, κατρακυλήματα, μέσα στην απέραντη σάλα του 
Μεγάρου, την τόσο άβολη στις 6 Ιανουαρίου 1482, το θέαμα 
θα παρουσίαζε κι ενδιαφέρον και θέλγητρο. Θα είχαμε γύρω 

7. Η λέξη γοτθικός, στην έννοια που γενικά χρησιμοποιείται, είναι ολότελα 
ακατάλληλη, μα και ολότελα καθιερωμένη. Τη δεχόμαστε γι’ αυτό και την 
υιοθετούμε όπως όλος ο κόσμος, για να χαρακτηρίσουμε την αρχιτεκτονική 
του δεύτερου μισού του μεσαίωνα, με γνώρισμά της την αψίδα.
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μας παμπάλαια πράγματα, που θα μας φαίνονταν όμως ολο-
καίνουργα.

Με τη συναίνεση του αναγνώστη, θα προσπαθήσουμε να 
ξαναβρούμε νοερά την εντύπωση που θα δοκίμαζε μαζί μας 
αν δρασκελούσε το κατώφλι της μεγάλης αίθουσας, ανάμεσα 
σ’ εκείνη την κοσμοσυρροή με τους επενδύτες, τις πατατούκες 
και τα σουλτούκα.

Πρώτα πρώτα, βούισμα στ’ αυτιά και θάμπωμα στα μάτια. 
Πάνω απ’ τα κεφάλια μας ένας διπλός αψιδωτός θόλος επεν-
δυμένος με ξυλόγλυπτα, βαμμένος με γαλάζιο χρώμα, διακο-
σμημένος με χρυσά κρίνα. Κάτω απ’ τα πόδια μας, ένα δάπεδο 
μ’ εναλλαγές άσπρων και μαύρων μαρμάρινων πλακών. Λίγα 
βήματα πιο πέρα, μια τεράστια κολόνα, έπειτα άλλη κι άλλη, το 
όλον εφτά κολόνες κατά μήκος της αίθουσας, που υποστηρίζουν 
στο μέσο του πλάτους της τις βάσεις του διπλού θόλου. Γύρω 
από τις τέσσερες πρώτες κολόνες, μικρομάγαζα πραματευτάδων 
που αστράφτουν από γυαλικά και ψευτοστολίδια. Γύρω απ’ 
τις τρεις τελευταίες, εδώλια από δρύινο ξύλο φθαρμένα από τα 
κοντοπαντέλονα των συνηγόρων και την τήβεννο των δικαστών. 
Γύρω από την αίθουσα, κατά μήκος του ψηλού τοιχώματος, 
ανάμεσα στις πόρτες και στα παράθυρα και στις κολόνες, η 
ατέλειωτη σειρά αγαλμάτων όλων των βασιλέων της Γαλλίας, 
αρχίζοντας από τον Φαραμόν –οι τεμπέληδες βασιλιάδες με 
τα χέρια κρεμάμενα και τα μάτια κατεβασμένα, οι γενναίοι 
και φιλοπόλεμοι βασιλιάδες με τα κεφάλια και τα χέρια τους 
υψωμένα ατρόμητα στον ουρανό. Έπειτα στα μακριά αψιδωτά 
παράθυρα, ζωγραφιστά τζάμια με χίλια δυο χρώματα. Στις 
ευρύχωρες εξόδους της αίθουσας πολυτελείς πόρτες με λεπτά 
σκαλίσματα. Και τα πάντα –θόλοι, κολόνες, τοίχοι, περβάζια, 
φατνώματα, πόρτες, αγάλματα– σκεπασμένα από πάνω ίσα-
με κάτω με μια εξαίσια χρυσογάλανη επίχρωση, που, κάπως 
αμαυρωμένη την εποχή όπου την παρατηρούμε, είχε εξαφανιστεί 
σχεδόν ολωσδιόλου κάτω από τη σκόνη και τις αραχνιές κατά το 
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σωτήριο έτος 1549, που ο ντυ Μπρελ8 την αποθαύμαζε ακόμα 
από παράδοση. 

Ας φανταστεί κανείς τώρα αυτή την απέραντη μακρουλή 
αίθουσα φωτισμένη από τη θαμπή ανταύγεια μιας γεναριάτι-
κης ημέρας, πλημμυρισμένη από ένα παρδαλό και πολυθόρυβο 
πλήθος που ξεχύνεται κατά μήκος των τοίχων και στροβιλίζεται 
γύρω απ’ τις κολόνες, και θα σχηματίσει έτσι μια αόριστη ιδέα 
του συνόλου της εικόνας που θα προσπαθήσουμε να παραστή-
σουμε ακριβέστερα στις περίεργες λεπτομέρειές της.

Είναι βέβαιο πως, αν ο Ραβαγιάκ δεν είχε δολοφονήσει τον 
Ερρίκο 4ο, δεν θα υπήρχε δικογραφία κατά του Ραβαγιάκ κα-
τατεθειμένη στο τμήμα εγγράφων του Δικαστηρίου, ούτε συ-
νένοχοι που να ενδιαφέρονταν για την εξαφάνιση των εν λόγω 
εγγράφων. Επομένως, ούτε εμπρηστές υποχρεωμένοι, ελλείψει 
καλύτερου μέσου, να κάψουν τμήμα εγγράφων για να πυρπο-
λήσουν τη δικογραφία και να κάψουν το Δικαστήριο για να 
πυρπολήσουν το τμήμα εγγράφων. Ώστε λοιπόν δε θα υπήρχε 
η πυρκαγιά του 1618. Το γέρικο Δικαστήριο θα ήταν ακόμα 
ορθό με την παλιά μεγάλη του αίθουσα και θα μπορούσα να πω 
στον αναγνώστη: Σύρε να τη δεις. Έτσι θα ήμασταν απαλλαγ-
μένοι κι οι δυο μας απ’ τον κόπο, εγώ να συντάξω κι εκείνος 
να διαβάσει την περιγραφή της, καλή-κακή. Αυτό μαρτυρεί την 
καινούργια αλήθεια: πως τα μεγάλα συμβάντα έχουν ανυπολό-
γιστες συνέπειες.

Είναι αλήθεια πως δεν αποκλείεται, πρώτα πρώτα, ο Ραβα-
γιάκ να μην είχε συνενόχους, κι έπειτα, κι αν τυχόν είχε, να ήταν 
ολωσδιόλου άσχετοι με την πυρκαγιά του 1618. Υπάρχουν κι 
άλλες δυο εξηγήσεις πολύ πιθανές. Πρώτον, το μεγάλο μετέωρο, 
πλάτους τριάντα πόντων και ύψους μισού μέτρου, που έπεσε, 
όπως ξέρει ο καθένας, απ’ τον ουρανό στο Δικαστήριο στις 7 

8. Στην παράγραφο αυτή ο συγγραφέας ακολουθεί το βιβλίο του Ντυ Μπρελ 
(σελ. 227), όπου βρίσκονται όλες αυτές οι λεπτομέρειες για τις επτά 
κολόνες, τα βασιλικά αγάλματα, τη «Χρυσογάλανη επίχρωση, που είχε 
εξαφανιστεί κάτω απ’ τη σκόνη και τις αραχνιές».
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Μαρτίου, έπειτα απ’ τα μεσάνυχτα. Δεύτερον, το τετράστιχο 
του Θεοφίλου:

Ήταν αλήθεια χωρατό πολύ κακό,
σαν η κυρά Δικαιοσύνη στο Παρίσι,
καθώς μαγείρευε δίχως μεγάλη κρίση,
πήρε φωτιά και κάηκε με τ’ αρχοντικό.

Όποια γνώμη κι αν είχε κανείς γι’ αυτή την τριπλή –πολιτική, 
φυσική, ποιητική– εξήγηση της πυρκαγιάς του Δικαστηρίου στα 
1618, το βέβαιο δυστυχώς είναι πως έγινε αυτή η πυρκαγιά. 
Ελάχιστα πράγματα μένουν σήμερα χάρις σ’ εκείνη την πανω-
λεθρία, χάρις προπάντων στις αλλεπάλληλες ανακαινίσεις9 που 
αποτελείωσαν ό,τι σεβάστηκε εκείνη. Λίγα πράγματα μένουν 
απ’ αυτή την πρώτη κατοικία των βασιλέων της Γαλλίας, απ’ 
αυτό το ανάκτορο το πρεσβύτερο από τον Λούβρο, που ήταν 
ήδη τόσο παλιό στον καιρό του Φιλίππου του Ωραίου, ώστε 
αναζητούσαν σ’ αυτό τα ίχνη των μεγαλόπρεπων οικοδομών που 
είχε ανεγείρει ο βασιλιάς Ροβέρτος και περιγράψει ο Εγκάλδος.

Σχεδόν όλα εξαφανίστηκαν. Τι έγινε η αίθουσα της καγκε-
λαρίας όπου ο άγιος Λουδοβίκος «συνήψε τους γάμους του», 
κι ο κήπος όπου δίκαζε ντυμένος ένα μάλλινο σουλτούκο, μια 
πατατούκα χωρίς μανίκια κι ένα επενδύτη κατάμαυρο, ξαπλω-
μένος στα χαλιά, μαζί με τον Ζουανβίλ; Πού είναι η κάμαρα του 
αυτοκράτορα Σιγισμούνδου, του Καρόλου 4ου, του Ιωάννη του 
Ακτήμονα; Πού είναι η σκάλα απ’ όπου ο Κάρολος 6ος ανακοί-
νωσε το διάταγμα της βασιλικής χάριτος; Η πλάκα πάνω στην 
οποία ο Μαρσέλ αποκεφάλισε, μπρος στο Δελφίνο, τον Ροβέρτο 
ντε Κλερμόν και τον στρατάρχη της Καμπανίας; H θυρίδα όπου 
κομματιάστηκαν τα βουλοχάρτια του αντίπαπα Βενεδίκτου κι 
απ’ όπου ξανάφυγαν εκείνοι που τα φέραν, φορώντας μανδύα 
και μίτρα καρδιναλίου για εμπαιγμό τους και διακηρύσσοντας 
πανηγυρικά το σφάλμα τους σε όλο το Παρίσι; Και η μεγάλη 
αίθουσα, με τα χρυσώματα, με το γαλάζιο χρώμα, με τις αψίδες, 

9. Ανακαινίσεις που έγιναν μετά τις πυρκαγιές του 1618 και 1776.
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με τ’ αγάλματα, με τις κολόνες, με τον τεράστιο θόλο της τον 
κατακομμένο απ’ τα σκαλίσματά του; Και ο επίχρυσος θάλαμος; 
Και το πέτρινο λιοντάρι που στεκόταν στην πόρτα, με το κεφάλι 
κατεβασμένο, με την ουρά ανάμεσα στα σκέλη του, όπως τα 
λιοντάρια στον θρόνο του Σολομώντα, στην ταπεινωμένη στάση 
που αρμόζει στη δύναμη μπρος στη δικαιοσύνη; Και οι ωραίες 
πόρτες; Και τα ωραία ζωγραφιστά τζάμια; Και τα σκαλισμένα 
σίδερα που απέλπιζαν τον Μπισκορνέτ; Και τα λεπτά ξυλοτε-
χνήματα του Ντιανσί;...

Tι τα ’καμε ο καιρός, τι τα ’καμαν οι άνθρωποι, εκείνα τα 
θαύματα; Και τι μας έδωσαν για όλα αυτά, για όλη τη γα-
λατική ιστορία, για όλη τη γοτθική τέχνη; Όσο για τέχνη, τις 
βαριές κοιλιασμένες καμάρες του κ. ντε Μπρος10, του αδέξιου 
αρχιτέκτονα των προπυλαίων του Αγίου Γερβασίου. Κι όσο για 
ιστορία, έχουμε τις φλύαρες αναμνήσεις του χοντρού στύλου που 
αντηχεί ακόμα απ’ τα φληναφήματα των Πατρού.11

Δεν είναι σπουδαία πράματα. –Ας γυρίσουμε λοιπόν στη 
γνήσια μεγάλη αίθουσα του γνήσιου παλιού Μεγάρου.

Οι δυο άκρες του γιγάντιου αυτού παραλληλογράμμου κα-
τέχονταν, η μια απ’ το περίφημο μαρμάρινο τραπέζι, το τόσο 
μακρύ και τόσο πλατύ, ώστε δε φάνηκε ποτέ –λεν τα παλιά 
κτητορικά έγγραφα, μ’ ένα ύφος που θα κινούσε την όρεξη του 
Γαργαντούα– «παρόμοια φέτα μαρμάρου12 στον κόσμο». Κι η 

10. Σαλομόν ντε Μπρος: ανοικοδόμησε στα 1622 τη Μεγάλη Αίθουσα που 
είχε καεί το 1618. Η Κομμούνα του Παρισιού, στα 1871, έκαψε και το δικό 
του έργο. Μα ξαναχτίσθηκε και λέγεται σήμερα Αίθουσα ντε Λα-Λερντί. 
Τα προπύλαια του Αγίου Γερβασίου τα έχτισε ο Κλεμάν Μετεζό από το 
1616 ως το 1621.

11. Ολιβιέ Πατρού (1604-1681), σπουδαίος Παριζιάνος δικηγόρος, φίλος και 
δάσκαλος του γνωστού ποιητή και κριτικού Μπουαλό.

12. Ένα τμήμα από τη «φέτα» αυτή βρίσκεται σήμερα στο μουσείο της 
Κονσιερζερί. Όπως λέει ο Σωβάλ: «ήταν ένα τραπέζι τόσο μακρύ, φαρδύ 
και χοντρό, που λένε πως ποτέ δεν έγινε στον κόσμο φέτα μαρμάρου πιο 
χοντρή, πιο φαρδιά, πιο μακριά». Ο ίδιος μάς πληροφορεί πως το γιγάντιο 
τραπέζι χρησίμευε για τα «βασιλικά συμπόσια» και για τις «φάρσες» 
του θιάσου Μπαζός. Την άδεια να το χρησιμοποιεί για τις παραστάσεις 
του την πήρε ο θίασος από τον Λουδοβίκο 12ο.
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άλλη κατέχονταν απ’ το παρεκκλήσι όπου ο Λουδοβίκος 11ος 
παράγγειλε να τον λαξέψουν γονατιστό μπροστά στη Θεοτόκο 
και όπου φρόντισε να μεταφερθούν, επειδή δεν ήθελε να μείνουν 
άδειες δυο θέσεις στη γραμμή των βασιλικών ανδριάντων, οι 
ανδριάντες του Καρλομάγνου και του αγίου Λουδοβίκου, δύο 
αγίων που τους θεωρούσε πως είχαν πολύ πέραση στον ουρανό 
σαν βασιλιάδες της Γαλλίας. Αυτό το παρεκκλήσι, καινούργιο 
ακόμα τότε, χτισμένο μόλις πριν από έξι χρόνια, ήταν ολόκληρο 
καμωμένο στη χαριτωμένη τεχνοτροπία λεπταίσθητης αρχιτεκτο-
νικής, θαυμάσιας γλυπτικής, ψιλοδουλεμένης τορνευτικής που 
σημειώνει για μας το τέλος της γοτθικής εποχής και συνεχίζεται 
ίσαμε τα μέσα του δεκάτου έκτου αιώνα στις φαντασμαγορίες 
της Αναγέννησης. Ιδιαίτερα ο μικρός τρυπητός ρόδακας που 
σκαλίζαν πάνω απ’ τον πυλώνα ήταν ένα αριστούργημα ψιλο-
δουλειάς και χάρης –σαν άστρο από δαντέλα.

Στη μέση της αίθουσας, αντίκρυ στη μεγάλη πόρτα, ήταν 
στημένη, για τους φλαμανδούς πρέσβεις και τ’ άλλα σπουδαία 
πρόσωπα που προσκλήθηκαν στην παράσταση του μυστηρίου, 
μια εξέδρα από χρυσοποίκιλτο ύφασμα, που στηριζόταν στον 
τοίχο και προς την οποία ήταν ανοιγμένη μια ιδιαίτερη είσοδος, 
μέσω ενός παραθύρου του διαδρόμου του επίχρυσου θαλάμου.

Σύμφωνα με το έθιμο, το μυστήριο θα παριστανόταν απάνω 
στο μαρμάρινο τραπέζι. Είχε διευθετηθεί γι’ αυτόν τον σκοπό απ’ 
το πρωί. Η μεγάλη μαρμαρόπλακα, η αυλακωμένη απ’ τα πατή-
ματα των ανθρώπων του δικαστηρίου, υποβάσταζε μια ξυλόδετη 
κλούβα αρκετά ψηλή, που η εξωτερική της επιφάνεια, προσιτή 
στα βλέμματα όλης της αίθουσας, θα χρησίμευε ως σκηνή θεά-
τρου, ενώ το εσωτερικό της, προκαλυμμένο από ταπετσαρίες, θα 
έπαιζε ρόλο βεστιαρίου για τα πρόσωπα του έργου. Μια ξύλινη 
σκάλα, τοποθετημένη απλοϊκά απέξω, θα εξασφάλιζε την επικοι-
νωνία μεταξύ της σκηνής και του βεστιαρίου και θα πρόσφερνε τ’ 
άκαμπτα σκαλοπάτια της στα έμπα κι έβγα των ηθοποιών. Δεν 
υπήρχε απρόοπτο πρόσωπο, ούτε αιφνίδια εναλλαγή που να μην 
υποχρεωνόταν ν’ ανεβεί απ’ αυτή τη σκάλα. Άδολη και σεβάσμια 
παιδικότητα της τέχνης και των συνέργων της!
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Τέσσερις κλητήρες του τοποτηρητή του Μεγάρου, φύλακες 
επιφορτισμένοι με την ψυχαγωγία του λαού τις μέρες των εορ-
τών καθώς και των θανατικών εκτελέσεων, κάθονταν ορθοί στις 
τέσσερες γωνιές του μαρμάρινου τραπεζιού.

Μονάχα όταν το μεγάλο ρολόι του Μεγάρου χτυπούσε τη 
δωδεκάτη μεσημβρινή ώρα, τότε θ’ άρχιζε το έργο. Ήταν αργά 
βέβαια για μια θεατρική παράσταση. Αλλά έπρεπε να πάνε 
σύμφωνα με την ώρα των πρέσβεων.

Όλο λοιπόν αυτό το πλήθος περίμενε απ’ το πρωί. Αρκετοί 
απ’ αυτούς τους έντιμους φιλοθεάμονες τουρτούριζαν απ’ τα 
χαράματα μπρος στη σκάλα του Μεγάρου. Κάμποσοι μάλιστα 
βεβαίωναν πως είχαν ξενυχτίσει γύρω απ’ τη μεγάλη αυλόπορτα 
για να είναι βέβαιοι πως θα ’μπαιναν πρώτοι.

Το πλήθος πύκνωνε από στιγμή σε στιγμή και, όπως ένας 
υδάτινος όγκος που ξεπερνά το επίπεδό του, άρχιζε να ψηλώνει 
κατά μήκος των τοίχων, να φουσκώνει γύρω απ’ τις κολόνες, 
να ξεχειλίζει σε όλα τα γείσα, στις κορνίζες, στα περβάζια των 
παραθύρων, σε όλες τις προεξοχές της αρχιτεκτονικής, σε όλα 
τα εξογκώματα της γλυπτικής.

Έτσι, η δυσφορία, η αδημονία, η πλήξη, η ελευθερία μιας μέ-
ρας όλο κυνισμό και τρέλα, τα τσακώματα που ξεσπούσαν κάθε 
τόσο για έναν αγκώνα μυτερό ή για ένα παπούτσι προκιασμένο, 
η κούραση από μια πολύωρη αναμονή, έδιναν πολύ πριν απ’ 
την ώρα που θα ’ρχονταν οι πρέσβεις, έναν οξύ και στυφό τόνο 
στην οχλαγωγία αυτού του περίφραχτου ξενυχιασμένου λαού 
που πιέζονταν, συνωθούνταν και ασφυκτιούσε.

Δεν άκουγες παρά μόνο παράπονα και αναθέματα για τους 
Φλαμανδούς, για τον πρωτοκάθεδρο των εμπόρων, για τον καρ-
δινάλιο ντε Μπουρμπόν, για τον τοποτηρητή του Δικαστηρί-
ου, για την υψηλοτάτη Μαργαρίτα την Αυστριακή,13 για τους 
ραβδούχους της ευταξίας, για το κρύο, για τη ζέστη, για την 

13. Μαργαρίτα η Αυστριακή ή Μαργαρίτα της Φλάνδρας, όπως τη λέει πιο 
πάνω ο συγγραφέας.
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κακοκαιρία, για τον επίσκοπο των Παρισίων,14 για τον πάπα 
των τρελών, για τις κολόνες, για τους ανδριάντες, για την κλει-
σμένη τούτη πόρτα, για τ’ ανοιχτό εκείνο παράθυρο. Κι όλα 
αυτά προς μεγάλη διασκέδαση των μάγκηδων σπουδαστών και 
υπηρετών που, σκόρπιοι μες σ’ αυτή τη μάζα, καρύκευαν όλη 
αυτή τη δυσαρέσκεια με τα πειράγματα και τις ζαβολιές τους, 
και που κεντρίζαν σουβλερά, για να το πούμε έτσι, τη διάχυτη 
κακοκεφιά.

Μεταξύ των άλλων υπήρχε μια παρέα απ’ αυτά τα εύθυμα 
ζιζάνια που, αφού έκαμαν κομμάτια τα τζάμια ενός παραθύρου, 
κάθισαν με θράσος απάνω στα γείσα κι από κει έριχναν ματιές 
και κοροϊδίες πότε μέσα και πότε έξω, τη μια στο πλήθος της 
αίθουσας και την άλλη στο πλήθος της πλατείας. Από τις κω-
μικές χειρονομίες τους, από τα ηχηρά γέλια τους, από τις σκω-
πτικές προσφωνήσεις που αντάλλαζαν με τους συντρόφους των 
απ’ τη μια άκρη της αίθουσας ίσαμε την άλλη, ήταν εύκολο να 
κρίνει κανείς πως αυτοί οι νεαροί γραφιάδες δεν συμμερίζονταν 
την πλήξη και την κούραση των υπόλοιπων συγκεντρωμένων 
και πως ήξεραν πολύ καλά, για την ατομική τους διασκέδαση, 
να μεταβάλλουν αυτό που είχαν μπρος στα μάτια τους σ’ ένα 
θέαμα που τους έδινε την υπομονή για να περιμένουν το άλλο.

— Μπα, εσύ είσαι, Ιωαννίκιε Φρόλλο Μυλωθρέ! φώναξε ένας 
απ’ αυτούς σ’ ένα ξανθό διαβολάκο με ωραία και πονηρή φά-
τσα, που ήταν σκαρφαλωμένος στις άκανθες ενός κιονόκρανου. 
Σωστά σε λεν Γιαννάκη του Μυλωνά, γιατί τα δυο σου χέρια 
και τα δυο σου πόδια μοιάζουν με φτερούγες ανεμόμυλου που 
γυρνούν στον αέρα. Από πότε βρίσκεσαι εδώ μέσα;

— Mε την ευλογία του Διαβόλου, απάντησε ο Ιωαννίκιος 
Φρόλλος, έχω τέσσερες ώρες κι ελπίζω πως θα μου αφαιρεθούν 
απ’ τον χρόνο του Καθαρτηρίου. Κι άκουσα στο παρεκκλήσι 
της Σαιντ Σαπέλ τους οχτώ ψαλτάδες του βασιλιά της Σικελίας 
να ψέλνουν την αρχή της μεγάλης λειτουργίας των εφτά ωρών.

— Τέτοιοι ψαλτάδες! ξαναείπε ο άλλος. Η φωνή τους είναι 

14. Τον 16ο αιώνα έγινε αρχιεπισκοπή η έδρα του Παρισιού.
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πιο σουβλερή κι απ’ τα σκουφιά τους! Πριν θεσπίσει λειτουργία 
στον Αϊ-Γιάννη, ο βασιλιάς έπρεπε να ρωτήσει αν του αρέσει του 
αγίου να του ψαλμωδούν λατινικά με προβηγκιανή προφορά.

— Αυτό έγινε μονάχα για να βρουν δουλειά αυτοί οι κατα-
ραμένοι ψαλτάδες του βασιλιά της Σικελίας! στρίγγλισε μια 
γερόντισσα μες στο πλήθος, αποκάτω απ’ το παράθυρο. Πού 
ακούστηκε τέτοιο πράμα ποτέ! Χίλια φράγκα, σε παριζιάνικη 
μονέδα, για μια λειτουργία! Κι αυτά θα βγουν απ’ τη φορολογία 
των ψαροπωλών του Παρισιού!

Σκαρφαλωμένος στις άκανθες ενός κιονόκρανου.
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— Σώπα, γριά! της είπε ένας χοντρός και σοβαρός άνθρω-
πος που κρατούσε βουλωμένη τη μύτη του δίπλα στην ψαρού. 
Έπρεπε να γίνει αυτή η λειτουργία. Θέλεις να ξαναρρωστήσει 
ο βασιλιάς;

— Mπράβο χρυσόστομε, κυρ Ζυλ Λεκορνύ, αρχιγουναρά του 
βασιλιά! ξεφώνισε ο φοιτητάκος που ήταν πιασμένος απ’ το 
κιονόκρανο.

Ένα ηχηρό γέλιο από μέρους όλων των φοιτητών υποδέχτηκε 
το κακότυχο όνομα του αρχιγουναρά των ανακτόρων.

— Λεκορνύ! (Κερατάς) επαναλάβαιναν.
— Κερασφόρος και δασύτριχος! πρόσθετε ένας άλλος.
— Ε, τι έχουν και γελούν; συνέχισε το διαβολόπουλο απ’ το 

κιονόκρανο. Ευυπόληπτο πρόσωπο ο Ζυλ Λεκορνύ, αδελφός του 
Γιάννη Λεκορνύ, αρχιοικονόμου του βασιλιά, γιος του Μαθιού 
Λεκορνύ, αρχιθυρωρού του δάσους των Βινσενών, όλοι τους 
κάτοικοι Παρισίων, όλοι τους παντρεμένοι από πατέρα ως γιο!

Η ευθυμία διπλασιάστηκε. Ο χοντρός γουναράς, χωρίς να πει 
ούτε λέξη, προσπαθούσε να ξεφύγει απ’ τα βλέμματα που είχαν 
καρφωθεί απάνω του από παντού. Αλλά του κάκου ίδρωνε και 
ξεφυσούσε. Σαν μια σφήνα που μπήγεται μέσα στο ξύλο, οι 
προσπάθειες που έκανε δε χρησίμευαν παρά να χώνουν όλο και 
πιο στερεά ανάμεσα στους ώμους των γειτόνων του το πλατύ 
αποπληκτικό πρόσωπό του, κατακόκκινο από φούρκα και θυμό.

Τέλος, ένας απ’ αυτούς, κοντόχοντρος και σεβάσμιος σαν τον 
ίδιον, ανάλαβε την υποστήριξή του.

— Ντροπή, να μιλούν έτσι παιδιά που σπουδάζουν, σ’ έναν 
αστό! Στην εποχή μου θα τους μαστίγωναν μ’ ένα δεμάτι βέργες 
κι έπειτα θα τους έκαιγαν μ’ αυτές!

Ολόκληρη η παρέα χαχάνισε.
— Αχαχούχα! Ποιος τσαμπουνάει αυτές τις παλάβρες; Ποια 

κουκουβάγια της συμφοράς;
— A, τον γνωρίζω, είπε ένας. Είναι ο κυρ Αντρέας Μυνιέ.
— Τα λέει γιατί ’ναι ένας απ’ τους τέσσερους προνομιούχους 

βιβλιοπώλες του Πανεπιστημίου! είπε ο άλλος.
— Όλα παν με τα τέσσερα εκεί πέρα! φώναξε ένας τρίτος. 
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Τέσσερα έθνη,15 τέσσερες σχολές, τέσσερες γιορτές, τέσσεροι 
κοσμήτορες, τέσσεροι εκλέκτορες, τέσσεροι βιβλιοπώλες.

— Τότε, παρατήρησε ο Γιάννης Φρόλλος, πρέπει να ’χουμε 
τα μάτια μας τέσσερα γι’ αυτούς.

— Μυνιέ, θα σου κάψουμε τα βιβλία.
— Μυνιέ, θα σου δείρουμε τον υπηρέτη.
— Μυνιέ, θα σου διαμελίσουμε τη γυναίκα.
— Την καλή και παχουλή κοκόνα Ουντάρντα!
— Που είναι δροσερή και εύθυμη σαν να ’ταν χήρα!
— Να σας πάρ’ ο διάολος! γκρίνιασε ο κυρ Αντρέας Μυνιέ.
— Πάψε, κυρ Αντρέα, του φώναξε ο Γιαννάκης σκαρφαλω-

μένος πάντα στο κιονόκρανο, γιατί θα πέσω απάνω στο κεφάλι 
σου!

Ο κυρ Αντρέας σήκωσε το κεφάλι του, φάνηκε ν’ αναμετρά 
για μια στιγμή το ύψος του στύλου, το βάρος του νεαρού αχρεί-
ου, πολλαπλασίασε νοερά αυτό το βάρος με το τετράγωνο της 
ταχύτητος και σώπασε.

Ο Γιαννάκης, κύριος του πεδίου της μάχης, εξακολούθησε 
θριαμβευτικά:

— Είμαι ικανός να το κάμω, αν και έχω αδελφό αρχιδιάκο!
— Προκομμένοι κι αυτοί οι δικοί μας του Πανεπιστημίου! 

Μια τέτοια μέρα και να μη σεβαστούν τα προνόμιά μας! Στην 
πόλη μάης και φωτιά. Στο Άστυ μυστήριο, πάπας των τρελών 
και φλαμανδοί πρέσβεις. Και στο Πανεπιστήμιο τίποτε!

— Και όμως, η πλατεία Μωμπέρ είναι αρκετά ευρύχωρη! 
είπε ένας απ’ τους σπουδαστές που ήταν θρονιασμένος στην 
πλάκα του παραθύρου.

— Κάτω ο πρύτανης, οι εκλέκτορες και οι κοσμήτορες! φώ-
ναξε ο Ιωαννίκιος.

— Πρέπει σήμερα το βράδυ, συνέχισε ένας άλλος, ν’ ανά-
ψουμε γιορταστική φωτιά στο σιάδι του Παλικαρά με τα βιβλία 
του κυρ Αντρέα.

15. Στο Πανεπιστήμιο του Παρισιού οι σπουδαστές χωρίζονται σε τέσσερα 
«Έθνη»: Γαλλία, Πικαρδία, Νορμανδία και Γερμανία.
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— Να ρίξουμε μέσα και τ’ αναλόγια των γραμματικών! κραύ-
γασε ο διπλανός του.

— Και τα ραβδιά των εποπτών!
— Και τις πτυελίστρες των κοσμητόρων!
— Και τις ντουλάπες των επιμελητών!
— Και τα μαραφέτια των εκλεκτόρων!
— Και την έδρα του πρύτανη!
— Κάτω! ξαναείπε ο Γιαννάκης με τόνο ψαλτικό. Κάτω ο 

κυρ Αντρέας, οι επόπτες και οι επιμελητές! Κάτω οι θεολόγοι, 
οι γιατροί κι οι νομικοί! Κάτω οι κοσμήτορες, οι εκλέκτορες, κι 
ο πρύτανης!

— Ήρθε, λοιπόν, η συντέλεια του κόσμου! μουρμούρισε ο κυρ 
Αντρέας βουλώνοντας τ’ αυτιά του.

— Κατά φωνή κι ο πρύτανης! Να τος που έρχεται στην πλα-
τεία! φώναξε ένας από κείνους που κάθονταν στο παράθυρο.

Τότε γύρισαν όλοι, ποιος να πρωτοκοιτάξει στην πλατεία.
— Είναι αλήθεια, ο σεβαστός μας ο πρύτανης, ο κύριος Τι-

μπώ; ρώτησε ο Γιάννης Φρόλλος απ’ τον Μύλο, που σκαρφα-
λωμένος όπως ήταν σ’ ένα κιονόκρανο του μέσα μέρους δεν 
μπορούσε να ιδεί τι γινόταν έξω.

— Ναι, ναι, αποκρίθηκαν όλοι οι άλλοι. Αυτός είναι, ο πρύ-
τανης κύριος Τιμπώ!

Ήταν πραγματικά ο πρύτανης και όλοι οι αξιωματούχοι του 
Πανεπιστημίου, που πήγαιναν πομπικά να προϋπαντήσουν την 
πρεσβεία, και περνούσαν εκείνη τη στιγμή την πλατεία του Δι-
καστηρίου. Οι φοιτητές, στριμωγμένοι στο παράθυρο, υποδέχτη-
καν το πέρασμά του με σαρκασμούς και ειρωνικές επευφημίες. 
Ο πρύτανης, που βάδιζε επικεφαλής του ομίλου, δέχτηκε τον 
πρώτο καταιγισμό. Ήταν τσουχτερός:

— Kαλημέρα σας, κύριε πρύτανη! Αχαχούχα! Καλημερούδια 
σας!

— Πώς το ’παθε και βρέθηκε εδώ, ο γερο-παίχτης; Τα πα-
ράτησε σήμερα τα ζάρια;

— Πώς πηλαλάει απάνω στο μουλάρι του! Τ’ αυτιά του είναι 
μακρύτερα απ’ του ζωντόβολου.
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— Αχαχούχα! Καλημέρα, γερο-πρύτανη Τιμπώ! Τιβάλδε κυ-
βευτά! Γερο-ξεκούτη! Γερο-χαρτοπαίχτη!

— Ο Θεός να σε φυλάει! Έριξες πολλές φορές εξάρες εψές;
— Ω, το σαψαλιασμένο, το ζαρόμουτρο, που έλιωσε και στέ-

γνωσε απ’ τον έρωτα των χαρτιών και των ζαριών!
— Πού τρέχεις έτσι, Τιβάλδε, οχούμενε, που γύρισες τα κα-

πούλια στο Πανεπιστήμιο και πηλαλάς προς το Άστυ;
— Φαίνεται πως πάει να βρει κανένα στέκι στην οδό Μπαρ-

μπούτη, φώναξε ο Γιαννάκης απ’ τον Μύλο.
Όλη η σπείρα ξαναείπε το καλαμπούρι με φωνή βροντερή 

και με παράφορα χειροκροτήματα.
— Πας να βρεις κανένα στέκι στην οδό Μπαρμπούτη, δεν είν’ 

έτσι, κύριε πρύτανη, που παίζεις την τράπουλα του διαβόλου;
Έπειτα ήρθε η σειρά των άλλων αξιωματούχων:
— Κάτω οι επόπτες! Κάτω οι ραβδήδες!
— Για πες μου, Ρομπέν Πουσπαίν, ποιος είν’ εκείνος εκεί 

πέρα;
— Eίναι ο Ζιλμπέρ ντε Σουϊγύ, ο σχολάρχης του κολεγίου 

του Ωτέν.
— Να το παπούτσι μου. Είσαι καλύτερα ανεβασμένος από 

μένα. Ρίξ’ το του στα μούτρα.
— Ας πάρει, λοιπόν, τ’ Αγιοβασιλιάτικο δώρο του.
— Κάτω οι θεολόγοι με τα λευκά τους άμφια!
— Θεολόγοι είν’ αυτοί; Εγώ τούς περνούσα για τις έξι άσπρες 

χήνες που δίνουν στην πόλη απ’ την Αγία Γενεβιέβη για βα-
κούφικο φόρο.

— Κάτω οι γιατροί!
— Κάτω οι σχολαστικές συζητήσεις!
— Δέξου τον σκούφο μου, σφραγιδοφύλακα της Αγίας Γενεβι-

έβης! Είναι για το ρουσφέτι που μου ’καμες. Ξέρετε; Έδωσε τη 
θέση μου, απ’ την ομάδα της Νορμανδίας, στον νεαρό Ασκάνιο 
Φαλτσασπάτα, που κατάγεται απ’ την επαρχία Μπουρζ κι είναι 
Ιταλός.

— Αδικία! είπαν οι άλλοι φοιτητές. Κάτω ο σφραγιδοφύλακας 
της Αγίας Γενεβιέβης!
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— Γιούχα του κυρ Ιωακείμ ντε Λαντεόρ! Κι εσένα, Λουδοβίκε 
Νταΐγ. Κι εσένα, Λαμπέρ Οκτμάν! 

— Ο διάβολος να σηκώσει τον προϊστάμενο της ομάδας των 
Γερμανών φοιτητών!

— Και τους λειτουργούς της Σαιντ Σαπέλ με τις σταχτιές 
τους γούνες, «μετά των φαιών ιματίων των»!

— Ή των φαιών διφθερών των!
— Αχαχούχα! Να κι οι ελλογιμότατοι! Πω πω, οι μαύροι μαν-

δύες! Πω πω, κόκκινοι μανδύες!
— Πρώτης γραμμής ουρά πίσω από τον πρύτανη!
— Θα ’λεγες πως ο δόγης της Βενετίας πάει με συνοδεία να 

παντρευτεί τη θάλασσα.16
— Κοίτα, Γιαννάκη! Το ηγουμενοσυμβούλιο της Αγίας Γε-

νεβιέβης!
— Στο διάβολο το παπαδαριό!
— Αβά Κλαύδιε Σοάρ! Δόκτορα Κλαύδιε Σοάρ! Μήπως γυ-

ρεύεις τη Μαρία Ζιφάρ;
— Eίναι στην οδό Γκλατινύ.
— Σιάζει το κρεβάτι του αρχηγού των ακολάστων.
— Χερσί τε και ποσίν.
— Θέλεις κι εσύ κάνα φάσκελο;
— E, παιδιά! Να ο κυρ Σίμωνας ο Σαγκουίνος, ο εκλέκτορας 

της Πικαρδίας, με τη γυναίκα του πισωκάπουλα.
— «Πίσω από τον καβαλάρη, κάθεται η μαύρη έγνοια».17
— Ίσα το κορμί σου, Σίμο!
— Καλημερούδια, κυρ εκλέκτορα!
— Καληνύχτα, κυρα-εκλεκτορίνα!
— Χαρά σ’ αυτούς που τα βλέπουν όλα τούτα! έλεγε ανα-

στενάζοντας ο Ιωαννίκιος ο Μυλωθρός, πάντα κουρνιασμένος 
στη φυλλωσιά του κιονοκράνου.

16. Κάθε χρόνο, στη γιορτή της Αναλήψεως, ο δόγης παντρευόταν συμβολικά 
τη θάλασσα, ρίχνοντας μια βέρα στην Αδριατική. Η ιδέα για τη σύγκριση 
θα ήρθε στον νου του συγγραφέα από τον Ντυ Μπρελ, απ’ όπου πήρε 
τις λεπτομέρειες για τα κουστούμια, που παρατηρούν οι μαθητές.

17. Από τις «Ωδές» του Ορατίου.
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Στο μεταξύ ο προνομιούχος βιβλιοπώλης του Πανεπιστημίου, 
ο κυρ Αντρέας Μυνιέ, έλεγε σκύβοντας στ’ αυτί του αρχιγουνα-
ρά των ανακτόρων, του κυρ Ζυλ Λεκορνύ:

— Σας το είπα, κύριε, ήρθε η συντέλεια του κόσμου. Ποτέ 
δεν ξανάδαμε τέτοιες παρεκτροπές απ’ το φοιτηταριό. Αυτές 
οι καταραμένες εφευρέσεις του αιώνα μας είναι η καταστροφή 
των πάντων. Το πυροβολικό, τα κανόνια, οι μπομπάρδες, και 
προπάντων η τυπογραφία, αυτή η γερμανική πανούκλα. Ούτε 
χειρόγραφα πια, ούτε φυλλάδες! Η τυπογραφία σκοτώνει τις 
περγαμηνές. Έρχεται το τέλος του κόσμου.

— Το παρατηρώ κι εγώ απ’ την πρόοδο που σημειώνουν τα 
βελουδένια υφάσματα, είπε ο προμηθευτής γουναρικών.

Εκείνη τη στιγμή σήμανε μεσημέρι.
— Α! έκαμε όλο το πλήθος μονομιάς.
Οι φοιτητές σώπασαν. Έπειτα έγινε μια μεγάλη ανακατω-

σούρα, μια μεγάλη κίνηση ποδιών και κεφαλιών, ένα μεγάλο 
γενικό ξέσπασμα βήχα και βγάλσιμο μαντιλιών. Καθένας τα-
χτοποιήθηκε, τοποθετήθηκε καλύτερα, ανασηκώθηκε περισσό-
τερο, συμμαζεύτηκε κοντά στους άλλους. Έπειτα ακολούθησε 
μια μεγάλη σιωπή. Όλοι οι λαιμοί έμειναν τεντωμένοι, όλα τα 
στόματα ανοιγμένα, όλα τα βλέμματα γυρισμένα προς το μαρ-
μάρινο τραπέζι.

Κανένας όμως δε φάνηκε. Οι τέσσερις κλητήρες του τοπο-
τηρητή του Μεγάρου ήταν πάντα εκεί, αλύγιστοι κι ασάλευτοι 
σαν τέσσερις χρωματιστοί ανδριάντες. Όλα τα μάτια στράφηκαν 
προς την εξέδρα που προοριζόταν για τη φλαμανδική πρεσβεία. 
Η πόρτα έμενε κλειστή κι η εξέδρα αδειανή. Όλο αυτό το πλήθος 
περίμενε απ’ το πρωί τρία πράματα: το μεσημέρι, τους απε-
σταλμένους της Φλάνδρας και το μυστήριο. Μονάχα το μεσημέρι 
ήρθε στην ώρα του.

Όσο για το χτύπημα του ρολογιού, ήταν πολύ δυνατό.
Περίμεναν ένα, δύο, τρία, πέντε λεπτά, ένα τέταρτο, μα κανένας 

δεν ερχόταν. Η εξέδρα έμενε έρημη, η σκηνή του θεάτρου βουβή. 
Στο μεταξύ, την ανυπομονησία τη διαδέχτηκε η οργή. Λόγια ερε-
θισμένα κυκλοφορούσαν, χαμηλόφωνα ακόμα, είναι η αλήθεια.
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— Το μυστήριο! Το μυστήριο! μουρμουρίζαν υπόκωφα.
Τα κεφάλια ξάναβαν. Μια θύελλα, που ακόμα δεν είχε ξε-

σπάσει, πλανιόταν στην επιφάνεια αυτού του πλήθους. Η πρώτη 
σπίθα ξεπήδησε απ’ τον Γιάννη του Μύλου:

— Το μυστήριο, κι ας παν κατά διαβόλου οι Φλαμανδοί! ξε-
φώνισε μ’ όλη τη δύναμη των πλεμονιών του, στριφογυρνώντας 
σαν φίδι γύρω από το κιονόκρανο.

Το πλήθος χτύπησε παλαμάκια.
— Το μυστήριο, ξαναείπαν, κι ας πάρ’ ο διάολος όλη τη 

Φλάντρα!
— Θέλουμε το μυστήριο αμέσως, συνέχισε ο φοιτητής. Αλλιώς 

έχω τη γνώμη να κρεμάσουμε τον τοποτηρητή του Μεγάρου, σαν 
είδος ψυχαγωγίας και νουθεσίας.

— Καλά λέει, φώναξε ο λαός. Κι ας αρχίσουμε το κρέμασμα 
απ’ τους βοηθούς του.

Επακολούθησε γενική επευφημία. Οι τέσσεροι εκείνοι φου-
καράδες άρχισαν να χλωμιάζουν και ν’ αλληλοκοιτάζονται. Το 
πλήθος ξεχυνόταν προς το μέρος τους κι έβλεπαν το λεπτό 
ξύλινο κιγκλίδωμα που τους χώριζε απ’ αυτό, να λυγάει και να 
κάνει κοιλιά με την πίεση τόσων ανθρώπων.

— Βούρα! Απάνω τους! φώναζαν από παντού.
Την ίδια στιγμή η αυλαία του βεστιαρίου, που περιγράψαμε 

πιο πάνω, ανασηκώθηκε κι άφησε να περάσει ένα πρόσωπο, που 
μόνο στη θέα του σταμάτησε απότομα το πλήθος αλλάζοντας, 
σαν από μαγεία, την οργή του σε περιέργεια.

— Σιωπή! Σιωπή!
Το πρόσωπο εκείνο, που δεν είχε καθόλου αυτοπεποίθηση 

κι έτρεμε σχεδόν σύγκορμο, προχώρησε ως την άκρη του μαρ-
μάρινου τραπεζιού με πλήθος υποκλίσεις, που όσο πλησίαζε 
έμοιαζαν όλο και πιο πολύ με γονυκλισίες.

Στο μεταξύ αποκαταστάθηκε σιγά σιγά η ησυχία. Δεν από-
μεινε πια παρά εκείνη η ανάλαφρη βουή που αναδίνεται πάντα 
απ’ τη σιωπή του πλήθους.

— Κύριοι αστοί και κυράδες μου, είπε, θα έχουμε την 
τιμή να εκφωνήσουμε και να παραστήσουμε μπροστά στον 
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εκλαμπρότατο κύριο καρδινάλιο ένα πολύ ωραίο ηθοπλαστικό 
έργο, που ονομάζεται «Η ορθή κρίσις της Υπεραγίας Θεοτόκου». 
Εγώ παριστάνω τον Δία. Ο εκλαμπρότατος συνοδεύει αυτή τη 
στιγμή την αξιότιμη πρεσβεία του κυρίου Δούκα της Αυστρίας, 
που έχει σταθεί τώρα δα κι ακούει την προσφώνηση του κ. 
πρύτανη του Πανεπιστημίου, στην πόλη Μπωντέ. Μόλις φτάσει 
ο εξοχότατος καρδινάλιος, θ’ αρχίσουμε.

Είναι βέβαιο πως μόνο η επέμβαση του Δία μπορούσε να 
σώσει τους τέσσερους άμοιρους βοηθούς του τοποτηρητή του 
Μεγάρου. Αν είχαμε την ευτυχία να επινοήσουμε αυτήν τη φι-
λαληθέστατη ιστορία και επομένως να είμαστε υπεύθυνοι ένα-
ντι της Κυρα-Κριτικής, δε θα στρεφόταν εναντίον μας αυτή τη 
στιγμή το κλασικό παράγγελμα: «Ούτε Θεός διαφέρει».

Εξάλλου, η στολή του αυθέντη Δία ήταν πολύ ωραία και δεν 
είχε συντελέσει λίγο στο να καταπραΰνει το πλήθος, τραβώντας 
η ίδια όλη του την προσοχή. Ο Δίας ήταν ντυμένος έναν αλυσό-
πλεχτο χιτώνα σκεπασμένο με μαύρο βελούδο και μ’ επίχρυσα 
καρφιά. Φορούσε ένα είδος κουκούλας στολισμένης με ασημένια 
επίχρυσα κουμπιά. Κι αν δεν ήταν το κοκκινάδι κι η μεγάλη 
γενειάδα που σκέπαζαν το καθένα τους το μισό πρόσωπό του, 
αν δεν ήταν το κυλινδρικό επίχρυσο χαρτόνι με τα όλο πούλιες 
λουράκια που κρατούσε στο χέρι και που τα εξασκημένα μάτια 
το αναγνώριζαν εύκολα για κεραυνό, αν δεν ήταν τα κρεατί 
χρώματος πόδια του τυλιγμένα με ταινίες κατά το ελληνικό 
σύστημα, θα μπορούσε να υποστεί σύγκριση για την επιβλητική 
εμφάνισή του, μ’ έναν τοξότη απ’ τη Βρετάνη του στρατιωτικού 
συγκροτήματος του κυρίου ντε Μπερρύ.

J
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ΠΕΤΡΟΣ ΓKΡΕΓΚΟΥΑΡ

E
νω αυτοσ τουσ μιλουσε, η ευχαρίστηση και ο θαυμα-
σμός που είχε προκληθεί σε όλους απ’ τη στολή του, 
διαλύονταν από τα λόγια του. Κι όταν έφτασε στην 
άτυχη κατάληξη: «Μόλις φτάσει ο εξοχότατος καρ-

δινάλιος, θ’ αρχίσουμε», η φωνή του σκεπάστηκε από θύελλα 
αποδοκιμασιών.

— Ν’ αρχίστε αμέσως! Το μυστήριο! Θέλουμε αμέσως το 
μυστήριο! κραύγαζε ο λαός.

Κι από πάνω απ’ όλες ξεχώριζε η φωνή του Ιωαννικίου Μυ-
λωθρού, που τρυπούσε την οχλοβοή σαν πίφερο στο πανηγύρι 
της Νιμ.

— Ν’ αρχίστε αμέσως! στρίγγλιζε ο σπουδαστής.
— Κάτω ο Δίας και ο καρδινάλιος ντε Μπουρμπόν! ξεφώνι-

ζαν ο Ρομπέν Πουσπαίν και οι άλλοι ιεροσπουδαστές που ήταν 
κουρνιασμένοι στο παράθυρο.

— Αμέσως το έργο! επαναλάβαινε το πλήθος. Το θέλουμε 
τώρα αμέσως! Σκοινί και κρεμάλα στους θεατρίνους και στον 
καρδινάλιο.

Ο άμοιρος Δίας, σαστισμένος, έντρομος, χλωμός κάτω απ’ το 
κοκκινάδι του, άφησε να του πέσει ο κεραυνός και πήρε στα 
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χέρια το καπέλο του. Έπειτα άρχισε υποκλίσεις, τρέμοντας και 
τραυλίζοντας:

— Ο εκλαμπρότατος... Οι πρέσβεις... Η υψηλοτάτη Μαργα-
ρίτα της Φλάντρας...

Δεν ήξερε τι να πει. Κατά βάθος, φοβόταν μήπως τον κρε-
μάσουν.

Θα τον κρεμούσε ο όχλος επειδή περίμενε, θα τον κρεμούσε 
ο καρδινάλιος επειδή δεν περίμενε... Δεν έβλεπε κι από τις δυο 
μεριές παρά ένα βάραθρο, δηλαδή την αγχόνη.

Για καλή του τύχη ήρθε κάποιος να τον βγάλει απ’ την αμη-
χανία και να τον απαλλάξει απ’ την ευθύνη.

Ένα άτομο που στεκόταν απ’ την εδώ μεριά του κιγκλιδώ-
ματος, στο διάστημα το αφημένο κενό γύρω απ’ το μαρμάρινο 
τραπέζι, και που κανένας ακόμα δεν τον είχε διακρίνει –τόσο 
το μακρύ και λιγνό σουλούπι του καλυπτόταν απ’ τα μάτια 
ολουνών με τον όγκο της κολόνας όπου ακουμπούσε– αυτό το 
άτομο, λοιπόν, ψηλό, αδύνατο, κάτωχρο ξανθό, νέο ακόμα, αν και 
ρυτιδωμένο στο μέτωπο και στα μάγουλα, με μάτια λαμπερά 
και στόμα χαμογελαστό, ντυμένο μ’ ένα μαύρο ρούχο, τριμμένο 
και γυαλιστερό απ’ την πολυκαιρία, πλησίασε στο μαρμάρινο 
τραπέζι κι έκαμε νόημα στον άμοιρο κατάδικο. Μα ο άλλος, 
αποσβολωμένος, δεν έβλεπε τίποτε.

Ο νεοφερμένος προχώρησε ακόμα ένα βήμα.
— Δία! του είπε. Καλέ μου Δία!
Ο άλλος δεν άκουσε πάλι.
Τέλος, ο ξανθός ψηλός τού φώναξε ανυπόμονα, σχεδόν κάτω 

απ’ τη μύτη του:
— Mιχαήλ Ζιμπόρν!
— Ποιος με φωνάζει; είπε ο Δίας αναπηδώντας, σαν να ξυ-

πνούσε.
— Εγώ, αποκρίθηκε το πρόσωπο το ντυμένο στα μαύρα.
— Α! έκαμε ο Δίας.
— Αρχίστε αμέσως, συνέχισε ο άλλος. Κάντε το χατίρι του 

όχλου. Εγώ αναλαβαίνω να κατευνάσω τον τοποτηρητή του 
Μεγάρου κι αυτός θα κατευνάσει τον καρδινάλιο.
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Ο Δίας ανάσανε ελεύθερα.
— Κύριοι αστοί! φώναξε τότε μ’ όλη τη δύναμη των πνευ-

μόνων του στο πλήθος που εξακολουθούσε να τον γιουχαΐζει. 
Θ’ αρχίσουμε αμέσως.

— Μπράβο, Δία! Χειροκροτήστε, παιδιά! κραύγαζαν οι σπου-
δαστές.

— Ούρα! Ούρα! φώναξε ο λαός.
Ακολούθησαν βροντερά χειροκροτήματα κι ο Δίας είχε επι-

στρέψει πίσω στην αυλαία του, ενώ η αίθουσα σείονταν ακόμα 
απ’ τις επευφημίες.

Στο μεταξύ το άγνωστο εκείνο πρόσωπο που είχε αλλάξει 
τόσο μαγικά «τη φουρτούνα σε μπουνάτσα» –καθώς λέει ο 
αγαπητός μας γερο-Κορνέιγ18– γύρισε μετριόφρονα στο ημίφως 
της κολόνας του και θα έμενε εκεί σίγουρα αθώρητος, ασάλευτος 
κι αμίλητος όπως πριν, αν δεν τον καλούσαν δυο νεαρές που, 
τοποθετημένες στην πρώτη γραμμή των θεατών, είχαν προσέξει 
τη συνομιλία του με τον Μιχαήλ Ζιμπόρν–Δία.

— Πάτερ..., είπε μια απ’ αυτές κάνοντάς του νόημα να πλη-
σιάσει.

— Πάψε, λοιπόν, καλή μου Λινάρδα! είπε η διπλανή της, μια 
όμορφη, δροσερή κι εμφανίσιμη, με το να φοράει τα γιορτινά 
της, κοπέλα. Δεν είναι ιερωμένος, είναι λαϊκός. Δεν πρέπει να 
τον λες «πάτερ», αλλά «κύριε».

— Κύριε! είπε τότε η Λινάρδα.
— Τι με θέλετε, δεσποινίδες μου; ρώτησε εκείνος με σπουδή.
— Α, τίποτε! είπε η Λινάρδα σαστισμένη. Η φιλενάδα μου, 

η Ζισκέτα η Γκεντσιάνα, θέλει να σας μιλήσει.
— Όχι εγώ, απάντησε η Ζισκέτα κοκκινίζοντας. Η Λινάρδα 

σάς φώναξε: πάτερ. Κι εγώ τής είπα να πει: κύριε.
Οι δυο κοπέλες χαμήλωσαν τα μάτια τους. Ο άλλος, που δε 

ζητούσε τίποτε καλύτερο παρά ν’ ανοίξει κουβέντα, τις κοίταζε 
χαμογελώντας:

18. Στην έμμετρη κωμωδία του «Ο ψεύτης» (1643): «με μια λέξη, τη φουρ-
τούνα θα γυρίσω σε μπουνάτσα».
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— Δεν έχετε, λοιπόν, να μου πείτε τίποτε, δεσποινίδες;
— Καθόλου, απάντησε η Ζισκέτα.
— Τίποτε, είπε κι η Λινάρδα.
Ο ψηλός ξανθός νέος έκαμε ένα βήμα για ν’ αποσυρθεί. Μα οι 

δυο φιλοπερίεργες δεν είχαν διάθεση να τον αφήσουν να φύγει.
— Κύριε, του είπε ζωηρά η Ζισκέτα, ακράτητη σαν ένας 

υδατοφράκτης που ανοίγει ή σαν μια γυναίκα που παίρνει την 
απόφασή της, γνωρίζετε, λοιπόν, αυτόν τον στρατιώτη που θα 
παίξει τον ρόλο της Θεοτόκου στο μυστήριο;

— Θέλετε να πείτε τον ρόλο του Δία; ρώτησε ο άγνωστος.
— Ναι, είπε η Λινάρδα, δεν της κόβει το μυαλό! Γνωρίζετε, 

λοιπόν, τον Δία;
— Τον Μιχαήλ Ζιμπόρν; απάντησε ο άγνωστος. Ναι, κυρά 

μου.
— Έχει σπουδαία γενειάδα! είπε η Λινάρδα.
— Και θα ’ναι όμορφα αυτά που θα πουν εκεί πάνω; ρώτησε 

δειλά η Ζισκέτα.
— Πολύ όμορφα, δεσποσύνη, απάντησε ο άγνωστος χωρίς 

τον παραμικρό δισταγμό.
— Τι πράμα είναι; είπε η Λινάρδα.
— «Η ορθή κρίσις της Υπεραγίας Θεοτόκου», ηθοπλαστικό 

έργο,19 αν αγαπάτε, δεσποσύνη.
— Α, τότε αλλάζει, ξαναείπε η Λινάρδα.
Ακολούθησε σύντομη σιωπή. Ξαναμίλησε ο άγνωστος.
— Είναι ένα έργο καινούργιο, που δεν έχει ξαναπαιχτεί.
— Ώστε δεν είναι το ίδιο, είπε η Ζισκέτα, μ’ εκείνο που έπαι-

ξαν πριν από δυο χρόνια, την ημέρα που ήρθε ο έξαρχος του 
πάπα, και που τρεις όμορφες κοπέλες παρίσταναν...

— Τις Σειρήνες, συμπλήρωσε η Λινάρδα.
— Ολόγυμνες, πρόσθεσε ο νέος.

19. Όπως έχει κι από άλλους σημειωθεί, ο Β. Ουγκώ δεν ξεχώριζε τα «Μυ-
στήρια», έργα θρησκευτικά, από τα ηθικοπλαστικά έργα, δηλαδή τις 
διδακτικές αλληγορίες.
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— Το έχω συγγράψει εγώ, δεσποινίδες μου.
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Η Λινάρδα χαμήλωσε τα μάτια ντροπαλά. Η Ζισκέτα την 
κοίταξε κι έκαμε το ίδιο κι αυτή. Αυτός συνέχισε χαμογελώντας:

— Ήταν πολύ ευχάριστο θέαμα. Σήμερα είναι ένα ηθοπλα-
στικό έργο καμωμένο επίτηδες για την αρχοντοπούλα της Φλά-
ντρας.

— Θα τραγουδήσουν και τσοπάνικα; ρώτησε η Ζισκέτα.
— Τι λέτε! έκαμε ο άγνωστος. Σ’ ένα ηθοπλαστικό έργο; Δεν 

πρέπει να συγχέουμε τα είδη. Αν ήταν ευτράπελο, ώρα καλή του.
— Κρίμα, απάντησε η Ζισκέτα. Εκείνη την ημέρα στη βρύση 

του Πονσώ ήταν κάτι ανήμεροι άντρες κι αντρογυναίκες που 
πολεμούσαν κι έκαναν όλο φιγούρες και τραγουδούσαν ψαλτικά 
και τσοπάνικα μαζί.

— Ό,τι ταιριάζει σ’ έναν έξαρχο του πάπα, είπε κάπως από-
τομα ο άγνωστος, δεν ταιριάζει σε μια πριγκίπισσα.

— Και κοντά σ’ αυτούς, εξακολούθησε η Λινάρδα, λαλούσαν 
πολλά όργανα μπάσα και τόνιζαν σπουδαίες μελωδίες.

— Και για να δροσίζονται οι περαστικοί, συνέχισε η Ζισκέτα, 
η βρύση έβγαζε από τρεις κάνουλες κρασί, γάλα και ζαχαρό-
κρασο.20

— Και λίγο πιο κάτω απ’ τη βρύση του Πονσώ, εξακολού-
θησε η Λινάρδα, στην Αγία Τριάδα, παριστάνονταν τα Πάθη με 
πρόσωπα που δεν μιλούσαν.

— Α, το θυμούμαι! φώναξε η Ζισκέτα. Ο Χριστός σταυρω-
μένος με τους δυο ληστές δεξιά κι αριστερά του!

Τότε οι δυο πολυλογούδες, ζωηρεμένες απ’ την ανάμνηση 
του ερχομού του έξαρχου του πάπα, άρχισαν να μιλούν κι οι 
δυο μαζί.

— Και παραπέρα, στην πύλη των Ζωγράφων, υπήρχαν κι 
άλλοι θεατρίνοι με φανταχτερές στολές.

— Και στη βρύση του Αγίου Ιννοκεντίου εκείνος ο κυνηγός 
που κυνηγούσε μια ελαφίνα με μεγάλη φασαρία, μ’ αλυχτήματα 
σκυλιών και λαλήματα τρουμπέτας!

20. Ζαχαρωμένο κρασί, όπου είχαν προσθέσει κανέλα, βανίλια, μοσχοκάρφια 
κι άλλα μπαχαρικά.
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— Και στα σφαγεία του Παρισιού εκείνες οι σκαλωσιές που 
παρίσταναν το καστέλι της Διέππης!

— Κι όταν περνούσε ο έξαρχος του πάπα –θυμάσαι, Ζισκέ-
τα;– έκαμαν γιουρούσι κι όλοι οι Άγγλοι βρέθηκαν με κομμένο 
τον λαιμό.

— Κι αντίκρυ στην πύλη του Σατελέ ήταν κάτι θεατρίνοι 
πανέμορφοι!

— Και στη γέφυρα της Τράμπας, που ήταν γεμάτη κόσμο 
πέρα ως πέρα!

— Κι όταν περνούσε ο έξαρχος του πάπα, απόλυσαν απάνω 
απ’ το γεφύρι παραπάνω από διακόσιες δωδεκάδες πουλιά 
κάθε λογής. Ήταν πολύ ωραία, Λινάρδα.

— Σήμερα θα είναι ωραιότερα, μίλησε τέλος ο συνομιλητής 
τους, που φαινόταν να τις ακούει με ανυπομονησία.

— Μας βεβαιώνετε πως αυτό το μυστήριο που θα δούμε θα 
είναι ωραίο; ρώτησε η Ζισκέτα.

— Οπωσδήποτε, αποκρίθηκε ο νέος.
Κι έπειτα πρόσθεσε με κάποια έμφαση:
— Tο έχω συγγράψει εγώ, δεσποινίδες μου.
— Αλήθεια; είπαν οι δυο κοπέλες μ’ ανοιχτό στόμα.
— Αλήθεια! απάντησε ο δραματουργός με κάποιο κόρδωμα 

του λαιμού του. Δηλαδή είμαστε δυο. Ο Ζαν Μαρσάν, που πρι-
όνισε τις σανίδες κι έστησε το ικρίωμα του θεάτρου κι όλη την 
ξυλοδεσιά, κι εγώ. Τ’ όνομά μου είναι Πέτρος Γκρεγκουάρ21.

Ο συγγραφέας του «Σιντ» δεν θα πρόφερνε με περισσότερη 
περηφάνια το: Πέτρος Κορνέιγ.

Οι αναγνώστες μας θα παρατήρησαν πως πέρασε κάμποση 
ώρα απ’ τη στιγμή που ο Δίας γύρισε κάτω απ’ την αυλαία ως 
τη στιγμή που ο συγγραφέας του νέου ηθοπλαστικού δράμα-
τος αποκαλύφθηκε έτσι ανέλπιστα στον απλοϊκό θαυμασμό της 
Ζισκέτας και της Λινάρδας. Πράγμα αξιοσημείωτο: Όλο αυτό 
το πλήθος, που πριν από λίγα λεπτά θορυβούσε τόσο δυνατά, 

21. Ο Πιέρ Γκρεγκουάρ ήταν πραγματικό πρόσωπο. Έζησε από το 1475 ως 
το 1538 και έγραψε τα «Μυστήρια» και διάφορα σατιρικά έργα.
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περίμενε τώρα πειθήνια, με την υπόσχεση του ηθοποιού. Πράγμα 
που αποδείχνει αυτή την αιώνια αλήθεια, την επιβεβαιωνόμενη 
ακόμα καθημερινά στα θέατρά μας, πως ο καλύτερος τρόπος 
για να κάμουν το κοινό να περιμένει υπομονητικά, είναι να το 
βεβαιώσουν πως θ’ αρχίσουν αμέσως.

Ωστόσο, ο σπουδαστής Γιαννάκης δεν κοιμόταν.
— Αχαχούχα! φώναξε άξαφνα μέσα στην ειρηνική αναμονή 

που διαδέχτηκε τον σαματά. Ε, Δία, κυρά Παναγιά, διαβολοθε-
ατρίνοι! Κοροϊδεύετε μ’ εμάς; Το έργο! Το έργο! Αρχίστε, γιατί 
θα σας αρχίσουμε εμείς!

Μα δε χρειάστηκε να προχωρήσει.
Μια μουσική από όργανα με υψηλούς και χαμηλούς τόνους 

ακούστηκε απ’ το εσωτερικό της σκαλωσιάς και η αυλαία ανυ-
ψώθηκε. Βγήκαν από κει τέσσερα πρόσωπα παρδαλοντυμένα 
και φτιασιδωμένα, σκαρφάλωσαν στην αλύγιστη ξυλόσκαλα του 
θεάτρου και, φτάνοντας στο επίπεδο της σκηνής, παρατάχτηκαν 
μπροστά στο κοινό, που το χαιρέτισαν με βαθιές υποκλίσεις. 
Τότε έπαψε η μουσική συμφωνία. Άρχιζε πια το μυστήριο.

Οι τέσσεροι ηθοποιοί, αφού πληρώθηκαν πλουσιοπάροχα με 
χειροκροτήματα, έναντι των υποκλίσεών τους, έκαμαν αρχή, 
μέσα σε θρησκευτική σιωπή, μ’ έναν πρόλογο που για χάρη του 
αναγνώστη μας προτιμούμε να τον προσπεράσουμε. Εξάλλου, 
όπως συμβαίνει ακόμα στον καιρό μας, το κοινό καταγινόταν 
περισσότερο με τις στολές που φορούσαν παρά με τον ρόλο που 
απαγγέλναν. Και αυτό, πραγματικά, τους άξιζε.

Ήταν ντυμένοι κι οι τέσσεροι φορέματα μισοκίτρινα και μισο-
άσπρα που δεν διακρίνονταν μεταξύ τους παρά από το είδος του 
υφάσματος. Το πρώτο ήταν χρυσοΰφαντο και αργυροΰφαντο, το 
δεύτερο μεταξωτό, το τρίτο μάλλινο, το τέταρτο πάνινο. Ο πρώτος 
ηθοποιός κρατούσε στο δεξί του χέρι ένα σπαθί, ο δεύτερος δυο 
χρυσά κλειδιά, ο τρίτος μια ζυγαριά κι ο τέταρτος ένα τσαπί.

Και για να βοηθηθούν οι νωθρές διάνοιες που δεν θα καλό-
βλεπαν κάτω απ’ τη διαφάνεια αυτών των γνωρισμάτων, διάβα-
ζε κανείς με μεγάλα μαύρα γράμματα κεντημένα, στον πάτο του 
χρυσοΰφαντου φορέματος: «Ονομάζομαι Αριστοκρατία», στον 
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πάτο του μεταξωτού φορέματος: «Ονομάζομαι Ιερατείο», στον 
πάτο του μάλλινου φορέματος: «Ονομάζομαι Εμπόριο» και 
στον πάτο του πάνινου φορέματος: «Ονομάζομαι Χειρωναξία».

Το φύλο των δυο αρσενικών αλληγορικών προσώπων υποδη-
λωνόταν ξεκάθαρα σε κάθε παρατηρητικό θεατή απ’ τα κοντό-
τερα φορέματά τους κι από το καλπάκι22 που φορούσαν, ενώ 
τα θηλυκά αλληγορικά πρόσωπα είχαν μακρύτερα φορέματα 
και γυναικεία σκούφια.

Tότε έπαψε η μουσική. Άρχιζε πια το μυστήριο.

22. Το καλπάκι αυτό ήταν μια τόκα με ανασηκωμένο γύρο και με φούντα ή 
με κουμπί στην κορυφή.
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Και θα χρειαζόταν πολλή κακοπιστία για να μην καταλάβει 
κανείς από τον ποιητικό πρόλογο πως το Εμπόριο τη Χειρω-
ναξία παντρευόταν και το Ιερατείο την Αριστοκρατία και πως 
τα δυο ευτυχισμένα ζεύγη είχαν ένα χρυσό δελφίνι, που έταζαν 
πως θα το προσφέρουν έπαθλο στην πιο ωραία.

Γυρνούσαν, λοιπόν, τον κόσμο, ρωτώντας και ψάχνοντας γι’ 
αυτήν την καλλονή, και αφού απορρίψαν διαδοχικά τη βασίλισσα 
της Γολκόνδας, τη βασιλοπούλα της Τραπεζούντας, την κόρη του 
Σουλτάνου της Ταρταρίας κτλ., κτλ., η Χειρωναξία και το Ιερα-
τείο, η Αριστοκρατία και το Εμπόριο ήρθαν να ξεκουραστούν 
απάνω στο μαρμάρινο τραπέζι του Μεγάρου της Δικαιοσύνης. 
Κι αράδιαζαν μπροστά στο αξιότιμο κοινό τόσα αποφθέγμα-
τα και γνωμικά, όσα μπορούσαν να ’χουν τότε πέραση στις 
εξετάσεις της φιλοσοφικής σχολής, σοφίσματα και ορισμούς, 
θεωρήματα και θέματα που εξασφάλιζαν στους τελειοφοίτους 
τα διπλώματά τους.

Όλ’ αυτά ήταν πραγματικά πολύ ωραία.
Στο μεταξύ, μέσ’ απ’ όλο αυτό το πλήθος που τα τέσσερα 

αλληγορικά πρόσωπα συναγωνίζονταν να κατακλύσουν με τα 
κύματα των μεταφορικών εκφράσεών τους, δεν υπήρχε αυτί 
πιο προσεχτικό, καρδιά πιο λαχταριστή, μάτι πιο στυλωμένο, 
λαιμός πιο τεντωμένος, από το μάτι, το αυτί, τον λαιμό και την 
καρδιά του συγγραφέα, του ποιητή, του καλού αυτού Πέτρου 
Γκρεγκουάρ, που πριν από λίγες στιγμές δεν είχε μπορέσει ν’ 
αντισταθεί στον πειρασμό να πει τ’ όνομά του στις δυο όμορφες 
κοπέλες. Είχε ξαναγυρίσει πίσω στην κολόνα του, λίγα βήματα 
παραπέρα απ’ αυτές, κι από κει άκουγε, κοίταζε, απολάβαινε.

Τα ευνοϊκά χειροκροτήματα που είχαν υποδεχτεί την αρχή 
του προλόγου του αντηχούσαν ακόμα μες στα σπλάχνα του 
και ήταν βυθισμένος ολότελα σ’ εκείνο το είδος της εκστατικής 
ενατένισης κατά το οποίο ο συγγραφέας βλέπει τις ιδέες του 
να πέφτουν μια-μια απ’ το στόμα του ηθοποιού στη σιωπή ενός 
πολυάριθμου ακροατηρίου. Καλότυχε Πέτρο Γκρεγκουάρ!

Μας δυσαρεστεί να το πούμε, αλλ’ αυτή η πρώτη μακαριότη-
τα δεν άργησε να διαταραχτεί. Μόλις ο Γκρεγκουάρ ζύγωσε τα 



94 ΒΙΚΤΩΡ ΟΥΓΚΩ

χείλη του στο μεθυστικό κύπελλο της χαράς και του θριάμβου, 
στάλαξε μέσα του μια σταγόνα πίκρας.

Ένας κουρελιάρης ζητιάνος, που δεν μπορούσε να κάμει ει-
σπράξεις, καθώς βρισκόταν στριμωγμένος ανάμεσα στο πλήθος, 
και που φαίνεται πως δεν αποζημιώθηκε ικανοποιητικά απ’ τις 
τσέπες των διπλανών του, σκαρφίστηκε να κουρνιάσει σε κάποιο 
εμφανέστερο σημείο για να προσελκύσει βλέμματα και ελέη.

Σκάλωσε, λοιπόν, κατά τους πρώτους στίχους του προλόγου, 
χρησιμοποιώντας τους στύλους της χωριστής εξέδρας, ίσαμε το 
γείσωμα που πλαισίωνε το κιγκλίδωμα στο κάτω μέρος του και 
θρονιάστηκε εκεί προκαλώντας την προσοχή και τη συμπόνια 
του πλήθους με τα κουρέλια του και με μια αποκρουστική 
πληγή που απλωνόταν στο δεξί του μπράτσο. Δεν πρόφερνε 
όμως ούτε λέξη.

Η σιωπή που τηρούσε άφηνε τον πρόλογο να προχωρεί απρό-
σκοπτα και καμιά αισθητή αταξία δεν θα μεσολαβούσε, αν κατά 
κακή τύχη ο σπουδαστής Γιαννάκης απ’ το ύψος της κολόνας 
του δεν παρατηρούσε τον ζητιάνο και τα κουνήματά του. Ένα 
ακράτητο γέλιο έπιασε τον νεαρό χωρατατζή και, χωρίς να τον 
νοιάξει που θα διατάρασσε την προσήλωση όλων διακόπτοντας 
το θέαμα, φώναξε με κέφι:

— Για δέστε αυτόν τον κακομοίρη που ζητάει ελεημοσύνη!
Όποιος έριξε ποτέ μια πέτρα μέσα σε τέλμα με βατράχους 

ή μια ντουφεκιά σ’ ένα κοπάδι πουλιών, μπορεί να σχηματίσει 
μια ιδέα για το αποτέλεσμα που προξένησαν αυτά τα λόγια 
μέσα στη γενική προσοχή. Ο Γκρεγκουάρ αναπήδησε σαν σε 
ηλεκτρική εκκένωση.

Ο πρόλογος έμεινε στη μέση και όλα τα κεφάλια στράφηκαν 
με θόρυβο προς τον ζητιάνο. Αυτός, αντί να τα χάσει, είδε σ’ 
αυτό το επεισόδιο μια εκμεταλλεύσιμη ευκαιρία κι άρχισε να 
λέει με πονεμένο ύφος, μισοκλείνοντας τα μάτια του:

— Ψυχικό, χριστιανοί!
— Βρε, μα την πίστη μου! ξαναείπε ο Γιαννάκης. Αυτός είναι 

ο Κλοπέν Τρουιφού. Αχαχούχα! Βρε φίλε, σε πείραζε η πληγή 
στο πόδι και την ανέβασες τώρα στο μπράτσο;
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Ο ζητιάνος Κλοπέν Τρουιφού.
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Και καθώς έλεγε αυτά, πέταξε με σβελτάδα μαϊμούς ένα 
μεταλλάκι στο λιγδιασμένο κασκέτο που κρατούσε ο ζητιάνος 
με το πληγιασμένο χέρι του. Ο διακονιάρης δέχτηκε το πείραγ-
μα και την ελεημοσύνη χωρίς να σαλέψει κι εξακολούθησε με 
θρηνητικό τόνο:

— Ψυχικό, χριστιανοί!
Αυτό το περιστατικό είχε προκαλέσει σημαντικό περισπασμό 

στο ακροατήριο. Πολλοί από τους θεατές, με τον Ρομπέν Που-
σπαίν πρώτον πρώτον και όλους τους σπουδαστές, χειροκρο-
τούσαν εύθυμα αυτόν τον αλλόκοτο διάλογο και αυτοσχεδίαζαν, 
μέσα στον πρόλογο, ο φοιτητής με την κραυγαλέα φωνή του κι 
ο ζητιάνος με τον ψαλμωδικό του τόνο.

Ο Γκρεγκουάρ, όμως, ήταν πολύ δυσαρεστημένος απ’ αυτό. 
Μόλις συνήρθε απ’ την πρώτη του κατάπληξη, ξελαρυγγίζονταν 
φωνάζοντας στα τέσσερα πρόσωπα της σκηνής, χωρίς να κατα-
δεχτεί να ρίξει ούτ’ ένα περιφρονητικό βλέμμα στους άλλους 
δυο που διακόψαν την παράσταση:

— Εξακολουθήστε, να πάρ’ η ευχή! Εξακολουθήστε!
Εκείνη τη στιγμή αισθάνθηκε να τον τραβούν απ’ την άκρη 

του επενδύτη του. Γύρισε, όχι χωρίς κάποια δυσφορία, και δυ-
σκολεύτηκε αρκετά να χαμογελάσει. Κι όμως έπρεπε. Ήταν το 
ωραίο μπράτσο της Ζισκέτας της Γκεντσιάνας που, περνώντας 
μέσ’ απ’ το κιγκλίδωμα, προκαλούσε μ’ αυτόν τον τρόπο την 
προσοχή του.

— Κύριε, θα συνεχίσουν; ρώτησε η κοπέλα.
— Βεβαιότατα, αποκρίθηκε ο Γκρεγκουάρ πειραγμένος απ’ 

την ερώτηση. 
— Τότε, κύριε, συνέχισε η νέα, θα είχατε την ευγένεια να 

μου εξηγήσετε...
— Το τι θα πουν; τη σταμάτησε ο Γκρεγκουάρ. Δεν έχετε 

παρά να τ’ ακούστε.
— Όχι, απάντησε η Ζισκέτα, αλλά τι είπαν ίσαμ’ εδώ.
Ο Γκρεγκουάρ τινάχτηκε ως απάνω, σαν ένας άνθρωπος που 

του άγγιξαν κατάσαρκα την πληγή.
— Άι στην οργή, στενοκέφαλο κουτοκόριτσο! είπε ανάμεσα 

στα δόντια του.
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Από κείνη τη στιγμή κι ύστερα η Ζισκέτα έσβησε απ’ το 
μυαλό του.

Στο μεταξύ οι ηθοποιοί είχαν υπακούσει στην εντολή του. 
Και το κοινό, βλέποντας πως εξακολουθούσαν να μιλούν, ξα-
νάρχισε να τους ακούει, χάνοντας όμως πολλά όμορφα σημεία 
μ’ εκείνο το συγκόλλημα που έγινε ανάμεσα στα δυο μέρη του 
έργου τα κομμένα απότομα.

Ο Γκρεγκουάρ έκανε χαμηλόφωνα πικρούς διαλογισμούς 
πάνω σ’ αυτό. Ωστόσο, η ησυχία αποκαταστάθηκε σιγά σιγά. 
Ο σπουδαστής σώπαινε τώρα, ο ζητιάνος μετρούσε λίγα νομί-
σματα στο καπέλο του και η παράσταση τραβούσε μπροστά.

Ήταν αληθινά ένα πολύ νόστιμο κομμάτι, που μας φαίνεται 
πως θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και σήμερα, αρκεί να επι-
φέρονταν μερικές τροποποιήσεις. Η αφήγηση, κάπως πολύλογη 
και λίγο κούφια, δηλαδή σύμφωνη με τους κανόνες ήταν απλή, 
και ο Γκρεγκουάρ μέσ’ απ’ το αγνό άδυτο του ενδότερου εαυτού 
του θαύμαζε τη διαύγειά της.

Καθώς θα περίμενε κανείς, τα τέσσερα αλληγορικά πρόσωπα 
ήταν λίγο κουρασμένα γιατί είχαν διατρέξει τα τρία τέταρτα 
του κόσμου χωρίς να κατορθώσουν να διαθέσουν πρεπούμενα 
το χρυσό τους δελφίνι. Πάνω σ’ αυτό γινόταν ένα θαυμάσιο 
εγκώμιο του ψαριού με χίλιους δυο λεπτούς υπαινιγμούς για τον 
νεαρό μνηστήρα της Μαργαρίτας της Φλάντρας, που ήταν τότε 
θλιβερά αποκλεισμένος στο Αμπουάζ23 και δεν φανταζόταν ποτέ 
του πως η Χειρωναξία και το Ιερατείο, η Αριστοκρατία και το 
Εμπόριο είχαν κάμει σχεδόν τον γύρο του κόσμου για χάρη του.

Ο Δελφίνος, λοιπόν, ήταν ένας νεαρός, ήταν ωραίος, ήταν 
δυνατός και προπάντων (ένδοξη ρίζα όλων των βασιλικών αρε-
τών!) ήταν γιος του Λέοντα της Γαλλίας. Ομολογώ πως αυτή 
η τολμηρή παρομοίωση είναι θαυμαστή και η φυσική ιστορία 
του θεάτρου, σε μια μέρα συμβολικής εορτής και βασιλικού 

23. Στον πύργο του Αμπουάζ ο Λουδοβίκος 11ος κρατούσε κλεισμένο και με 
γερή φρουρά τον διάδοχο Κάρολο, για να τον φυλάξει από τις ασθένειες, 
τις κακές επιδράσεις και τις τυχόν απόπειρες απαγωγής.
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επιθαλάμου, δεν τρομάζει καθόλου που ένας δελφίνας είναι γιος 
λιονταριού. Ίσα ίσα αυτές οι σπάνιες και πινδαρικές μεγαληγο-
ρίες προκαλούν τον ενθουσιασμό.

Ωστόσο, για να παίξουμε και τον ρόλο της κριτικής, ο ποιη-
τής μπορούσε ν’ αναπτύξει αυτή την ωραία ιδέα σε λιγότερους 
από διακόσιους στίχους. Είναι αλήθεια πως το μυστήριο θα 
διαρκούσε απ’ το μεσημέρι ως τις τέσσερες η ώρα, σύμφωνα 
με τη διακήρυξη του κυρίου πρωτοκαθέδρου, και κάτι πρέπει 
να ειπωθεί σ’ αυτό το διάστημα. Άλλωστε, το κοινό άκουγε 
υπομονητικά.

Άξαφνα, πάνω σ’ έναν καβγά μεταξύ του Εμπορίου και της 
κυρα-Αριστοκρατίας, τη στιγμή που η Χειρωναξία απάγγελνε 
αυτόν τον θεσπέσιο στίχο: 

Αγρίμι πιο θριαμβευτικό δε φάνηκε στα δάση!
η πόρτα της χωριστής εξέδρας, που έμενε ως τότε παράκαιρα 
κλειστή, άνοιξε ακόμα πιο παράκαιρα και η ηχηρή φωνή του 
κλητήρα ανάγγειλε απότομα:

— O εκλαμπρότατος καρδινάλιος ντε Μπουρμπόν!

J



3
Ο ΚΥΡΙΟΣ ΚΑΡΔΙΝΑΛΙΟΣ

Κ
ακομοιρε Γκρεγκουαρ! Ο πάταγος όλων των μεγάλων 
εκρηκτικών μηχανημάτων του Αϊ-Γιάννη, η εκπυρσο-
κρότηση από είκοσι αρκεβούζια μαζί, η βολή εκείνου 
του περίφημου πυροβόλου απ’ τον πύργο του Μπιγύ, 

που κατά την πολιορκία του Παρισιού,24 την Κυριακή 29 Σε-
πτεμβρίου 1465, σκότωσε εφτά Βουργουνδούς, η έκρηξη όλου 
του μπαρουτιού του αποθηκευμένου στην πύλη του Ταμπλ, θα 
του σπάραζε λιγότερο σκληρά τ’ αυτιά, σ’ εκείνη την επίσημη 
και δραματική στιγμή, απ’ αυτά τα λίγα λόγια που έπεσαν απ’ 
το στόμα ενός κλητήρα:

— O εκλαμπρότατος καρδινάλιος ντε Μπουρμπόν.
Όχι πως ο Πέτρος Γκρεγκουάρ φοβόταν τον κύριο καρδινάλιο 

ή τον περιφρονούσε. Δεν είχε ούτε αυτή την αδυναμία ούτε αυτή 
την αυθάδεια. Γνήσιος εκλεκτικός, όπως θα λέγαμε σήμερα, 
ο Γκρεγκουάρ ήταν ένα από κείνα τα ανώτερα και σταθερά 
πνεύματα τα μετριοπαθή και ατάραχα, που μπορούν πάντα να 

24. Στον πόλεμο εναντίον του «Συνασπισμού Εθνικής Σωτηρίας» –συνωμοσία 
των ευγενών κατά του Λουδοβίκου 11ου– το Παρίσι πολιορκήθηκε τον 
Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο του 1465. Οι λεπτομέρειες για το κανόνι 
και για το μπαρούτι του Ταμπλ, προέρχονται από το «Χρονικό του Σκαν-
δάλου» του Ζαν ντε Τρουά.
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κρατιούνται στο μέσο των πραγμάτων, «ίστασθαι εν μεσότητι», 
γεμάτα λογική και φιλελεύθερη φιλοσοφία, ενώ υπολογίζουν και 
τους καρδιναλίους.

Είναι μια ράτσα, πολύτιμη και μη διακοπτόμενη ποτέ, φιλο-
σόφων στους οποίους η σοφία, σαν άλλη Αριάδνη, έχει δώσει 
ένα κουβάρι νήμα, που ξετυλίγοντάς το προχωρούν απ’ την 
αρχή του κόσμου μέσ’ απ’ τον λαβύρινθο των ανθρωπίνων. 
Ξαναβρίσκονται σ’ όλους τους καιρούς, πάντα οι ίδιοι, δηλαδή 
πάντα ανάλογα με τους καιρούς.

Χωρίς να λογαριάσουμε τον Πέτρο Γκρεγκουάρ –που θα τους 
αντιπροσώπευε στον δέκατο πέμπτο αιώνα, αν κατορθώναμε 
να τον αποδώσουμε στην αίγλη που του αξίζει–, το δικό τους 
πνεύμα εμψύχωνε τον πάτερ Ντυμπρέλ όταν έγραφε τον δέκατο 
έκτο αιώνα τα εξής αφελή κι υπέροχα λόγια, τα αντάξια όλων 
των αιώνων: «Είμαι Παρισινός την προέλευση και π α ρ ρ η -
σ ι ν ό ς  την ομιλία, αφού  π α ρ ρ η σ ί α  ελληνικά σημαίνει τον 
αδέσμευτο λόγο. Αυτόν μεταχειρίστηκα ακόμα και απέναντι 
στους πανιεροτάτους καρδιναλίους, θείο και αδελφό του εξοχο-
τάτου πρίγκιπα ντε Κοντύ: κάθε φορά με σέβας προς το αξίωμά 
τους και χωρίς να προσβάλω κανέναν απ’ την ακολουθία τους, 
πράγμα όχι μικρό».

Δεν υπήρχε λοιπόν ούτε μίσος προς τον καρδινάλιο ούτε 
περιφρόνηση προς την παρουσία του στη δυσάρεστη εντύπωση 
που προκλήθηκε στον Πέτρο Γκρεγκουάρ. Απεναντίας: ο ποιητής 
μας είχε πολύν ορθολογισμό και πολύ τριμμένον επενδύτη για να 
μην αποδώσει ιδιαίτερη σημασία στο ότι ορισμένοι υπαινιγμοί 
του προλόγου του, και ιδιαίτερα ο εγκωμιασμός του δελφινιού, 
του γιου του λέοντα της Γαλλίας, θ’ ακούγονταν απ’ τ’ αυτιά 
του εκλαμπροτάτου. Αλλά στην ευγενική φύση των ποιητών δεν 
κυριαρχεί το συμφέρον. Αν υποθέσουμε πως η υπόσταση του 
ποιητή παριστάνεται με τον αριθμό δέκα, είναι βέβαιο πως ένας 
χημικός αναλύοντάς τον και καταμετρώντας τον σαν φαρμα-
κοποιός, όπως λέει ο Ραμπελαί, θα έβρισκε ν’ αποτελείται από 
ένα μέρος συμφέρον κι εννιά εγωισμό.

Τη στιγμή λοιπόν που μισάνοιγε η πόρτα για τον καρδινάλιο, 
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τα εννιά μέρη του εγωισμού του Γκρεγκουάρ, φουσκωμένα κι 
εξογκωμένα από τις ανεμοριπές του λαϊκού θαυμασμού, βρί-
σκονταν σε μια αφάνταστη μεγαλοποίηση, κάτω απ’ την οποία 
εξαφανίζονταν σαν από ασφυξία εκείνο το ελάχιστο μόριο συμ-
φέροντος που διακρίναμε πριν από λίγο στη σύσταση των ποι-
ητών: συστατικό πολύτιμο εξάλλου, έρμα πραγματικότητας και 
κοινωνικότητας, χωρίς το οποίο δε θ’ άγγιζαν καθόλου τη γη.

Ο Γκρεγκουάρ χαιρόταν να νιώθει, να βλέπει, να ψηλαφεί 
–για να το πούμε κι έτσι– μια ολόκληρη μάζωξη, από κατεργα-
ρέους, είν’ αλήθεια, αλλ’ αυτό δεν έχει σημασία, σαστισμένους, 
μαρμαρωμένους και σαν απόπληκτους μπροστά στις αμέτρητες 
στιχοπλοκίες που ξεπηδούσαν κάθε τόσο απ’ όλα τα μέρη του 
επιθαλαμίου του.

Βεβαιώνω πως συμμεριζόταν κι ο ίδιος τη γενική ευφροσύνη 
και πως αντίθετα απ’ τον Λαφονταίν, που στην παράσταση της 
κωμωδίας του «Φλωρεντίνος» ρωτούσε: «Ποιος ξυλοσχίστης 
έγραψε αυτή τη ραψωδία;»25 ο Γκρεγκουάρ ήταν ικανός να 
ρωτήσει τον διπλανό του: «Τίνος είναι αυτό το αριστούργημα;».

Mπορείτε να κρίνετε τώρα τι εντύπωση του προξένησε η 
απότομη και άκαιρη άφιξη του καρδιναλίου.

Ό,τι φοβόταν, έγινε και με το παραπάνω. Η είσοδος του 
εκλαμπροτάτου αναστάτωσε το ακροατήριο. Όλα τα κεφάλια 
γύρισαν προς την εξέδρα. Δεν ακουγόταν τίποτε άλλο πια.

— Ο καρδινάλιος! Ο καρδινάλιος! επαναλάβαιναν όλα τα 
στόματα.

Ο φουκαριάρικος πρόλογος έμεινε στη μέση για δεύτερη 
φορά.

Ο καρδινάλιος σταμάτησε μια στιγμή στο κατώφλι της εξέ-
δρας. Ενώ γυρόφερνε ένα βλέμμα αρκετά αδιάφορο στο ακρο-
ατήριο, ο θόρυβος διπλασιάστηκε. Καθένας ήθελε να ιδεί όσο 

25. Η φράση αυτή είναι μια από τις αναρίθμητες που αποδίδονται στον Λα-
φονταίν, αλλά η κωμωδία «Φλωρεντίνος», που ακόμα και τον 19ο αιώνα 
τη θεωρούσαν έργο δικό του, γράφτηκε στην πραγματικότητα από τον 
Σανμελέ και παίχτηκε για πρώτη φορά στις 23 Ιουλίου 1685.
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γινόταν καλύτερα. Κοίταζαν ποιος να πρωτοσηκώσει το κεφάλι 
του απάνω απ’ τους ώμους του διπλανού του.

Ήταν πραγματικά ένα πρόσωπο περιωπής, που το θέαμά του 
άξιζε πιο πολύ από κάθε παράσταση. Ο καρδινάλιος Κάρολος 
ντε Μπουρμπόν,26 αρχιεπίσκοπος και κόμης της Λυών, πριμάτος 
της Γαλατίας, συγγένευε ταυτόχρονα και με τον Λουδοβίκο 11ο 
από τον αδερφό του Πέτρο, άρχοντα του Μπωζέ, που είχε πα-
ντρευτεί την πρωτότοκη κόρη του βασιλιά, και με τον Κάρολο 
τον Τολμηρό από τη μητέρα του Αγνή της Βουργουνδίας. Ώστε 
το κύριο χαρακτηριστικό, το προέχον και διακριτικό γνώρισμα 
του πριμάτου της Γαλατίας, ήταν το πνεύμα του αυλικού και η 
αφοσίωση στους ισχυρούς.

Μπορεί να φανταστεί κανείς τις αμέτρητες δυσχέρειες που 
του είχε στοιχίσει αυτή η διπλή συγγένεια και όλους τους εκά-
στοτε σκοπέλους ανάμεσα στους οποίους έπρεπε να κάμει βόλ-
τες η πνευματική του βάρκα για να μη γίνει κομμάτια ούτε 
απάνω στον Λουδοβίκο ούτε απάνω στον Κάρολο, τη Σκύλλα 
και τη Χάρυβδη που είχαν κατασπαράξει τον δούκα του Νε-
μούρ27 και τον κοντόσταβλο του Σαιν-Πωλ. Με τη βοήθεια του 
Θεού, τα ’βγαλε πέρα στο ταξίδι του αρκετά καλά κι έφτασε 
στη Ρώμη χωρίς εμπόδια.

Μα αν και βρισκόταν στο λιμάνι, και επειδή ίσα ίσα βρισκό-
ταν στο λιμάνι, δε θυμόταν ποτέ χωρίς ανησυχία τις διάφορες 
εναλλαγές του πολιτικού του βίου, που τόσον καιρό διατελούσε 
σε κινδύνους και σκοτούρες. Γι’ αυτό συνήθιζε να λέει πως το 
έτος 1476 ήταν γι’ αυτόν «μαύρο και άσπρο», εννοώντας με 
τούτο πως είχε χάσει μέσα στην ίδια χρονιά τη μητέρα του 

26. Ο Κάρολος ντε Μπουρμπόν γεννήθηκε το 1437, έγινε στα εννιά του χρόνια, 
το 1446, αρχιεπίσκοπος της Λυών, το 1465 λεγάτος στην Αβινιόν και το 
1477 καρδινάλιος. Ήταν διεφθαρμένος και περισσότερο πολιτικός παρά 
κληρικός.

27. Οι Ζακ ντ’ Αρμανιάκ, δούκας ντε Νεμούρ και Λουδοβίκος του Λουξεμ-
βούργου, κόμης ντε Σαιν-Πωλ, κοντόσταβλος της Γαλλίας, αποκεφαλίστη-
καν και οι δυο στο Παρίσι, ο πρώτος τον Αύγουστο του 1476 κι ο άλλος 
τον Δεκέμβριο του 1475.
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δούκισσα τους Βουρβόνης και τον ξάδελφό του τον δούκα της 
Βουργουνδίας και πως το ένα πένθος τον είχε παρηγορήσει για 
το άλλο.

Ήταν ωστόσο καλός άνθρωπος. Περνούσε μια χαρωπή ζωή 
καρδιναλίου, απολάβαινε ευχαρίστως το βασιλικό κρασί του 
Σαγιό, δε μισούσε τη Ριχάρδα Γκαρμουάζ και τη Θωμαΐδα Σα-
γιάρντ, έδινε ελεημοσύνη πιο πολύ στις όμορφες κοπέλες παρά 
στις γριές, και για όλους αυτούς τους λόγους ήταν ευχάριστος 
στα λαϊκά στρώματα του Παρισιού.

Βάδιζε πάντα περιστοιχισμένος από μια μικρή αυλή επισκό-
πων και ηγουμένων από μεγάλα τζάκια, πολύ κοινωνικών, ελευ-
θερόστομων, που το ρίχναν και στο ξεφάντωμα άμα χρειαζόταν. 
Πολλές φορές οι θεοφοβούμενες του Σαιν Ζερμαίν ντ’ Ωξέρ, 
περνώντας το βράδυ κάτω απ’ τα φωταγωγημένα παράθυρα 
του μεγάρου των Βουρβόνων, είχαν σκανδαλιστεί ακούγοντας 
τις ίδιες φωνές που τους είχαν ψάλει εσπερινό από νωρίς, να 
ψαλμωδούν τώρα στο τσούγκρισμα των ποτηριών το βακχικό 
απόφθεγμα του Βενεδίκτου 12ου,28 του πάπα που είχε προσθέ-
σει και τρίτο στέμμα στην τιάρα του: «Παπικώς ας πίνομεν».

Αναμφισβήτητα αυτή η δημοτικότητα που την είχε αποχτήσει 
επάξια, τον προφύλαξε κατά την είσοδό του από κάθε κακή 
υποδοχή εκ μέρους εκείνου του συρφετού που τόσο δυσφορούσε 
πριν από λίγες στιγμές και που ήταν ελάχιστα διατεθειμένος να 
σεβαστεί έναν καρδινάλιο την ημέρα που θα έβγαζε ο ίδιος τον 
πάπα του. Μα οι Παρισινοί δεν τρέφουν και τόση μνησικακία. 
Έπειτα, με το να επιβάλουν απαιτητικά την έναρξη της παρά-
στασης, οι αγαθοί αστοί είχαν κάμει το δικό τους απέναντι του 
καρδιναλίου, και αυτός ο θρίαμβος τους αρκούσε.

Εξάλλου, ο καρδινάλιος κύριος ντε Μπουρμπόν ήταν ομορ-
φάνθρωπος, είχε ένα πολύ ωραίο κόκκινο φόρεμα που του 

28. Ο Ζακ Φουρνιέ, πάπας Βενέδικτος 12ος της Αβινιόν από το 1334 ως το 
1342, στάθηκε ευλαβικός και αδιάφθορος, αλλά οι Ιταλοί ιστορικοί τον 
παρουσίαζαν σαν πλούσιο γλεντζέ, καλοφαγά και πότη. Από αυτούς 
προέρχεται η «παροιμιακή» φράση που αναφέρει ο συγγραφέας.
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πήγαινε πολύ ωραία. Δηλαδή είχε με το μέρος του όλες τις 
γυναίκες, μ’ άλλα λόγια το μισό και καλύτερο ακροατήριο. Σί-
γουρα θα ήταν άδικο και κακόγουστο ν’ αποδοκιμάσουν έναν 
καρδινάλιο επειδή άργησε νά ’ρθει στο θέατρο, όταν αυτός είναι 
ομορφάνθρωπος και φοράει ωραία το κόκκινο φόρεμά του.

Μπήκε, λοιπόν, χαιρέτισε την ομήγυρη μ’ εκείνο το κληρο-
νομικό χαμόγελο των μεγαλουσιάνων στον λαουτζίκο και διευ-
θύνθηκε με αργά βήματα προς την πολυθρόνα του από άλικο 
βελούδο, δείχνοντας πως είχε το μυαλό του κάπου αλλού. Η 
συνοδεία του, που σήμερα θα τη λέγαμε επιτελείο, από επι-
σκόπους και ηγουμένους, έκαμε εισβολή από πίσω του στην 
εξέδρα, διπλασιάζοντας βέβαια τον θόρυβο και την περιέργεια 
στην πλατεία.

Κοίταζαν ποιος να τους δείξει, ποιος να πει τ’ όνομά τους, 
ποιος ν’ αναγνωρίσει τουλάχιστο έναν: Αυτός είναι ο σεβα-
σμιόματος επίσκοπος Μασσαλίας, Αλωντέ, αν θυμάμαι καλά. 
Εκείνος, ο πριμικίριος του Αγίου Διονυσίου. Ο άλλος, ο Ροβέρτος 
ντε Λεσπινάς, αβάς του Σαιν Ζερμαίν ντε Πρε, ο ακόλαστος 
αδερφός μιας ερωμένης του Λουδοβίκου 11ου. Κι όλα αυτά 
μέσα σε πλήθος παρανοήσεις και κακοφωνίες.

Όσο για τους σπουδαστές, αυτοί βλαστημούσαν. Ήταν η μέρα 
τους, η γιορτή των τρελών, τα Διονύσιά τους, το ετήσιο όργιο των 
γραφιάδων και της φοιτηταρίας. Δεν υπήρχε αισχρότητα που 
να μην είχε περάσει εκείνη την ημέρα, σαν κάτι το καθιερωμέ-
νο. Έπειτα, μέσα στο πλήθος βρίσκονταν και τρελοκόριτσα, η 
Σιμόνη η Ταλληρού, η Αγνή η Γαδίνα, η Ρομπίνα η Πιεντεμπού. 
Δεν μπορούσε λοιπόν κανείς το λιγότερο να βλαστημήσει με 
την άνεσή του και κακομελετήσει λιγάκι τ’ όνομα του Θεού 
μια τέτοια ωραία μέρα, με μια τόση καλή συντροφιά κληρικών 
μαζί με πόρνες;

Έτσι, οι μάγκες δεν έχαναν την ευκαιρία. Και μέσα στην 
αναμπουμπούλα γινόταν ένα πανδαιμόνιο από βλασφημίες κι 
αισχρολογίες που ξεχύνονταν απ’ όλες εκείνες τις γλώσσες, 
γλώσσες γραφέων και σπουδαστών που τον υπόλοιπο χρόνο 
τις συγκρατούσε ο φόβος του πυρωμένου σίδερου του Αγίου 
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Λουδοβίκου. Φτωχέ Άγιε Λουδοβίκε! Πόσο λίγο τον λογάριαζαν 
μέσα στο ίδιο του το δικαστήριο!

Καθένας τους είχε βάλει στόχο, από τους νεοφερμένους της 
εξέδρας, ένα ράσο μαύρο ή σταχτί ή άσπρο ή βιολετί. Όσο για 
τον Ιωαννίκιο Φρόλλο τον Μυλωθρό, με την ιδιότητά του ως 
αδερφού αρχιδιακόνου, είχε ριχτεί τολμηρά πάνω στην πορφύρα 
κι έψελνε διάτορα στυλώνοντας τ’ αδιάντροπα μάτια του στον 
καρδινάλιο:

— Χαίρε ωμοφόριον πεπληρωμένον οίνου!
Όλες αυτές οι λεπτομέρειες, που τις αποκαλύπτουμε εδώ 

για διαφώτιση του αναγνώστη, σκεπάζονταν τόσο πολύ απ’ 
τη γενική φασαρία, ώστε χάνονταν πριν ακόμα φτάσουν στη 
χωριστή εξέδρα. Άλλωστε, ο καρδινάλιος ελάχιστα νοιαζόταν, 
τόσο πολύ επέτρεπε το έθιμο ανοιχτοστομίες εκείνη την ημέρα. 
Εξάλλου, καθώς φαινόταν απ’ τη συλλογισμένη του όψη, είχε 
άλλη φροντίδα που τον πήρε καταπόδι και μπήκε σχεδόν ταυ-
τόχρονα μ’ αυτόν στην εξέδρα. Κι αυτή δεν ήταν άλλη απ’ την 
πρεσβεία της Φλάντρας.

Όχι πως ήταν ο ίδιος κανένας βαθύς πολιτικός και τον απα-
σχολούσαν οι συνέπειες που μπορούσαν να προκύψουν απ’ τον 
γάμο της ξαδέλφης του Μαργαρίτας της Βουργουνδίας με τον 
ξάδερφό του τον Κάρολο, τον διάδοχο του θρόνου της Βιέννης. 
Πόσο θα βαστούσαν οι επίπλαστες αρμονικές σχέσεις μεταξύ του 
δούκα της Αυστρίας και του βασιλιά της Γαλλίας, πώς θα έπαιρνε 
ο βασιλιάς της Αγγλίας αυτή την περιφρόνηση στην κόρη του29 
–ήταν πράγματα που πολύ λίγο τον ανησυχούσαν. Και κάθε βρά-
δυ χαροκοπούσε με το κρασί απ’ το βασιλικό κτήμα του Σαγιό, 
χωρίς να του περνάει από το μυαλό πως μερικές καράφες απ’ 
αυτό το ίδιο κρασί (κάπως αναθεωρημένο και επαυξημένο, είναι 
η αλήθεια, από τον γιατρό Κονακτιέ), προσφερμένες εγκάρδια 
απ’ τον Λουδοβίκο 11ο στον Εδουάρδο 4ο, θα απάλλασσαν ένα 
ωραίο πρωί τον Λουδοβίκο 11ο από τον Εδουάρδο 4ο.

29. «Την περιφρόνηση στην κόρη του», που την είχε πρωτύτερα αρραβωνια-
στεί ο διάδοχος Κάρολος.
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Η «λίαν αξιότιμος πρεσβεία του υψηλοτάτου δουκός της 
Αυστρίας» δεν έφερνε καμιά τέτοια σκοτούρα στον καρδινά-
λιο, αλλά τον ενοχλούσε από μιαν άλλη πλευρά. Ήταν αλήθεια 
λίγο σκληρό –και είπαμε δυο λόγια σχετικά στην αρχή αυτού 
του βιβλίου– το ότι ήταν υποχρεωμένος να πανηγυρίσει και να 
καλοδεχτεί αυτός, ο Κάρολος των Βουρβόνων, κάτι αστούς εκεί 
πέρα, αυτός ο καρδινάλιος κάτι δημογέροντες, αυτός ο Γάλ-
λος διασκεδαστής κάτι Φλαμανδούς μπυροπότες, και μάλιστα 
μπροστά στον κόσμο. Αυτό βέβαια ήταν μια από τις πιο οχληρές 
αγγαρείες που έκαμε ποτέ του για το χατίρι του βασιλιά.

Οι απεσταλμένοι του δούκα της Αυστρίας.
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Στράφηκε λοιπόν προς την πόρτα, με τη μεγαλύτερη χάρη 
του κόσμου (τόσο μελετημένα τα είχε αυτά), όταν ο κλητήρας 
ανάγγειλε με την ηχηρή του φωνή:

— Οι κύριοι απεσταλμένοι του υψηλοτάτου Δούκα της Αυ-
στρίας.

Είναι περιττό να πούμε πως το ίδιο μ’ αυτόν έκαμαν όλοι 
στην αίθουσα. Δυο-δυο τότε, με μια σοβαρότητα που αποτελού-
σε αντίθεση μπροστά στην πεταχτή εκκλησιαστική συνοδεία του 
Καρόλου ντε Μπουρμπόν, έφτασαν οι σαράντα οχτώ πρέσβεις 
του Μαξιμιλιανού της Αυστρίας, έχοντας επικεφαλής τον σε-
βασμιότατο εν Θεώ πατέρα Ιωάννη, και τον Ιάκωβο ντε Γκόυ, 
κύριο Ντωμπύ, αρχιδημογέροντα της Γάνδης.

Στην ομήγυρη ακολούθησε μεγάλη σιωπή, που τη συνόδευαν 
πνιγμένα γέλια, για ν’ ακούσουν όλα τα κωμικά ονόματα κι 
όλους τους αστικούς τίτλους που καθένα απ’ αυτά τα πρόσωπα 
διαβίβαζε στον κλητήρα και που εκείνος τα πετούσε ύστερα, 
ονόματα και τίτλους, ανάκατα και διαστρεβλωμένα, μέσα στο 
πλήθος. Ήταν ο κυρ Λούης Ροέλοφ, προεστός της πόλης Λου-
βαίν, ο κυρ Κλάις ντ’ Ετυέλντ, προεστός των Βρυξελλών, ο κυρ 
Παύλος ντε Μπάεστ, άρχοντας της Βοϊρμιζέλ, δήμαρχος της 
Φλάντρας, ο κυρ Γιάννης Κολέγκενς, πάρεδρος της πόλης Αν-
βέρ, ο κυρ Γώγος ντε λα Μέρε, προεστός της δημογεροντίας της 
Γάνδης, ο κυρ Γκέλντοφ βαν ντερ Χαγκ, πρώτος δημογέροντας 
και βοηθός δημάρχου της παραπάνω πόλης, ο κυρ Μπιρμπέκε, 
ο Γιάννης Πιννόκ, ο Γιάννης Ντυμαερζέλε κτλ. κτλ.

Δήμαρχοι, δημογέροντες, πάρεδροι. Πάρεδροι, δημογέροντες, 
δήμαρχοι. Όλοι τους αλύγιστοι, όλο σοβαροφάνεια κι επιτή-
δευση, ντυμένοι στα βελούδα και στα δαμασκηνά, φορώντας 
κουκούλες από μαύρο βελούδο με μεγάλες φούντες από χρυσά 
τέλια της Κύπρου. Πριν απ’ όλα, γερά φλαμανδικά κεφάλια, 
φάτσες τίμιες και αυστηρές, της ίδιας οικογένειας μ’ εκείνες 
που προβάλλουν τόσο έντονες και σοβαρές πάνω στο μαύρο 
φόντο της «Νυχτερινής Περιπόλου» του Ρέμπραντ. Πρόσωπα 
που είχαν ολόγραφο στο κούτελό τους αυτό που ο Μαξιμιλια-
νός της Αυστρίας είχε δίκιο να λέει στη χειρόγραφη επιστολή 
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του: «Βασισθείτε πλήρως εις την ανάληψιν, ανδρείαν, πείραν, 
αφοσίωσιν και το εξέχον της θέσεώς των».

Υπήρχε όμως μια εξαίρεση. Ήταν ένα πρόσωπο λεπτό, έξυ-
πνο, πανούργο, μουσούδι μαϊμούς και διπλωμάτη, μπρος στο 
οποίο ο καρδινάλιος έκαμε τρία βήματα και μια βαθιά υπόκλιση 
και που λεγόταν απλώς: Γουλιέλμος Ρυμ, σύμβουλος και πλη-
ρεξούσιος της πόλης Γάνδης.

Λίγοι ξέρανε τότε τι πράμα ήταν αυτός ο Γουλιέλμος Ρυμ. 
Μια σπάνια ιδιοφυΐα που σε μια επαναστατική εποχή θα φα-
νερωνόταν έκπαγλα στην επιφάνεια των γεγονότων, μα που τον 
δέκατο πέμπτο αιώνα δεν έκανε τίποτε άλλο από καταχθόνιες 
δολοπλοκίες και «να ζει στα λαγούμια», καθώς λέει ο δούκας 
ντε Σαιν Σιμόν. Είχε εκτιμηθεί εξάλλου ως ο πρώτος «υπονο-
μευτής» της Ευρώπης, σκευωρούσε φιλικά με τον Λουδοβίκο 11ο 
και πολλές φορές έχωνε την ουρά του στα μυστικά καμώματα 
του βασιλιά.

Για όλα αυτά τα πράγματα δεν είχε ιδέα το πλήθος, που 
απορούσε με τις αβρότητες του καρδιναλίου σ’ αυτόν τον ισχνό 
φλαμανδό άρχοντα.

J



4
Ο ΚΥΡ ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΟΠΕΝΟΛ

E
νω ο πληρεξουσιοσ τησ Γανδησ και ο εκλαμπρότατος 
αντάλλασσαν από μια χαμηλή υπόκλιση και μερικά 
λόγια με φωνή ακόμα χαμηλότερη, ένας άντρας ψηλό-
σωμος, πλατυπρόσωπος, με δυνατούς ώμους πρόβαλε 

για να μπει μαζί με τον Γουλιέλμο Ρυμ: λες κι ήταν ένας μολοσ-
σός δίπλα σε μια αλεπού. Το μαλλωπό καπέλο και το πέτσινο 
σακάκι του φαίνονταν σαν κηλίδα ανάμεσα στο βελούδο και 
στο μετάξι που τον τριγυρίζαν.

Ο κλητήρας, θαρρώντας πως ήταν κανένας ιπποκόμος που 
έκαμε λάθος, τον σταμάτησε:

— E, φίλε, δεν περνούν από δω.
Ο άνθρωπος με το πέτσινο σακάκι τού ’δωσε μια σπρωξιά 

στον ώμο.
— Τι μου ζητάει αυτός ο ερίφης; είπε με μια φωνάρα που 

τράβηξε την προσοχή ολόκληρης της αίθουσας σ’ αυτόν τον 
αλλόκοτο διάλογο. Δε βλέπεις ποιος είμαι;

— T’ όνομά σας; ρώτησε ο κλητήρας.
— Ιάκωβος Κοπενόλ.
— Οι τίτλοι σας;
— Σκαλτσάς στη Γάνδη, στο κατάστημα «Τρεις αλυσιδού-

λες».
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Ο κλητήρας οπισθοχώρησε. Ν’ αναγγείλει προεστούς και δη-
μογέροντες, πάει κι έρχεται. Αλλά να αναγγείλει έναν σκαλτσά, 
ήταν βαρύ πράγμα. Ο καρδινάλιος καθόταν πάνω στ’ αγκάθια. 
Όλος ο κόσμος άκουγε και κοιτούσε. Δυο μέρες τώρα ο εκλα-
μπρότατος πάσκιζε να συμμορφώσει αυτές τις φλαμανδικές 
αρκούδες για να τις κάμει πιο εμφανίσιμες στο κοινό, και η 
προσβολή ήταν δεινή.

Ωστόσο, ο Γουλιέλμος Ρυμ, με το λεπτό χαμόγελό του, πλη-
σίασε τον κλητήρα:

— Ν’ αναγγείλεις τον κυρ Ιάκωβο Κοπενόλ, γραμματικό της 
δημογεροντίας της πόλεως Γάνδης, του σφύριξε πολύ σιγά.

— Κλητήρα, ξαναείπε μεγαλόφωνα ο καρδινάλιος, ν’ αναγ-
γείλεις τον κυρ Ιάκωβο Κοπενόλ, γραμματικό της δημογεροντίας 
της ενδόξου πόλεως Γάνδης.

Είχε γίνει ένα λάθος. Και ο Γουλιέλμος Ρυμ μόνος του θα 
ταχτοποιούσε αθόρυβα τη δυσκολία. Μα ο Κοπενόλ είχε ακούσει 
τα λόγια του καρδιναλίου.

— Όχι, μα τον Τίμιο Σταυρό! φώναξε με τη βροντερή του 
φωνή. Ιάκωβος Κοπενόλ, σκαλτσάς. Ακούς, κλητήρα; Τίποτε 
παραπάνω, τίποτε παρακάτω. Σκαλτσάς, μα τον Τίμιο Σταυρό, 
δεν είναι άσχημο πράγμα. Ο κύριος αρχιδούκας έψαξε πολλές 
φορές για τα γάντια του μες στις τσουράπες μου!

Ξέσπασαν γέλια και χειροκροτήματα. Ένα καλαμπούρι γί-
νεται μεμιάς αντιληπτό στο Παρίσι και επομένως πάντα το 
χειροκροτούν.

Ας προσθέσουμε πως ο Κοπενόλ ήταν άνθρωπος του λαού 
και πως το κοινό που τον τριγύριζε ήταν λαός. Έτσι η επικοι-
νωνία ανάμεσα σ’ εκείνους και σ’ αυτόν ήταν άμεση, ηλεκτρική 
και, για να το πούμε έτσι, ισόπεδη. Η υπεροπτική διακήρυξη του 
φλαμανδού σκαλτσά, που ντρόπιασε τους αυλικούς, ανασκάλισε 
μέσα στις ψυχές εκείνων των πληβείων κι εγώ δεν ξέρω ποιο αί-
σθημα αξιοπρέπειας, αόριστο ακόμα και δυσδιάκριτο κατά τον 
δέκατο πέμπτο αιώνα. Ήταν ένας ίσος τους αυτός ο σκαλτσάς 
που είχε σηκώσει κεφάλι μπρος στον κύριο καρδινάλιο! Σκέ-
ψη πολύ ευχάριστη για φουκαράδες που ήταν συνηθισμένοι σε 
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σέβας και υπακοή στους υπηρέτες των κλητήρων του ραβδούχου 
του ηγουμένου της Αγίας Γενεβιέβης, που βαστούσε την ουρά 
του αρχιερατικού μανδύα του καρδιναλίου.

Ο Κοπενόλ χαιρέτισε περήφανα τον εκλαμπρότατο, που 
ανταπόδωσε τον χαιρετισμό στον πανίσχυρο αστό, τον επίφο-
βο και στον Λουδοβίκο 11ο. Έπειτα, ενώ ο Γουλιέλμος Ρυμ, 
«άνθρωπος συνετός και πονηρεμένος», καθώς λέει ο Φίλιππος 
ντε Κομίν, παρακολουθούσε τους δυο τους μ’ ένα σκωπτικό 
χαμόγελο υπεροχής, καθένας έπιασε τη θέση του, ο καρδινά-
λιος σαστισμένος και πολύ σκεφτικός, ο Κοπενόλ ήσυχος και 
αγέρωχος. Σίγουρα θα έλεγε μέσα του πως στο κάτω κάτω της 
γραφής ο τίτλος του σκαλτσά άξιζε όσο και κάθε άλλος, και 
πως η Μαρία της Βουργουνδίας, μητέρα αυτής της Μαργαρίτας 
που πάντρευε σήμερα ο Κοπενόλ, θα φοβόταν περισσότερο τους 
σκαλτσάδες παρά τους καρδινάλιους. Γιατί δεν ήταν καρδινάλι-
ος εκείνος, που ξεσήκωσε τους κατοίκους της Γάνδης κατά των 
ευνοουμένων της κόρης του Καρόλου του Τολμηρού. Δεν ήταν 
καρδινάλιος εκείνος που τόνωσε το πλήθος μ’ έναν λόγο του σ’ 
αντιπερισπασμό των δακρύων και των ικεσιών της, όταν η αρχό-
ντισσα της Φλάντρας πήγε να παρακαλέσει γι ’αυτούς τον λαό 
της ίσαμε τις κρεμάλες τους αποκάτω. Ενώ αυτός ο σκαλτσάς 
δεν χρειάστηκε παρά να σηκώσει τον δερματόντυτο αγκώνα του 
για να πέσουν τα δυο κεφάλια σας, ω πανέκλαμπροι άρχοντες 
Γκυ ντ’ Υμπερκούρ και Γουλιέλμο Υγκονέ!30

Ωστόσο, δεν είχαν ακόμα τελειώσει όλα για τον άμοιρο καρ-
δινάλιο κι έπρεπε να πιει ως τον πάτο το πικρό ποτήρι τού ότι 
βρισκόταν με τόσο αταίριαστη συντροφιά.

Ο αναγνώστης ίσως να μην ξέχασε τον θρασύ ζητιάνο, που 
απ’ την αρχή του προλόγου πήγε να σκαρφαλώσει στα κρά-
σπεδα της εξέδρας του καρδιναλίου. Η άφιξη των επισήμων 

30. Οι καγκελάριοι της Βουργουνδίας Γκυ ντε Μπριμέ ντε Υμπερκούρ και 
Γουλιέλμος Υγκονέ, εκτελέστηκαν στη Γάνδη το 1774 στις 3 του Απρίλη. 
Τρεις μέρες πρωτύτερα, στις 31 του Μάρτη, έγινε το διάβημα της Μαρίας 
της Βουργουνδίας για τη σωτηρία τους. Το λάθος του Β. Ουγκώ προέρ-
χεται από τον Κομίν.
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καλεσμένων δεν τον έκαμε καθόλου να φύγει από κει. Κι ενώ 
αρχιερείς και πρέσβεις στοιβάζονταν, σαν σωστές φλαμανδικές 
ρέγγες, στα καθίσματα του θεωρείου, εκείνος είχε στρογγυ-
λοκαθίσει σταυρώνοντας αψήφιστα τα πόδια του απάνω στο 
επιστύλιο. Η προπέτεια αυτή ήταν κάτι το σπάνιο και κανένας 
δεν την πρόσεξε στις πρώτες στιγμές, γιατί είχαν αλλού γυρι-
σμένη την προσοχή τους.

Εκείνος πάλι δεν παρατηρούσε τίποτε μέσα στην αίθουσα. 
Ταλάντευε το κεφάλι του με αφροντισιά ναπολιτάνου επανα-
λαμβάνοντας κάθε τόσο μέσα στην οχλοβοή, σαν από μηχανική 
συνήθεια: «Ψυχικό, χριστιανοί!». Και οπωσδήποτε θα ήταν ο 
μόνος από την ομήγυρη που δεν καταδέχτηκε να γυρίσει το 
κεφάλι του προς τη λογομαχία του Κοπενόλ με τον κλητήρα.

Αλλά η τύχη το θέλησε ο σκαλτσάς της Γάνδης, που ο λαός 
τον είχε συμπαθήσει κιόλας τόσο ζωηρά και που απάνω του 
ήταν καρφωμένα τα μάτια ολουνών, να πάει να καθίσει στην 
πρώτη γραμμή της στημένης εξέδρας, ακριβώς αποπάνω απ’ τον 
ζητιάνο. Και δεν παραξενεύτηκαν λίγο βλέποντας τον Φλαμανδό 
πρέσβη, μόλις περιεργάστηκε εκείνον τον αλήτη τον τοποθετη-
μένο κάτω απ’ τα μάτια του, να δίνει μια φιλική φάπα στον 
ώμο του τον κουρελοντυμένο.

Ο ζητιάνος γύρισε να δει. Επακολούθησε έκπληξη, αναγνώ-
ριση, λαμποκόπημα των δυο προσώπων κτλ. Έπειτα, χωρίς να 
τους νοιάζει καθόλου για το πλήθος των θεατών, ο σκαλτσάς 
και ο διακονιάρης άρχισαν να μιλούν χαμηλόφωνα βαστώντας ο 
ένας τα χέρια του άλλου, ενώ τα κουρέλια του Κλοπέν Τρουιφού 
προβάλλοντας στο χρυσαφί ύφασμα της εξέδρας έκαναν την 
εντύπωση κάμπιας απάνω σε πορτοκάλι.

Το πρωτόφαντο αυτής της παράδοξης σκηνής προκάλεσε στην 
αίθουσα μια τέτοια ξέφρενη κι εύθυμη βουή, ώστε δεν άργησε 
να την πάρει είδηση κι ο καρδινάλιος. Μισοέσκυψε και, μην 
μπορώντας από κει όπου καθόταν παρά να μισοδεί μόλις το 
αποκρουστικό σουλτούκο του Τρουιφού, ήταν πολύ φυσικό να 
φανταστεί πως ο ζητιάνος γύρευε ελεημοσύνη και έξω φρενών 
για το θράσος του φώναξε:
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— Κύριε τοποτηρητή του Μεγάρου, πέταξε αυτόν τον αχρείο 
στον ποταμό!

— Μα τον Τίμιο Σταυρό! απάντησε ο Κοπενόλ χωρίς να πα-
ρατήσει το χέρι του Κλοπέν. Αυτός, σεβασμιότατε καρδινάλιε, 
είναι φίλος μου.

— Ούρα! Ούρα! ξεφώνισε ο συρφετός.
Από κείνη τη στιγμή ο κυρ Κοπενόλ βρήκε στο Παρίσι, όπως 

και στη Γάνδη, «μεγάλη συμπάθεια απ’ τον λαό, γιατί –λέει ο 
Φίλιππος ντε Κομίν– άνθρωποι με τέτοιο παράστημα συμπα-
θιούνται όταν φέρνονται τόσο άτσαλα».

Ο καρδινάλιος δάγκωσε τα χείλη του. Έσκυψε προς τον γεί-
τονά του, τον ηγούμενο της Αγίας Γενεβιέβης, και του είπε σιγά:

— Γουστόζικους πρέσβεις που μας στέλνει ο κύριος αρχι-
δούκας για να μας προαναγγείλει τη δεσποσύνη Μαργαρίτα!

— Η εκλαμπρότητά σας, απάντησε ο ηγούμενος, άδικα χά-
νει τις ευγένειές της μ’ αυτούς τους χοντρανθρώπους. Ρίχνετε 
μαργαριτάρια στους χοίρους.

— Πέστε καλύτερα χοίρους στη Μαργαρίτα, αποκρίθηκε ο 
καρδινάλιος μ’ ένα χαμόγελο.

Η μικρή αυλή των ρασοφόρων έμεινε όλη εκστατική απ’ αυτό 
το καλαμπούρι. Ο καρδινάλιος αισθάνθηκε κάποια ανακούφιση. 
Είχε έρθει ίσα κι ίσα με τον Κοπενόλ. Χειροκροτήθηκε και το 
δικό του καλαμπούρι.

Τώρα, όσοι απ’ τους αναγνώστες μας έχουν τη δύναμη να 
γενικεύσουν, όπως λένε σήμερα, μια εικόνα και μια ιδέα, ας μας 
επιτρέψουν να τους ρωτήσουμε αν φαντάζονται με σαφήνεια 
το θέαμα που τους παρουσίαζε το απέραντο παραλληλόγραμμο 
της μεγάλης αίθουσας του Δικαστικού Μεγάρου, τη στιγμή που 
εντοπίζουμε σ’ αυτό την προσοχή τους.

Στη μέση της αίθουσας, στηριγμένη στον δυτικό τοίχο, μια 
ευρύχωρη και φανταχτερή εξέδρα με χρυσοΰφαντη στόφα, όπου 
μπαίνουν με πομπή από μια πορτούλα αψιδωτή σοβαρά πρό-
σωπα που τ’ αναγγέλλει διαδοχικά με την κραυγαλέα φωνή του 
ο κλητήρας. Στα πρώτα καθίσματα, πλήθος σεβάσμιες μορφές 
χωμένες μέσα σε γούνες, σε βελούδα και σε πορφύρα. Γύρω 
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από την εξέδρα, όπου επικρατεί σιωπή και αξιοπρέπεια, απ’ το 
κάτω μέρος, από μπρος, απ’ ολούθε, πλήθος πυκνό και μεγάλο 
βουητό. Χίλια βλέμματα απ’ τον λαό απάνω σε κάθε πρόσωπο 
της εξέδρας, χίλια μουρμουρητά σε κάθε όνομα. Το θέαμα είναι 
βέβαια περίεργο και αξίζει την προσοχή των θεατών.

Μα εκεί πέρα, στην άκρη άκρη, τι είναι κείνο το παλκοσένικο 
με τέσσερους παρδαλόντυτους καραγκιόζηδες απάνω κι άλλους 
τέσσερους αποκάτω; Ποιος είναι, δίπλα στο παλκοσένικο, αυτός 
ο άνθρωπος με τον μαύρο επενδύτη και την ωχρή όψη; Αλίμο-
νο, αγαπητέ μου αναγνώστη! Είναι ο Πέτρος Γκρεγκουάρ κι ο 
πρόλογός του.

Τον είχαμε ξεχάσει ολότελα όλοι μας.
Αυτό ίσα ίσα φοβόταν κι εκείνος.
Απ’ τη στιγμή που μπήκε ο καρδινάλιος, ο Γκρεγκουάρ βρι-

σκόταν σ’ αδιάκοπη κίνηση για να σώσει τον πρόλογό του. Στην 
αρχή έδωσε εντολή στους ηθοποιούς, που στεκόνταν μετέωροι, 
να συνεχίσουν την απαγγελία και να υψώσουν τη φωνή. Έπειτα, 
βλέποντας πως κανένας δεν άκουγε, τους σταμάτησε. Κι ένα 
τέταρτο τώρα, που βαστούσε αυτή η διακοπή, δεν έπαψε να 
χτυπάει χάμου το πόδι του, να τρέχει πέρα δώθε, ν’ απευθύνεται 
στη Ζισκέτα και στη Λινάρδα, να παρακινεί τους διπλανούς του 
να παρακολουθήσουν τον πρόλογο.

Όμως του κάκου. Κανένας δεν ξεκολλούσε το βλέμμα απ’ τον 
καρδινάλιο, απ’ την πρεσβεία κι απ’ την εξέδρα, αποκλειστικό 
κέντρο αυτού του απέραντου κύκλου των οπτικών ακτίνων. 
Πρέπει να δεχτούμε ακόμα, κι αυτό το λέμε με λύπη μας, ότι 
ο πρόλογος είχε αρχίσει να γίνεται κάπως βαρετός στο ακρο-
ατήριο, τη στιγμή που ήρθε ο εκλαμπρότατος να φέρει τέτοιον 
τρομερό περισπασμό.

Στο κάτω της γραφής, στην εξέδρα όπως και στο μαρμάρινο 
τραπέζι, εκτυλισσόταν πάντα το ίδιο θέαμα: η σύγκρουση της 
Χειρωναξίας με το Ιερατείο, της Αριστοκρατίας με το Εμπόριο. 
Και πολλοί άνθρωποι προτιμούσαν να τους βλέπουν αφελέστατα 
να ζουν, ν’ ανασαίνουν, να κουνιούνται, να σκουντιούνται, με 
σάρκα και οστά, σ’ αυτήν τη φλαμανδική πρεσβεία, σ’ αυτήν τη 
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δεσποτική αυλή, κάτω απ’ το φόρεμα του καρδιναλίου, κάτω 
απ’ το σακάκι του Καπενόλ, παρά φκιασιδωμένους, μασκα-
ρεμένους να μιλούν έμμετρα, σαν φασκιωμένοι κάτω απ’ τους 
ασπροκίτρινους χιτώνες που τους είχε φορέσει ο Γκρεγκουάρ. 

Ωστόσο, όταν ο ποιητής μας είδε ν’ αποκαθίσταται κάποια 
ησυχία, σκαρφίστηκε ένα τέχνασμα που μπορούσε να σώσει τα 
πάντα.

— Κύριε, είπε γυρνώντας σ’ έναν απ’ τους διπλανούς του, 
έναν αγαθό και χοντρό άνθρωπο με καρτερικό πρόσωπο, δεν 
θα ’ταν καλά να ξαναρχίσουν;

— Τι πράμα; έκανε ο γείτονας.
— Να, το μυστήριο! είπε ο Γκρεγκουάρ.
— Όπως αγαπάτε, απάντησε ο άλλος.
Αυτή η μισοέγκριση ήταν αρκετή για τον Γκρεγκουάρ, που 

χωρίς να περιμένει απ’ τους άλλους άρχισε να κραυγάζει μόνος, 
ενώ μπερδευόταν όσο μπορούσε περισσότερο με το πλήθος:

— Να ξαναρχίσει το μυστήριο! Απ’ την αρχή πάλι!
— Διάβολε! είπε ο Ιωαννίκιος Μυλωθρός. Τι χουγιάζουν εκεί 

πέρα, στην άκρη; (Γιατί ο Γκρεγκουάρ φωνασκούσε ίσα με 
τέσσερους). Έ, βλαμάδες! Δεν τελείωσε το μυστήριο; Κι αυτοί 
θέλουν να ξαναρχίσει. Δεν είναι στα καλά τους.

— Όχι, όχι! κραύγαζαν όλοι οι φοιτητές. Κάτω το μυστήριο! 
Κάτω!

Αλλά ο Γκρεγκουάρ πολλαπλασίαζε την προσπάθειά του και 
φώναζε ακόμα δυνατότερα:

— Ξαναρχίστε! Ξαναρχίστε!
Οι φωνές αυτές τράβηξαν την προσοχή του καρδιναλίου.
— Κύριε τοποτηρητή του Μεγάρου, είπε σ’ έναν ψηλό μαυ-

ροντυμένο άντρα που στεκόταν λίγα βήματα παραπέρα, μήπως 
αυτοί οι αχρείοι βρίσκονται σε κανένα αγίασμα εκκλησίας και 
κάνουν τέτοιο δαιμονισμένο θόρυβο;

O τοποτηρητής του Μεγάρου ήταν ένα είδος αμφίβιου αξι-
ωματούχου, κάτι σαν νυχτερίδα του δικαστικού κλάδου, που 
έμοιαζε με ποντικό και πουλί μαζί, με δικαστή και στρατιώτη.

Πλησίασε την εκλαμπρότητά του και, χωρίς να φοβάται και 
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τόσο τη δυσαρέσκειά του, του εξήγησε τραυλίζοντας τη λαϊκή 
ασχημοσύνη: πως το μεσημέρι είχε ’ρθει πριν απ’ την εκλαμπρό-
τητά του και πως οι ηθοποιοί είχαν αναγκαστεί ν’ αρχίσουν 
χωρίς να περιμένουν την εκλαμπρότητά του.

Ο καρδινάλιος έσκασε στα γέλια.
— Μα την πίστη μου, το ίδιο έπρεπε να κάμει κι ο κύριος 

πρύτανης του Πανεπιστημίου. Τι λέτε σεις, κύριε Γουλιέλμο Ρυμ;
— Σεβασμιότατε, αποκρίθηκε ο Γουλιέλμος Ρυμ, ας είμαστε 

ευχαριστημένοι που γλιτώσαμε το μισό δράμα. Μια φορά, βγή-
καμε κερδισμένοι.

— Αυτοί οι κατεργαραίοι μπορούν να συνεχίσουν τα θεατρικά 
τους; ρώτησε ο τοποτηρητής.

— Συνεχίστε, γιατί όχι; είπε ο καρδινάλιος. Το ίδιο μού κάνει. 
Εγώ στο μεταξύ θα διαβάζω τη Σύνοψή μου.

Ο τοποτηρητής προχώρησε στην άκρη της εξέδρας και, αφού 
επέβαλε σιωπή με μια χειρονομία του, φώναξε:

— Αστοί, χωρικοί και κάτοικοι του Παρισιού, για να ευχαρι-
στήσει ο εκλαμπρότατος κι εκείνους που θέλουν να ξαναρχίσει 
η παράσταση κι εκείνους που θέλουν να τελειώσει, διατάζει να 
συνεχιστεί.

Αναγκάστηκαν να συμμορφωθούν κι απ’ τα δυο μέρη. Ωστό-
σο, κι ο συγγραφέας και το κοινό κάκιωσαν με τον καρδινάλιο.

Τα επί σκηνής πρόσωπα, λοιπόν, ξανάρχισαν τα κορακίστικα 
κι ο Γκρεγκουάρ έλπιζε πως θ’ ακουστεί τουλάχιστον το υπόλοι-
πο έργο του. Αλλά κι αυτή η ελπίδα δεν άργησε να διαψευστεί, 
όπως κι άλλες αυταπάτες του. Η σιωπή είχε πραγματικά απο-
κατασταθεί, κουτσά στραβά, στο ακροατήριο. Μα ο Γκρεγκουάρ 
δεν είχε προσέξει πως, τη στιγμή που ο καρδινάλιος διάταξε να 
συνεχιστεί το έργο, η εξέδρα δεν είχε ακόμα γεμίσει και πως 
πίσω από τους φλαμανδούς απεσταλμένους είχαν κουβαληθεί 
καινούργια πρόσωπα που ανήκαν στη συνοδεία και που τα 
ονόματα κι οι τίτλοι τους, εξακοντισμένα στη μέση του διαλόγου 
του από την κατά διαλείμματα εκφώνηση του κλητήρα, προκα-
λούσαν μεγάλη χαλάστρα.

Φανταστείτε, αλήθεια, στη διάρκεια ενός θεατρικού κομμα-
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τιού, τη φωνάρα ενός κλητήρα που ανάμεσα σε δυο ομοιοκα-
ταληξίες και συχνά σε δυο ημιστίχια να ξεφουρνίζει τέτοιες 
παρεμβολές:

— Ο κυρ Ιάκωβος Σαρμολύ, βασιλικός επίτροπος στο εκκλη-
σιαστικό δικαστήριο!

— Ιωάννης Αρλαί, αρχηγός του σώματος των εφίππων νυκτο-
φυλάκων της πόλεως των Παρισίων!

— Γκαλιό ντε Γενουαλάκ, ιππότης άρχοντας του Μπρυσσάκ, 
διοικητής του βασιλικού πυροβολικού!

— Κυρ Ντρε-Ραγκιέ, επόπτης υδάτων και δασών του σεπτού 
βασιλέως μας στις περιοχές Γαλλίας, Καμπανίας και Μπρι!

— Λουι ντε Γκραβίλ, ιππότης, σύμβουλος και αυλικός του 
βασιλέως, ναύαρχος της Γαλλίας, κλειδοκράτης του δάσους των 
Βινσεννών!

— Κυρ Ντενί Λεμερσιέ, προϊστάμενος του τυφλοκομείου των 
Παρισίων! κτλ. κτλ.

Αυτό καταντούσε ανυπόφορο.
Η παράδοξη τούτη υπόκρουση, που δυσκόλευε την παρακο-

λούθηση του έργου, προκαλούσε τόσο πιο πολύ την αγανάκτηση 
του Γκρεγκουάρ όσο γιατί δεν μπορούσε ν’ αρνηθεί μέσα του 
πως το ενδιαφέρον μεγάλωνε ολοένα και πως το μόνο που 
έλειπε απ’ το έργο του ήταν ν’ ακουστεί.

Πραγματικά, ήταν δύσκολο να φανταστεί κανείς ένα συνταί-
ριασμα πιο επινοητικό και πιο δραματικό. Τα τέσσερα πρόσω-
πα του προλόγου θρηνολογούσαν στη θανάσιμη αμηχανία τους, 
όταν η ίδια η Αφροδίτη ξεπρόβαλε μπροστά τους –«αυτή η θεά 
επεφάνη δραμούσα»– φορώντας ένα ωραίο κοντοφούστανο με 
ζωγραφισμένο απάνω του το καράβι, το σύμβολο του Παρισιού. 
Ερχόταν ν’ απαιτήσει η ίδια το δελφίνι που ήταν ταμένο στην 
πιο όμορφη.

Ο Δίας, που ακουγόταν η βροντή του ν’ αντηχεί στο βεστι-
άριο, την υποστήριζε. Και η θεά ετοιμαζόταν ν’ απαγάγει, μ’ 
άλλα λόγια να παντρευτεί, τον κύριο Δέλφινα, όταν μια κοπέλα 
ντυμένη άσπρο λαχούρι και κρατώντας στο χέρι μια μαργαρίτα 
(διάφανος συμβολισμός της πριγκίπισσας της Φλάντρας), ήρθε 
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να πιαστεί με την Αφροδίτη. Κόλπο θεατρικό και περιπέτεια.
Ύστερ’ από διαπληκτισμούς η Αφροδίτη, η Μαργαρίτα και οι 

περιεστώτες συμφώνησαν να εμπιστευτούν στη δικαιοκρισία της 
Παναγίας. Υπήρχε κι ένας άλλος ωραίος ρόλος, του ρήγα Πέτρου, 
βασιλιά της Μεσοποταμίας. Αλλά ύστερ’ από τόσες διακοπές 
ήταν δύσκολο να εξιχνιάσει κανείς σε τι χρησίμευε αυτός. Κι 
όλοι τούτοι ανέβαιναν απ’ την ξύλινη σκάλα.

Πάει όμως. Καμιά απ’ αυτές τις ομορφιές δεν έγινε αισθητή, 
ούτε καν αντιληπτή. Με την είσοδο του καρδιναλίου, λες πως μια 
κλωστή αόρατη και μαγική είχε τραβήξει μονομιάς τα βλέμματα 
όλων απ’ το μαρμάρινο τραπέζι στην εξέδρα, απ’ τη μεσημβρινή 
άκρη της αίθουσας στη δυτική πλευρά. Τίποτε δεν μπορούσε 
πια να ξεμαγέψει το ακροατήριο. Όλα τα μάτια έμεναν στυλω-
μένα εκεί, και οι καινουργοφερμένοι, και τα παλιονόματά τους, 
και τα πρόσωπά τους, και τα ρούχα τους, ήταν μια αδιάκοπη 
ψυχαγωγία. Απελπιστικό πράγμα.

Εκτός απ’ τη Ζισκέτα και τη Λινάρδα, που γυρνούσαν προς 
αυτόν όταν από καιρό σε καιρό τις τραβούσε ο Γκρεγκουάρ απ’ 
το μανίκι, εκτός απ’ τον χοντρό υπομονετικό γείτονα, κανένας 
άλλος δεν άκουγε, κανένας δεν κοίταζε προς το φτωχό εγκατα-
λειμμένο ηθικολογικό δράμα. Ο Γκρεγκουάρ δεν έβλεπε τώρα 
παρά πρόσωπα γυρισμένα στα πλάγια.

Με τι πίκρα έβλεπε να κατρακυλάει σιγά σιγά όλο εκείνο το 
οικοδόμημα της δόξας και της ποίησης! Και να συλλογιέται πως 
αυτός ο κόσμος παραλίγο να επαναστατήσει κατά του κυρίου 
τοποτηρητή, επειδή ανυπομονούσε ν’ ακούσει το έργο του! Και 
τώρα που το είχαν μπροστά τους, δεν τους ένοιαζε καθόλου. 
Αυτή η ίδια παράσταση που είχε αρχίσει με τόσο ομόφωνες 
επευφημίες! Αιώνια άμπωτη και παλίρροια της λαϊκής εύνοιας! 
Να σκέφτεται πως παραλίγο να κρεμάσουν τους βοηθούς του 
τοποτηρητή! Τι δε θα ’δινε για να βρίσκεται ακόμα στην ολό-
γλυκη εκείνη ώρα!

Κάποτε σταμάτησε ο αγροίκος μονόλογος του κλητήρα. Είχε 
έρθει όλος ο κόσμος, και ο Γκρεγκουάρ ανάσανε ελεύθερα. Οι 
ηθοποιοί συνέχισαν μ’ όλα τα δυνατά τους. Μα να που ο κυρ 
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Κοπενόλ, ο σκαλτσάς, σηκώνεται στα καλά καθούμενα κι ο 
Γκρεγκουάρ τον ακούει να ξεστομίζει, μέσα στη γενική προσοχή, 
την εξής αποτροπιαστική προσφώνηση:

— Kύριοι αστοί και προύχοντες του Παρισιού, δεν ξέρω, μα 
τον Τίμιο Σταυρό, τι δουλειά έχουμε εδώ πέρα. Βλέπω εκεί 
πέρα στη γωνία, σ’ εκείνο το παλκοσένικο, ανθρώπους που δεί-
χνουν πως θέλουν τάχα να πιαστούν. Αγνοώ αν αυτό το πράμα 
το λέει στο μ υ σ τ ή ρ ι ο , αλλά δεν είναι κάτι διασκεδαστικό. 
Τσακώνονται με τα λόγια, μα τίποτε περισσότερο απ’ αυτό. 
Έχω ένα τέταρτο της ώρας που περιμένω ν’ αρπαχτούν. Αλλά 
δε γίνεται τίποτε. Είναι κιοτήδες, πολεμούν μονάχα με βρισιές. 
Θα ’πρεπε να καλέσετε εδώ παλαιστές απ’ το Λονδίνο ή απ’ το 
Ρότερνταμ. Και τότε, μάτια μου, θ’ ακούγατε μπουνιές που θα 
ταράζονταν όλη η πλατεία. Μα τούτοι εδώ είναι για κλάματα. 
Θα ’πρεπε τουλάχιστον να μας σύρουν κανένα γαϊτανάκι, ή 
τίποτε άλλο καραγκιοζλίκι! Δεν μου είχαν μιλήσει για τέτοιες 
κρυομάρες. Μου είχαν τάξει μια γιορτή τρελών, μια εκλογή 
πάπα. Βγάζουμε κι εμείς στη Γάνδη πάπα των τρελών και σ’ 
αυτό δεν πάμε πίσω από σας, μα τον Τίμιο Σταυρό! Μα να πώς 
το κάνουμε εμείς. Μαζευόμαστε τουρλού-μπουρλού, όπως εδώ 
πέρα. Έπειτα καθένας με την αράδα χώνει το κεφάλι του μέσα 
σε μια τρύπα και κάνει στους άλλους στραβομουτσουνιάσματα. 
Εκείνος που θα κάμει το πιο κακόθωρο και θα χειροκροτηθεί απ’ 
όλους, βγαίνει πάπας. Έτσι γίνεται. Κι είναι πολύ γουστόζικο. 
Θέλετε να βγάλετε τον πάπα σας όπως στον τόπο τον δικό μου; 
Θα είναι πάντως λιγότερο βαρετό παρά ν’ ακούτε αυτούς τους 
φαφλατάδες. Όσοι θέλουν να ’ρθουν στο άνοιγμα να στραβο-
μουτσουνιάσουν, γίνονται δεχτοί στο παιχνίδι. Λοιπόν, τι λέτε, 
κύριοι αστοί; Υπάρχει εδώ πέρα ένα αρκετά αστείο δειγματο-
λόγιο κι απ’ τα δυο φύλα για να γελάσουμε του καλού καιρού, 
και είμαστε αρκετοί κακόθωροι εδώ μέσα για να πετύχουμε ένα 
νόστιμο στραβομουτσούνιασμα.

Ο Γκρεγκουάρ θέλησε ν’ απαντήσει. Μα το σάστισμα, ο 
θυμός, η αγανάκτηση του έκοψαν τη μιλιά. Εξάλλου η πρόταση 
του λαοφιλή σκαλτσά έγινε δεκτή με τέτοιον ενθουσιασμό απ’ 
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τους αστούς που κολακεύτηκαν επειδή τους επονόμασε π ρ ο ύ -
χ ο ν τ ε ς , ώστε ήταν ανώφελη κάθε αντίσταση. Έπρεπε πια ν’ 
αφεθεί, να τον παρασύρει το ρεύμα.

Ο Γκρεγκουάρ έκρυψε το πρόσωπο μέσα στα δυο του χέρια, 
επειδή δεν είχε την ευτυχία να ’χει έναν μανδύα για να σκεπά-
σει μ’ αυτόν το κεφάλι του, όπως ο Αγαμέμνονας στην εικόνα 
του Τιμάνθη.

J



5
ΚΟΥΑΣΙΜΟΔΟΣ

Μ
εσα σε λιγεσ στιγμεσ τα παντα ετοιμάστηκαν για να 
πραγματοποιηθεί το σχέδιο του Κοπενόλ. Αστοί, φοι-
τητές και δικαστικοί γραφείς μπήκαν αμέσως στο 
έργο. Για θέατρο στραβομουτσουνιάσματος εκλέχτηκε 

το εκκλησάκι που βρισκόταν αντίκρυ στο μαρμάρινο τραπέζι. 
Ένα τζάμι σπασμένο στον ωραίο του ρόδακα, πάνω απ’ την 
πόρτα, άφησε ελεύθερο έναν πέτρινο γύρο, απ’ όπου συμφω-
νήθηκε πως θα περνούσαν τα κεφάλια τους οι διαγωνιζόμενοι. 
Για να φτάσει κανείς εκεί, αρκούσε να σκαλώσει απάνω σε δυο 
βαρέλια, που τα ’χαν πάρει κι εγώ δεν ξέρω από πού και τα 
’χαν βάλει, κουτσά στραβά, το ένα πάνω στ’ άλλο.

Κανονίστηκε κάθε υποψήφιος, άντρας ή γυναίκα (γιατί μπο-
ρούσε να βγει και πάπισσα), για ν’ αφήσει παρθένα και ακέρια 
την εντύπωση του μορφασμού του, θα σκέπαζε το πρόσωπό του 
και θα έμενε κρυμμένος στο εκκλησάκι ως τη στιγμή που θα 
εμφανιζόταν. Το παρεκκλήσι δεν άργησε να γεμίσει από αντα-
γωνιστές, πίσω απ’ τους οποίους ξανάκλεισε η πόρτα.

Ο Κοπενόλ απ’ τη θέση του πρόσταζε, κατευθύνοντας και 
κανονίζοντας τα πάντα. Απάνω στη φασαρία, ο καρδινάλιος, 
σαστισμένος όχι λιγότερο από τον Γκρεγκουάρ, με την πρόφαση 
πως τον καλούσε η δουλειά του κι ο εσπερινός, αποσύρθηκε 
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μαζί με όλη την ακολουθία του, χωρίς αυτό το πλήθος, που είχε 
συγκλονιστεί τόσο πολύ στον ερχομό του, να συγκινηθεί καθό-
λου στην αναχώρησή του. Ο Γουλιέλμος Ρυμ ήταν ο μόνος που 
παρατήρησε τη φυγή του εκλαμπροτάτου.

Η προσοχή του λαού ακολουθούσε, όπως ο ήλιος, την τροχιά 
της. Ξεκινώντας από τη μια άκρη της αίθουσας, αφού σταμά-
τησε κάμποσο στη μέση, βρισκόταν τώρα στην άλλη άκρη. Το 
μαρμάρινο τραπέζι, η εξέδρα των επισήμων γνώρισαν την ώρα 
της επιβολής τους. Τώρα είχε τη σειρά του το παρεκκλήσι του 
Λουδοβίκου 11ου. Το πεδίο έμενε ελεύθερο στο εξής σε κάθε πα-
λαβομάρα. Κυριαρχούσαν πια σ’ αυτό οι Φλαμανδοί κι ο όχλος.

Άρχισαν οι μορφασμοί. Η πρώτη φάτσα που παρουσιάστηκε 
στον φεγγίτη, με τα βλέφαρα αναποδογυρισμένα απ’ το κόκ-
κινο μέρος τους, με στόμα ανοιχτό σαν αγριμιού και μέτωπο 
ζαρωμένο σαν τις μπότες των ουσσάρων επί Αυτοκρατορίας, 
προκάλεσε τόσο ακράτητα γέλια, ώστε ο Όμηρος θα ’παιρνε 
όλους αυτούς τους πληβείους, για θεούς.31 Ωστόσο η μεγάλη 
αίθουσα δεν έπεφτε παρακάτω από τον Όλυμπο, και ο άμοιρος 
Δίας του Γκρεγκουάρ το ήξερε αυτό καλύτερα απ’ τον καθένα.

Δεύτερη, τρίτη επίδειξη μορφασμών επακολούθησε, έπειτα 
άλλη, κι άλλη, και όλο πλήθαιναν τα γέλια και τα ποδοκροτή-
ματα της ευθυμίας. Σ’ αυτό το θέαμα υπήρχε κι εγώ δεν ξέρω 
τι παράξενος ίλιγγος, κι εγώ δεν ξέρω ποια δύναμη μεθυσιού 
και μαγείας, που θα ’ταν δύσκολο να την παραστήσει κανείς σ’ 
έναν άνθρωπο των ημερών μας και των σαλονιών μας.

Φανταστείτε μια σειρά από πρόσωπα που να παρουσιάζουν 
το ’να κοντά στ’ άλλο όλα τα γεωμετρικά σχήματα, από το 
τρίγωνο ως το τραπέζιο, από τον κώνο ως το πολύεδρο, όλες 
τις ανθρώπινες εκφράσεις, από την οργή ως τη λαγνεία, όλες 
τις ηλικίες, από τις ρυτίδες του νεογέννητου ως τις ρυτίδες της 
ετοιμοθάνατης γριάς, όλες τις θρησκευτικές φαντασιώσεις, απ’ 
τον Φαύνο ως τον Βελζεβούλ, όλες τις κατατομές των ζώων, 

31. Ανάμνηση από την Ιλιάδα (Ραψ. Ι., στ. 599-600), όπου οι θεοί τραντάζο-
νται από τα γέλια, βλέποντας τον Ήφαιστο.
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απ’ το ρύγχος ως το ράμφος, απ’ το πλακουτσό στόμα ως το 
μυτερό μουσούδι. Βάλτε με τον νου σας όλα τα σκαλιστά κεφά-
λια της Νέας Γέφυρας, τους μαρμαρωμένους αυτούς βραχνάδες 
του γλύπτη Ζερμαίν Πιλόν, να παίρνουν ζωή και πνοή και να 
’ρχονται με τη σειρά τους να σας κοιτάξουν κατάφατσα με τα 
φλογερά τους μάτια, όλες οι προσωπίδες του καρναβαλιού της 
Βενετιάς να παρελαύνουν κάτω από το κανοκιάλι σας, με δυο 
λόγια: ένα πανανθρώπινο καλειδοσκόπιο.

Το ξεφάντωμα γινόταν όλο και πιο φλαμανδικό. Ο ζωγράφος 
Τενιέ θα μας έδινε μια πολύ λειψή ιδέα του. Ας φανταστεί κα-
νείς μια μάχη του Σαλβατόρ Ρόζα με περιεχόμενο διονυσιακό. 
Δεν υπήρχαν πια εκεί ούτε φοιτητές, ούτε πρέσβεις, ούτε αστοί, 
ούτε άντρες, ούτε γυναίκες. Δεν ξεχώριζες πια Κλοπέν Τρουι-
φού, Ζυλ Λεκορνύ, Σιμόνη Ταλληρού, Ρομπέν Πουσπαίν. Τα 
πάντα συγχωνεύονταν μέσα στη γενική αποχαλίνωση. Η μεγάλη 
αίθουσα είχε μεταβληθεί σε μια ευρύχωρη κάμινο όπου κάθε 
στόμα είχε γίνει κραυγή, κάθε μάτι αστραπή, κάθε πρόσωπο 
γκριμάτσα, κάθε άτομο τάνυσμα.

Όλοι ξεφώνιζαν και ούρλιαζαν. Τα παράξενα πρόσωπα που 
έρχονταν με τη σειρά τους στο άνοιγμα για να τρίξουν τα δόντια, 
ήταν ισάριθμες δέσμες αχύρων που ρίχνονταν στην ανθρακιά. Κι 
απ’ όλο αυτό το ξαναμμένο πλήθος ξέφευγε, σαν τον αχνό του 
καμινιού, μια ιαχή τσιριχτή, κοφτερή, σφυριχτή σαν τα φτερά 
του κουνουπιού.

— Ου, στ’ ανάθεμα!
— Για δες εκεί μούρη!
— Δεν αξίζει τίποτε.
— Άλλος τώρα!
— Γουλιελμίνα Μωζερπυΐ, για κοίτα κείνο το μούτσουνο σαν 

ταύρου. Μονάχα τα κέρατα του λείπουν. Κι όμως δεν είναι ο 
άντρας σου.

— Άλλος!
— Μα το γέρο Διάβολο! Τι γκριμάτσα είν’ αυτή;
— Ε! Αυτό είναι ζαβολιά. Μονάχα το μούτρο τους πρέπει 

να δείχνουν.
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— Βρε την αθεόφοβη την Πετρούλα Καλμπότ! Αυτή είναι 
ικανή για όλα.

— Ούρα! Ούρα!
— Ουφ, θα σκάσω!
— Να κι ένας που δεν χωρούν τ’ αυτιά του να περάσει!
Κτλ. κτλ.
Ωστόσο, πρέπει ν’ αποδώσουμε δικαιοσύνη στον φίλο μας τον 

Γιάννη Φρόλλο. Μέσα σ’ αυτό το πανδαιμόνιο, διακρινόταν ακό-
μα ψηλά στην κολόνα του, σαν μούτσος στο κατάρτι. Κουνιόταν 
σύγκορμος με απίστευτη μανία. Το στόμα του είναι ολάνοιχτο 
και ξέφευγε από μέσα του μια κραυγή που δεν ακουγόταν, όχι 
γιατί σκεπάζονταν απ’ το γενικό νταβαντούρι, τόσο έντονη που 
ήταν, αλλά γιατί σίγουρα έφτανε το ανώτατο όριο των ακουστών 
οξέων ήχων, τις δώδεκα χιλιάδες δονήσεις του φυσικού Σωβέρ32 
ή τις οχτώ χιλιάδες του Μπιό.33

Όσο για τον Γκρεγκουάρ, αφού πέρασαν οι πρώτες στιγμές 
αθυμίας του, συνήρθε και πάλι. Ορθώθηκε μπρος στην κακο-
τυχία.

— Συνεχίστε! φώναξε για τρίτη φορά στους θεατρίνους, αν-
δρείκελα ομιλούντα.

Έπειτα, καθώς σουλατσάριζε με μεγάλα βήματα μπρος στο 
μαρμάρινο τραπέζι, του ’ρχόταν να κάμει την κουτουράδα να 
ξεπροβάλει κι αυτός απ’ τον φεγγίτη του παρεκκλησιού, μόνο 
και μόνο για να λάβει την ευχαρίστηση να σαρκάσει αυτόν τον 
αχάριστο λαό.

— Μα όχι, αυτό δεν θα ήταν αντάξιό μου, έλεγε από μέσα 
του. Όχι εκδίκηση! Πρέπει να παλέψουμε ως το τέλος. Η επιρροή 
της ποίησης απάνω στον λαό είναι μεγάλη. Θα τους ξαναφέρω 
στα νερά μου. Να ιδούμε ποιος θα νικήσει, οι μορφασμοί ή η 
καλλιτεχνία.

Αλίμονο! Έμενε ο μόνος θεατής του έργου του.

32. Ζοζέφ Σωβέρ (1653-1716): δημιούργησε την επιστήμη της ακουστικής στη 
μουσική, μόλο που ο ίδιος ήταν κουφός.

33. Ζαν-Μπατίστ Μπιό (1774-1862), Γάλλος φυσιοδίφης.
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Τώρα ήταν χειρότερα από πριν. Δεν έβλεπε πια παρά μονάχα 
γυρισμένες πλάτες.

Έκαμα λάθος. Εκείνος ο χοντρός υπομονετικός άνθρωπος, 
που τον είχε συμβουλευτεί σε μια κρίσιμη στιγμή, αυτός μόνος 
είχε μείνει στραμμένος προς το θέατρο. Όσο για τη Ζισκέτα 
και τη Λινάρδα, είχαν παρατήσει τη θέση τους από πολλή ώρα.

Ο Γκρεγκουάρ συγκινήθηκε κατάκαρδα απ’ την αφοσίωση 
του μοναδικού του θεατή. Πήγε κοντά του και του μίλαγε κου-
νώντας τον ελαφρά απ’ το χέρι, γιατί ο καλός άνθρωπος είχε 
ακουμπήσει στο κιγκλίδωμα και τον είχε πάρει λιγάκι.

— Κύριε, σας ευχαριστώ, του είπε ο Γκρεγκουάρ.
— Για τι πράμα, κύριε; αποκρίθηκε ο χοντρός μ’ ένα χα-

σμουρητό.
— Βλέπω τι σας πειράζει, συνέχισε ο ποιητής. Όλος αυτός ο 

θόρυβος σας εμποδίζει ν’ ακούτε με την άνεσή σας. Έννοια σας 
όμως, τ’ όνομά σας θα παραδοθεί στην αθανασία. Πώς λέγεσθε, 
παρακαλώ;

— Ρενώ Σατώ, σφραγιδοφύλακας του κακουργοδικείου των 
Παρισίων, στους ορισμούς σας.
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— Κύριε, είστε ο μόνος που αντιπροσωπεύετε εδώ πέρα τις 
μούσες, είπε ο Γκρεγκουάρ.

— Είστε πολύ ευγενής, κύριε, απάντησε ο σφραγιδοφύλακας 
του κακουργοδικείου.

— Είστε ο μόνος, συνέχισε ο Γκρεγκουάρ, που ακούσατε 
όπως έπρεπε το δράμα. Πώς σας φάνηκε;

— Xα, χα, έκαμε ο χοντρός αξιωματούχος, μισοξυπνώντας 
τώρα. Είχε γούστο, αλήθεια.

Ο Γκρεγκουάρ αναγκάστηκε να περιοριστεί σ’ αυτό το εγκώ-
μιο, γιατί η κουβέντα τους διακόπηκε από θύελλα χειροκροτη-
μάτων, ανάμεικτη με μια χιλιόστομη επιδοκιμασία. Είχε εκλεγεί 
ο πάπας των τρελών.

— Ζήτω! Ζήτω! Ζήτω! κραύγαζε το πλήθος από παντού.
Ήταν αληθινά αξιοθαύμαστος αυτός ο μορφασμός που ακτι-

νοβολούσε εκείνη τη στιγμή μέσ’ απ’ την τρύπα του ρόδακα. 
Ύστερ’ απ’ όλες τις πεντάγωνες, εξάγωνες, ετερόκλιτες φάτσες 
που είχαν παρελάσει από κείνον το φεγγίτη χωρίς ν’ ανταποκρι-
θούν στο ιδανικό του κωμικού που είχαν πλάσει οι διεγερμένες 
απ’ την έξαψη φαντασίες, δε χρειαζόταν τίποτε λιγότερο, για το 
κέρδισμα των ψήφων, απ’ αυτό το καταπληκτικό στραβομου-
τσούνιασμα που είχε θαμπώσει την ομήγυρη. Χειροκρότησε κι 
ο ίδιος ο κυρ Κοπενόλ. Κι ο Κλοπέν Τρουιφού, που είχε συμ-
μετάσχει στον διαγωνισμό –κι ο Θεός ξέρει σε τι υπερβολική 
ασχήμια μπορούσε να φτάσει το πρόσωπό του– ομολόγησε την 
ήττα του. Το ίδιο θα κάνουμε κι εμείς.

Δεν θα δοκιμάσουμε να δώσουμε στον αναγνώστη μια ιδέα 
εκείνης της τετράεδρης μύτης, εκείνου του στόματος σε σχήμα 
πετάλου, εκείνου του μικρού αριστερού ματιού που φραζόταν 
από ένα κοκκινότριχο τουφωτό φρύδι, ενώ το δεξί μάτι χανό-
ταν ολότελα κάτω από μια τεράστια κρεατοελιά, εκείνων των 
ακανόνιστων δοντιών που είχαν εδώ κι εκεί χαραμάδες, σαν 
επάλξεις κάστρου, εκείνου του σαν ροζιασμένου χειλιού όπου 
ξεπρόβαινε ένα δόντι σαν χαυλιόδοντας ελέφαντα, εκείνου του 
διχαλωτού πιγουνιού και προπάντων εκείνης της διάχυτης απά-
νω απ’ όλ’ αυτά φυσιογνωμίας, που ήταν μείγμα μοχθηρίας, 



Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ - ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ 127

έκπληξης και θλίψης. Ας αναπαραστήσει κανείς, αν μπορεί, 
αυτό το σύνολο.

Η επιδοκιμασία ήταν ομόφωνη. Όρμησαν όλοι προς το πα-
ρεκκλήσι, απ’ όπου έβγαλαν θριαμβευτικά τον καλότυχο βασι-
λιά των τρελών. Αλλά τότε η έκπληξη κι ο θαυμασμός έφτασαν 
στο κατακόρυφο. Μορφασμός ήταν το ίδιο το πρόσωπό του.

Ή μάλλον όλο το σουλούπι του ήταν μορφασμός. Μια κεφά-
λα με τούφες από κοκκινότριχα μαλλιά. Ανάμεσα στους ώμους 
του μια τεράστια καμπούρα, που ο αντίχτυπός της γινόταν 
αισθητός από το μπροστινό μέρος. Μια συναρμογή μηρών και 
κνημών τόσο παράξενα κακοσκαρωμένων, ώστε δεν αγγίζονταν 
μεταξύ τους παρά μόνο στα γόνατα, και που κοιταγμένα από 
μπρος έμοιαζαν με δυο ημικύκλια δρεπανιών ενωμένων στη 
λαβή τους. Πλατιά πόδια, χερούκλες. Και κοντά σ’ όλη αυτήν 
τη δυσμορφία, αναδινόταν κι εγώ δεν ξέρω ποια παράσταση 
ευρωστίας, σβελτάδας και θάρρους –παράδοξη εξαίρεση του 
αιώνιου κανόνα που θέλει ν’ απορρέει απ’ το αρμονικό σύνολο 
η δύναμη καθώς κι η ομορφιά.

Λες κι ήταν ένας γίγαντας που είχε γίνει κομμάτια και δεν 
πέτυχε στο ξανακόλλημα.

Όταν αυτός ο κύκλωπας φάνηκε στο κατώφλι του παρεκ-
κλησιού, ασάλευτος, κοντόχοντρος, σχεδόν τόσο φαρδύς όσο και 
ψηλός, «τετράγωνος απ’ τη βάση του», όπως είπε ένας μεγάλος 
άνθρωπος,34 ο όχλος τον αναγνώρισε αμέσως απ’ τη μισοκόκκινη 
μισοβιολετιά πατατούκα του, τη διάσπαρτη με ασημένια κου-
δουνάκια, αλλά προπάντων απ’ την απαράμιλλη ασχήμια του, 
και κραύγασε με μια φωνή:

— Είναι ο Κουασιμόδος ο κωδωνοκρούστης! Ο Κουασιμόδος 
ο καμπούρης της Παναγίας των Παρισίων! Ο Κουασιμόδος ο 
μονόφθαλμος! Ο στραβοπόδης! Ζήτω, ζήτω!

34. Στο χειρόγραφο του συγγραφέα σημειώνεται πως ο «μεγάλος άνθρωπος» 
είναι ο Ναπολέων, που χρησιμοποιούσε αυτή την έκφραση, «τετράγωνος 
απ’ τη βάση του», σαν χαρακτηρισμό από ηθική άποψη.
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Καθώς βλέπουμε, ο κακομοίρης εκείνος δεν είχε ποιο να 
πρωτοδιαλέξει από τα παραγκώμια του.

— Να προσέχουν οι γκαστρωμένες! φώναζαν οι φοιτητές.
— Ή όσες έχουν όρεξη να γκαστρωθούν, συμπλήρωσε ο Γιαν-

νάκης.
Πραγματικά, οι γυναίκες έκρυβαν το πρόσωπό τους.
— Ω, την παλιομαϊμού! έλεγε η μια.
— Κακός και άσχημος μαζί, συμπλήρωνε η άλλη.
— Σωστός διάβολος, πρόσθεσε μια τρίτη.
— Έχω την ατυχία να κατοικώ στην Παναγία των Παρισίων. 

Όλη τη νύχτα τον ακούω να τριγυρνάει στη σκεπή.
— Μαζί με τους γάτους.
— Βρίσκεται πάντα στα κεραμίδια μας.
— Μας πετάει μάγια μες στις καμινάδες.
— Προψές ήρθε και μου στράβωσε τα μούτρα πίσω απ’ τον 

φεγγίτη μου. Μου φάνηκε πως ήταν κάποιος. Φόβο που δοκί-
μασα!

— Είμαι βέβαιη πως νταραβερίζεται με τα δαιμονικά. Μια 
μέρα μού άφησε μια σκούπα πίσω από την πόρτα.

— Ου, τον σιχαμένο τον καμπούρη!
— Ου, τον κακόψυχο!
— Φτου!
Απεναντίας, οι άντρες ήταν ενθουσιασμένοι και χειροκρο-

τούσαν.
Ο Κουασιμόδος, ο αίτιος της αναταραχής, στεκόταν πάντα 

στην πόρτα του παρεκκλησιού, ολόρθος, αμίλητος, βαρύς, αφή-
νοντάς τους να τον θαυμάζουν.

Ένας φοιτητής, ο Ρομπέν Πουσπαίν νομίζω, πήγε να του 
χαχανίσει, από πολύ κοντά. Ο Κουασιμόδος περιορίστηκε να 
τον αρπάξει απ’ τη μέση και να τον πετάξει μες στο πλήθος, σ’ 
απόσταση δέκα βημάτων. Κι όλα αυτά χωρίς να πει ούτε λέξη.

Ο κυρ Κοπενόλ τον πλησίασε γοητευμένος.
— Μα τον Τίμιο Σταυρό! Μα τον Άγιο Πέτρο! Έχεις την 

ωραιότερη ασχήμια που είδα στη ζωή μου. Θ’ άξιζε να γίνεις 
πάπας στη Ρώμη κι όχι στο Παρίσι.
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Και καθώς του μιλούσε έτσι, έβαλε εύθυμα το χέρι στην 
πλάτη του. Ο Κουασιμόδος δεν σάλεψε. Κι ο Κοπενόλ εξακο-
λούθησε:

— Είσαι ένας τύπος με τον οποίο έχω όρεξη να ξεφαντώσω, 
έστω κι αν αυτό μού στοίχιζε καμιά δεκαριά καινούργια κολο-
νάτα. Τι λες εσύ;

O Κουασιμόδος δεν αποκρίθηκε.
— Μα τον Τίμιο Σταυρό! είπε ο σκαλτσάς. Μπας κι είσαι 

κουφός;
Ήταν κουφός, πραγματικά.
Στο μεταξύ άρχισε να δυσφορεί για το φέρσιμο του Κοπενόλ 

και στράφηκε άξαφνα σ’ αυτόν μ’ ένα τόσο τρομερό τρίξιμο 
δοντιών, ώστε ο φλαμανδός άντρακλας οπισθοχώρησε όπως ένας 
μολοσσός μπρος σ’ έναν γάτο.

Τότε σχηματίστηκε γύρω απ’ το παράξενο εκείνο άτομο ένας 
κύκλος φόβου και σεβασμού, που είχε ακτίνα τουλάχιστο δεκα-
πέντε γεωμετρικών ποδών. Μια γριά εξήγησε στον κυρ Κοπενόλ 
πως ο Κουασιμόδος ήταν κουφός.

— Κουφός! αναφώνησε ο σκαλτσάς μ’ ένα πλατύ φλαμανδικό 
γέλιο. Μα τον Τίμιο Σταυρό! Τότε είναι τέλειος πάπας.

— Βρε, τον γνωρίζω! φώναξε ο Γιάννης Φρόλλος που είχε 
κατέβει επιτέλους απ’ το κιονόκρανό του για να ιδεί τον Κου-
ασιμόδο από κοντύτερα. Είναι ο κωδωνοκρούστης του αδερφού 
μου του αρχιδιάκου. Καλημέρα, Κουασιμόδο!

— Τον διαβολάνθρωπο! είπε ο Ρομπέν Πουσπαίν, καταχτυπη-
μένος ακόμα από το πέσιμό του. Τον κοιτάς: είναι καμπούρης. 
Περπατάει: είναι στραβοπόδης. Σε τηράει: είναι μονόφθαλμος. 
Του μιλάς: είναι κουφός. Καλά, και πώς πάει απ’ τη γλώσσα 
του, αυτός ο Πολύφημος;35

— Μιλάει όποτε θέλει, απάντησε η γριά. Κουφάθηκε σημαί-
νοντας τις καμπάνες. Αλλά δεν είναι μουγγός.

— Αυτό τού ’λειπε! παρατήρησε ο Γιάννης.

35. Περιττό βέβαια να θυμίσουμε στον αναγνώστη, πως ο Πολύφημος ήταν ο 
Κύκλωπας που τυφλώθηκε από τον Οδυσσέα.
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— Του περισσεύει κι ένα μάτι, πρόσθεσε ο Ρομπέν Πουσπαίν.
— Καθόλου, είπε ο Γιάννης μ’ ευθυμοκρισία. Ένας μονό-

φθαλμος είναι ατελέστερος από έναν τυφλό. Ο πρώτος ξέρει τι 
του λείπει.

Στο μεταξύ όλοι οι ζητιάνοι, όλοι οι υπηρέτες, όλοι οι λωπο-
δύτες, ενωμένοι με τους φοιτητές, πήγαν με πομπή να φέρουν 
από την ντουλάπα του δικαστηρίου τη χαρτονένια τιάρα και την 
αναμπαιχτική τήβεννο του πάπα των τρελών. Ο Κουασιμόδος 
στάθηκε να τον ντύσουν χωρίς να κατσουφιάσει και με κάποια 
περήφανη ευπείθεια.

Έπειτα τον θρόνιασαν απάνω σ’ ένα πολύχρωμο φορείο. 
Δώδεκα αξιωματούχοι του αδελφάτου των τρελών τον σήκωσαν 
στους ώμους των. Κι ένα είδος πικρής ακατάδεχτης χαράς ξεχύ-
θηκε στη σκυθρωπή όψη του κύκλωπα, όταν είδε κάτω από τα 
στραβοκάνικα πόδια του τα κεφάλια όλων αυτών των ωραίων, 
ολόισων και καλοκαμωμένων αντρών. Έπειτα η κουρελιάρικη 
ακολουθία ξεκίνησε ουρλιάζοντας για να περιφέρει τον πάπα 
της, σύμφωνα με το έθιμο, μέσα στις στοές του Δικαστικού Με-
γάρου πριν τον σεργιανίσει στα σοκάκια και στα σταυροδρόμια.

J



6
Η ΕΣΜΕΡΑΛΔΑ

Κ
ατευχαριστημενοι ειμαστε που μπορούμε ν’ ανακοινώ-
σουμε στους αναγνώστες μας πως κατά τη διάρκεια 
όλης αυτής της σκηνής ο Γκρεγκουάρ και το δράμα 
του βάσταξαν γερά. Οι ηθοποιοί, κεντρισμένοι απ’ 

αυτόν, δεν είχαν πάψει ν’ απαγγέλλουν το έργο του κι ο ίδιος 
δεν είχε πάψει να τ’ ακούει. Το είχε πάρει απόφαση με τη 
φασαρία και το ’χε βάλει πείσμα να τραβήξει ίσαμε το τέλος, 
χωρίς ν’ απελπίζεται για μια επάνοδο της προσοχής εκ μέρους 
του κοινού.

Η αμυδρή αυτή ελπίδα ζωντάνεψε μέσα του όταν είδε τον 
Κουασιμόδο, τον Κοπενόλ και την πολυθόρυβη συνοδεία του 
πάπα των τρελών να βγαίνουν απ’ την αίθουσα με μεγάλο πά-
ταγο. Το πλήθος ξεχύθηκε αχόρταγο από κοντά τους.

— Ωραία, είπε μέσα του. Φεύγουν όλοι οι ανακατωσούρηδες. 
Αλλά, δυστυχώς, ανακατωσούρηδες ήταν όλο το κοινό. Σε 

λίγες στιγμές η μεγάλη αίθουσα άδειασε.
Για να πούμε την αλήθεια, έμεναν ακόμα μερικοί θεατές, 

άλλοι σκόρπιοι κι άλλοι μαζεμένοι γύρω απ’ τις κολόνες, γέροι ή 
παιδιά, που είχαν βαρεθεί την αναμπουμπούλα και τη φασαρία. 
Μερικοί σπουδαστές κάθονταν ακόμα καβάλα στο περβάζι των 
παραθυριών και κοίταζαν προς την πλατεία.
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— Να που μείναν όσοι χρειάζονται για ν’ ακούσουν το τέλος 
του μυστηρίου μου, σκέφθηκε ο Γκρεγκουάρ. Είναι λίγοι, αλλά 
πρόκειται για εκλεκτό κοινό, μορφωμένο.

Σε λίγο, μια μουσική συμφωνία που θα προκαλούσε εξαι-
ρετική εντύπωση με την άφιξη της Θεοτόκου, έλειψε απ’ τη 
συνέχεια. Ο Γκρεγκουάρ αντιλήφθηκε πως οι μουσικάντες της 
είχαν απαχθεί απ’ τη συνοδεία του πάπα των τρελών.

— Τραβήξτε παρακάτω, είπε στωικά.
Πλησίασε έναν όμιλο αστών που του φάνηκε πως συνομι-

λούσαν για το έργο του. Να το απόσπασμα της κουβέντας τους 
που πρόλαβε ν’ ακούσει:

— Kυρ Σενετώ, ξέρετε το μέγαρο της Ναβάρρας που ήταν 
του κυρίου ντε Νεμούρ;

— Nαι, αντίκρυ στο παρεκκλήσι της Λαγωνίκας.
— Ε, λοιπόν, το νοίκιασε το κουβέρνο στον Γουλιέλμο Αλε-

ξάντρ, τον διακοσμητή, για έξι χρυσά φράγκα και οχτώ παρισινά 
σολδιά τον χρόνο.

— Πόσο ακρίβυναν τα νοίκια!
— Δεν πειράζει! είπε ο Γκρεγκουάρ αναστενάζοντας. Ακούν 

οι άλλοι.
— Ε, παιδιά! φώναξε ένας από κείνους τους νεαρούς μά-

γκες των παραθύρων. Η Εσμεράλδα! Η Εσμεράλδα έξω στην 
πλατεία!

Η λέξη αυτή επέφερε ένα μαγικό αποτέλεσμα. Όσοι είχαν 
απομείνει στην αίθουσα, χίμηξαν στα παράθυρα, σκαρφαλώνο-
ντας στα ντουβάρια για να δουν κι επαναλαμβάνοντας:

— Εσμεράλδα! Εσμεράλδα!
Ταυτόχρονα ακουγόταν απέξω μεγάλος θόρυβος από χειρο-

κροτήματα.
— Τι πάει να πει πάλι αυτό το Εσμεράλδα; είπε ο Γκρε-

γκουάρ συμπλέκοντας τα χέρια του με στενοχώρια. Α, Θεέ μου! 
Φαίνεται πως ήρθε τώρα η σειρά των παραθύρων.

Στράφηκε προς το μαρμάρινο τραπέζι και είδε πως η παρά-
σταση είχε διακοπεί. Ήταν ακριβώς η στιγμή που θα ξεπρόβαλλε 
ο Δίας με τον κεραυνό του. Αλλά ο Δίας στεκόταν ακίνητος κάτω 
απ’ τη σκηνή του θεάτρου.
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Η Εσμεράλδα φάνηκε στην πλατεία χορεύοντας.
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— Μιχάηλ Ζιμπόρν, τι κάνεις αυτού; φώναξε ο ποιητής εξορ-
γισμένος. Δεν έχεις ρόλο τώρα; Ανέβα απάνω!

— Αλίμονο, απάντησε ο Δίας. Ένας σπουδαστής πήρε μαζί 
του τη σκάλα.

Ο Γκρεγκουάρ κοίταξε. Το πράγμα ήταν αληθέστατο. Η συ-
νέχεια του έργου είχε σταματήσει ανάμεσα στον κόμβο και στη 
λύση του.

— Τον αχρείο! μουρμούρισε. Και γιατί πήρε τη σκάλα;
— Για να πάει να ιδεί την Εσμεράλδα, απάντησε κακομοί-

ρικα ο Δίας. Είπε: Να μια σκάλα που δε χρησιμεύει σε τίποτε! 
Και την πήρε.

Ήταν το τελευταίο πλήγμα. Ο Γκρεγκουάρ το δέχτηκε καρ-
τερικά.

— Να σας πάρ’ ο διάολος! είπε στους θεατρίνους. Όσο θα 
πληρωθώ εγώ, άλλα τόσα θα πάρετε κι εσείς.

Και τότε αποχώρησε, με το κεφάλι σκυμμένο, αλλά τελευ-
ταίος, σαν ένας στρατηγός που ηττήθηκε. Και καθώς κατέβαινε 
τις στριφογυριστές σκάλες του Μεγάρου, μουρμούρισε ανάμεσα 
στα δόντια του: 

— Τι γάιδαροι και μπούφοι που είν’ αυτοί οι Παρισινοί! 
Έρχονται ν’ ακούσουν ένα μυστήριο και δε γροικούν τίποτε! 
Καταγίνονται μ’ όλον τον κόσμο, με τον Κλοπέν Τρουιφού, με 
τον καρδινάλιο, με τον Κοπενόλ, με τον Κουασιμόδο, με τον 
Σατανά, και καθόλου με τη Θεοτόκο! Αν το ήξερα αυτό, θα σας 
έγραφα όχι Παναγίες, αλλά στα παλιά μου παπούτσια, κουτε-
ντέδες! Κι εγώ που ήρθα εδώ πέρα να ιδώ πρόσωπα, βλέπω 
γυρισμένες πλάτες! Να είμαι ποιητής, και να ’χω την επιτυχία 
ενός φαρμακοτρίφτη! Είναι αλήθεια πως ο Όμηρος ζητιάνευε 
στις ελληνικές πολίχνες και ο Οβίδιος πέθανε εξόριστος κοντά 
στους Μοσκοβίτες. Μα να με πάρ’ ο διάολος και να με σηκώ-
σει, αν καταλαβαίνω τι θέλουν να πουν μ’ αυτό το Εσμεράλδα! 
Πρώτα-πρώτα, τι λογής λέξη είν’ αυτή; Θα ’ναι αιγυπτιακή!



ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
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1
ΑΠ’ ΤΗ ΣΚΥΛΛΑ ΣΤΗ ΧΑΡΥΒΔΗ

Τ
ον Γεναρη νυχτωνει απο νωρισ. Οι δρόμοι είχαν σκοτει-
νιάσει κιόλας όταν ο Γκρεγκουάρ βγήκε από το Μέγαρο. 
Αυτό το νύχτωμα τον ευχαριστούσε. Περίμενε ανυπό-
μονα να χωθεί σε κανένα αφώτιστο κι έρημο στενό για 

να συλλογιστεί εκεί με την άνεσή του και για να βάλει βάλσαμο 
ο φιλόσοφος στην πληγή του ποιητή. Η φιλοσοφία άλλωστε ήταν 
το μόνο του καταφύγιο, γιατί δεν ήξερε πού αλλού να πάει.

Έπειτα απ’ την παταγώδη αποτυχία της θεατρικής από-
πειράς του, δεν τολμούσε να επιστρέψει στην κατοικία που 
είχε, στην οδό Παρόχθιας Σιταποθήκης, αντίκρυ στον Μόλο του 
Σανού, υπολογίζοντας από κείνα που θα του ’δινε ο κύριος 
πρωτοκάθεδρος για τον επιθαλάμιό του να πλήρωνε στον κυρ 
Γουλιέλμο Αρχοντούλη, μισθωτή του φόρου των σφαγίων του 
Παρισιού, τα νοίκια των έξι μηνών που του χρωστούσε, δηλαδή 
δώδεκα σολδιά παρισινά –ποσόν δωδεκαπλάσιο στην αξία απ’ 
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το σύνολο των επίγειων αγαθών του, συμπεριλαμβανομένου του 
κοντοπαντέλονου, του πουκάμισου και του σκούφου του.

Αφού σκέφτηκε λίγο, στεγασμένος πρόσκαιρα κάτω απ’ την 
πορτούλα του σκευοφυλακίου της Σαιντ Σαπέλ, ποιο κατάλυμα 
θα διάλεγε για τη νύχτα, μια που είχε στη διάθεσή του όλα τα 
λιθόστρωτα του Παρισιού, θυμήθηκε πως την προηγούμενη βδο-
μάδα στην οδό Τσαγκαράδων, στην πόρτα ενός συμβούλου του 
κράτους, είχε πάρει το μάτι του ένα υπόβαθρο για καβάλημα 
μουλαριού κι έβαλε με τον νου του πως αυτή η πέτρα θα ήταν 
για μια τέτοια περίσταση προσκέφαλο πρώτης γραμμής για 
έναν ζητιάνο ή έναν ποιητή.

Ευχαρίστησε την Πρόνοια που του έστειλε αυτή την καλή 
ιδέα. Αλλά, καθώς ετοιμαζόταν να διασχίσει την πλατεία Μεγά-
ρου για να εισχωρήσει στον φιδόσυρτο λαβύρινθο του Άστεως, 
όπου κλωθογυρνούν όλες αυτές οι γέρικες αδερφές, η οδός Βα-
ρελάδικων, η οδός Τσοχάδικων, Τσαγκαράδων, Οβραιοσόκακο 
κτλ., που στέκουν ακόμα ολόρθες με τα εννιαώροφα σπίτια τους, 
είδε τη συνοδεία του πάπα των τρελών να βγαίνει κι αυτή απ’ 
το Μέγαρο και να ξεχύνεται απάνω στον δρόμο του με δυνα-
τές κραυγές, με μεγάλη λάμψη από δάδες και με τη δική του 
μουσική, του Γκρεγκουάρ.

Αυτό το θέαμα τον ξανάτσουξε στα τραύματα του εγωισμού 
του και πήρε δρόμο. Στην πίκρα που ένιωθε για τη θεατρική του 
κακοτυχία, καθετί που του θύμιζε τη γιορτή εκείνης της ημέρας 
τον έκανε πιο στυφόν και μάτωνε την πληγή του. Θέλησε να 
τραβήξει στη γέφυρα Αγίου Μιχαήλ. Παιδιά έτρεχαν πέρα και 
δώθε κρατώντας αναμμένα κοντάρια και πυροτεχνήματα.

— Στ’ ανάθεμα κι αυτές οι φωταψίες! έκαμε ο Γκρεγκουάρ 
και το ’βαλε για τη γέφυρα της Τράμπας.

Στα σπίτια που ήταν φάτσα στο γεφύρι είχαν στήσει τρεις 
ζωγραφιστούς μουσαμάδες που παρίσταναν τον βασιλιά, τον 
Δελφίνο και τη Μαργαρίτα της Φλάντρας κι έξι άλλους μικρότε-
ρους όπου απεικονίζονταν ο δούκας της Αυστρίας, ο καρδινάλιος 
ντε Μπουρμπόν, ο άρχοντας Μπωζέ, η αρχόντισσα Ιωάννα της 
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Γαλλίας,1 ο νόθος κύριος ντε Μπουρμπόν και δεν ξέρω ποιος 
άλλος ακόμα, όλοι αυτοί φωτισμένοι με δάδες. Κι ο όχλος θαύ-
μαζε.

— Καλότυχε ζωγράφε Ζαν Φουρμπώ! είπε ο Γκρεγκουάρ μ’ 
έναν βαθύ στεναγμό κι έστρεψε τη ράχη του στους μουσαμάδες, 
μεγάλους και μικρούς.

Μπροστά του ήταν ένας δρόμος. Του φάνηκε τόσο μαύρος 
κι ερημικός, ώστε έλπισε πως εκεί θα γλίτωνε απ’ όλες τις 
οχλοβοές κι απ’ όλα τα φεγγοβολήματα της γιορτής. Τρύπωσε 
λοιπόν κατά κει. Μα ύστερ’ από λίγες στιγμές σκόνταψε σ’ 
ένα εμπόδιο. Τρίκλισε κι έπεσε. Ήταν τα χλωρόκλαδα του Μάη 
που οι δικαστικοί γραφιάδες είχαν αποθέσει απ’ το πρωί, για 
το επίσημο της ημέρας, μπρος στην πόρτα ενός αρχιδικαστή.

Ο Γκρεγκουάρ υπόμεινε ηρωικά αυτό το καινούργιο συνα-
πάντημα. Σηκώθηκε ξανά και τράβηξε στην όχθη του ποταμού. 
Αφού άφησε πίσω του το πλημμελειοδικείο και τις εγκληματι-
κές φυλακές και πέρασε δίπλα απ’ τον μεγάλο περίβολο των 
βασιλικών κήπων, σ’ εκείνη τη δίχως καλντερίμι ακροποταμιά 
όπου η λάσπη τού έφτανε ως τον αστράγαλο, έφτασε στο δυ-
τικό άκρο του Άστεως και παρατήρησε κάμποσο το νησάκι 
του Περαματάρη με τις Αγελάδες, που εξαφανίστηκε αργότερα 
κάτω απ’ το μπρούντζινο άλογο και τη Νέα Γέφυρα. Το νησάκι 
τού ξεπρόβαλλε στα σκοτεινά σαν μια μαύρη μάζα πέρ’ απ’ τη 
λευκάζουσα λουρίδα του νερού που τον χώριζε απ’ αυτό. Απ’ 
το λαμπύρισμα ενός μικρού φωτός μαντεύονταν η σε σχήμα 
κυψέλης καλυβούλα όπου πλάγιαζε τη νύχτα ο περαματάρης 
με τις αγελάδες.

— Καλότυχε περαματάρη! σκέφτηκε ο Γκρεγκουάρ. Εσύ δε 
γνοιάζεσαι για τη δόξα και δε συντάσσεις επιθαλάμια! Δε δίνεις 
δυάρα για τους βασιλιάδες που παντρολογιούνται και για τις 

1. Ιωάννα της Γαλλίας: κόρη του Λουδοβίκου 11ου. Γεννήθηκε το 1464 και 
το 1476 παντρεύτηκε τον Λουδοβίκο της Ορλεάνης, που όμως όταν έγινε 
βασιλιάς, την έδιωξε. Εκείνη ίδρυσε τότε στην Μπουρζ το Τάγμα των 
Ευαγγελιζομένων. Τελευταία, η Καθολική Εκκλησία την ανακήρυξε αγία.
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δούκισσες της Βουργουνδίας! Δεν ξέρεις άλλες μαργαρίτες απ’ 
αυτές που βγάζει η λάκα σου απριλιάτικα για να βόσκουν οι 
αγελάδες σου. Κι εγώ ο ποιητής γιουχαΐζομαι και τρεμουλιάζω, 
και χρωστάω δώδεκα σολδιά, κι η σόλα μου είναι τόσο διάφα-
νη, που θα μπορούσε να χρησιμέψει για γυαλί στη λάμπα σου. 
Ευχαριστώ, περαματάρη! Η καλύβα σου ξεκουράζει την όρασή 
μου και με κάνει να ξεχνώ το Παρίσι!

Απ’ τη σχεδόν λυρική έξαρσή του τον ξύπνησε μια μεγάλη 
διπλή ρουκέτα τ’ Αϊ-Γιαννιού που πετάχτηκε άξαφνα απ’ το 
μέρος της ευτυχισμένης καλύβας. Ήταν ο περαματάρης που 
λάβαινε κι αυτός μέρος στη διασκέδαση της ημέρας κι έριχνε 
ένα πυροτέχνημα.

Αυτή η ρουκέτα έφερε ανατριχίλα στον Γκρεγκουάρ.
— Καταραμένη γιορτή, φώναξε, θα με κυνηγάς ολούθε; Ω, 

Θεέ μου! Ακόμα κι ο περαματάρης με τις αγελάδες!
Έπειτα κοίταξε τον Σηκουάνα που κυλούσε στα πόδια του 

κι ένας απαίσιος πειρασμός τον κυρίεψε:
— Ω, με τι ευχαρίστηση θα πνιγόμουν, είπε, αν το νερό δεν 

ήταν τόσο παγωμένο.
Τότε πήρε μιαν απόφαση απελπισμένη. Αφού δεν μπορούσε 

να ξεφύγει από τον πάπα των τρελών, απ’ τους ζωγραφιστούς 
μουσαμάδες του Ζαν Φουρμπώ, απ’ τα χλωρόκλαδα του Μάη, 
απ’ τ’ αναμμένα κοντάρια και τα πυροτεχνήματα, θα χωνόταν 
κι αυτός τολμηρά στην ίδια την καρδιά της γιορτής: θα πήγαινε 
στην πλατεία Γρέβης.

— Εκεί τουλάχιστον, σκέφτηκε, θα βρω κι εγώ ίσως ένα δαυλί 
απ’ την πανηγυριώτικη φωτιά για να ζεσταθώ και θα μπορέσω 
να βάλω στο στόμα μου τίποτε ψίχουλα απ’ τα τρία μεγάλα 
ζαχαροζύμωτα βασιλικά στέμματα που έστησαν στο δημοτικό 
κυλικείο.

J



2
ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΡΕΒΗΣ

Τ
ωρα δεν μενει παρα ενα ανεπαίσθητο ίχνος απ’ την 
πλατεία της Γρέβης όπως ήταν εκείνο τον καιρό. Κι 
αυτό είναι ο χαριτωμένος πυργίσκος που πιάνει τη 
βόρεια γωνία της πλατείας και που, ενταφιασμένος 

τώρα απ’ το φρικαλέο πασάλειμμα που γεμίζει με σοβάδες 
τις εξέχουσες γωνίες των αναγλύφων του, ίσως σε λίγο θα έχει 
εξαφανιστεί καταποντισμένος στην πλημμύρα των καινούργιων 
σπιτιών που τόσο γρήγορα καταπίνει όλες τις γέρικες οικοδομές 
του Παρισιού.

Όσοι, όπως εμείς, ποτέ τους δεν περνούν απ’ την πλατεία 
Γρέβης χωρίς να ρίξουν ένα βλέμμα συμπάθειας και λύπησης σ’ 
αυτόν τον φτωχό πυργίσκο, που είναι στριμωγμένος ανάμεσα 
σε δυο σαράβαλα της εποχής του Λουδοβίκου 15ου, εύκολα 
μπορούν ν’ αναπαραστήσουν με τη σκέψη τους το σύνολο των 
κτιρίων στα οποία ανήκε και να ξαναβρούν έτσι όλη την παλιά 
γοτθική πλατεία του δέκατου πέμπτου αιώνα.

Ήταν, όπως και σήμερα, ένα ακανόνιστο τραπέζιο που γειτό-
νευε απ’ τη μια πλευρά του με την όχθη κι απ’ τις τρεις άλλες 
με μια σειρά από ψηλά, στενά και σκοτεινά σπίτια. Την ημέρα 
μπορούσες να θαυμάσεις την ποικιλία των οικοδομών της, που 
ήταν σκαλισμένες όλες σε πέτρα ή σε ξύλο και παρουσίαζαν από 
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τότε σωστό δειγματολόγιο των διαφόρων ειδών της μεσαιωνικής 
αρχιτεκτονικής σπιτιών, που έφταναν απ’ τον δέκατο πέμπτο ως 
τον ενδέκατο αιώνα, απ’ το παράθυρο που άρχιζε να εκτοπίζει 
την καμάρα, ως το κανονικό ημικύκλιο της φράγκικης περιόδου 
που είχε αντικατασταθεί απ’ τον τύπο της καμάρας και που δι-
ασωζόταν ακόμα, αποκάτω της, στο πρώτο πάτωμα εκείνου του 
παλαιικού σπιτιού «Πύργος του Ρολάνδου», στη γωνία της πλα-
τείας προς τον Σηκουάνα, απ’ τη μεριά της οδού Ταμπάκικων.

Τη νύχτα, απ’ όλην αυτή τη μάζα των οικοδομών δεν διακρί-
νονταν παρά οι μαύρες προεξοχές των σπιτιών που άπλωναν 
γύρω απ’ την πλατεία την αλυσίδα απ’ τις μυτερές τους γωνιές. 
Γιατί μια απ’ τις βασικές διαφορές των τότε πόλεων απ’ τις ση-
μερινές είναι τούτη: πως σήμερα οι προσόψεις είναι στραμμένες 
προς τις πλατείες και τους δρόμους, ενώ τότε ήταν το πίσω τους 
μέρος. Μέσα σε δυο αιώνες τα σπίτια μεταστράφηκαν.

Στο κέντρο της ανατολικής πλευράς της πλατείας υψωνόταν 
μια βαριά ετερόκλιτη οικοδομή αποτελούμενη από τρία κτίρια, 
το ένα πάνω στ’ άλλο. Την αποκαλούσαν με τρία ονόματα, που 
εξηγούν την ιστορία της, τον προορισμό της και την αρχιτεκτονι-
κή της: «Οίκος του Δελφίνου», γιατί κατοικήθηκε απ’ τον Κάρο-
λο 5ο όταν ήταν διάδοχος, «Πραματευτάδικο», γιατί χρησίμευε 
ως δημαρχείο, και «Σπίτι με τις κολόνες», γιατί είχε μια σειρά 
χοντρές κολόνες που υποβάσταζαν τα τρία πατώματά του.

Η πόλη έβρισκε εκεί ό,τι χρειάζεται σε μια προκομμένη πολι-
τεία σαν το Παρίσι: Ένα παρεκκλήσι, για να προσεύχονται στον 
Θεό. Ένα δημόσιο βήμα, για να ζητούν τον λόγο και στην ανάγκη 
να ζορίζουν τους ανθρώπους του βασιλιά. Και στο απάνω μέρος 
ένα οπλοστάσιο γεμάτο πυροβόλα. Γιατί οι αστοί του Παρισιού 
ξέρουν πως δεν αρκεί σε όλες τις περιστάσεις να προσεύχονται 
για να δημηγορούν για τα πολιτικά τους δικαιώματα, κι έχουν 
πάντα φυλαγμένο στο υπερώο του δημαρχείου τους κανένα 
καλό σκουριασμένο κανόνι.

Η Γρέβη είχε από τότε αυτή την πένθιμη όψη που διατηρεί 
ακόμα και σήμερα χάρις στην αποτρόπαια εικόνα που ξυπνάει 
και στο σκοτεινό δημαρχείο του Δομινίκου Μποκκαντόρ που 
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έχει αντικαταστήσει το Σπίτι με τις κολόνες. Πρέπει να πούμε 
πως μια παντοτινή αγχόνη κι ένας πάσσαλος μελλοθανάτων –μια 
δικαιοσύνη και μια σκάλα, όπως έλεγαν τότε–, στημένα κοντά 
κοντά στη μέση του λιθόστρωτου, δε συντελούσαν λίγο στο να 
γυρίζει ο κόσμος τα μάτια του αλλού απ’ αυτήν τη μοιραία 
πλατεία, όπου θανατώθηκαν τόσα πλάσματα γεμάτα υγεία και 
ζωντάνια. Εκεί ξεφανερώθηκε ύστερ’ από πενήντα χρόνια ο 
«πυρετός του Σαιν Βαλλιέ», η αρρώστια του τρόμου της κρε-
μάλας, η τερατωδέστερη απ’ όλες τις αρρώστιες, εφόσον δεν 
προέρχονταν απ’ τον Θεό, αλλ’ απ’ τον άνθρωπο.

Είναι μια παρήγορη ιδέα –ας το πούμε αυτό στα πεταχτά– 
να σκέφτεται κανείς πως η ποινή του θανάτου, που εδώ και 
τρακόσια χρόνια, με τόσους σιδερένιους τροχούς της, με τις πε-
τρόχτιστες κρεμάλες της, με όλα τα μόνιμα και γαντζωμένα 
στο λιθόστρωτο σύνεργα βασανισμού της, κατάκλυζε τη Γρέβη, 
την Αγορά, την πλατεία Δελφίνου, τον Σταυρό του Τραουάρ, 
το Γουρουνοπάζαρο, εκείνο το απαίσιο Γερακοβούνι, το οδικό 
πέρασμα των Δημοφυλάκων, την πλατεία των Γάτων, την πύλη 
του Αγίου Διονυσίου, το Σαμπώ, την πύλη Μπωντέ, την πύλη του 
Αγίου Ιακώβου, χωρίς να υπολογίσουμε τις αμέτρητες σκάλες 
των διοικητών, του επισκόπου, των συνοδικών, των ηγουμένων, 
των ανωτέρων κληρικών με δικαστική δικαιοδοσία, χωρίς να υπο-
λογίσουμε τα νόμιμα πνιξίματα στο ρέμα του Σηκουάνα, είναι 
παρήγορο, λέμε, το ότι, αφού σήμερα έχει χάσει σιγά σιγά όλη 
την εξάρτυση της πανοπλίας της, την ποικιλία των βασάνων, τη 
θανάτωση κατά το κέφι και τη φαντασία, τη σωματική στρέβλω-
ση για την οποία κατασκευαζόταν κάθε πέντε χρόνια καινούργιο 
πέτσινο κρεβάτι στο Κακουργιοδικείο, η θανατική ποινή, αυτή η 
γηραιά αφέντισσα της φεουδαρχικής εποχής, σχεδόν εκβλημένη 
απ’ τους νόμους και τις πολιτείες μας, κυνηγημένη από κώδικα 
σε κώδικα, αποδιωγμένη από πλατεία σε πλατεία, μέσα στο απέ-
ραντο Παρίσι μας δεν ορίζει πια παρά μια κηλιδωμένη γωνιά της 
Γρέβης, μια ελεεινή λαιμητόμο, λαθραία, ανήσυχη, ντροπιασμένη, 
που λες και φοβάται πάντα μην πιαστεί σε αυτόφωρο κακούρ-
γημα κι εξαφανίζεται γρήγορα έπειτα απ’ το πλήγμα που δίνει!



3
ΣΟΥΦΡΩΜΑ ΧΕΙΛΙΩΝ

Ο
ταν ο Πετροσ Γκρεγκουαρ έφτασε στην πλατεία της 
Γρέβης, ήταν ξεπαγιασμένος. Είχε τραβήξει από τη 
γέφυρα των Μυλωνάδων για να ξεφύγει την οχλαγω-
γία στη γέφυρα της Τράμπας και τους μουσαμάδες 

του Ζαν Φουρμπώ. Μα καθώς περνούσε, τον είχαν πιτσιλίσει 
όλες οι φτερωτές των μύλων του επισκόπου και ο επενδύτης του 
ήταν μούσκεμα. Του φαινόταν, εξάλλου, πως η αποτυχία του 
έργου του τον έκαμε ακόμα πιο κρυατσούλη. Γι’ αυτό έτρεξε 
να ζυγώσει στη γιορταστική φωτιά που έκαιγε μεγαλόπρεπα 
καταμεσής στην πλατεία. Μα ένα πλήθος αξιόλογο σχημάτιζε 
γύρω της κύκλο.

— Αναθεματισμένοι Παριζιάνοι! έλεγε από μέσα του, γιατί ο 
Γκρεγκουάρ, σαν αληθινός δραματικός ποιητής, είχε αδυναμία 
στους μονολόγους. Να που με αποκλείουν κι απ’ τη φωτιά! 
Κι όμως, μου χρειάζεται με το παραπάνω ένα ζεστοκοπιό. Τα 
παπούτσια μου βγάζουν νερό, κι όλοι αυτοί οι καταραμένοι 
μύλοι με ράντισαν για καλά! Κι αυτός ο διατανοδεσπότης του 
Παρισιού με τους μύλους του! Ήθελα να ξέρω τι τους θέλει τους 
μύλους ένας επίσκοπος. Μπας και πρόκειται από επίσκοπος να 
γίνει μυλωνάς; Αν του χρειάζεται η κατάρα μου γι’ αυτό, του τη 
δίνω, και σ’ αυτόν και στην επισκοπή και στους μύλους του! Για 



144 ΒΙΚΤΩΡ ΟΥΓΚΩ

δες, ούτε έχουν σκοπό να σαλέψουν αυτά τα κωθώνια! Ήθελα 
να ’ξερα τι κάνουν εκεί. Ζεσταίνονται. Χαρά στη διασκέδαση! 
Κοιτάνε που καιν καμιά εκατοστή δεμάτια. Χαρά στο θέαμα!

Παρατηρώντας από πιο κοντά, είδε πως ο κύκλος ήταν με-
γαλύτερος απ’ όσους μπορούσαν να ζεσταθούν στη φωτιά του 
βασιλιά και πως αυτή η συρροή θεατών δεν είχε προσελκυστεί 
αποκλειστικά απ’ την ομορφιά των εκατό δεματιών ξύλων που 
έκαιγαν.

Σ’ ένα ευρύχωρο διάστημα αφημένο αδειανό ανάμεσα στο 
πλήθος και στη φωτιά, χόρευε μια νεαρή κοπέλα.

Αν αυτή η κοπέλα ήταν ανθρώπινο πλάσμα ή νεράιδα ή άγ-
γελος, αυτό ο Γκρεγκουάρ, όσο σκεπτικιστής φιλόσοφος, όσο 
ειρωνικός ποιητής κι αν ήταν, δεν μπόρεσε να το κρίνει απ’ την 
πρώτη στιγμή. Τόσο πολύ γοητεύτηκε από κείνο το θαμπωτικό 
όραμα.

Δεν ήταν ψηλή, αλλά φαινόταν για τέτοια, έτσι τολμηρά 
ξεπετιόταν η λεπτή κορμοστασιά της. Ήταν μελαχρινή, αλλά 
μάντευες πως την ημέρα η επιδερμίδα της θα είχε εκείνη την 
ωραία χρυσαφιά ανταύγεια των γυναικών της Ανδαλουσίας και 
της Ρώμης. Το μικρό της πόδι ήταν κι αυτό ανταλουζιάνικο, 
γιατί ταυτόχρονα εφάρμοζε κι ερχόταν άνετα στο κομψό της 
παπούτσι. 

Χόρευε, στριφογυρνούσε, στροβιλιζόταν σ’ ένα παλιό χαλί 
της Περσίας ριγμένο ανέμελα κάτω απ’ τα πόδια της. Κι όποτε 
η αχτιδοβόλα όψη της περνούσε μπροστά σου στις γυροβολιές 
της, τα μεγάλα μαύρα μάτια της σου έριχναν μιαν αστραπή.

Γύρω της όλα τα βλέμματα ήταν στυλωμένα, όλα τα στόματα 
ήταν ανοιχτά. Κι αλήθεια, ενώ χόρευε έτσι, στο κροτάλισμα του 
ντεφιού που το είχε σηκωμένο με τα δυο κοντυλένια καθάρια 
της χέρια πάνω απ’ το κεφάλι, λιγνή, λυγερή και ζωηρή σαν 
σφήκα, με τον χρυσαφί της στηθόδεσμο που δεν κολπωνόταν, 
με το πολύχρωμο φουσκωτό φόρεμά της, με τους γυμνούς της 
ώμους, με τις λεπτές άτζες που αποκάλυπτε το φουστάνι της 
κάθε τόσο, με τα μαύρα μαλλιά και τα φλογερά της μάτια, ήταν 
σαν μια απόκοσμη οπτασία.
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— Αληθινά, συλλογίστηκε ο Γκρεγκουάρ, αυτή θα είναι καμιά 
συλφίδα, καμιά νύμφη, καμιά θεά, καμιά βακχίδα του βουνού 
Μαινάλου!2

Εκείνη τη στιγμή λύθηκε μια απ’ τις πλεξούδες των μαλλιών 
της «συλφίδας» κι ένα κιτρινωπό χάλκινο νόμισμα, που ήταν 
εκεί δεμένο, κύλησε καταγής.

— Όχι, είναι τσιγγάνα! είπε.
Όλη η φαντασίωση διαλύθηκε κιόλας.
Η κοπέλα ξανάρχισε να χορεύει. Πήρε από καταγής δυο 

σπαθιά που στήριξε τις αιχμές τους στο μέτωπό της και τα 
’καμε να γυρίσουν προς μια διεύθυνση, ενώ αυτή γυρνούσε απ’ 
την αντίθετη. Ήταν απλούστατα μια γυφτοπούλα. Μα όσο κι αν 
χάλασαν τα μάγια για τον Γκρεγκουάρ, δεν έλειπε το θέλγητρο 
και η μαγεία απ’ το σύνολο της ζωγραφιάς. Η γιορτάσιμη φωτιά 
αντιφέγγιζε απάνω της ένα φως έντονο και κόκκινο που χοροπη-
δούσε ζωηρότατο στα πρόσωπα του πλήθους τριγύρω της, στο 
μαυριδερό μέτωπο της κοπέλας, ενώ στο βάθος της πλατείας 
έριχνε μια ανάλαφρη ανταύγεια ανάμεικτη με τα τρεμοσαλέμα-
τα των ίσκιων της, απ’ τη μια μεριά πάνω στη γέρικη πρόσοψη, 
τη μαύρη και φθαρμένη του Σπιτιού με τις κολόνες, κι απ’ την 
άλλη στους πέτρινους βραχίονες της αγχόνης.

Ανάμεσα στ’ αμέτρητα πρόσωπα που βάφονταν άλικα απ’ 
τη λάμψη, υπήρχε ένα που φαινόταν ακόμα περισσότερο από 
τ’ άλλα, κυριευμένο από θαυμασμό για τη χορεύτρια. Ήταν ένα 
πρόσωπο αντρός σοβαρό, ήσυχο και σκυθρωπό. Αυτός ο άνθρω-
πος, που η περιβολή του κρυβόταν απ’ το ολόγυρα πλήθος, δε 
φαινόταν παραπάνω από τριάντα πέντε χρονών. Κι όμως ήταν 
φαλακρός. Μόλις είχε στους κροτάφους του μερικές τούφες 
μαλλιών, ψαρές κι αυτές. Το πλατύ και ψηλό μέτωπό του άρ-
χιζαν να το σκάβουν οι ρυτίδες. Αλλά στα βαθουλωμένα μάτια 
του άστραφτε μια απίστευτη νιότη, μια φλογερή ζωντάνια, ένα 
πάθος βαθύ. Τα είχε αδιάκοπα κολλημένα στη γυφτοπούλα, κι 
ενώ η θεότρελη κοπελίτσα των δεκάξι χρονών χόρευε κι έφερνε 

2. Στο Μαίναλο της Αρκαδίας γινόταν η λατρεία του Βάκχου.
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γυροβολιές για ευχαρίστηση του κόσμου, η συλλογή του, αυ-
τουνού, φαινόταν να γίνεται όλο και πιο θλιμμένη. Από καιρό 
σε καιρό ένα χαμόγελο κι ένας στεναγμός έσμιγαν στα χείλη 
του, μα το χαμόγελο ήταν πιο πονεμένο απ’ τον στεναγμό του.

Η κοπέλα σταμάτησε τέλος λαχανιασμένη κι ο λαός τη χει-
ροκρότησε μ’ αγάπη.

— Τζαλή! φώναξε η τσιγγάνα.
Τότε ο Γκρεγκουάρ είδε να ’ρχεται μια όμορφη άσπρη κα-

τσικούλα, σβέλτα, ξυπνή, γυαλιστερό τρίχωμα, με κέρατα επι-
χρυσωμένα, με πόδια επίχρυσα κι αυτά, καθώς κι ένα επίχρυσο 
περιλαίμιο, που δεν την είχε διακρίνει ακόμα και που έστεκε 
ως τότε ανακαθισμένη σε μιαν άκρη του χαλιού κοιτάζοντας 
την κυρά της.

— Είν’ η σειρά σου, Τζαλή! της είπε η χορεύτρια.
Και καθώς καθόταν, πρότεινε με χάρη στην κατσίκα το ντέφι 

της.
— Τζαλή, συνέχισε, σε ποιο μήνα του χρόνου βρισκόμαστε;
H κατσίκα σήκωσε το μπροστινό της πόδι κι έδωσε μια χτυ-

πιά στο ντέφι. Πραγματικά, ήταν ο πρώτος μήνας. Το πλήθος 
χειροκρότησε.

— Τζαλή, ξαναείπε η κοπέλα γυρνώντας το ντέφι της από 
την άλλη μεριά. Τι μέρα του μηνός έχουμε;

Η Τζαλή σήκωσε το χρυσαφί ποδαράκι της κι έδωσε έξι 
χτυπιές στο ντέφι.

— Τζαλή, εξακολούθησε η γυφτοπούλα, πάντα μ’ ένα νέο 
τσαλίμι του ντεφιού, τι ώρα είναι τώρα;

H Tζαλή χτύπησε με το πόδι της εφτά φορές. Την ίδια στιγμή 
το ρολόγι του Σπιτιού με τις κολόνες σήμανε εφτά.

Ο λαός έχασκε από θαυμασμό.
— Κάποια μαγεία κρύβεται αυτού, είπε μια φωνή μουρμού-

ρικη μέσ’ από το πλήθος.
Ήταν εκείνου του φαλακρού που δεν ξεκολλούσε τα μάτια 

του απ’ την τσιγγάνα.
Η κοπέλα ανασκίρτησε, γύρισε να δει. Αλλά ξέσπασαν χει-

ροκροτήματα και σκέπασαν την κακότροπη αναφώνηση. Την 
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έσβησαν μάλιστα τόσο πολύ απ’ το μυαλό της, ώστε εξακολού-
θησε να μιλάει στην κατσίκα.

— Για πες μου, Τζαλή, πώς κάνει ο Γκυσάρ Γκραν-Ρεμύ, ο 
λοχαγός των πιστολοφόρων3 στη λιτανεία της Υπαπαντής;

Η Τζαλή ανασηκώθηκε στα πισινά της πόδια κι άρχισε να 
βελάζει, βαδίζοντας με μια τόσο χαριτωμένη σοβαρότητα, ώστε 
ολόκληρος ο κύκλος των θεατών ξεκαρδίστηκε απ’ τα γέλια μ’ 
αυτή την απομίμηση της προσποιητής ευλάβειας του λοχαγού 
των πιστολοφόρων.

— Τζαλή, ξαναείπε η κοπέλα ξεθαρρεμένη απ’ την αύξηση 
της επιτυχίας της, πώς ρητορεύει ο κυρ Ιάκωβος Σαρμολύ, ο 
βασιλικός επίτροπος, στο εκκλησιαστικό δικαστήριο;

Η κατσίκα ανακάθισε στα πισινά της κι άρχισε να βελάζει 
κουνώντας τα μπροστινά της πόδια μ’ έναν τόσο παράξενο 
τρόπο, που εκτός από τ’ άσχημα γαλλικά του και τα χειρότερα 
λατινικά του, στις χειρονομίες, στην προφορά, στη στάση, ήταν 
ολόιδιος ο Ιάκωβος Σαρμολύ.

Το πλήθος χειροκροτούσε όλο και πιο δυνατά.
— Ιεροσυλία! Βεβήλωση! ξανακούστηκε η φωνή του φαλα-

κρού ανθρώπου.
Η τσιγγάνα γύρισε να ιδεί ακόμα μια φορά.
— Α! είπε. Είναι κείνος ο αχαμνός!
Έπειτα, προβάλλοντας το κάτω χείλος της πιο μπρος απ’ 

τ’ απάνω, έκαμε έναν μικρό μορφασμό που φαινόταν πως τον 
συνήθιζε, έφερε μια γύρα πάνω στη φτέρνα της κι άρχισε να 
μαζεύει μέσα στο ντέφι τα φιλοδωρήματα του πλήθους.

Μεγάλα και μικρά άσπρα, μεταλλίκια, χαλκόνες, έπεφταν 
βροχή. Άξαφνα πέρασε μπρος από τον Γκρεγκουάρ. Ο Γκρε-
γκουάρ έβαλε τόσο αυθόρμητα το χέρι στην τσέπη του, ώστε 
αυτή στάθηκε.

— Διάβολε! έκαμε ο ποιητής βρίσκοντας στο βάθος της τσέπης 

3. Πιστολοφόροι: καβαλάρηδες που ήταν οπλισμένοι, όχι βέβαια με πυροβόλα 
πιστόλια (αυτά πρωτοεμφανίζονται τον 16ο αιώνα) αλλά με το «πιστολέ», 
το κοντόσπαθο του ιππικού.
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του την πραγματικότητα, δηλαδή το κενό.
Ωστόσο η ωραία κοπέλα έστεκε μπροστά του, κοιτάζοντάς 

τον με τα μεγάλα της μάτια, προτείνοντάς του το ντέφι και 
περιμένοντας. Χοντρές στάλες ιδρώτα πρόβαλαν στο μέτωπο 
του Γκρεγκουάρ.

Αν είχε στην τσέπη του το Περού, σίγουρα θα το χάριζε στη 
χορεύτρια. Μα ο Γκρεγκουάρ δεν είχε στην κατοχή του το Πε-
ρού, και η Αμερική εξάλλου δεν είχε ανακαλυφθεί ακόμα.

Για καλή τύχη, ένα περιστατικό ανέλπιστο ήλθε να τον βο-
ηθήσει.

— Δεν ξεκουμπίζεσαι από δω, ακρίδα της Αιγύπτου; αντήχη-
σε μια τσιριχτή φωνή που έβγαινε απ’ την πιο σκοτεινή γωνιά 
της πλατείας.

Η νέα κοπέλα γύρισε προς τα κει τρομαγμένη. Δεν ήταν πια 
η φωνή του φαλακρού. Ήταν μια φωνή γυναίκεια, μια φωνή 
φανατική και μοχθηρή. Όμως αυτή η κραυγή, που φόβισε την 
τσιγγάνα, προκάλεσε ευθυμία σ’ ένα τσούρμο παιδιών που σερ-
γιανούσαν εκεί γύρω.

— Είναι η ερημίτισσα του Πύργου του Ρολάνδου! φώναξαν 
με ακράτητα γέλια. Η καλόγρια στριγγλίζει έτσι. Μήπως δεν 
έφαγε τίποτ’ απόψε; Ας της πάμε κανένα αποφάγι απ’ το τρα-
πέζι του δήμου.

Κι όλοι τους όρμησαν προς το Σπίτι με τις κολόνες.
Στο μεταξύ ο Γκρεγκουάρ επωφελήθηκε απ’ το σάστισμα 

της χορεύτριας για να γίνει άφαντος. Οι φωνές των παιδιών 
τού θύμισαν πως κι αυτός ήταν νηστικός. Έτρεξε λοιπόν προς 
το κυλικείο.

Μα οι μικροί μάγκες είχαν γοργότερα πόδια απ’ αυτόν. 
Όταν έφτασε εκεί, βρήκε το τραπέζι παστρεμένο. Δεν είχε μείνει 
ούτε ένα από κείνα τα ζαχαροκούλουρα που πουλιούνται πέντε 
σολδιά τη λίτρα. Υπήρχαν μονάχα στον τοίχο τα λυγερά κρινο-
λούλουδα, τ’ ανάμεικτα με τριανταφυλλιές, που είχε ζωγραφίσει 
στα 1434 ο Ματθαίος Μπιτέρν. Ήταν πολύ πενιχρό δείπνο.

Είναι δυσάρεστο πράγμα να πλαγιάσεις χωρίς να δειπνή-
σεις. Μα είναι ακόμα λιγότερο τερπνό να μην έχεις δειπνήσει 
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και να μην ξέρεις πού θα πλαγιάσεις. Σ’ αυτή την κατάσταση 
βρισκόταν ο Γκρεγκουάρ. Ούτε ψωμί, ούτε άσυλο. Έβλεπε τον 
εαυτό του στριμωγμένο απ’ την ανάγκη, κι έβρισκε την ανάγκη 
πολύ ζόρικη.

Είχε ανακαλύψει από καιρό την αλήθεια πως ο Δίας δημι-
ούργησε τους ανθρώπους επάνω σε μια κρίση μισανθρωπίας και 
πως σε όλη τη ζωή του σοφού η μοίρα του κρατεί σε κατάσταση 
πολιορκίας τη φιλοσοφία του. Όσο γι’ αυτόν, ποτέ δεν είχε δει 
τόσο τέλειο αποκλεισμό. Άκουγε το στομάχι του να χτυπά συν-
θηκολόγηση κι έβρισκε πολύ άτοπο το να υποκύψει η φιλοσοφία 
του στην κακοτυχία με την πείνα.

Τον κυρίευε όλο και περισσότερο η μελαγχολική συλλογή, 
όταν τον απόσπασε άξαφνα απ’ αυτήν ένα τραγούδι παράξενο, 
αλλά γεμάτο γλύκα. Τραγουδούσε η γυφτοπούλα.

Η φωνή της αναλογούσε με τον χορό της, με την ομορφιά της. 
Ήταν ακαθόριστη και γοητευτική. Είχε κάτι το αγνό, το εύηχο, 
το ανάερο, το φτερωτό, για να το πούμε έτσι. Ήταν αδιάκοπα 
αναβρύσματα, μελωδίες, ρυθμοί απροσδόκητοι, έπειτα απλές 
φράσεις διάσπαρτες με νότες σουβλερές και σφυριχτές, έπειτα 
πηδήματα της μουσικής κλίμακας που θ’ απελπίζαν κι ένα αη-
δόνι, μα όπου ξαναβρισκόταν πάντα η αρμονία, έπειτα απαλά 
κυματίσματα απ’ οχτάβες που ανεβοκατέβαιναν σαν τον κόρφο 
της νεαρής τραγουδίστριας. Τ’ ωραίο της πρόσωπο ακολουθούσε 
με μοναδική ευκινησία όλες τις ιδιορρυθμίες του τραγουδιού 
της, απ’ την πιο ξέφρενη έμπνευση ως την πιο συγκρατημένη 
αξιοπρέπεια. Θα την περνούσες πότε για παλαβή και πότε για 
βασίλισσα.

Τα λόγια που τραγουδούσε ήταν από μια γλώσσα άγνωστη 
στον Γκρεγκουάρ, που φαινόταν άγνωστη και σ’ αυτήν την ίδια, 
τόσο λίγο αποκρίνονταν στο νόημα των λόγων η έκφραση που 
έδινε στο τραγούδι της. Έτσι, αυτοί οι τέσσεροι στίχοι έπαιρναν 
στο στόμα της μια τρελή ευθυμία:

Ουν κοφρέ ντε γκραν ρικέζα 
αλλαρόν ντέντρο ουν πιλλάρ 
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ντέντρο ντελ νουέτας μπαντέρας 
κον φιγκούρας ντ’ εσπαντάρ
(Μες σε μια κολόνα βρήκαν 
μια κασέλα πλουμιστή 
μ’ ολοκαίνουργια μπαϊράκια 
με φιγούρες τι και τι)

Κι ύστερ’ από μια στιγμή, απ’ τον τόνο που έδινε σ’ ετούτη 
τη στροφή:

αλαράμπες ντε καβάλλο 
συν ποντέρσε μενεάρ 
κον εσπάντας υ λος κονέλλος 
μπαλλεστάς ντε μπουέν εστάρ
(Γι’ άτια αράπικα ηύραν σέλλες 
που ’ταν άμετρα βαριές 
και σπαθιά με τα λουριά τους 
και σφεντόνες για πετριές)

Ο Γκρεγκουάρ αισθανόταν να του ανεβαίνουν δάκρυα στα 
μάτια. Ωστόσο το τραγούδι της ανάδινε προπάντων χαρά, και 
φαινόταν να τραγουδάει, όπως το πουλί, όλο γαλήνη και ξε-
νοιασιά.

Το τραγούδι της τσιγγάνας είχε αναταράξει τη γαλήνη του 
Γκρεγκουάρ, αλλά όπως ο κύκνος αναταράζει το νερό. Την 
άκουγε σαν μαγεμένος και ξεχνώντας το καθετί. Από πολλές 
ώρες τώρα, ήταν η πρώτη στιγμή που δεν ένιωθε πόνο.

Μα η στιγμή αυτή ήταν σύντομη.
Η ίδια γυναίκεια φωνή που είχε διακόψει τον χορό της τσιγ-

γάνας, ήρθε να διακόψει και το τραγούδι της.
— Δε θα σκάσεις, τζιτζίκι της κόλασης; της φώναξε, πάντα 

απ’ την ίδια σκοτεινή γωνιά της πλατείας.
Το φτωχό «τζιτζίκι» σταμάτησε απότομα. Ο Γκρεγκουάρ 

βούλωσε τ’ αυτιά του.
— Ω, καταραμένο κουτσοπρίονο, φώναξε, που έκοψες τα τέ-

λια της λύρας.
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Στο μεταξύ κι οι άλλοι θεατές διαμαρτύρονταν όπως αυτός.
— Στο διάβολο η καλόγρια! έλεγαν.
Κι η αόρατη γριά που χαλούσε τη γιορτή θα μετάνιωνε ίσως 

για τις επιθέσεις της κατά της τσιγγάνας, αν η προσοχή τους 
δεν ελκύονταν εκείνη την ίδια στιγμή απ’ την πομπή του πάπα 
των τρελών, που αφού διάβηκε από πολλά σοκάκια και σταυρο-
δρόμια, ξεχυνόταν τώρα στην πλατεία Γρέβης με όλες τις δάδες 
και τον σαματά της.

Αυτή η συνοδεία, που οι αναγνώστες μας την είδαν να ξεκινά-
ει απ’ το Μέγαρο, είχε ενισχυθεί στον δρόμο με όλα τα χαμένα 
κορμιά, τους τεμπελοκλέφτες και τους διαθέσιμους αλήτες που 
υπήρχαν στο Παρίσι. Έτσι παρουσίαζε ένα επιβλητικό θέαμα 
όταν έφτασε στη Γρέβη.

Επικεφαλής βάδιζε η γυφτουριά. Μπροστά μπροστά πήγαινε 
καβάλα ο ρήγας των γύφτων με τους κόμητές του πεζούς, να 
του κρατούν τα χαλινάρια και τις σκάλες του αλόγου. Πίσω τους 
έρχονταν οι γύφτοι και οι γύφτισσες, ανάκατα, με τα μικρά τους 
παιδιά που σκούζαν τους ώμους των. Όλοι τους, ρήγας, κόμητες, 
λαουτζίκος, φορούσαν κουρέλια και μπιχλιμπίδια.

Έπειτα ερχόταν το βασίλειο της αληταρίας, δηλαδή όλοι οι 
κλέφτες της Γαλλίας, κλιμακωμένοι ανάλογα με την κοινωνική 
τους θέση: οι πιο παρακατιανοί πήγαιναν πρώτοι. Έτσι παρε-
λαύναν κατά τετράδες, με τα διάφορα διακριτικά του βαθμού 
τους σ’ εκείνο το παράξενο σινάφι, οι περισσότεροι απ’ αυτούς 
σακάτηδες, άλλοι κουτσοί, άλλοι κουλοχέρηδες, οι κοντοστού-
πηδες, οι σουρτούκηδες, οι λυσσογιατρεμένοι, οι ψευτοσεληνι-
αζόμενοι, οι κασιδιάρηδες, οι μαντιλοδεμένοι, οι κατεργαραίοι, 
οι κακομοιραίοι, οι τζιρίκηδες, οι σπληνιάρηδες, οι αστραπο-
καμμένοι, οι φαμελίτες, οι πεντάρφανοι, τα πρωτοπαλίκαρα, οι 
κουκουλοφόροι: απαρίθμηση που θα κούραζε και τον Όμηρο. 
Στη μέση απ’ το κογκλάβιο των πρωτοπαλίκαρων και των κου-
κουλοφόρων, μόλις μπορούσε κανείς να ξεχωρίσει τον βασιλιά 
της μαγκιάς, τον μεγάλο Τρυποσάκουλο, καθισμένον σ’ ένα κα-
ροτσάκι που το σέρναν δυο σκυλιά.

Έπειτ’ απ’ το βασίλειο της αληταρίας έρχονταν η αυτοκρα-
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τορία της Γαλιλαίας. Ο Γουλιέλμος Ρουσσώ, αυτοκράτορας της 
Γαλιλαίας, βάδιζε μεγαλόπρεπα φορώντας την πορφύρα του τη 
λεκιασμένη με κρασί, έχοντας μπροστά τους ακολούθους του, 
που συγκρούονταν ο ένας με τον άλλον και χόρευαν τον πυρρίχιο 
χορό, τριγυρισμένος απ’ τους ραβδούχους, τους τιτλούχους και 
τους γραμματικούς του λογιστηρίου του.

Τέλος, ερχόνταν οι δικαστικοί γραφείς, με τα χέρια τους αν-
θοστολισμένα, με τις μαύρες ρόμπες τους, με τη μουσική τους 
την αντάξια δαιμονομάζωξης και με τις χοντρές λαμπάδες τους 
από κίτρινο κερί.

Στο κέντρο αυτού του πλήθους, οι μεγάλοι αξιωματούχοι 
του αδελφάτου των τρελών βαστούσαν στους ώμους των ένα 
φορείο, φορτωμένο λαμπάδες, πιο πολλές απ’ το κουβούκλιο της 
Αγίας Γενεβιέβης σ’ επιδημία πανούκλας. Κι απάνω σ’ αυτό το 
φορείο άστραφτε με την πατερίτσα, τον δεσποτικό του σάκο και 
τη μίτρα ο καινούργιος πάπας των τρελών, ο κωδωνοκρούστης 
της Παναγίας, ο Κουασιμόδος ο καμπούρης.

Κάθε τμήμα απ’ αυτήν την κωμική πομπή είχε την ξεχω-
ριστή μουσική του. Οι γύφτοι χτυπούσαν τα «μπαλάφος» και 
τ’ αφρικανικά τους τύμπανα. Οι αλήτες, ράτσα όχι και τόσο 
φιλόμουση, αρκούνταν στον ταμπουρά, στον κόχυλα και στο 
γοτθικό «ρούμπεμπε» του δωδέκατου αιώνα. Ο αυτοκράτορας 
της Γαλιλαίας δεν ήταν κι αυτός πιο προχωρημένος. Στη μουσική 
του μόλις διακρινόταν κάποιο άθλιο ούτι, απ’ τη νηπιακή ηλικία 
της τέχνης, που περιορίζονταν ακόμα στους φθόγγους ρε-λα-μι.

Μόνο γύρω απ’ τον πάπα των τρελών ξεφυσούσαν, σε μια 
θαυμαστή κακοφωνία, όλες οι μουσικές ποικιλίες της εποχής. 
Ήταν υψίφωνες βιόλες, υπεροξύτονες, μεσόφωνες, χωρίς να λο-
γαριάσουμε τα φλάουτα και τα πνευστά όργανα. Αλίμονο! Οι 
αναγνώστες μας θυμούνται πως αυτά αποτελούσαν την ορχή-
στρα του Γκρεγκουάρ.

Είναι δύσκολο να δώσουμε μια ιδέα του βαθμού περηφάνιας 
και ευδαιμονίας που ακτινοβολούσε στο θλιμμένο και αποκρου-
στικό πρόσωπο του Κουασιμόδου κατά τη διαδρομή του απ’ 
το Μέγαρο στη Γρέβη. Ήταν η πρώτη απόλαυση εγωισμού που 
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δοκίμαζε στη ζωή του. Ως τότε είχε γνωρίσει μονάχα την τα-
πείνωση, την καταφρόνια για τη θέση του, την αποστροφή για 
την εμφάνισή του.

Έτσι, παρ’ όλη την κουφαμάρα του, απολάβαινε σαν αληθι-
νός πάπας τις επευφημίες του πλήθους, που το μισούσε επει-
δή ένιωθε να τον μισεί κι αυτό. Τι τον ένοιαζε αν ο λαός του 
ήταν μια μάζωξη από παλαβούς, πιασμένους, λωποδύτες και 
διακονιαραίους! Ήταν πάντως λαός, κι ο ίδιος ηγεμόνας τους. 
Κι έπαιρνε στα σοβαρά όλες αυτές τις ειρωνικές ζητωκραυγές 
–όλον αυτόν τον περιπαιχτικό σεβασμό, που ήταν ανάμεικτος, 
πρέπει να το πούμε, με κάποιον πραγματικό φόβο από μέρους 
του πλήθους. Γιατί ο καμπούρης ήταν χεροδύναμος. Γιατί ο 
στραβοπόδης ήταν σβέλτος. Γιατί ο κουφός ήταν κακός. Τρεις 
ιδιότητες που μετριάζουν το γελοίο.

Εξάλλου, απέχουμε απ’ το να πιστέψουμε πως ο καινούργιος 
πάπας των τρελών αντιλαμβανόταν τα αισθήματα που δοκίμαζε 
ο ίδιος κι εκείνα που προκαλούσε στους άλλους. Το μυαλό που 
ενοικούσε σ’ αυτό το λειψό σώμα είχε κι αυτό μια ατέλεια κι 
αναπηρία. Έτσι, εκείνα που δοκίμαζε αυτήν τη στιγμή τού ήταν 
ολωσδιόλου αόριστα, δυσδιάκριτα και συγκεχυμένα. Μονάχα η 
χαρά τον πλημμυρούσε κι η περηφάνια κυριαρχούσε απάνω του. 
Γύρω απ’ αυτήν την κατσούφικη και κακότυχη φάτσα, υπήρχε 
κάτι το φεγγοβόλο.

Γι’ αυτό δεν είδαν χωρίς έκπληξη και χωρίς τρόμο, τη στιγμή 
που ο Κουασιμόδος σ’ εκείνη την κατάσταση της μεσομέθης 
του περνούσε θριαμβευτικά μπρος απ’ το Σπίτι με τις κολόνες, 
να πετιέται άξαφνα μέσ’ απ’ το πλήθος ένας άνθρωπος και να 
του αρπάζει από τα χέρια, με μια οργισμένη χειρονομία, την 
από επιχρυσωμένο ξύλο πατερίτσα του, το έμβλημα της τρελο-
παπωσύνης του.

Αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο παράτολμος, ήταν εκείνος με το 
φαλακρό μέτωπο που πριν από λίγες στιγμές, ανακατωμένος 
με τη σύναξη της τσιγγάνας, είχε σκιάξει την άμοιρη κοπέλα με 
τα λόγια του τ’ απειλητικά και γεμάτα μίσος. Φορούσε ρούχα 
κληρικού. Τη στιγμή που ξεπρόβαλε μέσ’ απ’ το πλήθος, ο 



154 ΒΙΚΤΩΡ ΟΥΓΚΩ

Γκρεγκουάρ, που δεν τον είχε προσέξει ως τότε, τον γνώρισε:
— Βρε! είπε με φωνή έκπληκτη, Αυτός είναι ο δάσκαλός μου 

στην αλχημεία,4 οσιολογιότατος Κλαύδιος Φρόλλος, ο αρχιδιά-
κονος! Τι διάβολο θέλει μ’ αυτόν τον στραβούλιακα; Θα τον 
κάμει κομμάτια.

Πραγματικά, φωνές τρόμου αντήχησαν. Ο φοβερός Κουα-
σιμόδος είχε πηδήξει κάτω απ’ το φορείο του και οι γυναίκες 
γύριζαν τα μάτια τους αλλού για να μην τον ιδούν που θα δι-
αμέλιζε τον αρχιδιάκο.

Μ’ ένα σάλτο βρέθηκε κοντά στον ιερωμένο, τον κοίταξε και 
γονάτισε μπροστά του.

Ο ιερωμένος τού άρπαξε την τιάρα, του έσπασε την πατερί-
τσα, του κομμάτιασε τον μανδύα με τα μπιχλιμπίδια.

Ο Κουασιμόδος έμεινε γονατιστός, με σκυφτό το κεφάλι και 
τα χέρια σταυρωμένα.

Έπειτα άρχισε μεταξύ τους ένας παράξενος διάλογος με 
νοήματα και χειρονομίες, γιατί δεν μιλούσε ούτε ο ένας ούτε ο 
άλλος. Ο ιερωμένος έστεκε ολόρθος, οργισμένος, απειλητικός, 
επιβλητικός. Ο Κουασιμόδος έμενε γονυπετής, ταπεινωμένος, 
ικέτης. Κι όμως, είναι βέβαιο πως ο Κουασιμόδος μπορούσε με 
το μικρό του δάχτυλο να κάμει λιώμα τον ιερωμένο.

Τέλος, ο αρχιδιάκος, τραντάζοντας γερά τη δυνατή ωμοπλάτη 
του Κουσιμόδου, του έγνεψε να σηκωθεί και να τον ακολουθήσει.

Ο Κουασιμόδος σηκώθηκε.
Τότε το αδελφάτο των τρελών, αφού πέρασε το πρώτο 

σάστισμά του, θέλησε να υπερασπιστεί τον πάπα του που 

4. «Δάσκαλός μου στην αλχημεία» ή, σε μετάφραση λέξη με λέξη, «δάσκαλός 
μου στα μαθήματα του Ερμή», δηλαδή του Ερμή του Τρισμέγιστου, όπως 
ονόμασαν στην Αίγυπτο οι Έλληνες και οι ελληνίζοντες τον αιγυπτιακό 
σεληνιακό θεό Τεούχ ή Θωδ· θρυλικό θεμελιωτή των επιστημών και συγ-
γραφέα χιλιάδων αποκρύφων βιβλίων για τη μαγεία, την αδρονομία και 
την αλχημεία. Στον «Ποιμάντορά» του βρίσκεται ο μυστικός ύμνος που 
έλεγαν οι αλχημιστές. Τα αποσπάσματα από τα βιβλία, που έχουν απο-
δοθεί στον Ερμή, τα μετάφρασε από τα ελληνικά στα λατινικά ο Ιταλός 
λόγιος Μαρσίλε Φιτσίνο το 1471.
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εκθρονίστηκε τόσο απότομα. Οι τσιγγάνοι, οι αλήτες κι οι γρα-
φιάδες έτρεξαν σκούζοντας γύρω απ’ τον ιερωμένο.

Μα ο Κουασιμόδος τοποθετήθηκε μπροστά στον ιερωμένο, 
τάνυσε τους μυώνες των αθλητικών του γρόθων και ατένισε 
όσους εφόρμησαν τρίζοντας τα δόντια του σαν τίγρη πειραγμένη. 
Ο ιερωμένος ξαναπήρε τη βλοσυρή του σοβαρότητα, έκαμε ένα 
νόημα στον Κουασιμόδο κι αποσύρθηκε βουβός.

Ο Κουασιμόδος τοποθετήθηκε μπροστά στον ιερωμένο.
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Ο Κουασιμόδος βάδιζε τώρα μπροστά του, παραμερίζοντας 
το πλήθος στο διάβα τους. Όταν πέρασαν μέσ’ απ’ τον όχλο 
και την πλατεία, το κοπάδι των περιέργων και των αργοσχό-
λων θέλησε να τους ακολουθήσει. Τότε ο Κουασιμόδος έγινε 
οπισθοφυλακή και ακολούθησε τον αρχιδιάκο βαδίζοντας με 
τη ράχη του σ’ αυτόν, κοντόχοντρος, ανάποδος, παρασάνταλος, 
με τουφωτό κεφάλι, συμμαζεύοντας τα μέλη του, γλείφοντας 
τα σκυλόδοντά του, γρυλλίζοντας σαν αγρίμι, κι επιβάλλοντας 
στο πλήθος ν’ αποτραβιέται μονομιάς σε μια χειρονομία ή σ’ 
ένα βλέμμα.

Τους άφησαν να χωθούν κι οι δυο τους σ’ ένα στενό και 
σκοτεινό σοκάκι, όπου κανένας δεν τόλμησε να προχωρήσει 
αποκοντά τους. Τόσο καλά τούς έφραζε την είσοδο και μόνος 
ο βραχνάς του Κουασιμόδου με το τρίξιμο των δοντιών του.

— Νόστιμο κι αυτό, είπε ο Γκρεγκουάρ. Μα πού στο διάβολο 
θα βρω κάτι να τσιμπήσω;

J
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ΟΙ ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙΣ 

ΜΙΑ ΩΡΑΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΗ ΝΥΧΤΑ, ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ

Ο Γκρεγκουαρ αρχισε στα κουτουρού ν’ ακολουθεί την 
τσιγγάνα. Την είχε δει να παίρνει με την κατσίκα της 
την οδό  Μαχαιράδικων. Τράβηξε κι αυτός στην οδό 
Μαχαιράδικων.

— Γιατί όχι; είπε μέσα του.
Ο Γκρεγκουάρ, εμπειρικός φιλόσοφος των δρόμων του Πα-

ρισιού, είχε παρατηρήσει πως τίποτε δεν είναι τόσο πρόσφορο 
στην ονειροπόληση όσο ν’ ακολουθάς μια ωραία γυναίκα χωρίς 
να ξέρεις πού πάει. Σ’ αυτήν τη θεληματική παραίτηση απ’ το 
αυτεξούσιο, σ’ αυτήν τη λόξα που υποτάσσεται σε μια άλλη 
λόξα ανυποψίαστη, υπάρχει ένα μείγμα αχαλίνωτης ανεξαρτη-
σίας και τυφλής υπακοής, κάτι το ενδιάμεσο μεταξύ σκλαβιάς 
κι ελευθερίας, που άρεσε στον Γκρεγκουάρ, πνεύμα βασικά 
διφορούμενο, αναποφάσιστο και περίπλοκο, που κρατούσε την 
άκρη όλων των αντιθέτων, ακατάπαυστα μετέωρο ανάμεσα σ’ 
όλες τις ανθρώπινες κλίσεις και εξουδετερώνοντας τη μια με την 
άλλη. Σύγκρινε τον εαυτό του με τον τάφο του Μωάμεθ, που τον 
τραβούν προς αντίθετη κατεύθυνση δυο μαγνητικές πέτρες και 
που ταλαντεύεται αιώνια ανάμεσα στο απάνω και στο κάτω, 
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στο στερέωμα και στη δημοσιά, στο πέσιμο και στο ανέβασμα, 
στο ζενίθ και το ναδίρ.

Αν ο Γκρεγκουάρ ζούσε στον καιρό μας, τι ωραία μεσότητα 
θα κρατούσε μεταξύ του κλασικού είδους και του ρομαντικού! 

Μα δεν ήταν αρκετά πρωτόγονος για να ζήσει τρακόσια 
χρόνια, κι είναι κρίμα γι’ αυτό. Η απουσία του δημιουργεί ένα 
κενό, που γίνεται πολύ αισθητό σήμερα.

Εξάλλου, για ν’ ακολουθεί κανείς έτσι στον δρόμο τους πε-
ραστικούς (και προπάντων τις περαστικές), πράγμα που έκανε 
τώρα πρόθυμα ο Γκρεγκουάρ, δεν υπάρχει καλύτερη προϋπό-
θεση απ’ το να μην ξέρει πού θα πλαγιάσει.

Βάδιζε, λοιπόν, βαθιά συλλογισμένος πίσω απ’ τη νέα κοπέ-
λα, που τάχυνε το βήμα της κάνοντας και την ωραία κατσίκα 
της να τρέχει, όσο έβλεπε να γυρίζουν στα σπίτια τους οι αστοί 
και να κλείνουν οι ταβέρνες, τα μόνα μαγαζιά που είχαν ανοίξει 
εκείνη την ημέρα.

«Στο κάτω της γραφής, σκεφτόταν περίπου, κάπου θα μέ-
νει αυτή. Κι οι τσιγγάνες έχουν καλή καρδιά. Ξέρεις καμιά 
φορά;...»

Και στ’ αποσιωπητικά με τα οποία συνόδευε νοερά αυτά τα 
υπονοούμενα, υπήρχαν κι εγώ δεν ξέρω τι λογής ιδέες αρκετά 
τερπνές.

Σ’ αυτό το μεταξύ, καθώς περνούσε μπρος απ’ τις τελευταίες 
συντροφιές αστών που έκλειναν τις πόρτες τους, έπιανε το αυτί 
του κανένα απόσπασμα κουβέντας που ερχόταν να σπάσει την 
αλυσίδα των γλυκύθυμων εικασιών του.

Πότε ήταν δυο γερόντοι που αντάμωναν.
— Ξέρετε, κυρ Τιμπώ Φερνίκλ, πως κάνει κρύο απόψε;
(Ο Γκρεγκουάρ το ήξερε αυτό από την αρχή του χειμώνα).
— Ναι, βέβαια, κυρ Βονιφάτιε Ντιζόμ! Μπας και θα ’χουμε 

πάλι κάνα χειμώνα όπως πριν από τρία χρόνια, στα 80, τότε 
που τα ξύλα πουλιόνταν οχτώ σολδιά το μουλαροφόρτι;

— Αυτό δεν είναι τίποτε, κυρ Τιμπώ, μπροστά στον χειμώνα 
του 1407 που έκανε παγωνιά απ’ του Αγίου Μαρτίνου ως της 
Υπαπαντής! Κι ήταν τέτοιος κακόκαιρος, που η μελάνη του 
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γραμματικού στο δικαστήριο πάγωνε κάθε τρεις λέξεις κι έτσι 
έμειναν στη μέση τα πρακτικά των δικών.

Παραπέρα, ήταν δυο τρεις γειτόνισσες στα παράθυρά τους 
με τα ξυγκοκέρια που η ομίχλη τα ’κανε να μαζεύονται.

— Σου μολόγησε τα χαμπέρια ο άντρας σου, κυρα-Μπου-
τράκ;

— Όχι. Τι έγινε λοιπόν, κυρα-Τουρκάν;
— Το άλογο του Ζυλ Γκουτέν, του μηνυσιογράφου στο δικα-

στήριο, σκιάχτηκε απ’ τους Φλαμανδούς κι απ’ την κουμπανία 
τους κι έριξε κάτω τον κυρ Φίλιππα τον Αβριγιό που τάχτηκε 
στη μονή των Σελεστίνων.

— Αλήθεια λες;
— Nαι, μάτια μου.
— Ένα άλογο ιδιώτη! Σαν πολύ πάει. Αν ήταν της καβάλας, 

με γεια του, με χαρά του!
Και τα παραθύρια ξανάκλεισαν. Μα ο Γκρεγκουάρ είχε χάσει 

πάλι το νήμα των ιδεών του.
Αλλά το ξανάβρισκε γρήγορα και το σύνδεε χωρίς δυσκολία 

χάρις στην τσιγγάνα, χάρις στην Τζαλή, που τραβούσαν πάντα 
μπροστά του: δυο λεπτά, αβρά και θελκτικά πλάσματα, που 
θαύμαζε τα μικρά τους πόδια, τα ωραία τους σουλούπια, τους 
χαριτωμένους τρόπους των, μπερδεύοντάς τα σχεδόν το ένα με 
τ’ άλλο καθώς τα καμάρωνε. Για την εξυπνάδα και το φιλικό 
σύνδεσμό τους, τις θεωρούσε και τις δυο κοπέλες. Για την ελα-
φρότητα και την ευκινησία, για το επιδέξιο περπάτημά τους, 
τις περνούσε κατσίκες και τις δυο.

Οι δρόμοι στο μεταξύ γίνονταν ολοένα πιο σκοτεινοί κι έρη-
μοι. Είχε σημάνει από ώρα για να σβήσουν στα σπίτια τη φω-
τιά, και μονάχα σε αραιά διαστήματα θα συναντούσες κανένα 
διαβάτη στο λιθόστρωτο, κανένα φως στα παραθύρια. Ο Γκρε-
γκουάρ, παίρνοντας τη γυφτοπούλα κατά πόδι, είχε μπλεχτεί 
στον αξεδιάλυτο εκείνο δαίδαλο από στενά, σταυροδρόμια κι 
αδιέξοδα, που περιβάλλει το κοιμητήριο των Αθώων Νηπίων και 
που μοιάζει μ’ ένα κουβάρι κλωστή μπερδεμένο από μια γάτα.

— Ορίστε δρόμοι χωρίς σχεδόν λογική! έλεγε ο Γκρεγκουάρ, 
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χαμένος σ’ αυτά τα κλωθογυρίσματα που επαναλαμβάνονταν 
αδιάκοπα, μα όπου η νέα κοπέλα ακολουθούσε έναν δρόμο που 
της φαινόταν πολύ γνωστός, μ’ ένα βήμα όλο και πιο γρήγορο. 
Όσο γι’ αυτόν, θ’ αγνοούσε ολότελα πού βρισκόταν, αν δεν 
είχε διακρίνει στο διάβα του, εκεί που έστριβε στον δρόμο, τον 
οκτάγωνο όγκο του στρεβλωτηρίου της Αγοράς, που η διάτρητη 
κορφή του πρόβαλλε ζωηρά το μαύρο της σχήμα σ’ ένα παρά-
θυρο της οδού Βερνελέ φωτισμένο ακόμα.

Εδώ και λίγες στιγμές, ο νέος είχε τραβήξει την προσοχή της 
κοπέλας. Έστρεψε επανειλημμένα το κεφάλι της σ’ αυτόν μ’ 
ανησυχία. Μια φορά κιόλας σταμάτησε απότομα κι επωφελήθη-
κε από μιαν αχτίδα φωτός, που γλιστρούσε από ένα μισάνοιχτο 
ψωμάδικο, για να τον κοιτάξει επίμονα από πάνω ίσαμε κάτω. 
Έπειτ’ απ’ αυτήν τη ματιά που του έριξε, ο Γκρεγκουάρ την είδε 
να κάνει εκείνον τον μικρό μορφασμό που τον είχε παρατηρήσει 
από πριν, και να τραβάει τον δρόμο της.

Αυτός ο μορφασμός έβαλε σε σκέψεις τον Γκρεγκουάρ. 
Έκλεινε βέβαια περιφρόνηση και κοροϊδία αυτή η χαριτωμένη 
γκριμάτσα. Έτσι, άρχισε πια να χαμηλώνει το κεφάλι, να με-
τράει τα λιθόστρωτα και ν’ ακολουθεί την κοπέλα από λιγάκι 
μακρύτερα. Άξαφνα, στο γύρισμα ενός δρόμου, που μόλις του 
την είχε κρύψει από τα μάτια, την άκουσε να βγάζει μια δια-
περαστική κραυγή.

Τάχυνε το βήμα του.
Ο δρόμος ήταν βυθισμένος στο σκοτάδι. Ωστόσο, ένα στουπί 

βουτηγμένο στο λάδι, που έκαιγε μπροστά σ’ ένα συρματένιο 
κλουβί στα πόδια του εικονίσματος της Παναγίας, στην άκρη 
του δρόμου, βοήθησε τον Γκρεγκουάρ να διακρίνει την τσιγγάνα 
που πάλευε στην αγκαλιά δυο αντρών, καθώς αυτοί πασκίζαν 
να πνίξουν τις φωνές της. Η καημένη η γιδούλα είχε χαμηλώσει 
τα κέρατα και βέλαζε καταφοβισμένη.

— Τρεχάτε, βάρδιες! φώναξε ο Γκρεγκουάρ και προχώρησε 
παλικαρίσια. 

Ο ένας απ’ τους δυο άντρες που κρατούσε την κοπέλα στρά-
φηκε προς αυτόν. Ήταν η τρομερή φάτσα του Κουασιμόδου.
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Ο Γκρεγκουάρ δεν το ’βαλε στα πόδια, μα δεν έκαμε ούτ’ 
ένα βήμα παραπάνω.

Ο Κουασιμόδος πήγε κοντά του, τον πέταξε χάμου σ’ από-
σταση τέσσερων βημάτων με την ανάποδη του χεριού του και 
χώθηκε γρήγορα στα σκοτεινά, παίρνοντας μαζί του την κοπέλα, 
που ήταν διπλωμένη στο μπράτσο του σαν μεταξωτή σάρπα. Ο 
σύντροφός του τον ακολουθούσε κι η κακόμοιρη κατσίκα έτρεχε 
με το παραπονιάρικο βέλασμά της.

— Φονικό! Με σκοτώνουν! φώναζε η δύστυχη τσιγγάνα.
— Αλτ, άθλιοι! Παραδώστε μου αυτήν τη σκορδόπιστη! έκρα-

ξε άξαφνα με φωνή βροντερή ένας καβαλάρης που ξεπρόβαλε 
μονομιάς απ’ το γειτονικό σταυροδρόμι.

Ήταν ένας λοχαγός του εφίππου σώματος των βασιλικών 
τοξοφόρων, οπλισμένος απ’ το κεφάλι ως τα πόδια και με το 
σπαθί στο χέρι.

Απόσπασε την τσιγγάνα απ’ τα χέρια του σαστισμένου Κου-
ασιμόδου, την έβαλε απάνω στη σέλα του, και τη στιγμή που ο 
επίφοβος καμπούρης, έχοντας συνέρθει απ’ την κατάπληξή του, 
ριχνόταν καταπάνω του για να ξαναπάρει τη λεία του, δεκαπέ-
ντε με δεκάξι τοξότες, που ακολουθούσαν από κοντά τον λοχαγό 
τους, φάνηκαν με τις σπάθες στη χούφτα τους. Ήταν μια ομάδα 
των βασιλικών ιππέων, που περιπολούσε κατά διαταγή του αυ-
θέντη Ροβέρτου ντ’ Εστουτβίλ, διοικητή χωροφυλακής Παρισίων.

Ο Κουασιμόδος κυκλώθηκε, πιάστηκε, δέθηκε σφιχτά. Γρύλ-
λιζε, άφριζε, δάγκωνε, κι αν φώτιζε για καλά, σίγουρα το πρό-
σωπό του, που είχε γίνει ειδεχθέστερο απ’ την οργή, θ’ αρκούσε 
να τρέψει σε φυγή ολόκληρη την περίπολο. Μα η νύχτα τον είχε 
αφοπλίσει από το πιο επίφοβο όπλο του: την ασχήμια.

Ο σύντροφός του είχε γίνει άφαντος απάνω στη συμπλοκή.
Η τσιγγάνα ορθώθηκε με χάρη στη σέλα του αξιωματικού, 

ακούμπησε τα δυο της χέρια στις πλάτες του νέου και τον κοί-
ταξε κατάματα μερικά δευτερόλεπτα, γοητευμένη λες απ’ την 
αγαθή του όψη κι απ’ την ανέλπιστη συνδρομή που της είχε 
προσφέρει. Έπειτα, μιλώντας πρώτη αυτή, του είπε κάνοντας 
ακόμα γλυκύτερη τη γλυκιά της φωνή:



162 ΒΙΚΤΩΡ ΟΥΓΚΩ

— Πώς λέγεστε, κυρ αξιωματικέ;
— Λοχαγός Φοίβος ντε Σατωπέρ, στους ορισμούς σας, ωραία 

μου! αποκρίθηκε ο αξιωματικός στυλώνοντας το κορμί του.
— Ευχαριστώ, του είπε.
Κι ενώ ο λοχαγός Φοίβος έστριβε το μουστάκι του αρειμά-

νια, εκείνη γλίστρησε από τ’ άλογο σαν μια σαΐτα που πέφτει 
καταγής, και πήρε δρόμο.

Μια αστραπή δε θα ’σβηνε τόσο γρήγορα.
— Φτου, να πάρ’ ο δαίμονας! έκαμε ο λοχαγός παραγγέλ-

λοντας να σφίξουν πιο πολύ τα δεσμά του Κουασιμόδου. Θα 
προτιμούσα να είχα στα χέρια μου αυτήν τη σκορδόπιστη.

— Τι να γίνει, κυρ λοχαγέ! είπε ένας απ’ τους έφιππους χω-
ροφυλάκους. Πέταξε η καρδερίνα κι έμεινε η νυχτερίδα.

J



5
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΔΥΣΧΕΡΕΙΩΝ

Ο Γκρεγκουαρ, ζαλισμενοσ απ’ το πέσιμό του, είχε μείνει 
χάμου στο λιθόστρωτο, μπροστά στο εικόνισμα της 
Παναγίας, στη γωνιά του δρόμου. Σιγά σιγά ξαναήρθε 
στα συγκαλά του. Στην αρχή, για μερικά λεπτά ήταν 

παραδομένος σε μια νυσταγμένη συλλογή, που δεν της έλειπε 
κάποια γλυκύτητα και όπου οι ανάερες μορφές της τσιγγάνας 
και της κατσίκας δεν ξεχώριζαν απ’ τη βαριά γροθιά του Κου-
ασιμόδου.

Αυτή η κατάσταση δεν βάστηξε πολύ. Μια αρκετά ζωηρή 
αίσθηση ψύχρας, στο μέρος του σώματος που βρισκόταν σ’ 
επαφή με το πλακόστρωτο, τον ξύπνησε άξαφνα και ξαναφώ-
τισε το μυαλό του.

— Από πού μου ’ρχεται αυτή η δροσιά; είπε μέσα του από-
τομα.

Και τότε παρατήρησε πως βρισκόταν σχεδόν στη μέση του 
αυλακιού.

— Να πάρει ο διάολος τον καμπούρη τον κύκλωπα! μουρμού-
ρισε ανάμεσα στα δόντια του και θέλησε να σηκωθεί.

Μα ήταν πολύ ζαλισμένος και πολύ ζουληγμένος. Έτσι ανα-
γκάστηκε να μείνει στη θέση του. Εξάλλου είχε αρκετά ελεύθερο 
το χέρι του. Βούλωσε τη μύτη και υποτάχτηκε στη μοίρα του.
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«Η λάσπη του Παρισιού, συλλογίστηκε (γιατί πίστευε στα 
σίγουρα πως ο οχετός θα ’ταν οπωσδήποτε το γιατάκι του στο 
εξής. Κι άλλο απ’ το να συλλογιέσαι τι να κάμεις στο γιατάκι;), 
η λάσπη του Παρισιού είναι εξαιρετικά δύσοσμη. Φαίνεται πως 
περιέχει μπόλικο πτητικό και νιτρικό άλας. Αυτή, τουλάχιστον, 
είναι η γνώμη του Νικόλα Φλαμέλ και των αλχημιστών...»5

Η λέξη «αλχημιστών» ξανάφερε στο μυαλό του τον αρχιδιάκο 
Κλαύδιο Φρόλλο. Θυμήθηκε τη βίαιη σκηνή που είχε μισοδεί, την 
τσιγγάνα που πάλευε ανάμεσα σε δύο άντρες, τον σύντροφο του 
Κουασιμόδου, κι η σκυθρωπή και αγέρωχη όψη του αρχιδιάκου 
ξεπρόβαλε αμυδρά στο μνημονικό του.

«Αυτό θα ’ταν παράξενο!» σκέφτηκε. Κι άρχισε να πυργώ-
νει, μ’ αυτό το δεδομένο και μ’ αυτήν τη βάση, το φανταστικό 
οικοδόμημα των υποθέσεων, τον πύργο από τραπουλόχαρτα των 
φιλοσόφων. Έπειτα, ξάφνου, ξαναγυρνώντας πάλι στην πραγ-
ματικότητα:

— Mπα! φώναξε. Ξεπάγιασα εδώ!
Η θέση του, πραγματικά, γινόταν όλο και πιο αφόρητη. Κάθε 

μόριο απ’ το νερό του αυλακιού αφαιρούσε ένα μόριο ζεστασιάς 
εκπεμπόμενης απ’ τη μέση του Γκρεγκουάρ, και το ισοζύγιο 
ανάμεσα στη θερμοκρασία του σώματός του και στη θερμοκρα-
σία του αυλακιού άρχισε ν’ αποκαθίσταται με τσουχτερό τρόπο.

Άξαφνα τον βρήκε μια σκοτούρα ολωσδιόλου αλλιώτικη.
Ένα τσούρμο παιδιών, απ’ αυτούς τους μικρούς άγριους ξυ-

πόλυτους που αλωνίζουν ανέκαθεν το λιθόστρωτο του Παρισιού 
με την αιώνια ονομασία χ α μ ί ν ι α 6 και που, όταν ήμασταν 

5. Τα σχετικά με τη λάσπη του Παρισιού, είναι παρμένα από τον Σωβάλ. 
Νικόλας Φλαμέλ (1330-1418) καθηγητής του Πανεπιστημίου αρκετά πλού-
σιος, ώστε να κάνει πλήθος δωρεές (προπαντός στην ενορία του, τον Άγιο 
Ιάκωβο ντε-λα-Μπουσερί), με αποτέλεσμα να βγει η φήμη πως τα πλούτη 
του προέρχονται από τις αποκαλύψεις του στην αλχημεία και τη μαγεία.

6. Χαμίνια: ο Ουγκώ θα βεβαιώσει αργότερα στους «Αθλίους» πως πρώτος 
τύπωσε αυτή τη λέξη το 1834 στο «Κλωντ Γκε». Ο Ν. Μπανάσεβιτς, όμως, 
αναφέρθηκε στη «Δούκισσα ντε Λανζέ» του Ερ. Μοννιές (1805-1877) 
και τις «Λαϊκές Σκηνές» του Μπαλζάκ και αμφισβήτησε τον ισχυρι- 
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κι εμείς παιδιά, πετούσαν σ’ όλους μας πέτρες το βράδυ όταν 
σκολούσαμε απ’ τα μαθήματα, επειδή το παντελόνι μας δεν 
ήταν ξεσκισμένο, ένα μπουλούκι απ’ αυτούς τους νεαρούς μά-
γκες έτρεχε τώρα προς το σταυροδρόμι όπου ήταν πεσμένος ο 
Γκρεγκουάρ, με γέλια και φωνές που έδειχναν πως πολύ λίγο 
νοιάζονταν για τον ύπνο των γειτόνων. Πίσω του έσερναν κι εγώ 
δεν ξέρω τι άμορφο τσουβάλι.

Ο Γκρεγκουάρ, που δεν είχε ακόμα συνέρθει ολότελα, ανα-
σηκώθηκε κάμποσο.

— Ε, Εννεκέν Νταντές! Ε, Γιάννη Πενσμπούρντ! φώναζαν 
τα παιδιά ξεσκούφωτα. Πέθανε ο γερο-Στάθης Μουμπόν, που 
πουλούσε σιδερικά στη γωνιά. Πήραμε κι εμείς το στρώμα του 
για ν’ ανάψουμε φωτιά. Σήμερα είν’ η φωτιά των Φλαμανδών!

Και πέταξαν το στρώμα ίσια πάνω στον Γκρεγκουάρ, όπου 
είχαν φτάσει χωρίς να τον ιδούν. Ταυτόχρονα, ένας απ’ αυτούς 
πήρε μια χούφτα άχερο και πήγε να τ’ ανάψει στο φιτίλι της 
Παναγίας.

— Μα την Ανάσταση! μουρμούρισε ο Γκρεγκουάρ. Μήπως 
τώρα παραζεσταθώ;

H στιγμή ήταν κρίσιμη. Σε λίγο θ’ αποκλειόταν ανάμεσα στη 
φωτιά και στο νερό. Έκαμε μια υπεράνθρωπη προσπάθεια, μια 
προσπάθεια κιβδηλοποιού που πρόκειται να τον ζεματίσουν και 
βάνει όλα τα δυνατά του να ξεφύγει. Σηκώθηκε ορθός, πέταξε 
τη στρωματσάδα πάνω στ’ αλητόπαιδα και το ’βαλε στα πόδια.

— Παναγιά μου! φώναξαν τα παιδιά. Ο σιδεράς ξαναζω-
ντάνεψε!

Το αχυρόστρωμα έμεινε κυρίαρχο στο πεδίο της μάχης. Ο 
Μπελφορέ, ο Ιεροδικαστής κι ο Κορροζέ βεβαιώνουν πως την 
άλλη μέρα το σήκωσαν με μεγάλη πομπή οι παπάδες της συνοι-
κίας και το μετέφεραν στο σκευοφυλάκιο του ναού της Γοργο-
επηκόου, όπου ο νεωκόρος μάζεψε ως τα 1789 αρκετά εισοδή-
ματα χάρις στο μεγάλο θαύμα του εικονίσματος της Παναγίας, 

σμό του. Φαίνεται, πως τον Ουγκώ τον γέλαγε η μνήμη του. Μα, όπως 
και να ’ναι, κρατάει την προτεραιότητα από τον Μπαλζάκ.
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στη γωνιά της οδού Μωκονσέιγ, που με μόνη την εκεί παρουσία 
της, κατά την αξιομνημόνευτη νύχτα 6 προς 7 Ιανουαρίου 1482, 
είχε ξορκίσει τον μακαρίτη Ευστάθιο Μουμπόν, ο οποίος για να 
ξεγελάσει τον διάβολο, καθώς ξεψυχούσε, είχε κρύψει πονηρά 
την ψυχή μέσα στο στρώμα του.

J



6
Η ΣΠΑΣΜΕΝΗ ΣΤΑΜΝΑ

Α
φου ετρεξε για καμποση ωρα μ’ όλη του τη γρηγοράδα, 
χωρίς να ξέρει πού τραβούσε, σκουντώντας το κεφάλι 
του σε πολλές γωνιές του δρόμου, περνώντας από πλή-
θος στενά, τυφλοσόκακα και σταυροδρόμια, ζητώντας 

πέρασμα φυγής μέσ’ απ’ όλους τους μαιάνδρους του παλιού 
λιθόστρωτου της Αγοράς, εξερευνώντας στον πανικό του, αυτό 
που η επίσημη γλώσσα της χαρτογραφίας αποκαλεί «σύστημα 
οδών και αγυιών», ο ποιητής μας σταμάτησε άξαφνα, πρώτα 
πρώτα απ’ το λαχάνιασμα, έπειτα και γιατί τον είχε αρπάξει 
απ’ τον γιακά ένα δίλημμα που ξεπρόβαλε μες στο μυαλό του.

— Μου φαίνεται, κυρ Πέτρο Γκρεγκουάρ, είπε από μέσα 
του ακουμπώντας το δάχτυλο στο μέτωπό του, πως τρέχεις σαν 
κανένας παλαβός. Οι μικροί μάγκες δεν φοβήθηκαν από σένα 
λιγότερο απ’ όσο εσύ απ’ αυτούς. Μου φαίνεται, θαρρώ, πως 
άκουσες τον κρότο απ’ τα τσόκαρά τους, καθώς εκείνα έτρε-
χαν κατά τον νότο, ενώ η αφεντιά σου έτρεχε προς τον βοριά. 
Λοιπόν, ένα απ’ τα δυο έγινε: Ή το ’βαλαν στα πόδια, και τότε 
η στρωματσάδα που θα την ξέχασαν στον τρόμο τους είναι ίσα 
ίσα το φιλόξενο κρεβάτι που κυνηγάς από σήμερα το πρωί και 
που η Θεοτόκος σού το στέλνει με θαυματουργό τρόπο για να 
σε ανταμείψει επειδή έγραψες προς τιμήν της ένα ηθικολογικό 
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δράμα συνοδευόμενο από πομπές και χορούς. Ή τα παιδιά δεν 
το ’βαλαν στα πόδια, και τότε θα προσάναψαν το στρώμα, κι 
αυτή ίσα ίσα είναι η ευλογημένη φωτιά που χρειάζεσαι για να 
κάμεις γούστο, να στεγνώσεις και να ζεσταθείς. Και στις δυο 
περιπτώσεις, είτε κρεβάτι γίνει είτε φωτιά, το στρώμα είναι 
δώρο ουρανοκατέβατο. Η υπεραγία Θεοτόκος, που βρίσκεται 
στη γωνία της οδού Μωκονσέιγ, ίσως να έστειλε μόνο γι’ αυτό 
στον άλλο κόσμο τον Στάθη Μουμπόν. Κι είναι τρέλα σου να 
τρεχαλάς έτσι στα στενορύμια, σαν Πικαρδός μπροστά σε Γάλ-
λο, αφήνοντας πίσω σου εκείνο που γύρευες μπροστά σου. Και 
κάνεις μια μεγάλη κουταμάρα!

Τότε γύρισε προς τα πίσω και ζητώντας να προσανατολιστεί, 
ανιχνεύοντας γύρω του, με τη μύτη στον αέρα και τ’ αυτιά τσι-
τωμένα, προσπάθησε να ξαναβρεί το ζηλευτό αχυρόστρωμα. Του 
κάκου, όμως. Δεν έβλεπε παρά μπερδεμένα σπίτια, αδιέξοδα, 
δρόμους που ξεκινούσαν απ’ το ίδιο μέρος, κι ανάμεσά τους 
δίσταζε κι αμφέβαλλε ολοένα, πιο αποκλεισμένος και παγιδευ-
μένος μέσα σ’ εκείνη τη συσσώρευση των σκοτεινών στενών 
παρά αν βρισκόταν ακόμα και στον δαίδαλο του βασιλικού 
μεγάρου των Πυργίσκων. Τέλος, έχασε την υπομονή του και 
φώναξε μ’ έμφαση:

— Aνάθεμα στα σταυροδρόμια! Τα ’καμε ο Διάβολος ίδια με 
τα κατσικοπόδαρά του!

Αυτή η αναφώνηση τον ανακούφισε λιγάκι και κάποιο κοκ-
κινωπό αντιφέγγισμα, που πήρε το μάτι του εκείνη τη στιγμή 
στην άκρη ενός στενόμακρου σοκακιού, του ξαναστύλωσε ολό-
τελα το ηθικό.

— Δόξα να ’χει ο Θεός! είπε. Εκεί πέρα είναι. Εκεί καιν τη 
στρωματσάδα μου!

Και παρομοιάζοντας τον εαυτό του με ναυτίλο που θαλασ-
σοπνίγεται τη νύχτα:

— Χαίρε, πρόσθεσε, χαίρε, άστρον του πελάγους!
Αυτή η δεητική φράση απευθυνόταν άραγε στη Θεοτόκο ή 

στο στρώμα; Να κάτι που δεν ξέρουμε καθόλου.
Μόλις είχε κάμει κάμποσα βήματα στο μακρύ εκείνο στενό, 
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που ήταν κατηφορικό και χωρίς λιθόστρωση, πιο λασπερό κι 
επικλινές όσο προχωρούσε, παρατήρησε κάτι πολύ περίεργο. Το 
σοκάκι αυτό δεν ήταν έρημο. Εδώ κι εκεί, κατά μήκος του, σβαρ-
νίζονταν κάτι δυσδιάκριτοι και άμορφοι όγκοι, τραβώντας όλοι 
τους προς το φως που σιγότρεμε στην άκρη του δρόμου, όπως 
εκείνα τα δυσκίνητα ζουζούνια που σέρνονται τη νύχτα από 
φρύγανο σε φρύγανο για να ζυγώσουν στη φωτιά ενός βοσκού.

Τίποτε δεν σε κάνει τόσο ριψοκίνδυνο όσο το να νιώθεις την 
τσέπη σου ανάλαφρη. Ο Γκρεγκουάρ εξακολούθησε να προχωρεί 
και σε λίγο συνάντησε ένα απ’ αυτά τα ζούδια που σερνόταν 
πιο αλάργα απ’ όλα, ξοπίσω απ’ τ’ άλλα. Πλησιάζοντας είδε 
πως δεν ήταν τίποτε άλλο παρά ένας φουκαράς κουτσοπόδαρος 
που ακουμπούσε στα δυο του χέρια για να περπατήσει, σαν 
μια σακατεμένη αράχνη των αγρών που της απόμειναν μονάχα 
δυο πόδια. Τη στιγμή που περνούσε δίπλα σ’ αυτόν τον ασφά-
λαγγα με την ανθρώπινη μορφή, εκείνος ύψωσε προς αυτόν μια 
κλαψιάρικη φωνή:

— Λα μπουόνα μάντσια, σινιόρ, λα μπουόνα μάντσια! (Ένα 
φίλεμα, κύριε, ένα καλό φίλεμα!)

— Να σε πάρ’ ο διάολος, είπε ο Γκρεγκουάρ, κι εμένα μαζί 
σου, αν σκαμπάζω τι θέλεις να πεις!

Και τράβηξε τον δρόμο του.
Παραπέρα συνάντησε έναν άλλον απ’ αυτούς τους πλανό-

διους σωρούς και τον περιεργάστηκε. Ήταν ένας σακάτης πάλι, 
κουτσός μαζί και κουλοχέρης, αλλά τόσο κουτσός και κουλο-
χέρης, ώστε το πολυσύνθετο σύστημα των δεκανικιών και των 
ξυλοπόδαρων που τον βαστούσαν σου έδιναν την εντύπωση μιας 
κινούμενης κρεβατωσιάς οικοδόμων. Ο Γκρεγκουάρ, που έρεπε 
στις ιδανικές και κλασικές παρομοιώσεις, τον σύγκρινε μέσα 
του με έμψυχο τρίποδα του Ηφαίστου.

Αυτός ο έμψυχος τρίποδας τον χαιρέτησε καθώς περνούσε, 
αλλά φέρνοντας το καπέλο του μπρος στο πιγούνι του Γκρε-
γκουάρ, σαν καμιά λεκάνη ξυρίσματος, και ξεφωνίζοντας στ’ 
αυτιά του:

— Σενιόρ καμπαλέρο, πάρα κομπράρ ουν πεντάζο ντε παν! 
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(Άρχοντά μου, δώσ’ μου ν’ αγοράσω ένα κομμάτι ψωμί!)
— Θαρρώ πως κι ετούτος μιλάει, είπε ο Γκρεγκουάρ. Μα η 

γλώσσα του έρχεται πολύ βαριά και θα ’ναι πιο τυχερός από 
μένα αν την καταλαβαίνει.

Έπειτα χτύπησε το μέτωπό του από μια απότομη αλλαγή 
σκέψης:

— Aλήθεια, τι διάβολο ήθελαν να πουν σήμερα νωρίς μ’ εκεί-
νο το Ε σ μ ε ρ ά λ δ α  τους;

Θέλησε να επιταχύνει το βήμα του. Αλλά για τρίτη φορά 
κατιτί τού έφραξε τον δρόμο. Αυτό το κάτι, ή μάλλον αυτός 
ο κάποιος, ήταν ένας τυφλός, ένας κοντός τυφλός μ’ οβραίικη 
φάτσα και γενειάδα, που, κουνώντας το ραβδί του σαν κουπί 
ένα γύρω του και ρυμουλκούμενος από ένα μεγαλόσωμο σκυλί, 
του μίλησε ρινόφωνα με ουγγρική προφορά:

— Φατσιτότε καριτάτεμ! (Κάνετε ελεημοσύνη!)
— Αυτός μάλιστα! είπε ο Πέτρος Γκρεγκουάρ. Να επιτέ-

λους κι ένας που μιλάει στην εκκλησιαστική γλώσσα. Πρέπει να 
δείχνω πολύ φιλεύσπλαχνος στην όψη για να μου ζητούν ελε-
ημοσύνη με την απενταρία που με δέρνει. Φίλε μου (πρόσθεσε 
στρέφοντας προς τον τυφλό), την περασμένη βδομάδα πούλησα 
το τελευταίο μου πουκάμισο. Δηλαδή, αφού καταλαβαίνεις μο-
νάχα τη γλώσσα του Κικέρωνα: Bέντιτι χεμπντομάντε νούπερ 
τράνσιτα μέαμ ούλτιμαμ κεμίσαμ.

Λέγοντας αυτό, γύρισε τη ράχη του στον τυφλό και τράβη-
ξε τον δρόμο του. Μα ο τυφλός άρχισε κι αυτός ν’ ανοίγει το 
βήμα ξοπίσω του, ενώ ο κουτσοπόδης κι ο κουλοχέρης έφτα-
σαν κι εκείνοι παρακοντά με μεγάλη βιασύνη, βροντώντας τα 
τσουμπλέκια και τις πατερίτσες στο λιθόστρωτο. Έπειτα, κι οι 
τρεις μαζί, σαλτάροντας με τούμπες στα χνάρια του άμοιρου 
Γκρεγκουάρ, άρχισαν να του ψέλνουν το τροπάρι τους:

— Kαριτάτεμ! μελωδούσε ο τυφλός.
— Λα μπουόνα μάντσια! ψαλμωδούσε ο κουλοχέρης.
Κι ο κουτσός έπαιρνε ψηλά τον αμανέ ανακράζοντας:
— Ουν πεντάζο ντε παν!
Ο Γκρεγκουάρ βούλωσε τ’ αυτιά του.
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— Ω, πύργε της Βαβέλ! αναφώνησε.
Άρχισε να τρέχει. Έτρεξε κι ο τυφλός. Έτρεξε κι ο κουτσός. 

Έτρεξε κι ο κουλός.
Έπειτα, όσο χωνόταν πιο μέσα στον δρόμο, βρύαζαν γύρω 

του κουλοί και κουτσοί και τυφλοί και μονόχειρες και μονόφθαλ-
μοι και λεπροί με τις πληγές τους, άλλοι βγαίνοντας από σπίτια, 
άλλοι από συνεχούμενα δρομάκια, άλλοι από φεγγίτες υπογείων, 
ουρλιάζοντας, βελάζοντας, σκληρίζοντας, όλοι κουτσά-στραβά, 
τουρλού-μπουρλού, χιμώντας προς το φως και βουτώντας μες 
στη λάσπη σαν τα σαλιγκάρια ύστερα απ’ τη βροχή.

Ο Γκρεγκουάρ, που τον ακολουθούσαν πάντα οι τρεις διώχτες 
του και δεν καλοήξερε τι έμελλε να του συμβεί, βάδιζε τρομαγ-
μένος ανάμεσα στους άλλους, παρακάμπτοντας τους κουτσούς, 
δρασκελώντας τους κουλούς, με τα πόδια του πεδικλωμένα μες 
σ’ εκείνη την πήχτρα σακάτηδων, όπως ο εγγλέζος καπετάνιος 
που βούλιαξε μες σ’ ένα κοπάδι καβουριών.

Του πέρασε απ’ τον νου να δοκιμάσει να γυρίσει ξοπίσω. Μα 
ήταν πολύ αργά τώρα. Όλο αυτό το ασκέρι τον είχε αποκλείσει 
από πίσω και οι τρεις ζητιάνοι τον κρατούσαν. Τράβηξε λοιπόν 
μπροστά, σπρωγμένος ταυτόχρονα απ’ αυτό το ακράτητο κύμα, 
απ’ τον φόβο κι από μια ζάλη που όλ’ αυτά τού παρουσίαζε 
σαν ένα όνειρο φριχτό.

Τέλος, έφτασε στην άκρη του δρόμου. Αυτός κατάληγε σε μια 
απέραντη πλατεία όπου χιλιάδες σκόρπια φώτα τρεμόπαιζαν 
στη μουντή καταχνιά της νύχτας. Ο Γκρεγκουάρ όρμησε προς 
τα κει, ελπίζοντας να ξεφύγει με τη γρηγοράδα του απ’ τα τρία 
ανάπηρα σκιάχτρα που είχαν πιαστεί από πάνω του.

— Όντε βας, όμπρε;7 φώναξε ο κουλός πετώντας τα δεκανί-
κια και τρέχοντας πίσω με τις γερότερες άντζες που δρασκέλι-
σαν ποτέ με κανονικότατο βήμα το πλακόστρωτο του Παρισιού.

Στο μεταξύ ο κουτσοπόδης, ολόρθος κι αυτός στα πόδια του, 
φόρεσε στο κεφάλι του Γκρεγκουάρ τη βαριά σιδερόντυτη τσανάκα 
του, ενώ ο τυφλός τον κοίταζε κατάματα με αστραφτερό βλέμμα.

7. Ισπανικά: «πού πηγαίνεις, άνθρωπε;»
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— Πού είμαι; έκαμε ο ποιητής τρομαγμένος.
— Στην Αυλή των Θαυμάτων, αποκρίθηκε ένα τέταρτο σκιά-

χτρο που τους είχε διπλαρώσει στο μεταξύ.
— Μα το ναι, ξαναείπε ο Γκρεγκουάρ, βλέπω τυφλούς με 

ανοιχτά μάτια και κουτσούς να τρέχουν με τα τέσσερα. Μα 
πού είναι ο Σωτήρας;

Tου αποκρίθηκαν μ’ ένα απαίσιο χάχανο.
Ο φτωχός ποιητής έριξε τα βλέμματα γύρω του. Βρισκόταν 

πραγματικά σ’ εκείνη την επίφοβη Αυλή των Θαυμάτων,8 όπου 
ποτέ δε είχε εισχωρήσει τέτοια ώρα τίμιος άνθρωπος. Ήταν ο 
μαγικός κύκλος όπου οι αξιωματούχοι του δικαστηρίου και οι 
αστυνομικοί κλητήρες που θ’ αποτολμούσαν να εισχωρήσουν 
αφανίζονταν διαλυμένοι. Ήταν η πόλη των κλεφτών, μια φρικα-
λέα κρεατοελιά στο πρόσωπο του Παρισιού. Ήταν ο οχετός απ’ 
όπου κυλούσε κάθε πρωί και καταστάλαζε κάθε νύχτα αυτός 
ο χείμαρρος της διαφθοράς, της ζητιανιάς και της αλητείας, 
που ξεχειλίζει πάντα στους δρόμους των πρωτευουσών. Ήταν 
η τερατώδης κυψέλη όπου γύριζαν το βράδυ με τη λεία τους 
όλοι οι κηφήνες της οργανωμένης κοινωνίας. Ήταν το ψευτονο-
σοκομείο όπου ο τσιγγάνος, ο αποσχηματισμένος καλόγερος, ο 
ναυαγισμένος φοιτητής, τα ρεμάλια όλων των Εθνών –Ισπανοί, 
Ιταλοί, Γερμανοί– όλων των θρησκειών –εβραίοι, χριστιανοί, 
μωαμεθανοί, ειδωλολάτρες– γεμάτοι τεχνητές πληγές, ζητιάνοι 
την ημέρα, μεταμορφώνονταν τη νύχτα σε ληστές. Ήταν, με δυο 
λόγια, το απέραντο βεστιάριο όπου ντύνονταν και ξεντύνονταν 
εκείνη την εποχή όλοι οι ηθοποιοί αυτού του αιώνιου δράματος 
που παίζουν στους δρόμους του Παρισιού η κλεψιά, η πορνεία 
και ο φόνος.

Ήταν μια πολύ ευρύχωρη πλατεία, ακανόνιστη και κατα-
στρωμένη, όπως όλες οι πλατείες του τότε Παρισιού. Εδώ κι 
εκεί έλαμπαν φωτιές, που γύρω τους μυρμήγκιαζαν παράξενες 
παρέες. Όλοι πήγαιναν πέρα δώθε και ξεφώνιζαν. Άκουγες γέλια 

8. Στην περιγραφή του εδώ για την Αυλή των Θαυμάτων, ο Ουγκώ ακολουθεί 
τον Σωβάλ, χωρίς βέβαια να ξεχνάει και τον «Ζυλ Μπλα».
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διαπεραστικά, σκουξίματα παιδιών, φωνές γυναικείες. Τα χέ-
ρια, τα κεφάλια αυτού του πλήθους, μαύρα σε φωτεινό βάθος, 
πρόβαλλαν επάνω του χίλιες δυο αλλόκοτες κινήσεις.

Κάθε τόσο, στο έδαφος όπου σιγότρεμε η ανταύγεια απ’ τις 
πυρές, μαζί με μεγάλες σκιές ακαθόριστες, έβλεπες να περνά-
ει κι ένας σκύλος που έμοιαζε με άνθρωπο, ή ένας άνθρωπος 
που έμοιαζε με σκύλο. Τα όρια ανάμεσα στις ράτσες και στα 
ζωικά είδη λες κι εξαφανίζονταν σ’ αυτήν την τραγελαφική 
πόλη. Άντρες, γυναίκες, ζώα, ηλικία, φύλο, υγεία, αρρώστια, όλα 
φαίνονταν σαν να ήταν κοινά σ’ αυτόν τον λαό. Όλα έδειχναν 
ανταμικά, ανάμεικτα, μπερδεμένα, αλληλομπλεγμένα. Κι ο κα-
θένας τους είχε να κάμει σε όλα.

Το αδύνατο και τρεμουλιάρικο αντιφέγγισμα από τις φωτιές 
άφηνε τον Γκρεγκουάρ να διακρίνει, μέσ’ απ’ τη σαστιμάρα 
του, ολόγυρα στην απέραντη πλατεία, έναν αποτροπιαστικό 
περίγυρο από παλιά σπίτια που οι σαρακωμένες, ζαρωμένες, 
ρικνωμένες προσόψεις τους, μ’ έναν δυο φωτισμένους φεγγίτες 
η καθεμιά τους, του φαίνονταν εκεί στα σκοτεινά σαν πελώρια 
κεφάλια γριάδων, βαλμένα κυκλικά, τερατώδη και κατσούφικα, 
που κοίταζαν το πανδαιμόνιο μισοκλείνοντας τα μάτια.

Ήταν σαν ένας νέος κόσμος, άγνωστος, κακόμορφος, χαμό-
συρτος, μυρμηγκιαστός, ασύλληπτος.

Ο Γκρεγκουάρ, όλο και πιο τρομαγμένος, πιασμένος απ’ τους 
τρεις ζητιάνους σαν ανάμεσα σε τρεις τανάλιες, παραζαλισμένος 
από πλήθος άλλων προσώπων που βοσκούσαν και γάβγιζαν 
ολόγυρά του, ο κακότυχος Γκρεγκουάρ παιδευόταν να συγκε-
ντρώσει το μυαλό του για να θυμηθεί αν ήταν Σάββατο (ημέρα 
μαγειών). Μα οι προσπάθειές του ήταν μάταιες. Το νήμα της 
μνήμης και της σκέψης του είχε κοπεί. Αμφιβάλλοντας λοιπόν 
για όλα, αναποφάσιστος ανάμεσα σε ό,τι έβλεπε και σε ό,τι 
αισθανόταν, έθετε στον εαυτό του την εξής άλυτη ερώτηση:

— Αν είμαι εγώ, συμβαίνουν αυτά; Κι αν συμβαίνουν αυτά, 
είμαι εγώ;

Εκείνη τη στιγμή μια ευδιάκριτη κραυγή υψώθηκε μέσ’ απ’ 
την πολύβουη μάζωξη που τον τριγυρνούσε:
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— Να τον πάμε στον βασιλιά! Να τον πάμε στον βασιλιά!
— Παναγία Παρθένα! μουρμούρισε ο Γκρεγκουάρ. Βασιλιάς 

εδώ θα είναι κανένας τράγος.
— Στον βασιλιά! Στον βασιλιά! ξαναείπαν όλες οι φωνές.
Χυθήκαν απάνω του. Κοίταζαν ποιος να τον πρωτοσύρει. Μα 

οι τρεις ζητιάνοι δεν τον απολούσαν από τα χέρια τους και τον 
τραβούσαν από τους άλλους ουρλιάζοντας:

— Είναι δικός μας!
Το ανήμπορο κιόλας σωκάρδι του ποιητή παράδωσε την τε-

λευταία πνοή του σ’ εκείνον τον αγώνα.
Καθώς περνούσε μέσ’ απ’ την απαίσια πλατεία, η ζάλη του 

διαλύθηκε. Ύστερ’ από μερικά βήματα, του ξαναήρθε το αίσθη-
μα της πραγματικότητας. Άρχιζε να συνηθίζει στην ατμόσφαιρα 
του μέρους εκείνου. Τις πρώτες στιγμές, απ’ το ποιητικό του 
κεφάλι, ή ίσως, απλούστερα και πεζότερα, απ’ τ’ άδειο του 
στομάχι είχε ανεβεί ένας ατμός, για να το πούμε έτσι, που κα-
θώς απλώθηκε ανάμεσα στα πράγματα και σ’ αυτόν, τον άφηνε 
απλώς να θαμποβλέπει μες στη θολή καταχνιά του εφιάλτη, μες 
στα σκοτάδια των ονείρων που κάνουν όλα τα περιγράμματα 
να τρεμοπαίζουν, όλα τα σχήματα να μορφάζουν, που συσσω-
ρεύει τ’ αντικείμενα σε υπέρμετρα αθροίσματα, εξογκώνοντας 
τα πράγματα σε φόβητρα και τους ανθρώπους σε σκιάχτρα.

Σιγά σιγά, αυτήν την παραίσθηση τη διαδέχτηκε ένα κοί-
ταγμα λιγότερο παραλογισμένο, λιγότερο μεγεθυντικό. Γύρω 
του φώτιζε τώρα η πραγματικότητα, τον χτυπούσε κατάματα, 
σκόνταφτε στα πόδια και γκρέμιζε λίγη λίγη όλη την αποτρόπαιη 
ποιητικότητα που του φάνηκε στην αρχή πως τον περιστοίχιζε. 
Αναγκάστηκε να παρατηρήσει πως δε βάδιζε στη Στύγα, αλλά 
μέσα στη λάσπη, πως δεν τον τριγύριζαν δαιμόνιοι, αλλά κλέ-
φτες, πως δεν κρινόταν η ψυχή του, αλλά μόνο η ζωή του (αφού 
του έλειπε εκείνος ο πολύτιμος συμβιβαστής που μεσολαβεί τόσο 
αποτελεσματικά μεταξύ του κακοποιού και του τίμιου ανθρώ-
που: το βαλάντιο). Τέλος, εξετάζοντας αυτό το ζουρλοπανήγυρο 
από πιο κοντά και με περισσότερη ψυχραιμία, βρέθηκε από 
δαιμονοσύναξη σε καταγώγιο.
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Η Αυλή των Θαυμάτων ήταν πραγματικά ένα καταγώγιο, 
αλλά ένα καταγώγιο ληστών, κατακόκκινο από κρασί όσο κι 
από αίμα.

Το θέαμα που ξεπρόβαλε στα μάτια του, όταν η κουρελο-
συνοδεία του τον έβγαλε τέλος στο τέρμα της διαδρομής του, 
δεν ήταν κατάλληλο να τον επαναφέρει στην ποίηση της κό-
λασης. Ήταν περισσότερο από κάθε φορά η πεζή και ζωώδης 
πραγματικότητα του καπηλειού. Αν δεν ήμασταν στον δέκατο 
πέμπτο αιώνα, θα λέγαμε πως ο Γκρεγκουάρ είχε κατεβεί από 
τον Μιχαήλ Άγγελο στον Καλλό.

Γύρω από μια μεγάλη φωτιά που έκαιγε σε μια ευρύχωρη 
στρογγυλή πλάκα και που οι φλόγες της τύλιγαν τα κοκκινι-
σμένα ποδαρικά μιας πυροστιάς άδειας για την ώρα, μερικά 
σαρακωμένα τραπέζια ήταν στημένα εδώ κι εκεί, κουτουρού, 
χωρίς ούτε ο κατώτερος παραγιός γεωμέτρης να καταδεχτεί να 
τα συναρμόσει στο ίδιο ύψος ή να φροντίσει τουλάχιστο να μη 
σχηματίζουν τόσο άβολες γωνίες.

Απάνω σ’ αυτά τα τραπέζια έλαμπαν μερικές κανάτες ξέ-
χειλες από κρασί και μπίρα και γύρω απ’ αυτές τις κανάτες 
ήταν συναγμένα πλήθος βακχικά πρόσωπα, κατακόκκινα απ’ 
το κρασί και τη φωτιά. Ήταν ένας με μεγάλη κοιλιά κι εύθυ-
μη φάτσα, που φιλούσε ηχηρά μια γυναίκα του δρόμου παχιά 
κι εύσαρκη. Ήταν κι ένας ψευτοστρατιώτης, ένας που ξηγιό-
ταν σπαθί, όπως λέγαν στα μάγκικα, που έλυνε σφυρίζοντας 
τους επίδεσμους της ψεύτικης πληγής του για να ξεμουδιάσει 
το γερό και δυνατό γόνατό του, το φασκιωμένο απ’ το πρωί 
σε χίλιες δυο λουρίδες, Αντίστροφα απ’ αυτούς καθόταν ένας 
φιλάσθενος που μ’ ένα χορτάρι9 και μ’ αίμα βοδιού ετοίμαζε 
το «πληγιασμένο πόδι» του για την άλλη μέρα. Δυο τραπέζια 

9. Ο Σωβάλ διηγιέται, πώς με το «χελιδόνι» (την «πόα χελιδονία», που την 
είχαν για θεραπευτικό βότανο, γι’ αυτό και την έλεγαν «χόρτο για τα 
χελώνια») και μ’ αίμα βοδιού, μερικοί αλήτες κατάφερναν να δώσουν 
στη γάμπα τους όψη πραγματικά φριχτή. Την έλεγαν «γάμπα του Θεού», 
προσθέτει ο ίδιος. «Το φιάξιμό της ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία στον κόσμο 
των αλητών» κι έφερνε μεγάλη υπόληψη στον μάστορη που το κατάφερνε.
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παραπέρα, ένας μακρυγένης, με τέλεια περιβολή προσκυνητή 
των Αγίων Τόπων, σιγόλεγε τα κάλαντα της Αγίας Ελένης, χω-
ρίς να ξεχνάει την ψαλμωδία και τη ρινοφωνία. Παρέκει ένας 
νεαρός λυσσογιατρεμένος έπαιρνε μαθήματα σεληνιασμού από 
έναν γέρο σεληνιασμένο που του μάθαινε την τέχνη να βγάζει 
αφρούς μασώντας ένα κομμάτι σαπούνι. Δίπλα ξεφούσκωνε ένας 
υδρωπικός κι έκανε να βουλώνουν τη μύτη του τέσσερες πέντε 
κλεφταρούδες που διαφιλονικούσαν στο ίδιο τραπέζι ένα παιδά-
κι που το είχαν αρπάξει αποβραδίς. Όλα αυτά ήταν επεισόδια 
που ύστερα από δυο αιώνες «φάνηκαν τόσο κωμικά στην Αυλή 
–λέει ο Σωβάλ– ώστε χρησίμεψαν για διασκέδαση του βασιλιά 
και ως εισαγωγή στο βασιλικό χορόδραμα Η  Ν ύ χ τ α , που 
ήταν διαιρεμένο σε τέσσερα μέρη και χορεύτηκε στο θέατρο 
Πτι Μπουρμπόν». «Ποτέ –προσθέτει ένας αυτόπτης μάρτυρας 
του 1653– οι απρόοπτες μεταμορφώσεις της Αυλής των Θαυ-
μάτων δεν αναπαραστάθηκαν πιο πετυχημένα. Ο Μπενσεράντ 
μάς προετοίμασε γι’ αυτό με αρκετά χαριτόβρυτους στίχους».

Παντού αντηχούσαν χοντρά γέλια και άσεμνα τραγούδια. Κα-
θένας έκανε του κεφαλιού του, μιλώντας στη διάλεκτό του και 
βλαστημώντας χωρίς ν’ ακούει τον διπλανό του. Τσούγκριζαν 
τις κανάτες, κι απ’ το τσούγκρισμα των κανατιών προέρχονταν 
καβγάδες, κι οι κομματιασμένες κανάτες προκαλούσαν ξέσκισμα 
των κουρελιών.

Ένα μεγάλο σκυλί, καθισμένο στην ουρά του, κοιτούσε τη 
φωτιά. Σ’ αυτήν τη βαβυλωνία ήταν ανακατεμένα και μερικά παι-
διά: Το αρπαγμένο παιδάκι, που έκλαιγε και φώναζε. Ένα άλλο, 
στρουμπουλό αγόρι τέσσερων χρονών, καθιστό με κρεμασμένα 
τα γόνατα σ’ έναν πανύψηλο πάγκο, που το τραπέζι τού έφτανε 
ως το πιγούνι και δεν έλεγε λέξη. Ένα τρίτο που μάζευε σοβαρά 
με το δάχτυλό του στο τραπέζι το λιωμένο ξίγκι που έτρεχε από 
ένα αλειμματοκέρι. Κι ένα τελευταίο, μικρούλικο, καθισμένο ανα-
κούρκουδα στη λάσπη, σχεδόν εξαφανισμένο μέσα σ’ ένα κακάβι 
που το έξυνε στον πάτο μ’ ένα κεραμίδι κι απ’ το οποίο έβγαζε 
έναν ήχο που μπρος του θα ωχριούσε ο Στραντιβάριους.

Κοντά στη φωτιά ήταν ένα βαρέλι και πάνω στο βαρέλι ένας 
ζητιάνος. Αυτός ήταν ο βασιλιάς απάνω στον θρόνο του.
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Οι τρεις που βαστούσαν τον Γκρεγκουάρ τον οδήγησαν μπρο-
στά στο βαρέλι, κι όλο εκείνο το πανδαιμόνιο σώπασε για μια 
στιγμή, εκτός απ’ το κακάβι όπου ήταν χωμένο το παιδί.

Ο Γκρεγκουάρ δεν τολμούσε ν’ ανασάνει ούτε να σηκώσει 
τα μάτια του.

— Όμπρε, κουίτα του σομπρέρο (Άνθρωπε, βγάλε το καπέλο 
σου), του είπε ένας απ’ τους τρεις αχρείους που τον κρατούσαν.

Και πριν καταλάβει τι του ζητούσαν, ο άλλος τον είχε ξεκα-
πελώσει. Ο σκούφος του ήταν άθλιος, αλήθεια, μα χρήσιμος ακό-
μα για μια μέρα με ήλιο ή βροχερή. Ο Γκρεγκουάρ αναστέναξε.

Στο μεταξύ, ο βασιλιάς τού μίλησε απ’ το ύψος του καδιού 
του.

— Ποιος είν’ αυτός ο κουτεντές;
O Γκρεγκουάρ ανασκίρτησε. Αυτή η φωνή, αν και τονισμένη 

απειλητικά, του θύμισε μιαν άλλη φωνή που το ίδιο πρωί είχε 
δώσει το πρώτο πλήγμα στο μυστήριό του ρινοφωνώντας στο 
ακροατήριο: «Ψυχικό, Χριστιανοί!» Σήκωσε το κεφάλι του. Ήταν 
πραγματικά ο Κλοπέν Τρουιφού.

Ο Κλοπέν Τρουιφού, φορώντας τα βασιλικά του εμβλήματα, 
δεν είχε ούτ’ ένα κουρέλι λιγότερο, ούτ’ ένα περισσότερο. Η 
πληγή του στο μπράτσο δεν υπήρχε πια. Βαστούσε στο χέρι του 
έναν βούρδουλα με λουρίδες από άσπρο πετσί, από κείνους που 
χρησιμοποιούσαν οι αστυνομικοί κλητήρες για να περιορίζουν 
το πλήθος, και που τους λέγανε «χταπόδια». Στο κεφάλι του 
φορούσε ένα είδος κυκλικού καλύμματος κλειστού από πάνω. 
Μα ήταν δύσκολο να ξεχωρίσεις αν ήταν καπέλο με κόθρο για 
παιδί ή στέμμα βασιλιά, τόσο πολύ έμοιαζαν αυτά τα δυο.

Στο μεταξύ, ο Γκρεγκουάρ, χωρίς να ξέρει γιατί, ξανάνιωσε 
κάποια ελπίδα αναγνωρίζοντας στο πρόσωπο του βασιλιά της 
Αυλής των Θαυμάτων τον καταραμένο ζητιάνο της μεγάλης 
αίθουσας.

— Κύριε..., τραύλισε. Ευγενέστατε... Μεγαλειότατε... Πώς 
πρέπει να σας αποκαλέσω; είπε στο τέλος, φτάνοντας στο κο-
ρυφαίο σημείο της ανιούσας του και μη ξέροντας πώς ν’ ανέβει 
άλλο ούτε πώς να κατέβει από κει.
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— Ευγενέστατο, μεγαλειότατο ή σύντροφο, λέγε με όπως 
σου αρέσει. Αλλά ξεμπέρδευε γρήγορα. Τι έχεις να πεις για 
υπεράσπισή σου;

«Για υπεράσπισή μου! σκέφθηκε ο Γκρεγκουάρ. Αυτό δεν 
μου καλαρέσει».

Συνέχισε ψελλίζοντας:
— Είμαι αυτός που σήμερα πρωί...
— Μα τα νύχια του διαβόλου! τον έκοψε στη μέση ο Κλο-

πέν. Τ’ όνομά σου, κουτεντέ, και τίποτε παραπάνω. Άκου. Εδώ 
πέρα βρίσκεσαι μπροστά σε ισχυρούς κηδεμόνες: Εμένα, τον 
Κλοπέν Τρουιφού, βασιλιά της Θούνης,10 διάδοχο του μεγάλου 
Τρυποσάκουλου, ανώτατον αυθέντη στο βασίλειο της μαγκιάς. 
Τον Ματθία Ουγκαντί Σπικαλή, ρήγα της Αιγύπτου και της 
Βοημίας,11 αυτόν τον γέρο κιτρινιάρη που βλέπεις εκεί με την 
μπόλια στο κεφάλι του. Και τον Γουλιέλμο Ρουσσώ, αυτοκρά-
τορα της Γαλιλαίας12, αυτόν τον χοντρό που δε μας ακούει και 
που χαϊδολογάει μια ξεδομένη. Εμείς είμαστε οι δικαστές σου. 
Μπήκες στο βασίλειο της μαγκιάς χωρίς να είσαι μάγκας. Κα-
ταπάτησες τα προνόμια της πόλης μας. Πρέπει να τιμωρηθείς 
γι’ αυτό, εκτός αν είσαι της ζούλας, της χούφτας ή της τούμπας, 
δηλαδή, στη διάλεκτο των τίμιων ανθρώπων, κλέφτης, ζητιάνος 
ή αλήτης. Είσαι τίποτ’ απ’ αυτά; Εξηγήσου. Δήλωσέ μας τους 
τίτλους σου.

10. Βασιλιάς της Θούνης: ένα ακόμα όνομα του «Μεγάλου Τρυποσάκουλου», 
ανώτατου άρχοντα των αλητών.

11. Πρβλ. Σωβάλ: «Η πρώτη συντροφιά από αλήτες, που την αποτελούσαν 
ένας δούκας, ένας κόμης και δέκα ακόλουθοι, έφθασε στο Παρίσι στις 17 
Αυγούστου 1427 από την Κάτω Αίγυπτο». Τις λέξεις «Μποέμ» (Βοημός, 
αλλά και Τσιγγάνος) και «Αιγύπτιος» τις μεταχειρίζονταν τότε σαν συ-
νώνυμες.

12. Καμιά σχέση δεν είχε η «αυτοκρατορία της Γαλιλαίας» (ένωση του κατω-
τέρου προσωπικού του Γενικού Ελεγκτηρίου) με την Αυλή των Θαυμάτων, 
όπου ο συγγραφέας, από λάθος πάλι, ανακατεύει και τους Αιγύπτιους. 
Δικαιολογείται ίσως από το γεγονός, ότι στον Σωβάλ τα κεφάλαια για 
τους Αιγύπτιους και για την Αυλή των Θαυμάτων έρχονται το ένα αμέσως 
μετά το άλλο.
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— Αλίμονο! απάντησε ο Γκρεγκουάρ. Δεν έχω αυτήν την τιμή. 
Εγώ είμαι ο συγγραφέας...

— Φτάνει αυτό, ξαναείπε ο Τρουιφού, χωρίς να τον αφήσει 
ν’ αποτελειώσει. Θα κρεμαστείς. Απλούστατα, αξιότιμοι κύριοι 
αστοί! Όπως μεταχειρίζεστε εσείς τους δικούς μας εκεί πέρα, 
το ίδιο μεταχειριζόμαστε κι εμείς τους δικούς σας εδώ. Τον 
νόμο που εφαρμόζετε στους αλήτες, σας τον εφαρμόζουν κι 
αυτοί. Εσείς φταίτε αν είναι σκληρός. Πρέπει κάπου κάπου να 
στραβομουτσουνιάζει και κανένας τίμιος άνθρωπος πάνω απ’ 
τη θηλιά του καναβόσκοινου: έτσι το πράγμα γίνεται τιμητικό. 
Λοιπόν, φίλε, μοίρασε ανοιχτόκαρδα την κουρελαρία σου στις 
κυράδες από δω. Θα σε κρεμάσω για να κάνουν γούστο οι 
αλήτες μου και θα δώσεις το πουγκί σου για να πιουν στην 
υγειά σου. Αν έχεις να πεις τίποτε πατερμά, να, εκεί μέσα στο 
γουδί μας είν’ ένα πέτρινο άγαλμα του Υψίστου που το κλέψαμε 
απ’ τον Αϊ-Πέτρο των Βουκόλων. Έχεις τέσσερα λεπτά για να 
ξεφορτωθείς την ψυχή σου.

Η δημηγορία ήταν καταπληκτική.
— Ωραία τα ’πε, μα την πίστη μου! Ο Κλοπέν Τρουιφού 

κηρύττει σαν κανένας παναγιότατος πάπας! φώναξε ο αυτοκρά-
τορας της Γαλιλαίας σπάζοντας το λαγήνι του για να στηρίξει 
το τραπέζι του με τα συντρίμμια.

— Σεπτοί αυτοκράτορες και βασιλιάδες, είπε ο Γκρεγκουάρ 
με ψυχραιμία (γιατί δεν ξέρω πώς είχε ξαναβρεί το θάρρος του 
και μιλούσε αποφασιστικά), δεν θα το σκέφτεστε στα σοβαρά. 
Εγώ λέγομαι Πέτρος Γκρεγκουάρ κι είμαι ο ποιητής που του 
παραστήσαν σήμερα ένα ηθικολογικό δράμα στη μεγάλη αίθου-
σα του Δικαστηρίου.

— Α, του λόγου σου είσαι! είπε ο Κλοπέν. Ήμουν εκεί, μα 
την κόλαση! Ε, λοιπόν, βλάμη! Είναι λόγος, επειδή μας ζάλισες 
το πρωί, να μην κρεμαστείς το βράδυ;

«Δύσκολα θα τη γλιτώσω», σκέφτηκε ο Γκρεγκουάρ. Όμως 
επιχείρησε ακόμα μια προσπάθεια.

— Δεν καταλαβαίνω, είπε, γιατί να μη γίνονται δεχτοί κι 
οι ποιητές μεταξύ των αλητών. Και όμως, ο Αίσωπος ήταν 



180 ΒΙΚΤΩΡ ΟΥΓΚΩ

άνθρωπος του δρόμου. Ο Όμηρος ήταν ζητιάνος. Ο Ερμής ήταν 
κλέφτης...

Ο Κλοπέν τον σταμάτησε:
— Θαρρώ πως κοιτάς να μας ρίξεις στάχτη στα μάτια με 

τα περιγραμμάτου σου. Έλα, στάσου να σε κρεμάσουμε, κι ας 
λείπουν τα καμώματα!

— Συγνώμην, εκλαμπρότατε βασιλιά της Θούνης, απάντησε ο 
Γκρεγκουάρ διεκδικώντας το έδαφος πιθαμή με πιθαμή. Αξίζει 
τον κόπο... Μια στιγμή... Ακούστε με... Δε θα με καταδικάσετε 
χωρίς να μ’ ακούστε...

Η κακόμοιρη φωνή του σκεπάζονταν, πραγματικά, απ’ τον 
σαματά που γινόταν γύρω του. Το μικρό παιδί γρατζούνιζε το 
κακάβι του με περισσότερο ζήλο από κάθε φορά. Και σαν να 
μην έφταναν τ’ άλλα, μια γριά ήρθε κι απίθωσε απάνω στην 
καμένη πυροστιά ένα τηγάνι γεμάτο λίπος που ξεπετούσε στη 
φωτιά μ’ έναν ήχο ίδιον με τις κραυγές ενός τσούρμου παιδιών 
ξοπίσω από μασκαράδες.

Στο μεταξύ, ο Κλοπέν Τρουιφού φάνηκε να συσκέπτεται 
για μια στιγμή με τον ρήγα της Αιγύπτου και τον αυτοκράτορα 
της Γαλιλαίας, που ήταν μεθυσμένοι τύφλα. Έπειτα φώναξε 
διάτορα: «Σιωπή!», κι επειδή το κακάβι και το τηγάνι δεν τον 
άκουγαν, αλλά συνέχιζαν τη δυωδία τους, πήδηξε κάτω απ’ το 
βαρέλι του, έδωσε μια κλοτσιά στο κακάβι, που κύλησε δέκα 
βήματα πέρα μαζί με το παιδί, άλλη μια κλοτσιά στο τηγάνι, 
που όλο του το λίπος χύθηκε μες στη φωτιά, και ξανανέβηκε 
επιβλητικά στον θρόνο του, χωρίς να νοιάζεται ούτε για τα πνιγ-
μένα κλάματα του παιδιού ούτε για τις μουρμούρες της γριάς 
που το δείπνο της διαλυόταν σε ωραία άσπρη φλόγα.

Ο Τρουιφού έκαμε ένα νόημα και ο ρήγας, ο αυτοκράτορας, 
τα πρωτοπαλίκαρα κι οι παρακεντέδες παρατάχτηκαν ολόγυ-
ρά του σε σχήμα πετάλου, που στο κέντρο του βρισκόταν ο 
Γκρεγκουάρ, πάντα σφιχτοδεμένος. Ήταν ένα ημικύκλιο από 
κουρέλια, ξεφτίδια, ψευτοστολίδια, κονταρόξυλα, μπαλτάδες, 
πόδια που τρίκλιζαν απ’ το μεθύσι, χοντρά γυμνά μπράτσα, 
βρόμικες φάτσες, ναρκωμένες κι αποκτηνωμένες.
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Στη μέση απ’ αυτήν τη στρογγυλή τράπεζα της αλητείας ο 
Κλοπέν Τρουιφού, σαν δόγης αυτής της συγκλήτου, σαν βασιλιάς 
αυτών των ομοτίμων, σαν πάπας αυτού του κογκλαβίου, δέσπο-
ζε, πρώτα πρώτα απ’ το ύψος του βαρελιού του, έπειτα κι εγώ 
δεν ξέρω με τι το αγέρωχο, το άγριο και το τρομερό, που έκανε 
τα ματόφυλλά του να σπιθοβολούν και που μετρίαζε κάπως 
απάνω στην ανήμερη κατατομή του τον ζωώδη τύπο της αλήτι-
κης ράτσας του. Λες κι ήταν ένας κάπρος ανάμεσα σε χοίρους.

— Άκου, είπε στον Γκρεγκουάρ χαϊδεύοντας το δύσμοιρο 
πιγούνι του με το ροζιάρικο χέρι του. Δε βλέπω για ποιο λόγο 
να μην κρεμαστείς. Είναι αλήθεια πως αυτό φαίνεται να σε 
αποτροπιάζει. Μα είναι απλούστατο, μόνο που δεν το ’χετε 
συνηθίσει εσείς οι αστοί. Έχετε σχηματίσει υπερβολική ιδέα γι’ 
αυτό. Μα στο κάτω της γραφής εμείς δε θέλουμε το κακό σου. 
Υπάρχει ένας τρόπος να τη σκαπουλάρεις για την ώρα. Θέλεις 
να γίνεις δικός μας;

Μπορείτε να κρίνετε τι εντύπωση προξένησε αυτή η πρόταση 
στον Γκρεγκουάρ, που έβλεπε τη ζωή να τον αφήνει κι άρχιζε 
να την εγκαταλείπει. Τώρα πιάστηκε απ’ αυτήν μ’ όλη του τη 
δύναμη.

— Φυσικά θέλω, και πολύ ευχαρίστως, απάντησε.
— Δέχεσαι, εξακολούθησε ο Κλοπέν, να σε κατατάξουμε στην 

κατηγορία της δίκοπης λεπίδας;
— Tης δίκοπης λεπίδας, γιατί όχι; αποκρίθηκε ο Γκρεγκουάρ.
— Ομολογείς τον εαυτό σου μέλος της αφορολόγητης πολι-

τείας;
— Της αφορολόγητης πολιτείας.
— Υπήκοο του βασιλείου της μαγκιάς;
— Toυ βασιλείου της μαγκιάς.
— Αλήτη;
— Aλήτη.
— Ολόψυχα;
— Ολόψυχα.
— Σε προειδοποιώ, συνέχισε ο βασιλιάς, πως δεν πρόκειται 

να μείνεις και πάλι ακρέμαστος.
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— Διάβολε! έκαμε ο ποιητής.
— Μονάχα, εξακολούθησε ατάραχος ο Κλοπέν, θα κρεμαστείς 

αργότερα, με μεγαλύτερη παράτα και μ’ έξοδα της προκομμέ-
νης πόλης των Παρισίων, σε μια ωραία κρεμάλα κι από τίμιους 
ανθρώπους. Είναι κι αυτό μια παρηγοριά.

— Συμφωνώ μαζί σας, αποκρίθηκε ο Γκρεγκουάρ.
— Υπάρχουν κι άλλες ωφέλειες. Ως μέλος της αφορολόγητης 

πολιτείας, δε θα ’χεις να πληρώνεις ούτε για λάσπες ούτε για 
φτωχούς ούτε για φανάρια, όπως είναι υποχρεωμένοι να κάμουν 
οι αστοί του Παρισιού.

— Έτσι να γίνει, είπε ο ποιητής. Δέχομαι. Γίνομαι αλήτης, 
μάγκας, δίκοπη λεπίδα, ό,τι θέλετε. Κι ήμουν όλ’ αυτά από πριν 
κυρ βασιλιά της Θούνης, γιατ’ είμαι φιλόσοφος. Και «όμνια ιν 
φιλοζόφια, όμνες ιν φιλόζοφο κοντινέντουρ», όπως ξέρετε (όλα 
περιέχονται μέσα στη φιλοσοφία, και όλοι μέσα στον φιλόσοφο).

Ο βασιλιάς της Θούνης σούφρωσε τα φρύδια.
— Για ποιον με περνάς, βρε βλάμη; Τι οβραίικα της Ουγγα-

ρίας μού τσαμπουνάς εδώ πέρα; Εγώ δεν έχω ιδέα απ’ αυτήν 
τη γλώσσα. Το να ’σαι λωποδύτης, δεν πά’ να πει πως είσαι 
κι οβριός. Εγώ ούτε κλέβω καν. Στέκομαι πιο ψηλά: σκοτώνω. 
Κοψολαίμης, ναι. Μα δεν αρπάζω πουγκιά.

Ο Γκρεγκουάρ προσπάθησε να ψιθυρίσει κάποια δικαιολογία 
ανάμεσα σ’ εκείνα τα κοφτά λόγια που πετιόνταν όλο και πιο 
απότομα απ’ τον θυμό.

— Να με συμπαθάτε, εκλαμπρότατε. Αυτά δεν είναι εβραϊκά, 
είναι λατινικά.

— Σου λέω, συνέχισε ο Κλοπέν με παραφορά, πως εγώ δεν 
είμαι οβραίος. Και, μα τη χάβρα των Ιουδαίων, θα διατάξω να 
σε κρεμάσουν, καθώς κι αυτόν τον κοντούλη χαχαμίκο που είναι 
τώρα κοντά σου και που ελπίζω να τον ιδώ μια μέρα καρφωμένο 
σε κανένα σαράφικο, σαν κάλπικη μονέδα που είναι!

Λέγοντας αυτά, έδειχνε με το δάχτυλο τον μικρόσωμο γενάτο 
ουγγροεβραίο που είχε πάρει από κοντά τον Γκρεγκουάρ με 
το «φατσιτότε καριτάτεμ» του και που, μην καταλαβαίνοντας 
άλλη γλώσσα απ’ τη δική του, έβλεπε μ’ έκπληξη να ξεσπάει 
απάνω του η κακοκεφιά του βασιλιά της Θούνης.
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Επιτέλους, ο εκλαμπρότατος Κλοπέν καταπραΰνθηκε.
— Ε, κουτεντέ! είπε στον ποιητή μας. Θέλεις λοιπόν να γίνεις 

αλήτης;
— Βεβαιότατα, απάντησε ο ποιητής.
— Δεν αρκεί μονάχα να θέλει κανείς, είπε ο δύστροπος Κλο-

πέν. Με την καλή θέληση δεν μπαίνει ούτ’ ένα κρεμμύδι πα-
ραπάνω στη σούπα, κι αυτή είναι καλή μονάχα για να πάει 
κανείς στον παράδεισο. Αλλά παράδεισος και μαγκιά είναι δυο 
πράγματα διαφορετικά. Για να γίνεις δεχτός ως μάγκας, πρέπει 
ν’ αποδείξεις πως είσαι άξιος για κάτι και γι’ αυτό πρέπει να 
ψαχουλέψεις το μαραφέτι.13

— Θα ψαχουλέψω ό,τι θέλετε, είπε ο Γκρεγκουάρ.
Ο Κλοπέν έκανε ένα νόημα. Μερικοί μάγκες αποσύρθηκαν 

από το κέντρο και ξαναγύρισαν σε λίγο. Κουβαλούσαν δυο 
στύλους που στην κάτω άκρη τους καταλήγαν σε δυο καρφω-
μένα σανίδια, με τα οποία στηρίζονταν εύκολα στο έδαφος. 
Στην απάνω άκρη των δυο στύλων προσάρμοσαν ένα οριζόντιο 
δοκάρι. Το όλο αποτέλεσε μια πολύ ωραία φορητή κρεμάλα, 
που ο Γκρεγκουάρ είχε την ευχαρίστηση να την ιδεί να στήνε-
ται μπροστά του μέσα σε λίγες στιγμές. Τίποτε δεν της έλειπε, 
ούτε καν το σκοινί που ταλαντεύονταν με χάρη αποκάτω απ’ 
το ξύλο της κορφής.

«Τι πάνε να κάμουν;» αναρωτήθηκε ο Γκρεγκουάρ με κά-
ποια ανησυχία.

Ένας ήχος από κουδουνάκια που άκουσε την ίδια στιγμή, 
έβαλε τέρμα στην αμηχανία του. Ήταν ένα ανδρείκελο που οι 
αλήτες το κρεμούσαν στο σκοινί απ’ τον λαιμό του, ένα είδος 
σκιάχτρου για τα πουλιά, ντυμένου στα κόκκινα και τόσο κατά-
φορτου από κουδούνια και κρόταλα, που θα μπορούσε κανείς 
να στολίσει μ’ αυτά τριάντα μούλες καστιλιάνικες.

13. Ο συγγραφέας ακολουθεί τον Σωβάλ και στην περιγραφή γι’ αυτή τη 
«δοκιμασία», όπου βλέπουμε, πώς ένας υποψήφιος έδινε εξετάσεις στην 
τέχνη του πορτοφολά. Μα «ξυλιές» δεν έπεφταν παρά μόνο αν αποτύ-
χαινε.
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Αυτά τ’ αμέτρητα κυπροκούδουνα αντήχησαν για λίγο στα 
σαλέματα του σκοινιού. Έπειτα έσβησε ο ήχος τους σιγά σιγά, 
και σώπασαν στο τέλος, όταν το ανδρείκελο ξαναβρήκε την 
ακινησία του κατά τον νόμο του εκκρεμούς που έχει αντικατα-
στήσει την κλεψύδρα και την αμμοδόχο.

Τότε ο Κλοπέν, δείχνοντας στον Γκρεγκουάρ ένα ετοιμόρροπο 
σκαμνί τοποθετημένο κάτω απ’ το ανδρείκελο:

— Ανέβα απάνω! του είπε.
— Διάβολε! έκαμε ο Γκρεγκουάρ. Θα σπάσω τον λαιμό μου 

αν πέσω. Το σκαμνί σας κουτσαίνει σαν δίστιχο του Μαρτιάλιου. 
Έχει τον ένα πόδα εξάμετρο και τον άλλο πεντάμετρο.

— Ανέβα! ξαναείπε ο Κλοπέν.
Ο Γκρεγκουάρ ανέβηκε στο σκαμνί και κατόρθωσε, όχι χω-

ρίς αρκετές ταλαντεύσεις του κεφαλιού και των χεριών του, να 
ξαναβρεί το κέντρο ισορροπίας του.

— Τώρα, εξακολούθησε ο βασιλιάς της Θούνης, στρίψε το δεξί 
σου πόδι γύρω απ’ την αριστερή σου άντζα και σήκω απάνω 
στις μύτες του αριστερού ποδιού.

— Εκλαμπρότατε, είπε ο Γκρεγκουάρ, επιμένετε απόλυτα να 
σπάσω κάποιο μέλος του σώματός μου.

Ο Κλοπέν κούνησε το κεφάλι του.
— Άκου, φίλε. Σαν πολλά μάς τα λες. Να με δυο λόγια ποια 

είναι η ουσία. Θα σηκωθείς, όπως σου είπα, στα νύχια του πο-
διού σου. Μ’ αυτόν τον τρόπο θα μπορέσεις να φτάσεις ως την 
τσέπη του ανδρείκελου. Θα ψαχουλέψεις και θα τραβήξεις ένα 
πουγκί που βρίσκεται εκεί. Κι αν το καταφέρεις αυτό χωρίς 
ν’ ακουστεί ο ήχος κανενός κουδουνιού, πάει καλά: θα γίνεις 
αλήτης. Έπειτα δεν μένει παρά να σου δίνουμε ξυλιές μια βδο-
μάδα στη σειρά.

— Ο Θεός να φυλάει! Δε θα μπορούσα να βαστάξω. Καλά, 
κι αν βροντήξουν τα κουδουνάκια;

— Τότε θα κρεμαστείς. Καταλαβαίνεις;
— Δεν καταλαβαίνω καθόλου, αποκρίθηκε ο Γκρεγκουάρ.
— Άκουσε ακόμα μια φορά. Θα ψαχουλέψεις το ανδρείκε-

λο και θα βουτήξεις το πουγκί του. Αν κουνηθεί έστω κι ένα 
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κουδούνι στο σούφρωμά σου, θα κρεμαστείς. Το κατάλαβες 
τώρα;

— Μάλιστα, είπε ο Γκρεγκουάρ. Το κατάλαβα. Κι ύστερα;
— Αν καταφέρεις να πάρεις το πουγκί χωρίς ν’ ακουστούν τα 

κουδουνάκια, τότε πια είσαι αλήτης και θα σε ξυλοφορτώνουν 
μια βδομάδα στη γραμμή. Τα κατάλαβες τώρα;

— Όχι, εκλαμπρότατε, πάλι δεν καταλαβαίνω. Ποιο το όφελος 
για μένα; Στη μια περίπτωση θα με κρεμάσουν, στην άλλη θα 
με σακατέψουν στο ξύλο.

— Και το να γίνεις αλήτης, ξαναείπε ο Κλοπέν, αυτό το περ-
νάς για μικρό πράμα; Για το συμφέρο σου θα σε δείρουμε, για 
να μην έχεις ανάγκη απ’ το ξύλο.

— Χίλια ευχαριστώ, απάντησε ο ποιητής.
— Ας ξεμπερδεύουμε λοιπόν, είπε ο βασιλιάς χτυπώντας το 

πόδι του απάνω στο βαρέλι που αντήχησε σαν ένα μεγάλο τα-
μπούρλο. Ψαχούλεψε το ανδρείκελο και να τελειώνουμε μαζί 
σου. Σε προειδοποιώ για τελευταία φορά πως αν ακούσω έστω 
κι ένα κουδουνάκι, στη θέση του ανδρείκελου θα βρεθείς εσύ.

Η σπείρα των μάγκηδων χειροκρότησε τα λόγια του Κλοπέν 
και τοποθετήθηκε κυκλικά γύρω απ’ την κρεμάλα μ’ ένα γέλιο 
τόσο άπονο, που ο Γκρεγκουάρ είδε πως τους διασκέδαζε τόσο 
πολύ, ώστε να φοβάται και το πιο χειρότερο απ’ αυτούς. Δεν 
του έμενε πια άλλη ελπίδα εκτός από την ελάχιστη πιθανότητα 
να πετύχει στο επίφοβο εγχείρημα που του είχε επιβληθεί.

Αποφάσισε ν’ αποτολμήσει, αλλ’ αφού θα έκανε πρώτα μια 
θερμή προσευχή στο ανδρείκελο που έμελλε ν’ απογυμνώσει και 
που θα ήταν πιο εύκολο να το συγκινήσει παρά τους αλήτες. 
Αυτή η μυριάδα των κουδουνιών με τα χάλκινα γλωσσίδια τους 
του φαίνονταν σαν ισάριθμα ανοιχτά στόματα από οχιές, έτοιμες 
να τσιμπήσουν και να σφυρίξουν.

— Ω! έλεγε ο Γκρεγκουάρ πολύ σιγά. Είναι δυνατόν η ζωή 
μου να κρέμεται απ’ την παραμικρή δόνηση του παραμικρού 
κουδουνιού; Ω, πρόσθετε με τα χέρια σταυρωμένα, μη κουδου-
νίσετε, κουδούνια! Μη λαλήσετε, κουδουνάκια!

Επιχείρησε ακόμα μια προσπάθεια στον Τρουιφού.
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— Κι αν φυσήξει αέρας; τον ρώτησε.
— Θα κρεμαστείς, του απάντησε αδίσταχτα ο άλλος.
Βλέποντας πως δεν υπήρχε ξεγλίστρημα ή αναβολή ή δυνα-

τότητα φυγής, το πήρε απόφαση άφοβα. Έστριψε το δεξί του 
πόδι γύρω απ’ τ’ αριστερό, στυλώθηκε στο αριστερό του πόδι 
και άπλωσε το μπράτσο του. Αλλά τη στιγμή που άγγιζε το 
ανδρείκελο, το σώμα του, που στηριζόταν πια μονάχα σ’ ένα 
πόδι, τρίκλισε απάνω στο σκαμνί, που εκείνο είχε μονάχα τρία. 
Θέλησε ορμέμφυτα ν’ ακουμπήσει στο ανδρείκελο, μα έχασε την 
ισορροπία του κι έπεσε βαριά καταγής, παραζαλισμένος απ’ τη 
μοιραία αντήχηση των κουδουνιών του ανδρείκελου, που υποχω-
ρώντας στην ώθηση του χεριού του περιστράφηκε αρχικά στον 
εαυτό του κι έπειτα πήγε πέρα δώθε μεγαλόπρεπα ανάμεσα 
στους δυο στύλους.

— Κατάρα! φώναξε ο ποιητής πέφτοντας, κι απόμεινε σαν 
άψυχος με τα μούτρα καταγής.

Στο μεταξύ άκουγε την τρομερή κωδωνοκρουσία πίσω απ’ 
το κεφάλι του, καθώς και τα διαβολικά γέλια των αλητών και 
τη φωνή του Τρουιφού που έλεγε:

— Σηκώστε τον τον μασκαρά και κρεμάστε τον καλά καλά.
Σηκώθηκε μόνος του. Είχαν ξεκρεμάσει κιόλας το ανδρείκελο 

για να του κάμουν θέση.
Οι μάγκες τον ανέβασαν απάνω στο σκαμνί. Ζύγωσε κι ο 

Κλοπέν, του πέρασε το σκοινί στον λαιμό και τον χτύπησε στον 
ώμο:

— Ώρα καλή, φίλε! Τώρα δεν μπορείς να γλιτώσεις, ακόμα 
κι αν είχες τ’ άντερα του πάπα για να χωνεύεις!

Η λέξη έ λ ε ο ς  ξεψύχησε στα χείλη του Γκρεγκουάρ. Έφερε 
γύρω το βλέμμα του. Αλλά καμιά ελπίδα: όλοι γελούσαν.

— Αστέρη απ’ τα Παλιάμπελα, είπε ο βασιλιάς της Θούνης 
σ’ έναν πελώριο αλήτη που προχώρησε μπρος απ’ την αράδα. 
Σκάλωσε στην κορφή.

Ο Αστέρης απ’ τα Παλιάμπελα ανέβηκε σβέλτα πάνω στ’ 
οριζόντιο δοκάρι κι έπειτα από μια στιγμή ο Γκρεγκουάρ σηκώ-
νοντας τα μάτια του τον είδε με τρόμο κουρνιασμένον σ’ εκείνο 
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το ξύλινο μακρινάρι απάνω απ’ το κεφάλι του.
— Τώρα, συνέχισε ο Κλοπέν Τρουιφού, μόλις βαρέσω παλα-

μάκια, εσύ, Αντρέα Κοκκινομάλλη, θα ρίξεις κάτω το σκαμνί 
σπρώχνοντάς το με το γόνατό σου. Εσύ, Φραγκίσκο Κορομηλιά, 
θ’ αρπάξεις αυτόν τον κουτεντέ απ’ τα πόδια. Κι εσύ, Αστέρη, 
θα τον αδράξεις απ’ τις πλάτες. Κι οι τρεις μαζί, καταλαβαίνετε;

Ο Γκρεγκουάρ ανατρίχιασε.
— Είστε έτοιμοι; ρώτησε ο Κλοπέν Τρουιφού τους τρεις μά-

γκες που δεν περίμεναν παρά το σύνθημα για να ριχτούν απάνω 
στον Γκρεγκουάρ όπως τρεις αράχνες σε μια μύγα.

Ο κακόμοιρος κατάδικος πέρασε μια στιγμή φρικαλέας ανα-
μονής, ενώ ο Κλοπέν έσπρωχνε σιγά με την άκρη του ποδιού 
του στη φωτιά μερικές κληματόβεργες που δεν τις είχε φτάσει 
η φλόγα.

— Έτοιμοι; ξαναείπε και άνοιξε τις παλάμες του για να χτυ-
πήσει.

Ένα δευτερόλεπτο ακόμα κι όλα θα είχαν τελειώσει. Αλλά 
σταμάτησε, σαν να του κατέβηκε άξαφνα μια ιδέα.

— Μια στιγμή! είπε. Το ξέχασα!... Έχουμε συνήθεια να μην 
κρεμούμε κανέναν χωρίς να τον ρωτήσουμε αν υπάρχει καμιά 
γυναίκα που να τον θέλει. Αυτή, βλάμη, είναι η τελευταία απα-
ντοχή σου. Πρέπει να παντρευτείς μιαν αλήτισσα, αλλιώς σε 
καρτερεί η κρεμάλα.

Αυτός ο νόμος των τσιγγάνων, όσο παράξενος κι αν φα-
νεί στον αναγνώστη, βρίσκεται αναγραμμένος ακόμα σήμερα, 
φαρδιά πλατιά, στην παλιά αγγλική νομοθεσία. Κοιτάξτε τις 
«Παρατηρήσεις του Μπέριγκτον».

Ο Γκρεγκουάρ πήρε ανάσα. Ήταν η δεύτερη φορά που ξα-
ναγυρνούσε στη ζωή σε διάστημα μισής ώρας. Γι’ αυτό δεν 
τολμούσε να το παραπιστέψει.

— Ε! φώναξε ο Κλοπέν ανεβασμένος στο βαρέλι του. Ε, σεις, 
γυναίκες, θηλυκά! Μπας κι είναι μεταξύ σας, απ’ τις μάγισσες 
ίσαμε τις γάτες τους, καμιά προκομμένη που να θέλει τούτον 
εδώ τον προκομμένο; Ε! Κολέττα Θρασίμω! Ελισάβετ Τρου-
βαίν! Σιμόνη Ζοντουίν! Μαρία Τσακνοπόδα! Θούνη Κουτσάφτω! 
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Μαθουρίνα Ζιρορού! Ιζαμπώ Τιερρύ! Ελάτε να ιδείτε! Ένας 
άντρας χάρισμα. Ποια από σας τον θέλει;

O Γκρεγκουάρ, σ’ εκείνη την αξιολύπητη κατάσταση, ήταν 
σίγουρα πολύ λίγο ελκυστικός. Οι αλήτισσες έδειξαν μέτριο εν-
διαφέρον για την προσφορά. Ο άμοιρος τις άκουσε ν’ απαντούν:

— Όχι, όχι! Κρέμασέ τον καλύτερα. Έτσι θα κάμουν όλες 
γούστο.

Τρεις ωστόσο βγήκαν μέσ’ από το πλήθος, και πήγαν κο-
ντά του να τον μυριστούν. Η πρώτη ήταν μια χοντροκοπέλα 
με τετράγωνο πρόσωπο. Κοίταξε προσεχτικά το αξιοθρήνητο 
σωκάρδι του φιλοσόφου. Η πατατούκα του ήταν μισολιωμένη 
κι είχε περισσότερες τρύπες απ’ όσες η σχάρα που ψήνουν τα 
κάστανα. Η κοπέλα έκανε έναν μορφασμό.

— Αυτά είναι κόσκινο, μουρμούρισε.
Και μιλώντας στον Γκρεγκουάρ:
— Πού είναι το παλτό σου; ρώτησε.
— Το έχασα.
— Το καπέλο σου;
— Μου το πήραν.
— Τα παπούτσια σου;
— Δεν έχουν πια πάτους.
— Το πουγκί σου;
— Αλίμονο! βόγγηξε ο ποιητής. Δεν έχω ούτε μονόλεπτο.
— Στάσου να σε κρεμάσουν τότε και πες κι ευχαριστώ! απά-

ντησε η αλήτισσα γυρνώντας του τη ράχη της.
Η δεύτερη, μια γριά μαύρη, όλο ζάρες, αποκρουστική, με μια 

ασχήμια που αποτελούσε στίγμα για την Αυλή των Θαυμάτων, 
γυρόφερε κι αυτή στον Γκρεγκουάρ. Ο ποιητής έτρεμε σχεδόν 
μην τυχόν τον θελήσει. Αλλ’ αυτή πρόφερε ανάμεσα στα δόντια 
της: «Είναι πολύ λιγνός», κι απομακρύνθηκε.

Η τρίτη ήταν μια κοπέλα, αρκετά δροσερή και όχι πολύ 
άσχημη.

— Σώσε με! της είπε χαμηλόφωνα ο φουκαράς.
Τον κοίταξε για μια στιγμή με συμπόνια, έπειτα χαμήλωσε 

τα μάτια, σχημάτισε μια πτυχή στο φουστάνι της κι έμεινε 
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αναποφάσιστη. Αυτός παρακολουθούσε με το βλέμμα όλες τις 
κινήσεις της. Ήταν η τελευταία σπίθα ελπίδας του.

— Όχι, είπε τέλος η κοπέλα. Όχι! Ο Γουλιέλμος ο Χοντρομά-
γουλος θα μ’ έδερνε για καλά.

Και ξαναγύρισε μέσα στο πλήθος.
— Είσαι άτυχος, βλάμη, είπε τότε ο Κλοπέν.
Έπειτα σηκώθηκε ορθός στο βαρέλι του και:
— Καμιά δεν τον θέλει; ξεφώνισε προσπαθώντας ν’ απο-

μιμηθεί τον τόνο κήρυκα δημοπρασίας, προς μεγάλη ευθυμία 
ολουνών. Δεν τον θέλει καμιά; Ένα, δυο, τρία!

Και στρέφοντας προς την κρεμάλα πρόσθεσε μ’ ένα γνέψιμο 
του κεφαλιού του:

— Ξόφλησε!
Εκείνη τη στιγμή μια κραυγή υψώθηκε ανάμεσα στους μά-

γκες:
— Η Εσμεράλδα! Η Εσμεράλδα!
Ο Γκρεγκουάρ ανασκίρτησε και στράφηκε προς το μέρος απ’ 

όπου ερχόταν το ξεφωνητό. Το πλήθος παραμέρισε κι έκαμε 
τόπο να περάσει μια ύπαρξη αγνή και φεγγοβόλα.

Ήταν η τσιγγάνα.
Αυτό το σπάνιο πλάσμα φαινόταν πως ασκούσε ακόμα και 

στην Αυλή των Θαυμάτων την επιρροή του θελγήτρου και της 
ομορφιάς της. Μάγκες και μάγκισσες αποτραβιόνταν ήσυχα στο 
πέρασμά της κι οι αγροίκες τους όψεις ημέρευαν στο κοίταγμά 
της.

Πλησίασε τον μελλοθάνατο με το ανάλαφρο βήμα της. Πίσω 
της ερχόταν η ωραία Τζαλή. Ο Γκρεγκουάρ φαινόταν πιο πολύ 
πεθαμένος παρά ζωντανός. Εκείνη τον ατένισε για μια στιγμή.

— Ώστε θα κρεμάσετε αυτόν τον άνθρωπο; ρώτησε σοβαρά 
τον Κλοπέν.

— Ναι, αδερφή, αποκρίθηκε ο βασιλιάς της Θούνης, εκτός αν 
τον παίρνεις άντρα σου εσύ.

Εκείνη έκαμε τον χαριτωμένο μορφασμό με το κάτω της 
χείλος.

— Τον παίρνω, είπε.



190 ΒΙΚΤΩΡ ΟΥΓΚΩ

Ο Γκρεγκουάρ σ’ αυτό το σημείο πίστεψε ακλόνητα πως απ’ 
το πρωί δεν έβλεπε παρά ένα όνειρο και πως τούτο εδώ ήταν 
η συνέχειά του.

Πραγματικά, η λύση, αν και χαριτωμένη, ήταν απότομη.
Έλυσαν τη θηλιά και κατέβασαν τον ποιητή απ’ το σκαμνί. 

Αναγκάστηκε να καθίσει, τόσο πολύ δυνατή ήταν η συγκίνησή 
του.

Ο ρήγας της Αιγύπτου, χωρίς να πει λέξη, έφερε μια χω-
ματένια στάμνα. Η τσιγγάνα την πρόσφερε στον Γκρεγκουάρ.

— Ρίξ’ την χάμου, του είπε.
Η στάμνα έσπασε κι έγινε τέσσερα κομμάτια.14
— Αδερφέ, είπε τότε ο ρήγας της Αιγύπτου βάνοντας τα 

χέρια του απάνω στο μέτωπό τους, αυτή είναι η γυναίκα σου. 
Αδερφή, αυτός είναι ο άντρας σου. Για τέσσερα χρόνια. Πη-
γαίνετε.

J

14. Αυτός ο γάμος με τη σπασμένη στάμνα αναφέρεται στο «Κολασμένο Λε-
ξιλόγιο» στη λέξη «μποέμιδες». Σχετικό υπαινιγμό κάνει κι ο συγγραφέας 
στον «Χαν ντ’ Ισλάντ», κεφ. 41.



7
ΜΙΑ ΓΑΜΗΛΙΑ ΝΥΧΤΑ

Μ
ετα απο μερικα λεπτα ο ποιητής μας βρέθηκε σ’ ένα 
μικρό θολωτό δωμάτιο, κατάκλειστο, ολόζεστο, καθι-
σμένος μπροστά σ’ ένα τραπέζι, που δε φαινόταν να 
ζητάει τίποτε καλύτερο παρά να παίρνει δανεικά από 

ένα οψοφυλάκιο κρεμασμένο εκεί κοντά του, προσδοκώντας ένα 
καλό κρεβάτι κι έχοντας δίπλα του μια όμορφη κοπέλα.

Η περιπέτεια αυτή είχε να κάμει με μαγεία. Άρχιζε να παίρ-
νει στα σοβαρά τον εαυτό του για πρόσωπο παραμυθιού. Από 
καιρό σε καιρό έριχνε γύρω του βλέμματα σάμπως για να κοι-
τάξει να δει αν ήταν ακόμα εκεί το φωτεινό άρμα πως είχε ζε-
μένες δυο φτερωτές χίμαιρες και που μονάχα αυτό μπορούσε να 
τον μεταφέρει τόσο γρήγορα απ’ τα τάρταρα στον παράδεισο. 
Κάθε τόσο, πάλι, κάρφωνε επίμονα τα μάτια του στις τρύπες 
του εσωκαρδιού του για να πιαστεί απ’ την πραγματικότητα 
και να μη χάσει ολότελα την επαφή του με τη γη. Το λογικό 
του, αρμενίζοντας σαν μπαλόνι σε φανταστικές σφαίρες, δεν 
κρατιόταν πια παρά μόνο απ’ αυτή την κλωστή.

Η νεαρή κοπέλα δε φαινόταν να του δίνει καμιά προσοχή. 
Πήγαινε πέρα δώθε, μετακινούσε κανένα σκαμνί, κουβέντιαζε 
με την κατσίκα της, έκανε κάπου κάπου και τον μορφασμό της. 
Τέλος, πήγε να καθίσει κοντά στο τραπέζι κι ο Γκρεγκουάρ 
μπόρεσε να την κοιτάξει με την άνεσή του.
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Ήσουν κάποτε παιδί, αναγνώστη, κι ίσως να έχεις την ευ-
τυχία να είσαι ακόμα. Δεν μπορεί, λοιπόν, παρά πολλές φορές 
(εγώ για λογαριασμό μου πέρασα έτσι ολόκληρες μέρες, αυτές 
που χρησιμοποίησα καλύτερα απ’ όλες στη ζωή μου) ν’ ακο-
λούθησες από θάμνο σε θάμνο, δίπλα σε τρεχούμενο νερό, μια 
μέρα με λιακάδα, κάποιο όμορφο «αλογάκι της Παναγίας», 
πράσινο ή γαλαζωπό, που διαγράφοντας απότομες γωνίες στο 
πέταγμά του φιλούσε τις άκρες όλων των κλαδιών. Θυμάσαι 
με τι ερωτική περιέργεια προσκολλούνταν η σκέψη σου και το 
βλέμμα σου σ’ αυτόν τον μικρό ανεμοστρόβιλο που σφύριζε 
και βόμβιζε, με φτερά πορφυρά και γλαυκά, που ανάμεσά τους 
κυμάτιζε ένα άπιαστο σχήμα μισοσκεπασμένο απ’ την ίδια την 
ταχύτητα της κίνησής του. Το αιθέριο ον που μισοπρόβαλλε 
αμυδρά μέσ’ απ’ αυτό το φτεροσάλεμα σου φαινόταν χιμαιρικό, 
φανταστικό, απροσπέλαστο, αθέατο. Μα όταν τέλος αυτό το 
έντομο αναπαυόταν στην κορφή ενός καλαμιού και μπορούσες, 
με συγκρατημένη την αναπνοή σου, να καλοκοιτάξεις τα μακριά 
του σαν από γάζα φτερά, τη μακριά του σμάλτινη ρόμπα, τις 
δυο κρυστάλλινες μπαλίτσες του, τι έκπληξη δοκίμαζες και πόσο 
φοβόσουν μήπως ξαναδείς αυτό το σχήμα να σκορπάει σε αχνό 
και να γίνεται χίμαιρα!15

Θυμηθείτε αυτές τις εντυπώσεις και θα καταλάβετε εύκολα τι 
δοκίμαζε ο Γκρεγκουάρ καθώς αποθαύμαζε κάτω απ’ τ’ ορατό 
και απτό της ντύμα την Εσμεράλδα, που την είχε μισοδεί ως 
τότε μόνο μέσ’ από τη δίνη του χορού, του τραγουδιού και της 
οχλοβοής.

Ενώ βυθιζόταν ολοένα και πιο πολύ στον ρεμβασμό του, έλε-
γε μέσα του παρακολουθώντας την αμυδρά με το βλέμμα του:

«Να, λοιπόν, τι είναι η Εσμεράλδα! Ένα θεσπέσιο πλάσμα! 
Μια χορεύτρια των δρόμων! Κάτι το τόσο μεγάλο και το τόσο 
μικρό. Αυτή κατάφερε σήμερα το θανάσιμο πλήγμα στο μυ-
στήριό μου. Αυτή πάλι μου σώζει απόψε τη ζωή. Ο κακός μου 

15. Μπορεί κανείς να παραβάλει τη γοητευτική αυτή σελίδα με τη «δράκισ-
σα» στα «Aνατολίτικα» του Β. Ουγκώ.
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δαίμονας! Ο αγαθός μου άγγελος! Μια ομορφογυναίκα, μα την 
πίστη μου, που θα με αγαπάει τρελά για να με πάρει μ’ αυτόν 
τον τρόπο».

— Αλήθεια, είπε καθώς σηκωνόταν άξαφνα μ’ εκείνη την 
αίσθηση του πραγματικού που αποτελούσε την ουσία του χα-
ρακτήρα του και της φιλοσοφίας του. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό, 
μα είμαι άντρας της ωστόσο!

Μ’ αυτή την ιδέα στο μυαλό και στα μάτια του, πλησίασε 
την κοπέλα μ’ έναν τρόπο τόσο ζόρικο κι ερωτιάρικο, που εκείνη 
οπισθοχώρησε.

— Τι θέλεις από μένα; του είπε.
— Και με ρωτάς ακόμα, λατρευτή Εσμεράλδα; αποκρίθηκε 

ο Γκρεγκουάρ μ’ έναν τόνο τόσο παθιάρικο, που θ’ απορούσε 
κι ο ίδιος αν άκουγε τον εαυτό του να μιλάει.

Η γυφτοπούλα άνοιξε τα μεγάλα της μάτια:
— Δεν καταλαβαίνω τι θέλεις να πεις.
— Μα πώς! εξακολούθησε ο Γκρεγκουάρ, που άναβε ολοένα 

και σκεφτόταν εξάλλου πως δεν είχε να κάμει παρά με μια 
συστολή της Αυλής των Θαυμάτων. Δεν είμαι δικός σου, καλή 
μου; Δεν είσαι δικιά μου;

Και την έπιασε αφελέστατα απ’ τη μέση.
Ο στηθόδεσμος της τσιγγάνας γλίστρησε μέσ’ απ’ τα χέρια 

του σαν περίβλημα χελιού. Πήδηξε μ’ ένα σάλτο στην άλλη 
άκρη της καμαρούλας, έσκυψε και ξανασηκώθηκε μ’ ένα μικρό 
εγχειρίδιο στο χέρι, πριν ο Γκρεγκουάρ προφτάσει να ιδεί από 
πού ξετρύπωσε αυτό το μαχαίρι. Φαινόταν οργισμένη και πε-
ρήφανη, με τα χείλη φουσκωμένα, με τα ρουθούνια ολάνοιχτα, 
με τα μάγουλα κατακόκκινα σαν μήλο, με τις κόρες των ματιών 
της ν’ αστράφτουν.

Ταυτόχρονα η άσπρη γιδούλα πήρε θέση μπροστά της και 
πρόβαλε μέτωπο για μάχη, οπλισμένο με δυο ωραία, επίχρυ-
σα και πολύ σουβλερά κέρατα. Όλα αυτά έγιναν μέσα σε μια 
στιγμή.

Το αλογάκι της Παναγίας μεταβλήθηκε σε σφήκα και δε 
ζητούσε παρά να κεντρίσει.
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Ξανασηκώθηκε μ’ ένα μικρό εγχειρίδιο στο χέρι.

Ο φιλόσοφός μας έμεινε άναυδος, ρίχνοντας το σαστισμένο 
βλέμμα του πότε στην κατσίκα και πότε στην κοπέλα.

— Παναγία Παρθένα! είπε τέλος, όταν η έκπληξη τον άφησε 
να μιλήσει. Να δυο παλικαρούδες!

Η τσιγγάνα μίλησε τότε κι αυτή.
— Φαίνεται πως είσαι πολύ θρασύς μάγκας!
— Συγνώμην, δεσποσύνη, της είπε ο Γκρεγκουάρ χαμογελώ-

ντας. Αλλά τότε γιατί με πήρες για άντρα σου;
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— Έπρεπε ν’ αφήσω να σε κρεμάσουν;
— Ώστε, συνέχισε ο ποιητής, απογοητευμένος κάπως στις 

ερωτικές του προσδοκίες, δεν είχες τίποτ’ άλλο στον νου σου 
σαν με παντρεύτηκες παρά να με σώσεις απ’ την κρεμάλα;

— Τι άλλο ήθελες να ’χω στον νου μου;
O Γκρεγκουάρ δάγκωσε τα χείλη του.
— Λοιπόν, είπε, δεν είμαι ακόμα τόσο νικητής στην παστάδα 

όσο το πίστευα. Μα τότε γιατί να σπάσω εκείνη την άμοιρη 
στάμνα;

Στο μεταξύ, το εγχειρίδιο της Εσμεράλδας και τα κέρατα 
της κατσίκας βρίσκονταν σε αμυντική στάση.

— Δεσποινίς Εσμεράλδα, είπε ο ποιητής, ας συνθηκολογήσου-
με. Δεν είμαι γραμματικός στο ανώτερο δικαστήριο και δε θα 
σε μηνύσω που κρατάς έτσι μες στο Παρίσι ένα στιλέτο παρά 
τις διαταγές και τις απαγορεύσεις του κυρίου πρωτοκαθέδρου. 
Θα ξέρεις, ωστόσο, πως ο Νοέλ Λεσκριβαίν καταδικάστηκε πριν 
από μια βδομάδα σε πρόστιμο δέκα παρισινών σολδιών επειδή 
βαστούσε μια κάμα. Σου ορκίζομαι να μην ιδώ παράδεισο αν 
σε ζυγώσω στο εξής χωρίς το θέλημά σου και την άδειά σου. 
Δώσε μου όμως κάτι να δειπνήσω.

Κατά βάθος ο Γκρεγκουάρ, όπως κι ο κ. Ντεσπρεώ, ήταν 
«πολύ ολίγον ηδυπαθής». Δεν ανήκε σ’ εκείνη τη φάρα των ιπ-
ποτών και των σωματοφυλάκων που κατακτούν τις κοπέλες με 
το σπαθί τους. Στο ερωτικό ζήτημα, όπως και σ’ όλα τ’ άλλα, 
προτιμούσε τις χρονοτριβές και τους μέσους όρους. Κι ένα καλό 
δείπνο με μια αξιαγάπητη συντροφιά τού φαινόταν, όταν προ-
πάντων πεινούσε, σαν ένα εξαίρετο διάλειμμα ανάμεσα στον 
πρόλογο και στη λύση μιας ερωτικής περιπέτειας.

Η γυφτοπούλα δεν αποκρίθηκε. Έκαμε τον περιφρονητικό 
μορφασμό του χειλιού της, σήκωσε το κεφάλι της όπως τα που-
λιά, έπειτα έσκασε στα γέλια και το μικροσκοπικό εγχειρίδιο 
εξαφανίστηκε όπως είχε φανερωθεί, χωρίς ο Γκρεγκουάρ να 
μπορέσει να ιδεί πού έκρυβε η μέλισσα το κεντρί της.

Σε λίγες στιγμές απάνω στο τραπέζι βρισκόταν ένα βρίζινο 
ψωμί, μια φέτα λαρδιού, κάμποσα μήλα μαραμένα και μια 
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κούπα μπίρα. Ο Γκρεγκουάρ άρχισε να τρώει με βουλιμία. 
Ακούγοντας κανείς τον αγριεμένο χτύπο του σιδερένιου πιρου-
νιού στο χωμάτινο πιάτο του, θα ’λεγε πως όλος του ο έρωτας 
είχε μετατραπεί σε όρεξη.

Η κοπέλα, που καθόταν μπροστά του, τον κοίταζε σιωπηλή, 
απορροφημένη από κάποια άλλη σκέψη που την έκανε να χαμογε-
λάει από καιρό σε καιρό, ενώ το απαλό χέρι της χάιδευε το έξυπνο 
κεφάλι της κατσίκας το σφιγμένο ανάλαφρα στα γόνατά της.

Μια λαμπάδα από κίτρινο κερί φώτιζε αυτή τη σκηνή της 
λαιμαργίας και της ονειροπόλησης.

Στο μεταξύ, αφού καταπράυνε τα πρώτα γουργουρητά της 
κοιλιάς του, ο Γκρεγκουάρ αισθάνθηκε κάποια ψευτοντροπή 
βλέποντας πως δεν είχε αφήσει παρά μόνο ένα μήλο.

— Εσύ δεν τρως, δεσποινίς Εσμεράλδα;
Του αποκρίθηκε μ’ ένα αρνητικό γνέψιμο του κεφαλιού της 

και το συλλογισμένο της βλέμμα καρφώθηκε στον θόλο της 
καμαρούλας.

«Τι διάολο την απασχολεί;» σκέφθηκε ο Γκρεγκουάρ. Και 
κοιτάζοντας ό,τι κοιτούσε αυτή, πρόσθεσε μέσα του: «Είναι 
αδύνατο ν’ απορροφά έτσι την προσοχή της η γκριμάτσα αυ-
τού του πέτρινου νάνου που είναι σκαλισμένος στο κέντρο του 
θόλου. Τι διάολο, εγώ είμαι καλύτερός του!»

Ύψωσε τη φωνή του:
— Δεσποσύνη!
Εκείνη δεν φαινόταν να τον ακούει.
Ξαναείπε ακόμα δυνατότερα.
— Δεσποινίς Εσμεράλδα!
Χαμένος κόπος. Το μυαλό της κοπέλας βρισκόταν αλλού κι η 

φωνή του Γκρεγκουάρ δεν είχε τη δύναμη να τη συνεφέρει. Για 
καλή τύχη, μπήκε στη μέση η κατσίκα. Άρχισε να σέρνει σιγά 
την κυρά της απ’ το μανίκι.

— Τι θέλεις, Tζαλή; ρώτησε ζωηρά η γυφτοπούλα, σαν να 
ξυπνούσε απότομα.

— Πεινάει, είπε ο Γκρεγκουάρ, ευτυχισμένος που άνοιγε κου-
βέντα.
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Η Εσμεράλδα άρχισε να τρίβει το ψωμί σε ψίχουλα, που η 
κατσίκα τα ’τρωγε με χαριτωμένο τρόπο μες στη χούφτα του 
χεριού της.

Ο Γκρεγκουάρ, ωστόσο, δεν της άφησε καιρό να ξαναπέσει 
στη συλλογή της. Αποτόλμησε μια ερώτηση λεπτή:

— Δε με θέλεις γι’ άντρα σου εμένα;
Η κοπέλα τον κοίταξε κατάματα κι είπε:
— Όχι.
— Για εραστή σου; ξαναρώτησε ο Γκρεγκουάρ.
Εκείνη έκαμε τον μορφασμό της κι αποκρίθηκε:
— Όχι.
— Ούτε για φίλο σου; εξακολούθησε ο Γκρεγκουάρ.
Τον κοίταξε πάλι κατάματα κι είπε έπειτ’ από σκέψη μιας 

στιγμής:
— Ίσως.
Αυτό το «ίσως», το τόσο αγαπητό στους φιλοσόφους, ενθάρ-

ρυνε τον Γκρεγκουάρ.
— Ξέρεις τι είναι φιλία; τη ρώτησε.
— Ναι, αποκρίθηκε η γυφτοπούλα. Είναι σαν αδερφός με 

αδερφή, δυο ψυχές που αγγίζονται χωρίς να σμίγουν, όπως τα 
δάχτυλα του χεριού.

— Κι η αγάπη; συνέχισε ο Γκρεγκουάρ.
— Ω, η αγάπη! είπε εκείνη, κι η φωνή της έτρεμε, και τα 

μάτια της άστραφταν. Αγάπη είναι να ’στε δυο και να γίνετε 
ένα. Ένας άντρας και μια γυναίκα που ενώνονται σε άγγελο. 
Είναι ο παράδεισος.

Η χορεύτρια των δρόμων, καθώς μιλούσε έτσι, είχε μια ομορ-
φιά που συγκινούσε παράξενα τον Γκρεγκουάρ και που του 
φαινόταν πως ανταποκρινόταν τέλεια στη σχεδόν ανατολίτικη 
έξαρση των λόγων της. Τα άλικα και αγνά χείλη της μισοχαμο-
γελούσαν. Το άδολο και γαλήνιο μέτωπό της σκιαζόταν κάπου 
κάπου κάτω απ’ τη σκέψη της, όπως ο καθρέφτης κάτω απ’ την 
ανάσα. Κι απ’ τα μακρουλά μαύρα χαμηλωμένα ματόκλαδά της 
ξεχυνόταν κάποιο ανείπωτο φως δίνοντας στην κατατομή της 
την ιδανική εκείνη γλύκα που ξαναβρήκε αργότερα ο Ραφαήλ 



198 ΒΙΚΤΩΡ ΟΥΓΚΩ

στο μυστικό σημείο όπου διαχωρίζονται παρθενία, μητρότητα 
και θειότητα.

Ο Γκρεγκουάρ εξακολούθησε τις ερωτήσεις του.
— Μα τι χρειάζεται για να σου αρέσει κανείς;
— Πρέπει να ’ναι άντρας.
— Κι εγώ λοιπόν τι είμαι; της είπε.
— Ένας άντρας έχει κράνος στο κεφάλι, σπαθί στο χέρι και 

χρυσά σπιρούνια στις φτέρνες.
— Καλά, είπε ο Γκρεγκουάρ. Χωρίς άλογο δεν νοείται 

άντρας. Μήπως αγαπάς κανέναν;
— Μ’ έρωτα;
— Μ’ έρωτα.
Έμεινε μια στιγμή σκεφτική κι έπειτα είπε με μια ξέχωρη 

έκφραση:
— Αυτό θα το ξέρω σε λίγο.
— Γιατί όχι απόψε; ξαναείπε τρυφερά ο ποιητής. Γιατί όχι 

εμένα;
Τoυ έριξε μια ματιά γεμάτη σοβαρότητα:
— Δεν μπορώ ν’ αγαπήσω παρά μόνο έναν άντρα που θα 

’ναι άξιος να με προστατέψει.
Ο Γκρεγκουάρ κοκκίνισε και μπήκε στο νόημα. Ήταν φανερό 

πως η κοπέλα έκανε υπαινιγμό στην ασήμαντη υποστήριξη που 
της είχε προσφέρει κατά την κρίσιμη περίσταση όπου βρισκόταν 
πριν από δυο ώρες. Η ανάμνηση αυτή, που είχε σβηστεί από 
τις άλλες του περιπέτειες εκείνης της βραδιάς, του ξαναήρθε. 
Χτύπησε το μέτωπό του.

— Αλήθεια, δεσποσύνη, από κει θα ’πρεπε ν’ αρχίσω. Συγ-
χώρησέ με για την αφηρημάδα μου. Πώς τα κατάφερες και 
γλίτωσες απ’ τα νύχια του Κουασιμόδου;

H ερώτηση αυτή έκανε την τσιγγάνα να τιναχτεί.
— Α, τον απαίσιο καμπούρη! είπε κρύβοντας το πρόσωπό της 

μες στα χέρια, ενώ ριγούσε σαν από δυνατές κρυάδες.
— Πραγματικά απαίσιος! είπε ο Γκρεγκουάρ, που δεν πα-

ρατούσε την ιδέα του. Πώς μπόρεσες όμως και του ξέφυγες;
H Εσμεράλδα χαμογέλασε, αναστέναξε κι έμεινε σιωπηλή.
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— Ξέρεις γιατί σε πήρε από πίσω; συνέχισε ο Γκρεγκουάρ, 
προσπαθώντας να επιστρέψει στην ερώτησή του μ’ έναν ελιγμό.

— Δεν ξέρω, είπε η κοπέλα. Και πρόσθεσε απότομα: Μα κι 
εσύ που μ’ ακολουθούσες, γιατί μ’ ακολουθούσες;

— Για να πω την αλήθεια, είπε ο Γκρεγκουάρ, ούτε κι εγώ 
δεν ξέρω.

Ακολούθησε κάποια σιωπή. Ο Γκρεγκουάρ χαράκιαζε το τρα-
πέζι με τον σουγιά του. Η κοπέλα χαμογελούσε και φαινόταν 
σαν να κοίταζε κάτι μέσ’ από τον τοίχο. Άξαφνα άρχισε να 
τραγουδάει με φωνή όπου τα λόγια μόλις ξεχώριζαν:

Κάντο λας πιντάδας άβες
μούντας εστάν υ λα τιέρρα...
(Όταν σωπαίνουν τα πουλιά
τα πλουμιστά κι η γη...)16

Σταμάτησε απότομα κι άρχισε να χαϊδεύει την Τζαλή.
— Έχεις ένα ωραίο ζώο, της είπε ο Γκρεγκουάρ.
— Είναι αδελφή μου, του αποκρίθηκε.
— Γιατί σε κράζουν Εσμεράλδα; ρώτησε ο ποιητής.
— Δεν ξέρω.
— Ούτε κι αυτό;
Έβγαλε απ’ τον κόρφο της μια μακρουλή σακουλίτσα που 

κρεμόταν απ’ τον λαιμό της με μια αλυσίδα από χάντρες πρα-
σινωπές. Αυτή η σακουλίτσα ανάδινε μια δυνατή μυρουδιά από 
καμφορά. Ήταν περιβλημένη με πράσινο μετάξι και στη μέση 
της είχε ένα μεγάλο πράσινο πετράδι από γυαλί, απομίμηση 
σμαραγδιού.

— Ίσως απ’ αυτό να με λεν έτσι,17 του είπε.
Ο Γκρεγκουάρ θέλησε να πιάσει τη σακουλίτσα της. Εκείνη 

τραβήχτηκε προς τα πίσω:

16. Έτσι αρχίζει μια «παραλογή» για τον τελευταίο Γότθο βασιλιά, τον Ροδρί-
γο (8ος αι.) δημοσιευμένη από τον Άβελ Ουγκώ (αδερφό του συγγραφέα) 
το 1821 στο «Ρομανσέρο» του, σελ. 56 και μεταφρασμένο απ’ τον ίδιο 
στις «Ιστορικές Παραλογές» (1822).

17. Eσμεράλδα: στα ελληνικά Σμαράγδα.
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— Μη τ’ αγγίζεις. Είναι χαϊμαλί. Θα χαλούσες τα μάγια του, 
ή τα μάγια του θα σου ’καναν κακό...

Η περιέργεια του ποιητή διεγειρόταν όλο και περισσότερο.
— Ποιος σου το ’δωσε αυτό;
Έφερε το δάχτυλο στο στόμα της κι έκρυψε τη σακουλίτσα 

στον κόρφο της. Επιχείρησε να της κάνει κι άλλες ερωτήσεις, 
αλλά μόλις του απαντούσε.

— Tι πά’ να πει Εσμεράλδα;
— Δεν ξέρω, του είπε.
— Από ποια γλώσσα προέρχεται;
— Απ’ τα αιγυπτιακά, νομίζω.
— Το φανταζόμουν, είπε ο Γκρεγκουάρ. Δεν είσαι λοιπόν 

απ’ τη Γαλλία;
— Δεν ξέρω.
— Έχεις γονιούς;
Εκείνη άρχισε να τραγουδάει έναν παλιό σκοπό:

Πετούμενο είν’ ο κύρης μου,
πετούμενη κι η μάνα μου.
Πλέω δίχως βάρκα στα κοντά,
δίχως καράβι στ’ ανοιχτά.
Πετούμενο είν’ ο κύρης μου,
πετούμενη κι η μάνα μου.

— Ωραία, είπε ο Γκρεγκουάρ. Και πόσω χρονών ήρθες στη 
Γαλλία;

— Πολύ μικρή.
— Στο Παρίσι;
— Aπ’ τα πέρσι. Τη στιγμή που μπαίναμε απ’ την Παπική 

Πύλη, είδα να φεύγουν αραδιασμένα τα σπουργίτια των βάλτων. 
Ήταν τέλη Αυγούστου. Είπα από μέσα μου: Θα ’χουμε βαρύ 
χειμώνα.

— Κι ήταν αληθινά, είπε ο Γκρεγκουάρ, ενθουσιασμένος απ’ 
αυτή την αρχή της κουβέντας. Τον πέρασα χουχουλίζοντας τα 
δάχτυλά μου. Έχεις λοιπόν το χάρισμα να προφητεύεις;

Eκείνη ξανάπεσε στον λακωνισμό της:
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— Όχι.
— Αυτός ο άνθρωπος που τον λένε ρήγα της Αιγύπτου, είναι 

αρχηγός της φυλής σας;
— Nαι.
— Και όμως, αυτός μάς πάντρεψε, παρατήρησε δειλά ο ποι-

ητής.
Εκείνη έκαμε τη συνηθισμένη της όμορφη γκριμάτσα:
— Δεν ξέρω ούτε τ’ όνομά σου.
— Τ’ όνομά μου; Oρίστε, αν το θέλεις: Πέτρος Γκρεγκουάρ.
— Ξέρω ένα ωραιότερο απ’ αυτό, του είπε.
— Κακιά! της απάντησε ο ποιητής. Δεν πειράζει, εγώ δεν θυ-

μώνω μαζί σου. Ίσως να μ’ αγαπήσεις, αν με μάθεις καλύτερα. 
Έπειτα, μου διηγήθηκες την ιστορία σου με τόση εμπιστοσύνη, 
που σου χρωστάω κάπως κι εγώ τη δική μου. Μάθε λοιπόν 
πως ονομάζομαι Πέτρος Γκρεγκουάρ και είμαι γιος του επίση-
μου αναφορογράφου της επαρχίας Γκονές. Τον πατέρα μου τον 
κρέμασαν οι Βουργουνδοί και τη μάνα μου την ξεκοίλιασαν οι 
Πικαρδοί κατά την πολιορκία του Παρισιού, πριν από είκοσι 
χρόνια. Έμεινα, λοιπόν, ορφανός από έξι χρονών, μην έχοντας 
άλλη σόλα παπουτσιού απ’ το λιθόστρωτο του Παρισιού. Κι 
εγώ δεν ξέρω πώς τα ’βγαλα πέρα απ’ τα έξι μου χρόνια ως 
τα δεκάξι. Μια μανάβισσα μου ’δινε κανένα κορόμηλο από 
δω, ένας φούρναρης μου πετούσε καμιά κόρα ψωμί από κει. 
Το βράδυ με περιμάζευαν οι νυχτοφρουροί και μ’ έβαναν στη 
φυλακή, όπου έβρισκα κανένα δεμάτι άχερα. Όλ’ αυτά δεν μ’ 
εμπόδισαν να μεγαλώσω και να λιγνέψω, καθώς βλέπεις. Τον 
χειμώνα ζεσταινόμουν στη λιακάδα, μπρος στην αυλόπορτα του 
μεγάρου Σαν και μου φαινόταν πολύ κωμικό που τις φωτιές του 
Αϊ-Γιάννη τις ανάβουν το κατακαλόκαιρο. Δεκάξι χρονώ, θέλησα 
να πιάσω ένα επάγγελμα. Τα δοκίμασα όλα, το ένα ύστερ’ από 
τ’ άλλο. Έγινα στρατιώτης, άλλα δεν ήμουν και τόσο γενναίος. 
Έγινα καλόγερος, αλλά δεν ήμουν και τόσο θρήσκος. Έπειτα, 
δεν πολυπίνω. Απάνω στην απελπισία μου πήγα σε μαραγκούς 
πελεκητάδες. Αλλά δεν ήμουν τόσο χεροδύναμος. Ένιωθα πε-
ρισσότερη κλίση για δάσκαλος. Είναι αλήθεια πως δεν ήξερα 
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να διαβάζω, μα αυτό δεν έχει να κάμει. Ύστερα από κάμποσο 
διάστημα παρατήρησα που μου έλειπε κάτι για όλ’ αυτά. Και 
βλέποντας πως δεν ήμουν άξιος για τίποτε, έγινα με την ψυχή 
μου ποιητής και συνθέτης ρυθμών. Είναι μια δουλειά που μπορεί 
κανείς να την κάνει όταν σεργιανάει εδώ κι εκεί, κι είναι προτι-
μότερο αυτό απ’ το να κλέβεις, όπως μου συνιστούσαν μερικοί 
φίλοι μου, φιντάνια στην κλεψιά. Για καλή μου τύχη συνάντησα 
μια μέρα τον πάτερ Κλαύδιο Φρόλλο, τον οσιότατο αρχιδιάκονο 
της Παναγίας των Παρισίων. Ενδιαφέρθηκε για μένα και σ’ 
αυτόν χρωστάω το ότι είμαι σήμερα ένας σωστός λόγιος, που 
ξέρω τα λατινικά απ’ τα περί Καθηκόντων του Κικέρωνα ως το 
συναξάρι των Νεκρών του Τάγματος των Σελεστίνων και δεν εί-
μαι ανίδεος ούτε στη σχολαστική φιλοσοφία, ούτε στην ποιητική 
τέχνη, ούτε στη ρυθμική, ούτε καν στον αποκρυφισμό, αυτή την 
υπέρτατη σοφία. Εγώ είμαι ο συγγραφέας του μυστηρίου που 
παραστάθηκε σήμερα με μεγαλοπρέπεια και μεγάλη κοσμοσυρ-
ροή στην ίδια τη μεγάλη αίθουσα του Δικαστικού Μεγάρου. Έχω 
συντάξει κι ένα βιβλίο που θ’ αποτελείται από εξακόσιες σελίδες 
σχετικά με τον υπερφυσικό κομήτη του 1465, απ’ τον οποίο 
τρελάθηκε ένας άνθρωπος. Είχα ακόμη και άλλες επιτυχίες στη 
ζωή μου. Επειδή μου έκοβε λιγάκι για τα πυροβόλα, δούλεψα 
κι εγώ σ’ εκείνη τη μεγάλη μπομπάρδα του Ζαν Μωγκύ, που 
καθώς ξέρεις έσκασε στη γέφυρα του Σαραντόν την ημέρα που 
έκαναν τη δομική και σκότωσε εικοσιτέσσερους χασομέρηδες. 
Καθώς βλέπεις, δεν είμαι γαμπρός για πέταμα. Ξέρω ένα σωρό 
γουστόζικα τσαλίμια που θα τα μάθω στην κατσίκα σου. Θα τη 
μάθω, ας πούμε, να παρασταίνει τον επίσκοπο του Παρισιού, 
αυτόν τον καταραμένο φαρισαίο που οι μύλοι του πιτσιλίζουν 
με νερό τους διαβάτες ένα γύρο στη γέφυρα των Μυλωνάδων. 
Έπειτα, απ’ το μυστήριό μου, θα κερδίσω πολλούς παράδες, αν 
με πληρώσουν. Τέλος, είμαι στους ορισμούς σου, εγώ, και το 
πνεύμα μου, κι η επιστήμη μου, κι η λογιοσύνη μου, έτοιμος να 
ζήσω μαζί σου, δεσποσύνη, όπως σου αρέσει, αγνά ή απολαυστι-
κά, σαν άντρας με γυναίκα, αν το κρίνεις καλό, ή σαν αδελφός 
με αδελφή, αν το θεωρείς προτιμότερο.

Ο Γκρεγκουάρ σώπασε, περιμένοντας το αποτέλεσμα που 
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θα είχε ο λόγος του αυτός απάνω στην κοπέλα. Εκείνη είχε τα 
μάτια στυλωμένα καταγής.

— Φοίβος, είπε χαμηλόφωνα.
Έπειτα, στρέφοντας στον ποιητή:
— Tι πά’ να πει Φοίβος; ρώτησε.
Ο Γκρεγκουάρ, χωρίς να πολυκαταλαβαίνει τι σχέση μπο-

ρούσε να υπάρχει ανάμεσα στη ρητορεία του και σ’ αυτή την 
ερώτηση, δεν πειράχτηκε που θα απέδειχνε την πολυμάθειά του. 
Αποκρίθηκε, λοιπόν, με κορδωμένο ύφος:

— Είναι μια αρχαία λέξη που σημαίνει ήλιος.
— Ήλιος! ξαναείπε αυτή.
— Είναι το όνομα του πανέμορφου τοξότη που ήταν θεός, 

πρόσθεσε ο Γκρεγκουάρ.
— Θεός! ξαναείπε η γυφτοπούλα, έχοντας κάτι το στοχαστικό 

και το παθητικό στον τόνο της φωνής της.
Εκείνη τη στιγμή τής ξέφυγε απ’ το χέρι κι έπεσε καταγής 

ένα απ’ τα βραχιόλια της. Ο Γκρεγκουάρ έσκυψε ευθύς να το 
πάρει. Μα όταν ξανασηκώθηκε, η κοπέλα κι η κατσίκα είχαν 
γίνει άφαντες. Άκουσε μόνο τον κρότο ενός σύρτη. Ήταν μια 
πορτούλα που επικοινωνούσε σίγουρα μ’ ένα διπλανό καμαράκι, 
το οποίο απέξω ήταν κλειστό.

— Μου άφησε τουλάχιστο κανένα κρεβάτι; αναρωτήθηκε ο 
φιλόσοφός μας.

Έκαμε το γύρο του δωματίου. Δεν υπήρχε εκεί μέσα άλλο 
έπιπλο κατάλληλο για ύπνο παρά ένα αρκετά μεγάλο ξύλινο 
σεντούκι, που το καπάκι του ήταν κιόλας σκαλιστό. Αυτό προξέ-
νησε στον Γκρεγκουάρ, όταν πλάγιασε μέσα, μια αίσθηση σχεδόν 
όμοια μ’ εκείνη που θα δοκίμαζε ο Μικρομέγας18 ξαπλώνοντας 
φαρδύς πλατύς απάνω στις Άλπεις.

— Τι να γίνει, είπε ο ποιητής προσπαθώντας να βολευτεί όσο 
μπορούσε. Υπομονή. Να μια παράξενη νύχτα γάμου. Κρίμα που 
έγιν’ έτσι. Πάντως αυτό το παντρολόγημα με το σπάσιμο της 
στάμνας είχε κάτι το απλοϊκό και το πανάρχαιο που μου άρεσε.

18. Ήρωας παραμυθιού του Βολταίρου, οκτώ λεύγες ψηλός.
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Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ1

Η Παναγια των Παρισιων είναι αναμφισβήτητα ακόμα και 
σήμερα μια οικοδομή μεγαλόπρεπη και υπέροχη. Μα 
όσο κι αν διατηρήθηκε όμορφη στα γεράματά της, 
είναι δύσκολο να μη γογγύσει κανείς, να μην αγανα-

κτήσει μπροστά στην καταρράκωση, στους αμέτρητους ακρω-
τηριασμούς που έχει υποστεί το σεβάσμιο μνημείο τόσο απ’ τον 
χρόνο όσο κι απ’ τους ανθρώπους. Χωρίς να σεβαστούν ούτε 
τον Καρλομάγνο, που απόθεσε σ’ αυτό την πρώτη πέτρα, ούτε 
τον Φίλιππο - Αύγουστο που απόθεσε την τελευταία.

Στην πρόσοψη αυτής της γέρικης βασίλισσας των καθεδρικών 
εκκλησιών μας, δίπλα σε μια ζάρα της βρίσκεται πάντα μια 

1. Αυτό το Κεφάλαιο είναι ένα από τα τρία «προσθετά», τα άσχετα με τη 
διήγηση, για τα οποία μιλάει ο συγγραφέας στον πρόλογό του. Τα στοι-
χεία που παραθέτει για κάθε λεπτομέρεια ο Ουγκώ σ’ αυτό το Κεφάλαιο, 
προέρχονται από διάφορες πηγές, κυρίως από τον Ντυ Μπρελ κατά πρώτο 
λόγο κι από τον Σωβάλ κατά δεύτερο.
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ουλή. «Ο χρόνος ρημαχτής, ο άνθρωπος διπλά». Ρητό που θα 
μου άρεσε να το μεταφράσω ως εξής: Ο χρόνος είναι τυφλός, ο 
άνθρωπος είναι ηλίθιος.

Αν είχαμε τον τρόπο να εξετάσουμε μαζί με τον αναγνώστη 
ένα ένα τα χνάρια του ολέθρου τ’ αποτυπωμένα στην παμπά-
λαια εκκλησία, ο χρόνος θα είχε το μικρότερο μερίδιο. Τη χειρό-
τερη καταστροφή την προξένησαν οι άνθρωποι, και προπάντων 
οι άνθρωποι της τέχνης. Και πρέπει να πω έτσι: «άνθρωποι 
τέχνης», εφόσον βρέθηκαν άτομα που χρησιμοποίησαν τον τίτλο 
του αρχιτέκτονος κατά τους δυο τελευταίους αιώνες.

Και πρώτα πρώτα –για ν’ αναφέρουμε μερικά απ’ τα βασικά 
χαρακτηριστικά– ανήκει σίγουρα στις ωραιότερες χαρακτηριστι-
κές σελίδες αυτή η πρόσοψη όπου, διαδοχικά και ταυτόχρονα, 
οι τρεις σε σχήμα αψίδας πυλώνες, η κεντητή και δαντελωτή 
σειρά των είκοσι οχτώ βασιλικών κογχών, ο τεράστιος κεντρικός 
ρόδακας που περιστοιχίζεται απ’ τα δυο πλάγιά του παράθυ-
ρα, όπως ο ιερέας στέκει ανάμεσα στον διάκο και στον βοηθό 
διάκου, η ψηλή και ανάλαφρη γαλαρία από τόξα με τρίκυκλο 
που βαστάει ένα βαρύ δώμα πάνω στις λεπτές κολονίτσες της, 
τέλος οι δυο μαύροι και στέρεοι πύργοι με τα προστεγάσματα 
από σχιστολίθους, αρμονικά μέρη ενός θαυμάσιου συνόλου, το-
ποθετημένα το ’να πάνω στ’ άλλο σε πέντε γιγάντιους ορόφους, 
φανερώνονται στο μάτι, όλα μαζί και χωρίς να συγχέονται μετα-
ξύ τους, με τις αμέτρητες λεπτομέρειες ανδριάντων, αναγλύφων 
και σκαλιστών, ενωμένες αλληλένδετα με το γαλήνιο μεγαλείο 
του συνόλου. Τεράστια πέτρινη συμφωνία, θα την έλεγε κανείς, 
κολοσσιαίο έργο ενός ανθρώπου κι ενός λαού, σύνολο ενιαίο 
και πολυσύνθετο όπως οι Ιλιάδες και τα Ρομανθέρος, που είναι 
αδερφικά της έργα, υπερφυσικό προϊόν συνεισφοράς όλων των 
δυνάμεων μιας εποχής, όπου σε κάθε πέτρα βλέπεις να προβάλ-
λει μ’ εκατό τρόπους το μεράκι του μάστορα πειθαρχημένο απ’ 
το δαιμόνιο του καλλιτέχνη, ένα είδος ανθρώπινης δημιουργίας, 
με δυο λόγια, ισχυρής και γόνιμης σαν τη θεϊκή δημιουργία, 
απ’ την οποία φαίνεται να έχει υποκλέψει το διπλό γνώρισμα: 
ποικιλία, αιωνιότητα.
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Κι ό,τι λέμε για την πρόσοψη, πρέπει να το πούμε για ολό-
κληρη την εκκλησία. Κι ό,τι λέμε για την καθεδρική εκκλησία 
του Παρισιού, πρέπει να το πούμε για όλες τις χριστιανικές 
εκκλησίες του μεσαίωνα. Όλα ισορροπούν σ’ αυτή την τέχνη 
που πηγάζει απ’ τον εαυτό της, γεμάτη λογική και συμμετρία. 
Το να μετράς το δάχτυλο του ποδιού, είναι σαν να μετράς όλον 
τον γίγαντα.

Ας ξανάρθουμε όμως στην πρόσοψη του ναού, έτσι όπως μας 
παρουσιάζεται ακόμα σήμερα, όταν πάμε ευλαβικά να θαυμά-
σουμε τη βαριά κι επιβλητική εκκλησία που προξενεί δέος, κατά 
τους χρονικογράφους: «ήτις τω εαυτής μεγέθει τρόμον εμποιεί 
τοις θεωμένοις».

Τρία πράγματα σπουδαία λείπουν σήμερα απ’ την πρόσοψη 
αυτή. Πρώτα πρώτα ο αναβαθμός των έντεκα σκαλιών που την 
ανύψωνε άλλοτε πάνω απ’ το έδαφος. Έπειτα η αποκάτω σειρά 
αγαλμάτων που έπιαναν τις κόγχες τριών πυλώνων, καθώς και 
η ανώτερη σειρά των είκοσι οχτώ παλαιοτέρων βασιλιάδων της 
Γαλλίας, που διακοσμούσαν τη στοά του πρώτου ορόφου, απ’ 
τον Σιλντεμπέρ ως τον Φίλιππο-Αύγουστο, κρατώντας στο χέρι 
το «αυτοκρατορικό μήλο».2

Τον αναβαθμό τον εξαφάνισε ο ίδιος ο καιρός υψώνοντας 
βαθμιαία, με ακαταμάχητο κι αργό τρόπο, το επίπεδο του Άστε-
ως. Αλλά κατατρώγοντας ένα προς ένα –μ’ αυτήν την πλημμύρα 
των λιθόστρωτων του Παρισιού που όλο ανέβαιναν– τα έντεκα 
σκαλοπάτια που πρόσθεταν στο μεγαλοπρεπές ύψος της οικο-
δομής, ο καιρός έχει προσδώσει στον ναό περισσότερα ίσως, απ’ 
όσα τού αφήρεσε, γιατί ο καιρός είναι αυτός που άπλωσε στην 
πρόσοψή του εκείνο το μουντό χρώμα των αιώνων που μετα-
βάλλει τα γερατειά των μνημείων σε ηλικία της ομορφιάς τους.

Μα ποιος γκρέμισε τις δυο σειρές των ανδριάντων; Ποιος 
άφησε τις κόγχες αδειανές; Ποιος άνοιξε στη μέση του κεντρικού 

2. Γνώμη που την είχε κιόλας αναπτύξει ο Σατωμπριάν στο «Πνεύμα του 
Χριστιανισμού» και που θα την χρησιμοποιήσει πάλι ο Β. Ουγκώ στις 
«Ενδόμυχες Φωνές» του («Στην Αψίδα του Θριάμβου»).
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πυλώνα αυτήν την καινούργια και νόθα αψίδα; Ποιος τόλμησε 
να συγκολλήσει εκείνη την ανούσια βαριά πόρτα από σκαλιστό 
ξύλο, ρυθμού Λουδοβίκου 15ου, δίπλα στ’ αραβουργήματα του 
Μπισκορνέτ;3 Οι άνθρωποι.

Κι αν προχωρήσουμε στο εσωτερικό της οικοδομής, ποιος 
έριξε κάτω εκείνον τον κολοσσό του Αγίου Χριστοφόρου,4 ξακου-
σμένο ανάμεσα στ’ αγάλματα, το ίδιο όπως η μεγάλη αίθουσα 
του Παρισιού ανάμεσα στις όμοιές της, όπως το κωδωνοστάσιο 
του Στρασβούργου ανάμεσα στα καμπαναριά; Και τις μυριά-
δες αγαλμάτων που γέμιζαν τα κενά μεταξύ των στύλων του 
κυρίως ναού και της χορωδίας, άλλα γονατιστά, άλλα ορθά κι 
άλλα καβάλα, άντρες, γυναίκες, παιδιά, βασιλιάδες, δεσποτά-
δες, χωροφυλάκοι, από πέτρα, από μάρμαρο, από χρυσάφι, απ’ 
ασήμι, ακόμα κι από κερί, ποιος τα σάρωσε από κει με αγροίκο 
τρόπο; Όχι πάντως ο καιρός.

Και ποιος στη θέση της παλιάς γοτθικής αγίας τράπεζας, που 
άστραφτε κατάγεμη από ιερά λείψανα σε θήκες, τοποθέτησε 
αυτή τη βαριά μαρμάρινη σαρκοφάγο με κεφαλές αγγέλων και 
νεφέλες, που φαίνεται σαν το δείγμα-ταίρι του Βαλ ντε Γκρας 
ή των Απομάχων; Ποιος απανώβαλε αυτόν τον βαρύ πέτρινο 
αναχρονισμό στο καρλοβιγκιανό λιθόστρωτο του Ερκάνδου;5 
Δεν το έκαμε αυτό ο Λουδοβίκος 14ος, εκπληρώνοντας την επι-
θυμία του Λουδοβίκου 13ου;

Και ποιος έβαλε κρύα άσπρα τζάμια στη θέση εκείνων των 

3. Ο Μπισκορνέτ είχε φτιάξει τα σιδερένια στολίδια στις πλάγιες πύλες 
(Σωβάλ).

4. «Το κολοσσιαίο άγαλμα του Αγίου Χριστοφόρου» –το τοποθέτησαν το 
1413 και το έβγαλαν το 1785– «ήταν το μεγαλύτερο σ’ όλο το βασίλειο» 
(Σωβάλ).

5. Πρβλ. και Ντυ Μπρελ, σ. 8-9: «την εκκλησία αυτή άρχισε να τη χτίζει ο 
Ερκάνδος ή Ερκωράνδος, 42ος επίσκοπος του Παρισιού, την εποχή του 
Καρλομάγνου». Ο Λουδοβίκος 13ος το 1638 έκανε τάμα να επισκευάσει 
το ιερό της Παναγίας του Παρισιού. Το 1699 ο Λουδοβίκος 14ος έβαλε τον 
πρώτο λίθο για τις εργασίες αυτές. Το τμήμα, που ονομάστηκε «αφιέρωμα 
του Λουδοβίκου 13ου», είναι έργο του Κουστού και χρονολογείται από 
το 1723.
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«έκπαγλου χρωματισμού» τζαμωτών που έκαναν τα μάτια των 
πατέρων μας να πλανώνται θαμπωμένα από τον ρόδακα του 
μεγάλου πυλώνα ίσαμε τα τόξα της αψίδας; Και τι θα ’λεγε 
ένας βοηθός ψάλτη του δέκατου έκτου αιώνα, αν θα ’βλεπε 
αυτό το νόστιμο κίτρινο μπογιάτισμα με το οποίο πασάλειψαν 
οι βάνδαλοι αρχιεπίσκοποί μας τη μητρόπολή τους; Θα θυμόταν 
πως αυτό ήταν το χρώμα με το οποίο ο δήμιος έχριε τα «εναγή» 
κτίρια. Θα θυμόταν το μέγαρο Πτι Μπουρμπόν, που κι αυτό 
κιτρινοβάφτηκε λόγω της προδοσίας του κοντόσταυλου, «ένα 
κίτρινο όμως με τόση καλή βάψη και τόσο αξιοσύστατο –λέει ο 
Σωβάλ– ώστε ένας αιώνας και παραπάνω δεν μπόρεσε ακόμα 
να το ξεθωριάσει». Αυτός ο μικροψάλτης, λοιπόν, θα νόμιζε πως 
ο ιερός χώρος ατιμάστηκε και θα το ’βανε στα πόδια.

Κι αν ανεβούμε απάνω στη μητρόπολη, χωρίς να σταματή-
σουμε σε χίλιες δυο βαρβαρότητες κάθε λογής, τι απόγινε εκείνο 
το χαριτωμένο μικρό καμπαναριό που στηριζόταν στο σημείο 
τομής του εσωνάρθηκα με τη χορωδία και που, όχι λιγότερο 
λυγερό και τολμηρό απ’ το γειτονικό του (κατεστραμμένο κι 
αυτό) κωδωνοστάσιο της Σαιντ Σαπέλ, βυθιζόταν στον ουρανό 
ψηλότερα απ’ τους πύργους, ολόισο, μυτερό, βουερό, ξεκομμένο 
στο φως; Ένας καλαίσθητος αρχιτέκτονας το ακρωτηρίασε το 
1787 και νόμισε πως αρκούσε να σκεπάσει την πληγή μ’ εκεί-
νο το μεγάλο μολυβένιο έμπλαστρο που μοιάζει με κούπωμα 
κατσαρόλας.

Μ’ αυτόν τον τρόπο μεταχειρίστηκαν τη θαυμάσια τέχνη του 
μεσαίωνα σε όλες σχεδόν τις χώρες και προπάντων στη Γαλλία. 
Στα ερείπιά της μπορούμε να διακρίνουμε τριών ειδών τραύ-
ματα, που τη χαρακιάζουν σε διαφορετικό βάθος το καθένα. 
Πρώτα ο χρόνος, που της προξένησε ανεπαίσθητα σκασίματα 
εδώ κι εκεί κι αμαύρωσε παντού την επιφάνειά της. Έπειτα 
οι πολιτικές και θρησκευτικές επαναστάσεις, που τυφλές κι 
οργισμένες από φυσικού τους, ρίχτηκαν απάνω της όλο φασα-
ρία, ξέσκισαν το πλούσιο ντύμα της από γλυπτά και σκαλιστά, 
χάλασαν τους ρόδακές της, έσπασαν τα γιορντάνια της από 
αραβουργήματα και αγάλματα, γκρέμισαν τ’ αγάλματα πότε για 
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τη δεσποτική τους μίτρα και πότε για τη βασιλική τους κορόνα. 
Και τέλος οι συρμοί, ολοένα πιο κωμικοί και ανόητοι, που έπειτ’ 
απ’ τις αναρχικές κι εξαίσιες παρεκκλίσεις της Αναγέννησης 
διαδέχονται ο ένας τον άλλον στην αναπόφευκτη παρακμή της 
αρχιτεκτονικής.

Έτσι, για να συγκεφαλαιώσουμε τα σημεία που θίξαμε, τριών 
ειδών χαλάστρες ασχημαίνουν σήμερα τη γοτθική αρχιτεκτονική. 
Ρυτίδες και σαρκώματα στην επιδερμίδα, είναι έργο του καιρού. 
Κακοποιήσεις, βαναυσότητες, μωλωπισμοί και κατάγματα, είναι 
έργο των επαναστάσεων απ’ τον Λούθηρο ως τον Μιραμπώ. 
Ακρωτηριασμοί, κολοβώσεις, εξαρθρώσεις μελών «ανακαινί-
σεις», είναι ελληνορωμαϊκού και βαρβαρικού σχεδίου επέμβα-
ση των καθηγητών κατά τις συνταγές Βιτρουβίου και Βινιόλ.6 
Αυτήν την εξαίσια τέχνη που είχαν παραγάγει οι Βάνδαλοι, τη 
θανάτωσαν οι Ακαδημίες.

Στους αιώνες, στις επαναστάσεις, που εξολοθρεύουν τουλά-
χιστον αμερόληπτα και με κάποιο μεγαλείο, ήρθε να προστεθεί 
το σμήνος των διπλωματούχων αρχιτεκτόνων με τους επίση-
μους διορισμούς τους, που ασχημονούν με τη διάκριση και την 
προτίμηση του κακού γούστου, που αντικαθιστούν τα γοτθικά 
λεπτοτεχνήματα με τα ραδικοβλάσταρα του Λουδοβίκου 15ου, 
προς μεγίστην δόξαν του Παρθενώνος. Είναι η κλοτσιά του 
γαϊδάρου στο ετοιμοθάνατο λιοντάρι. Είναι ο γερο-δρυς που 
ξεραίνεται η κορφή του, και που επιπλέον τον τσιμπούν, τον 
δαγκώνουν, τον κομματιάζουν τα κουνούπια. 

Πόσο μακριά βρισκόμαστε απ’ την εποχή όπου ο Ρομπέρ 
Σεναλί, συγκρίνοντας την Παναγία των Παρισίων με τον περί-
φημο ναό της Άρτεμης στην Έφεσο,7 «τον τόσο εξυμνημένο απ’ 

6. Τζάκομο Μπαρότσι ή Βινιόλ, Ιταλός αρχιτέκτονας, που μετά τον Μιχαήλ 
Άγγελο αποτελείωσε τον Άγιο Πέτρο στη Ρώμη. Έγραψε το «Δοκίμιο 
για τους Πέντε Αρχιτεκτονικούς Ρυθμούς» (1563), που και τον 18ο αι. 
ακόμη σημείωσε μεγάλη επιτυχία όταν μεταφράστηκε στα γαλλικά. Ο 
Βινιόλ μελέτησε συστηματικά τον Μάρκο Βιτρούβιο Πόλλιο (88-23 π.Χ.), 
συγγραφέα του έργου «Περί Αρχιτεκτονικής».

7. Πρβλ. Ντυ Μπρελ: «Ο Ρομπέρ Σεναλί, επίσκοπος της Ωράνς στο δεύτερο 
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τους αρχαίους ειδωλολάτρες», που απαθανάτισε τον Ηρόστρατο, 
έβρισκε τη γαλατική μητρόπολη «υπέρτερη σε μάκρος, πλάτος, 
ύψος και δομή»!

Η Παναγία των Παρισίων ωστόσο δεν είναι καθόλου αυτό 
που θα μπορούσε να ονομαστεί ολοκληρωμένο, καθορισμένο, 
ταξινομημένο μνημείο. Δεν είναι μια ρωμανική εκκλησία, δεν 
είναι ακόμα γοτθική εκκλησία. Αυτή η οικοδομή δεν αποτελεί 
καλούπι.

Η Παναγία των Παρισίων δεν έχει, όπως η μονή του Τουρνύ, 
βαριά κι ατόφια κατασκευή, στρογγυλό και φαρδύ θόλο, παγερή 
γυμνότητα, ούτε την επιβλητική απλότητα των κτιρίων που το 
σχήμα τους απορρέει από το πλήρες ημικύκλιο. Δεν είναι, όπως 
ο καθεδρικός ναός της Μπουρζ, το θαυμάσιο, ανάλαφρο, πολύ-
μορφο, δασύ, ορθότριχο, θαλερό προϊόν της μακρόστενης αψίδας.

Είναι αδύνατο να την κατατάξουμε σ’ αυτήν την παμπάλαια 
οικογένεια των σκοτεινών, μυστηριακών, χαμηλών και σχεδόν 
βουλιαγμένων απ’ το πλήρες ημικύκλιο εκκλησιών, που είναι 
σχεδόν αιγυπτιακές κοντά στην οροφή, ολότελα ιερογλυφικές, 
ολότελα ιερατικές, ολότελα συμβολικές, πιο πολύ φορτωμένες 
στις διακοσμήσεις τους από ρόμβους και διαθλάσεις παρά από 
λουλούδια, πιο πολύ από λουλούδια παρά από ζώα, πιο πολύ 
από ζώα παρά από ανθρώπους, έργα πιο πολύ του αρχιεπισκό-
που παρά του αρχιτέκτονα, πρώτη μεταλλαγή της τέχνης, της 
διαποτισμένης ως τότε με θεοκρατική και στρατιωτική πειθαρ-
χία, που ξεκινάει απ’ τη ρωμαϊκή παρακμή και σταματάει στον 
Γουλιέλμο τον Κατακτητή.

Αδύνατο πάλι να τοποθετήσουμε τη μητρόπολή μας σ’ αυτήν 
την άλλη οικογένεια των ψηλών, ανάερων, πλούσιων σε τζαμωτά 
και ανάγλυφα εκκλησιών, που έχουν οξύτητα στη μορφή και 
αποκοτιά στη στάση τους, κοινοτικές και αστικές σαν σύμβολα 

βιβλίο της “Ιστορίας της Γαλλικής Εκκλησίας” αναφέρει τις διαστάσεις 
του ναού της Άρτεμης στην Έφεσο, του τόσο εξυμνημένου από τους 
ειδωλολάτρες, και αποδείχνει πως η εκκλησία της Παναγίας στο Παρίσι 
ήταν υπέρτερη σε μάκρος, πλάτος, ύψος και δομή».
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πολιτικά, μα ελεύθερες, ιδιόρρυθμες, ξεφρενιασμένες ως έργα 
τέχνης. Δεύτερη αυτή μεταλλαγή της αρχιτεκτονικής, όχι πια 
ιερογλυφική, αναλλοίωτη και ιερατική, αλλά καλλιτεχνική, προ-
οδευτική και λαϊκή, που αρχίζει απ’ την επιστροφή των Σταυ-
ροφόρων και λήγει στον Λουδοβίκο 11ο.

Η Παναγία των Παρισίων δεν είναι καθαρά ρωμαϊκής κα-
ταγωγής, όπως οι πρώτες, ούτε καθαρά αραβικής καταγωγής,8 
όπως οι δεύτερες.

Αυτή είναι ένα οικοδόμημα ενδιάμεσης τεχνοτροπίας. Ο σά-
ξονας αρχιτέκτονας κόντευε ν’ αποστυλώσει τις πρώτες κολόνες 
του εσωνάρθηκα, όταν η μακρόστενη αψίδα που προερχόταν απ’ 
τη Σταυροφορία ήρθε να θρονιαστεί θριαμβευτικά πάνω στα 
φαρδιά ρωμανικά κιονόκρανα που προορίζονταν να υποβαστά-
ξουν κανονικά ημικύκλια. Η μακρόστενη αψίδα, κυρίαρχη στο 
εξής, κατασκεύασε κατ’ αναλογία της την υπόλοιπη εκκλησιά. 
Στο μεταξύ, άπειρη και δειλή στην αρχή, πλαταίνει, διευρύνε-
ται, περιορίζεται και δεν τολμά να εξαπολυθεί σε σαΐτες και σε 
νυστέρια, όπως το έκανε αργότερα σε θαυμάσιους καθεδρικούς 
ναούς. Λες και υποφέρει απ’ το γειτόνεμά της με τις βαριές 
ρωμανικές κολόνες.

Όμως αυτά τα ενδιάμεσα, μεταξύ ρωμανικής και γοτθικής 
τεχνοτροπίας, κτίρια δεν είναι λιγότερο αξιομελέτητα απ’ τους 
αμιγείς τύπους. Εκφράζουν μια απόχρωση τέχνης που δίχως 
αυτά θα χανόταν. Είναι το μπόλι της μακρόστενης αψίδας στο 
κανονικό ημικύκλιο.

Η Παναγία των Παρισίων είναι ιδιαίτερα ένα περίεργο 
δείγμα αυτής της ποικιλίας. Κάθε πλευρά, κάθε πέτρα αυτού 
του γεραρού μνημείου είναι μια σελίδα όχι μόνο της ιστορίας 
του τόπου μας, αλλά και της ιστορίας της επιστήμης και της 
τέχνης. Έτσι, για ν’ αναφέρουμε εδώ μονάχα τις κυριότερες 

8. Με αιχμηρά δηλαδή τόξα. Βλ. και στις «Ωδές» του Β. Ουγκώ, «Το ταξίδι»: 
«το τόξο το αιχμηρό, που ήρθε στους Γότθους απ’ την Ανατολή». Καθώς 
και στην «Επιστολή στην Ακαδημία» του Φενελόν: «η αρχιτεκτονική που 
ονομάζεται γοτθική και που είναι αραβική, όπως λένε».
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λεπτομέρειες, ενώ η μικρή Κόκκινη Πύλη9 φτάνει σχεδόν στα 
όρια των γοτθικών λεπτοτεχνημάτων του δέκατου πέμπτου αι-
ώνα, οι κολόνες του εσωνάρθηκα με τον όγκο και τη βαρύτητά 
τους μας γυρνούν πίσω στο καρλοβιγκιανό μοναστήρι του Σαν 
Ζερμαίν ντε Πρε. Θα νόμιζε κανείς πως χωρίζουν έξι αιώνες 
αυτή την πύλη από τις κολόνες. Αφήνουμε τους αποκρυφιστές, 
που δε βρίσκουν στα συμβολικά σχήματα του μεγάλου πυλώνα 
μια ικανοποιητική συγκεφαλαίωση της επιστήμης τους, ενώ η 
εκκλησία του Αγίου Ιακώβου των Σφαγείων αποτελούσε ένα 
τέλειο ιερογλυφικό τους.

Έτσι το ρωμανικό μοναστήρι, η φιλοσοφική εκκλησία, η γοτ-
θική τέχνη, η σαξονική τέχνη, η βαριά στρογγυλή κολόνα που 
θυμίζει Γρηγόριο 7ο, ο ερμητικός συμβολισμός με τον οποίο ο 
Νικόλαος Φλαμέλ προβάδιζε απ’ τον Λούθηρο, η παπική ενό-
τητα, το σχίσμα, το Σαιν Ζερμαίν ντε Πρε, ο Άγιος Ιάκωβος 
των Σφαγείων, όλα συγχωνεύονται και μεταστοιχειώνονται στην 
Παναγία των Παρισίων. Αυτή η κεντρική και γενέτρια εκκλησιά 
αποτελεί ανάμεσα στις παλιές εκκλησιές του Παρισιού ένα είδος 
Γοργόνας. Έχει το κεφάλι της μιας, τα μέλη της άλλης, τη ράχη 
μιας τρίτης, κάτι απ’ όλες.

Αυτές οι νοθογενείς οικοδομές, επαναλαμβάνουμε, δεν έχουν 
ωστόσο λιγότερο ενδιαφέρον για τον καλλιτέχνη, τον αρχαιο-
λόγο, τον ιστορικό. Μας δίνουν να νιώσουμε σε ποιο σημείο 
η αρχιτεκτονική είναι τέχνη αρχέγονη απ’ ό,τι αποδείχνουν –
όπως το αποδείχνουν και τα κυκλώπεια τείχη, οι πυραμίδες της 
Αιγύπτου, οι τεράστιες ινδικές παγόδες– πως τα μεγαλύτερα 
επιτεύγματα της αρχιτεκτονικής είναι περισσότερο κοινωνικά 
και λιγότερο ατομικά έργα, πιο πολύ γεννοβόλημα των δουλευ-
τάδων λαών παρά εκπόρευση των μεγαλοφυών ανθρώπων, η 
υποστάθμη που αφήνει ένα έθνος, οι επισωρεύσεις που κάνουν 
οι αιώνες, το κατακάθι των αλλεπάλληλων αποστάξεων της 
ανθρώπινης κοινωνίας, με δυο λόγια: στρώματα σχηματισμών. 

9. Κόκκινη Πύλη: στη βόρεια πλευρά, κομψοτέχνημα γοτθικής τέχνης. Την 
αναφέρει ο Ντυ Μπρελ.
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Κάθε κατεβασιά καιρού κουβαλάει την πρόσχωσή της, κάθε ρά-
τσα αποθέτει στο μνημείο τα υλικά της, κάθε άτομο φέρνει την 
πέτρα του. Έτσι κάνουν οι κάστορες, έτσι κάνουν οι μέλισσες, 
έτσι κάνουν οι άνθρωποι. Το μεγάλο σύμβολο της αρχιτεκτονι-
κής, η Βαβέλ, είναι μια κυψέλη.

Τα μεγάλα οικοδομήματα, όπως και τα μεγάλα βουνά, είναι 
έργα αιώνων. Πολλές φορές η τέχνη μεταβάλλεται, ενώ αυτά 
αιωρούνται ακόμα: «κρέμανται τα έργα ημιτελή».10 Και τότε 
συνεχίζονται ήρεμα, σύμφωνα με την αλλαγμένη τέχνη. Η και-
νούργια τέχνη παίρνει το μνημείο όπως το βρίσκει, κολλάει 
απάνω του, αφομοιώνεται μαζί του, το αναπτύσσει κατά το κέφι 
της και το συμπληρώνει, αν μπορεί. Αυτό συντελείται αβίαστα, 
χωρίς προσπάθεια, χωρίς αντίσταση, σύμφωνα μ’ έναν φυσικό 
και ατάραχο νόμο. Ένα μπόλιασμα γίνεται, ένας χυμός κυκλο-
φορεί, μια βλάστηση ξαναδίνει. Βέβαια, υπάρχει υλικό για πολύ 
χοντρά βιβλία και συχνά για παγκόσμια ιστορία της ανθρωπότη-
τας σ’ αυτά τα διαδοχικά συγκολλήματα πολλών τεχνών απάνω 
στο ίδιο μνημείο σε διάφορα ύψη. Ο άνθρωπος, ο καλλιτέχνης, 
το άτομο, εξαφανίζονται σ’ αυτούς τους μεγάλους όγκους που 
δεν έχουν όνομα οικοδόμου. Απάνω τους συγκεφαλαιώνεται 
και καθολικοποιείται η ανθρώπινη διάνοια. Αρχιτέκτονας είναι 
ο καιρός και μάστορας ο λαός.

Για να εξετάσουμε εδώ μονάχα την ευρωπαϊκή χριστιανική 
αρχιτεκτονική, υστερότοκη αδερφή των μεγάλων οικοδομών της 
Ανατολής, αυτή φανερώνεται στα μάτια μας σαν ένας απέραντος 
σχηματισμός διαιρεμένος σε τρεις ζώνες καλοξεχωρισμένες με-
ταξύ τους και βαλμένες τη μια πάνω στην άλλη: τη ρωμανική11 
ζώνη, τη γοτθική ζώνη και τη ζώνη της Αναγέννησης, που θα τη 
λέγαμε ελληνορωμαϊκή.

10. «Κρέμανται τα έργα ημιτελή»: από την Αινειάδα του Βιργιλίου, Δ, 88.
11. Αυτή η ίδια λέγεται, ανάλογα με τα μέρη, τα κλίματα και τα είδη, λομβαρ-

δική, σαξονική και βυζαντινή. Είναι τέσσερες αδερφικές και παράλληλες 
αρχιτεκτονικές, που καθεμιά τους έχει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της, αλλά 
πηγάζουν απ’ την ίδια αρχή, απ’ το κανονικό ημικύκλιο.
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Η μικρή Κόκκινη Πύλη.

Στο ρωμανικό στρώμα, που είναι το παλιότερο και το βα-
θύτερο, επικρατεί το κανονικό ημικύκλιο, που ξαναφαίνεται 
υποβασταζόμενο απ’ τις ελληνικές κολόνες στο νεότερο και 
ανώτερο στρώμα της Αναγέννησης. Η στενόμακρη αψίδα βρί-
σκεται ανάμεσα στα δυο. Τα κτίρια που ανήκουν αποκλειστικά 
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σ’ ένα απ’ αυτά τα τρία στρώματα είναι ολότελα ξεχωριστά, 
μοναδικά κι ακέραια. Είναι η μονή του Ζυμιέζ, ο καθεδρικός 
ναός της Ρέιμς και ο Τίμιος Σταυρός της Ορλεάνης.

Αλλά οι τρεις ζώνες αναμειγνύονται και συνενώνονται από 
τα άκρα τους, όπως τα χρώματα στο ηλιακό φάσμα. Από κει 
βγαίνουν τα σύνθετα μνημεία, τα κτίρια των αποχρώσεων και 
του ενδιάμεσου τύπου. Το ένα είναι ρωμανικό στα πόδια, γοτθι-
κό στη μέση, ελληνορωμαϊκό στο κεφάλι. Κι αυτό γιατί έκαμαν 
εξακόσια χρόνια ώσπου να το χτίσουν. Ο πύργος του Ετάμπ 
είναι ένα δείγμα σχετικό.

Μα τα χτίρια με τη διπλή διαμόρφωση είναι πιο πολλά. Είναι 
η Παναγία των Παρισίων, κτίσμα αψιδωτό που με τις πρώτες 
του κολόνες εισχωρεί στη ρωμανική ζώνη, όπου είναι βυθισμένος 
ο πυλώνας του Αγίου Διονυσίου και ο εσωνάρθηκας του Σαιν 
ντε Πρε. Είναι η χαριτωμένη μισογοτθική συνοδική αίθουσα του 
Μποσερβίλ, όπου το ρωμανικό στρώμα φτάνει ως τα μισά της. 
Είναι η μητρόπολη της Ρουένης, που θα ήταν πέρα για πέρα 
γοτθικού ρυθμού αν με την άκρη του κεντρικού της οβελίσκου 
δε βυθιζόταν στη ζώνη της Αναγέννησης.12

Ωστόσο, όλες αυτές οι αποχρώσεις, όλες αυτές οι διαφορές 
δεν θίγουν παρά μόνο την επιφάνεια των οικοδομών. Η τέχνη 
άλλαξε πέτσα. Η ίδια η δομή της χριστιανικής εκκλησίας δεν 
πειράχτηκε. Έχουμε πάντα τον ίδιο εσωτερικό σκελετό, την ίδια 
έλλογη διάταξη των μερών. Όποιο κι αν είναι το γλυπτό και 
σκαλιστό περίβλημα ενός καθεδρικού ναού, αποκάτω του βρί-
σκεται πάντα, έστω και σε σπερματική, εμβρυακή κατάσταση, η 
ρωμανική βασιλική. Αναπτύσσεται αέναα στο έδαφος, σύμφωνα 
με τον ίδιο νόμο.

Υπάρχουν στερεότυπα δυο εσωνάρθηκες που τέμνονται σε 
σχήμα σταυρού και που η πιο ψηλή τους άκρη, στρογγυλεμένη 
σε αψίδα, σχηματίζει τη θέση της χορωδίας. Υπάρχουν και οι 
κάτω πλευρές για τις εσωτερικές λιτανείες, για τα παρεκκλήσια, 

12. Αυτό το τμήμα του οβελίσκου, που ήταν από ξύλο, έγινε παρανάλωμα 
του φωτεινού μετεώρου στα 1823. (σημ. Β. Ουγκώ).



218 ΒΙΚΤΩΡ ΟΥΓΚΩ

είδος πλαγίων διαδρόμων, όπου ο κυρίως νάρθηκας αφθονεί σε 
μεσοστύλια. Με αυτήν τη βάση, ο αριθμός των παρεκκλησιών, 
των πυλώνων, των καμπαναριών, των οβελίσκων μπορεί να πα-
ραλλάσσει ανάλογα με τη δημιουργική φαντασία του αιώνα, του 
λαού, του καλλιτέχνη.

Μια που κανονίστηκε κι εξασφαλίστηκε η τέλεση της λα-
τρείας, η αρχιτεκτονική κάνει πια ό,τι της αρέσει. Ανδριάντες, 
χρωματιστά τζάμια, ρόδακες, αραβουργήματα, δαντελωτές δι-
ακοσμήσεις, κιονόκρανα, ανάγλυφα –όλες αυτές τις φαντασίες 
τις συνταιριάζει κατά τον λογάριθμο που της ταιριάζει. Έτσι 
εξηγείται η απίστευτη εξωτερική ποικιλία αυτών των οικοδομών 
που μέσα τους ενυπάρχει τόση τάξη και ενότητα. Ο κορμός του 
δέντρου μένει αναλλοίωτος, μονάχα η βλάστηση κάνει τα δικά 
της.

J
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1
ΟΙ ΠΟΝΟΨΥΧΟΙ

Α
πο την εποχη που συμβαινει αυτή η ιστορία, ένα ωραίο 
πρωί της Κυριακής του Απόπασχα από πολύ νωρίς, 
ένα ζωντανό πλάσμα είχε αποτεθεί έπειτ’ απ’ τη λει-
τουργία στην εκκλησία της Παναγίας των Παρισίων, 

μέσα στην ξύλινη θήκη που ήταν εγκιβωτισμένη στο πρόπυλο 
του ναού απ’ την αριστερή μεριά, αντίκρυ στο «μεγάλο εικό-
νισμα» του Αγίου Χριστοφόρου που τον ατένιζε η σκαλισμένη 
σε πέτρα μορφή του αυθέντη Αντωνίου ντεζ Εσσάρτ, ιππότη, 
γονατιστού εκεί ως τα 1413, όταν έκριναν καλό να ρίξουν κάτω 
και τον Άγιο και τον πιστό. Απάνω σ’ αυτή την ξύλινη θήκη 
συνήθιζαν να εκθέτουν στο δημόσιο έλεος τα εγκαταλειμμένα 
μωρά. Τα έπαιρνε από κει όποιος ήθελε. Μπροστά στην ξύλινη 
θήκη βρισκόταν ένας χάλκινος δίσκος για τις ελεημοσύνες.

Εκείνο το ζωντανό που κοιτόταν απάνω στη σανίδα το πρωί 
της Κυριακής του Θωμά, κατά το σωτήριο έτος 1467, φαινόταν 
να προκαλεί σε ζωηρό βαθμό την περιέργεια του αρκετά πυκνού 
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τσούρμου που είχε μαζευτεί γύρω απ’ την ξύλινη θήκη. Το 
τσούρμο αυτό αποτελούνταν κατά μεγάλο μέρος από πρόσωπα 
του γυναικείου φύλου. Ήταν σχεδόν όλες τους γριές.

Στην πρώτη σειρά και πιο σκυμμένες απάνω στη θήκη δια-
κρίνονταν τέσσερες, που φορούσαν ένα είδος σταχτιού επενδύτη 
με κουκούλα, κάτι σαν ράσο, και που φαίνονταν πως ανήκαν 
σε κάποια θρησκευτική αδελφότητα. Δε βλέπω για ποιο λόγο 
η ιστορία να μη μεταδώσει στους μεταγενεστέρους τα ονόμα-
τα αυτών των τεσσάρων ευλαβικών και σεβασμίων δεσποινών. 
Ήταν η Αγνή Λαέρμ, η Ιωάννα ντε Λατάρμ, η Εριέττα Γκωλτιέρα 
και η Γκωσέρα Βιολέτα, χήρες κι οι τέσσερες, διακόνισσες κι οι 
τέσσερες στο παρεκκλήσι Στεφάνου Ωντρύ, που βγήκαν απ’ την 
κατοικία τους με την άδεια της προϊσταμένης τους και σύμφω-
να με τους κανονισμούς του Πέτρου ντ’ Αιγύ, για να ’ρθουν ν’ 
ακούσουν το κήρυγμα.

Είναι σωστό σιχαμένο τέρας!
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Ωστόσο, αν αυτές οι καλές αδελφές του ελέους τηρούσαν 
για την ώρα τις μοναχικές διατάξεις του Πέτρου ντ’ Αιγύ, πα-
ραβίαζαν όμως μ’ όλη τη καρδιά τους τις επιταγές του Μιχαήλ 
Ντεμπράς και του καρδιναλίου της Πίζας που τους επέβαλλαν, 
με απάνθρωπο τρόπο, σιωπή.

— Τ’ είναι τούτο δω, αδελφή; έλεγε η Αγνή στην Γκω-
σέρα, κοιτάζοντας το εκτεθειμένο πλασματάκι που τσίριζε 
και στριφογύριζε στη σανιδένια θήκη, τρομαγμένο από τόσα 
βλέμματα.

— Πού θα καταντήσουμε, απαντούσε η Ιωάννα, έτσι που 
παρατούν σήμερα τα παιδιά!

— Δεν έχω ιδέα από παιδιά, ξαναείπε η Αγνή, μα θα είναι 
αμαρτία να κοιτάζει κανείς τούτο δω.

— Μα αυτό δεν είναι μωρό, Αγνή.
— Είναι μισοπίθηκος, παρατήρησε η Γκωσέρα.
— Είναι σημείο απ’ τον Θεό, αποφάνθηκε η Εριέττα η Γκωλ-

τιέρα.
— Τότε, πρόσθεσε η Αγνή, είναι το τρίτο που συμβαίνει απ’ 

την Κυριακή του μεσοσαράκοστου. Γιατί δεν πέρασε μια βδο-
μάδα απ’ το σημείο εκείνου που κορόιδευε τους προσκυνητές 
και που έλαβε θεία τιμωρία απ’ την Παναγία του Ωμπερβιλλιέ. 
Εκείνο ήταν το δεύτερο θαύμα μέσα στον μήνα.

— Είναι σωστό σιχαμένο τέρας αυτό το λεγόμενο έκθετο 
παιδί, ξαναείπε η Ιωάννα.

— Σκούζει έτσι που να ξεκουφαίνει και ψάλτη, συνέχισε η 
Γκωσέρα. Πάψε λοιπόν, φωνακλάδικο!

— Και να σκεφτείς πως αυτό το πεσκέσι το στέλνει ο σεβα-
σμιότατος του Ρέιμς στον σεβασμιότατο των Παρισίων! πρόσθε-
σε η Γκωλτιέρα σμίγοντας τα χέρια της.

— Εγώ φαντάζομαι, είπε η Αγνή Λαέρμ, πως είναι ζουλά-
πι, κτήνος, διασταύρωση Εβραίου με γουρούνα! Τέλος πάντων, 
κατιτί που δεν είναι χριστιανικό πλάσμα και που πρέπει να το 
πετάξουμε στο νερό ή στη φωτιά.

— Ελπίζω, ξαναείπε η Γκωλτιέρα, πως δε θα ζητήσει να το 
πάρει κανένας.
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— Α, Θεέ μου! αναφώνησε η Αγνή. Αλίμονο σ’ εκείνες τις 
φτωχές παραμάνες που υπηρετούν στο οίκημα των έκθετων 
παιδιών, στον πάτο απ’ το στενοσόκακο όπως κατεβαίνουμε για 
το ποτάμι, δίπλα απ’ του σεβασμιοτάτου επισκόπου, αν τυχόν 
τους παν αυτό το μικρό τέρας για θήλασμα! Εγώ θα προτιμούσα 
να βυζάξω καλύτερα ένα καλικαντζαρούδι.

— Τι ανίδεη που είναι αυτή η καημένη Λαέρμ! απάντησε η 
Ιωάννα. Δεν πρόσεξες, αδελφή, πως αυτό το μικρό τέρας είναι 
το λιγότερο τέσσερω χρονώ και πως έχει περισσότερη όρεξη για 
ένα ψητό της σούβλας παρά για τα βυζιά σου!

Πραγματικά, δεν ήταν νεογέννητο αυτό το «μικρό τέρας». 
(Θα δυσκολευόμασταν κι εμείς οι ίδιοι να το χαρακτηρίσουμε 
αλλιώς). Ήταν μια κουβάρα όλο προεξοχές και αναδέματα, φυ-
λακισμένο σ’ έναν πάνινο σάκο με αποτυπωμένα απάνω του τ’ 
αρχικά του Γουλιέλμου Σαρτιέ, επισκόπου τότε Παρισίων, μ’ 
ένα κεφάλι που ξεπρόβαλλε από μέσα.

Αυτό το κεφάλι ήταν κάτι πολύ δύσμορφο. Δεν έβλεπες 
παρά μια τούφα από κοκκινωπές τρίχες, ένα μάτι, ένα στόμα 
και δόντια. Το μάτι έκλαιγε, το στόμα ξεφώνιζε και τα δόντια 
φαίνονταν σαν να μη ζητούσαν παρά μόνο να δαγκάσουν. Το 
σύνολο αυτό χτυπιόταν μες στον σάκο, για μεγάλη κατάπληξη 
του πλήθους, που μεγάλωνε κι ανανεωνόταν αδιάκοπα τριγύρω.

Η κυρά Αλοΐζα Γκοντελωριέ, μια πλούσια αρχοντογυναίκα, 
που κρατούσε από το χέρι μια όμορφη κοπελίτσα, περίπου έξι 
χρονών και που έσερνε ένα μακρύ πέπλο απ’ το χρυσό κέρας 
του κεφαλοδέσμου της, σταμάτησε περνώντας μπρος από τη 
θήκη και κοίταξε για μια στιγμή το κακόμοιρο πλάσμα, ενώ η 
χαριτωμένη κορούλα Κρινάνθη ντε Γκοντελωριέ, ντυμένη όλη 
στο μετάξι και στο βελούδο, συλλάβιζε με τ’ όμορφο δάχτυλό 
της τη μόνιμη επιγραφή την κολλημένη απάνω στην ξύλινη θήκη: 
ΕΚΘΕΤΑ ΒΡΕΦΗ.

— Εγώ, μα την αλήθεια, πίστευα πως εκθέτουν εδώ μονάχα 
παιδιά! είπε η κυρία στρέφοντας αλλού μ’ αποστροφή.

Και γύρισε τη ράχη της ρίχνοντας στον δίσκο ένα ασημένιο 
φλωρίνι που αντήχησε ανάμεσα στις πενταροδεκάρες κι έκαμε 
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ν’ ανοίξουν άλλο τόσο τα μάτια τους οι φτωχές διακόνισσες του 
παρεκκλησιού Στεφάνου Ωντρύ.

Ύστερ’ από λίγες στιγμές ο σοβαρός και πολύξερος Ροβέρτος 
Μιστρικόλ, αρχιγραμματικός του βασιλιά, πέρασε μ’ ένα τερά-
στιο ευχολόγιο κάτω απ’ το ’να μπράτσο και τη γυναίκα του 
από τ’ άλλο (την κυρα-Γουλιελμίνη την Προεδρίνα), έχοντας έτσι 
από δω κι από κει τους δυο καθοδηγητές του, τον πνευματικό 
και τον κοσμικό.

— Έκθετο παιδί! είπε, αφού εξέτασε το αντικείμενο. Φαίνε-
ται πως θα βρέθηκε στις όχθες του ποταμού Πυριφλεγέθοντα.1

— Μονάχα ένα μάτι φαίνεται, παρατήρησε η κυρα-Γουλιελ-
μίνη. Πάνω στ’ άλλο έχει μια κρεατοελιά.

— Δεν είναι κρεατοελιά, ξαναείπε ο κυρ Ροβέρτος Μιστρικόλ. 
Είν’ ένα αβγό που κλείνει μέσα του έναν άλλο δαίμονα απα-
ράλλαχτο, κι αυτός έχει ένα άλλο αβγό που κλείνει μέσα του 
έναν άλλο διάβολο, και πάει λέοντας.

— Πώς το ξέρεις αυτό; ρώτησε η Γουλιελμίνη η Προεδρίνα.
— Το ξέρω ακριβέστατα, αποκρίθηκε ο αρχιγραμματικός.
— Κύριε αρχιγραμματικέ, ρώτησε η Γκωσέρα, τι προβλέπετε 

απ’ αυτό το δήθεν έκθετο παιδί;
— Τις πιο μεγάλες συμφορές, αποκρίθηκε ο Μιστρικόλ.
— Α, Θεέ μου! είπε μια γριά απ’ το ακροατήριο. Γι’ αυτό 

πέρσι πλάκωσε ένα φοβερό θανατικό, και τώρα λεν πως οι Εγ-
γλέζοι θα ξεμπαρκάρουν στρατό στο Αρφλέ.

— Αυτό ίσως εμποδίσει τη βασίλισσα να έρθει στο Παρίσι 
φέτος τον Σεπτέμβριο, είπε μια άλλη. Έτσι κι αλλιώς οι πρα-
μάτειες δεν πάνε καλά.

— Έχω τη γνώμη, αναφώνησε η Ιωάννα ντε Λατάρμ, πως 
θα ήταν προτιμότερο για τον κοσμάκη του Παρισιού αυτός ο 
μικρός μάγος να ριχνόταν όχι απάνω σε μια σανίδα, αλλά σ’ 
ένα δεμάτι ξύλα.

— Σ’ ένα καλό δεμάτι αναμμένα ξύλα! πρόσθεσε η γριά.

1. Πυριφλεγέθων: Ποταμός του Άδη των αρχαίων, που χυνόταν στον Αχέρο-
ντα και έζωνε τριγύρω τα Τάρταρα.
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— Αυτό θα ήταν το φρονιμότερο, είπε κι ο Μιστρικόλ.
Από κάμποσες στιγμές τώρα ένας νεαρός ιερωμένος άκουγε 

τους συλλογισμούς των καλογριών και τ’ αποφθέγματα του αρ-
χιγραμματικού. Είχε αυστηρή όψη, πλατύ μέτωπο, βλέμμα βαθύ. 
Παραμέρισε σιωπηλά το πλήθος, παρατήρησε τον «μικρό μάγο» 
και άπλωσε το χέρι απάνω του. Ήταν ακόμα καιρός. Γιατί όλες 
οι θρησκόληπτες αναγάλλιαζαν κιόλας προκαταβολικά για το 
καλό δεμάτι των αναμμένων ξύλων.

— Υιοθετώ αυτό το παιδί, είπε ο ιερωμένος.
Το πήρε κάτω απ’ το ράσο του κι απομακρύνθηκε. Η ομή-

γυρη τον παρακολούθησε μ’ αποσβολωμένο βλέμμα. Ύστερ’ 
από λίγες στιγμές είχε εξαφανιστεί απ’ την Κόκκινη Πύλη, που 
οδηγούσε τότε απ’ την εκκλησία στο μοναστήρι.

Όταν πέρασε η πρώτη έκπληξη, η Ιωάννα ντε Λατάρμ έσκυψε 
στ’ αυτί της Γκωλτιέρας:

— Καλά σού έλεγα εγώ, αδελφή μου, πως αυτός ο νέος κλη-
ρικός, ο Κλαύδιος Φρόλλος, είναι μάγος.

J



2
ΚΛΑΥΔΙΟΣ ΦΡΟΛΛΟΣ

Ο Κλαυδιοσ Φρολλοσ δεν ήταν ένα πρόσωπο κοινό. Ανήκε 
σε μια απ’ τις οικογένειες μεσαίας κατηγορίας που 
τις ονόμαζαν αδιάφορα, στην προπετή γλώσσα του 
περασμένου αιώνα, μεγαλοαστικές ή μικροευγενείς. 

Αυτή η οικογένεια είχε κληρονομήσει από τους αδερφούς Πακλέ 
το τιμάριο Τιρεσάπ, που εξαρτιόταν απ’ τον επίσκοπο Παρισίων 
και που τα είκοσι ένα σπίτια του είχαν γίνει κατά τον δέκατο 
τρίτο αιώνα αντικείμενο τόσων διενέξεων μπροστά στον ιερο-
δικαστή. Ως κάτοχος αυτού του τιμαρίου ο Κλαύδιος Φρόλλος 
ήταν ένας απ’ τους «εικοσάκις επτά και ένα» χωροδεσπότες 
που πρόβαλλαν απαιτήσεις ιδιοκτησίας στο Παρίσι και στα 
περίχωρά του. Και για πολύν καιρό τ’ όνομά του φαινόταν ανα-
γραμμένο ανάμεσα στο μέγαρο Τανκαρβίλ, που ανήκε στον κυρ 
Φραγκίσκο Λερέζ, και στο Κολέγιο της Τουρ, στο κτηματολόγιο 
το κατατεθειμένο στον Άγιο Μαρτίνο της Εξοχής.

Ο Κλαύδιος Φρόλλος προοριζόταν απ’ τους γονείς του για το 
εκκλησιαστικό στάδιο, απ’ τα παιδικά του χρόνια. Τον έμαθαν 
να διαβάζει λατινικά. Τον συνήθισαν να χαμηλώνει τα μάτια και 
να μιλάει σιγά. Παιδί ακόμα, τον έκλεισε ο πατέρας του στο 
κολέγιο Τόρκι, στη συνοικία Πανεπιστημίου. Εκεί μεγάλωσε, 
απάνω στο ευχολόγιο και στο λεξικό.
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Εξάλλου, ήταν ένα μελαγχολικό, αγέλαστο, σοβαρό παιδί, 
που μελετούσε με ζήλο και μάθαινε γρήγορα. Δεν έβγαζε με-
γάλες φωνές στα διαλείμματα, ανακατευόταν πολύ λίγο στα 
γλεντοκόπια της οδού Φουάζ, δεν είχε ιδέα από γρονθοπατινά-
δες και ξεμαλλιάσματα και δε σημείωσε καθόλου εμφάνιση σ’ 
εκείνη τη στάση του 1463 που οι χρονικογράφοι την καταχωρούν 
με κάθε σοβαρότητα τιτλοφορώντας την ως «έκτη ανταρσία του 
Πανεπιστημίου». Σπάνια τού τύχαινε να κοροϊδέψει τους φτω-
χούς σπουδαστές που φορούσαν κ α π έ τ τ ε ς , απ’ τις οποίες 
πήραν την επωνυμία τους, ή τους υποτρόφους του κολεγίου Ορ-
μάν, επειδή κουρεύονταν σύρριζα και φορούσαν ένα παλτό από 
τρία τεμάχια υφάσματος με χρώμα γλαυκό, γαλάζιο και βιολετί, 
«γλαυκοκυάνου και φαιάς χροιάς», όπως ορίζει ο κανονισμός 
του καρδιναλίου των Τεσσάρων Στεμμάτων.

Απ’ την άλλη μεριά, ήταν ταχτικός θαμώνας στις μεγάλες και 
μικρές σχολές της οδού Ζαν ντε Μπωβαί. Ο πρώτος φοιτητής 
που αντίκριζε ο ηγούμενος του Αγίου Πέτρου της Κοιλάδος, τη 
στιγμή που άρχιζε την παράδοση του κανονικού δικαίου, απέ-
ναντι απ’ την έδρα του, κολλημένον πάντα σε μια κολόνα της 
σχολής Σαιν Βαντρεζεζίλ, ήταν ο Κλαύδιος Φρόλλος, οπλισμένος 
με το από κέρατο καλαμάρι του, μασώντας το πενόφτερό του, 
κρατώντας σημειώσεις στο τριμμένο γόνατό του, χουχουλίζοντας 
πάντα τα δάχτυλά του. Ο πρώτος ακροατής που ο λογιότατος 
Μιλ ντ’ Ιλιέ, καθηγητής της Νομολογίας, έβλεπε να φτάνει κάθε 
Δευτέρα πρωί λαχανιασμένος, μόλις άνοιγαν οι πόρτες της σχο-
λής του Αγίου Διονυσίου, ήταν ο Κλαύδιος Φρόλλος. Έτσι, σε 
ηλικία δεκάξι χρονών, ο νεαρός ιεροσπουδαστής μπόρεσε να 
τα βγάλει πέρα στη μυστική θεολογία μ’ έναν εκκλησιαστικό 
πατέρα, στην κανονική θεολογία μ’ έναν συνοδικό πατέρα και 
στη σχολαστική θεολογία μ’ έναν δόκτορα της Σορβόννης.

Αφού ξεσκόλισε τη θεολογία, ρίχτηκε στη νομολογία. Από 
τον «Γνώμονα των δικαστικών αποφάσεων» έπεσε στα «Νο-
μοθετήματα του Καρλομάγνου». Καταβρόχθισε διαδοχικά, στην 
επιστημονική του αδηφαγία, ποιμαντορικές εγκυκλίους, τη μια 
πάνω στην άλλη: του Θεοδώρου, επισκόπου του Ισπάλ, του 



228 ΒΙΚΤΩΡ ΟΥΓΚΩ

Μπουσάρ, επισκόπου του Βορμς, του Υβ, επισκόπου της Σαρτρ. 
Έπειτα τα Ψηφίσματα του Γρατιανού, που διαδέχτηκαν τα «Νο-
μοθετήματα του Καρλομάγνου». Έπειτα τη συλλογή εγκυκλίων 
του Γρηγορίου 9ου. Έπειτα την επιστολή «Περί τα ιδεατά» του 
Ονορίου 3ου. Ξεκαθάρισε μέσα του, εξοικειώθηκε μ’ εκείνη την 
απέραντη και ταραγμένη περίοδο του αστικού δικαίου και του 
εκκλησιαστικού δικαίου που διαγωνιζόταν και διαμορφωνόταν 
μες στο χάος του μεσαίωνα, περίοδο που ανοίγει στα 618 με τον 
επίσκοπο Θεόδωρο και κλείνει στα 1227 με τον πάπα Γρηγόριο.

Αφού χώνεψε τη νομολογία, ρίχτηκε στην ιατρική και στις 
ελεύθερες τέχνες. Σπούδασε την επιστήμη των βοτανιών, την 
επιστήμη των αρωμάτων. Έγινε εντρυφής στους πυρετούς και 
στους μώλωπες, στις πληγές και στ’ αποστήματα. Ο Ζακ ντ’ 
Εσπάρ τον ανακήρυξε ιατρό παθολόγο, ο Ριχάρδος Ελαίν ιατρό 
χειρούργο. Πέρασε τις πτυχιακές και τις διδακτορικές εξετά-
σεις του Πανεπιστημίου. Σπούδασε τη λατινική γλώσσα, την 
αρχαία ελληνική και την εβραϊκή, τριπλό άδυτο όπου ελάχιστοι 
σύχναζαν τότε. Ήταν ένας σωστός πυρετός στο να κατακτήσει 
και να θησαυρίσει επιστήμη. Σε ηλικία δεκαοχτώ χρονών, είχε 
αποφοιτήσει κι απ’ τις τέσσερες σχολές. Ο νεαρός αυτός νόμιζε 
πως η ζωή είχε έναν και μόνο σκοπό: τη γνώση.

Εκείνη την εποχή περίπου, με τις δυνατές ζέστες του κα-
λοκαιρού του 1466, ξέσπασε η μεγάλη πανούκλα που θέρισε 
παραπάνω από σαράντα χιλιάδες πλάσματα στην υποκομητεία 
Παρισιού, και μεταξύ των άλλων, λέει ο Ζαν ντε Τρουά, τον 
«κύριο Αρνούλ, αστρολόγο του βασιλιά, που ήταν άνθρωπος 
πολλά αγαθός και σοφός και ευάρεστος». Έφτασε στο Πανεπι-
στήμιο η διάδοση πως η οδός Τερεσάπ είχε ρημαχτεί ιδιαίτερα 
απ’ την επιδημία. Εκεί έμεναν, στο τσιφλίκι τους, οι γονείς του 
Κλαυδίου. Ο νεαρός σπουδαστής έτρεξε πολύ ανήσυχος στο 
πατρικό του σπίτι. Μπαίνοντας μέσα, βρήκε τον πατέρα του 
και τη μητέρα του πεθαμένους απ’ την άλλη μέρα. Ένα μικρό 
αδερφάκι του, που ήταν στα σπάργανα, ζούσε ακόμα και ξε-
φώνιζε παρατημένο στην κούνια του. Ήταν το μόνο που έμενε 
στον Κλαύδιο απ’ την οικογένειά του. Ο νέος πήρε το παιδί 
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στην αγκαλιά του και βγήκε από κει συλλογισμένος. Ίσαμε τότε 
είχε ζήσει μες στην επιστήμη, τώρα άρχιζε να ζει μες στη ζωή.

Αυτή η πανωλεθρία αποτέλεσε μια κρίση στον βίο του Κλαυ-
δίου. Ορφανός, πρωτότοκος αδερφός και οικογενειάρχης σε ηλι-
κία δεκαεφτά χρονών, αισθάνθηκε να προσγειώνεται σκληρά 
απ’ τις ονειροπολήσεις των σχολών στην πραγματικότητα του 
κόσμου. Τότε, κινημένος από συμπόνια, κυριεύτηκε από λαχτάρα 
και αφοσίωση γι’ αυτό το παιδί, τ’ αδερφάκι του: αλλόκοτο και 
απαλό πράγμα τούτη η ανθρώπινη τρυφερότητα, γι’ αυτόν που 
είχε αγαπήσει ως τότε μονάχα τα βιβλία.

Αυτή η στοργή αναπτύχθηκε μέσα του σε υπερβολικό σημείο. 
Σε μια ψυχή τόσο νέα, ήταν σαν μια πρώτη αγάπη. Χωρισμένος 
παιδί απ’ τους γονείς του, που μόλις τους είχε γνωρίσει, κλει-
σμένος και κατά έναν τρόπο εντοιχισμένος μέσα στα βιβλία του, 
λαίμαργος πριν απ’ όλα στο να μελετά και να μαθαίνει, απο-
κλειστικά απορροφημένος ίσαμε τότε απ’ τη διάνοιά του που 
τρεφόταν με την επιστήμη, απ’ τη φαντασία του που μεγάλωνε 
με τη σπουδή, ο φτωχός σπουδαστής δεν είχε βρει ακόμα καιρό 
να νιώσει πού βρισκόταν η καρδιά του.

Αυτός ο μικρός αδερφός ο χωρίς πατέρα και μάνα, αυτό το 
παιδάκι που του έπεφτε αναπάντεχα απ’ τον ουρανό στην αγκα-
λιά, τον άλλαξε και τον έκαμε καινούργιο άνθρωπο. Κατάλαβε 
τότε πως υπήρχαν κι άλλα πράγματα στον κόσμο εκτός απ’ 
τις θεωρίες της Σορβόννης και τους στίχους του Ομήρου, πως 
ο άνθρωπος έχει ανάγκη από αφοσίωση, πως η ζωή χωρίς τρυ-
φερότητα κι αγάπη είναι ένα μηχάνημα ξερό που σκληρίζει και 
σπαράζει την ακοή. Μονάχα που φαντάστηκε –επειδή βρισκόταν 
στην ηλικία όπου τις αυταπάτες τις διαδέχονται πάλι άλλες 
αυταπάτες– πως οι ομαίμονες και οικογενειακές αφοσιώσεις 
είναι οι μόνες αναγκαίες και πως η αγάπη προς ένα αδερφάκι 
αρκούσε να γεμίσει μια ολόκληρη ύπαρξη.

Έπεσε, λοιπόν, στην αγάπη του μικρού Γιαννάκη με το πάθος 
μιας βαθιάς, φλογερής, μονοκόμματης ιδιοσυγκρασίας. Αυτό το 
φτωχό αδύνατο πλάσμα, το ωραίο, το ξανθιό, το ροδόχρωμο, 
το σγουρομάλλικο, αυτό τ’ ορφανό που μόνο του στήριγμα είχε 
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έναν άλλον ορφανό, τον συγκινούσε ως τα κατάβαθά του. Και 
καθώς ήταν σοβαρός στοχαστής, άρχισε να συλλογιέται τον Γιαν-
νάκη με μια άπειρη συμπόνια. Τον γνοιάστηκε και φρόντιζε γι’ 
αυτόν σαν να ’ταν κάτι το πολύ εύθραυστο και το πολύ αξιο-
πρόσεχτο. Στάθηκε για το παιδί κάτι παραπάνω απ’ αδερφός: 
έγινε μητέρα του.

Ο μικρός Γιαννάκης είχε χάσει τη μητέρα του ενώ τον βύζαινε 
ακόμα. Ο Κλαύδιος τον έδωσε σε παραμάνα. Εκτός απ’ το τιμά-
ριο της Τιρεσάπ είχε κληρονομήσει απ’ τον πατέρα του και το 
τσιφλίκι του Μύλου, που εξαρτιόταν απ’ τον τετράγωνο πύργο 
Ζαντιγύ. Απάνω σ’ έναν λόφο, κοντά στην αρχοντική έπαυλη 
Βινσέντρ (Μπισέτρ), ήταν ένας μύλος. Εκεί βρισκόταν η μυλωνού 
που βύζαινε ένα όμορφο παιδάκι. Δεν ήταν μακριά απ’ το Πα-
νεπιστήμιο. Ο Κλαύδιος της πήγε μόνος του τον μικρό Γιαννάκη.

Από τότε, νιώθοντας πως έσερνε ένα βάρος, πήρε τη ζωή πολύ 
σοβαρά. Η σκέψη του μικρού αδερφού του έγινε όχι μονάχα η πα-
ρηγοριά του, αλλά κι ο σκοπός των τόσων σπουδών του. Αποφάσι-
σε ν’ αφοσιωθεί ολόκληρος σ’ ένα μέλλον για το οποίο ευθυνόταν 
έναντι του Θεού και να μην αποχτήσει άλλη γυναίκα, άλλο παιδί 
εκτός από την ευτυχία και την αποκατάσταση του αδερφού του. 
Αφοσιώθηκε, λοιπόν, περισσότερο από κάθε φορά στην ιερατική 
του αποστολή. Η αξία του, η πολυμάθειά του, η ιδιότητά του 
ως αμέσου υποταχτικού του επισκόπου Παρισίων, του άνοιγαν 
διάπλατα τις πόρτες της εκκλησίας. Σε ηλικία είκοσι χρονώ, με 
ειδική άδεια της Αγίας Έδρας, έγινε ιερέας και, σαν ο νεότερος 
απ’ τους λειτουργούς της Παναγίας των Παρισίων, ιερουργούσε 
στην αγία τράπεζα, που την αποκαλούν, εξαιτίας της πολύ αργής 
λειτουργίας που τελείται σ’ αυτήν, «βωμό των νωθρών».

Εκεί, βυθισμένος περισσότερο από κάθε φορά στ’ αγαπημένα 
του βιβλία, που δεν τ’ άφηνε παρά μόνο για να τρέξει καμιά 
ώρα στο κτήμα του Μύλου, μ’ αυτό το μείγμα της γνώσης και 
της σωφροσύνης, το τόσο σπάνιο στην ηλικία του, είχε κερδίσει 
γρήγορα τον σεβασμό και τον θαυμασμό της μονής. Απ’ τη μονή 
η φήμη του ως σοφού είχε διαδοθεί στον λαό, όπου αλλοιώθηκε 
κάπως –πράγμα συχνό τότε– σε φήμη μάγου.
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Ενώ, λοιπόν, την Κυριακή εκείνη του Θωμά, επέστρεφε έπειτ’ 
απ’ τη λειτουργία των οκνών στο θυσιαστήριό τους, που ήταν 
δίπλα στην πόρτα της χορωδίας προς τον νάρθηκα, κίνησε την 
προσοχή του η μάζωξη από γριές που ξεφώνιζαν γύρω απ’ τη 
θήκη των έκθετων παιδιών.

Τότε πλησίασε κι αυτός το κακότυχο μικρό πλάσμα που 
τόσο μισούνταν και κινδύνευε. Αυτή η ορφάνια, η ασχήμια, η 
εγκατάλειψη, η θύμηση του μικρού αδερφού, ο βραχνάς που 
του πέρασε μονομιάς απ’ το μυαλό πως, αν πέθαινε ο ίδιος, 
μπορούσε κι ο αγαπητός του Γιαννάκης να πεταχτεί κι αυτός 
άθλια στη βρεφοδόχο, όλ’ αυτά τού τάραξαν ταυτόχρονα και 
την καρδιά, ένας απέραντος οίκτος ανάδεψε μέσα του, και πήρε 
το παιδί μαζί του.

Όταν το έβγαλε μέσ’ από τον σάκο, το βρήκε πραγματικά 
πανάσχημο. Το φτωχό διαβολάκι είχε μια κρεατοελιά πάνω 
απ’ το αριστερό μάτι, το κεφάλι χωμένο στους ώμους του, τη 
ραχοκοκαλιά καμπουρωτή, το στέρνο ξεπεταγμένο, τις κνήμες 
στρεβλές. Αλλά φαινόταν πολύ ζωηρό. Και μόλο που ήταν αδύ-
νατο να εννοήσει κανείς τι γλώσσα τραύλιζε, οι κραυγές του 
μαρτυρούσαν αρκετή δύναμη κι υγεία.

Η συμπόνια του Κλαυδίου μεγάλωσε απ’ αυτήν τη δυσμορ-
φία. Κι έκαμε τάμα στην καρδιά του να μεγαλώσει αυτό το 
παιδί γι’ αγάπη του αδερφού του, ώστε όποια κι αν ήταν μελ-
λοντικά τ’ αμαρτήματα του μικρού Γιάννη, να έχει με το μέρος 
του αυτό το ψυχικό, καμωμένο για χάρη του. Ήταν κάτι σαν μια 
τοποθέτηση αγαθοεργιών που ενεργούσε για λογαριασμό του 
μικρού του αδερφού. Ήταν ένας μπόγος από καλές πράξεις που 
ήθελε να του συνάξει από πριν, για την περίπτωση που ο μικρός 
μάγκας θα χρειαζόταν μια μέρα αυτήν τη μονέδα, τη μόνη που 
γίνεται δεχτή από τον θυρωρό του παραδείσου.

Βάφτισε το θετό παιδί του και το ονόμασε Κ ο υ α σ ι μ ό δ ο , 
είτε γιατί θέλησε να δείξει την ημέρα που το είχε βρει, είτε γιατί 
θέλησε να δηλώσει σε ποιο σημείο ήταν μισερό και παράλλαμα 
εκείνο το κακόμοιρο πλασματάκι. Πραγματικά, ο Κουασιμόδος, 
μονόφθαλμος, καμπούρης, στραβοπόδης, ήταν ένας ο ι ο ν ε ί , 
ένα π ε ρ ί π ο υ , ομοίωμα ανθρώπου.



3
«ΦΥΛΑΚΑΣ ΚΟΠΑΔΙΟΥ ΤΡΑΝΟΥ, 

ΤΡΑΝΟΤΕΡΟΣ Ο ΙΔΙΟΣ»

Σ
τα 1482 ο Κουασιμοδοσ ειχε μεγαλωσει. Από πολλά 
χρόνια τώρα, είχε γίνει κωδωνοκρούστης της Παναγίας 
των Παρισίων χάρις στον θετό του πατέρα, τον Κλαύ-
διο Φρόλλο, που είχε γίνει αρχιδιάκονος της Ζοζά, 

χάρις στον επικυρίαρχό του άρχοντα Λουδοβίκο ντε Μπωμόν, 
που είχε γίνει επίσκοπος Παρισίων στα 1472, με τον θάνατο 
του Γουλιέλμου Σαρτιέ, χάρις στον προστάτη του Ολιβιέρο τον 
Βλάκα, μπαρμπέρη του ελέω Θεού βασιλιά Λουδοβίκου 11ου.

Ο Κουασιμόδος ήταν τώρα κωδωνοκρούστης στην Παναγία 
των Παρισίων.

Με το διάβα του καιρού είχε δημιουργηθεί, κι εγώ δεν ξέρω 
πώς, ιδιαίτερος δεσμός που ένωνε τον καμπανάρη με την εκκλη-
σία. Χωρισμένος για πάντα από τον κόσμο με το διπλό μοιραίο 
της άγνωστης προέλευσής του και της άσχημης φύσης του, φυ-
λακισμένος από παιδί σ’ αυτόν τον διπλό απέραστο περίγυρο, 
ο δύστυχος αυτός είχε συνηθίσει να μη βλέπει τίποτε σ’ αυτόν 
τον κόσμο έξω απ’ τα εκκλησιαστικά τείχη που τον είχαν δεχτεί 
στη σκιά τους. Ο ναός της Παναγίας είχε γίνει αλληλοδιάδοχα 
μ’ αυτόν, ανάλογα με το μεγάλωμα και την ανάπτυξή του, το 
αβγό, η φωλιά, το σπίτι, η πατρίδα, η οικουμένη.
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Και είναι βέβαιο πως υπήρχε κάποια μυστηριακή και προ-
καταβολική αρμονία ανάμεσα σ’ αυτό το πλάσμα και σ’ αυτό 
το κτίριο. Όταν, πολύ μικρό ακόμα, σερνόταν κλωθογυριστά και 
κουτσοπηδηχτά κάτω απ’ τα σκοτάδια των θόλων, με την αν-
θρώπινη όψη του και τη ζωώδη σκελέτωσή του, φαινόταν σαν το 
φυσικό ερπετό αυτού του υγρού και σκοτεινού πλακόστρωτου, 
στο οποίο η σκιά απ’ τα ρωμανικά κιονόκρανα σχεδίαζε τόσο 
αλλόκοτα σχήματα.

Αργότερα, την πρώτη φορά που πιάστηκε μηχανικά απ’ το 
σκοινί των πύργων και κρεμάστηκε απ’ αυτό κι έβαλε σε κρα-
δασμό την καμπάνα, αυτό το πράγμα έδωσε στον Κλαύδιο 
Φρόλλο, τον θετό του πατέρα, την εντύπωση ενός παιδιού που 
λύνεται η γλώσσα του κι αρχίζει να μιλά.

Έτσι, σιγά σιγά, με το ν’ αναπτύσσεται πάντα κατά το νό-
ημα της μητρόπολης, με το να ζει και να κοιμάται εκεί, με το 
να μη βγαίνει σχεδόν ποτέ, με το να υφίσταται κάθε ώρα τη 
μυστηριακή πίεση της εκκλησίας, κατάληξε να της μοιάσει, να 
συγκολληθεί μαζί της, για να το πούμε έτσι, να γίνει μέρος της 
αδιάσπαστο. Οι προεξέχουσες γωνίες του σώματός του εφάρμο-
ζαν –ας μας επιτραπεί αυτή η εικόνα– στις εσοχές της οικοδο-
μής, κι έμοιαζε όχι μόνο για κάτοικος, αλλά και για φυσικό της 
περιεχόμενο. Μπορεί σχεδόν να πει κανείς πως είχε πάρει απ’ 
αυτήν το σχήμα του, όπως ο σαλίγκαρος παίρνει το σχήμα απ’ 
το καβούκι του. Ήταν η κατοικία του, η τρύπα του, το περίβλημά 
του. Ανάμεσα στην παλιά εκκλησία και σ’ αυτόν υπήρχε μια 
έμφυτη ανταπόκριση τόσο βαθιά, με τόσες μαγνητικές συνά-
φειες, τόσες υλικές συγγένειες, ώστε ήταν κολλημένος σ’ αυτήν 
όπως περίπου η χελώνα στο κέλυφός της. Η μητρόπολη με τη 
σκληρυμένη της επιφάνεια ήταν το καύκαλό του.

Είναι περιττό να ειδοποιήσουμε τον αναγνώστη να μην παίρ-
νει κατά γράμμα τις παρομοιώσεις που είμαστε υποχρεωμένοι να 
χρησιμοποιήσουμε εδώ για να εκφράσουμε αυτό το ιδιόρρυθμο, 
σύμμετρο, άμεσο, σχεδόν ομοούσιο ζευγάρωμα ενός ανθρώπου 
και μιας οικοδομής. Είναι περιττό ακόμα να πούμε σε ποιο ση-
μείο είχε εξοικειωθεί αυτός με τη μητρόπολη έπειτ’ από μια τόσο 
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πολύκαιρη και στενή συμβίωση. Αυτή η κατοικία ήταν σαν δική 
του. Δεν υπήρχε βάθος όπου να μην εισχώρησε ο Κουασιμόδος, 
δεν υπήρχε ύψος όπου να μη σκαρφάλωσε. Πολλές φορές τύχαι-
νε να σκαλώσει στην πρόσοψη με τις αλλεπάλληλες ανυψώσεις 
βοηθημένος μονάχα απ’ τους προεξοχές της γλυπτικής.

Οι πύργοι, που στην εξωτερική τους επιφάνεια τον έβλεπαν 
συχνά να έρπει όπως μια σαύρα που σέρνεται σ’ έναν κατακό-
ρυφο τοίχο, αυτοί οι δυο δίδυμοι γίγαντες, οι τόσο ψηλοί, τόσο 
απειλητικοί, τόσο επίφοβοι, δεν του προκαλούσαν ούτε ίλιγγο 
ούτε τρομάρα, ούτε κλονισμούς ζάλης. Βλέποντάς τους κανείς 
τόσο απαλούς κάτω απ’ το χέρι του, τόσο εύκολους στην αναρ-
ρίχηση, θα ’θελε πως αυτός τούς είχε εξημερώσει. Με το να πη-
δάει, να σκαρφαλώνει, να τρελοπαίζει απάνω από τα βάραθρα 
της γιγάντιας μητρόπολης, είχε γίνει κατά έναν τρόπο πίθηκος 
κι αγριόγιδο, όπως τα παιδιά της Καλαβρίας που κολυμπούν 
πριν περπατήσουν και παίζουν μικρούλικα με τη θάλασσα.

Εξάλλου, όχι μόνο το σώμα του φαινόταν σκαρωμένο σύμ-
φωνα με τη μητρόπολη, αλλ’ ακόμα και το μυαλό του. Σε ποια 
κατάσταση βρισκόταν αυτή η ψυχή, τι συστολή είχε υποστεί, 
τι σχήμα είχε πάρει κάτω απ’ αυτό το ροζιασμένο περίβλημα, 
μες σ’ αυτή την ακοινώνητη ζωή –είναι κάτι που δύσκολα θα 
καθοριζόταν. Ο Κουασιμόδος είχε γεννηθεί μονόφθαλμος, κα-
μπούρης, στραβοπόδης. Με μεγάλη δυσκολία και μεγάλη υπο-
μονή κατάφερε ο Κλαύδιος Φρόλλος να τον μάθει να μιλάει. 
Αλλά μια κακοριζικιά κυνηγούσε το φτωχό έκθετο. Ενώ έγινε 
κωδωνοκρούστης της Παναγίας σε ηλικία δεκατέσσερω χρονώ, 
μια καινούργια αναπηρία ήρθε να τον αποτελειώσει. Οι κα-
μπάνες τού έσπασαν τα τύμπανα: κουφάθηκε. Η μόνη πόρτα 
που η φύση τού είχε αφήσει ολάνοιχτη προς τον κόσμο, έκλεισε 
απότομα και για πάντα.

Κλείνοντας, βούλωσε τη μοναδική αχτίδα χαράς και φωτός 
που έμπαινε ακόμα στην ψυχή του Κουασιμόδου. Η ψυχή του 
έπεσε τότε σε νύχτα βαθιά. Η μελαγχολία του άμοιρου έγινε 
αθεράπευτη και απόλυτη σαν την ασχήμια του. Ας προσθέσουμε 
πως η κουφαμάρα του τον έκαμε κάπως και μουγγό. Γιατί απ’ 
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τη στιγμή που είδε πως κουφάθηκε, για να μη δίνει αφορμή 
να γελούν οι άλλοι μαζί του, οχυρώθηκε αποφασιστικά σε μια 
σιωπή που δεν την έλυνε παρά σαν ήταν μόνος. Δέσμευε θελη-
ματικά του τη γλώσσα που τόσο κοπίασε ο Κλαύδιος Φρόλλος 
να του τη λύσει. Έτσι, όταν η ανάγκη τού επέβαλλε να μιλήσει, 
η γλώσσα του ήταν μουδιασμένη, αδέξια και σαν μια πόρτα με 
σκουριασμένους ρεζέδες.

Αν τώρα δοκιμάζαμε να εισχωρήσουμε στην ψυχή του Κου-
ασιμόδου μέσ’ απ’ αυτήν την πυκνή και σκληρή φλούδα, αν 
μπορούσαμε να βυθομετρήσουμε τα βάθη αυτού του κακόπλα-
στου οργανισμού, αν γινόταν να κοιτάξουμε μ’ έναν πυρσό πίσω 
απ’ αυτά τα αδιάφανα όργανα, να εξετάσουμε το σκοτεινό 
εσωτερικό αυτού του σκιερού πλάσματος, να διαφωτίσουμε τις 
σκοτεινές γωνιές του, τ’ ακατανόητα αδιέξοδά του, και να ρί-
ξουμε άξαφνα ένα ζωηρό φως σ’ αυτήν την ψυχή την αλυσόδετη 
στα βάθη τούτου του άντρου, θα βρίσκαμε σίγουρα τη δύστυχη 
σε μια στάση αξιολύπητη, μαραζωμένη και ραχιτική, σαν εκεί-
νους τους δεσμώτες στα σίδερα της Βενετιάς που γυρνούσαν 
διπλωμένοι στα δυο μέσα σ’ ένα πέτρινο κουτί πολύ χαμηλό 
και πολύ στενό.

Είναι βέβαιο πως το μυαλό ατροφεί μέσα σ’ ένα σώμα λειψό. 
Ο Κουασιμόδος μόλις αισθανόταν να σαλεύει μέσα του τυφλά 
μια ψυχή καμωμένη κατ’ εικόνα του. Οι εντυπώσεις απ’ τα 
αντικείμενα πάθαιναν μια σημαντική διάθλαση ώσπου να φτά-
σουν στον λογισμό του. Το μυαλό του ήταν ένα ξέχωρο μέρος: 
οι ιδέες που εισχωρούσαν εκεί έβγαιναν όλες στρεβλωμένες. Οι 
σκέψεις που προέρχονταν απ’ αυτήν τη διάθλαση παρουσίαζαν 
αναγκαστικά αποκλίσεις και παραπλανήσεις.

Έτσι δημιουργούνταν χίλιες οφθαλμαπάτες, χίλιοι παραλογι-
σμοί, χίλια λοξοδρομήματα όπου παράδερνε η σκέψη του, πότε 
παλαβή, πότε χαζή.

Η πρώτη συνέπεια αυτού του κακορίζικου οργανισμού ήταν 
να παραπλανά το βλέμμα που έριχνε στα πράγματα. Δε λάβαινε 
σχεδόν καμιά άμεση αντίληψη. Ο έξω κόσμος τού φαινόταν πολύ 
μακρύτερα απ’ όσο σ’ εμάς.



236 ΒΙΚΤΩΡ ΟΥΓΚΩ

Η δεύτερη συνέπεια της δυστυχίας του ήταν να τον κάμει 
κακόν.

Και πραγματικά ήταν κακός, γιατί ήταν ακοινώνητος. Κι ήταν 
ακοινώνητος, γιατί ήταν άσχημος. Υπήρχε στην ιδιοσυγκρασία 
του μια αλληλουχία, όπως και στη δική μας.

Η δύναμή του με την τόσο εκπληκτική ανάπτυξή της ήταν 
μια επιπλέον αιτία κακίας. «Μοχθηρόν εύρωστον παιδίον», είπε 
ο Χομπς.

Εξάλλου, για να φανούμε δίκαιοι απέναντί του, η κακία του 
ίσως να μην ήταν έμφυτη μέσα του. Απ’ τα πρώτα του βήμα-
τα μεταξύ των ανθρώπων είχε νιώσει, έπειτα είδε κιόλας, να 
τον αποδοκιμάζουν, να τον χλευάζουν, να τον καταφρονούν. Ο 
ανθρώπινος λόγος ήταν πάντα γι’ αυτόν χλευασμός ή κατάρα. 
Μεγαλώνοντας δεν βρήκε γύρω του παρά μονάχα μίσος. Το 
απόχτησε κι αυτός. Κέρδισε το μίσος προς όλους. Πήρε στα 
χέρια του το όπλο με το οποίο τον είχαν πληγώσει.

Οπωσδήποτε, με δυσφορία γύριζε το πρόσωπό του προς 
τους ανθρώπους. Του αρκούσε η μητρόπολή του. Ήταν γεμάτη 
από μαρμάρινες μορφές, βασιλιάδες, αγίους, επισκόπους, που 
τουλάχιστον δεν του γελούσαν κατάφατσα και που τον κοίταζαν 
με ήσυχο κι ήμερο βλέμμα. Τα άλλα αγάλματα, οι απεικονίσεις 
τεράτων και δαιμόνων, δεν έδειχναν ούτ’ αυτά μίσος για τον 
Κουασιμόδο. Τους έμοιαζε πολύ, γι’ αυτό. Σάρκαζαν μάλλον 
τους άλλους ανθρώπους. Οι άγιοι ήταν φίλοι του και τον ευλο-
γούσαν. Τα τέρατα ήταν φίλοι του και τον φρουρούσαν. Έτσι 
είχε πολύωρα ξανοίγματα μαζί τους. Έτσι περνούσε κάποτε 
ολόκληρες ώρες ανακαθισμένος μπροστά σ’ ένα απ’ αυτά τ’ 
αγάλματα και κουβεντιάζοντας μονάχος του μαζί τους. Αν ερ-
χόταν κανείς, το ’βαζε στα πόδια, σαν εραστής που τον έπιασαν 
να κάνει καντάδα.

Η μητρόπολη δεν ήταν γι’ αυτόν μονάχα η κοινωνία, αλλά και 
η οικουμένη, αλλά και η φύση. Δεν ονειρευόταν άλλα δεντροτό-
πια εκτός απ’ τα πάντα ανθισμένα τζαμωτά,2 άλλους ίσκιους 

2. Η «μητρόπολη-δάσος» ανήκει σαν ιδέα στον Σατωμπριάν, που τη σκι-
τσάρει στο «Πνεύμα του Χριστιανισμού».
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εκτός απ’ τις πέτρινες φυλλωσιές που ανθίζουν κατάφορτες 
πουλιά μες στη συστάδα των σαξονικών κιονοκράνων, άλλα βου-
νά εκτός απ’ αυτούς τους κολοσσιαίους πύργους της εκκλησίας, 
άλλον ωκεανό εκτός απ’ το Παρίσι που βούιζε στα πόδια του.

Εκείνο που αγαπούσε προπάντων σ’ αυτό το γενέθλιο κτίριο, 
εκείνο που ζωντάνευε την ψυχή του και την έκανε ν’ ανοίγει τα 
φτωχά της φτερά, που τα κρατούσε τόσο άθλια αναδιπλωμένα 
στη σπηλιά της, εκείνο που τον έκανε καμιά φορά ευτυχισμένο, 
ήταν οι καμπάνες. Τις αγαπούσε, τις χάιδευε, τους κουβέντιαζε, 
τις καταλάβαινε. Απ’ την κωδωνοκρουσία του οβελίσκου, στο 
χώρισμα του ναού, ίσαμε τη βαριά καμπάνα των προπυλαίων, 
είχε σε όλες τους αδυναμία. Το καμπαναριό του χωρίσματος και 
οι δυο πύργοι ήταν γι’ αυτόν σαν τρία μεγάλα πουλιά που τα 
μικρά τους, μεγαλωμένα απ’ αυτόν, κελαηδούσαν μόνο για χάρη 
του. Ήταν, ωστόσο, οι ίδιες εκείνες καμπάνες που τον κούφαναν. 
Αλλά οι μανάδες αγαπούν συχνά περισσότερο το παιδί που τις 
έκαμε να πονέσουν πιο πολύ από τ’ άλλα.

Είναι αλήθεια πως η φωνή τους ήταν το μόνο πράγμα που 
μπορούσε ακόμα ν’ ακούσει. Απ’ αυτή την άποψη, πολυαγαπη-
μένη του ήταν η μεγάλη καμπάνα. Αυτήν προτιμούσε μέσα σ’ 
αυτές τις φωνακλάδικες κοπέλες που χαλούσαν τον κόσμο τις 
ημέρες των γιορτών. Αυτή η τρανή καμπάνα λεγόταν Μαρία. 
Ήταν μόνη στον νότιο πύργο με την αδελφή της τη Ζακελίνα, 
καμπάνα μικρότερου μεγέθους, κλεισμένη σ’ ένα κλουβί όχι 
τόσο μεγάλο σαν το δικό της. Αυτή η Ζακελίνα λεγόταν έτσι 
απ’ το όνομα της γυναίκας του Ζαν ντε Μονταγκύ, που την είχε 
δωρίσει στην εκκλησία, πράγμα που δεν τον εμπόδισε να κάμει 
την εμφάνισή του ακέφαλος στο Γερακοβούνι.

Στον δεύτερο πύργο υπήρχαν έξι άλλες καμπάνες. Και τέλος 
οι έξι μικρότερες βρίσκονταν στο καμπαναριό απάνω από το 
διαχώρισμα, με το ξυλοκάμπανο που δεν το σήμαιναν παρά 
μόνο απ’ το απόδειπνο της Μεγάλης Πέμπτης ίσαμε τον όρθρο 
της παραμονής του Πάσχα. Ο Κουασιμόδος, λοιπόν, είχε δεκα-
πέντε καμπάνες στο σεράι του, αλλά ευνοουμένη του ήταν η 
χοντρή Μαρία.
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Δεν μπορούμε να δώσουμε μια ιδέα της χαράς του τις ημέρες 
της μεγάλης κωδωνοκρουσίας. Τη στιγμή που ο αρχιδιάκονος τον 
απολούσε και του ’λεγε «Τράβα!», ανέβαινε την κοχλιωτή σκά-
λα πιο γρήγορα απ’ όσο θα την κατέβαινε ένας άλλος. Έμπαινε 
λαχανιασμένος στον ανάερο θόλο της μεγάλης καμπάνας. Την 
κοίταζε για μια στιγμή με κατάνυξη κι αγάπη. Έπειτα της γλυ-
κομιλούσε, τη χάιδευε με το χέρι του, σαν ένα καλό άλογο που 
θα κάμει μια μακριά πορεία. Τη συμπονούσε για τον παιδεμό 
που θα πέρναγε. Έπειτ’ απ’ αυτά τα πρώτα χάδια φώναζε στους 
βοηθούς του, τοποθετημένους στο κατώτερο πάτωμα του πύργου, 
ν’ αρχίσουν. Εκείνοι τότε κρεμιόνταν απ’ τα σκοινιά, το βαρούλκο 
έτριζε και το τεράστιο μετάλλινο καπάκι άρχιζε να δονείται αργά.

Ο Κουασιμόδος παρακολουθούσε την καμπάνα με το βλέμμα, 
τρέμοντας από χαρά. Ο πρώτος χτύπος του γλωσσιδιού στο 
μπρούντζινο πλευρό της έκανε να σειστεί η κρεβατωσιά πάνω 
στην οποία ήταν ανεβασμένη. Ο Κουασιμόδος έπαλλε ολόκληρος 
μαζί με την καμπάνα. «Άι!» φώναζε μ’ ένα ξέσπασμα γέλιου 
τρελού. Στο μεταξύ, η κίνηση της μεγαλοκαμπάνας επιταχυνό-
ταν, και όσο παρακολουθούσε ένα πλατύτερο άνοιγμα γωνίας, 
το μάτι του Κουασιμόδου μεγάλωνε όλο και πιο φωσφορικό 
και λαμπερό.

Τέλος, άρχιζε η μεγάλη κωδωνοκρουσία. Όλος ο πύργος τώρα 
έτρεμε. Σανιδώματα, αλυσίδες, πέτρες σκαλιστές, όλα βροντού-
σαν ταυτόχρονα, από τις βάσεις των θεμέλιων ίσαμε τις δια-
κοσμήσεις του αετώματος. Ο Κουασιμόδος τότε έβραζε αφρο-
κοπώντας. Πήγαινε κι ερχόταν, τρεμούλιαζε μαζί με τον πύργο 
απ’ το κεφάλι ίσαμε τα πόδια. Η καμπάνα, ξαμολημένη και 
ξέφρενη, παρουσίαζε πότε στη μια και πότε στην άλλη πλευρά 
του τοίχου το μπρούντζινο στόμα της, απ’ όπου ξεχυνόταν εκείνη 
η πνοή της φουρτούνας κι ακούγονταν τέσσερες λεύγες μακριά.

Ο Κουασιμόδος έπιανε θέση μπροστά σ’ αυτό το ανοιχτό στό-
μα. Καθόταν ανακούρκουδα, ανασηκωνόταν με τα γυρίσματα 
της καμπάνας, ανάσαινε το ορμητικό φύσημά της, κοίταζε γύρω 
του τη βαθιά πλατεία που μυρμήγκιαζε καμιά εβδομηνταριά 
μέτρα κάτω απ’ αυτόν, καθώς και την τεράστια χάλκινη γλώσσα 
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που κάθε δευτερόλεπτο ούρλιαζε στ’ αυτιά του. Ήταν ο μόνος 
λόγος που άκουγε, ο μόνος ήχος που του τάραζε την παγκόσμια 
σιωπή. Αναγάλλιαζε σ’ αυτόν όπως ένα πουλί στον ήλιο.

Άξαφνα τον κυρίευε η παράκρουση της καμπάνας. Το βλέμ-
μα του γινόταν αγνώριστο. Περίμενε τη μεγαλοκαμπάνα στο 
πέρασμά της, όπως περιμένει η αράχνη τη μύγα, και ριχνόταν 
απότομα απάνω της με μετέωρο σώμα. Τότε, κρεμασμένος απά-
νω απ’ το βάραθρο, ξαπολυμένος στο τρομερό ταλάντεμα της 
καμπάνας, άρπαζε το μπρούντζινο τέρας απ’ τ’ αυτιά, το έσφιγ-
γε με τα δυο γόνατά του, το σπιρούνιζε με τις δυο φτέρνες του 
και δυνάμωνε μ’ όλο το ζόρι και μ’ όλο το βάρος του κορμιού 
του την παραφορά της κωδωνοκρουσίας.

Στο μεταξύ, ο πύργος τραντάζονταν. Αυτός φώναζε κι έτριζε 
τα δόντια του, τα κοκκινωπά του μαλλιά σηκώνονταν απάνω, 
το στήθος του έκανε σαν φυσερό σιδηρουργείου, το μάτι του 
πετούσε αστραπές, η τερατώδης καμπάνα χλιμίντριζε κοντα-
νασαίνοντας κάτω απ’ την κρούση του. Και τότε πια δεν ήταν 
ούτε η μεγάλη καμπάνα ούτε ο Κουασιμόδος. Ήταν ένα όνειρο, 
ένας στρόβιλος, μια θύελλα. Ήταν ο ίλιγγος καβάλα στη βροντή, 
ένα δαιμόνιο γαντζωμένο σε φτερωτά καπούλια, ένας αλλόκοτος 
κένταυρος, μισός άνθρωπος, μισός καμπάνα, ένα είδος τρομερού 
Άστολφ που πηλαλούσε ακράτητος απάνω σ’ έναν αλλόκοτο 
ιππόγρυπα3 από μπρούντζο ζωντανό.

Η παρουσία αυτού του καταπληκτικού πλάσματος έκανε να 
κυκλοφορεί κι εγώ δεν ξέρω ποια πνοή ζωής μέσα στη μητρό-
πολη. Φαινόταν πως έβγαινε απ’ αυτόν –τουλάχιστον κατά τις 
δεισιδαίμονες διαδόσεις του πλήθους που τα παράλεγε– κάποια 
μυστηριακή αναθυμίαση που ζωντάνευε όλες τις πέτρες της 
Παναγίας των Παρισίων κι έκανε να πάλλουν τα βαθιά έγκατα 
της παλιάς εκκλησίας. Αρκούσε να τον ξέρει κανείς εκεί για να 
θαρρεί πως βλέπει να ζουν και να κινούνται τα χίλια αγάλματα 
των στοών και του πυλώνα.

3. Στον «Μαινόμενο Ρολάνδο» του Αριόστο, ο Άστολφ ιππεύει έναν ιππό-
γρυπα (ζώο μυθικό, μισό άλογο και μισό γρύπα) για να πάει στο φεγγάρι.
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Περνούσε ώρες μπροστά στα αγάλματα.

Και πραγματικά, η μητρόπολη φαινόταν μια ύπαρξη πειθήνια 
και υπάκουη κάτω απ’ τα χέρια του. Περίμενε τη θέλησή του 
για να υψώσει την τρανή της φωνή. Κατεχόταν ολόκληρη από 
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τον Κουασιμόδο σαν από ένα γνώριμο πνεύμα. Λες κι αυτός 
έδινε πνοή στην απέραντη οικοδομή. Βρισκόταν αλήθεια παντού, 
πολλαπλάσιος σε όλα τα μέρη του μνημείου.

Πότε διακρίναν με φρίκη στο ψηλότερο σημείο ενός πύργου 
έναν αλλόκοτο νάνο που σκαρφάλωνε, σερνόταν, μπουσουλούσε 
με τα τέσσερα, κατέβαινε απέξω στο βάραθρο, σαλτάριζε από 
τη μια προεξοχή στην άλλη και πήγαινε να ψαχουλέψει στην 
κοιλιά κάποιας γοργόνας σκαλιστής. Ήταν ο Κουασιμόδος που 
κυνηγούσε κορακοφωλιές. Πότε σκουντούσαν σε μια σκοτεινή 
γωνιά της εκκλησιάς απάνω σ’ ένα είδος ζωντανού σκιάχτρου, 
συμμαζεμένου και βλοσυρού. Ήταν ο Κουασιμόδος που κάτι 
σκεφτόταν. Άλλοτε αντίκριζαν κάτω από ’να καμπαναριό ένα 
τεράστιο κεφάλι κι έναν μπόγο από ασυνάρτητα μέλη να κου-
νιέται παράφορα στην άκρη ενός σκοινιού. Ήταν ο Κουασιμόδος 
που σήμαινε εσπερινό ή απόδειπνο.

Πολλές φορές τη νύχτα έβλεπαν να πλανιέται μια αποκρου-
στική μορφή πάνω στο λεπτό δαντελωτό κιγκλίδωμα που επι-
στέφει τους πύργους και κρασπεδώνει τον περίγυρο της αψίδας. 
Ήταν πάλι ο καμπούρης της Παναγίας των Παρισίων. Τότε, 
λέγαν οι γειτόνισσες, όλη η εκκλησία έπαιρνε κάτι το φαντασμα-
γορικό, το υπερφυσικό, το απαίσιο. Μάτια και στόματα άνοιγαν 
από δω κι από κει. Ακούγονταν να γαβγίζουν τα πέτρινα σκυ-
λιά, οι σαϊτάρες, τα στοιχειά, που αγρυπνούν μέρα και νύχτα, 
με τον λαιμό τεντωμένο και το στόμα ανοιχτό, γύρω απ’ την 
τερατώδη μητρόπολη.

Κι αν ήταν νύχτα Χριστουγέννων, ενώ η τρανή καμπάνα που 
φαινόταν να ψυχομαχάει καλούσε τους πιστούς στην ολόφω-
τη λειτουργία του μεσονυχτιού, μια τέτοια ατμόσφαιρα ήταν 
απλωμένη στη σκοτεινή πρόσοψη, που θα ’λεγες πως ο μεγάλος 
πυλώνας καταβρόχθιζε το πλήθος και ο ρόδακας του τζαμωτού 
κοιτούσε προς αυτό. Κι όλα τούτα προέρχονταν απ’ τον Κου-
ασιμόδο. Η Αίγυπτος θα τον περνούσε για θεότητα αυτού του 
ναού. Ο μεσαίωνας θα τον πίστευε για δαίμονά του. Κι ήταν 
η ψυχή του.

Σε τέτοιο σημείο, που για όσους ξέρουν πως ο Κουασιμόδος 
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υπήρξε κάποτε, η Παναγία των Παρισίων είναι σήμερα έρημη, 
άψυχη, νεκρή. Αισθάνονται πως κάτι έλειψε από κει. Αυτό το 
απέραντο σώμα είναι αδειανό, είναι σκελετός. Το πνεύμα πέταξε 
από μέσα, βλέπει κανείς τη θέση του, κι αυτό είν’ όλο. Μοιάζει 
μ’ ένα κρανίο όπου υπάρχουν ακόμα κόγχες για τα μάτια, μα 
όχι πια βλέμμα.

J



4
Ο ΣΚΥΛΟΣ ΚΙ Ο ΑΦΕΝΤΗΣ ΤΟΥ

Ο
μωσ υπηρχε ενα ανθρωπινο πλάσμα που ο Κουασιμόδος 
το εξαιρούσε απ’ την κακία και το μίσος του προς τους 
άλλους και που το αγαπούσε περισσότερο ίσως κι απ’ 
τη μητρόπολή του. Κι αυτό ήταν ο Κλαύδιος Φρόλλος.

Το πράγμα ήταν απλό. Ο Κλαύδιος Φρόλλος τον είχε περι-
συλλέξει, τον είχε υιοθετήσει, τον είχε ταΐσει, τον είχε μεγαλώ-
σει. Πολύ μικρός, κάτω απ’ τα πόδια του Κλαύδιου Φρόλλου 
συνήθιζε να καταφεύγει, όταν σκυλιά και παιδιά γαβγίζαν από 
πίσω του. Ο Κλαύδιος Φρόλλος τον είχε μάθει να μιλάει, να 
διαβάζει, να γράφει. Τέλος, ο Κλαύδιος Φρόλλος τον είχε κάμει 
κωδωνοκρούστη. Δίνοντας την τρανή καμπάνα σε γάμο στον 
Κουασιμόδο, ήταν σαν να ’δινε στον Ρωμαίο την Ιουλιέττα.

Έτσι, η ευγνωμοσύνη του Κουασιμόδου ήταν βαθιά, παθητική, 
απεριόριστη. Και μόλο που το πρόσωπο του θετού του πατέρα 
ήταν πολλές φορές βαρύ και αυστηρό, μόλο που τα λόγια του 
ήταν συχνά σύντομα, τραχιά κι επιταχτικά, ποτέ αυτή η ευγνω-
μοσύνη δεν υποχώρησε ούτε μια στιγμή. Ο αρχιδιάκος είχε βρει 
στον Κουασιμόδο τον πιο υποταχτικό δούλο, τον πιο πειθήνιο 
υπηρέτη, τον πιο άγριο μολοσσό.

Κι όταν ο φτωχός κωδωνοκρούστης έγινε κουφός, δημιουργή-
θηκε μεταξύ αυτού και του Κλαυδίου Φρόλλου μια γλώσσα με 
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νοήματα, μυστηριακή και κατανοητή μόνο απ’ τους δυο τους. 
Έτσι, ο αρχιδιάκονος ήταν το μόνο ανθρώπινο πλάσμα με το 
οποίο μπορούσε να διατηρήσει επικοινωνία ο Κουασιμόδος. Δεν 
είχε σχέση σ’ αυτόν τον κόσμο παρά μονάχα με δυο πράγματα: 
με την Παναγία των Παρισίων και με τον Κλαύδιο Φρόλλο.

Τίποτε δεν συγκρινόταν με την εξουσία του αρχιδιάκου 
απάνω στον κωδωνοκρούστη, ούτε με την αφοσίωση του κω-
δωνοκρούστη προς τον αρχιδιάκο. Αρκούσε ένα γνέψιμο του 
Κλαυδίου και η σκέψη πως αυτό θα τον ευχαριστούσε, για να 
γκρεμοτσακιστεί ο Κουασιμόδος ψηλά απ’ τους πύργους της 
Παναγίας των Παρισίων.

Ήταν αξιοσημείωτο πράγμα όλη αυτή η σωματική δύναμη, 
που είχε φτάσει σε μια τέτοια καταπληκτική ανάπτυξη στον 
Κουασιμόδο και που αυτός την είχε θέσει τυφλά στη διάθεση 
ενός άλλου. Σ’ αυτό υπήρχε αναμφισβήτητα υιική αφοσίωση και 
υπηρετική προσκόλληση. Υπήρχε ακόμα η σαγήνη ενός πνεύμα-
τος απάνω σ’ άλλο. Ήταν ένας κακόμοιρος και αδέξιος οργανι-
σμός που έστεκε με το κεφάλι σκυμμένο και τα μάτια ικετευτικά 
μπροστά σε μια διάνοια υψηλή και βαθιά, ισχυρή και ανώτερη.

Τέλος κι απάνω απ’ όλα, ήταν στη μέση ευγνωμοσύνη. Ευ-
γνωμοσύνη σπρωγμένη τόσο πολύ στ’ ακρότατα όριά της, ώστε 
δε θα είχαμε με τι να τη συγκρίνουμε. Η αρετή αυτή δεν είναι 
από κείνες που τα ωραιότερα παραδείγματά τους απαντούν 
μεταξύ των ανθρώπων. Θα πούμε, λοιπόν, πως ο Κουασιμόδος 
αγαπούσε τον αρχιδιάκονο όσο κανένας σκύλος, κανένα άλογο, 
κανένας ελέφαντας δεν αγάπησε ποτέ τον αφέντη του.

J



5
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΥΔΙΟΥ ΦΡΟΛΛΟΥ

Ο Κουασιμοδοσ, στα 1482, ήταν περίπου είκοσι κι ο 
Κλαύδιος Φρόλλος περίπου τριάντα έξι χρονών. Ο 
ένας είχε μεγαλώσει, ο άλλος είχε γεράσει.
Ο Κλαύδιος Φρόλλος δεν ήταν πια ο απλός σπουδα-

στής του κολεγίου Τόρκι, ο τρυφερός προστάτης ενός μικρού 
παιδιού, ο νεαρός και στοχαστικός φιλόσοφος που ήξερε πολλά 
πράγματα κι αγνοούσε πολλά. Ήταν ένας σοβαρός, βαρύς, σκυ-
θρωπός ιερέας, ένας υπόλογος ψυχών, ο ελλόγιμος αρχιδιάκο-
νος της Ζοζά, ο δεύτερος ακόλουθος του επισκόπου, που ήταν 
εκκλησιαστικός προϊστάμενος του Μοντλερύ και του Σατωφόρ, 
και είχε στη δικαιοδοσία του εβδομήντα τέσσερους αγροτικούς 
εφημερίους.

Ήταν ένα πρόσωπο επιβλητικό και σκοτεινό, μπροστά στο 
οποίο έτρεμαν τα παιδιά του κόρου με τα λευκά άμφια, οι 
μουσικοί του αρμονίου, οι συνάδελφοι του τάγματος του Αγίου 
Αυγουστίνου, οι ιεροψάλτες της Παναγίας των Παρισίων, όταν 
περνούσε αργά κάτω απ’ τις ψηλές αψίδες της χορωδίας, όλος 
μεγαλοπρέπεια και στοχαστικότητα, με τα μπράτσα σταυρω-
μένα και το κεφάλι τόσο γερμένο στο στήθος του, που απ’ την 
όψη του δεν φαινόταν παρά το μεγάλο φαλακρό μέτωπό του.

Ο πάτερ Κλαύδιος Φρόλλος, ωστόσο, δεν είχε παρατήσει ούτε 
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την επιστήμη του ούτε την ανατροφή του μικρού αδερφού του, 
αυτές τις δυο ασχολίες της ζωής του. Αλλά με το πέρασμα του 
καιρού αναμείχτηκε κάποια πικρία σ’ αυτά τα τόσο ευχάριστα 
πράγματα. Στο ύστερο, λέει ο Διάκονος Παύλος,4 και το καλύ-
τερο λάδι ταγγίζει.

Ο μικρός Γιάννης Φρόλλος, που επονομαζόταν «από τον 
Μύλο» εξαιτίας του μέρους όπου είχε ανατραφεί, δεν είχε 
μεγαλώσει κατά την ταχτική που θέλησε να του καθορίσει ο 
Κλαύδιος. Ο μεγάλος αδερφός λογάριαζε να γίνει ένας μαθητής 
ευλαβικός, πειθήνιος, πολύξερος, τιμημένος απ’ τον κόσμο. Αλλά 
ο μικρός αδερφός, όπως εκείνα τα δεντράκια που διαψεύδουν 
την προσπάθεια του περιβολάρη και στρέφονται πεισματάρικα 
προς το μέρος απ’ όπου τους έρχεται ο αέρας κι ο ήλιος, ο μι-
κρός αδερφός μεγάλωνε και τράνευε, άπλωνε όμορφα κλωνάρια 
φουντωτά και πολύβλαστα μόνο προς το μέρος της οκνηρίας, της 
αμάθειας και της ασωτίας. Ήταν ένας σωστός διάβολος, πολύ 
απείθαρχος, πράγμα που έκανε τον πάτερ Κλαύδιο να μαζεύει 
τα φρύδια του, αλλά πολύ γουστόζικος και πολύ επιτήδειος, 
πράγμα που έκανε τον μεγάλο αδερφό να χαμογελά.

Ο Κλαύδιος τον είχε εμπιστευθεί στο ίδιο κολέγιο Τόρκι όπου 
είχε περάσει ο ίδιος τα πρώτα του χρόνια στη σπουδή και στην 
περισυλλογή. Και ήταν μια θλίψη γι’ αυτόν το ότι εκείνο το 
άδυτο, που άλλοτε είχε λαμπρυνθεί με το όνομα Φρόλλος, προ-
σβαλλόταν σήμερα απ’ αυτό. Καμιά φορά έκανε στον Γιαννάκη 
πολύ αυστηρές και πολύ μακριές παραινέσεις, που εκείνος τις 
υπόμενε καρτερικά. Στο κάτω κάτω, ο νεαρός κατεργάρης είχε 
καλή καρδιά, όπως βλέπουμε να συμβαίνει σ’ όλα τα θεατρικά 
έργα. Αλλά, όταν η παραίνεση περνούσε, ξαναριχνόταν όχι λι-
γότερο ήσυχα στις φασαρίες και στα τρελοκαμώματα.

Πότε κακοποιούσε κανένα «ψιμάρι» (έτσι λέγαν τους πρω-
τόφερτους στο Πανεπιστήμιο) για το καλωσόρισμα: παράδοση 
πολύτιμη που διατηρήθηκε μ’ επιμέλεια ως τις ημέρες μας. Πότε 

4. Παύλος Βάρνεφριντ (740-801) ιστορικός και ποιητής στη λατινική γλώσσα. 
Γεννήθηκε στο Φριούλ και πέθανε στο Μόντε Κασίνο.
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κινητοποιούσε μια σπείρα φοιτητών, που χιμούσαν αρειμάνια σε 
καμιά ταβέρνα, «αρειμανίως πως εξαφθέντες», κι έπειτα έδερναν 
την ταβερνιάρισσα «μ’ επιθετικές μαγκούρες» και λεηλατούσαν 
μια χαρά το καπηλειό, γκρεμίζοντας ακόμα και τα κρασοβά-
ρελα στο κελάρι. Κι έπειτα ακολουθούσε μια ωραία αναφορά 
στη λατινική που την έφερνε αξιολύπητα στον πάτερ Κλαύδιο ο 
υποεπόπτης του κολεγίου Τόρκι με την εξής οδυνηρή περίληψη: 
«Συμπλοκή με αρχικήν αιτίαν την πόσιν αρίστου οίνου». Λέγανε, 
τέλος –πράγμα φρικτό για ένα παιδαρέλι δεκάξι χρονώ– πως οι 
ακολασίες του έφταναν πολλές φορές ως την οδό Γκλατινύ.

Απ’ όλα αυτά θλιμμένος ο Κλαύδιος και απογοητευμένος 
στις ανθρώπινες αγάπες του, ρίχτηκε με περισσότερη ορμή στην 
αγκαλιά της επιστήμης, αυτής της αδερφής που τουλάχιστον δε 
σου γελάει κατάμουτρα και που πάντα σου πληρώνει, αν και 
καμιά φορά σε κάπως κίβδηλη μονέδα, τις περιποιήσεις που της 
πρόσφερες. Γινόταν, λοιπόν, όλο και πιο σοφός και ταυτόχρονα, 
κατά μια φυσική συνέπεια, όλο και πιο άκαμπτος ως ιερέας, 
όλο και πιο περίλυπος ως άνθρωπος. Υπάρχουν, για τον καθένα 
από μας, ορισμένες αντιστοιχίες ανάμεσα στη διάνοιά μας, στα 
ήθη μας και στον χαρακτήρα μας, που αναπτύσσονται χωρίς 
διακοπή και δεν παθαίνουν ρήξη παρά μόνο στους μεγάλους 
κλυδωνισμούς της ζωής.

Επειδή ο Κλαύδιος Φρόλλος είχε διανύσει απ’ τη νεότητά 
του σχεδόν ολόκληρο τον κύκλο των θετικών, εξωτερικών και 
επιτρεπομένων γνώσεων, υποχρεώθηκε, για να μη σταματήσει 
εκεί «όπου ο κόσμος τελευτά», υποχρεώθηκε, λέμε, να πάει πιο 
παραπέρα και ν’ αναζητήσει άλλες τροφές για την αχόρταγη 
ανάγκη της διανοίας του. Το αρχαίο σύμβολο του φιδιού που δα-
γκάνει πίσω την ουρά του, ταιριάζει προπαντός στην επιστήμη.

Φαίνεται πως ο Κλαύδιος Φρόλλος το δοκίμασε αυτό. Πολλά 
σοβαρά πρόσωπα βεβαίωναν πως, αφού εξάντλησε το θ ε μ ι -
τ ό ν  των ανθρώπινων γνώσεων, τόλμησε να εισχωρήσει στο 
α θ έ μ ι τ ο ν . Είχε γευτεί, λέγαν, αλληλοδιάδοχα όλους τους 
καρπούς του δέντρου της γνώσεως και, από πείνα ή αηδία, 
κατάληξε να δαγκάσει και τον απαγορευμένο καρπό.
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Είχε συμμετάσχει με τη σειρά, καθώς είδαν οι αναγνώστες 
μας, στις διαλέξεις των θεολόγων στη Σορβόννη, στις συνελεύ-
σεις των φιλολόγων του Αγίου Ιλαρίωνος, στις συζητήσεις των 
νομολόγων στο μετόχι του Αγίου Μαρτίνου, στις συνεδριάσεις 
των ιατρών στο αγιασματάριο της Παναγίας των Παρισίων (την 
«γούρναν της Θεομήτορος»). Όλα τα επιτρεπόμενα και εγκεκρι-
μένα εδέσματα που αυτές οι τέσσερις κουζίνες, οι ονομαζόμενες 
τέσσερις σχολές, μπορούσαν να μαγειρέψουν και να σερβίρουν 
σε μια διάνοια, τα είχε καταβροχθίσει και τον έπιασε ο κόρος 
πριν κατευνάσει την πείνα του.

Τότε έσκαψε πιο πέρα, πιο βαθιά, κάτω απ’ όλη αυτήν την 
τελειωμένη, υλική, περιορισμένη επιστήμη. Διακινδύνευε ίσως 
την ψυχή του και κάθισε μες στη σπηλιά στο μυστηριακό τρα-
πέζι των αλχημιστών, των αστρολόγων και των αποκρυφιστών, 
που εμφανίζεται τον μεσαίωνα με τον Αβερρόη, τον Γουλιέλμο 
τον Παρισινό και τον Νικόλαο Φλαμέλ, και που απλώνεται προς 
την Ανατολή, κάτω απ’ το φέγγος της εφτάφωτης λυχνίας, ίσαμε 
τον Σολομώντα, τον Πυθαγόρα και τον Ζωροάστρη.5

Αυτό τουλάχιστον φαντάζονταν ο κόσμος, δίκαια ή άδικα.
Είναι βέβαιο πως ο αρχιδιάκος επισκεπτόταν συχνά το νεκρο-

ταφείο των Αθώων Παίδων, όπου ήταν θαμμένοι, είναι αλήθεια, ο 
πατέρας του και η μητέρα του, μαζί με τ’ άλλα θύματα της πα-
νούκλας του 1466. Αλλά έδειχνε λιγότερη ευλάβεια στον σταυρό 
του τάφου τους παρά στις παράξενες παραστάσεις που σκέπα-
ζαν το μνήμα του Νικολάου Φλαμέλ και του Κλαυδίου Περνέλ, 
που βρισκόταν εκεί δίπλα. Είναι βέβαιο πως τον είδαν πολλές 

5. Αβερρόης: Άραβας φιλόσοφος του 12ου αιώνα, διάσημος στις μεσαιωνικές 
προπαντός σχολές για τα «Σχόλιά» του στον Αριστοτέλη. — Γουλιέλμος, 
επίσκοπος στο Παρίσι από το 1228 ως το 1249, φιλόσοφος, συγγραφέας 
του «Περί Οικουμένης». — Ο Σολομώντας αναφέρεται εδώ, όχι τόσο 
ως βασιλιάς στην Παλαιά Διαθήκη, όσο ως υποθετικός πρόγονος των 
Ναϊτών και του Τεκτονισμού. — Ο Έλληνας φιλόσοφος Πυθαγόρας (6ος 
αιών π.Χ.) δημιουργός του αποκρυφισμού των αριθμών. — Ζωροάστρης 
(Ζαρατούστρας): ιδρυτής ή μεταρρυθμιστής του μαγντεϊσμού (λατρείας 
για τη φωτιά), που τον θεωρούν συγγραφέα της «Αβέστα», ιερής βίβλου 
των Πάρθων και Γουέβρων.
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φορές να παίρνει την οδό Φλαμανδών και να μπαίνει κρυφά σ’ 
ένα σπιτάκι που αποτελούσε τη γωνία της οδού Γραφέων και 
της οδού Μαριβώ. Ήταν το σπίτι που είχε χτίσει ο Νικόλαος 
Φλαμέλ, στο οποίο πέθανε στα 1417 και που, πάντα έρημο από 
τότε, άρχιζε πια να ερειπώνεται· τόσο πολύ οι αποκρυφιστές 
και οι αλχημιστές όλων των χωρών είχαν κατατρυπήσει τους 
τοίχους χαράζοντας απάνω τα ονόματά τους.

Μερικοί γειτόνοι, μάλιστα, βεβαίωναν πως είχαν δει μια φορά 
από έναν φεγγίτη τον αρχιδιάκο Κλαύδιο να σκάβει και να 
σκαλίζει το χώμα μέσα στα δυο υπόγεια που οι στύλοι στήριξής 
τους ήταν μουντζουρωμένοι με αμέτρητους στίχους και ιερο-
γλυφικά από τον ίδιο τον Νικόλαο Φλαμέλ. Φαντάζονταν πως 
ο Φλαμέλ είχε παραχώσει τη φιλοσοφική λίθο μέσα σ’ αυτά τα 
υπόγεια, και δυο ολόκληρους αιώνες, απ’ τον καιρό του Μα-
γίστρου ως τον πάτερ Πατσίφικο, οι αλχημιστές δεν έπαψαν 
να ταλανίζουν το έδαφος, ώσπου το σπίτι, το τόσο αλύπητα 
εξερευνημένο κι αναστατωμένο, κατάληξε να διαλυθεί σε σκόνη 
κάτω από τα πόδια τους.

Είναι βέβαιο, ακόμα, πως ο αρχιδιάκονος είχε κυριευτεί από 
ένα παράδοξο πάθος για τον αλληγορικό πυλώνα της Παναγίας 
των Παρισίων, αυτήν την ακαταλαβίστικη σελίδα τη γραμμέ-
νη σε πέτρα απ’ τον επίσκοπο Γουλιέλμο των Παρισίων, που 
αναμφισβήτητα θα ’ταν κολασμένος για να κολλήσει μια τόσο 
δαιμονική προμετωπίδα στον ιερό ύμνο που ψάλλει αέναα η 
υπόλοιπη εκκλησία. Ο αρχιδιάκος Κλαύδιος, λοιπόν, θεωρούνταν 
πως είχε εμβαθύνει στον κολοσσό του Αγίου Χριστοφόρου και 
σ’ εκείνο το μακρουλό αινιγματικό άγαλμα που υψωνόταν τότε 
στην είσοδο του προαυλίου και που όλος ο κόσμος το αποκα-
λούσε αναμπαιχτικά «κύριο Γκρίζο».

Μα εκείνο που μπορούσαν όλοι να παρατηρήσουν ήταν οι 
ατέλειωτες ώρες που περνούσε συχνά, καθισμένος στον ακρό-
τοιχο του προαυλίου, να κοιτάζει τις γλυπτές παραστάσεις του 
πυλώνα, εξετάζοντας πότε τις μωρές παρθένες με τις αναπο-
δογυρισμένες λυχνίες και πότε τις φρόνιμες παρθένες με τις 
όρθιες λυχνίες τους. Άλλες φορές υπολόγιζε την οπτική γωνία 
της προεξοχής του τοίχου στο αριστερό πρόπυλο, που κοιτάζει 
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μες στην εκκλησία σε κάποιο άγνωρο σημείο, όπου νόμιζαν πως 
κρύβεται σίγουρα η φιλοσοφική λίθος, αν δεν ήταν κρυμμένη 
στο υπόγειο του Νικολάου Φλαμέλ.

Ήταν –ας το πούμε στα πεταχτά– ένα παράδοξο τυχερό για 
την Παναγία των Παρισίων εκείνη την εποχή να την αγαπούν 
έτσι, σε δυο διαφορετικούς βαθμούς και με τόση αφοσίωση, δυο 
πλάσματα τόσο αλλιώτικα το ’να από τ’ άλλο, όσο ο Κουασιμό-
δος και ο Κλαύδιος. Ο ένας, είδος ημιανθρώπου όλο ένστικτο και 
πρωτογονισμό, την αγαπούσε για την ομορφιά της, για το πα-
ράστημά της, για τις αρμονίες που ανάδινε το θαυμαστό σύνολό 
της. Ο άλλος, φαντασία όλο σοφία και περιπάθεια, την αγαπούσε 
για τη σημασία της, για τον μύθο της, για το νόημα που κλείνει, 
για τον συμβολισμό τον διάσπαρτο κάτω απ’ τα ανάγλυφα της 
πρόσοψής της, όπως το πρώτο κείμενο ενός παλιμψήστου που 
κρύβεται κάτω από το δεύτερο. Την αγαπούσε, με δυο λόγια, 
για το αίνιγμα που προβάλλει αιώνια στον στοχαστή.

Είναι βέβαιο, τέλος, πως ο αρχιδιάκονος είχε ταχτοποιήσει, 
σ’ έναν απ’ τους πύργους που έχει αντίκρυ του την πλατεία 
Γρέβης, ακριβώς δίπλα στο κλουβί με τις καμπάνες, ένα μικρό 
απόκρυφο κελί, όπου δεν έμπαινε κανένας, ούτε ο ίδιος ο επί-
σκοπος, χωρίς την άδειά του. Αυτό το κελί είχε κατασκευαστεί 
άλλοτε στην κορφή του πύργου, ανάμεσα στις κορακοφωλιές, 
απ’ τον επίσκοπο Ουγκώ της Μπεζανσόν (1326-1332), που ξόρ-
κιζε εκεί στον καιρό του.

Κανένας δεν ήξερε τι έκλεινε μέσα του αυτό το κελί. Μα 
είχαν δει συχνά, απ’ την ακροποταμιά του Γηπέδου, τη νύχτα, 
από έναν μικρό φεγγίτη που είχε στο πίσω μέρος του πύργου, 
να φανερώνεται, να εξαφανίζεται και να ξαναφαίνεται κατά 
σύντομα και κανονικά διαστήματα μια κοκκινωπή, διαλείπουσα, 
αλλόκοτη λάμψη, που φαινόταν ν’ ακολουθεί τις λαχανιαστές 
εκπνοές ενός φυσερού και να προέρχεται μάλλον από μια φλόγα 
παρά από φως. Στα σκοτεινά, σ’ εκείνο το ύψος, αυτό προκα-
λούσε παράδοξη εντύπωση κι οι γυναικούλες έλεγαν:

— Να, ο αρχιδιάκος δουλεύει το φυσερό! Σπιθοβολάει η κό-
λαση, εκεί ψηλά.
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Δεν υπήρχαν βέβαια και τόσο μεγάλες αποδείξεις μαγείας 
σ’ όλ’ αυτά. Αλλά υπήρχε πάντα όσος καπνός χρειαζόταν για 
να φανταστεί κανείς φωτιά. Κι ο αρχιδιάκος είχε βγάλει τρο-
μερό όνομα. Οφείλουμε, ωστόσο, να πούμε πως οι επιστήμες 
της Αιγύπτου, η νεκρομαντεία, η μαγεία, ακόμα κι η πιο λευκή 
κι η πιο αθώα, δεν είχαν πιο άσπονδο εχθρό, πιο αδυσώπητον 
κατήγορο απ’ αυτόν μπροστά στους σεβάσμιους ιεροδικαστές 
της Παναγίας των Παρισίων.

Είτε ήταν αληθινή φρίκη, είτε το παιχνίδι του άρπαγα που 
φωνάζει «κλέφτες!», αυτό δεν εμπόδιζε τον αρχιδιάκο να θεω-
ρείται απ’ τα σοφά κεφάλια των συνοδικών σαν μια ψυχή πα-
ραστρατισμένη στα προπύλαια του Άδη, χαμένη μες στα άντρα 
της καβαλιστικής, να ψαχουλεύει στα σκοτάδια των απόκρυφων 
επιστημών.

Ο λαός δεν ξεγελιόταν πια. Για όποιον τού έκοβε λίγο το μυα-
λό, ο Κουασιμόδος θεωρούνταν δαίμονας και ο Κλαύδιος Φρόλ-
λος μάγος. Ήταν φανερό πως ο κωδωνοκρούστης θα υπηρετούσε 
τον αρχιδιάκο για ορισμένο διάστημα, ύστερ’ απ’ το οποίο θα 
έπαιρνε σαν είδος πληρωμής την ψυχή του. Έτσι, ο αρχιδιάκος, 
παρά την υπερβολική αυστηρότητα της ζωής του, δεν είχε καλή 
φήμη ανάμεσα στους ζηλωτές της πίστης. Και δεν υπήρχε μύτη 
πιστού τόσο ανίδεη, που να μην τον μυριζόταν για μάγο.

Κι αν είχαν ανοίξει βάραθρα στη γνώση του όσο μεγάλωνε, 
είχαν ανοίξει τέτοια και στην ψυχή του. Αυτό τουλάχιστον θα 
δικαιούνταν να πιστέψει κανείς εξετάζοντας αυτήν τη μορφή, 
στην οποία έβλεπε την ψυχή του να διαλάμπει μέσ’ από μια 
σκοτεινή καταχνιά. Από πού προερχόταν αυτό το φαρδύ φαλα-
κρό πρόσωπο, αυτό το κεφάλι το πάντα σκυφτό, αυτό το στήθος 
που ανασηκωνόταν πάντα από αναστεναγμούς; Ποιος λογισμός 
κρυφός έκανε το στόμα του να χαμογελά με τόση πίκρα, την ίδια 
στιγμή που τα φρύδια του τα μαζεμένα συμπλησίαζαν όπως δυο 
ταύροι που πρόκειται να παλέψουν; Γιατί τα μαλλιά που του 
απόμεναν ήταν κιόλας ψαρά; Ποια ήταν αυτή η εσωτερική φωτιά 
που ανάλαμπε κάποτε στο βλέμμα του, σε σημείο που το μάτι 
του έμοιαζε με μια τρύπα ανοιγμένη στο τοίχωμα ενός φούρνου;
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Αυτά τα συμπτώματα μιας έντονης ηθικής αναταραχής είχαν 
φθάσει στον ανώτατο βαθμό τους προπάντων την εποχή όπου 
συμβαίνει αυτή η ιστορία. Επανειλημμένα κάποιο απ’ τα παι-
διά του κόρου είχε φύγει έντρομο βρίσκοντάς τον μονάχον μες 
στην εκκλησία, τόσο παράξενο και λαμπερό ήταν το βλέμμα 
του. Επανειλημμένα, στο χώρισμα της χορωδίας, την ώρα της 
λειτουργίας, τον άκουσαν απ’ το διπλανό στασίδι ν’ αναμειγνύει 
στο τροπάρι, σε όλους τους τόνους, ακατανόητες παρεμβολές. 
Επανειλημμένα η πλύστρα του γηπέδου, η επιφορτισμένη να 
«λευκαίνει το ιερατείο», είχε παρατηρήσει, όχι χωρίς τρόμο, 
σημάδια από νυχιές και συσπάσεις δαχτύλων στο απανώρασο 
του πανοσιοτάτου αρχιδιάκου της Ζοζά.

Ωστόσο, η αυστηρότητά του μεγάλωνε και ποτέ δεν ήταν 
τόσο υποδειγματικός. Τόσο από την ιδιότητα όσο και από τον 
χαρακτήρα του, είχε κρατηθεί πάντα μακριά απ’ τις γυναίκες. 
Και τώρα φαινόταν να τις μισεί περισσότερο από κάθε φορά. 
Μονάχα το θρόισμα ενός μεταξωτού κοντοφούστανου τον έκανε 
να κατεβάζει τον καλογερικό σκούφο στα μάτια του.

Σ’ αυτό το σημείο ήταν τόσο θιασώτης της αυστηρότητας 
και της επιφύλαξης, ώστε όταν η δέσποινα ντε Μπωζέ, κόρη 
του βασιλιά, πήγε τον Δεκέμβρη του 1481 να επισκεφθεί το μο-
ναστήρι της Παναγίας των Παρισίων, αυτός αντιτάχτηκε γερά 
στην είσοδό της, θυμίζοντας στον επίσκοπο τον κανονισμό της 
Μαύρης Βίβλου, χρονολογούμενο απ’ την παραμονή του Αγίου 
Βαρθολομαίου στα 1334, που απαγορεύει την προσέγγιση του 
μοναστηριού σε κάθε γυναίκα, «όποιας λογής, γερόντισσα ή νέα, 
κυρά ή δουλεύτρα».

Απάνω σ’ αυτό ο επίσκοπος αναγκάστηκε να του προβάλει 
την εγκύκλιο του παπικού εξάρχου Όντο, που εξαιρεί ορισμένες 
μεγαλοαρχόντισσες, «ενίας συζύγους μεγιστάνων, αίτινες ου 
δύνανται αποφευχθήναι άνευ του ποιήσαι σκάνδαλον». Αλλά 
και πάλι ο αρχιδιάκος διαμαρτυρήθηκε παρατηρώντας πως η 
εγκύκλιος του παπικού εξάρχου, που χρονολογούνταν απ’ το 
1207, ήταν εκατόν είκοσι εφτά χρόνια προγενέστερη απ’ τη 
Μαύρη Βίβλο και συνεπώς άκυρη στην πράξη. Κι αρνήθηκε να 
παρουσιαστεί ο ίδιος στην πριγκίπισσα.



Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ - ΒΙΒΛΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 253

Επιπλέον, είχαν προσέξει πως εδώ και κάμποσο καιρό φαινό-
ταν να μεγαλώνει η αποστροφή του προς τις γύφτισσες και τις 
τσιγγάνες. Είχε ζητήσει απ’ τον επίσκοπο να εκδώσει διάταγμα 
και ν’ απαγορεύει στις βοημές να παν να χορεύουν και να παί-
ζουν ντέφι στην πλατεία του προαυλίου της εκκλησιάς, ενώ απ’ 
τον ίδιο καιρό και δώθε αναδιφούσε τα μουχλιασμένα αρχεία 
του ιεροδικείου για να συγκεντρώσει τις υποθέσεις μάγων και 
μαγισσών που καταδικάστηκαν στην πυρά ή στην κρεμάλα ως 
συνένοχοι σε μαγγανείες με τράγους, γουρούνες ή κατσίκες.

J



6
ΟΧΙ ΚΟΣΜΑΓΑΠΗΤΟΙ

Ο αρχιδιακοσ κι ο κωδωνοκρουστησ, καθώς είπαμε κιό-
λας, ελάχιστα αγαπιόνταν απ’ τον άξεστο λαουτζί-
κο που κατοικούσε στα περίχωρα της μητρόπολης. 
Όταν ο Κλαύδιος κι ο Κουασιμόδος έβγαιναν έξω 

μαζί, πράγμα που γινόταν πολλές φορές, και τους έβλεπαν να 
περνούν συντροφικά, ο υπηρέτης παρακοντά απ’ τον αφεντι-
κό, στους νοτισμένους, στενούς και σκοτεινούς δρόμους της 
γειτονιάς της Παναγίας, τους υποδέχονταν στο πέρασμά τους 
πειραχτικά λόγια και ειρωνικά λαρυγγίσματα και προσβλητικά 
καλαμπούρια, τουλάχιστον αν ο Κλαύδιος Φρόλλος –πράγμα 
που του συνέβαινε σπάνια– δε βάδιζε με το κεφάλι ολόρθο και 
ψηλά, δείχνοντας το αυστηρό και σχεδόν σεβάσμιο μέτωπό του 
στους αποσβολωμένους μουρμούρηδες.

Ήταν κι οι δυο στη συνοικία τους σαν τους «ποιητές» για 
τους οποίους μιλάει ο Μαθουρίνος Ρενιέ:

Τραβάνε πίσω απ’ τους ποιητές ο κόσμος αρμαθιά,
πίσω απ’ τις γλαύκες καθώς παν κράζοντας τα στρουθιά.
Πότε ήταν κανένα μουλωχτό κολλητήρι που διακινδύνευε το 

πετσί του και τα κόκαλά του για να δοκιμάσει την ανέκφραστη 
ηδονή να χώσει μια καρφίτσα στην καμπούρα του Κουασιμόδου. 
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Πότε καμιά όμορφη κοπελίτσα, χωρατατζού και πιο σκανταλιά-
ρα απ’ όσο έπρεπε, έψαυε το μαύρο ράσο του παπά τραγουδώ-
ντας του κάτω απ’ τη μύτη τ’ αναμπαιχτικό δίστιχο:

Απ’ τη μια στην άλλη τρύπα,
να, τον διάβολο τον βρήκα!

Καμιά φορά πάλι μια συντροφιά από γριές, κουρνιασμένες 
στα σκοτεινά η μια πίσω απ’ την άλλη στα σκαλοπάτια ενός 
πυλώνα, μουρμούριζαν αποδοκιμαστικά στο πέρασμα του αρ-
χιδιάκου και του κωδωνοκρούστη, και τους πετούσαν σαν είδος 
αράς αυτό το ενθαρρυντικό καλωσόρισμα:

Τους υποδέχονταν στο πέρασμά τους πειραχτικά λόγια.
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— Χμ! Να ένας που η ψυχή του μοιάζει με το σώμα του 
άλλου.

Ή ήταν κανένα τσούρμο από φοιτητές και χαμίνια που έπαι-
ζαν βώλους και που σηκώνονταν όλοι μαζί και τους χαιρετούσαν 
αρχαιόπρεπα με κάποιο πείραγμα στα λατινικά:

— Έγια, έγια! Κλαούντιους κουμ κλάουντο (ο Κλαύδιος με 
τον κουτσό)! 

Αλλά τις περισσότερες φορές η βρισιά περνούσε απαρατήρη-
τη απ’ τον ιερωμένο και τον κωδωνοκρούστη. Για ν’ ακούσουν 
όλες αυτές τις χαριτολογίες, ο Κουασιμόδος ήταν πολύ κουφός 
και ο Κλαύδιος πολύ αφηρημένος.

J
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1
Ο ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΜΑΡΤΙΝΟΥ

Η     φημη του πατερ Κλαυδιου απλώθηκε μακριά. Την ίδια 
περίπου εποχή που αρνήθηκε να παρουσιαστεί στη 
δέσποινα ντε Μπωζέ, δέχθηκε μια επίσκεψη που τη 
θυμόταν έπειτα για πολύν καιρό.

Ήταν βράδυ. Είχε αποσυρθεί, έπειτα απ’ τη λειτουργία, στο 
καλογερικό του κελί στη μονή της Παναγίας των Παρισίων. Αυτό, 
εκτός ίσως από μερικά γυάλινα φιαλίδια βαλμένα παράμερα σε 
μια γωνιά και γεμάτα από μια σκόνη αρκετά ακαθόριστη1 που 
έμοιαζε πολύ με μπαρούτη γομώσεων, δεν παρουσίαζε τίποτε 
το παράξενο και το μυστηριακό. Υπήρχαν εδώ κι εκεί μερικές 
επιγραφές απάνω στους τοίχους, μα ήταν γνήσια αποφθέγματα 
επιστήμης ή ευσέβειας, βγαλμένα από καλούς συγγραφείς.

Ο αρχιδιάκος μόλις είχε καθίσει στη λάμψη ενός τρίφωτου 

1. Σύμφωνα με τους αλχημιστές, η σκόνη αυτή είχε τη δύναμη να κάνει τα 
άλλα μέταλλα χρυσάφι. (Βλ. και Σωβάλ).
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χάλκινου λύχνου, μπροστά σ’ ένα είδος ευρύχωρου ερμαριού 
φορτωμένου χειρόγραφα. Είχε ακουμπήσει τον αγκώνα του στο 
διάπλατα ανοιγμένο βιβλίο του Ονορίου ντ’ Ωτέν2 «Περί θείου 
προορισμού και ελευθέρας βουλήσεως» και ξεφύλλιζε βαθιά 
συλλογισμένος το μεγαλόσχημο έντυπο που μόλις είχε κουβα-
λήσει, το μόνο άλλωστε προϊόν της τυπογραφίας που βρισκόταν 
στο κελί του.

— Ποιος είναι; φώναξε ο λόγιος με τον καθόλου φιλοφρονη-
τικό τόνο του πεινασμένου μούργου που τον σταματούν πάνω 
στο κόκαλό του.

Μια φωνή αποκρίθηκε απέξω:
— Εγώ, ο φίλος σας Ιάκωβος Κουακτιέ.
Πήγε ν’ ανοίξει.
Ήταν πραγματικά ο γιατρός του βασιλιά: ένα άτομο καμιά 

πενηνταριά χρονώ, που η τραχιά του φυσιογνωμία μετριαζόταν 
κάπως από ένα βλέμμα πανούργο. Τον συνόδευε ένας άλλος. 
Φορούσαν κι οι δυο τους μια μακριά ρόμπα στο χρώμα του 
σχιστολίθου, με γούνα σκίουρου και ζώνη, κλειστή από μπρος, 
και σκούφο απ’ το ίδιο ύφασμα και με το ίδιο χρώμα. Τα χέρια 
τους κρύβονταν κάτω απ’ τα μανίκια, τα πόδια τους κάτω απ’ 
τις ρόμπες, τα μάτια τους κάτω απ’ τους σκούφους.

— Ο Θεός να με φυλάει, κύριοι, είπε ο αρχιδιάκος καθώς 
τους έμπαζε, αλλά δεν περίμενα μια τόσο τιμητική επίσκεψη 
αυτή την ώρα.

Κι ενώ μιλούσε με τέτοιον αβρό τρόπο, δεν έπαυε να περι-
φέρει από τον γιατρό στον σύντροφό του ένα βλέμμα ανήσυχο 
κι ερευνητικό.

— Ποτέ δεν είναι πολύ αργά για να επισκεφτεί κανείς έναν 
τόσο αξιόλογο σοφό σαν τον πανοσιότατο Κλαύδιο Φρόλλο απ’ 
το Τιρεσάπ, απάντησε ο δόκτορας Κουακτιέ, που η επαρχιακή 

2. Ο Ονόριος ντ’ Ωτέν († μετά το 1130) έγραψε ένα δοκίμιο, «Το Αναπό-
φευκτον ή Η Ελευθέρα Βούληση», όπου το πρόβλημα το σχετικό με την 
ελεύθερη βούληση εξετάζεται σε σχέση με τον προορισμό. Από το περι-
εχόμενο λοιπόν του βιβλίου βγήκε ο τίτλος που του δίνει ο Β. Ουγκώ.
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προφορά του έκανε όλες του τις φράσεις να σέρνονται μεγαλό-
πρεπες σαν ουρά επισήμου φορέματος.

Τότε άρχισε ανάμεσα στον γιατρό και στον αρχιδιάκο ένα απ’ 
τα αλληλοκολακευτικά εκείνα προοίμια που συνήθιζαν τότε να 
προτάσσουν σε κάθε συνομιλία τους οι σοφοί και που δεν τους 
εμπόδιζαν να μισούνται με τον χειρότερο τρόπο. Το ίδιο άλλωστε 
γίνεται ακόμα και σήμερα: κάθε στόμα σοφού που καλοπιάνει 
έναν άλλο σοφό, είναι ένα βάζο χολή πασαλειμμένο μέλι.

Τα συγχαρητήρια του Κλαυδίου Φρόλλου στον Ιάκωβο Κου-
ακτιέ αναφέρονταν προπάντων στα πολυάριθμα υλικά οφέλη 
που ο άξιος γιατρός με τη ζηλευτή του θέση αντλούσε από κάθε 
αρρώστια του βασιλιά, αλχημική επεξεργασία καλύτερη και πιο 
σίγουρη απ’ την αναζήτηση της φιλοσοφικής λίθου.

— Αλήθεια, δόκτορα Κουακτιέ! Δοκίμασα μεγάλη χαρά μαθαί-
νοντας πως ο ανιψιός σας, ο σεβαστός μου αυθέντης Πέτρος Βερ-
σιέ, διορίστηκε δεσπότης. Δεν πήρε την επισκοπή της Αμιένης;

— Ναι, κύριε αρχιδιάκονε, με τη χάρη και τη βοήθεια του 
Θεού.

— Ξέρετε που κάματε πολύ σπουδαία φιγούρα, την ημέρα 
των Χριστουγέννων, επικεφαλής της συνοδείας του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, κύριε πρόεδρε;

— Αντιπρόεδρος, πάτερ Κλαύδιε. Αλίμονο, τίποτε περισσό-
τερο.

— Τι γίνεται το υπέροχο σπίτι σας στην οδό Αγίου Ανδρέου 
των Αψίδων; Είναι σωστό παλάτι. Μου αρέσει πολύ η βερικοκιά 
που σκαλίσατε στην πόρτα με το γουστόζικο λογοπαίγνιο: «Α 
λ’ αμπρί-κοτιέ».3

— Αλίμονο, πάτερ Κλαύδιε! Όλη αυτή η οικοδομή μού κοστί-
ζει αρμυρά. Όσο ψηλώνει το σπίτι, τόσο βουλιάζω εγώ.

— Μπα! Δεν έχετε τα εισοδήματα απ’ τη Φυλακή και την 
επιστασία του Δικαστικού Μεγάρου και τις εισπράξεις απ’ όλα 
τα σπίτια, χασάπικα, χαμοκέλες και μικρομάγαζα μέσα στην 
Κλοτύρ; Αυτό είναι άρμεγμα από πολλά μαστάρια.

3. Αναπόδοτη στα ελληνικά φράση.
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— Ο πύργος μου στο Πουασσύ δεν μου άφησε τίποτε εφέτος.
— Αλλά τα διόδια που παίρνετε απ’ το Τριέλ, απ’ το Σαιν 

Ζαμ, απ’ το Σαιν Ζερμαίν-αν-Λαι είναι πάντα υπολογίσιμα.
— Μονάχα έξι εικοσόφραγκα, κι αυτά όχι παρισινά.
— Έχετε και την επιχορήγησή σας ως βασιλικός σύμβουλος. 

Αυτό είναι κάτι το σταθερό.
— Ναι, συνάδελφε Κλαύδιε, αλλά εκείνο το καταραμένο κτή-

μα μου στο Πολυνύ, που τόσο πολύ το κουτσομπολεύουν, δε μου 
δίνει παραπάνω από εξήντα χρυσά τάλιρα τον χρόνο.

Στα καλοπιάσματα που έκανε ο πάτερ Κλαύδιος στον Ιά-
κωβο Κουακτιέ διακρινόταν εκείνος ο σαρδονικός, ο στυφός 
και υπόκωφα περιπαιχτικός τόνος, εκείνο το μελαγχολικό και 
σκληρό χαμόγελο ενός ανώτερου και κακότυχου ανθρώπου που 
παίζει μια στιγμή για γούστο με την παχυλή ευδαιμονία ενός 
κοινού ανθρώπου. Μα ο άλλος δεν το παρατηρούσε αυτό.

— Στη συνείδησή μου, είπε τέλος ο Κλαύδιος σφίγγοντάς του 
το χέρι, είμαι χαρούμενος που σας βλέπω τόσο καλά στην υγεία.

— Ευχαριστώ, πάτερ Κλαύδιε.
— Αλήθεια, αναφώνησε ο Κλαύδιος, πώς πάει ο βασιλικός 

ασθενής σας;
— Δεν πληρώνει αρκετά τον γιατρό του, απάντησε ο δόκτορας 

ρίχνοντας ένα πλάγιο βλέμμα στον συνοδό του.
— Έτσι λέτε, κουμπάρε Κουακτιέ; είπε ο συνοδός.
Αυτή η φράση, ειπωμένη με τόνο έκπληξης κι επίπληξης, ξα-

νάφερε στο άγνωστο εκείνο άτομο την προσοχή του αρχιδιάκου 
που, για να πούμε την αλήθεια, δεν είχε γυρίσει να τον κοιτάξει 
ούτε μια στιγμή αφότου ο ξένος δρασκέλισε το κατώφλι του κε-
λιού του. Κι έπρεπε να υπάρχουν οι χίλιοι δυο λόγοι αδυναμίας 
του απέναντι στον δόκτορα Ιάκωβο Κουακτιέ, τον πανίσχυρο 
γιατρό του βασιλιά Λουδοβίκου 11ου, για να τον δεχτεί με τέτοια 
συνοδεία. Έτσι, η όψη του δεν έδειξε και τόση εγκαρδιότητα, 
όταν ο Ιάκωβος Κουακτιέ τού είπε:

— Αλήθεια, πάτερ Κλαύδιε, σας έφερα έναν συνάδελφο που 
θέλησε να σας γνωρίσει, ακούγοντας τη φήμη σας.

— Ο κύριος είναι άνθρωπος της επιστήμης; ρώτησε ο 
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αρχιδιάκος στυλώνοντας στον συνοδό του Κουακτιέ το διεισ-
δυτικό του μάτι και βρίσκοντας κάτω απ’ τα φρύδια του αγνώ-
στου ένα βλέμμα όχι λιγότερο διαπεραστικό και δύσπιστο απ’ 
το δικό του.

Ήταν, απ’ ό,τι άφηνε το αδύνατο φως του λύχνου να κρίνει 
κανείς, ένας γέρος περίπου εξήντα ετών, μετρίου αναστήματος, 
που φαινόταν αρκετά ανήμπορος κι εξαντλημένος. Η κατατομή 
του, αν και πολύ αστική στο κόψιμό της, είχε κάτι το δυνατό 
και το αυστηρό. Το μάτι του σπινθηροβολούσε κάτω από μια 
καμάρα φρυδιών πολύ βαθιά, σαν ένα φως μέσα σε σπηλιά. Και 
κάτω απ’ τον κατεβασμένο σκούφο, που του έφτανε ως πάνω 
από τη μύτη, ένιωθες να γυροφέρνουν τα ευρύχωρα σχέδια ενός 
μεγαλοφάνταστου μετώπου.

Ανάλαβε ν’ απαντήσει ο ίδιος στην ερώτηση του αρχιδιάκου.
— Πανόσιε πάτερ, είπε με βαριά φωνή, η φήμη σας έφτασε 

ως τ’ αυτιά μου και θέλησα να σας συμβουλευτώ. Δεν είμαι 
παρά ένας φτωχός ευπατρίδης απ’ την επαρχία, που βγάζει τα 
παπούτσια του πριν μπει στο κατάλυμα των σοφών. Πρέπει να 
μάθετε τ’ όνομά μου. Λέγομαι κουμπάρος Τουρανζώ.

«Παράξενο όνομα για έναν ευπατρίδη!» σκέφτηκε ο αρχι-
διάκος.

Ωστόσο, αισθανόταν πως είχε μπροστά του κάτι το ισχυρό 
και το σοβαρό. Το ένστικτο της αναπτυγμένης αντίληψής του τον 
έκανε να μαντεύει άλλη μια όχι λιγότερο αναπτυγμένη κάτω απ’ 
τον γούνινο σκούφο του κουμπάρου Τουρανζώ. Κι όσο εξέταζε 
αυτή την αγέλαστη φιγούρα, ο ειρωνικός μορφασμός που είχε 
προβάλει στο σκυθρωπό πρόσωπό του έσβηνε σιγά σιγά, όπως 
το μούχρωμα στον νυχτωμένο ορίζοντα. Ξανακάθισε κατσούφης 
κι αμίλητος στη μεγάλη του πολυθρόνα. Ο αγκώνας ξαναπήρε 
τη συνηθισμένη του θέση απάνω στο τραπέζι και το μέτωπο 
απάνω στο χέρι του. Ύστερ’ από κάμποσες στιγμές σιωπής, 
έγνεψε στους δυο επισκέπτες να καθίσουν και μίλησε στον 
κουμπάρο Τουρανζώ.

— Ήρθατε να με συμβουλευθείτε, κύριε, αλλά σε ποια επι-
στήμη;
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— Είμαι άρρωστος, οσιότατε, αποκρίθηκε ο κουμπάρος Του-
ρανζώ, πολύ άρρωστος. Σας φημίζουν για μεγάλο ιατροφιλόσο-
φο κι ήρθα να σας ζητήσω μια ιατρική συμβουλή.

— Ιατρική! έκανε ο αρχιδιάκος κουνώντας το κεφάλι του.
Φάνηκε να σκέφτεται μια στιγμή και συνέχισε:
— Κουμπάρε Τουρανζώ, αφού αυτό είναι τ’ όνομά σας, γυ-

ρίστε το κεφάλι σας και θα βρείτε την απάντησή μου γραμμένη 
στον τοίχο.

O κουμπάρος Τουρανζώ υπάκουσε και διάβασε απάνω απ’ 
το κεφάλι του την εξής επιγραφή σκαλισμένη στο ντουβάρι:

Η ιατρική είναι κόρη των ονείρων.
ΙΑΜΒΛΙΧΟΣ4

Στο μεταξύ, ο δόκτορας Ιάκωβος Κουακτιέ είχε ακούσει την 
ερώτηση του συνοδού του με μια οργή που διπλασιάστηκε απ’ 
την απάντηση του πάτερ Κλαύδιου. Έσκυψε στ’ αυτί του κου-
μπάρου Τουρανζώ και του είπε πολύ σιγά να μην τον ακούσει 
ο αρχιδιάκος:

— Σας προειδοποίησα πως πρόκειται για έναν τρελό. Εσείς 
θελήσατε να τον δείτε!

— Και όμως, μπορεί κάλλιστα να έχει δίκιο αυτός ο τρελός, 
δόκτορα Ιάκωβε! αποκρίθηκε ο κουμπάρος στον ίδιο τόνο, μ’ 
ένα πικρό χαμόγελο.

— Όπως προτιμάτε! απάντησε ξερά ο Κουακτιέ.
Έπειτα απευθύνθηκε στον αρχιδιάκο:
— Καταπιάνεστε με όλα, πάτερ Κλαύδιε, και ρίχνεστε στον 

Ιπποκράτη όπως ένας πίθηκος στα φουντούκια. Η ιατρική είναι 
όνειρο! Αμφιβάλλω αν θα συγκρατιόνταν οι σπετσέρηδες και οι 
βοτανολόγοι ώστε να μη σας διαμελίσουν, αν τ’ άκουγαν αυτά. 
Ώστε αρνιέστε πως επιδρούν τα φίλτρα στο αίμα, οι αλοιφές στη 

4. Ιάμβλιχος (283-333): Έλληνας νεοπλατωνικός. Μελέτησε τις πυθαγόρειες, 
αιγυπτιακές και χαλδεϊκές παραδόσεις, και τον τραβούσαν έντονα οι 
απόκρυφες λατρείες.
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σάρκα! Αρνιέστε αυτή την αιώνια φαρμακαποθήκη λουλουδιών 
και μετάλλων που λέγεται κόσμος και που έγινε επίτηδες γι’ 
αυτόν τον αιώνιο άρρωστο, τον ονομαζόμενο άνθρωπο!

— Δεν αρνιέμαι, είπε ψυχρά ο πάτερ Κλαύδιος, ούτε τα 
φάρμακα, ούτε τον άρρωστο. Δεν παραδέχομαι μονάχα τους 
γιατρούς.

— Ώστε δεν είν’ αλήθεια, εξακολούθησε αναμμένος ο Κου-
ακτιέ, πως η ποδάγρα είναι ένας εσωτερικός έρπης, πως μια 
πληγή από βλήμα θεραπεύεται αν βάλουμε απάνω της ψημένο 
ποντικό, πως ένα νεανικό αίμα μεταγγιζόμενο κατάλληλα ξανα-
δίνει το σφρίγος σε φλέβες γερασμένες! Δεν είναι αλήθεια πως 
δυο και δυο κάνουν τέσσερα και ο εμπροσθότονος5 πάει κοντά 
απ’ τον οπισθότονο!

Ο αρχιδιάκος αποκρίθηκε ατάραχος:
— Υπάρχουν ορισμένα πράγματα για τα οποία σκέπτομαι 

με ορισμένο τρόπο.
Ο Κουακτιέ κατακοκκίνισε απ’ την οργή του.
— Ε, ε, καλέ μου Κουακτιέ, ας μη συγχυζόμαστε, είπε ο 

κουμπάρος Τουρανζώ. Ο κύριος αρχιδιάκονος είναι φίλος μας.
Ο Κουακτιέ καταπραΰνθηκε μουρμουρίζοντας σιγανά:
— Έτσι κι αλλιώς, είναι τρελός!
— Να πάρ’ η ευχή, πάτερ Κλαύδιε, συνέχισε ο κουμπάρος 

Τουρανζώ έπειτ’ από κάμποση σιωπή, με φέρνετε σε πολύ δύ-
σκολη θέση. Σκόπευα να σας συμβουλευτώ για δυο ζητήματα, το 
ένα σχετικό με την υγεία μου, το άλλο σχετικό με το ζώδιό μου.

— Κύριε, απάντησε ο αρχιδιάκονος, αν αυτό είναι το κίνητρό 
σας, καλά θα κάνατε να μην έρθετε λαχανιασμένος ως την πόρτα 
μου. Δεν πιστεύω στην ιατρική. Δεν πιστεύω στην αστρολογία.

— Αλήθεια; έκαμε ο κουμπάρος μ’ έκπληξη.
Ο Κουακτιέ γελούσε μ’ ένα γέλιο σατανικό.

5. Εμπροσθότονος: σύσπαση στους καμπτηρίους μυς του θώρακα, που ανα-
γκάζει το σώμα να λυγίζει μπροστά. Οπισθότονος: προχωρημένη μορφή 
του τετάνου. Εκδηλώνεται με έντονη κατά πίσω κλίση στο κεφάλι και 
στο σώμα.
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— Βλέπετε κι εσείς πως είναι τρελός, είπε πολύ σιγά στον 
κουμπάρο Τουρανζώ. Δεν πιστεύει στην αστρολογία!

— Χαρά στην ιδέα, συνέχισε ο πάτερ Κλαύδιος, πως κάθε 
αχτίδα αστεριού είναι, λέει, μια κλωστή που καταλήγει στο 
κεφάλι του ανθρώπου!

— Και σε τι, λοιπόν, πιστεύετε; αναφώνησε ο κουμπάρος 
Τουρανζώ.

Ο αρχιδιάκος έμεινε για μια στιγμή δισταχτικός κι έπειτα 
άφησε να του ξεφύγει ένα σκοτεινό χαμόγελο που φαινόταν να 
διαψεύδει την απάντησή του:

— Πιστεύω εις τον Θεόν, είπε λατινικά.
— Τον Κύριον ημών, πρόσθεσε ο κουμπάρος Τουρανζώ κά-

νοντας τον σταυρό του.
— Αμήν, είπε ο Κουακτιέ.
— Οσιότατε πάτερ, ξαναείπε ο κουμπάρος, ευφραίνομαι ψυ-

χικά βλέποντάς σας τόσο φιλόθρησκον. Μα, όσο κι αν είστε 
μεγάλος σοφός, φτάσατε στο σημείο να μην πιστεύετε πια στην 
επιστήμη;

— Όχι, απάντησε ο αρχιδιάκος αρπάζοντας απ’ το μπρά-
τσο τον κουμπάρο Τουρανζώ, ενώ μια αστραπή ενθουσιασμού 
φώτισε το θαμπό του μάτι. Όχι, δεν αρνιέμαι την επιστήμη. Δε 
σύρθηκα τόσον καιρό μπρούμυτα και με τα νύχια μου στη γη, 
μέσ’ απ’ τ’ αμέτρητα κλωθογυρίσματα της σπηλιάς, ώστε να μη 
διακρίνω στο τέλος, πέρα μπροστά μου, στην άκρη της σκοτεινής 
γαλαρίας, ένα φως, μια φλόγα, κατιτί, σίγουρα την ανταύγεια 
του περίλαμπρου κεντρικού εργαστηρίου όπου οι μελλοθάνατοι 
και οι πολυδιαβασμένοι έχουν αντικρίσει τον Θεό.

— Τέλος πάντων, τον έκοψε στη μέση ο Τουρανζώ, τι πράγμα 
θεωρείτε σεις αληθινό και βέβαιο;

— Την αλχημεία.
Ο Κουακτιέ αναφώνησε τότε:
— Μα την αλήθεια, πάτερ Κλαύδιε, η αλχημεία έχει σίγουρα 

τη δικαιολογία της. Αλλά γιατί ν’ ασεβούμε απέναντι της ιατρι-
κής και της αστρολογίας;

— Μηδέν η επιστήμη που ασχολείται με τον άνθρωπο! Μηδέν 
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η επιστήμη που ασχολείται με τον ουρανό! είπε ο αρχιδιάκονος 
αξιωματικά.

— Συγυρίζετε μια χαρά την Επίδαυρο και τη Χαλδαία,6 πα-
ρατήρησε ο γιατρός σαρκαστικά.

— Ακούστε, κύριε Ιάκωβε. Αυτό ειπώθηκε με ειλικρίνεια. 
Δεν είμαι εγώ γιατρός του βασιλιά ούτε μου παραχώρησε ο με-
γαλειότατος τον κήπο Δαίδαλο για να παρατηρώ από κει τους 
αστερισμούς. Ακούστε με χωρίς να νευριάζετε. Ποιαν αλήθεια 
αντλήσατε σεις, δε λέω απ’ την ιατρική, που είναι κάτι το πολύ 
παλαβό, αλλ’ απ’ την αστρολογία; Αναφέρτε μου τα εξαγόμενα 
της βουστροφηδόν7 καθέτου, τα ευρήματα του αριθμού ζιρούφ 
και του αριθμού ζεφιρόδ.8

— Δεν παραδέχεστε, είπε ο Κουακτιέ, τη συμπαθητική δύνα-
μη του κλειδοκόκαλου9 και πως από κει βγαίνει η καβαλιστική;

— Λάθος, κύριε Ιάκωβε! Κανένα απ’ τα θεωρήματά σας δεν 
καταλήγει στην πραγματικότητα. Ενώ η αλχημεία έχει κάνει 
ανακαλύψεις. Θ’ αμφισβητήσετε αποτελέσματα σαν τα εξής; Ο 
πάγος, κλεισμένος κάτω απ’ τη γη χίλια χρόνια, μεταβάλλεται 
σε κρυστάλλινη πέτρα. Ο μόλυβδος είναι ο πρόγονος όλων των 
μετάλλων. (Γιατί ο χρυσός δεν είναι μέταλλο, ο χρυσός είναι 
φως). Ο μόλυβδος δεν χρειάζεται παρά τέσσερες περιόδους, 
από διακόσια χρόνια η καθεμιά, για να γίνει διαδοχικά από 
μόλυβδος κόκκινο αρσενικό, από κόκκινο αρσενικό κασσίτερος 
κι από κασσίτερος ασήμι. Αυτά είναι γεγονότα! Αλλά το να 
πιστεύει κανείς στο κλειδοκόκαλο, στην αδιάσπαστη γραμμή 

6. Στην Επίδαυρο υπήρχε ιερό του Ασκληπιού. — Η Χαλδαία αναφέρεται ως 
μητέρα της αστρολογίας. Οι προλήψεις, που σωστά ή λαθεμένα συνδέονται 
με τη Βαβυλώνα, έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη μεσαιωνική δαιμονολογία.

7. Βουστροφηδόν: η γραφή των διαδοχικών γραμμών από τα δεξιά στ’ αρι-
στερά και από τ’ αριστερά στα δεξιά, όπως οργώνουν τα βόδια. Μένει 
όμως άγνωστο, τι εννοούσε ο Β. Ουγκώ μ’ αυτή την αστρολογική τάχα 
«βουστροφηδόν κάθετο».

8. Ζεφιρόδ: καβαλιστικό όνομα για τις δέκα τελειότητες της θείας ουσίας.
9. Κλειδοκόκαλο ή μικροκόκαλο: τίτλος βιβλίου για τη μαγεία, που λαθεμένα 

θεωρούν συγγραφέα του τον Σολομώντα.



Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ - ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 267

και στ’ αστέρια είναι τόσο γελοίο όσο το να πιστεύει, σαν τους 
κατοίκους της Κίνας, πως το πουλί φλώρος μεταβάλλεται σε 
τυφλοπόντικο και τα σπυριά του σταριού σε ψάρια της οικο-
γενείας των κυπρίνων!

— Έχω σπουδάσει τον αποκρυφισμό, αναφώνησε ο Κουακτιέ, 
και διατείνομαι...

Ο παράφορος αρχιδιάκος δεν τον άφησε ν’ αποτελειώσει.
— Κι εγώ σπούδασα την ιατρική, την αστρολογία και τον 

αποκρυφισμό. Μονάχα εδώ βρίσκεται η αλήθεια (μιλώντας έτσι, 
είχε πάρει απ’ το ερμάρι ένα φιαλίδιο γεμάτο από κείνη τη 
σκόνη για την οποία μιλήσαμε παραπάνω), μονάχα εδώ βρί-
σκεται το φως! Ο Ιπποκράτης είναι ένα όνειρο, η Ουρανία είναι 
μια χίμαιρα, ο Ερμής είναι μια σκέψη. Αλλά το χρυσάφι είναι 
ήλιος. Και το να κάμεις χρυσάφι είναι σαν να γίνεις Θεός. Να η 
μοναδική επιστήμη του κόσμου! Έχω ξεσκαλίσει την ιατρική και 
την αστρολογία, σας λέω! Μηδέν και πάλι μηδέν. Το ανθρώπινο 
σώμα, σκοτάδι. Και τ’ άστρα, σκοτάδι.

Και ξανάπεσε στην πολυθρόνα του σε μια στάση επιβλητική 
κι εμπνευσμένη. Ο κουμπάρος Τουρανζώ τον παρατηρούσε σιω-
πηλά. Ο Κουακτιέ πάσκιζε να σαρκάσει, ύψωνε αδιόρατα τους 
ώμους κι επαναλάβαινε χαμηλόφωνα: Είναι τρελός!

— Και φτάσατε, είπε άξαφνα ο Τουρανζώ, στον ονειρευτό 
σκοπό; Φτιάξατε χρυσάφι;

— Αν είχα φτιάξει, απάντησε ο αρχιδιάκος προφέροντας αργά 
τα λόγια σαν άνθρωπος που σκέφτεται, ο βασιλιάς της Γαλλίας 
θα λεγόταν Κλαύδιος κι όχι Λουδοβίκος.

Ο κουμπάρος συνοφρυώθηκε.
— Αλλά τι λέω; συνέχισε ο πάτερ Κλαύδιος μ’ ένα χαμόγελο 

υπεροπτικό. Τι τον ήθελα τον θρόνο της Γαλλίας, όταν θα μπο-
ρούσα ν’ ανασυστήσω την αυτοκρατορία της Ανατολής!

— Μακάρι! είπε πάλι ο αρχιδιάκος.
— Ω, τον καψοτρελό! μουρμούρισε ο Κουακτιέ.
Ο αρχιδιάκος εξακολούθησε, δείχνοντας σαν ν’ ανταποκρι-

νόταν μονάχα στους συλλογισμούς του.
— Μα όχι, σέρνομαι ακόμα καταγής. Γδέρνω τα μούτρα και 
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τα γόνατά μου στα χαλίκια του υπόγειου περάσματος. Διακρίνω 
αλλά δε βλέπω ακόμα! Δε διαβάζω, αλλά συλλαβίζω!

— Κι όταν θα μπορέσετε να διαβάζετε, ρώτησε ο κουμπάρος, 
θα φτιάξετε χρυσάφι;

— Χωρίς αμφιβολία, είπε ο αρχιδιάκος.
— Στην περίπτωση αυτή, η Παναγία ξέρει πόσο έχω ανάγκη 

από χρήματα, και θα ήθελα πολύ να μάθω να διαβάζω στα 
βιβλία σας. Για πέστε μου, οσιότατε πάτερ, μήπως η επιστήμη 
σας είναι εχθρική ή ανεπιθύμητη στην Παναγία;

Σ’ αυτή την ερώτηση του κουμπάρου ο πάτερ Κλαύδιος πε-
ριορίστηκε ν’ απαντήσει με μια ατάραχη υψηλοφροσύνη:

— Κι εγώ τίνος είμαι αρχιδιάκονος;
— Έχετε δίκιο, δάσκαλέ μου. Ε, λοιπόν, θα θέλατε να με 

μυήσετε κι εμένα; Μάθετέ μου να συλλαβίζω μαζί σας.
Ο Κλαύδιος πήρε τότε τη μεγαλόπρεπη και πατριαρχική 

στάση ενός Σαμουήλ:
— Γέροντα, χρειάζονται πολύ περισσότερα χρόνια απ’ όσα 

σάς μένουν για να επιχειρήσετε αυτό το ταξίδι στον κόσμο του 
μυστηρίου. Το κεφάλι σας είναι κιόλα σταχτί. Απ’ τη σπηλιά 
βγαίνει κανείς ασπρομάλλης, αλλά πρέπει να μπει μέσα με μαύ-
ρα μαλλιά. Η επιστήμη ξέρει μονάχα ν’ αυλακώνει, να μαραίνει 
και να στεγνώνει τις όψεις των ανθρώπων. Δεν έχει ανάγκη να 
της προσκομίσουν τα γέρικα, ρυτιδωμένα πρόσωπα. Αν όμως 
σας έπιασε το μεράκι να μπείτε στα χρόνια σας σε πειθαρχία 
και ν’ αποκρυπτογραφήσετε το επίφοβο αλφάβητο των σοφών, 
ελάτε μαζί μου, και θα προσπαθήσω ευχαρίστως. Δε θα πω σ’ 
εσάς τον γεροντάκο να πάτε να δείτε τα νεκρικά δώματα των 
πυραμίδων για τα οποία μιλάει ο παμπάλαιος Ηρόδοτος,10 ούτε 
τον πύργο τον κεράμινο της Βαβυλώνας,11 ούτε το απέραντο 

10. Ο Ηρόδοτος έχει περιγράψει τις πυραμίδες του Χέοπα και του Χεφρήνα. 
Τον πύργο, που αναφέρει ο Κλαύδιος Φρόλλος, τον αποτελούσαν οκτώ 
πύργοι ο ένας πάνω στον άλλο. Τον περιγράφει ο Ηρόδοτος. Δίνοντας 
πίστη στο Ταλμούθ, ταύτισαν τον πύργο αυτό με τον Πύργο της Βαβέλ.

11. Η αρχαία Βαβυλώνα ήταν στο μεγαλύτερο μέρος της χτισμένη με τούβλα.
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ιερό από άσπρο μάρμαρο του ινδικού ναού του Εκλίγκα. Δεν 
είδα κι εγώ περισσότερο από σας τις χαλδαϊκές οικοδομές τις 
κατασκευασμένες κατά τον ιερό τύπο του Σίκρα,12 ούτε τον ναό 
του Σολομώντος που είναι αφανισμένος πια, ούτε τις πέτρινες 
πόρτες του τάφου των βασιλέων του Ισραήλ, που είναι συντρίμ-
μια. Θα περιοριστούμε στ’ αποσπάσματα της βίβλου του Ερμή 
που έχουμε εδώ. Θα σας εξηγήσω τη σημασία του αγάλματος 
του Αγίου Χριστοφόρου, τον συμβολισμό του Σπορέα, καθώς 
και των δυο αγγέλων που βρίσκονται στον πυλώνα της Σαιντ 
Σαπέλ και που ο ένας έχει το χέρι του σ’ ένα βάζο κι ο άλλος 
σε μια νεφέλη...

Στο σημείο αυτό ο Ιάκωβος Κουακτιέ, που τον είχαν αποστο-
μώσει οι ορμητικές απαντήσεις του αρχιδιάκου, ξαναβρήκε την 
ευκαιρία να τον διακόψει με το θριαμβευτικό ύφος ενός σοφού 
που βάνει έναν άλλον στη θέση του:

— Έρρας, αμίκε Κλάουντι (Σφάλλεις, φίλε Κλαύδιε). Το σύμ-
βολο δεν είναι ο αριθμός. Παίρνετε τον Ορφέα για Ερμή.

— Εσείς σφάλλετε, απάντησε με σοβαρότητα ο αρχιδιάκος. 
Ο Δαίδαλος είναι το θεμέλιο, ο Ορφέας είναι ο τοίχος, ο Ερμής 
είναι η οικοδομή. Τίποτε άλλο. Να ’ρθείτε όποτε θέλετε (εξα-
κολούθησε στρέφοντας προς τον Τουρανζώ) για να σας δείξω 
τα ψήγματα χρυσού που απόμειναν στο βάθος της χοάνης του 
Νικολάου Φλαβέλ και να τα συγκρίνετε με το χρυσάφι του 
Γουλιέλμου του Παρισινού. Θα σας μάθω τις μυστικές ιδιότητες 
της ελληνικής λέξης π ε ρ ι σ τ ε ρ ά . Αλλά πριν απ’ όλα θα σας 
βάλω να διαβάσετε τα μαρμάρινα γράμματα του αλφαβήτου, τις 
πέτρινες σελίδες του βιβλίου. Απ’ τον πυλώνα του επισκόπου 
Γουλιέλμου και του Αγίου Ιωάννου του Στρογγυλού θα πάμε 
στη Σαιντ Σαπέλ, κι από κει στο σπίτι του Νικολάου Φλαμέλ, 
οδός Μαριβώ, στον τάφο του που είναι στο νεκροταφείο των 
Αθώων Νηπίων, και στα δυο νοσοκομεία του, οδός Μονμορανσύ. 
Θα σας μάθω να διαβάσετε τα ιερογλυφικά με τα οποία είναι 

12. Σίκρα: ινδικός στρογγυλός πύργος με καμπυλόγραμμη στέγη, που εξέχει 
στις άκρες (την «αμαλακά») και με κορωνίδα ένα αέτωμα.
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σκεπασμένοι οι δυο μεγάλοι σιδερένιοι πυροστάτες στον πυλώ-
να του νοσοκομείου Αγίου Γερβασίου και στην οδό Σιδεράδικων. 
Θα συλλαβίσουμε ακόμα μαζί τις προσόψεις του Αγίου Κόμου, 
της Αγίας Γενεβιέβης των Ζηλωτών, του Αγίου Μαρτίνου, του 
Αγίου Ιακώβου των Σφαγείων...

Από ώρα τώρα ο Τουρανζώ, παρ’ όλη την εξυπνάδα του 
βλέμματός του, φαινόταν πως δεν καταλάβαινε πια τον πάτερ 
Κλαύδιο. Τον έκοψε στη μέση:

— Να πάρ’ η ευχή! Και τι λογής είναι αυτά τα βιβλία;
— Ορίστε ένα, είπε ο αρχιδιάκος.
Κι ανοίγοντας το παράθυρο του κελιού του, έδειξε με το 

δάχτυλο την απέραντη εκκλησία της Παναγίας των Παρισίων, 
που προβάλλοντας στον έναστρο ουρανό τη μαύρη σιλουέτα των 
δυο πύργων της, των πέτρινων πλευρών της και των υπερφυ-
σικών νώτων της φαινόταν σαν μια πελώρια δικέφαλη Σφίγγα 
θρονιασμένη καταμεσής στην πολιτεία.

Ο αρχιδιάκος παρατήρησε κάμποσο τη γιγάντια οικοδομή, 
κι έπειτα, απλώνοντας μ’ έναν στεναγμό το δεξί του χέρι προς 
το τυπωμένο βιβλίο που ήταν ανοιχτό πάνω στο τραπέζι και το 
αριστερό του χέρι προς την Παναγία των Παρισίων, ενώ έριχνε 
ένα περίλυπο βλέμμα απ’ το βιβλίο στην εκκλησιά:

— Αλίμονο! είπε. Αυτό θα φάει εκείνο!
Ο Κουακτιέ, που πλησίασε στο βιβλίο με σπουδή, δεν κρα-

τήθηκε να μην αναφωνήσει:
— E! Μα τι τρομερό υπάρχει μέσα σ’ αυτό: «ΕΡΜΗΝΕΙΑ 

ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ, Νυρεμβέργη, 
Αντώνιος Κομπούργκερ, 1474». Αυτό δεν είναι τίποτε καινούρ-
γιο. Είναι ένα βιβλίο του Πέτρου Λομβαρδού,13 διδάκτορος των 
Αποφθεγμάτων. Μήπως επειδή είναι τυπωμένο;

13. Πέτρος Λομβαρδός (1100-60): Έγραψε τα «Βιβλία των Αποφθεγμάτων», 
απάνθισμα από τις γνώμες των Πατέρων της Εκκλησίας για κάθε θεολο-
γικό ζήτημα. Για τρεις ολόκληρους αιώνες το θεωρούσαν απαραίτητο για 
κάθε καθηγητή της Θεολογίας να σχολιάσει αυτό το έργο. Πλατιά διάδοση 
είχε και το «Μέγα Ερμηνευτικόν» (σχόλια για τους ψαλμούς) του Πέτρου 
Λομβαρδού.
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— Το είπατε μόνος σας, αποκρίθηκε ο Κλαύδιος, που φαι-
νόταν απορροφημένος από μια βαθιά συλλογή και στεκόταν 
όρθιος, ακουμπώντας τον κυρτωμένο δείκτη του σ’ ένα μεγα-
λόσχημο βιβλίο βγαλμένο απ’ τα περίφημα τυπογραφεία της 
Νυρεμβέργης.

Έπειτα πρόσθεσε αυτά τα μυστηριακά λόγια:
— Αλίμονο! Αλίμονο! Τα μικρά ξεμπερδεύουν τα μεγάλα. 

Ένα δόντι νικάει έναν όγκο. Ο ποντικός του Νείλου σκοτώνει τον 
κροκόδειλο, ο ξιφίας τη φάλαινα. Το βιβλίο θα φάει το κτίριο!

Το ρολόι του μοναστηριού σήμανε σβήσιμο φώτων τη στιγμή 
που ο δόκτορας Ιάκωβος ξανάλεγε χαμηλόφωνα στον συνοδό 
του την αιώνια επωδό του: «Είναι τρελός», στην οποία ο σύ-
ντροφός του απάντησε αυτήν τη φορά:

— Νομίζω ναι.
Ήταν η ώρα όπου δεν επιτρεπόταν να μείνει κανένας ξένος 

στο μοναστήρι. Οι δυο επισκέπτες βγήκαν έξω.
— Δάσκαλε, είπε ο κουμπάρος Τουρανζώ αποχαιρετώντας 

τον αρχιδιάκο, μου αρέσουν οι σοφοί και τα μεγάλα πνεύματα 
και τρέφω ιδιαίτερη εκτίμηση σ’ εσάς. Ελάτε αύριο στο μέγαρο 
Τουρνέλ και ζητήστε τον ηγούμενο του Αγίου Μαρτίνου των 
Πύργων.

Ο αρχιδιάκος γύρισε αποσβολωμένος στο κελί του, έχοντας 
καταλάβει επιτέλους ποιο πρόσωπο ήταν ο κουμπάρος Του-
ρανζώ και ξαναφέροντας στη μνήμη του την εξής περικοπή απ’ 
το κτητορικό του Αγίου Μαρτίνου των Πύργων: «Ο ηγούμενος 
του μακαρίου Μαρτίνου, ή γ ο υ ν  ο  ρ ή γ α ς  τ η ς  Φ ρ α -
γ κ ι ά ς ,  είναι ανώτερος εκκλησιαστικός κατ’ έθος και έχει την 
μακράν επικαρπίαν του Αγίου Βεναντίου και οφείλει να εδρεύει 
εις την έδραν του θησαυροφύλακος».

Ισχυρίζονταν πως από κείνη την εποχή κι ύστερα ο αρχι-
διάκος είχε συχνές συνομιλίες με τον Λουδοβίκο 11ο, όταν ο 
μεγαλειότατος ερχόταν στο Παρίσι, και πως το κύρος του πάτερ 
Κλαύδιου μεγάλωνε εις βάρος του Ολιβιέ του Βλάκα και του 
Ιακώβου Κουακτιέ, που κατά τη συνήθειά του κακολογούσε 
πολύ τον βασιλιά.
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Ο
ι αναγνωστεσ μασ θα μασ επιτρέψουν να σταθούμε μια 
στιγμή για να εξετάσουμε ποια σκέψη να κρύβεται 
κάτω απ’ αυτά τα αινιγματικά λόγια του αρχιδιάκου: 
«Αυτό θα φάει εκείνο. Το βιβλίο θα φάει το κτίριο».

Κατά τη γνώμη μας, αυτή η σκέψη είχε δυο όψεις. Πρώτα 
πρώτα ήταν μια σκέψη ιερέα. Έδειχνε το δέος του ιερατεί-
ου μπροστά σ’ έναν καινούργιο παράγοντα, την τυπογραφία. 
Έδειχνε τον τρόμο και το θάμπωμα ενός ανθρώπου του ράσου 
μπροστά στον φωτεινό τύπο του Γουτεμβέργιου. Ήταν ο άμβω-
νας και το χειρόγραφο, ο προφορικός και ο γραπτός λόγος, που 
τρόμαξαν απ’ τον έντυπο λόγο. Κάτι παρόμοιο με το σκιάξιμο 
ενός σπουργίτη που θα έβλεπε τον άγγελο Λεγεώνα ν’ ανοίγει 
τα έξι εκατομμύρια φτερά του. Ήταν η κραυγή του προφήτη 
που ακούει κιόλας τη χειραφετημένη ανθρωπότητα να βουίζει 
και να μυρμηγκιάζει, που βλέπει μελλοντικά τη διάνοια να υπο-
σκάπτει την ευσέβεια, τα φρονήματα να εκθρονίζουν την πίστη, 
τον κόσμο να συγκλονίζει τη Ρώμη. Πρόγνωση του φιλοσόφου 
που βλέπει την ανθρώπινη σκέψη, εξατμισμένη εξαιτίας του 
Τύπου, να βγαίνει σαν αχνός απ’ το θεοκρατικό δοχείο. Τρόμος 

14. Το κεφάλαιο αυτό είχε παραληφθεί από την αρχική έκδοση.
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του στρατιώτη που εξετάζει το μπρούντζινο πολεμικό μηχάνημα 
και λέει: Το φρούριο θα πέσει. Αυτό σήμαινε πως μια δύναμη 
θα διαδεχόταν μιαν άλλη δύναμη. Αυτό ήθελε να πει: Ο Τύπος 
θα φάει την Εκκλησία.

Αλλά κάτω απ’ αυτήν τη σκέψη, την πρώτη και απλούστερη 
σίγουρα, υπήρχε κατά τη γνώμη μας μια άλλη πιο καινούργια, 
ένα εξαγόμενο της πρώτης πιο δυσδιάκριτο και πιο αμφισβη-
τήσιμο, μια άποψη, πάλι φιλοσοφική, όχι πια μόνο του ιερέα, 
αλλά του σοφού και του καλλιτέχνη. Ήταν η προαίσθηση πως η 
ανθρώπινη σκέψη αλλάζοντας μορφή θ’ άλλαζε κι εκφραστικό 
τρόπο, πως η βασική ιδέα κάθε γενιάς δεν θα γραφόταν πια 
με το ίδιο υλικό και την ίδια μέθοδο, πως το πέτρινο βιβλίο, το 
τόσο στερεό και τόσης διαρκείας, θα παραμέριζε μπροστά στο 
χάρτινο βιβλίο, το ακόμα στερεότερο και διαρκέστερο. Απ’ αυ-
τήν την άποψη, η αόριστη διατύπωση του αρχιδιάκου είχε κι ένα 
δεύτερο νόημα. Σήμαινε πως μια τέχνη θα εκτόπιζε μιαν άλλη 
τέχνη. Ήθελε να πει: H τυπογραφία θα φάει την αρχιτεκτονική.

Πραγματικά, απ’ την καταβολή του κόσμου ως και τον δέ-
κατο πέμπτο αιώνα της χριστιανικής εποχής, η αρχιτεκτονική 
είναι το μεγάλο βιβλίο της ανθρωπότητας, η κυριότερη έκφραση 
του ανθρώπου στα διάφορα στάδια της ανάπτυξής του, είτε 
δυναμικής είτε διανοητικής.

Όταν οι πρώτες φυλές αισθάνθηκαν το μνημονικό τους πα-
ραφορτωμένο, όταν οι αποσκευές αναμνήσεων του ανθρωπίνου 
γένους έγιναν τόσο βαριές και μπερδεμένες, ώστε ο λόγος, ο 
γυμνός και φτερωτός, κινδύνευε να τις σκορπίσει στον δρόμο, τις 
καταγράφαν στο έδαφος με τον φανερότερο, τον διαρκέστερο 
και τον φυσικότερο συνάμα τρόπο. Κάτω από κάθε μνημείο 
καταχωρούσαν κι από μια παράδοση.

Τα πρώτα μνημεία ήταν απλά κοτρόνια «που δεν τα είχε αγ-
γίξει το σίδερο», λέει ο Μωυσής. Η αρχιτεκτονική άρχισε όπως 
κάθε γραφή. Στην αρχή έγινε το αλφάβητο. Έστηναν μια πέτρα 
ορθή, κι αυτή ήταν ένα γράμμα, και κάθε γράμμα ήταν ένα ιε-
ρογλυφικό, και σε κάθε ιερογλυφικό στηριζόταν ένα σύμπλεγμα 
ιδεών όπως το κιονόκρανο απάνω στην κολόνα. Έτσι έκαμαν οι 
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πρώτες φυλές, παντού, ταυτόχρονα, στην επιφάνεια όλου του 
κόσμου. Ανευρίσκουμε τη «στημένη πέτρα» των Κελτών στην 
Ασιατική Σιβηρία, στις πάμπες της Αμερικής.

Αργότερα έγιναν οι λέξεις. Αράδιασαν πέτρες τη μια κοντά 
στην άλλη, ζευγάρωσαν αυτές τις συλλαβές από γρανίτη, ο λό-
γος επιχείρησε μερικούς συνδυασμούς. Τα κελτικά ν τ ό λ μ ε ν 
και κ ρ ό μ λ ε χ , ο ετρουσκικός τ ο ύ μ ο υ λ ο υ ς , το εβραϊκό 
γ α λ γ ά λ , είναι ονόματα. Μερικές φορές κιόλας, όταν είχαν 
πολλή πέτρα και απλωμένη έκταση, έγραφαν ολόκληρη φράση. 
Ο απέραντος λιθοσωρός του Καρνάκ είναι ήδη μια ολοκληρω-
μένη διατύπωση.

Τέλος, σχηματίστηκαν βιβλία. Οι προφορικές παραδόσεις 
αναβλάστησαν σύμβολα, κάτω απ’ τα οποία εξαφανίζονταν οι 
ίδιες όπως ο κορμός του δένδρου κάτω απ’ το φύλλωμά του. 
Όλα αυτά τα σύμβολα, στα οποία η ανθρωπότητα πίστευε, όλο 
και αυξάνονταν, πολλαπλασιάζονταν, διασταυρώνονταν, συνδυ-
άζονταν το ’να με τ’ άλλο. Τα πρώτα μνημεία δεν επαρκούσαν 
πια να τα χωρέσουν. Ξεχείλιζαν ολούθε απ’ αυτά. Μόλις και 
με βία τα μνημεία εξωτερίκευαν ακόμα την αρχέγονη παράδο-
ση, την απλή σαν αυτά, γυμνή και στηριγμένη στο έδαφος. Το 
σύμβολο είχε ανάγκη να ξανοιχτεί στην οικοδομή.

Τότε αναπτύχθηκε η αρχιτεκτονική, παράλληλα με την αν-
θρώπινη σκέψη. Έγινε γίγας με χίλια κεφάλια και με χίλια 
μπράτσα και στερέωσε κάτω από ένα αιώνιο, ορατό και απτό 
σχήμα όλον αυτόν τον κυμαινόμενο συμβολισμό. Ενώ ο Δαί-
δαλος, που εκφράζει τη δύναμη, μετρούσε, ενώ ο Ορφέας, που 
εκφράζει τη διάνοια, τραγουδούσε, η κολόνα που είναι γράμ-
μα, η καμάρα που είναι συλλαβή, η πυραμίδα που είναι λέξη, 
βαλμένες σε κίνηση από έναν νόμο γεωμετρικό και ταυτόχρονα 
ποιητικό, συνενώνονταν, συνδυάζονταν, συγχωνεύονταν, ανε-
βοκατέβαιναν, αραδιάζονταν στο έδαφος, πυργώνονταν στον 
ουρανό, ώσπου γραφτήκαν, με την υπαγόρευση της καθολικής 
ιδέας μιας εποχής, εκείνα τα θεσπέσια βιβλία που ήταν και 
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θεσπέσια οικοδομήματα: η παγόδα του Εκλίγκα, το Ραμσείο15 
στην Αίγυπτο, ο ναός του Σολομώντος.

Η γενεσιουργός ιδέα, ο λόγος, δεν ήταν μόνο στο βάθος 
αυτών των οικοδομών, ήταν και στη μορφή τους. Ο ναός του 
Σολομώντος π.χ. δεν ήταν απλώς το ντύμα του ιερού βιβλίου, 
ήταν το ίδιο το ιερό βιβλίο. Σε καθένα απ’ αυτούς τους ομό-
κεντρους περιβόλους οι ιερείς μπορούσαν να διαβάζουν τον 
λόγο μεταφρασμένο και φανερωμένο στα μάτια όλων, κι έτσι 
παρακολουθούσαν τις μεταλλαγές του απ’ τον έναν χώρο λα-
τρείας στον άλλον, ώσπου στην τελευταία του σκηνοπηγία τον 
συνέλαβαν κάτω απ’ την πιο συγκροτημένη μορφή του, που ήταν 
πάλι αρχιτεκτονική: την κιβωτό. Έτσι ο λόγος κλείστηκε μες στην 
οικοδομή, ενώ η εικόνα βρισκόταν έξω στο περίβλημά του όπως 
η ανθρώπινη μορφή στο φέρετρο μιας μούμιας.

Κι όχι μόνο το σχήμα των οικοδομών, αλλά και η τοποθεσία 
που διαλέγαν αποκάλυπτε τη σκέψη που αντιπροσώπευαν αυτά. 
Ανάλογα με το αν το προς έκφραση σύμβολο ήταν τερπνό ή 
σκοτεινό, η Ελλάδα στεφάνωνε τα βουνά της μ’ έναν ναό εναρ-
μόνιο στο μάτι, κι οι Ινδίες ανάσκαπταν τα δικά τους για να 
σκαλίσουν σ’ αυτά τις δύσμορφες υπόγειες παγόδες τους που 
τις υποβάσταζαν γιγάντιες σειρές από πέτρινους ελέφαντες.

Έτσι, κατά τις πρώτες έξι χιλιετίες του κόσμου, απ’ την πιο 
πανάρχαιη παγόδα του Ινδοστάν ως τον καθεδρικό ναό της Κο-
λωνίας, η αρχιτεκτονική στάθηκε η μεγαλογράμματη γραφή του 
ανθρωπίνου γένους. Κι αυτό είναι τόσο αληθινό, ώστε όχι μόνο 
κάθε θρησκευτικό σύμβολο, αλλά και κάθε ανθρώπινη σκέψη, 
έχει τη σελίδα της και το μνημείο της σ’ αυτό το πελώριο βιβλίο.

Κάθε πολιτισμός αρχίζει απ’ τη θεοκρατία και τελειώνει 
στη δημοκρατία. Αυτός ο νόμος της ελευθερίας που διαδέχεται 
τη θρησκευτική ενότητα, είναι γραμμένος στην αρχιτεκτονική. 
Γιατί –το τονίζουμε αυτό το σημείο– δεν πρέπει να πιστεύουμε 
πως η οικοδομή είναι ικανή μόνο για να χτίζει τον ναό, για να 
εκφράζει τον ιερατικό μύθο και τον συμβολισμό του, για να 

15. Ραμσείον: νεκρικό ιερό του Ραμσή 2ου στις Θήβες, στην Άνω Αίγυπτο.
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μεταγράφει με ιερογλυφικά στις πέτρινες σελίδες τις πιο μυστη-
ριακές πινακίδες του Νόμου. Αν ήταν έτσι, όπως συμβαίνει σε 
κάθε ανθρώπινη κοινωνία τη στιγμή που το ιερό σύμβολο φθεί-
ρεται και σβήνει κάτω απ’ την ελεύθερη σκέψη, που ο άνθρωπος 
ξεγλιστρά απ’ τον ιερέα, που οι εκβλαστήσεις των φιλοσοφιών 
και των συστημάτων σακατεύουν το πρόσωπο της θρησκείας, η 
αρχιτεκτονική δεν θα μπορούσε ν’ αποδώσει αυτήν τη νέα φάση 
του ανθρωπίνου πνεύματος. Τα φύλλα της, παραφορτωμένα από 
μπροστά, θα έμεναν άδεια από το πίσω μέρος. Το έργο της θα 
ήταν κολοβωμένο και το βιβλίο της ασυμπλήρωτο. Αλλά όχι!

Ας πάρουμε για παράδειγμα τον μεσαίωνα, όπου βλέπουμε 
καθαρότερα, γιατί είναι πιο κοντά μας. Κατά την πρώτη του 
περίοδο, τότε που η θεοκρατία οργανώνει την Ευρώπη, ενώ το 
Βατικανό συγκεντρώνει και ανασυντάσσει γύρω του τα στοι-
χεία μιας συγκρατημένης Ρώμης μαζί με τη Ρώμη που κείτεται 
σωριασμένη γύρω από το Καπιτώλιο, ενώ ο χριστιανισμός ανα-
ζητεί μες στα χαλάσματα του προγενέστερου πολιτισμού όλες 
τις φάσεις της κοινωνίας και ξαναχτίζει μ’ αυτά τα ερείπια ένα 
νέο ιεραρχικό σύμπαν που το κέντρο του είναι ο κλήρος, ακούμε 
ν’ αναβρύζει αρχικά σ’ αυτόν τον κυκεώνα, έπειτα βλέπουμε 
σιγά σιγά κάτω απ’ την πνοή του χριστιανισμού, κάτω απ’ το 
χέρι των βαρβάρων, να ξεπροβάλλει μέσ’ απ’ το άχρηστο υλικό 
των πεθαμένων αρχιτεκτονικών, ελληνικών ή ρωμαϊκών, αυτή 
η ανεξιχνίαστη ρωμανική αρχιτεκτονική που είναι αδερφή των 
θεοκρατικών οικοδομών της Αιγύπτου και των Ινδιών, αναλλοί-
ωτο έμβλημα του γνήσιου καθολικισμού, άφθαρτο ιερογλυφικό 
της παπικής ενότητας.

Όλη η τότε διανόηση είναι γραμμένη πραγματικά σ’ αυτόν 
τον σκοτεινό ρωμανικό ρυθμό. Αισθάνεσαι παντού την αυθε-
ντία, την ενότητα, το απρόσιτο, το απόλυτο, τον Γρηγόριο τον 
7ο.16 Παντού ο ιερέας, πουθενά ο άνθρωπος. Παντού η κάστα, 

16. Άγιος και πάπας (1073-1085) Γρηγόριος 7ος. Μεταρρύθμισε τον κλήρο 
και αγωνίστηκε ενάντια στις αξιώσεις του αυτοκράτορα Ερρίκου 4ου, 
που ταπεινώθηκε τελικά μπρος στον πάπα στην Κανόσα το 1077.
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πουθενά ο λαός. Μα έρχονται οι Σταυροφορίες. Αυτές είναι μια 
μεγάλη λαϊκή κίνηση. Και κάθε μεγάλη κίνηση, όποια κι αν είναι 
η αιτία κι ο σκοπός της, αναδίνει απ’ το τελευταίο της κατα-
στάλαγμα το πνεύμα της ελευθερίας. Καινοτομίες ετοιμάζονται 
να βγουν σε φως. Να που ανοίγει η φουρτουνιασμένη περίοδος 
των λαϊκών ανταρσιών και των θρησκευτικών συνασπισμών. Η 
αυθεντία κλονίζεται, η ενότητα διχάζεται. Η φεουδαρχία ζητάει 
να κάνει μοιρασιά με τη θεοκρατία, περιμένοντας τον λαό που 
θα πλακώσει αναπόφευκτα και που θα πάρει, όπως πάντα, τη 
μερίδα του λέοντος. «Λέων γαρ επικαλούμαι». Κάτω, λοιπόν, 
απ’ το ιερατείο ξεπετιέται το αρχοντολόι, και κάτω απ’ τ’ αρ-
χοντολόι η κομμούνα. Η όψη της Ευρώπης άλλαξε.

Ε, λοιπόν, μαζί μ’ αυτήν άλλαξε κι η όψη της αρχιτεκτονικής. 
Όπως ο πολιτισμός, γύρισε κι αυτή σελίδα και το καινούργιο 
πνεύμα των καιρών τη βρίσκει έτοιμη να γράψει καθ’ υπα-
γόρευσή του. Γύρισε απ’ τις σταυροφορίες με τη στενόμακρη 
αψίδα, όπως τα έθνη με το απόκτημα της ελευθερίας. Τότε, 
ενώ η Ρώμη τεμαχίζεται σιγά σιγά, πεθαίνει κι η ρωμανική 
αρχιτεκτονική. Τα ιερογλυφικά φεύγουν απ’ τις μητροπόλεις 
και παν να διακοσμήσουν τα οχυρά των πύργων για να δώσουν 
κάποια αίγλη στη φεουδαρχία. Η ίδια η μητρόπολη, αυτή η τόσο 
αυταρχική άλλοτε οικοδομή, τώρα που κατακλύστηκε απ’ τους 
αστούς, απ’ την κομμούνα, απ’ την ελευθερία, ξεφεύγει πια 
απ’ τα χέρια του ιερέα και πέφτει στα χέρια του καλλιτέχνη. 
Ο καλλιτέχνης τη χτίζει κατ’ αρέσκειά του. Πάει το μυστήριο, 
ο μύθος, ο κανόνας. Κυριαρχούν ο οίστρος και η φαντασία. Ο 
ιερέας, εφόσον εξασφαλίζει τον ναό και το βήμα του, δεν έχει 
ν’ αντείπει τίποτε. Οι τέσσερις τοίχοι ανήκουν στον καλλιτέχνη. 
Το αρχιτεκτονικό κατάστιχο δεν ανήκει πια στο ιερατείο, στη 
θρησκεία, στη Ρώμη. Υπάγεται στη φαντασία, στην ποίηση, στον 
λαό. Απ’ αυτού προέρχονται οι γοργές και άμετρες μεταλλαγές 
της αρχιτεκτονικής που δεν έχει ζωή παρά τριών αιώνων, οι τόσο 
χτυπητές έπειτα απ’ τη λιμνάζουσα στασιμότητα της ρωμανικής 
αρχιτεκτονικής, που βάσταξε ωστόσο έξι ως εφτά αιώνες.

Η τέχνη, στο μεταξύ, βαδίζει με γιγάντια βήματα. Η λαϊκή 
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ιδιοφυΐα και πρωτοτυπία κάνει τη δουλειά που έκαναν οι επί-
σκοποι. Κάθε ράτσα που περνάει, γράφει τη δική της γραμμή 
στο βιβλίο. Ξύνει τα παλιά ρωμανικά ιερογλυφικά απ’ την προ-
μετωπίδα των μητροπόλεων, και το πολύ πολύ να ιδεί κανείς 
ακόμα τον δογματισμό να ξεμυτίζει εδώ κι εκεί κάτω απ’ το 
καινούργιο σύμβολο που εναποτίθεται εκεί. Το λαϊκό ντύμα 
μόλις αφήνει να μαντεύεται η θρησκευτική σκελέτωση.

Δε θα μπορούσε να λάβει κανείς μια ιδέα των ακολασιών 
που διαπράττουν τότε οι αρχιτέκτονες, ακόμα και στις εκκλησί-
ες. Υπάρχουν σκαλισμένα σε κιονόκρανα αισχρά συμπλέγματα 
μοναχών με καλογριές, όπως στην αίθουσα των καμινάδων του 
Δικαστικού Μεγάρου. Υπάρχει η περιπέτεια του Νώε λαξευμένη 
με το νι και με το σίγμα, όπως κάτω απ’ τον μεγάλο πυλώνα 
της μητρόπολης του Μπουρζ. Υπάρχει ένας καλόγερος Βάκχος, 
με αυτιά γαϊδουρινά και με το ποτήρι στο χέρι, που γελάει 
κατάμουτρα σε ολόκληρο κοινόβιο, όπως στον νιπτήρα της μο-
νής Μποσερβίλ. Εκείνη την εποχή επικρατεί, για τη σκέψη τη 
γραμμένη με πέτρα, μια προνομιακή κατάσταση ολωσδιόλου 
απαράλλαχτη με τη σύγχρονη ελευθερία του τύπου. Είναι η 
ελευθερία της αρχιτεκτονικής.

Αυτή η ελευθερία τραβάει πολύ μπροστά. Μερικές φορές 
ένας πυλώνας, μια πρόσοψη, μια ολόκληρη εκκλησιά παρουσιά-
ζει μια συμβολική έννοια ολότελα ξένη προς τη λατρεία, ακόμα 
και εχθρική προς την εκκλησία. Ο Γουλιέλμος ο Παρισινός τον 
δέκατο τρίτο αιώνα, ο Νικόλαος Φλαμέλ τον δέκατο πέμπτο, 
έγραψαν τέτοιες στασιαστικές σελίδες. Ο Άγιος Ιάκωβος των 
Σφαγείων ήταν ακέρια μια εκκλησιά αναρχική.

Η σκέψη, τότε, μόνο κατ’ αυτόν τον τρόπο ήταν ελεύθερη. 
Έτσι δεν γραφόταν ολόκληρη παρά μόνο σ’ αυτά τα βιβλία 
που λέγονταν οικοδομές. Χωρίς αυτό το οικοδομικό σχήμα, θα 
την έβλεπε κανείς να καίγεται στη δημόσια πλατεία απ’ το 
χέρι του δημίου με μορφή χειρογράφων, αν είχε φανεί αρκετά 
απερίσκεπτη να διακινδυνεύσει ως εκεί. Το πνεύμα των πυλών 
της εκκλησίας θα παρακολουθούσε τη θανάτωση του ελευθέρου 
πνεύματος.
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Έτσι, μην έχοντας άλλον δρόμο απ’ αυτόν, τον οικοδομικό, 
για να βγει στο φως της ημέρας, ρίχτηκε κει μ’ όλα τα δυνατά 
της. Έτσι εξηγούνται οι αμέτρητοι καθεδρικοί ναοί που σκέ-
πασαν την Ευρώπη, αριθμός τόσο υπέρογκος που μόλις τον 
πιστεύει κανείς, ακόμα κι έπειτα απ’ την εξακρίβωσή του. Όλες 
οι υλικές δυνάμεις, όλες οι πνευματικές δυνάμεις της κοινωνίας 
συνέκλιναν στο ίδιο σημείο: στην αρχιτεκτονική. Μ’ αυτόν τον 
τρόπο, με το πρόσχημα πως έχτιζε εκκλησίες του Θεού, η αρχι-
τεκτονική αναπτυσσόταν σε θαυμαστές διαστάσεις.

Τότε, όποιος γεννιόταν ποιητής, γινόταν αρχιτέκτονας. Το 
πνεύμα το διάχυτο στις μάζες, συμπιεσμένο ολούθε απ’ τη φεου-
δαρχία σαν κάτω από μια σκέπη ασπίδων, ένα «τεστούντο»,17 μη 
βρίσκοντας άλλη διέξοδο απ’ την αρχιτεκτονική, ξεπετιόταν μ’ 
αυτήν την τέχνη και οι Ιλιάδες του έπαιρναν τη μορφή καθεδρι-
κών ναών. Όλες οι άλλες τέχνες υποχωρούσαν και πειθαρχούσαν 
στην αρχιτεκτονική. Ήταν οι εργάτες του μεγάλου έργου.

Ο αρχιτέκτονας, ο ποιητής, ο πρωτομάστορας συγκέντρωνε 
στο πρόσωπό του τη γλυπτική που σκάλιζε τις προσόψεις του, 
τη ζωγραφική που χρωμάτιζε τα τζαμωτά του, τη μουσική που 
τράνταζε την καμπάνα του και φυσούσε στα αρμόνιά του. Ακό-
μα κι η φτωχή, κυριολεκτούμενη ποίηση, αυτή που επέμενε να 
φυτοζωεί στα χειρόγραφα, υποχρεώθηκε, για να λάβει κάποια 
αξία, να πλαισιωθεί στην οικοδομή, με μορφή θρησκευτικού 
ύμνου ή πεζού: δηλαδή ο ίδιος ρόλος που είχαν παίξει οι τρα-
γωδίες του Αισχύλου στις ιερατικές εορτές της Ελλάδας κι η 
Γένεσις στον ναό του Σολομώντος.

Έτσι, ίσαμε την ανακάλυψη του Γουτεμβέργιου, η αρχιτεκτο-
νική είναι η κατεξοχήν γραφή, η παγκόσμια γραφή. Σ’ αυτό το 
γρανίτινο βιβλίο που το άρχισε η Ανατολή, που το συνέχισε η 
ελληνορωμαϊκή αρχαιότητα, ο μεσαίωνας έγραψε την τελευταία 
σελίδα του. Εξάλλου, το φαινόμενο μιας αρχιτεκτονικής λαού 
που διαδέχεται μιαν αρχιτεκτονική κάστας, που παρατηρήσαμε 

17. Τεστούντο, «χελώνη»: Η στέγη που σχημάτιζαν οι Ρωμαίοι με τις ασπίδες 
τους πάνω απ’ τα κεφάλια τους κατά την επίθεση.
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παραπάνω στον μεσαίωνα, ξαναπαρουσιάζεται και στις άλλες 
μεγάλες εποχές της ιστορίας, με κάθε αντίστοιχη κίνηση στην 
ανθρώπινη διανόηση.

Έτσι –για ν’ αναφέρουμε εδώ μονάχα περιληπτικά έναν κα-
νόνα που θ’ απαιτούσε τόμους για ν’ αναπτυχθεί– έτσι στην 
Άπω Ανατολή, λίκνο των αρχέγονων εποχών, έπειτ’ απ’ την ινδι-
κή αρχιτεκτονική έχουμε τη φοινικική αρχιτεκτονική, αυτήν την 
όλβια μητέρα της αραβικής αρχιτεκτονικής. Στην αρχαιότητα, 
έπειτ’ απ’ την αιγυπτιακή αρχιτεκτονική –που ο ετρουσκικός 
ρυθμός και τα κυκλώπεια τείχη δεν είναι παρά μια ποικιλία 
της– έχουμε την ελληνική αρχιτεκτονική, που ο ρωμαϊκός ρυθμός 
είναι μια απλή προέκτασή της φορτωμένη τον καρχηδονιακό 
τρούλο. Στη νεότερη εποχή, έπειτα απ’ τη ρωμανική αρχιτεκτο-
νική έχουμε τη γοτθική αρχιτεκτονική.

Κι αν ξεδιπλώσουμε αυτές τις τρεις σειρές, απάνω σ’ αυτές 
τις τρεις πρωτότοκες αδερφές, την ινδική, την αιγυπτιακή και 
τη ρωμανική αρχιτεκτονική, θα βρούμε το ίδιο σύμβολο: δηλα-
δή τη θεοκρατία, την κάστα, την ενότητα, το δόγμα, τον μύθο, 
τον Θεό. Και στις τρεις δευτερότοκες αδερφές, στη φοινικική, 
την ελληνική και τη γοτθική αρχιτεκτονική, όποια κι αν είναι η 
διαφορά μορφής η συναφής με τη φύση τους, θα βρούμε πάλι 
την ίδια σημασία: δηλαδή την ελευθερία, τον λαό, τον άνθρωπο.

Είτε βραχμάνος λέγεται κανείς, είτε μάγος, είτε πάπας, στις 
ινδικές, αιγυπτιακές ή ρωμανικές οικοδομές, σημαίνει πάντα 
ιερέας, τίποτε άλλο από ιερέας. Δε συμβαίνει όμως το ίδιο και 
με τ’ αρχιτεκτονήματα του λαού. Αυτά είναι πιο πλούσια και 
λιγότερο άγια. Στο φοινικικό διαισθάνεσαι τον έμπορο, στο 
ελληνικό τον δημοκράτη, στο γοτθικό τον αστό.

Τα γενικά γνωρίσματα κάθε θεοκρατικής αρχιτεκτονικής εί-
ναι το αναλλοίωτο, ο τρόμος για την πρόοδο, η διατήρηση των 
παραδοσιακών γραμμών, η καθιέρωση των αρχέγονων τύπων, η 
σταθερή υποχώρηση όλων των ανθρώπινων και φυσικών μορφών 
στις ακατανόητες ιδιοτροπίες του συμβόλου. Αυτά είναι βιβλία 
ανεξιχνίαστα, που μόνο οι μυημένοι μπορούν να τα διαβάσουν. 
Εξάλλου, κάθε μορφή, ακόμα και κακομορφία, έχει ένα νόημα 
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που την καθιστά απαραβίαστη. Μη γυρεύετε από την ινδική, την 
αιγυπτιακή, τη ρωμανική οικοδομή να μεταρρυθμίσουν το σχέδιό 
τους ή να καλυτερέψουν τη γλυπτική τους. Κάθε τελειοποίηση 
είναι ασέβεια γι’ αυτές. Σ’ αυτές τις αρχιτεκτονικές θαρρείς πως 
η ακαμψία του δόγματος αποτυπώθηκε απάνω στην πέτρα σαν 
δεύτερο μαρμάρωμα.

Απεναντίας, τα γενικά γνωρίσματα των λαϊκών οικοδομών 
είναι η ποικιλία, η πρόοδος, η πρωτοτυπία, η αφθονία, η αέναη 
κίνηση. Έχουν ξεκόψει ήδη αρκετά απ’ τη θρησκεία ώστε να 
μπορούν να νοιάζονται για την ομορφιά τους, να την επιμε-
λούνται, να διορθώνουν ασταμάτητα τον στολισμό τους από 
αγάλματα ή αραβουργήματα. Είναι συγχρονισμένες αυτές οι 
οικοδομές. Έχουν κάτι το ανθρώπινο που το αναμειγνύουν αδιά-
κοπα με το θεϊκό σύμβολο, κάτω απ’ το οποίο εξακολουθούν 
να εμφανίζονται. Έτσι ξεφύτρωσαν αυτά τα κτίρια τα προσιτά 
σε κάθε ψυχή, σε κάθε διάνοια, σε κάθε φαντασία, ακόμα και 
συμβολικά, αλλά ευκολονόητα όπως η φύση. Ανάμεσα στη θε-
οκρατική αρχιτεκτονική και σ’ αυτήν υπάρχει η διαφορά που 
χωρίζει μια γλώσσα ιερατική από μια κοινή, το ιερογλυφικό από 
την τέχνη, τον Σολομώντα απ’ τον Φειδία.

Αν ανακεφαλαιώσουμε αυτά που αναφέραμε ως εδώ πολύ 
γενικά, παραλείποντας χίλια επιχειρήματα και χίλιες αντιρρή-
σεις λεπτομερειακές, καταλήγουμε στο εξής: πως η αρχιτεκτο-
νική στάθηκε ως τον δέκατο πέμπτο αιώνα ένα είδος βιβλίου 
καταγραφών της ανθρωπότητας, πως σ’ αυτό το διάσημα δεν 
παρουσιάστηκε στον κόσμο μια σκέψη κάπως σύνθετη που να 
μην έγινε οικοδομή, πως κάθε λαϊκή ιδεολογία όπως και κάθε 
θρησκευτικός κανόνας αποτυπώθηκαν στα μνημεία τους, πως 
το ανθρώπινο γένος τελικά δεν διανοήθηκε τίποτε το αξιόλογο 
που να μη γράφτηκε σε πέτρα.

Και γιατί αυτό; Επειδή κάθε στοχασμός, είτε θρησκευτικός 
είτε φιλοσοφικός, ενδιαφέρεται να διαιωνιστεί, επειδή η ιδεο-
λογία που ανατάραξε μια γενιά θέλει ν’ αναταράξει κι άλλες 
και ν’ αφήσει χνάρια. Τι πρόσκαιρη, λοιπόν, αθανασία που δίνει 
το χειρόγραφο! Ένα κτίριο, απεναντίας, τι στερεό, διαρκές και 
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ανθεκτικό βιβλίο που είναι! Για να καταστραφεί ο ανθρώπινος 
λόγος, αρκεί ένα δαυλί κι ένα σαράκι. Για να κατεδαφιστεί όμως 
ο χτισμένος λόγος, χρειάζεται μια κοινωνική επανάσταση, μια 
εδαφική επανάσταση. Από το Κολοσσαίο πέρασαν οι βάρβαροι, 
από τις Πυραμίδες ίσως ο κατακλυσμός.

Τον δέκατο πέμπτο αιώνα αλλάζουν τα πάντα.
Η ανθρώπινη σκέψη ανακαλύπτει ένα μέσον για να συνεχι-

στεί όχι μόνο διαρκέστερη και ανθεκτικότερη απ’ την αρχιτε-
κτονική, αλλά και πιο απλή και πιο εύκολη. Η αρχιτεκτονική 
εκθρονίζεται. Τα πέτρινα γράμματα του Ορφέα τα διαδέχονται 
τα μολυβένια γράμματα του Γουτεμβέργιου.

«Το βιβλίο θα φάει το κτίριο».
Η εφεύρεση της τυπογραφίας είναι το μεγαλύτερο γεγονός 

της ιστορίας. Είναι η αρχιεπανάσταση. Είναι ο εκφραστικός τρό-
πος της ανθρωπότητας που ανανεώνεται ολοκληρωτικά. Είναι 
η ανθρώπινη σκέψη που ξεντύνεται μια περιβολή και φοράει 
μιαν άλλη. Είναι το απόλυτο και οριστικό άλλαγμα δέρματος 
του συμβολικού φιδιού που απ’ τον καιρό του Αδάμ συμβολίζει 
τη διάνοια.

Κάτω απ’ το ντύμα της τυπογραφίας η σκέψη είναι πιο 
άφθαρτη από κάθε φορά. Είναι πετούμενη, άπιαστη, ακατάλυ-
τη. Ανακατεύεται με τον αέρα. Τον καιρό της αρχιτεκτονικής 
γινόταν βουνό και θρονιαζόταν γερά σ’ έναν αιώνα και σ’ έναν 
τόπο. Τώρα γίνεται κοπάδι πουλιών, σκορπάει στους τέσσερους 
ανέμους και βρίσκεται ταυτόχρονα σε όλα τα σημεία του αέρα 
και του διαστήματος.

Ποιος –επαναλαμβάνουμε– δε βλέπει πως μ’ αυτόν τον τρό-
πο η σκέψη είναι πιο ανεξάλειπτη; Από στερεά που ήταν, έγινε 
μακρόβια. Απ’ τη διάρκεια περνάει στην αιωνιότητα. Μπορεί 
κανείς να καταστρέψει έναν όγκο –αλλά πώς να ξεριζώσει το 
πανταχού παρόν; Με τον ερχομό ενός κατακλυσμού, το βουνό θα 
’χει εξαφανιστεί από καιρό κάτω απ’ τα κύματα, μα τα πουλιά 
θα πετούν ακόμα. Έστω και μια μόνη κιβωτός να επιπλέει στην 
επιφάνεια της πλημμύρας, θ’ ακουμπήσουν απάνω της, θα κολυ-
μπήσουν μαζί της, θα παρακολουθήσουν μ’ αυτήν το λιγόστεμα 
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των νερών, και ο νέος κόσμος που θα βγει απ’ αυτό το χάος θα 
ιδεί ξυπνώντας από πάνω του, φτερωτή και ζωντανή, τη σκέψη 
του βουλιαγμένου κόσμου.

Κι όταν παρατηρήσουμε πως ο εκφραστικός αυτός τρόπος 
είναι όχι μόνο ο διαρκέστερος, αλλά και ο απλούστερος, ο βολι-
κότερος, ο πρακτικότερος απ’ όλους, όταν αναλογιστούμε πως 
δε σέρνει βαριές αποσκευές κι ένα σωρό συμπράγκαλα, όταν 
παραβάλουμε τη σκέψη που για να μετατραπεί σε οικοδομή 
είναι υποχρεωμένη να κινητοποιήσει πέντ’ έξι άλλες τέχνες και 
τόνους χρυσαφιού, ολόκληρο βουνό από πέτρες, ολόκληρο δάσος 
από ξυλεία, ολόκληρο λαό από εργάτες, όταν παραβάλουμε 
αυτήν με τη σκέψη που γίνεται βιβλίο και που της αρκεί λίγο 
χαρτί, λίγο μελάνι και μια πένα, πώς ν’ απορήσουμε που η 
ανθρώπινη διάνοια παράτησε την αρχιτεκτονική για χάρη της 
τυπογραφίας; Κόψτε απότομα την αρχική κοίτη ενός ποταμού 
μ’ ένα κανάλι σκαμμένο κάτω απ’ το επίπεδό του, κι ο ποταμός 
θ’ αδειάσει την κοίτη του.

Έτσι, κοιτάξτε πώς απ’ την εφεύρεση της τυπογραφίας και 
δώθε η αρχιτεκτονική ξεραίνεται σιγά σιγά, παθαίνει ατροφία 
και απογυμνώνεται. Σαν να νιώθεις να χαμηλώνει το νερό, να 
χάνεται ο χυμός, να φεύγει απ’ αυτήν η σκέψη των καιρών και 
των λαών! Το πέσιμο είναι σχεδόν ανεπαίσθητο στον δέκατο 
πέμπτο αιώνα, η τυπογραφία είναι αδύναμη ακόμα και μόλις 
υποκλέπτει μια περίσσεια ζωής απ’ τη ρωμαλέα αρχιτεκτονική. 
Αλλ’ απ’ τον δέκατο έκτο αιώνα και δώθε η αρρώστια της αρχι-
τεκτονικής είναι πια φανερή. Δεν εκφράζει τώρα υποστασιακά 
την κοινωνία. Γίνεται οικτρά τέχνη κλασικότροπη. Από γαλατική, 
ευρωπαϊκή, ντόπια, μεταβάλλεται σ’ ελληνορωμαϊκή, από σύγ-
χρονη σε ψευτοαρχαία. Αυτή η παρακμή λέγεται Αναγέννηση. 
Παρακμή ωστόσο θαυμαστή, γιατί το παλιό γοτθικό δαιμόνιο, 
αυτός ο ήλιος που δύει πίσω απ’ το γιγάντιο τυπογραφείο της 
Μαγεντίας, τρυπώνει ακόμα για λίγον καιρό τις στερνές του 
αχτίδες σ’ όλο αυτό το ετερόκλιτο συνονθύλευμα των λατινικών 
αψίδων και των κορινθιακών κιονοστοιχιών.

Αυτό το ηλιόγερμα το νομίζουμε αυγή.
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Στο μεταξύ, τη στιγμή που η αρχιτεκτονική καταντά πια μια 
τέχνη σαν τις άλλες, αφότου έπαψε να ’ναι η ολοκληρωτική, η 
κυρίαρχη τέχνη, η τέχνη-τύραννος, δεν έχει πια τη δύναμη να 
συγκρατήσει τις άλλες. Χειραφετούνται τότε κι αυτές, αποτι-
νάσσουν τον ζυγό του αρχιτέκτονα και τραβάει η καθεμιά όπου 
θέλει. Όλες τους κερδίζουν απ’ αυτόν τον χωρισμό. Η απομό-
νωση μεγαλώνει το καθετί. Η γλυπτική γίνεται ανδριαντοποιία, 
η εικονογραφία γίνεται ζωγραφική, ο κανόνας γίνεται μουσική. 
Λες και είναι μια αυτοκρατορία που διαμελίζεται με τον θάνατο 
του Μεγάλου Αλεξάνδρου της και που οι επαρχίες της γίνονται 
βασίλεια.

Από κει βγήκαν ο Ραφαήλ, ο Μιχαήλ Άγγελος, ο Ζαν Γκουζόν, 
ο Παλεστρίνα, αυτές οι αίγλες του φωτοβόλου δεκάτου έκτου 
αιώνα.

Ταυτόχρονα με τις τέχνες, η σκέψη χειραφετείται από κάθε 
πλευρά. Οι αιρεσιάρχες του μεσαίωνα είχαν ήδη προξενήσει 
βαθιές εντομές στον καθολικισμό. Ο δέκατος αιώνας σπάει τη 
θρησκευτική ενότητα. Πριν απ’ την τυπογραφία η Μεταρρύθμιση 
δεν ήταν παρά ένα σχίσμα. Η τυπογραφία την κάνει επανά-
σταση. Αν βγάλετε τον τύπο, η αίρεση παραλύει. Είτε μοιραίος 
είτε ουρανόπεμπτος, ο Γουτεμβέργιος είναι ο πρόδρομος του 
Λουθήρου.

Στο μεταξύ, όταν ο ήλιος του μεσαίωνα έγειρε ολότελα, όταν 
το γοτθικό δαιμόνιο έσβησε για πάντα στον ορίζοντα της τέχνης, 
βλέπουμε την αρχιτεκτονική όλο και να θαμπώνει, όλο και να 
ξεθωριάζει, όλο και να εξαφανίζεται. Το τυπωμένο βιβλίο, αυ-
τός ο σάρακας της οικοδομής, την απομυζά και τη ροκανίζει. 
Απογυμνώνεται, φυλλορροεί, αδυνατίζει ολοφάνερα. Γίνεται μι-
κρόψυχη, κακομοίρα, τιποτένια. Δεν εκφράζει τίποτε πια, ούτε 
καν την ανάμνηση της τέχνης ενός άλλου καιρού. Περιορισμένη 
στον εαυτό της, εγκαταλειμμένη από τις άλλες τέχνες αφού 
την εγκαταλείπει η ανθρώπινη σκέψη, καλεί κοντά της χειρώ-
νακτες ελλείψει καλλιτεχνών. Το σκέτο τζάμι αντικαθιστά το 
ζωγραφισμένο τζαμωτό. Τον γλύπτη τον διαδέχεται ο λιθοξόος. 
Πάει πια ο χυμός, η πρωτοτυπία, η ζωή, η πνευματικότητα. 
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Αξιολύπητη ζητιάνα του εργαστηριού, σέρνεται από αντιγραφή 
σ’ αντιγραφή.

Ο Μιχαήλ Άγγελος, που διαισθανόταν σίγουρα τον θάνατο 
της αρχιτεκτονικής, είχε μια τελευταία έμπνευση, μια έμπνευση 
απεγνωσμένη. Αυτός ο τιτάνας της τέχνης σώριασε το Πάνθεο 
απάνω στον Παρθενώνα κι έκαμε τον Άγιο Πέτρο της Ρώμης. 
Μεγαλούργημα που θ’ άξιζε να μείνει μοναδικό, τελευταία πρω-
τοτυπία της αρχιτεκτονικής, υπογραφή ενός γίγαντα καλλιτέχνη 
στο τέλος του κολοσσιαίου πέτρινου βιβλίου που κλεινόταν. Με 
τον θάνατο όμως του Μιχαήλ Άγγελου, τι έκανε αυτή η άθλια 
αρχιτεκτονική που επιζούσε του εαυτού της σε φασματική και 
άψυχη κατάσταση; Παίρνει τον Άγιο Πέτρο της Ρώμης και τον 
απομιμείται, και τον ρεζιλεύει. Είναι σαν τρέλα. Είναι για λύπη-
ση. Κάθε αιώνας έχει πια τον Άγιο Πέτρο του της Ρώμης: στον 
δέκατο έβδομο αιώνα την Κοιλάδα της Χάριτος, στον δέκατο 
όγδοο την Αγία Γενεβιέβη. Κάθε χώρα έχει τον δικό της Άγιο 
Πέτρο της Ρώμης. Έχει το Λονδίνο. Έχει κι η Πετρούπολη. Το 
Παρίσι έχει δυο ή τρεις. Ασήμαντη κληρονομιά, στερνά φα-
φλατίσματα μιας μεγάλης τέχνης εσχατόγηρης που πέφτει σε 
ξεμώραμα πριν να πεθάνει.

Αν, αντί των χαρακτηριστικών μνημείων όπως είναι αυτά 
που αναφέραμε, εξετάσουμε από γενική άποψη την τέχνη του 
16ου ως τον 18ο αιώνα, θα παρατηρήσουμε τα ίδια φαινόμενα 
παρακμής και μαρασμού. Απ’ τον Φραγκίσκο 2ο κι ύστερα η 
αρχιτεκτονική φόρμα της οικοδομής εξαφανίζεται όλο και πε-
ρισσότερο, αφήνοντας να ξεπροβάλει ο κοκαλιάρικος σκελετός 
ενός αδυνατισμένου προσώπου. Οι ωραίες γραμμές της τέχνης 
υποχωρούν μπροστά στις κρύες και αμείλικτες γραμμές του 
γεωμέτρη. Ένα οικοδόμημα δεν είναι πια οικοδόμημα, είναι 
ένα πολύεδρο.

Στο μεταξύ, η αρχιτεκτονική παιδεύεται να κρύψει αυτήν 
τη γύμνια. Να το ελληνικό αέτωμα που εγγράφεται μέσα στο 
ρωμαϊκό αέτωμα και αντίστροφα. Πρόκειται πάντα για το Πάν-
θεο μες στον Παρθενώνα, για τον Άγιο Πέτρο της Ρώμης. Να τα 
κεράμινα σπίτια του Ερρίκου 4ου με τις γωνίες τους από πέτρα, 



286 ΒΙΚΤΩΡ ΟΥΓΚΩ

η Βασιλική πλατεία, η πλατεία Δελφίνου. Να οι εκκλησιές του 
Λουδοβίκου 13ου, βαριές, κοντόχοντρες, επικλινείς, μαζεμένες, 
φορτωμένες έναν τρούλο σαν καμπούρα. Να η αρχιτεκτονική της 
εποχής του Μαζαρίνου, το άσχημο ιταλικό κατασκεύασμα των 
Τεσσάρων Εθνών. Να το ανάκτορο του Λουδοβίκου 14ου, μακρι-
οί στρατώνες αυλικών, άκαμπτοι, παγεροί, πληκτικοί. Να, τέλος, 
ο Λουδοβίκος 15ος με τα ραδικοβλάσταρα και τα ψιλομακάρονα, 
μ’ όλες τις κρεατοελιές και τα προσθετά που ασχημίζουν αυτήν 
τη γέρικη αρχιτεκτονική, τη φαφούτα και φιλάρεσκη μπαμπό-
γρια. Απ’ τον Φραγκίσκο 2ο ίσαμε τον Λουδοβίκο 15ο το κακό 
μεγάλωσε κατά γεωμετρική πρόοδο. Η τέχνη έμεινε πια πετσί 
και κόκαλο. Ψυχομαχάει αξιολύπητα.

Στο μεταξύ, τι γίνεται η τυπογραφία; Όλη αυτή η ζωή που 
φεύγει απ’ την αρχιτεκτονική, πάει σ’ αυτήν. Όσο η αρχιτεκτονι-
κή ξεπέφτει, τόσο η τυπογραφία φουσκώνει και παίρνει απάνω 
της. Το κεφάλαιο των δυνάμεων που ξόδευε η ανθρώπινη σκέψη 
σε οικοδομές, το ξοδεύει τώρα σε βιβλία. Έτσι, απ’ τον δέκατο 
έκτο αιώνα ο Τύπος, ανεβασμένος στο επίπεδο της φθίνουσας 
αρχιτεκτονικής, παλεύει μαζί της και τη νικάει. Στον δέκα-
το έβδομο είναι ήδη αρκετά κυρίαρχος, αρκετά θριαμβευτής, 
αρκετά νικηφόρος, ώστε να δώσει στον κόσμο το θέαμα ενός 
μεγάλου φιλολογικού αιώνα. Στον δέκατο όγδοο αιώνα ο τύπος, 
ξεκουρασμένος αρκετόν καιρό στην αυλή του Λουδοβίκου 14ου, 
ξαναδράχνει το παλιό σπαθί του Λουθήρου, οπλίζει μ’ αυτό τον 
Βολταίρο και τρέχει ακράτητος να επιτεθεί στη γηραιά Ευρώ-
πη που έχει σκοτώσει ήδη την αρχιτεκτονική της έκφραση. Τη 
στιγμή που τελειώνει ο δέκατος όγδοος αιώνας, ο Τύπος έχει 
εξολοθρέψει τα πάντα. Τον δέκατο ένατο, θα τ’ ανοικοδομήσει.

Αλλά –ρωτούμε τώρα– ποια απ’ τις δυο τέχνες αντιπροσω-
πεύει πραγματικά, εδώ και τρεις αιώνες, την ανθρώπινη σκέψη; 
Ποια τη διερμηνεύει; Ποια εκφράζει όχι μόνο τις φιλολογικές και 
σχολαστικές λόξες της, αλλά την απέραντη, βαθιά, οικουμενική 
κίνησή της; Ποια πυργώνεται σταθερά, χωρίς διακοπές και χά-
σματα, μπρος στο ανθρώπινο γένος που βαδίζει, τέρας με χίλια 
ποδάρια; Η αρχιτεκτονική ή η τυπογραφία;
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Η τυπογραφία. Ας μη γελιόμαστε, η αρχιτεκτονική πέθανε, 
πέθανε ανεπίστρεπτα. Την έφαγε το τυπωμένο βιβλίο, την έφαγε 
γιατί αυτή βαστάει λιγότερο, την έφαγε γιατί στοιχίζει ακριβότε-
ρα. Κάθε καθεδρικός ναός αντιπροσωπεύει ένα δισεκατομμύριο. 
Φαντασθείτε τώρα τι καταβολή κεφαλαίων θα χρειαζόταν για 
να ξαναγραφτεί το αρχιτεκτονικό βιβλίο, για να ξεφυτρώσουν 
ξανά στο έδαφος χιλιάδες οικοδομών, για να ξαναγυρίσουμε 
στις εποχές όπου το πλήθος των μνημείων ήταν τόσο, ώστε 
κατά το λέγειν ενός αυτόπτη μάρτυρα «θα ’λεγες πως ο κόσμος 
τινάχτηκε και πέταξε από πάνω του τα παλιά του ρούχα για 
να περιβληθεί ένα λευκό ιμάτιο εκκλησιών»: «Ἦν ὡσανεὶ ὁ κό-
σμος, αὐτὸς ἑαυτὸν ἀποσείσας, τὰ παλαιὰ ἀποβαλών, ἐνεδύσατο 
ἐσθῆτα ναῶν λευκαγῆ» (Γκλάμπερ Ραντούλφους).

Ένα βιβλίο δεν αργεί να γίνει, κοστίζει ελάχιστα και πάει 
τόσο μακριά! Πώς ν’ απορέσει κανείς αν όλη η ανθρώπινη σκέψη 
κυλάει απ’ αυτήν τη ρεματιά! Δε λέμε πως η αρχιτεκτονική δεν 
πρόκειται να παρουσιάζει ακόμα εδώ κι εκεί ένα ωραίο μνη-
μείο, ένα μεμονωμένο αριστούργημα. Θα μπορούμε ακόμα να 
βλέπουμε από καιρό σε καιρό, στη βασιλεία της τυπογραφίας, 
μια κολόνα καμωμένη, υποθέτω, από ολόκληρο στράτευμα με 
ξαναχυμένα κανόνια, όπως στη βασιλεία της αρχιτεκτονικής εί-
χαμε Ιλιάδες και Ρομανθέρος, Μαχαβαράτες και Νιμπελούγκεν 
καμωμένες από ολόκληρο λαό με στοιβαγμένες και λιωμένες 
ραψωδίες. Μπορεί να επακολουθήσει στον εικοστό αιώνα το 
μεγάλο συμβάν ενός μεγαλοφυούς αρχιτέκτονα, όπως η εμφά-
νιση του Δάντη στον δέκατο τρίτο. Αλλά η αρχιτεκτονική δεν θα 
’ναι πια η κοινωνική, η συλλογική, η κυρίαρχη τέχνη. Το μεγάλο 
ποίημα, το μεγάλο οικοδόμημα, το μεγάλο έργο της ανθρωπό-
τητας δε θα χτιστεί πια· θα τυπωθεί.

Από δω και πέρα, αν τυχόν η αρχιτεκτονική ξανορθωθεί, 
δε θα ’ναι πια η ρήγισσα. Θα υποκύψει στον κανόνα της φι-
λολογίας, που η δεύτερη τον δεχόταν άλλοτε απ’ αυτήν. Οι 
αντίστοιχες θέσεις των δύο τεχνών θ’ αντιστραφούν. Είναι βέ-
βαιο πως στην αρχιτεκτονική εποχή τα ποιήματα –σπάνια είν’ 
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αλήθεια– μοιάζουν με μνημεία. Στις Ινδίες ο Βγιάζα,18 ο ραψω-
δός, είναι δασύς, αλλόκοτος, αδιαπέραστος σαν μια παγόδα. 
Στην αιγυπτιακή Ανατολή η ποίηση έχει, όπως οι οικοδομές, 
μεγαλείο και αταραξία στις γραμμές. Στην αρχαία Ελλάδα έχει 
κάλλος, ξαστεριά, γαλήνη. Στη χριστιανική Ευρώπη έχει την 
καθολική μεγαλοπρέπεια, τη λαϊκή αφέλεια, την πλούσια και 
τροφαντή βλάστηση μιας εποχής ανανεωμού. Η Βίβλος μοιάζει 
με τις Πυραμίδες, η Ιλιάδα με τον Παρθενώνα, ο Όμηρος με τον 
Φειδία. Ο Δάντης, τον δέκατο τρίτο αιώνα, είναι η τελευταία 
ρωμανική εκκλησία. Ο Σαίξπηρ, τον δέκατο έκτο, η τελευταία 
γοτθική μητρόπολη.

Έτσι, για να συνοψίσουμε ό,τι είπαμε ως εδώ μ’ έναν τρόπο 
κατ’ ανάγκη ελλιπή και κολοβωμένο, το ανθρώπινο γένος έχει 
δυο βιβλία, δυο δεφτέρια, δυο διαθήκες: την οικοδομική και 
την τυπογραφία, την πέτρινη βίβλο και τη χάρτινη βίβλο. Χωρίς 
αμφιβολία, όταν κανείς παρατηρεί αυτές τις δυο βίβλους τις 
ολάνοιχτες στους αιώνες, επιτρέπεται να νοσταλγεί το φανερό 
μεγαλείο της γρανίτινης γραφής, αυτά τα γιγάντια αλφαβητάρια 
τα σχηματισμένα με περιστύλια και πυλώνες και οβελίσκους, 
αυτά τα καμωμένα απ’ ανθρώπους βουνά που σκεπάζουν το 
σύμπαν και το παρελθόν, από την πυραμίδα ως το κωδωνοστά-
σιο, από το Χέοπα ως το Στρασβούργο. Πρέπει να ξαναδιαβά-
ζουμε το παρελθόν σ’ αυτές τις μαρμάρινες σελίδες. Πρέπει ν’ 
αποθαυμάζουμε και να ξεφυλλίζουμε αδιάκοπα αυτό το βιβλίο 
το γραμμένο απ’ την αρχιτεκτονική. Αλλά δεν πρέπει ν’ αρνιό-
μαστε και το μεγαλείο του οικοδομήματος που υψώνει με τη 
σειρά της η τυπογραφία.

Αυτό το οικοδόμημα είναι κολοσσιαίο. Δεν ξέρω ποιος συ-
ντάκτης στατιστικής υπολόγισε πως, αν βάλουμε τον έναν απά-
νω στον άλλον όλους τους τόμους που βγήκαν απ’ τον καιρό 
του Γουτεμβέργιου, θα γεμίζαμε το διάστημα απ’ τη Γη ως τη 
Σελήνη. Ωστόσο, όταν θελήσουμε να σχηματίσουμε στο μυαλό 

18. Βγιάζα: Ινδός ασκητής. Θεωρείται δημιουργός μεγάλων θρησκευτικών 
ποιημάτων.



Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ - ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 289

μας μια ακέραια εικόνα του συνόλου των προϊόντων της τυπο-
γραφίας ίσαμε τις μέρες μας, αυτό το σύνολο δεν μας φαίνεται 
άραγε σαν ένα απέραντο κτίσμα που στηρίζεται σ’ ολόκληρο τον 
κόσμο, για το οποίο η ανθρωπότητα δουλεύει ασταμάτητα και 
που το υπερφυσικό κεφάλι του χάνεται στις πυκνές καταχνιές 
του μέλλοντος;

Είναι η μυρμηγκιά των διανοιών. Είναι η κυψέλη όπου φτά-
νουν με το μέλι τους όλες οι φαντασίες, αυτές οι μέλισσες οι 
χρυσαφιές. Το οικοδόμημα έχει χίλια πατώματα. Εδώ κι εκεί, 
βλέπεις να ξεπροβάλλουν χαμηλά τα σκοτεινά κελάρια της γνώ-
σης που αλληλοδιασταυρώνονται στα έγκατά του. Παντού στην 
επιφάνειά του η τέχνη χορταίνει το μάτι με τ’ αραβουργήματα, 
τους ρόδακες και τις δαντέλες της. Εκεί κάθε ατομικό έργο, όσο 
ιδιότροπο και ξεμοναχιασμένο κι αν φαίνεται, έχει τη θέση του 
και το ράφι του. Η αρμονία απορρέει απ’ το σύνολο.

Απ’ τη μητρόπολη του Σαίξπηρ ως το τέμενος του Μπάιρον 
χίλια μικρά καμπαναριά μπερδεύονται, φύρδην μίγδην, σ’ αυτόν 
τον καθεδρικό ναό του ανθρωπίνου πνεύματος. Στα βάθη του 
έχουν αναγραφεί μερικοί παμπάλαιοι τίτλοι της ανθρωπότητας 
που δεν τους είχε καταχωρήσει η αρχιτεκτονική. Αριστερά απ’ 
την είσοδο έχουν εντοιχίσει το αρχαίο ανάγλυφο από άσπρο 
μάρμαρο του Ομήρου, και δεξιά η πολύγλωσση Αγία Γραφή 
ορθώνει τα εφτά της κεφάλια. Πιο πέρα αναδεύεται η ύδρα του 
Ρομανθέρο και κάτι άλλα ετερόκλιτα σχήματα, οι Βέδες και τα 
Νιμπελούγκεν. Ωστόσο το υπερφυσικό οικοδόμημα μένει πάντα 
ατέλειωτο.

Ο Τύπος, αυτή η γιγάντια μηχανή, που αντλεί ασταμάτητα 
όλο τον πνευματικό χυμό της κοινωνίας, ξερνάει αδιάκοπα και-
νούργιο υλικό για το έργο του. Το ανθρώπινο γένος ολόκληρο 
βρίσκεται απάνω στη σκαλωσιά. Μάστορας είναι κάθε πνεύμα. 
Και το πιο ταπεινό βουλώνει κάποια τρύπα ή βάνει το λιθάρι 
του. Ζωντόβολο πεισματάρικο, κουβαλάει την καλάθα με το 
σουβά του. Κάθε μέρα προστίθεται και μια καινούργια σειρά 
από πέτρες.

Ανεξάρτητα απ’ την πρωτότυπη και προσωπική εισφορά του 
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κάθε συγγραφέα, υπάρχουν και ομαδικές καταβολές. Ο δέκατος 
όγδοος αιώνας δίνει την Εγκυκλοπαίδεια, η Επανάσταση δίνει 
τον «Μηνύτορα».19 Βέβαια, πρόκειται κι εδώ για μια οικοδομή 
που μεγαλώνει κι επισωρεύεται με ατέλειωτες σπείρες. Έχουμε 
κι εδώ σύγχυση γλωσσών, αέναη δραστηριότητα, ακαταπόνητο 
μόχθο, πεισματωμένη άμιλλα ολόκληρης της οικουμένης, ελπι-
δοφόρο καταφύγιο του πνεύματος εναντίον ενός νέου κατακλυ-
σμού, εναντίον μιας βαρβαρικής πλημμύρας. Είναι ο δεύτερος 
πύργος Βαβέλ του ανθρωπίνου γένους.

J

19. «Μηνύτωρ»: ιδρύθηκε το 1789, στις 24 του Νοέμβρη, από τον Πανκούκ. 
Η εφημερίδα αυτή από τις 3 του Φλεβάρη 1790 έδινε πολύ ζωντανά τις 
συνεδριάσεις της Συντακτικής.
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1
ΑΜΕΡΟΛΗΠΤΟ ΒΛΕΜΜΑ 

ΣΤΟΥΣ ΠΑΛΙΟΥΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ

Η
ταν ενα πολυ τυχερο πρόσωπο, στο σωτήριο έτος 1482, 
αυτός ο ευγενής Ροβέρτος ντ’ Εστουτβίλ, ιππότης, αυ-
θέντης της Μπεΰν, βαρόνος του Υβρί και του Σαιντ 
Αντρύ της επαρχίας Μαρς, σύμβουλος και ακόλουθος 

του βασιλιά και κάτοχος της πρωτοκαθεδρίας Παρισίων. Είχαν 
περάσει κάπου δεκαεφτά χρόνια από τότε που ο βασιλιάς, στις 
7 Νοεμβρίου 1465, τη χρονιά του κομήτη,1 του ανάθεσε το ωραίο 
αξίωμα του πρωτοκαθέδρου των Παρισίων, που φημιζόταν πιο 
πολύ ως αρχοντική θέση παρά ως υπηρεσία, «υπούργημα –λέει 

1. Αυτός ο κομήτης, για τον οποίο ο πάπας Κάλλιστρος, θείος του Βοργία, 
πρόσταξε δεήσεις, είναι ο ίδιος που θα παρουσιαστεί και πάλι το 1835 
(σημ. Β. Ουγκώ).
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ο Ιωάννης ο Λιμναίος– όπερ ου σμικράν εξουσίαν ως προς την 
πολιτείαν, πολλά δε προνόμια και δικαιώματα συνεπάγεται».2

Ήταν κάτι το αναπάντεχο στα 1482 να υπάρχει ένας ευπα-
τρίδης διορισμένος απ’ τον βασιλιά και που το έγγραφο της 
ονομασίας του να χρονολογείται απ’ την εποχή του γάμου της 
φυσικής κόρης του Λουδοβίκου 11ου με τον νόθο άρχοντα ντε 
Μπουρμπόν.3 Την ίδια μέρα που ο Ροβέρτος ντ’ Εστουτβίλ είχε 
αντικαταστήσει τον Ιάκωβο ντε Βιλλιέ στην πρωτοκαθεδρία των 
Παρισίων, ο αυθέντης Ιωάννης Ντωβέ αντικαθιστούσε τον Ηλία 
ντε Τορέτ, ως πρώτος πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ο 
Ιωάννης Ζουβενέλ των Ουρσίνων έπαιρνε τη θέση του Πέτρου 
ντε Μορβιλλιέ ως καγκελάριος της Γαλλίας και ο Ρενιώ ντε 
Ντορμάν άφηνε στα κρύα του λουτρού τον Πέτρο Πουύ σχετικά 
με το αξίωμα του γενικού εισηγητή των κοινών αναφορών στα 
βασιλικά ανάκτορα.

Λοιπόν, απάνω από πόσα κεφάλια πέρασε το αξίωμα της 
προεδρίας και της καγκελαρίας και του γενικού εισηγητή από 
τότε που ο Ροβέρτος ντ’ Εστουτβίλ κατείχε την πρωτοκαθεδρία 
των Παρισίων! Του «εδόθη προς φύλαξιν», έλεγε το διαπιστευ-
τήριο έγγραφο. Και τη βαστούσε βέβαια γερά. Είχε γαντζωθεί 
απ’ αυτήν, είχε συσσωματωθεί, είχε γίνει ένα μαζί της. Τόσο 
πολύ, ώστε είχε γλιτώσει από τη μανία της αλλαγής που έπιανε 
τον Λουδοβίκο 11ο, βασιλιά δύσπιστο, φιλόνικο κι εργατικό, 
που εννοούσε να διατηρεί την ελαστικότητα της εξουσίας του 
με συχνούς διορισμούς και ανακλήσεις.

Επιπλέον, ο άξιος ιππότης είχε πετύχει τη μεταβίβαση του 
αξιώματος στον γιο του και ήταν δυο χρόνια τώρα που το όνομα 
του ευπατρίδη Ιακώβου ντ’ Εστουτβίλ, βασιλικού ακολούθου, 
εμφανιζόταν δίπλα στο δικό του επικεφαλής του καταλόγου του 

2. Τη φράση στα εισαγωγικά την έχει και ο Σωβάλ, που τη μεταχειρίζεται 
για το αξίωμα του προέδρου των δημοτικών δικαστών στο Παρίσι.

3. Ο γάμος της Ιωάννας, «φυσικής κόρης» του Λουδοβίκου 11ου με τον 
ναύαρχο, νόθο άρχοντα ντε Μπουρμπόν έγινε το 1467, δύο χρόνια μετά 
τον διορισμό του Ροβέρτου ντ’ Εστουτβίλ στην πρωτοκαθεδρία.
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προσωπικού της πρωτοκαθεδρίας Παρισίων. Σπάνια, βέβαια, 
και λαμπρή εύνοια!

Είναι αλήθεια πως ο Ροβέρτος ντ’ Εστουτβίλ ήταν ένας καλός 
στρατιώτης, είχε υψώσει νομιμόφρονα το λάβαρό του εναντίον 
του «Συνασπισμού εθνικής σωτηρίας»4 και είχε προσφέρει στη 
βασίλισσα ένα εξαίσιο ελάφι ζαχαρόπλαστο για δώρο, την ημέρα 
που αυτή μπήκε στο Παρίσι. Επιπλέον, είχε τη χρήσιμη φιλία 
του εξοχοτάτου Τριστάνου του Ερημίτη, αρχηγού της έφιππης 
χωροφυλακής.

Περνούσε, λοιπόν, μια πολύ γλυκιά κι ευχάριστη ζωή ο αυ-
θέντης Ροβέρτος. Πρώτα πρώτα, είχε έναν σπουδαίο μισθό, απ’ 
όπου κρέμονταν προσκολλημένα, σαν τα σταφύλια του αμπε-
λιού του, τα έσοδα των πολιτικών και ποινικών υποθέσεων της 
πρωτοκαθεδρίας, επιπλέον τα πολιτικά και ποινικά έσοδα των 
δικαστικών συνεδριάσεων του Αμπά και του Σατελέ, χωρίς να 
υπολογίσουμε κάτι μικροδιόδια στη γέφυρα Μαντ και Κορμπέιγ, 
ούτε τα κέρδη του από δημοτικό δασμό στους κουβαλητές ξύλων 
και στους ζυγιστές των αλυκών.

Προσθέστε σ’ αυτά την ευχαρίστηση να φαντάζει στις κα-
βαλαρίες της πόλης και να ξεχωρίζει, μέσα στις μισοκόκκινες 
ρόμπες των δημοτικών συμβούλων και των πολιτοφυλάκων, με 
την ωραία πολεμική στολή του, που μπορείτε να τη θαυμάσετε 
ακόμα και σήμερα σκαλισμένη στο μνήμα του στο μοναστήρι 
Βαλμόν της Νορμανδίας, καθώς και το τουρλωτό του κράνος 
στο Μοντλερύ.

Έπειτα, ήταν μικρό πράμα να έχει την εποπτεία στους δικα-
στικούς κλητήρες της δωδεκάδας, στον θυρωρό και στον φύλακα 
του Σατελέ, στους δυο βοηθούς δικαστές του Σατελέ, στους δε-
κάξι επιτρόπους των δεκάξι συνοικιών, στον δεσμοφύλακα του 
Σατελέ, στους τέσσερους φεουδαρχικούς κλητήρες, στους εκα-
τόν είκοσι έφιππους κλητήρες, στους εκατόν είκοσι ραβδούχους 

4. Στο όνομα της «εθνικής σωτηρίας» πολλοί μεγάλοι άρχοντες ενώθηκαν το 
1464 εναντίον στον Λουδοβίκο 11ο, που συνθηκολόγησε προσωρινά μαζί 
τους στο Κονφλάν, τον Οκτώβριο του 1465.
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κλητήρες, στον αρχηγό των νυκτοφυλάκων, και στη νυκτοφυλακή 
του, την κύρια, τη δευτερεύουσα και την εφεδρική;

Μικρό πράμα ήταν ν’ ασκεί την ανώτερη και την κατώτερη 
δικαιοσύνη, το δικαίωμα να «τριγυρίζει» στους κατάδικους με 
τον τροχό, να κρεμάει και να σέρνει στους δρόμους, χωρίς να 
λογαριάσουμε την απονομή δικαιοσύνης σε χαμηλότερο επί-
πεδο, «πρώτου βαθμού», όπως λέει η νομοθεσία, σε όλη την 
υποκομητεία του Παρισιού, την προικοδοτημένη ένδοξα μ’ εννιά 
αρχοντικά δικαστήρια διαφόρων κατηγοριών;

Μπορεί να φανταστεί κανείς τίποτε πιο απολαυστικό απ’ το 
να βγάζει αποφάσεις και κρισολογίες, όπως έκανε καθημερινά 
ο αυθέντης Ροβέρτος ντ’ Εστουτβίλ, κάτω απ’ τις φαρδιές και 
κοιλιασμένες καμάρες του Φιλίππου-Αυγούστου; Κι έπειτα να 
πηγαίνει, καθώς συνήθιζε κάθε βράδυ, σ’ εκείνο το χαριτωμένο 
σπίτι της οδού Γαλιλαίας, στον αυλόγυρο των βασιλικών ανα-
κτόρων, που το είχε προικιό απ’ τη γυναίκα του, τη δέσποινα 
Αμβροσία ντε Λορέ, για να ξεκουραστεί απ’ τον κόπο που έκανε 
να στείλει κάποιον φουκαρά να περάσει τη νύχτα του, αυτός, 
«σ’ εκείνο το χαμόσπιτο της οδού Γδάρτηδων που θέλησαν οι 
πρωτοκάθεδροι και δημοτικοί σύμβουλοι του Παρισιού να το κά-
μουν φυλακή: περιεκτικότητα τριάμισι μέτρα μήκος, δυο μέτρα 
και τέσσερα δάχτυλα πλάτος, τριάμισι μέτρα ύψος» (Κρατικός 
απολογισμός του 1383).

Και όχι μόνο ο αυθέντης Ροβέρτος ντ’ Εστουτβίλ είχε την 
ιδιαίτερη δικαστική δικαιοδοσία του ως πρωτοκάθεδρος και 
υποκόμης των Παρισίων, αλλ’ ακόμα συμμετείχε, ρίχνοντας τη 
ματιά και τον πόντο του, και στην απονομή της υψηλής βασιλι-
κής δικαιοσύνης. Δεν υπήρχε κεφάλι κάπως επίσημο που να μην 
πέρασε απ’ τα δικά του τα χέρια πριν καταλήξει στον δήμιο. 
Αυτός είχε πάει να παραλάβει απ’ τη φυλακή Αγίου Αντωνίου 
για να οδηγήσει στην Αγορά τον κ. ντε Νεμούρ και στην πλα-
τεία Γρέβης τον κ. ντε Σαιν Πολ, που στραβομουτσούνιαζε και 
ξεφώνιζε, προς μεγάλη χαρά του κ. πρωτοκαθέδρου που δεν 
χώνευε τον κ. σταβλάρχη.

Αυτά, βέβαια, ήταν κάτι παραπάνω απ’ όσο χρειάζονταν για 
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να περνάει κανείς μια καλότυχη κι ένδοξη ζωή και για να του 
αφιερωθεί επάξια κάποτε μια ζηλευτή σελίδα σ’ αυτή την ενδι-
αφέρουσα ιστορία των πρωτοκαθέδρων του Παρισιού, απ’ όπου 
μαθαίνουμε πως ο Ουντάρ ντε Βιλνέβ είχε σπίτι στην οδό Χασά-
πικων, ο Γουλιέλμος ντε Άγκαστ αγόρασε τη μεγάλη και τη μικρή 
Σαβοΐα, ο Γουλιέλμος Τίμπουστ δώρισε στις μοναχές της Αγίας 
Γενεβιέβης τα σπίτια του στην οδό Κλοπέν, ο Ούγος Ωμπριό έμει-
νε στο μέγαρο του Σκαντζοχοίρου και άλλα διάφορα ιδιωτικά.

Ωστόσο, παρόλο που είχε τόσους λόγους να δέχεται υπομο-
νετικά και χαρούμενα τη ζωή, ο αυθέντης Ροβέρτος ντ’ Εστου-
τβίλ εκείνο το πρωί της 6ης Ιανουαρίου 1482 ξύπνησε πολύ 
κακόκεφος και με βαριά διάθεση. Από πού προερχόταν αυτή η 
διάθεση; Ούτε κι ο ίδιος δεν το ήξερε. Μήπως γιατί ο ουρανός 
ήταν συννεφιασμένος; Μήπως γιατί η πόρπη του παλιού του 
ζωστήρα απ’ το Μοντλερύ ήταν κακοπιασμένη κι αγκύλωνε 
πολύ στρατιωτικά το πρωτοκαθεδρικό του σωκάρδι; Μήπως 
γιατ’ είχε δει να περνούν στον δρόμο κάτω απ’ το παράθυρό 
του κάτι αλιτήριοι, χωρίς να ιδρώνει τ’ αυτί τους για λόγου του, 
τέσσεροι-τέσσεροι μαζί, με σωκάρδι δίχως πουκάμισο, με κα-
πέλα τσαλακωμένα, με ταγάρι και μπουκάλα στο πλευρό τους; 
Μήπως ήταν αόριστο προαίσθημα για τα τρακόσια εβδομήντα 
γερά φράγκα, δεκάξι σολδιά κι οχτώ δηνάρια που ο μελλοντικός 
βασιλιάς Κάρολος 8ος έμελλε να περικόψει το επόμενο έτος 
απ’ τα έσοδα του πρωτοκαθέδρου; Ο αναγνώστης μπορεί να 
διαλέξει. Όσο για μας, αποκλίνουμε να πιστέψουμε πως ήταν 
απλούστατα κακοδιάθετος, γιατί ήταν κακοδιάθετος.

Εξάλλου, ήταν η επαύριο μιας γιορτής, μέρα βαρετή για 
όλο τον κόσμο, και πιο πολύ για τον άρχοντα που ήταν επιτε-
τραμμένος να σαρώσει όλες τις βρομιές, στην κυριολεξία και 
μεταφορικά, που αφήνει μια γιορτή στο Παρίσι. Έπειτα, έπρεπε 
να λάβει μέρος στη δικαστική συνεδρίαση του μεγάλου Σατελέ. 
Λοιπόν, έχουμε παρατηρήσει πως οι δικαστές τα καταφέρνουν 
έτσι που η δικάσιμός τους να είναι και μέρα κακοκεφιάς τους, 
για να έχουν κάποιον στον οποίο να ξεθυμαίνουν εύσχημα, εν 
ονόματι του βασιλέως, του νόμου και της δικαιοσύνης.
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Στο μεταξύ, η ακροαματική διαδικασία είχε αρχίσει χωρίς 
αυτόν. Οι αναπληρωτές του στις πολιτικές, στις ποινικές και 
στις ιδιωτικές διαφορές έκαναν τη δουλειά τους, όπως πάντα. 
Κι απ’ τις οχτώ η ώρα το πρωί, μερικές δεκάδες από πολίτες 
και πολίτιδες, κουβαριασμένοι και στριμωγμένοι σε μια σκοτεινή 
γωνιά της δικαστικής αίθουσας Αμπά στο Σατελέ, ανάμεσα σ’ 
ένα γερό δρύινο κιγκλίδωμα και στον τοίχο, παρακολουθού-
σαν μακάρια το ποικίλο και τερπνό θέαμα της πολιτικής και 
ποινικής δικαιοσύνης που αποδινόταν απ’ τον κύριο Φλοριάν 
Μπαρμπεντιέν, δικαστικό πάρεδρο στο Σατελέ, αναπληρωτή του 
κ. πρωτοκαθέδρου, λίγο ανάκατα και ολωσδιόλου κουτουρού.

Η σάλα ήταν μικρή, χαμηλή, θολωτή. Στο βάθος βρισκόταν 
ένα τραπέζι διακοσμημένο με ανθόκρινα, με μια μεγάλη πολυ-
θρόνα από σκαλιστό δρυ, που προοριζόταν για τον πρωτοκά-
θεδρο κι έμενε αδειανή, κι ένα σκαμνί αριστερά, για τον βοηθό 
δικαστή, τον κύριο Φλοριάν. Αποκάτω βρισκόταν ο γραμματικός 
που σκάλιζε στο χαρτί. Απέναντι ήταν ο λαός, και μπρος στην 
πόρτα και μπρος στο τραπέζι πλήθος από κλητήρες της πρω-
τοκαθεδρίας, ντυμένοι αμπέχονα από βιολετί χοντροπάνι με 
άσπρους σταυρούς.

Δυο κλητήρες του Εντευκτηρίου των Αστών, με τις ζακέτες 
τους των Αγίων Πάντων, μισές κόκκινες και μισές γαλάζιες, 
φρουρούσαν μπροστά σε μια χαμηλή κλειστή πόρτα που φαι-
νόταν στο βάθος, πίσω απ’ το τραπέζι. Ένα μόνο παράθυρο 
αψιδωτό, σφιχτά πλαισιωμένο απ’ το χοντρό ντουβάρι, φώτιζε 
με ωχρές γεναριάτικες αχτίδες δυο αλλόκοτες φιγούρες: τον 
παράξενο δαίμονα από πέτρα σκαλιστή, σαν είδος πολυέλαιου, 
στο κέντρο του θόλου, και τον δικαστή που καθόταν στο βάθος 
της σάλας με τους κρίνους.

Φανταστείτε, αλήθεια, στο τραπέζι του πρωτοκαθέδρου, ανά-
μεσα σε δυο δέσμες δικαστικών εγγράφων, μ’ ακουμπισμένους 
εκεί τους αγκώνες του, με τα πόδια στην ουρά της σκούρας 
ρόμπας του από λείο ύφασμα, με το πρόσωπό του χωμένο 
σε γούνα άσπρου αρνιού, με τα φρύδια του σαν ξεκολλημένα, 
κόκκινον, στυφόν, με τα μάτια μισόκλειστα, τον κύριο Φλοριάν 
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Μπαρμπεντιέν, δικαστικό πάρεδρο στο Σατελέ, που κρέμονταν 
μεγαλόπρεπα τα πάχη απ’ τα μάγουλά του, τα οποία σούρωναν 
κάτω απ’ το πιγούνι του.

Λοιπόν, ο δικαστικός πάρεδρος ήταν κουφός. Ασήμαντο 
ελάττωμα για έναν δικαστή. Ο κύριος Φλοριάν δίκαζε ωστόσο 
ανέκκλητα και με κάθε νομοτυπία. Είναι βέβαιο πως αρκεί ένας 
δικαστικός να φαίνεται πως ακούει. Και ο σεβάσμιος πάρεδρος 
εκπλήρωνε τόσο πιο καλά αυτόν τον όρο, τον μόνο ουσιαστικό 
για δικαιοκρισία, εφόσον η προσοχή του δεν μπορούσε να πάθει 
περισπασμό από κανένα θόρυβο.

Μολαταύτα είχε στο ακροατήριο έναν αμείλικτο ελεγκτή των 
πράξεων και των έργων του στο πρόσωπο του φίλου μας Γιάν-
νη Φρόλλου από τον Μύλο, του χτεσινού νεαρού σπουδαστή, 
αυτού του τριγυριστή που μπορούσες να ’σαι βέβαιος πως θα 
τον συναντούσες παντού στο Παρίσι εκτός από την αίθουσα 
των καθηγητών του.

— Για δες, έλεγε σιγά στον σύντροφό του Ρομπέν Πουσπαίν 
που σάρκαζε δίπλα του, ενώ εκείνος σχολίαζε τις σκηνές που 
ξετυλίγονταν μπρος στα μάτια του. Να η Γιαννούλα του Βατσι-
νιά, η όμορφη κοπέλα του χασομέρη της Νέας Αγοράς. Άκου, 
την καταδικάζει ο κουφόγερος! Δεν έχει αυτιά, μα δεν έχει και 
μάτια. Δεκαπέντε σολδιά και τέσσερα δηνάρια σε παρισινό νό-
μισμα, επειδή βαστούσε, λέει, δυο κομπολόγια. Το πλήρωσε λίγο 
ακριβά. Αυτός είναι κανόνας βαρύς. — Ποιος είν’ αυτός πάλι; 
Ο Ρομπέν Σεφντεβίλ, ο ξενοδόχος! Έδωσε εξετάσεις και πέτυχε, 
λέει, στο επάγγελμα. Γι’ αυτό τον βάνουν να πληρώσει. — Α, 
να και δυο άρχοντες ανάμεσα σ’ αυτούς τους μασκαράδες. Ο 
Αιγλέ ντε Σουάν κι ο Ουτέν ντε Μαγύ. Δυο ιππότες, μα το σώμα 
του Χριστού. Α, έπαιζαν ζάρια! Πότε θα ιδώ και τον πρύτανη 
εδώ; Εκατό παρισινά φράγκα πρόστιμο υπέρ του βασιλέως! Ο 
Μπαρμπεντιέν χτυπάει σαν κουφός που είναι. Άμποτε να γίνω 
αρχιδιάκος σαν τον αδερφό μου, αν πάψω ποτέ να παίζω, να 
παίζω μέρα και νύχτα, να ζω παίζοντας, να πεθάνω παίζοντας, 
κι άμα χάσω το πουκάμισό μου να παίξω την ψυχή μου! — Πα-
ναγία μου, πόσα κορίτσια! Η μια πίσω απ’ την άλλη, οι αρνάδες 
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μου! Η Αμβροσία Λεκυγέρ! Η Ισαβέλλα Παινέτ! Η Βεράρδα 
Ζιρονέν! Τις ξέρω όλες, μα το Θεό! Πρόστιμο! Πρόστιμο! Για να 
μάθουν να φορούν ζώνες επιχρυσωμένες! Δέκα παρισινά σολδιά, 
πεταχτές μου! — Ω, τον παλιόγερο τον δικαστή, τον κουφό και 
κουτεντέ! Ω, τον χοντροκέφαλο Φλοριάν! Ω, τον Μπαρμπεντιέν 
το στραβόξυλο! Για δες τον εκεί στο τραπέζι! Τρώει δικόγραφα, 
τρώει αποφάσεις, τρώει και μασάει και περιδρομιάζει και πα-
ραφουσκώνει. Πρόστιμα, κρατήσεις, τέλη, δασμοί, νόμιμα έξοδα, 
αποζημιώσεις και τόκοι, ανακρίσεις και φυλακή και μπουντρού-
μι, όλ’ αυτά τού φαίνονται γλυκίσματα των Χριστουγέννων και 
κουλούρια τ’ Αϊγιαννιού! Για κοίταξέ το, το γουρούνι! — Α, να 
και μια σπιτωμένη! Ούτε λίγο ούτε πολύ, η Τιμπώ του Τιμπώ! 
Επειδή, λέει, βγήκε παραέξω απ’ την οδό Γκλατινή! — Ποιο είν’ 
αυτό το παλικάρι; Ο Ζεφρουά! Πρόστιμο και στους δυο! Τον 
κουφούλιακα! Θα μπέρδεψε τις δυο υποθέσεις! Βάζω στοίχημα 
ένα με δέκα πως τιμώρησε τη λεγάμενη για τη βλαστήμια και 
τον χωροφύλακα για το σουρτούκεμα! — Τον νου σου, Ρομπέν 
Πουσπαίν! Ποιον θα φέρουν τώρα μέσα; Βλέπω πολλούς κλη-
τήρες. Για όνομα του Θεού! Όλα τα λαγωνικά μαζεύτηκαν εδώ. 
Θα έχουν τσακώσει κανένα χοντρό κυνήγι. Κανέναν κάπρο. 
Αλήθεια, Ρομπέν, τέτοιος είναι! Κι ακόμα χειρότερος! Ουρα-
νοί! Αυτός είναι ο χτεσινός μας ρήγας, ο πάπας των τρελών, ο 
κωδωνοκρούστης, ο μονόφθαλμος, ο καμπούρης, ο γκριμάτσας! 
Είναι ο Κουασιμόδος!...

Δεν ήταν άλλος απ’ αυτόν.
Ήταν ο Κουασιμόδος, περιζωσμένος, εγκλωβισμένος, γερο-

δεμένος και με γερή συνοδεία. Η διμοιρία των αστυνομικών 
κλητήρων που τον περιστοίχιζε είχε επικεφαλής της τον ίδιο τον 
αρχηγό της νυκτοφυλακής, με κεντημένο το έμβλημα της Γαλλίας 
στο στήθος του και το έμβλημα της πρωτεύουσας στη ράχη του.

Ο Κουασιμόδος, ωστόσο, δεν είχε τίποτε εκτός απ’ τη δυσμορ-
φία του που να δικαιολογούσε αυτήν την παράταξη των κοντα-
ροπέλεκων και των αρκεβουζίων. Ήταν σκυθρωπός, σιωπηλός 
και ήσυχος. Μόλις έριχνε με το μοναδικό του μάτι από καιρό σε 
καιρό απάνω στα δεσμά του ένα βλέμμα μουλωχτό και οργίλο.
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Αυτό το βλέμμα το γυρόφερε κιόλας, αλλά τόσο σβησμένο 
και άτονο, που οι γυναίκες τον έδειχναν με το δάχτυλό τους 
μονάχα για να γελάσουν.

Στο μεταξύ ο κύριος Φλοριάν, ο δικαστικός πάρεδρος, ξε-
φύλλισε με προσοχή τη δικογραφία της καταγγελίας κατά του 
Κουασιμόδου, που του εγχείρησε ο γραμματέας, κι αφού έριξε 
μια ματιά, φάνηκε να συλλογιέται για λίγο. Χάρις σ’ αυτό το 
προληπτικό μέτρο που φρόντιζε πάντα να παίρνει όταν έμελλε 
να προβεί σ’ ερωτήσεις, ήξερε προκαταβολικά τα ονόματα, τις 
ιδιότητες, το αδίκημα του υποδίκου, έδινε έτοιμες ανταπαντή-
σεις σε προβλεπόμενες αποκρίσεις και κατάφερνε να ξεμπλέξει 
με τον δαίδαλο του ερωτηματολογίου χωρίς να πολυαφήνει να 
μαντέψουν την κουφαμάρα του.

Ο φάκελος της δικογραφίας ήταν γι’ αυτόν ό,τι το σκυλί για 
τον τυφλό. Αν τύχαινε να προδοθεί η κουφαμάρα του εδώ κι εκεί 
από κάποιο ασυνάρτητο συμπέρασμα ή από κάποια ακατανόητη 
ερώτηση, αυτό άλλοι το περνούσαν για βαθύνοια κι άλλοι για 
ηλιθιότητα. Μα και στις δυο περιπτώσεις η τιμή του δικαστικού 
σώματος έμενε άθικτη: γιατί είναι προτιμότερο ένας δικαστής 
να βγάλει όνομα βαθυστόχαστου ή ηλίθιου παρά κουφού.

Έβανε, λοιπόν, όλα του τα δυνατά να κρύψει την κουφαμάρα 
του απ’ τα μάτια ολουνών, και τις πιο πολλές φορές το πετύ-
χαινε τόσο καλά, ώστε έφτανε να ξεγελιέται κι ο ίδιος. Πράγμα 
εξάλλου πολύ πιο εύκολο απ’ όσο θα πίστευε κανένας. Όλοι 
οι καμπούρηδες περπατούν μ’ ολόρθο κεφάλι, όλοι οι τσεβδοί 
ρητορεύουν, όλοι οι κουφοί σιγομιλούν.

Όσο γι’ αυτόν, θεωρούσε τον εαυτό του το πολύ πολύ λίγο 
βαρήκοον. Ήταν η μόνη παραχώρηση που έκανε σχετικά στην 
κοινή γνώμη, σε στιγμές ειλικρίνειας και αυτοελέγχου.

Αφού λοιπόν γυρόφερε στο μυαλό του την υπόθεση του Κου-
ασιμόδου, έγειρε το κεφάλι του προς τα πίσω και μισόκλεισε τα 
μάτια του, για περισσότερο μεγαλείο κι αμεροληψία, σε τρόπο 
που ήταν εκείνη τη στιγμή κουφός και τυφλός μαζί. Διπλή προ-
ϋπόθεση, που χωρίς αυτήν δεν υπάρχει τέλειος δικαστής.

Σ’ αυτήν την ηγεμονική στάση άρχισε την εξέταση.
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Περιζωσμένος, εγκλωβισμένος, γεροδεμένος.

— Πώς ονομάζεσαι;
Να λοιπόν μια περίπτωση, «μη προβλεπομένη υπό του νό-

μου», εκείνη όπου ένας κουφός εξετάζει άλλον κουφό.
Ο Κουασιμόδος, που δεν κατάλαβε τίποτε απ’ την ερώτηση 

που του απευθύνθηκε, εξακολούθησε να κοιτάζει κατάματα τον 
δικαστή και δεν του απάντησε. Ο δικαστής, σαν κουφός που 
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ήταν και καθώς δεν αντιλήφθηκε την κουφαμάρα του κατηγο-
ρουμένου, νόμισε πως αυτός είχε απαντήσει, όπως συνήθιζαν 
να κάνουν οι κατηγορούμενοι, κι εξακολούθησε με τη μηχανική 
και βλακώδη απάθειά του:

— Καλά. Και πόσον ετών είσαι;
Ο Κουασιμόδος απάντησε το ίδιο και σ’ αυτήν την ερώτηση. 

Ο δικαστής θεώρησε πως πήρε απάντηση και συνέχισε:
— Πάει καλά! Τι επαγγέλλεσαι;
Πάντα ίδια σιωπή. Στο μεταξύ, απ’ το ακροατήριο άρχισαν 

να μουρμουρίζουν και να κοιτάζουν ο ένας τον άλλον.
— Αρκεί, ξαναείπε ο ατάραχος δικαστικός πάρεδρος, όταν 

φαντάστηκε πως ο κατηγορούμενος είχε τελειώσει και την τρίτη 
απάντησή του. Κατηγορείσαι ενώπιόν μας: πρώτον επί διατα-
ράξει της ησυχίας εν καιρώ νυκτός, δεύτερον επί ατιμωτική 
βιαιοπραγία κατά γυναικός ελευθερίων ηθών, «επί προσβολή 
εταίρας», και τρίτον επί ανυπακοή και αντιστάσει κατά των 
τοξοφόρων της υπηρεσίας του μεγαλειοτάτου βασιλέως μας. 
Αποκρίσου σε όλα αυτά τα σημεία. Γραμματεύ, σημείωσες όσα 
είπε ως εδώ ο κατηγορούμενος;

Σ’ αυτή την άτυχη ερώτηση ξέσπασε ένα γέλιο απ’ τον γραμ-
ματικό ως το ακροατήριο, τόσο ακράτητο, τόσο τρελό, τόσο 
μεταδοτικό, τόσο γενικό, ώστε αναγκάστηκαν να το πάρουν 
χαμπάρι κι οι δυο κουφοί. Ο Κουασιμόδος γύρισε τη ράχη υψώ-
νοντας την καμπούρα του περιφρονητικά, ενώ ο κύριος Φλο-
ριάν, έκπληκτος όπως αυτός και υποθέτοντας πως το γέλιο των 
ακροατών είχε προκληθεί από μια ανάρμοστη απόκριση του 
κατηγορουμένου, φανερωμένη σ’ αυτόν από κείνο το σήκωμα 
των ώμων, του παρατήρησε με αγανάκτηση:

— Έδωσες, χαζέ, μια απάντηση που θα σου άξιζε κρέμασμα 
γι’ αυτήν. Ξέρεις σε ποιον μιλάς έτσι;

Αυτή η υπόθεση δεν ήταν κατάλληλη να σταματήσει το ξέ-
σπασμα της γενικής ιλαρότητας. Φάνηκε σε όλους τόσο ξεκρέ-
μαστη και παράταιρη, που το ακράτητο γέλιο απλώθηκε ως 
τους κλητήρες του Εντευκτηρίου των Αστών, είδος δορυφόρων 
που ήταν ηλίθιοι με περικεφαλαία. Μονάχα ο Κουασιμόδος 
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διατήρησε τη σοβαρότητά του, για τον απλούστατο λόγο πως 
δεν καταλάβαινε τίποτε απ’ ό,τι γινόταν γύρω του.

Ο δικαστής, όλο και πιο φουρκισμένος, νόμισε πως έπρεπε 
να εξακολουθήσει στον ίδιο τόνο, ελπίζοντας έτσι πως θα τρομο-
κρατούσε τον κατηγορούμενο κι αυτός ο τρόμος θα επενεργούσε 
στο ακροατήριο και θ’ αποκαθιστούσε τον σεβασμό.

— Δηλαδή, σαν αρχικατέργαρος και κλέφταρος που είσαι, 
τολμάς ν’ ασεβείς στον δικαστικό πάρεδρο του Σατελέ, στον 
προϊστάμενο της δημοτικής αστυνομίας των Παρισίων, στον 
εντεταλμένο να καταδιώκει τα εγκλήματα, τις παρανομίες και 
τις φαυλότητες, να ελέγχει όλα τα επαγγέλματα και να απα-
γορεύει το μονοπώλιο, να συντηρεί τα λιθόστρωτα, να μην επι-
τρέπει το λιανοπούλι στα κοτόπουλα, στα πουλερικά και στα 
θαλασσοπούλια, να ενεργεί την καταμέτρηση των καυσόξυλων 
και άλλων ειδών ξυλείας, να καθαρίζει την πόλη από τις λάσπες 
και την ατμόσφαιρα απ’ τις μεταδοτικές αρρώστιες, με δυο 
λόγια ν’ απασχολείται ακατάπαυστα με τα δημόσια ζητήματα, 
χωρίς απολαβές ούτ’ ελπίδα μισθού! Μάθε πως ονομάζομαι 
Φλοριάν Μπαρμπεντιέν, αναπληρωτής του κ. πρωτοκαθέδρου, 
κι επιπλέον επίτροπος, ανακριτής, ελεγκτής και επόπτης με ίσα 
δικαιώματα στην πρωτοκαθεδρία και στην απονομή δικαιοσύνης, 
συντηρητικής και πρωτοδίκου!...

Δεν υπάρχει λόγος ένας κουφός που μιλάει σ’ άλλον κουφό 
να σταματήσει. Ένας Θεός ξέρει πού και πότε θα ’πιανε στεριά 
ο κύριος Φλοριάν, που ξανοίχτηκε έτσι μ’ ολοφούσκωτα πανιά 
στην υψηλή ρητορεία, αν δεν άνοιγε άξαφνα η χαμηλή πόρτα 
του βάθους και δεν ξεπρόβαινε από κει αυτοπρόσωπος ο κ. 
πρωτοκάθεδρος.

Στην είσοδό του ο κύριος Φλοριάν δεν αιφνιδιάστηκε, αλλά 
κάνοντας μια κλίση απάνω στις φτέρνες του και στρέφοντας 
απότομα στον πρωτοκάθεδρο την αγόρευση, με την οποία κε-
ραυνοβολούσε πριν από μια στιγμή τον Κουασιμόδο:

— Εξοχότατε! είπε. Ζητώ να επιβάλετε όποια ποινή σάς 
αρέσει στον κατηγορούμενο από δω για σοβαρή κι ανήκουστη 
προσβολή προς το δικαστήριο.
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Και ξανακάθισε λαχανιασμένος, σφουγγίζοντας τις χοντρές 
στάλες του ίδρωτα που κυλούσαν απ’ το μέτωπό του και μού-
σκευαν σαν δάκρυα τις ανοιγμένες μπροστά του περγαμηνές. Ο 
κύριος Ροβέρτος ντ’ Εστουτβίλ μάζεψε τα φρύδια του κι έκαμε 
στον Κουασιμόδο μια χειρονομία προσοχής τόσο επιβλητική και 
γεμάτη σημασία, που ο κουφός την κατάλαβε κάπως.

Ο πρωτοκάθεδρος του μίλησε με αυστηρότητα:
— Τι έκαμες, λοιπόν, και σ’ έφεραν εδώ πέρα, θεομπαίχτη;
O κακόμοιρος, υποθέτοντας πως ο πρωτοκάθεδρος τον ρω-

τούσε τ’ όνομά του, έκοψε τη σιωπή που συνήθιζε να τηρεί και 
απάντησε με φωνή βραχνή που έβγαινε απ’ το λαρύγγι:

— Kουασιμόδος.
Η απάντηση ανταποκρινόταν τόσο λίγο στην ερώτηση, ώστε το 

ξέφρενο γέλιο ξανάρχισε να μεταδίδεται απ’ τον έναν στον άλλον, 
και τότε ο αυθέντης Ροβέρτος φώναξε κόκκινος απ’ τον θυμό του:

— Ώστε, κοροϊδεύεις κι εμένα, βλακόμουτρο;
— Κωδωνοκρούστης στην Παναγία, απάντησε ο Κουασιμό-

δος, πιστεύοντας πως έπρεπε να εξηγήσει στον δικαστή τι δου-
λειά έκανε.

— Κωδωνοκρούστης, λέει! αναφώνησε ο πρωτοκάθεδρος, 
που είχε ξυπνήσει το πρωί αρκετά κακόκεφος, όπως είπαμε, 
έτσι που η μανία του δεν είχε ανάγκη να κεντριστεί από τόσες 
παράξενες απαντήσεις. Κωδωνοκρούστης, λέει! Θα βάλω εγώ 
να χτυπήσουν σήμαντρο απάνω στη ράχη σου με τα κοντόξυλα 
σ’ όλα τα σταυροδρόμια του Παρισιού. Μ’ ακούς, θεομπαίχτη;

— Αν θέλετε να μάθετε την ηλικία μου, είπε ο Κουασιμόδος, 
θαρρώ πως του Αγίου Μαρτίνου θα μπω στα είκοσι.

Αυτό πια ήταν ανυπόφορο. Ο πρωτοκάθεδρος δεν μπόρεσε 
να βαστάξει άλλο.

— Α, περιπαίζεις την πρωτοκαθεδρία, ελεεινέ! Κύριοι ρα-
βδούχοι, οδηγήστε αυτόν τον μασκαρά στο στρεβλωτήριο της 
Γρέβης, αλωνίστε τον καλά και φέρτε τον γύρα στον τροχό μια 
ώρα. Θα μου το πληρώσει, μα το Θεό! Και θέλω να διαλαλήσουν 
τούτη την απόφασή μου, με τέσσερους σαλπιγκτές του δημοσίου, 
στα εφτά διαμερίσματα της υποκομητείας των Παρισίων.
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Ο γραμματικός άρχισε να συντάσσει με σπουδή τη δικαστική 
κρίση.

— Να πάρει ο διάολος! Τον δίκασαν κιόλας! φώναξε απ’ τη 
γωνιά του ο νεαρός σπουδαστής Γιάννης Φρόλλος απ’ τον Μύλο.

Ο πρωτοκάθεδρος γύρισε και στύλωσε ξανά στον Κουασι-
μόδο τα μάτια του που σπιθοβολούσαν.

— Νομίζω πως αυτός ο αχρείος είπε: «Να πάρει ο διάολος!» 
Γραμματεύ, πρόσθεσε δώδεκα παρισινά δηνάρια πρόστιμο, που 
τα μισά απ’ αυτά να δοθούν ως ενίσχυση στον Άγιο Ευστάθιο. 
Τρέφω ιδιαίτερη ευλάβεια στον Άγιο Ευστάθιο. 

Σε μερικά λεπτά η απόφαση είχε συνταχθεί. Το κείμενο ήταν 
απλό και σύντομο. Το εθιμικό δίκαιο της πρωτοκαθεδρίας και 
υποκομητείας Παρισίων δεν το είχαν επεξεργαστεί ακόμα ο 
πρόεδρος Τιμπώ Μπαγιέ και ο Ροζέ Μπαρμ, ο νομικός σύμβου-
λος της αυλής. Δεν είχε κατακλυστεί ακόμα απ’ το πυκνό δάσος 
των δικονομικών τύπων που φύτεψαν αυτοί οι δυο νομομαθείς 
στις αρχές του δέκατου έκτου αιώνα. Όλα ήταν ακόμα ξεκάθα-
ρα, άμεσα, ρητά. Τραβούσαν ίσια στον σκοπό, και στο τέλος του 
κάθε μονοπατιού διακρίνονταν μονομιάς, χωρίς δεντροσυστάδες 
και γυρίσματα του δρόμου, ο τροχός, η κρεμάλα ή το στρεβλω-
τήριο. Ήξεραν τουλάχιστον πού πήγαιναν.

Ο γραμματικός εγχείρησε τη γραπτή απόφαση στον πρωτο-
κάθεδρο, που έβαλε απάνω τη σφραγίδα του κι έπειτα βγήκε 
για να συνεχίσει την περιοδεία του στις δικαστικές αίθουσες, 
με μια ψυχική διάθεση που θα έστελνε πολύν κόσμο εκείνη την 
ημέρα στις φυλακές του Παρισιού. Ο Γιάννης Φρόλλος κι ο Ρο-
μπέν Πουσπαίν κρυφογελούσαν. Ο Κουασιμόδος κοίταζε πάντα 
μ’ ένα ύφος αδιάφορο και γεμάτο απορία.

Στο μεταξύ ο γραμματικός, τη στιγμή που ο Φλοριάν Μπαρ-
μπεντιέν διάβαζε κι αυτός την απόφαση για να την υπογράψει, 
αισθάνθηκε συμπόνια για τον φουκαρά που καταδικάστηκε και, 
με την ελπίδα να πετύχει κάποια ελάττωση της ποινής του, 
πλησίασε όσο μπορούσε κοντύτερα στ’ αυτί του δικαστικού 
προέδρου και του είπε δείχνοντάς του τον Κουασιμόδο:

— Αυτός ο άνθρωπος είναι κουφός.
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Έλπιζε πως αυτή η ομοιοπάθεια θα προκαλούσε το ενδιαφέ-
ρον του κυρίου Φλοριάν υπέρ του Κουασιμόδου. Αλλά πρώτα 
πρώτα, καθώς αναφέραμε, ο κύριος Φλοριάν δεν ήθελε ν’ αντι-
λαμβάνονται την κουφαμάρα του. Έπειτα, ήταν τόσο βαρήκοος, 
ώστε δεν άκουσε λέξη απ’ όσα του είπε ο γραμματικός. Ωστόσο 
θέλησε να δείξει πως άκουσε κι απάντησε:

— Α, α! Τότε αλλάζει το ζήτημα! Δεν το ήξερα αυτό. Αφού 
είναι έτσι, μια ώρα παραπάνω στο στρεβλωτήριο.

Και υπόγραψε την απόφαση τροποποιημένη κατ’ αυτόν τον 
τρόπο.

— Καλά να πάθει! είπε ο Ρομπέν Πουσπαίν, που διατηρού-
σε μνησικακία κατά του Κουασιμόδου. Έτσι θα μάθει να μην 
κακοποιεί τους ανθρώπους.

J
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Η ΠΟΝΤΙΚΟΤΡΥΠΑ

Α
σ μασ επιτρεψει τωρα ο αναγνωστησ να τον ξαναπάμε 
στην πλατεία Γρέβης, που την αφήσαμε χτες μαζί με 
τον Γκρεγκουάρ για ν’ ακολουθήσουμε την Εσμεράλ-
δα.

Είναι δέκα η ώρα το πρωί. Όλα δείχνουν την επαύριο μιας 
γιορτής. Το λιθόστρωτο είναι σκεπασμένο από απομεινάρια, 
κορδέλες, κουρέλια, φτερά λοφίων, κεροσταλάματα από λα-
μπάδες, ψίχουλα απ’ τη δημόσια ευωχία. Πλήθος αστοί περι-
διαβάζουν, όπως λέμε, εδώ κι εκεί, παραμερίζοντας με το πόδι 
τους τα σβησμένα δαυλιά της εορτάσιμης φωτιάς, στέκοντας 
εκστατικοί μπροστά στο Σπίτι με τις Κολόνες, καθώς θυμούνται 
τους ωραίους ζωγραφιστούς μουσαμάδες της προτεραίας, και 
κοιτάζοντας σήμερα τα καρφιά, τελευταία τους ευχαρίστηση.

Οι πωλητές μηλίτη και μπίρας κυλούσαν το βαρέλι τους 
ανάμεσα στα πλήθη. Μερικοί πολυάσχολοι διαβάτες πάνε κι 
έρχονται. Οι πραματευτάδες κουβεντιάζουν και κράζουν ένας 
τον άλλον απ’ τα κατώφλια των μαγαζιών τους. Η γιορτή, οι 
πρέσβεις, ο Κοπενόλ, ο πάπας των τρελών, βρίσκονται στα στό-
ματα όλων. Κοιτάν ποιος να ξομπλιάσει καλύτερα και ποιος να 
γελάσει περισσότερο.

Και στο μεταξύ τέσσεροι έφιπποι αστυνομικοί κλητήρες, που 
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ήρθαν και τοποθετήθηκαν στις τέσσερες γωνιές του στρεβλωτη-
ρίου, έχουν συγκεντρώσει κιόλας γύρω τους μια μεγάλη μερίδα 
απ’ το «πόπολο» το σκόρπιο στην πλατεία, που αυτοκαταδικά-
ζεται σε ακινησία και πλήξη με την ελπίδα να παρακολουθήσει 
μια μικροεκτέλεση.

Αν τώρα ο αναγνώστης, αφού καλοείδε αυτήν τη ζωηρό-
χρωμη και φωνακλάδικη σκηνή που παίζεται σε όλα τα σημεία 
της πλατείας, στρέψει το βλέμμα του σ’ εκείνο το παμπάλαιο 
κτίριο, το μισογοτθικό και μισορωμανικό, τον Πύργο του Ρο-
λάνδου, που σχηματίζει τη δυτική γωνία της προκυμαίας, θα 
μπορέσει να παρατηρήσει στην άκρη της πρόσοψης ένα μεγάλο 
δημόσιο ευχολόγιο με πλούσιες εικονογραφίες, προφυλαγμένο 
απ’ τις βροχές μ’ ένα μικρό προστέγασμα κι από τους κλέφτες 
με κιγκλίδες, που επιτρέπουν ωστόσο να το ξεφυλλίζει κανείς.

Δίπλα σ’ αυτό το ευχολόγιο υπάρχει ένας στενός ημικυκλικός 
φεγγίτης, κλεισμένος με δυο σιδερόβεργες σε σχήμα σταυρού, 
αντίκρυ στην πλατεία, μοναδικό άνοιγμα που αφήνει να φτάνει 
λίγος αέρας και φως σ’ ένα μικρό δίχως πόρτα κελί, ανοιγμένο 
στο ισόγειο, μες στο χοντρό ντουβάρι του παλαιικού κτιρίου, 
γεμάτο από μια γαλήνη τόσο πιο βαθιά κι από μια σιωπή τόσο 
πιο πένθιμη, όσο βρυάζει και βαδίζει ολόγυρα μια δημόσια 
πλατεία, η πολυανθρωπότερη και θορυβοδέστερη του Παρισιού.

Αυτό το κελί ήταν ονομαστό στο Παρίσι από τρεις αιώνες πε-
ρίπου, αφότου η δέσποινα Ρολάνδα του Πύργου του Ρολάνδου, 
πενθώντας τον πατέρα της που σκοτώθηκε στη Σταυροφορία, 
έβαλε και το άνοιξαν στο ντουβάρι του ίδιου του σπιτιού για να 
κλειστεί εκεί μέσα παντοτινά. Δεν κράτησε απ’ τ’ αρχοντικό της 
παρά μόνο αυτό το κατάλυμα, που η πόρτα του ήταν χτισμένη 
κι ο φεγγίτης του ανοιχτός, μένοντας εκεί χειμώνα-καλοκαίρι, 
κι όλο το υπόλοιπο «έχει» της το έδωσε στους φτωχούς και 
στον Θεό.

Πραγματικά, η χαροκαμένη αρχοντοπούλα περίμενε είκοσι 
χρόνια τον θάνατο μέσα σ’ αυτόν τον προκαταβολικό τάφο, 
παρακαλώντας νυχτόημερα για την ψυχή του πατέρα της, 
πλαγιάζοντας στη στάχτη, χωρίς να έχει ούτε μια πέτρα για 
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προσκέφαλο, φορώντας ένα μαύρο σάκο και ζώντας με όσο νερό 
και ψωμί απόθετε η συμπόνια των περαστικών στο άνοιγμα 
του φεγγίτη, δεχόμενη έτσι την ελεημοσύνη που έκανε η ίδια 
στους άλλους. Στον θάνατό της, όταν πια έμπαινε στο άλλο, το 
καθαυτό μνήμα, άφησε τούτο δω αιώνια κληρονομιά στις βα-
ριοθλιμμένες γυναίκες, μητέρες, χήρες ή κοπέλες, που θα είχαν 
να προσευχηθούν θερμά για έναν άλλον ή για τον εαυτό τους 
και θα ήθελαν να ταφούν ζωντανές μ’ έναν μεγάλο τους πόνο 
ή μια μεγάλη μετάνοια.

Οι φτωχοί του καιρού της της έκαναν ωραία κηδεία με δά-
κρυα κι ευλογίες. Αλλά για μεγάλη τους λύπη η ευλαβική κόρη 
δεν ανακηρύχτηκε αγία, από έλλειψη υποστηρικτών. Όσοι απ’ 
αυτούς ήταν λιγάκι ασεβείς είχαν ελπίσει πως το ζήτημα θα 

Αυτό το κελί ήταν ονομαστό στο Παρίσι.
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κανονιζόταν ευχερέστερα στον παράδεισο παρά στη Ρώμη και 
παρακάλεσαν απλούστατα για την πεθαμένη τον Θεό αντί του 
πάπα. Οι περισσότεροι περιορίστηκαν να κρατήσουν τη μνήμη 
της Ρολάνδας ιερή και να θεωρήσουν τα κουρέλια της άγια 
λείψανα.

Η πόλη, από μέρος της, ίδρυσε προς τιμήν της αρχοντοπούλας 
ένα δημόσιο ευχολόγιο που το εντοίχισε κοντά στον φεγγίτη 
του κελιού, ώστε να σταματούν εκεί κάπου κάπου διαβάτες, 
έστω και για να προσευχηθούν, η προσευχή να τους θυμίζει την 
ελεημοσύνη, κι έτσι οι φτωχές ερημίτισσες, οι κληρονόμες του 
μνημουριού της δέσποινας Ρολάνδας, να μην πεθαίνουν ολότελα 
απ’ την πείνα και τη λησμονιά.

Δεν ήταν εξάλλου και τόσο σπάνιο πράγμα αυτό το είδος του 
τάφου στον μεσαίωνα. Πολλές φορές, στον πιο πολυσύχναστο 
δρόμο, στο πιο παρδαλό και βουερό παζάρι, εκεί καταμεσής, στα 
πόδια των αλόγων ή κάτω απ’ τις ρόδες περίπου των κάρων, 
συναντούσες ένα υπόγειο, ένα πηγάδι, μια τρώγλη περίφραχτη, 
που στο βάθος της προσευχόταν μέρα και νύχτα μια ανθρώπινη 
ύπαρξη, αφιερωμένη εκούσια σ’ έναν αιώνιο θρήνο, σε κάποιο 
μεγάλο εξιλασμό.

Κι όλους τους συλλογισμούς που θα ξυπνούσε σήμερα σ’ 
εμάς αυτό το παράξενο θέαμα, αυτό το απαίσιο κελί, είδος εν-
διάμεσου κρίκου μεταξύ σπιτιού και τάφου, νεκροταφείου και 
πολιτείας, αυτός ο ζωντανός ο αποκομμένος απ’ την ανθρώπινη 
κοινωνία που λογαριαζόταν πια ανάμεσα στους νεκρούς, αυτό 
το λυχνάρι που ξόδευε την τελευταία του σταγόνα λαδιού στα 
σκοτεινά, αυτό το απομεινάρι ζωής που τρεμόσβηνε μες σ’ ένα 
λάκκο, αυτή η φωνή, αυτή η ατέλειωτη προσευχή μες σ’ ένα 
πέτρινο κουτί, αυτή η όψη η γυρισμένη για πάντα προς τον άλλο 
κόσμο, αυτό το μάτι που καταυγαζόταν κιόλας από έναν άλλον 
ήλιο, αυτό τ’ αυτί το κολλημένο στα τοιχώματα του τάφου, αυτή 
η ψυχή η αιχμάλωτη στο σώμα, αυτό το σώμα το αιχμάλωτο 
στην ειρκτή, και κάτω απ’ το διπλό ντύμα της σάρκας και του 
γρανίτη, ο βόμβος αυτής της τυραννούμενης ψυχής –τίποτα απ’ 
όλ’ αυτά δε μάντευε το πλήθος. Η ευσέβεια εκείνου του καιρού, 
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που πολύ λίγο εμβάθυνε και λεπτολογούσε, δεν έβλεπε τόσα 
πολλά πρίσματα σε μια θρησκευτική πράξη. Έπαιρνε το πράγμα 
γενικά και τιμούσε, ευλαβούνταν, καθαγίαζε στην ανάγκη τη 
θυσία, αλλά δεν καθόταν ν’ αναλύσει τον παιδεμό και πονούσε 
μέτρια γι’ αυτόν.

Ο κόσμος έφερνε από καιρό σε καιρό λίγο φαγάκι στον δύ-
στυχο κριματισμένο, κοίταζε απ’ το άνοιγμα αν ζούσε ακόμα, 
μόλις μετά βίας ήξερε πόσα χρόνια είχε που πέθαινε εκεί μέσα, 
και στον ξένο που ρωτούσε για τον ζωντανό σκελετό που σάπιζε 
σ’ αυτό το κελί, οι γειτόνοι απαντούσαν απλά: «Είναι ο ερημί-
της», αν ήταν άντρας, ή «Είναι η ερημίτισσα», αν ήταν γυναίκα.

Έτσι τα έβλεπαν όλα τότε, δίχως μεταφυσική, δίχως υπερβο-
λές, δίχως μεγεθυντικό φακό, με γυμνό μάτι. Δεν είχε εφευρεθεί 
ακόμα το μικροσκόπιο, ούτε για τα υλικά πράγματα ούτε για 
τα πνευματικά.

Εξάλλου, αν και παραξένευαν λιγάκι, τα παραδείγματα αυ-
τού του είδους απομόνωσης στην καρδιά της πολιτείας ήταν, 
στην πραγματικότητα, συχνά, όπως λέγαμε πριν από λίγο. Υπήρ-
χε στο Παρίσι αρκετά μεγάλος αριθμός απ’ αυτά τα κελιά για 
να παρακαλούν τον Θεό και ν’ ασκούν μετάνοια. Κι ήταν σχεδόν 
όλα τους πιασμένα. Είναι αλήθεια πως ο κλήρος δεν ήθελε να 
τ’ αφήνει αδειανά, πράγμα που θα προκαλούσε χλιαρότητα 
στους πιστούς, και πως όταν δεν υπήρχαν ταμένοι έβαζαν μέσα 
λεπρούς.

Εκτός απ’ το απομονωτήριο της πλατείας Γρέβης, υπήρχε 
ένα στο Γερακοβούνι, ένα άλλο στο νεκροταφείο των Αθώων 
Νηπίων κι ένα άλλο δεν ξέρω πού, στο οίκημα Κλισόν νομίζω. 
Κι άλλα ακόμα σε πολλά μέρη, όπου τα ίχνη τους διασώζονται, 
ελλείψει μνημείων, σε προφορικές παραδόσεις.

Το Πανεπιστήμιο είχε το δικό του κι αυτό. Στο βουνό της 
Αγίας Γενεβιέβης ένας άλλος Ιώβ του μεσαίωνα ψαλμωδούσε 
τριάντα χρόνια τον Εφτάψαλμο της μετανοίας πάνω στην κο-
πριά, στον πάτο μιας στέρνας, ξαναρχίζοντας άμα τελείωνε 
και ψέλνοντας δυνατότερα τη νύχτα, «γεγονυία τη φωνή εν τω 
σκότει». Κι όσοι έχουν μεράκι για τα παλιά θαρρούν ακόμα 
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και σήμερα πως ακούν τη φωνή του μπαίνοντας στον δρόμο του 
Ομιλούντος Πηγαδιού.

Για να περιοριστούμε στην τρώγλη του Πύργου του Ρολάν-
δου, πρέπει να πούμε πως ποτέ δεν είχε έλλειψη από ερημίτισ-
σες. Απ’ τον καιρό της δέσποινας Ρολάνδας και δώθε, σπάνια 
έμεινε αδειανό για ένα ή δυο χρόνια. Πολλές γυναίκες πήγαν 
εκεί να θρηνήσουν ως τον θάνατό τους για γονείς, εραστές, ή 
αμαρτίες τους. Η παρισινή κακεντρέχεια που ανακατεύεται στα 
πάντα, ακόμα και σε πράγματα που ελάχιστα την αφορούν, 
ισχυριζόταν πως πολύ λίγες χήρες είχαν φανεί εκεί μέσα.

Σύμφωνα με τον συρμό της εποχής, ένα λατινικό ρητό γραμ-
μένο στον τοίχο έδειχνε στον εγγράμματο διαβάτη τον ευλαβικό 
προορισμό αυτού του κελιού. Το έθιμο του να εξηγούν ένα κτίριο 
μ’ ένα σύντομο παράγγελμα γραμμένο απάνω από την πόρτα, 
διατηρήθηκε ως τα μέσα του δεκάτου έκτου αιώνα.

Έτσι διαβάζει κανείς ακόμα στη Γαλλία πάνω απ’ το θυρω-
ρείο της φυλακής του αυθεντικού σπιτιού της Τουρβίλ: «Σιλέτο 
ετ σπέρα» (Σώπαινε κι έλπιζε). Στην Ιρλανδία, κάτω απ’ τον 
θυρεό που υπερέχει στη μεγάλη πόρτα του πύργου Φορτέσκουε: 
«Φόρτε σκούτουμ, σάλους ντούκουμ» (Δυνατή ασπίδα, σωτηρία 
μεγιστάνων). Στην Αγγλία, στην κεντρική είσοδο του φιλόξενου 
αρχοντικού των κομήτων Κούπερ: «Τούουμ εστ» (Είναι δικό 
σου). Τότε, κάθε οικοδομή ήταν κι ένας στοχασμός.

Επειδή δεν υπήρχε πόρτα στο χτιστό κελί του Πύργου του 
Ρολάνδου, σκάλισαν με μεγάλα γράμματα ρωμανικού ρυθμού 
πάνω απ’ το παράθυρο αυτές τις δυο λέξεις:

ΤΟΥ, ΟΡΑ (Εσύ, προσευχήσου).
Αυτό είχε ως συνέπεια ο λαός, που με το πρακτικό πνεύμα 

του δεν πολυβλέπει λεπτότητες στα πράγματα και που μετα-
φράζει το «Λουδοβίκω τω Μεγάλω» με το «Πύλη του Αγίου 
Διονυσίου», να δώσει σ’ αυτό το μαύρο, σκοτεινό και νοτερό 
κούφωμα την ονομασία Τ ρ ο υ  ώ  ρ α  (Ποντικότρυπα). Εξή-
γηση λιγότερο ίσως μεταρσιωμένη απ’ την άλλη, μα σ’ αντιστάθ-
μισμα πιο παραστατική.
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Τ
ην εποχη που συμβαινει αυτη η ιστορια, το κελί του 
Πύργου του Ρολάνδου ήταν πιασμένο. Αν ο αναγνώ-
στης επιθυμεί να μάθει από ποιον, δεν έχει παρά ν’ 
ακούσει το κουβεντολόι τριών καλονοικοκυράδων, οι 

οποίες, τη στιγμή που επιστήσαμε την προσοχή του στην Πο-
ντικότρυπα, τραβούσαν ακριβώς κατά κει ανεβαίνοντας απ’ το 
Σατελέ προς τη Γρέβη, πλάι στο ποτάμι.

Δυο απ’ αυτές τις γυναίκες ήταν ντυμένες σαν τυπικές αστές 
του Παρισιού. Η λεπτή άσπρη τραχηλιά τους, το φουστάνι τους 
από ριγωτό μάλλινο ύφασμα κόκκινο και γαλάζιο, οι άσπρες 
πλεχτές κάλτσες τους, με τις κεντημένες χρωματιστές παρυ-
φές, καλοεφαρμοσμένες στην άντζα, τα τετράγωνα παπούτσια 
τους από υπόξανθο δέρμα με μαύρες σόλες, και προπάντων η 
κόμμωσή τους, μ’ εκείνο το σαν κέρατο στολίδι το φορτωμέ-
νο με κορδέλες και δαντέλες που φορούν ακόμα οι γυναίκες 
στην Καμπανία, από κοινού με τους γρεναδιέρους της ρωσικής 
αυτοκρατορικής φρουράς, φανέρωναν πως ανήκαν σ’ εκείνη 
την τάξη των πλούσιων εμπορισσών που βρίσκονται στο ενδι-
άμεσο μεταξύ αυτών που οι υπηρέτες αποκαλούν «γυναίκες» 
και των άλλων που τις αποκαλούν «δέσποινες». Δεν φορούσαν 
ούτε δαχτυλίδια ούτε χρυσούς σταυρούς, κι ήταν εύκολο να 
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ιδεί κανείς πως σ’ αυτές δεν επικρατούσε η φτώχεια, μα φόβος 
για πρόστιμο.

Η συνοδός τους ήταν στολισμένη σχεδόν με τον ίδιο τρόπο, 
αλλά στο ντύσιμο και στο σουλούπι της είχε κι εγώ δεν ξέρω 
τι, που έδειχνε γυναίκα επαρχιακού συμβολαιογράφου. Απ’ τον 
τρόπο με τον οποίο η ζώνη της ανέβαινε απάνω απ’ τα ισχία 
καταλάβαινες πως δε βρισκόταν από πολύν καιρό στο Παρίσι. 
Προσθέστε σ’ αυτό μια τραχηλιά πτυχωτή, κορδέλες με φιόγκους 
στα παπούτσια της, το ότι οι ρίγες του φουστανιού της ήταν 
κατά πλάτος και όχι κατεβατές, και χίλιες δυο άλλες ανοστιές 
για τις οποίες θα εξεγειρόταν η καλαισθησία.

Οι δυο πρώτες βάδιζαν μ’ εκείνο το ιδιαίτερο βήμα των πα-
ριζιάνων που ξεχωρίζει τις πρωτευουσιάνες απ’ τις επαρχιώτισ-
σες. Η επαρχιώτισσα κρατούσε από το χέρι ένα στρουμπουλό 
παιδί που κρατούσε στο δικό του μια στρουμπουλή κουλούρα.

Λυπούμαστε γιατί πρέπει να προσθέσουμε πως, εξαιτίας του 
τσουχτερού καιρού, χρησιμοποιούσε τη γλώσσα του για μαντίλι.

Το παιδί προχωρούσε σερνάμενο, «με άνιση περπατησιά»,5 
όπως λέει ο Βιργίλιος, και τρίκλιζε κάθε στιγμή, κάνοντας τη μη-
τέρα του να ξεφωνίζει δυνατά. Είναι αλήθεια πως αυτό πρόσεχε 
πιο πολύ την κουλούρα παρά τη δημοσιά. Εξάπαντος κάποιος 
σοβαρός λόγος το εμπόδισε να τη δαγκάσει (την κουλούρα), 
γιατί περιοριζόταν να την κοιτάζει τρυφερά. Μα η μητέρα χρει-
άστηκε να βαστάξει η ίδια την κουλούρα. Ήταν σκληρό πράμα 
να μεταβάλει σε Τάνταλο το στρουμπουλό φουσκομάγουλο.

Στο μεταξύ, οι τρεις κυράδες (γιατί το όνομα δέσποινες 
απονέμονταν τότε μόνο στις αρχόντισσες) μιλούσαν όλες μαζί.

— Γρήγορα, κυρά Μαγιέτα! έλεγε η νεότερη απ’ τις τρεις, 
που ήταν κι η πιο στρουμπουλή, στην επαρχιώτισσα. Φοβούμαι 
μη φτάσουμε πολύ αργά. Στο Σατελέ έλεγαν πως θα τον μετα-
φέρουν αμέσως στο στρεβλωτήριο.

5. «Με άνιση περπατησιά» («Αινειάδα», β΄, 724). Όπως περπατούσε ο μικρός 
Ιούλιος μπρος στον πατέρα του Αινεία, σύμφωνα με την περιγραφή του 
Βιργιλίου.
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— Α, μπα! Τι λες εκεί, κυρά Ουντάρντα Μυνιέ; απάντησε η 
άλλη παρισινή. Στο στρεβλωτήριο θα μείνει δυο ώρες. Έχουμε 
καιρό. Είδες ποτέ να γυροφέρνουν κανέναν, καλή μου Μαγιέτα;

— Ναι, στο Ρέιμς, είπε η επαρχιώτισσα.
— Άκου κει! Και τι θαρρείς πως είναι αυτό το στρεβλωτήριο 

του Ρέιμς; Μια παλιοκλούβα όπου παιδεύουν μόνο χωριάτες. 
Χαρά στο πράμα!

— Μόνο χωριάτες! είπε η Μαγιέτα. Στο Ρέιμς! Στα Εμπορικά! 
Είδαμε και τρανούς εγκληματίες, που είχαν σκοτώσει πατέρα 
και μάνα! Χωριάτες, λέει! Μα για ποιους μας περνάς, κυρά 
Γερβασία;

Είναι βέβαιο πως η επαρχιώτισσα κόντευε να θυμώσει, επειδή 
της κακοχαρακτήρισαν το στρεβλωτήριο. Ευτυχώς η εύστροφη 
κυρά Ουντάρντα Μυνιέ γύρισε έγκαιρα την κουβέντα αλλού.

— Αλήθεια, κυρά Μαγιέτα, τι λες για τους φλαμανδούς πρέ-
σβεις μας; Έχετε σεις τέτοια μεγαλεία στο Ρέιμς;

— Ομολογώ, αποκρίθηκε η Μαγιέτα, πως μονάχα στο Παρίσι 
μπορεί να ιδεί κανείς τέτοιους φλαμανδούς.

— Είδες στην πρεσβεία τους εκείνον τον ψηλόκορμο αντιπρό-
σωπο που είναι καλτσάς; ρώτησε η Ουντάρντα.

— Ναι, είπε η Μαγιέτα. Φαίνεται σαν Κρόνος.
— Κι εκείνον τον χοντρό που το μούτρο του μοιάζει με ξέ-

σκεπη κοιλιά; Κι εκείνον τον κοντούλη με τα μικρά μάτια και 
τα κόκκινα βλέφαρα, που είναι ψιλοκομμένα σαν κεφάλι γαϊ-
δουράγκαθου;

— Τι όμορφα που δείχνουν τ’ άλογά τους, είπε η Ουντάρντα, 
καθώς τα ’χουν σελωμένα κατά τη συνήθεια του τόπου τους!

— Α, καλή μου! την έκοψε στη μέση η επαρχιώτισσα Μαγιέτα, 
παίρνοντας τώρα κι αυτή ένα ύφος υπεροχής. Τι θα ’λεγες τάχα, 
αν έβλεπες στο 61, εδώ και δεκαοχτώ χρόνια, τότε που χρίστηκε 
στο Ρέιμς ο βασιλιάς, τ’ άλογα των πριγκίπων και της βασιλικής 
ακολουθίας! Κιλίμια και σέλες κάθε λογής, άλλα από δαμασκηνό 
ύφασμα, χρυσοΰφαντη τσόχα, με σαμουρόγουνα, άλλα βελούδινα 
με γούνα ερμίνας, κι άλλα κατάφορτα από χρυσαφικά, με μεγά-
λα κουδούνια από μάλαμα κι ασήμι! Τι παράδες που στοίχισαν 
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αυτά! Και τι όμορφοι ακόλουθοι που ήταν καβάλα!
— Αυτό δεν είναι λόγος, απάντησε ξερά η κυρά Ουντάρντα, 

να μην έχουν οι φλαμανδοί πανέμορφα άλογα. Και χτες ο κ. 
πρωτοκάθεδρος των εμπόρων τούς έκαμε ένα υπέροχο τραπέζι 
στο Δημαρχείο, όπου τους τράταραν αμυγδαλωτά, ζαχαρόκρασο, 
ορεκτικά και άλλα διάφορα.

— Τι λες γι’ αυτά, γειτόνισσα; αναφώνησε η Γερβασία. Και 
δείπνησαν στου κ. καρδιναλίου οι φλαμανδοί, στο Πτι Μπουρμπόν.

— Καθόλου. Στο Δημαρχείο!
— Όχι, σου λέω! Στο Πτι Μπουρμπόν!
— Στο Δημαρχείο, επέμεινε οξύθυμα η Ουντάρντα. Και μά-

λιστα, ο δόκτορας Σκουράμπλ τούς έβγαλε έναν λόγο στα λα-
τινικά, απ’ τον οποίο έμειναν πολύ ευχαριστημένοι. Μου τα 
είπε αυτά ο άντρας μου, που είναι προνομιούχος βιβλιοπώλης.

— Όχι, στο Πτι Μπουρμπόν, ξαναείπε η Γερβασία όχι λιγό-
τερο έντονα. Να, μάλιστα, τι τους φίλεψε ο οικονόμος του κ. 
καρδιναλίου: δώδεκα μισόλιτρα ζαχαρόκρασο άσπρο, κόκκινο 
και άλικο, είκοσι τέσσερα κασονάκια με ζαχαρωτά αμυγδαλο-
κούλουρα επίχρυσα της Λυών, άλλες τόσες κάδες των δυο λίτρων 
η καθεμιά, κι έξι πενηντόλιτρες βαρέλες κρασί της Μπων, άσπρο 
και κόκκινο, το καλύτερο που μπορούσε να βρεθεί. Πιστεύω 
πως αυτά είναι αναμφισβήτητα. Τα έμαθα απ’ τον άντρα μου, 
που είναι πεντηκόνταρχος στο Εντευκτήριο των Αστών και που 
σήμερα το πρωί σύγκρινε τους φλαμανδούς πρέσβεις μ’ εκείνους 
που είχαν έρθει στο Παρίσι απ’ τον σουλτάνο της Ανατολής κι 
απ’ τον αυτοκράτορα της Τραπεζούντας, πέρ’ απ’ τη Μεσοπο-
ταμία, και που φορούσαν σκουλαρίκια στ’ αυτιά τους.

— Δείπνησαν στο Δημαρχείο, ανταπάντησε η Ουντάρντα, πολύ 
λίγο κλονισμένη απ’ αυτή την απαρίθμηση, και ποτέ δεν ξανα-
είδαν εκεί τέτοια αφθονία από κρέατα και αμυγδαλωτά.

— Κι εγώ σού λέω πως τους σερβίριζε ο Ξερακιανός, ο πολι-
τοφύλακας, στο Πτι Μπουρμπόν, κι απάνω σ’ αυτό πέφτεις έξω.

— Στο Δημαρχείο, σου λέω!
— Στο Πτι Μπουρμόν, αγαπητή μου! Είχαν μάλιστα φωταγω-

γήσει με μαγικά γυαλιά τη λέξη «Ελπίς», που είναι χαραγμένη 
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στον μεγάλο πυλώνα.
— Στο Δημαρχείο! Στο Δημαρχείο! Και μάλιστα ο Ούσσον 

Λεβουάρ έπαιζε αυλό!
— Κι εγώ σού λέω όχι!
— Κι εγώ σού λέω ναι!
— Κι εγώ σού λέω όχι!
Η στρουμπουλή Ουντάρντα ετοιμαζόταν να ξαναπαντήσει 

και η φιλονικία τους ίσως να έφτανε ίσαμε το μαλλιοτράβηγμα, 
αν η Μαγιέτα δεν αναφωνούσε ξαφνικά:

— Για δέστε πόσοι μαζεύτηκαν εκεί πέρα, στην άκρη του 
γεφυριού. Ανάμεσά τους είναι κάτι που το κοιτάζουν.

— Αλήθεια, είπε η Γερβασία, ακούω ήχο από ντέφι. Θαρρώ 
πως είναι η μικρή Σμεράλδα που κάνει φιγούρες με την κατσίκα 
της. Γρήγορα, Μαγιέτα! Τάχυνε το βήμα και σύρε το αγόρι σου! 
Ήρθες εδώ για να δεις τα περίεργα του Παρισιού. Χτες είδες 
τους φλαμανδούς. Σήμερα πρέπει να ιδείς τη γυφτοπούλα.

— Τη γυφτοπούλα! είπε η Μαγιέτα κάνοντας απότομα με-
ταβολή και κρατώντας σφιχτά απ’ το μπράτσο τον γιο της. Ο 
Θεός να φυλάει απ’ αυτήν! Μπορεί να μου κλέψει το παιδί! 
Έλα, γρήγορα, Στάθη!

Κι άρχισε να τρέχει στην προκυμαία προς το μέρος της 
Γρέβης, ώσπου άφησε τη γέφυρα πολύ πίσω της. Στο μεταξύ, 
το παιδί, που όλο το έσερνε, έπεσε στα γόνατα, σταμάτησε 
λαχανιασμένο. Η Ουντάρντα και η Γερβασία έτρεξαν και την 
ξανάσμιξαν.

— Φοβάσαι μη σου κλέψει η γυφτοπούλα το παιδί! της είπε 
η Γερβασία. Τι παράξενη ιδέα που σ’ έπιασε.

— Παράξενο είναι, παρατήρησε η Ουντάρντα, πως κι η κα-
λόγρια έχει την ίδια γνώμη για τις γύφτισσες.

— Ποια καλόγρια; ρώτησε η Μαγιέτα.
— Να, η αδελφή Γουδούλη, είπε η Ουντάρντα.
— Ποια είν’ αυτή η αδελφή Γουδούλη; ξαναρώτησε η Μαγιέτα.
— Πρέπει να ’σαι από το Ρέιμς, για να μην την ξέρεις! απο-

κρίθηκε η Ουντάρντα. Είναι η ερημίτισσα που μένει στην Πο-
ντικότρυπα.
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— Πώς! αναφώνησε η Μαγιέτα. Αυτή η δυστυχισμένη που 
της πάμε τούτη την κουλούρα;

H Oυντάρντα έγνεψε με το κεφάλι της καταφατικά:
— Ακριβώς. Θα τη δεις σε λίγο στον φεγγίτη της, στη Γρέβη. 

Σκιάζεται κι εκείνη σαν εσένα αυτούς τους αλήτες της Αιγύπτου, 
που παίζουν ντέφι και λένε τη μοίρα στον κόσμο. Κανένας δεν 
ξέρει από πού της κόλλησε αυτή η τρομάρα για τους τσιγγάνους, 
για τους γύφτους. Αλλά εσύ, Μαγιέτα, γιατί το βάζεις έτσι στα 
πόδια, μόνο που τους βλέπεις;

— Αχ! είπε η Μαγιέτα σφίγγοντας ανάμεσα στα χέρια της το 
στρογγυλό κεφάλι του παιδιού της. Δεν θέλω να πάθω κι εγώ 
ό,τι έπαθε η Πασχαλιά η Πανώρια.

— Α, να μια ιστορία που πρέπει να μας τη διηγηθείς, καλή μου 
Μαγιέτα, της είπε η Γερβασία πιάνοντάς την απ’ το μπράτσο.

— Θα σας την πω, αποκρίθηκε η Μαγιέτα, αλλά πρέπει να 
’στε απ’ το Παρίσι για να μην την ξέρετε! Μάθετε, λοιπόν –και 
δε χρειάζεται να σταματήσουμε για να σας τα μολογήσω– πως 
η Πασχαλιά η Πανώρια ήταν μια όμορφη κοπέλα δεκαοχτώ 
χρονών, όταν ήμουν κι εγώ τόσο, δηλαδή πριν από δεκαοχτώ 
χρόνια, και πως η ίδια φταίει αν δεν είναι σήμερα, όπως εγώ, 
μια στρουμπουλή δροσερή μητέρα τριάντα έξι χρονών, με άντρα 
και παιδί. Αυτή, από δεκατεσσάρω χρονώ το είχε ρίξει έξω!

»Ήταν, λοιπόν, κόρη του Γκυμπερτώ, του τραγουδιστή στα 
καΐκια του Ρέιμς, του ίδιου που είχε τραγουδήσει λαλώντας 
μπρος στον βασιλιά Κάρολο 7ο, στη στέψη του, όταν ταξίδεψε 
στο ποτάμι μας το Βεσλ απ’ το Σιγερύ ως το Μυϊζόν, που ήταν 
μέσα στο καΐκι κι η δέσποινα Ιωάννα ντ’ Αρκ.

»Ο γερο-πατέρας πέθανε όταν η Πασχαλιά ήταν ακόμα μι-
κρούλα. Έμεινε, λοιπόν, μονάχη με τη μητέρα της, αδελφή του 
κυρ Μαθιού Πραντόν, τεχνίτη στα χαλκώματα και στα καζά-
νια, στην οδό Παρέν Γκαρλέν στο Παρίσι, που πέθανε πέρσι. 
Βλέπετε από τι σόι βαστούσε. Η μητέρα της ήταν δυστυχώς 
μια αγαθούτσικη γυναίκα και δεν έμαθε στην Πασχαλιά τίποτ’ 
άλλο παρά να φτιάχνει κούκλες και παιχνίδια, πράμα που δεν 
εμπόδιζε τη μικρή όλο να ρίχνει μπόι και ν’ απομένει πολύ 
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φτωχιά. Έμεναν τότε οι δυο τους στο Ρέιμς, κοντά στο ποτάμι, 
στην οδό Τρελοδουλειάς.

»Σημειώστε το εξής, που πιστεύω πως αυτό έφερε δυστυχία 
στην Πασχαλιά. Στα 61, τη χρονιά που στέφτηκε βασιλιάς ο 
πολυχρονεμένος μας Λουδοβίκος 11ος, η Πασχαλιά ήταν τόσο 
εύθυμη και τόσο όμορφη, που παντού τη φώναζαν Πανώρια. Την 
καημένη! Είχε ωραία δόντια και της άρεσε να γελάει για να τα 
βλέπουν. Αλλά όποια της αρέσει να γελάει, τραβάει προς το 
κλάμα. Και τα όμορφα δόντια φέρνουν χαμό στα όμορφα μάτια.

»Ήταν, λοιπόν, η Πανώρια. Αυτή κι η μητέρα της τα ’βγαζαν 
πέρα πολύ δύσκολα. Είχαν ξεπέσει πολύ έπειτ’ απ’ τον θάνατο 
του οργανοπαίχτη. Απ’ τις κούκλες δεν κέρδιζαν παραπάνω από 
έξι δηνάρια τη βδομάδα, που δε μας κάνουν καλά καλά ούτε 
μισή πεντάρα. Πού ήταν ο καιρός που η μπαρμπα-Γκυμπερτώ 
έβγαζε σε μια βασιλική στέψη, από ένα μόνο τραγούδι, δώδεκα 
παρισινά σολδιά.

»Έναν χειμώνα –ήταν την ίδια εκείνη χρονιά, το 61–, που 
οι δυο γυναίκες δεν είχαν ούτε κούτσουρα ούτε λιανόξυλα και 
που έκανε πολύ κρύο, τα μάγουλα της Πανώριας πήραν τέτοια 
ωραία χρώματα, ώστε οι άντρες την έκραζαν Πασχαλιά, μερικοί 
κιόλας Πασχαλίτσα, κι αυτό τής έφερε τον χαμό. — Ε, Στάθη! 
Σε βλέπω να δαγκώνεις το πρόσφορο!

»Το καταλάβαμε αμέσως πως πήγε χαμένη, μια Κυριακή 
που ήρθε στην εκκλησία μ’ έναν χρυσό σταυρό στον λαιμό της. 
Κι ήταν δεκατεσσάρω χρονώ, για φανταστείτε!

»Στην αρχή την είχε ο νεαρός υποκόμης Κορμοντρέιγ, που 
ο πύργος του βρίσκεται τρία τέταρτα της λεύγας έξω απ’ το 
Ρέιμς. Έπειτα ο αυθέντης Ερρίκος ντε Τριανκούρ, βασιλικός 
ιππότης. Έπειτα, ακόμα παρακάτω, ο Σιάρ ντε Μπωλιόν, λοχίας 
του στρατού. Έπειτα, όλο και χαμηλότερα, ο Γκερύ Ωμπερζόν, 
κρεατοκόφτης του βασιλιά. Έπειτα ο Μασέ ντε Φρεπύ, κουρέας 
του υψηλοτάτου Διαδόχου. Έπειτα ο Τεβενέν ο Καλόγερος, βα-
σιλικός μάγερας. Έπειτα, πάντα έτσι, απ’ τον λιγότερο νέο στον 
λιγότερο ευγενή, ξέπεσε στον Γουλιέλμο Ρασίν, τον πλανόδιο 
λαλητή και στον Τιερρύ Θαλασσινό, τον φαναρτζή.
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»Τότε η άμοιρη η Πανώρια έγινε κοινή για όλους. Από χρυσή 
μονέδα κατάντησε παλιοπαράς. Πού να σας τα λέω, κυράδες 
μου; Στη βασιλική στέψη, την ίδια εκείνη χρονιά, το 61, αυτή 
συγύρισε το κρεβάτι του βασιλιά των ξετσίπωτων! Μέσα στην 
ίδια χρονιά!

Η Μαγιέτα αναστέναξε και σφούγγισε ένα δάκρυ που κύλησε 
απ’ τα μάτια της.

— Να μια ιστορία, όχι και τόσο ασυνήθιστη, είπε η Γερβασία. 
Αλλά μέσα σ’ όλ’ αυτά δεν άκουσα τίποτε ούτε για γύφτους 
ούτε για παιδιά.

— Υπομονή! απάντησε η Μαγιέτα. Όσο για παιδί, θ’ ακούσεις 
για ένα. Λοιπόν, στα 66 –κλείνουν από τότε δεκάξι χρόνια σ’ 
αυτόν τον μήνα της Αγίας Παύλας– η Πασχαλιά γέννησε ένα 
κοριτσάκι. Την άμοιρη! Χάρηκε τόσο πολύ! Ήταν πολύς καιρός 
που λαχταρούσε να κάμει ένα παιδί.

»Η μάνα της, η καλή γυναικούλα που δεν έκανε τίποτ’ άλλο 
στη ζωή της παρά να κλείνει τα μάτια, η μάνα της είχε πεθάνει. 
Η Πασχαλιά δεν είχε πια κανέναν στον κόσμο ν’ αγαπήσει ούτε 
κανέναν που να την αγαπά. Πέντε χρόνια τώρα που βρισκόταν 
σ’ αυτήν την κατάντια, ήταν αξιολύπητο πλάσμα η Πανώρια. 
Ήταν μόνη της, έρημη στον κόσμο, την έδειχναν όλοι με το δά-
χτυλο, τη γιουχάιζαν στον δρόμο, την έδερναν οι αστυνομικοί, 
την κορόιδευαν τα παιδιά τα κουρελιάρικα.

»Κι ύστερα έγινε είκοσι χρονών. Τα είκοσι χρόνια είναι γε-
ράματα για τις γυναίκες της αμαρτίας. Η παραστρατημένη ζωή 
άρχισε να μην της δίνει περισσότερα κέρδη απ’ όσα άλλοτε 
οι κούκλες. Με κάθε ρυτίδα που της έβγαινε, χανόταν κι ένα 
τάλιρο. Ο χειμώνας τής ξανάγινε τσουχτερός, τα ξύλα όλο και 
λιγόστευαν απ’ τη σταχτογωνιά και το ψωμί απ’ την ντουλάπα.

»Δεν μπορούσε πια να δουλέψει, γιατί με το να γίνει ακό-
λαστη έγινε και τεμπέλα, κι υπόφερνε πολύ περισσότερο, γιατί 
με το να γίνει τεμπέλα έγινε κι ακόλαστη. Κάπως έτσι τουλάχι-
στον εξηγεί ο κ. εφημέριος του Σαιν Ρεμύ για ποιο λόγο αυτές 
οι γυναίκες κρυώνουν και πεινούν περισσότερο απ’ τις άλλες 
φτωχές όταν γεράσουν.
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— Καλά, και οι γύφτισσες; παρατήρησε η Γερβασία.
— Μια στιγμή, Γερβασία! είπε η Ουντάρντα, που πρόσεχε 

λιγότερο ανυπόμονα. Τι θα έμενε για το τέλος, αν τα μαθαίναμε 
όλα εξαρχής; Συνέχισε, σε παρακαλώ, Μαγιέτα. Ω, την άμοιρη 
την Πανώρια!

Η Μαγιέτα εξακολούθησε:
— Ήταν, λοιπόν, πολύ θλιμμένη, πολύ κακορίζικη και τα μά-

γουλά της όλο βαθούλωναν από τα δάκρυα. Αλλά μες στην 
ντροπή και στην ανεμυαλιά και στην ερημιά της, της φαινόταν 
πως θα ήταν λιγότερο ντροπιασμένη κι ανέμυαλη κι έρημη, αν 
είχε στον κόσμο κάτι ή κάποιον που να το αγαπούσε και να την 
αγαπούσε. Κι αυτό έπρεπε να ’ναι ένα παιδί, γιατί μονάχα ένα 
παιδί μπορούσε να είναι αθώο γι’ αυτόν τον σκοπό.

»Αυτό το κατάλαβε αφού δοκίμασε ν’ αγαπήσει έναν κλέ-
φτη, τον μόνο άντρα που μπορούσε πια να τη θέλει. Αλλά σε 
λίγον καιρό παρατήρησε πως κι ο κλέφτης την καταφρονούσε. 
Σ’ αυτές τις γυναίκες χρειάζεται ένας εραστής ή ένα παιδί για 
να γεμίσει την καρδιά τους. Αλλιώς είναι πολύ δυστυχισμένες.

»Μην μπορώντας να έχει εραστή, συγκέντρωσε όλη της τη 
λαχτάρα στην απόχτηση ενός παιδιού, και καθώς δεν είχε πά-
ψει να είναι ευλαβική, προσευχόταν γι’ αυτό παντοτινά στον 
Πανάγαθο. Ο Πανάγαθος, λοιπόν, τη λυπήθηκε και της χάρισε 
ένα κοριτσάκι.

»Δεν μπορώ να σας παραστήσω τη χαρά της. Ήταν ένα τρελό 
ξέσπασμα από δάκρυα, χάδια και φιλιά. Βύζαξε η ίδια το παιδί 
της, του έκανε σπάργανα με την κουβέρτα της, τη μοναδική που 
είχε για να σκεπάζεται, και δεν ένιωθε πια ούτε το κρύο ούτε 
την πείνα.

»Ξανάγινε ωραία. Έγινε τώρα μικρομάνα. Ξανάρχισε η ερ-
γολαβία, ξαναπήγαιναν να ιδούν την Πανώρια, ξαναβρήκε μου-
στερήδες για την πραμάτεια της, κι απ’ όλες αυτές τις βρομο-
δουλειές έφτιανε μωρουδίστικα και σκουφίτσες και σαλιάρες και 
δαντελένια ζιπούνια κι ατλαζωτούς μπερέδες, χωρίς να σκεφτεί 
να ξαναπάρει μια κουβέρτα για τον εαυτό της. — Ε, Στάθη! Σου 
είπα να μην τρως την κουλούρα.
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»Η μικρή Αγνή –αυτό το όνομα είχε το παιδί, όνομα βαφτι-
στικό, γιατί επώνυμο ήταν καιρός που δεν είχε πια η Πανώ-
ρια–, η μικρή λοιπόν ήταν φασκιωμένη με κορδέλες και κεντίδια 
καλύτερα κι από μια βασιλοκόρη! Κοντά στ’ άλλα, είχε κι ένα 
ζευγάρι παπουτσάκια! Τέτοια παπουτσάκια δεν είχε σίγουρα 
ούτε ο βασιλιάς Λουδοβίκος 11ος!

»Της τα είχε ράψει και κεντήσει η ίδια η μητέρα της, είχε 
βάλει σ’ αυτά όλη την τέχνη απ’ τις κούκλες κι όλα τα πλου-
μπίδια που είχε στο φόρεμά της η Κυρά η Παναγιά. Ήταν τα 
πιο μικροκαμωμένα τριανταφυλλιά παπούτσια που μπορούσε 
κανένας να ιδεί. Στο μάκρος μόλις έφταναν το δάχτυλό μου κι 
έπρεπε να ιδείς τα ποδαράκια της μικρούλας να βγαίνουν από 
κει για να πιστέψεις πως μπόρεσαν να μπουν.

»Είναι αλήθεια πως αυτά τα ποδαράκια ήταν τόσο μικρά, 
τόσο όμορφα, τόσο ρόδινα, πιο ρόδινα κι από το ατλάζι των 
παπουτσιών της! Όταν θ’ αποχτήσεις παιδιά, Ουντάρντα, τότε 
θα ιδείς πως δεν υπάρχει τίποτε ωραιότερο απ’ τα ποδαράκια 
και τα χεράκια τους.

— Αυτό γυρεύω κι εγώ, είπε η Ουντάρντα αναστενάζοντας, 
αλλά καρτερώ πότε να γίνει το θέλημα του κυρ Αντρέα Μυνιέ.

— Έπειτα, εξακολούθησε η Μαγιέτα, το παιδί της Πασχαλιάς 
δεν είχε μόνο τα πόδια του όμορφα. Το είδα όταν ήταν τέσσερω 
μηνώ. Σωστό αγγελούδι! Είχε μάτια μεγαλύτερα απ’ το στόμα. 
Και πανέμορφα μαύρα λεπτά μαλλιά, που σγούραιναν κιόλας 
από τότε. Θα γινόταν αυτή μια σπουδαία μελαχρινή στα δεκάξι 
της χρόνια!

»Η μητέρα της ξετρελαινόταν μαζί της περισσότερο από μέρα 
σε μέρα. Τη χάιδευε, τη φιλούσε, τη γαργάλιζε, την έπλενε, τη 
στόλιζε, την τάιζε. Είχε ξεμυαλιστεί μαζί της κι όλο ευχαρι-
στούσε τον Θεό. Προπάντων τα ωραία της ρόδινα πόδια ήταν 
γι’ αυτήν ένας θαυμασμός ατέλειωτος, ένα παραλήρημα χαράς!

»Είχε πάντα κολλημένα τα χείλη απάνω τους και δε χόρταινε 
να τα βλέπει τόσο μικρούλια. Τα έβαζε μες στα παπουτσάκια, 
τα έβγαζε, τ’ αποθαύμαζε, τα καμάρωνε, τα κοιτούσε που έφεγ-
γαν στο φως, λυπόταν να τα μάθει να περπατούν απάνω στο 
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κρεβάτι και μπορούσε να περάσει όλη τη ζωή της γονατιστή 
ποδένοντας και ξεποδένοντας αυτά τα πόδια σαν να ήταν του 
μικρού Χριστού.

— Καλά κι όμορφα είν’ αυτά που μολογάς, είπε σιγά η Γερ-
βασία. Μα πού είναι οι γύφτοι;

— Να τοι! αποκρίθηκε η Μαγιέτα. Μια μέρα έφτασαν στο 
Ρέιμς κάτι πλανόδιοι ιππότες πολύ παράξενοι. Ήταν ζητιάνοι 
κι αλήτες που τριγύριζαν τον κόσμο έχοντας επικεφαλής τον 
ρήγα και τους αρχόντους τους. Ήταν λιοκαμένοι, με κατάσγουρα 
μαλλιά κι ασημένια σκουλαρίκια στ’ αυτιά τους.

»Οι γυναίκες ήταν ακόμα πιο άσχημες από τους άντρες. Εί-
χαν πρόσωπο πιο μαυριδερό και πάντα ξέσκεπο, ένα παλιοφού-
στανο στο κορμί τους, μια λινάτσα πλεγμένη με σκοινιά ριχτή 
πάνω στην πλάτη τους, και τα μαλλιά απολυτά σαν αλογονουρά. 
Τα παιδιά που σβαρνιόνταν στα πόδια τους θα τρόμαζαν και 
πιθήκους.

»Ένα λεφούσι αβάφτιστοι. Κι όλοι αυτοί έρχονταν ολόισα 
απ’ τα βάθη της Αιγύπτου στο Ρέιμς, μέσω Πολωνίας. Ο πάπας 
τούς είχε ξομολογήσει, όπως έλεγαν, και τους έβαλε κανόνα 
να σεργιανούν στον ντουνιά εφτά χρόνια στη σειρά, χωρίς να 
κοιμούνται σε κρεβάτια.

»Τους έλεγαν ξαγορεμένους κι έζεχναν. Φαίνεται πως άλλοτε 
ήταν ειδωλολάτρες, γιατί πίστευαν στον Δία και γύρευαν δέκα 
γερά φράγκα από κάθε αρχιεπίσκοπο, επίσκοπο και ηγούμενο 
με πατερίτσα και μίτρα. Αυτό τούς το επέτρεπε ένα βουλοχάρτι 
του πάπα.

»Ήρθαν, λοιπόν, στο Ρέιμς για να πούνε τη μοίρα εξ ονόματος 
του βασιλιά του Αλτζεριού και του αυτοκράτορα της Γερμανίας. 
Καταλαβαίνετε πως δε χρειαζόταν τίποτε παραπάνω για να 
τους αποκλείσουν την είσοδο στην πόλη. Τότε όλο το λεφούσι 
κατασκήνωσε χωρίς κακοφανισμό κοντά στην πύλη του Μπραιν, 
εκεί στο ψήλωμα όπου είναι ένας μύλος, δίπλα στ’ ανοίγματα 
των παλιών ορυχείων κιμωλίας.

»Τότε ξεσηκώθηκαν όλοι από το Ρέιμς, ποιος να τους πρωτο-
δεί. Κοιτούσαν την απαλάμη σου και σου προφήτευαν τα χίλια 
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μύρια. Ήταν ικανοί να προμαντέψουν στον Ιούδα πως θα γίνει 
πάπας! Ωστόσο κυκλοφορούσαν γι’ αυτούς κακές διαδόσεις, πως 
έκλεβαν παιδιά, κι άρπαζαν βαλάντια κι έτρωγαν ανθρωπινό 
κρέας. Οι γνωστικοί άνθρωποι έλεγαν στους άμυαλους: «Μην 
πάτε», αλλά πήγαιναν κι οι ίδιοι κρυφά. Είχαν ξετρελαθεί, λοι-
πόν, όλοι.

Η Πασχαλιά με το κοριτσάκι της.
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»Η αλήθεια είναι πως έλεγαν πράματα που να σαστίσει κι 
ένας καρδινάλιος. Οι μανάδες πανηγύριζαν για τα παιδιά τους 
από τότε που οι γύφτισσες είχαν διαβάσει στο χέρι τους πρά-
ματα και θάματα, γραμμένα εκεί αράπικα και τούρκικα. Της 
μιας θα γινόταν αυτοκράτορας, της άλλης πάπας, της άλλης 
πολέμαρχος.

»Η φτωχή Πανώρια κυριεύτηκε κι αυτή από περιέργεια. 
Θέλησε να μάθει το ριζικό της, αν η κορούλα της θα γινόταν μια 
μέρα ρήγισσα της Αρμενιάς ή τίποτ’ άλλο. Την πήρε, λοιπόν, 
και την πήγε στους γύφτους. Και δώσ’ του, οι γύφτισσες, να 
θαυμάζουν τη μικρή και να τη χαϊδεύουν και να τη φιλούν με τα 
μαύρα τους στόματα και να μένουν εκστατικές μπρος στο χε-
ράκι της, για μεγάλη χαρά –αλίμονο– της μητέρας. Καμάρωναν 
προπαντός τα ωραία της πόδια και τα ωραία της παπούτσια.

»Η μικρή δεν ήταν ακόμα ούτ’ ενός χρόνου. Έβγαζε φωνού-
λες, γελούσε στη μάνα της τρελούτσικα, ήταν παχουλή και ολο-
στρόγγυλη κι είχε χίλια δυο χαριτωμένα καμώματα αγγελουδιών 
του παραδείσου. Τρόμαξε πολύ απ’ τις τσιγγάνες κι έκλαψε. 
Μα η μητέρα της τη γέμισε φιλιά κι έφυγε ενθουσιασμένη απ’ 
την καλοτυχιά που πρόβλεψαν οι μάντισσες για την Αγνή της. 
Θα γινόταν μια καλλονή, μια νεράιδα, μια βασίλισσα.

»Γύρισε, λοιπόν, στη χαμοκέλα της, στην οδό Σκυλοδουλειάς, 
πολύ περήφανη που έφερνε μαζί της μια μελλοντική βασίλισ-
σα. Την άλλη μέρα επωφελήθηκε από μια στιγμή που η μικρή 
κοιμόταν στο κρεβάτι της –γιατί την έβανε πάντα να πλαγιάζει 
μαζί της–, άφησε αθόρυβα την πόρτα της μισάνοιχτη κι έτρεξε 
σε μια γειτόνισσά της στην οδό Στεγνώματος Ρούχων για να της 
διηγηθεί πως θα ερχόταν μια μέρα που η κόρη της η Αγνή θα 
σερβιριζόταν στο τραπέζι απ’ τον βασιλιά της Αγγλίας και τον 
αρχιδούκα της Αιθιοπίας, και πλήθος άλλα απίστευτα.

»Στον γυρισμό της, επειδή δεν άκουσε φωνές ανεβαίνοντας 
τη σκάλα, είπε μέσα της: Μπράβο! Η μικρή κοιμάται ακόμα... 
Βρήκε την πόρτα της πολύ ανοιχτότερη απ’ όσο την είχε αφήσει. 
Ωστόσο μπήκε μέσα, η δύστυχη μητέρα, κι έτρεξε στο κρεβάτι...

»Η μικρή έλειπε από κει! Η θέση της ήταν αδειανή. Δεν είχε 
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απομείνει τίποτε απ’ το παιδί, παρά μόνο τα ωραία της πα-
πουτσάκια. Πετάχτηκε έξω από το δωμάτιο, από κει βρέθηκε 
στον πάτο από τη σκάλα κι άρχισε να χτυπάει το κεφάλι της 
στα ντουβάρια σκούζοντας:

»— Το παιδί μου! Ποιος έχει το παιδί μου; Ποιος μου πήρε 
το παιδί;

»O δρόμος ήταν έρημος, το σπίτι παράμερο. Κανένας δεν 
ήξερε να της πει τίποτε. Έτρεξε στην πόλη, έψαξε σ’ όλους τους 
δρόμους, σεργιάνισε εδώ κι εκεί ολόκληρη την ημέρα, τρελή, 
αλλοπαρμένη, τρομερή, μυρίζοντας τις πόρτες και τα παράθυρα 
σαν ένα αγρίμι που έχασε τα μικρά του.

»Ήταν λαχανιασμένη, αναμαλλιάρα, φοβερή στο θώρι, και 
στα μάτια της είχε μια φλόγα που στέγνωσε τα δάκρυα. Στα-
ματούσε τους διαβάτες και ξεφώνιζε:

»— Την κόρη μου! Το κορίτσι μου! Τ’ όμορφο κοριτσάκι 
μου! Όποιος μου φέρει πίσω την κόρη μου, θα γίνω δούλα του, 
δούλα του σκυλιού του, θα του δώσω να φάει την καρδιά μου, 
αν τη θέλει.

»Αντάμωσε τον εφημέριο του Σαιν Ρεμύ και του είπε:
»— Δέσποτα, δώσ’ μου πίσω το παιδί μου και θα σου ορ-

γώσω τη γη με τα νύχια μου!
»Ήταν σπαραγμός καρδιάς, Ουντάρντα. Κι είδα έναν πολύ 

άπονο άνθρωπο, τον μοναστηριακό επίτροπο Πονς Λακάμπρ, 
να κλαίει. Αχ, τη δύστυχη μητέρα! Το βράδυ γύρισε σπίτι της.

»Όταν έλειπε αυτή, μια γειτόνισσα είχε δει δυο γύφτισσες 
ν’ ανεβαίνουν κρυφά μ’ έναν μπόγο στα χέρια τους κι έπειτα 
να ξανακατεβαίνουν, αφού έκλεισαν την πόρτα, και να φεύγουν 
τρεχάτες. Ύστερ’ απ’ την αναχώρησή τους ακούγονταν στο σπίτι 
της Πασχαλιάς κάτι σαν σκουξίματα παιδιού. Η μητέρα ανα-
γάλλιασε ως τα φυλλοκάρδια της, ανέβηκε απάνω σαν να ’χε 
φτερά, τράνταξε την πόρτα σαν να τη βαρούσε κανένα κανόνι 
και μπήκε μέσα...

»Κάτι το απαίσιο, Ουντάρντα! Αντί για τη χαριτωμένη της 
Αγνή, την τόσο ροδοκόκκινη και δροσερή, που ήταν σαν ένα 
δώρο απ’ τον Θεό, σερνόταν νιαουρίζοντας στο πάτωμα ένα 
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μικρό τέρας, κακόθωρο, κουτσό, μονόφθαλμο, παρασάνταλο. Η 
δύστυχη έκρυψε το πρόσωπό της με φρίκη.

»— Οϊμέ! είπε. Μήπως οι μάγισσες μεταμόρφωσαν την κόρη 
μου σ’ αυτό το σκιάχτρο;

»Βιάστηκαν ν’ απομακρύνουν το μικρό κουτσοπόδαρο. Αν τ’ 
άφηναν εκεί, θα την τρέλαινε. Ήταν ένα παρασημειωμένο παιδί 
κάποιας γύφτισσας που είχε πλαγιάσει με τον διάβολο. Φαινό-
ταν ως τέσσαρω χρονώ απάνω κάτω και μιλούσε μια γλώσσα 
που δεν ήταν ανθρωπινή: κάτι λόγια χωρίς νόημα.

»Η Πανώρια ρίχτηκε απάνω στο μικρό παπούτσι, το μόνο 
που της σώθηκε απ’ το αγαπημένο της πλάσμα. Έμεινε ακίνητη, 
άφωνη, χωρίς πνοή τόση ώρα, που πίστεψαν πως ήταν πεθαμένη. 
Ξαφνικά τρεμούλιασε σύγκορμη, σκέπασε το θυμητάρι της με 
λυσσασμένα φιλιά και αναλύθηκε σ’ αναφιλητά σαν να έμελλε 
να πλαντάξει η καρδιά της. Σε βεβαιώνω πως κλαίγαμε κι εμείς 
οι άλλες μαζί.

»— Αχ, κοπελίτσα μου! έλεγε. Όμορφο κοριτσάκι μου! Πού 
είσαι τάχα;

»Μας σπάραζε τα σωθικά. Κλαίω ακόμα που το συλλογιέμαι. 
Τα παιδιά μας, ξέρετε, είναι το μεδούλι απ’ τα κόκαλά μας. 
— Καλέ μου Στάθη! Είσαι τόσο έμορφος! Δεν φαντάζεστε τι 
νόστιμος που είναι! Χτες μου έλεγε: Εγώ θα γίνω χωροφύλακας! 
Σταθούλη μου! Αν σ’ έχανα!

»Η Πανώρια, λοιπόν, σηκώθηκε μονομιάς κι άρχισε να τρέχει 
μέσα στο Ρέιμς φωνάζοντας:

»— Στην κατασκήνωση των γύφτων! Στην κατασκήνωση των 
γύφτων! Εμπρός, να κάψουμε τις μάγισσες!

»Αλλά οι γύφτοι είχαν φύγει. Ήταν νύχτα κατάμαυρη. Δεν 
μπόρεσαν να τους κυνηγήσουν. Μόνο την άλλη μέρα, δυο λεύ-
γες έξω από το Ρέιμς, σ’ ένα δάσος από ρείκια, ανάμεσα στον 
Διακονιάρη και στις Καναβότουφες, βρήκαν απομεινάρια μιας 
μεγάλης φωτιάς, μερικές κορδέλες που ανήκαν στο παιδί της 
Πασχαλιάς, κάτι σταγόνες από αίμα και γιδοκακαράντζες.

»Η νύχτα που είχε περάσει, ήταν ίσα ίσα σαββατόβραδο. 
Δεν τους έμενε πια καμιά αμφιβολία πως οι γύφτοι είχαν κάμει 
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δαιμονική τελετή εκεί μέσα στα ρείκια και είχαν κατασπαράξει 
το παιδί συντροφεμένοι από τον Βελζεβούλ, όπως το συνηθίζουν 
οι άπιστοι.

»Όταν η Πανώρια έμαθε αυτό το φριχτό μαντάτο, δεν έκλα-
ψε. Σάλεψε τα χείλη της σαν να ’θελε να μιλήσει, αλλά δεν 
μπόρεσε. Την άλλη μέρα τα μαλλιά της είχαν γίνει ψαρά. Την 
παράλλη εξαφανίστηκε».

— Αυτή είν’ αληθινά μια φοβερή ιστορία που θα ’κανε κι 
έναν Βουργουνδό να κλάψει! είπε η Ουντάρντα.

— Τώρα δεν απορώ, πρόσθεσε η Γερβασία, που έχεις πάρει 
από τόσο μεγάλο φόβο τους τσιγγάνους!

— Κι έκαμες καλά, συνέχισε η Ουντάρντα, να το βάλεις στα 
πόδια πριν από λίγο με τον Στάθη σου, γιατί κι ετούτοι δω είναι 
τσιγγάνοι από την Πολωνία.

— Όχι, είπε η Γερβασία. Λένε πως έρχονται απ’ την Ισπανία 
και την Καταλωνία.

— Απ’ την Καταλωνία; Μπορεί, αποκρίθηκε η Ουντάρντα. 
Πολωνία, Καταλωνία, Βαλωνία –τις μπερδεύω πάντα αυτές τις 
τρεις επαρχίες. Το βέβαιο πάντως είναι πως είναι τσιγγάνοι.

— Και σίγουρα, πρόσθεσε η Γερβασία, έχουν αρκετά σου-
βλερά δόντια για να τρων μικρά παιδιά. Κι ούτε θα με παρα-
ξένευε αν έτρωγε λιγάκι απ’ αυτά κι η Σμεράλδα, παρ’ όλο τον 
μορφασμό των χειλιών της. Κι η άσπρη κατσίκα της να κάνει 
τέτοια πονηρεμένα τσαλίμια, που σίγουρα θα κρύβει μέσα της 
κάποιον πειρασμό.

Η Μαγιέτα βάδιζε αμίλητη. Ήταν βυθισμένη σε κείνη τη συλ-
λογή που κατά έναν τρόπο αποτελεί την προέκταση μιας οδυ-
νηρής αφήγησης και που δεν σταματάει παρά αφού μεταδώσει 
τον κλονισμό, από δόνηση σε δόνηση, ως τις έσχατες ίνες της 
καρδιάς.

Στο μεταξύ, της μίλησε η Γερβασία:
— Και δε μαθεύτηκε τι απόγινε η Πανώρια;
H Mαγιέτα δεν απάντησε. Η Γερβασία επανέλαβε την ερώτησή 

της κουνώντας της το μπράτσο και καλώντας την στ’ όνομά της. 
Η Μαγιέτα φάνηκε σαν να ξυπνούσε απ’ τους λογισμούς της.



Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ - ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΤΟ 329

— Τι απόγινε η Πανώρια; είπε επαναλαμβάνοντας τα λόγια 
που είχαν αποτυπωθεί πρόσφατα στ’ αυτιά της. Έπειτα, κατα-
βάλλοντας προσπάθεια να συγκεντρώσει την προσοχή της στο 
νόημα των λόγων της: — Α, εξακολούθησε, δεν ξαναμάθαμε 
τίποτε.

Και πρόσθεσε έπειτ’ από παύση:
— Άλλοι είπαν πως την είδαν να βγαίνει απ’ το Ρέιμς το 

σουρούπωμα απ’ την πύλη. Ένας φτωχός βρήκε τον χρυσό της 
σταυρό κρεμασμένο στον πέτρινο σταυρό, εκεί στο πλάτωμα 
όπου γίνεται η εμποροπανήγυρη. Αυτό το στολίδι την είχε κα-
ταστρέψει στα 61. Ήταν δώρο απ’ τον ωραίο υποκόμητα Κορ-
μοντρέιγ, τον πρώτο εραστή της. Η Πασχαλιά δεν θέλησε ποτέ 
να το αποχωριστεί, παρ’ όλη την κακομοιριά της. Το αγαπούσε 
σαν την ίδια τη ζωή της. Γι’ αυτό, όταν βρήκαμε παρατημένο 
εκείνον τον σταυρό, πιστέψαμε όλες μας πως είχε πεθάνει. Στο 
μεταξύ, κάτι άνθρωποι απ’ την ταβέρνα Καυχησιάρηδες είπαν 
πως την είδαν να τραβάει στον δρόμο για το Παρίσι βαδίζοντας 
ξυπόλυτη απάνω στα χαλίκια. Μα τότε έπρεπε να είχε βγει 
απ’ την πύλη Βελ, που αυτό δεν συμφωνεί με τα παραπάνω. 
Ή, καλύτερα, πιστεύω πως βγήκε απ’ την πύλη Βελ, μα βγήκε 
κι απ’ τη ζωή μαζί.

— Δε σε καταλαβαίνω, είπε η Γερβασία.
— Η Βελ, εξήγησε η Μαγιέτα μ’ ένα μελαγχολικό χαμόγελο, 

είναι το ποτάμι.
— Την άμοιρη Πανώρια! είπε η Ουντάρντα ανατριχιάζοντας. 

Πνίγηκε λοιπόν;
— Ναι, πνίγηκε, απάντησε η Μαγιέτα. Ποιος να το ’λεγε στον 

καλό μπαρμπα-Γκυμπερντώ, όταν περνούσε το ρέμα κάτω απ’ 
τη γέφυρα Τενκέ τραγουδώντας μες στη βάρκα του, πως μια 
μέρα θα περνούσε κάτω απ’ τη γέφυρα κι η αγαπημένη μικρή 
του Πασχαλιά, μα χωρίς τραγούδια και πλεούμενα;

— Και το μικρό παπούτσι; ρώτησε η Γερβασία.
— Χάθηκε κι αυτό μαζί με τη μητέρα, αποκρίθηκε η Μαγιέτα.
— Το άμοιρο παπουτσάκι! είπε η Ουντάρντα.
Η Ουντάρντα, εύσωμη και ευαίσθητη γυναίκα, θα ευχαρι-
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στιόταν πολύ ν’ αναστενάξει συντροφιά με τη Μαγιέτα. Μα 
η Γερβασία, πιο περίεργη απ’ αυτήν, δεν είχε αποσώσει τις 
ερωτήσεις της.

— Και το τέρας; είπε άξαφνα στη Μαγιέτα.
— Ποιο τέρας; ρώτησε αυτή.
— Εκείνο το γυφτόπιασμα που άφησαν οι μάγισσες στο σπίτι 

της Πανώριας αντί για την κόρη της! Τι το κάματε; Ελπίζω να 
το πνίξατε κι αυτό.

— Καθόλου, απάντησε η Μαγιέτα.
— Τι! Το κάψατε μήπως; Αληθινά, αυτό θα ήταν το πιο σω-

στό. Παιδί μάγισσας!
— Ούτε το ένα ούτε το άλλο, Γερβασία. Για το γυφτόπαιδο 

ενδιαφέρθηκε ο σεβασμιότατος αρχιεπίσκοπος, το ξόρκισε, το 
ευλόγησε, του έβγαλε προσεχτικά τον διάβολο μέσ’ απ’ το κορμί 
του και το έστειλε στο Παρίσι για να το αφήσουν στην Παναγία 
των Παρισίων στην ξύλινη θήκη, ως έκθετο.

— Αυτοί οι δεσποτάδες! μουρμούρισε η Γερβασία. Επειδή 
είναι πολύξεροι, δεν κάνουν τίποτα σαν τους άλλους. Για σκέψου 
λιγάκι, Ουντάρντα, να βάνει τον διάβολο στη θήκη για τα έκθε-
τα μωρά! Γιατί ήταν διάβολος αυτό το μικρό τέρας. Ε, λοιπόν, 
Μαγιέτα, τι έγινε ύστερα στο Παρίσι; Πιστεύω πως κανένας 
ψυχόπονος άνθρωπος δεν το θέλησε.

— Δεν ξέρω, αποκρίθηκε η γυναίκα του Ρέιμς. Εκείνον τον 
καιρό ίσα ίσα ο άντρας μου αγόρασε το συμβολαιογραφείο του 
Μπερρύ, δυο λεύγες έξω από την πόλη, και δεν ασχοληθήκαμε 
πια μ’ αυτήν την ιστορία. Εκτός αυτού, μπρος απ’ το Μπερρύ 
βρίσκονται δυο βουναλάκια που κρύβουν απ’ τα μάτια μας τα 
καμπαναριά της μητρόπολης του Ρέιμς.

Ενώ μιλούσα έτσι, οι τρεις καλές αστές είχαν φτάσει στην 
πλατεία της Γρέβης. Καθώς ήταν απορροφημένες, είχαν περάσει 
χωρίς να σταματήσουν μπροστά στο δημόσιο ευχολόγιο του 
πύργου του Ρολάνδου και τραβούσαν μηχανικά προς το στρε-
βλωτήριο, γύρω απ’ το οποίο ογκωνόταν το πλήθος από στιγμή 
σε στιγμή. Το θέαμα που τραβούσε εκεί τα μάτια ολουνών, ίσως 
θα τις έκανε να ξεχάσουν ολωσδιόλου την Ποντικότρυπα και 
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τη στάση που σκόπευαν να κάμουν εκεί, αν ο στρουμπουλός 
εξάχρονος Στάθης που τραβούσε η Μαγιέτα απ’ το χέρι δεν 
τους θύμιζε άξαφνα το πράγμα.

— Μητέρα, είπε σαν να τον πληροφόρησε κάποιο ένστικτο 
πως η Ποντικότρυπα ήταν πίσω του πια, μπορώ τώρα να φάω 
την μπουγάτσα;

Αν ο Στάθης ήταν πιο επιτήδειος, δηλαδή λιγότερο λαίμαρ-
γος, θα περίμενε κάμποσο ακόμα, και μόνο στον γυρισμό τους, 
στο Πανεπιστήμιο πια, στο σπίτι του κυρ Αντρέα Μυνιέ, στην 
οδό Δέσποινας της Βαλεντίας, όταν θα είχαν παρεμβληθεί οι 
δυο καμπές του Σηκουάνα και οι πέντε γέφυρες του Άστεως 
ανάμεσα στην Ποντικότρυπα και στο πρόσφορο, μόνο τότε θ’ 
αποτολμούσε δειλά την ερώτηση: «Μητέρα, μπορώ να φάω την 
μπουγάτσα;».

H ίδια τούτη ερώτηση, απερίσκεπτη τη στιγμή που την ξε-
στόμισε ο Στάθης, ξύπνησε την προσοχή της Μαγιέτας.

— Αλήθεια, αναφώνησε αυτή, ξεχάσαμε την ερημίτισσα! Δείξ-
τε μου πού είναι αυτή η Ποντικότρυπα για να πάω την μπου-
γάτσα μου.

— Αμέσως κιόλας, είπε η Ουντάρντα. Αυτό είναι ψυχικό.
Μα ο Στάθης δε συμφωνούσε.
— Πάει το πρόσφορό μου! είπε ταλαντεύοντας το κεφάλι 

ώστε ν’ αγγίξουν τ’ αυτιά του διαδοχικά στους δυο ώμους του, 
πράγμα που σε παρόμοια περίσταση αποτελεί ένδειξη εσχάτης 
δυσαρέσκειας.

Οι τρεις γυναίκες ξαναγύρισαν πίσω και, όταν έφτασαν κοντά 
στο κτίριο του πύργου του Ρολάνδου, η Ουντάρντα είπε στις 
δυο άλλες:

— Δεν πρέπει να κοιτάξουμε κι οι τρεις μαζί απ’ το άνοιγμα, 
για να μη σκιάξουμε την καλόγρια. Εσείς οι δυο κάντε πως 
διαβάζετε στο ευχολόγιο, ενώ εγώ θα χώσω τη μύτη μου στον 
φεγγίτη. Η καλόγρια με γνωρίζει λιγάκι. Θα σας ειδοποιήσω 
πότε μπορείτε να ’ρθείτε.

Πλησίασε μόνη της στον φεγγίτη. Τη στιγμή που εισχώρη-
σε μέσα η ματιά της, μια βαθιά συμπόνια απεικονίστηκε στο 
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πρόσωπό της και η χαρούμενη κι άδολη φυσιογνωμία της άλ-
λαξε τόσο απότομα έκφραση και χροιά, σαν να είχε μεταπέσει 
από μια αχτίδα ήλιου σε μια αχτίδα φεγγαριού. Το μάτι της 
έγινε υγρό και το στόμα της συσπάστηκε σαν όταν πρόκειται 
να κλάψει κανείς. Έπειτ’ από λίγο έβαλε το δάχτυλο στα χείλη 
της κι έγνεψε στη Μαγιέτα να πάει να ιδεί.

Η Μαγιέτα πήγε συγκινημένη, αμίλητη κι ακροπατώντας, 
όπως όταν ζυγώνει κανείς σε κρεβάτι ετοιμοθάνατου.

Ήταν πραγματικά θλιβερό θέαμα αυτό που παρουσιαζόταν 
στα μάτια των δυο γυναικών, καθώς κοίταζαν χωρίς να σαλεύουν 
ούτε ν’ ανασαίνουν στο περίφραχτο άνοιγμα της Ποντικότρυπας.

Το κελί εκείνο ήταν στενό, περισσότερο φαρδύ παρά μακρύ, 
θολωτό, και κοιταγμένο εσωτερικά έμοιαζε αρκετά με το κοίλω-
μα μιας μεγάλης δεσποτικής μίτρας. Στο γυμνό πλακόστρωτο 
που αποτελούσε το πάτωμα, σε μιαν άκρη, ήταν καθισμένη, ή 
μάλλον κουβαριασμένη μια γυναίκα. Το σαγόνι της ακουμπούσε 
στα γόνατα, που τα δυο σταυρωμένα της μπράτσα τα έσφιγγαν 
δυνατά πάνω στο στήθος.

Έτσι μαζεμένη στον εαυτό της, ντυμένη ένα σκούρο σάκο 
που σκέπαζε όλο το κορμί της με πλατιές πτυχές, με τα μα-
κριά ψαρά μαλλιά της τα κατεβασμένα από μπρος έτσι που 
να της σκεπάζουν το πρόσωπο φτάνοντας ίσαμε τα πόδια, δεν 
εμφάνιζε με το πρώτο παρά ένα παράξενο σχήμα που ξεχώριζε 
στο σκοτεινό βάθος του κελιού, ένα είδος μαυριδερού τριγώνου 
που το αντίφεγγο της μέρας, το ερχόμενο απ’ το άνοιγμα, το 
ξέκοβε απότομα σε δυο αποχρώσεις, τη μια σκοτεινή και την 
άλλη φωτεινή.

Ήταν ένα από τα φάσματα τα μισό σκιά και μισό φως, σαν 
αυτά που βλέπει κανείς στα όνειρά του, ή στα απίθανα έργα 
του Γκόγια, τα ωχρά, ακίνητα, πένθιμα, που είναι γονατιστά 
σ’ έναν τάφο ή ακουμπούν στο κιγκλίδωμα της φυλακής. Δεν 
ήταν ούτε γυναίκα, ούτε άντρας, ούτε ζωντανό πλάσμα, ούτε 
ορισμένο σχήμα. Ήταν μια φιγούρα, ένα είδος οπτασίας όπου 
διασταυρώνονταν το πραγματικό με το φανταστικό, όπως η 
σκιά με το φως.



Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ - ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΤΟ 333

Κάτω απ’ τα μαλλιά τα ξεχυμένα ως τη γη, μόλις διακρίνο-
νταν μια κατατομή αδυνατισμένη κι αυστηρή. Το φόρεμά της 
μόλις άφηνε να ξεπροβάλει η άκρη ενός ξυπόλυτου ποδιού, που 
μαζευόταν απάνω στο τραχύ και παγερό πλακόστρωτο. Το λι-
γοστό ανθρώπινο σχήμα που μισόβλεπε κανείς κάτω από αυτό 
το ντύμα, προκαλούσε ανατριχίλα.

Αυτή η φιγούρα που φαινόταν σαν συγκολλημένη στις πλά-
κες, δεν έδειχνε να ’χει ούτε κίνηση, ούτε λογισμό, ούτε ανάσα. 
Κάτω απ’ τον ψιλό πάνινο σάκο της, Γενάρη μήνα, σωριασμένη 
γυμνή σ’ ένα πέτρινο δάπεδο, χωρίς φωτιά, στη σκοτεινιά ενός 
μπουντρουμιού που ο λοξός φεγγίτης του δεν άφηνε να φτάσει 
απέξω παρά μόνο ο βοριάς και ποτέ ο ήλιος, δεν φαινόταν 
καθόλου να πονεί, ούτε καν να αισθάνεται. Θα ’λεγες πως είχε 
γίνει κι αυτή πέτρα μαζί με την ειρκτή, κρούσταλλο μαζί με την 
εποχή. Τα χέρια της ήταν ενωμένα, τα μάτια της ήταν σβησμένα. 
Με την πρώτη ματιά θα την έπαιρνες για φάσμα, με τη δεύτερη 
για άγαλμα.

Ωστόσο, από καιρό σε καιρό, τα μελανιασμένα χείλη της 
μισάνοιγαν σε μια πνοή και τρεμούλιαζαν, αλλά τόσο άψυχα 
και τόσο μηχανικά, σαν φύλλα που μόλις σαλεύουν στον άνεμο.

Στο μεταξύ, από τα σκυθρωπά της μάτια ξέφευγε ένα βλέμ-
μα, ένα βλέμμα ανείπωτο, βαθύ, πένθιμο, ακλόνητο, καρφωμένο 
αδιάκοπα σε μια γωνιά του κελιού που δεν φαινόταν απ’ έξω, 
ένα βλέμμα που λες και συγκέντρωνε όλους τους σκοτεινούς 
λογισμούς αυτής της ανέλπιδης ψυχής σ’ εκείνο το άγνωστο 
αντικείμενο.

Αυτή ήταν η ύπαρξη που απ’ το κατάλυμά της είχε πάρει 
το όνομα ε ρ η μ ί τ ι σ σ α  και απ’ το ντύσιμό της το όνομα 
κ α λ ό γ ρ ι α .

Οι τρεις γυναίκες (γιατ’ είχε πάει τώρα κι η Γερβασία κο-
ντά στη Μαγιέτα και στην Ουντάρντα) κοίταζαν μέσα απ’ τον 
φεγγίτη. Με το κεφάλι τους απόκλειαν το αδύνατο φως της 
ειρκτής, χωρίς η ταλαίπωρη που της το στερούσαν να φαίνεται 
πως το πρόσεχε αυτό.

— Ας μην της χαλάσουμε την ησυχία, είπε η Ουντάρντα 
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χαμηλόφωνα. Βρίσκεται σ’ έκσταση. Προσεύχεται.
Στο μεταξύ, η Μαγιέτα κοίταζε με μια ταραχή, που όλο μεγά-

λωνε, εκείνο το χλωμό, το μαραμένο κι αναμαλλιάρικο πρόσωπο 
και τα μάτια της γέμιζαν δάκρυα.

— Αυτό θα ήταν πολύ παράξενο, ψιθύρισε.
Έχωσε το κεφάλι της μέσ’ απ’ τα κάγκελα του φεγγίτη και 

κατάφερε να διεισδύσει το βλέμμα της ίσαμε τη γωνιά, όπου 
εκείνη η ταλαίπωρη είχε απερίσπαστα καρφωμένη τη ματιά της.

Όταν ξανάβγαλε το κεφάλι της απ’ τον φεγγίτη, το πρόσωπό 
της ήταν πλημμυρισμένο από δάκρυα.

— Πώς τη λέτε αυτή τη γυναίκα; ρώτησε την Ουντάρντα.
Η Ουντάρντα απάντησε:
— Τη λέμε αδελφή Γουδούλη.
— Κι εγώ, ξαναείπε η Μαγιέτα, τη λέω: Πασχαλιά ή Πανώρια.
Έπειτα, βάνοντας το δάχτυλο στο στόμα της, έγνεψε στην 

αποσβολωμένη Ουντάρντα να χώσει το κεφάλι της μες στον 
φεγγίτη και να κοιτάξει.

Η Ουντάρντα κοίταξε και είδε στη γωνιά, όπου ήταν καρφω-
μένο το βλέμμα της ερημίτισσας με τόσο επώδυνη έκφραση, ένα 
παπουτσάκι από τριανταφυλλί ατλάζι κεντημένο με χρυσάφι 
κι ασήμι.

Η Γερβασία κοίταξε κι αυτή έπειτ’ απ’ την Ουντάρντα, και 
τότε οι τρεις γυναίκες, παρατηρώντας τη δύστυχη μητέρα, άρ-
χισαν να κλαιν.

Ωστόσο, ούτε τα βλέμματά τους ούτε τα δάκρυα απόσπα-
σαν την ερημίτισσα απ’ το βύθισμά της. Τα χέρια της έμεναν 
ενωμένα, τα χείλη της αμίλητα, τα μάτια της ορθόστυλα, και 
για όποιον ήξερε την ιστορία της, εκείνο το παπουτσάκι, που 
το κοίταζε έτσι, σπάραζε την καρδιά.

Οι τρεις γυναίκες δεν είχαν ξεστομίσει ακόμα ούτε λόγο. 
Δεν τολμούσαν να μιλήσουν, ούτε καν χαμηλόφωνα. Αυτή η 
μεγάλη σιωπή, αυτός ο μεγάλος πόνος, αυτή η μεγάλη ερημιά, 
όπου είχαν εξαφανιστεί τα πάντα εκτός από ένα πράγμα, τους 
έκανε την εντύπωση ενός ιερού θυσιαστηρίου τα Χριστούγεννα 
ή το Πάσχα.
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Σώπαιναν με κατάνυξη, ήταν έτοιμες να γονατίσουν. Τους 
φαινόταν πως είχαν μπει σε μια εκκλησιά τη Μεγάλη Βδομάδα. 
Τέλος, η Γερβασία, η πιο περίεργη απ’ τις τρεις τους, επομένως 
η λιγότερο ευαίσθητη, προσπάθησε να κάμει την ερημίτισσα ν’ 
ανοίξει το στόμα της:

— Αδελφή! Αδελφή Γουδούλη!
Την έκραξε τρεις φορές, υψώνοντας κάθε φορά τη φωνή 

της. Αλλά η ερημίτισσα δεν κουνήθηκε. Ούτε μια λέξη, ούτ’ ένα 
βλέμμα, ούτ’ ένας στεναγμός, ούτ’ ένα σημείο ζωής.

Η Ουντάρντα την κάλεσε κι αυτή, με μια φωνή απαλότερη 
και πιο τρυφερή:

— Αδελφή! Αδελφή Γουδούλη!
Η ίδια σιωπή, η ίδια ακινησία.
— Παράξενη γυναίκα! αναφώνησε η Γερβασία. Αυτή δεν θα 

χαμπάριζε ούτε κανονιά!
— Ίσως είναι κουφή, είπε η Ουντάρντα αναστενάζοντας.
— Ίσως τυφλή, πρόσθεσε η Γερβασία.
— Ίσως νεκρή, παρατήρησε η Μαγιέτα.
Σίγουρα, αν η ψυχή δεν είχε εγκαταλείψει αυτό το ακίνητο, 

κοιμισμένο, ληθαργικό σώμα, τουλάχιστο θα είχε τραβηχτεί και 
κρυφτεί σε βάθος όπου δεν έφτανε η εξωτερική αντίληψη να 
το συλλάβει.

— Πρέπει, λοιπόν, ν’ αφήσουμε την μπουγάτσα στον φεγγί-
τη, είπε η Ουντάρντα. Αλλά μπορεί να την πάρει από κει κάνα 
παιδί. Πώς θα κάνουμε να την ξυπνήσουμε;

Ο Στάθης, που ως εκείνη τη στιγμή είχε ξεχαστεί κοιτώντας 
ένα καροτσάκι που το έσερνε ένα μεγαλόσωμο σκυλί και που 
πέρασε από κοντά του, πρόσεξε άξαφνα πως οι τρεις οδηγοί 
του κοίταζαν κάτι στον φεγγίτη. Τον έπιασε κι αυτόν η περι-
έργεια, ανέβηκε απάνω σ’ ένα οδόσημο, ορθώθηκε στην άκρη 
των ποδιών του και κόλλησε το στρουμπουλό τριανταφυλλί του 
πρόσωπο στο άνοιγμα φωνάζοντας:

— Μητέρα, για δέστε που βλέπω κι εγώ!
Σ’ αυτήν την παιδική φωνή, την καθάρια, τη δροσερή, την εύη-

χη, η ερημίτισσα τινάχτηκε. Γύρισε το κεφάλι της με τη μηχανική 
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κι απότομη κίνηση ενός χαλύβδινου ελατηρίου, παραμέρισε με 
τα δυο μακριά άσαρκα χέρια της τα μαλλιά απ’ το μέτωπό της 
και στύλωσε απάνω στο παιδί τα έκπληκτα, πικραμένα, ανέλ-
πιδα μάτια της. Αυτό το βλέμμα ήταν σαν αστραψιά.

— Θεέ μου! φώναξε άξαφνα κρύβοντας το κεφάλι στα γόνατά 
της, ενώ η βραχνή φωνή της φαινόταν σαν να ξέσκιζε το στήθος 
της βγαίνοντας μέσ’ απ’ αυτό. Μη μου δείχνετε τουλάχιστον τα 
παιδιά των αλλουνών.

— Καλημέρα, κυρούλα, της είπε το παιδί με σοβαρότητα.
Στο μεταξύ, εκείνος ο κλονισμός είχε, κατά έναν τρόπο, ξυ-

πνήσει την ερημίτισσα. Ένα ρίγος τη διαπέρασε σύγκορμη απ’ 
το κεφάλι ως τα πόδια, έτριξε τα δόντια της, ανασήκωσε λίγο το 
κεφάλι της και είπε σφίγγοντας τους αγκώνες στη μέση της, και 
πιάνοντας τα πόδια με τα χέρια της σαν να ήθελε να τα ζεστάνει:

— Πωπώ, κρύο που κάνει!
— Καημένη, της είπε η Ουντάρντα με πονετική φωνή, θέλεις 

λίγη φωτιά;
Εκείνη κούνησε το κεφάλι της αρνητικά.
— Τότε, εξακολούθησε η Ουντάρντα δείχνοντάς της ένα μπου-

κάλι, εδώ έχω ζαχαρόκρασο. Πιες να ζεσταθείς.
Εκείνη κούνησε ξανά το κεφάλι της, κοίταξε την Ουντάρντα 

κατάματα κι αποκρίθηκε:
— Νερό.
Η Ουντάρντα επέμενε:
— Όχι, αδελφή, δε χρειάζεσαι γεναριάτικο πιοτό. Πρέπει να 

πιεις λίγο ζαχαρωμένο κρασί και να φας αυτή την ανεβατή 
κουλούρα που ψήσαμε για σένα.

Εκείνη όμως απόθεσε την μπουγάτσα που της πρόσφερε η 
Μαγιέτα, και είπε:

— Μαύρο ψωμί.
— Τότε, είπε η Γερβασία βγάζοντας το μάλλινο σεγκούνι της, 

αυτό είν’ ένα ρούχο πιο ζεστό απ’ το δικό σου. Βάλ’ το απάνω 
στις πλάτες σου.

Εκείνη όμως αρνήθηκε τον επενδύτη, όπως είχε κάμει με το 
μπουκάλι και με την μπουγάτσα, και είπε:
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— Ένα σάκο.
— Μα πρέπει να πρόσεξες, εξακολούθησε η αγαθή Ουντάρ-

ντα, πως χτες είχαμε γιορτή.
— Το πρόσεξα, είπε η ερημίτισσα. Είναι δυο μέρες τώρα που 

δεν έχω νερό στο σταμνί μου.
Και πρόσθεσε, έπειτ’ από λίγη σιωπή:
— Όταν γιορτάζουν, με ξεχνούν. Καλά κάνουν. Γιατί να σκε-

φτούν εμένα που δεν σκέφτουμαι κανέναν; Σβησμένο κάρβουνο, 
κρύα στάχτη!

Και σαν να κουράστηκε επειδή μίλησε τόσο, άφησε το κεφάλι 
της να ξαναπέσει στα γόνατά της.

Η απλοϊκή και πονόψυχη Ουντάρντα, που νόμισε απ’ τα 
τελευταία της λόγια πως παραπονιόταν ακόμα για την ψύχρα, 
της απάντησε με αφέλεια:

— Μήπως θέλεις λίγη φωτιά;
— Φωτιά! έκαμε η καλόγρια μ’ έναν αλλόκοτο τόνο. Μήπως 

θ’ ανάψεις λίγη και για την καψερή μικρούλα που βρίσκεται 
στο χώμα εδώ και δεκαπέντε χρόνια;

Όλο το σώμα της έτρεμε, τα λόγια της δονούνταν, τα μάτια 
της έλαμπαν. Είχε ανασηκωθεί τώρα στα γόνατά της. Άξαφνα 
άπλωσε το άσπρο και λιγνό χέρι της προς το παιδί που την 
κοίταζε μ’ έκπληκτο βλέμμα:

— Πάρτε το από δω! φώναξε. Θα περάσει η τσιγγάνα!
Τότε έπεσε με τα μούτρα καταγής και το μέτωπό της χτύπη-

σε στο πλακόστρωτο με τον κρότο μιας πέτρας απάνω σ’ άλλη 
πέτρα. Οι τρεις γυναίκες την πέρασαν για πεθαμένη. Έπειτα 
όμως από λίγο αναδεύτηκε και την είδαν να μπουσουλάει απά-
νω στα γόνατα και στους αγκώνες της προς το μέρος όπου ήταν 
το μικρό παπούτσι.

Δεν τόλμησαν πια να κοιτάξουν, δεν είδαν παρακάτω, αλλ’ 
άκουσαν χίλια φιλιά και χίλιους στεναγμούς ανάμεικτους με 
κραυγές σπαραχτικές και με χτύπους υπόκωφους σαν κεφα-
λιού που σκουντάει σε ντουβάρι. Μα ύστερ’ από έναν χτύπο, 
τόσο δυνατόν ώστε συγκλόνισε και τις τρεις τους, δεν άκουσαν 
τίποτε πια.
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Πήδηξε στον φεγγίτη με μάτια αστραφτερά.

— Μπας και σκοτώθηκε; είπε η Γερβασία αποτολμώντας να 
χώσει το κεφάλι της μες στον φεγγίτη. Αδελφή! Αδελφή Γουδούλη!

— Αδελφή Γουδούλη! επανάλαβε η Ουντάρντα.
— Θεέ μου! Δε σαλεύει πια! ξαναείπε η Γερβασία. Μήπως 

είναι πεθαμένη; Γουδούλη! Γουδούλη!
Η Μαγιέτα, συγχυσμένη σε σημείο που δεν μπορούσε να 

μιλήσει, έκαμε μια προσπάθεια:
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— Σταθείτε, είπε.
Έπειτα έσκυψε στον φεγγίτη:
— Πασχαλιά! φώναξε. Πασχαλιά η Πανώρια!
Ένα παιδί που φυσάει αστόχαστα στο μισοαναμμένο φιτίλι 

μιας στράκας και τη βλέπει να σκάει μπρος στα μάτια του, δε 
θα τρόμαζε περισσότερο απ’ τη Μαγιέτα στην εντύπωση που 
προξένησε αυτό τ’ όνομα ριγμένο αιφνίδια μες στο κελί της 
αδελφής Γουδούλης.

Η ερημίτισσα ανατινάχτηκε σύγκορμη, πετάχτηκε ολόρθη 
απάνω στα γυμνά της πόδια και πήδηξε στον φεγγίτη με τα 
μάτια τόσο αστραφτερά, που η Μαγιέτα κι η Ουντάρντα κι η 
άλλη γυναίκα και το παιδί οπισθοχώρησαν ως τον ακρότοιχο 
της προκυμαίας.

Στο μεταξύ, η απαίσια όψη της ερημίτισσας παρουσιάστηκε 
στο κιγκλίδωμα του ανοίγματος.

— Ω, ω! φώναξε μ’ ένα γέλιο τρομερό. Με φωνάζει η τσιγ-
γάνα!

Εκείνη τη στιγμή μια σκηνή που συνέβαινε στο στρεβλωτήριο 
σταμάτησε το έξαλλο βλέμμα της. Το μέτωπό της διπλώθηκε 
από φρίκη, άπλωσε έξω απ’ την τρώγλη τα δυο σκελετωμένα της 
μπράτσα και κραύγασε με φωνή που έμοιαζε με ψυχορράγημα!

— Εσύ είσαι πάλι, γυφτοπούλα! Εσύ με κράζεις, παιδοκλέ-
φτρα! Ε, λοιπόν, καταραμένη να ’σαι! Να ’χεις την κατάρα μου! 
Την κατάρα μου! Την κατάρα μου!

J



4
ΕΝΑ ΔΑΚΡΥ ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΤΑΛΑ ΝΕΡΟ

A
υτα τα λογια ηταν, για να το πούμε έτσι, το ενωτικό 
σημείο μεταξύ των δυο σκηνών που είχαν ξετυλιχτεί 
ως εδώ παράλληλα και ταυτόχρονα, η καθεμιά στο ιδι-
αίτερο θέατρό της: η μια –αυτή που διαβάσαμε– στην 

Ποντικότρυπα, κι η άλλη –αυτή που θα διαβάσουμε– στη σκάλα 
του στρεβλωτηρίου. Η πρώτη είχε μάρτυρες μόνο τρεις γυναίκες, 
με τις οποίες μόλις γνωρίστηκε ο αναγνώστης. Η δεύτερη είχε 
θεατές όλο το κοινό που είδαμε παραπάνω να συνάζεται στην 
πλατεία Γρέβης, γύρω απ’ το στρεβλωτήριο και την κρεμάλα.

Αυτό το πλήθος, στο οποίο οι τέσσεροι δημοτοφύλακες, οι 
τοποθετημένοι απ’ τις εννιά το πρωί στις τέσσερες γωνιές του 
στρεβλωτηρίου, είχαν δώσει την ελπίδα πως θα γινόταν κάποια 
μικροεκτέλεση, όχι βέβαια κρέμασμα, αλλά κανένα μαστίγωμα, 
κανένα κοψάφτιασμα, κατιτί τέλος πάντων, αυτό το πλήθος 
είχε πληθύνει τόσο γρήγορα, ώστε οι τέσσεροι δημοτοφύλακες, 
που περικυκλώθηκαν πολύ στενά, βρέθηκαν επανειλημμένα στην 
ανάγκη να «ωθήσουν» –όπως έλεγαν τότε– με δυνατές χτυπιές 
των κονταριών τους και με τα καπούλια των αλόγων τους.

Ο όχλος, που πειθαρχούσε όταν περίμενε δημόσιες εκτε-
λέσεις, δεν έδειχνε και τόση ανυπομονησία. Χάζευε κοιτάζο-
ντας το στρεβλωτήριο, ένα είδος απλούστατου μνημείου που 
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αποτελούνταν από έναν χτιστό κύβο, ύψους περίπου τριάμισι 
μέτρων, και κούφιον στο εσωτερικό. Κάτι απότομα σκαλιά από 
σκληρή πέτρα, που τα ’λεγαν «σκαλούνια», οδηγούσαν στο 
πλάτωμα της κορυφής, όπου διακρινόταν ένας οριζόντιος τροχός 
από ξύλο βελανιδιάς.

Έδεναν τον κατάδικο σ’ αυτόν τον τροχό, γονατιστόν και 
δεμένον πιστάγκωνα. Ένας ξύλινος στύλος, που έθετε σε κίνη-
ση ένα βαρούλκο κρυμμένο στο εσωτερικό του μικρού κτιρίου, 
επέβαλλε στον τροχό, διατηρημένον πάντα στην οριζόντια θέση 
του, να διανύει μια κυκλική τροχιά και μ’ αυτόν τον τρόπο πα-
ρουσίαζε τη φάτσα του καταδίκου διαδοχικά σε όλα τα σημεία 
της πλατείας. Αυτό λεγόταν «τριγύρισμα» του εγκληματία.

Καθώς βλέπετε, το στρεβλωτήριο της Γρέβης δε συγκέντρωνε 
καθόλου τ’ αξιοθέατα του στρεβλωτηρίου της Αγοράς. Καμιά 
αρχιτεκτονική. Τίποτε το μνημειακό. Ούτε στέγη με σιδερένιο 
σταυρό, ούτε οκτάγωνο φανάρι, ούτε λεπτές κολονίτσες που 
ξεπετούσαν κοντά στη σκεπή κιονόκρανα με άκανθες και λου-
λούδια, ούτε υδρορροές με στοιχειά και τέρατα, ούτε σκαλιστή 
ξυλοδομή, ούτε ψιλά σκαλίσματα σκαμμένα βαθιά μες στην 
πέτρα.

Εδώ έπρεπε να περιοριστεί κανείς σ’ αυτούς τους τέσσερους 
τοίχους από κοινή πέτρα με διπλή βάση από ψαμμόλιθο και με 
μια πέτρινη παλιοκρεμάλα, ισχνή και γυμνή, εκεί δίπλα.

Για τους εραστές της γοτθικής αρχιτεκτονικής, η ευχαρίστη-
ση θα ήταν πενιχρή. Μα είναι αλήθεια πως κανένας δεν έχει 
λιγότερη περιέργεια για μνημεία απ’ αυτούς τους απλοϊκούς 
χάχηδες του μεσαίωνα και πως ελάχιστα νοιάζονταν για την 
ομορφιά ενός στρεβλωτηρίου.

Επιτέλους έφτασε ο κατάδικος δεμένος πίσω από ένα αμά-
ξι. Κι όταν τον ανέβασαν στο πλάτωμα, όταν μπόρεσαν να τον 
ιδούν απ’ όλα τα σημεία της πλατείας λυταρωμένον με σκοινιά 
και με λουριά στον τροχό του στρεβλωτηρίου, ένα αφάνταστο 
γιουχάισμα ανάμεικτο με γέλια και ιαχές αντήχησε από την 
πλατεία. Είχαν αναγνωρίσει τον Κουασιμόδο.

Ήταν αυτός, πραγματικά. Ο γυρισμός του ήταν αναπάντεχος. 
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Να διαπομπεύεται στην ίδια πλατεία, όπου την προηγούμε-
νη μέρα τον είχαν επευφημήσει και ανακηρύξει θριαμβευτικά 
πάπα και πρίγκιπα των τρελών, με συνοδεία του τον ρήγα της 
Αιγύπτου, τον βασιλιά της Θούνης και τον αυτοκράτορα της 
Γαλιλαίας! Το βέβαιο είναι πως δε βρισκόταν ούτ’ ένας μες στο 
πλήθος, ούτε κι αυτός ο ίδιος, ο θριαμβευτής τη μια μέρα και 
κατάδικος την άλλη, που να προβάλει ξεκάθαρα στη σκέψη του 
αυτόν τον παραλληλισμό.

Σε λίγο, ο Μιχαήλ Μαυριάς, ο επίσημος σαλπιχτής του μεγα-
λειοτάτου βασιλιά, επέβαλε σιωπή στον κόσμο και βροντοφώ-
νησε την καταδικαστική απόφαση, σύμφωνα με το θέλημα και 
την προσταγή του κ. πρωτοκαθέδρου. Έπειτα αποσύρθηκε πίσω 
από τη μικρή καρότσα μαζί με τους άντρες του που φορούσαν 
τη στολή της υπηρεσίας.

Ο Κουασιμόδος, ατάραχος, ούτε συνοφρυωνόταν καν. Κάθε 
αντίστασή του είχε αποκλειστεί από κείνο που λέγονταν τότε, 
στην ποινική φρασεολογία, «σφόδρα ισχυρά δεσμά», πράγμα 
που σημαίνει πως τα λουριά κι οι αλυσίδες τού χώνονταν ίσως 
μέσα στη σάρκα. Αυτό, εξάλλου, αποτελεί μια παράδοση της 
φυλακής και των κατέργων που δεν ξεχάστηκε και που οι χει-
ροπέδες τη διατηρούν ακόμα επιμελέστατα ανάμεσα σ’ εμάς, 
έναν λαό πολιτισμένο, ήμερο, ανθρώπινο (με τα καταναγκαστικά 
έργα και τη λαιμητόμο σε παρένθεση).

Είχε αφεθεί να τον σύρουν και να τον σπρώξουν, να τον 
κουβαλήσουν, να τον ανεβάσουν ψηλά, να τον δέσουν και να τον 
ξαναδέσουν. Δεν μπορούσαν να μαντέψουν απ’ τη φυσιογνωμία 
του παρά μόνο ένα σάστισμα πρωτόγονου ή ηλίθιου. Εκεί που 
τον ήξεραν κουφό, θα τον περνούσαν τώρα και για τυφλό.

Τον γονάτισαν απάνω στην κυκλική σανίδα, και τους άφησε 
να το κάμουν. Του έβγαλαν το πουκάμισο και το σωκάρδι ως 
τη μέση, και τους άφησε ελεύθερους. Τον μάγκωσαν κάτω από 
ένα καινούργιο πλέγμα ιμάντων με θηλυκωτάρια, κι άφησε να 
τον περισφίξουν για καλά. Μόνο από καιρό σε καιρό ξεφυσούσε 
με δύναμη, σαν ένα μοσχάρι που το κεφάλι του κρέμεται και 
τραμπαλιέται στην άκρη απ’ το κάρο του χασάπη.
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— Το κούτσουρο! είπε ο Γιάννης Φρόλλος απ’ τον Μύλο στον 
φίλο του τον Ρομπέν Πουσπαίν (γιατί οι δυο σπουδαστές είχαν 
ακολουθήσει τον κατάδικο κατά καθήκον). Δεν νιώθει παραπάνω 
από έναν μπούρμπουνα κλεισμένον μέσα σε κουτί.

Το πλήθος ξέσπασε σ’ ακράτητα γέλια όταν είδε ξεγυμνω-
μένη τη ράχη του Κουασιμόδου, το σαν γκαμήλας στήθος του, 
τους μαλλιαρούς, όλο κάλους, ώμους του. Μέσα σ’ όλη αυτή 
την ευθυμία ένας άντρας με στολή δημοτικής υπηρεσίας, με 
κοντό ανάστημα και ρωμαλέα όψη, ανέβηκε στην εξέδρα και 
τοποθετήθηκε κοντά στον κατάδικο. Τ’ όνομά του δεν άργησε 
να κυκλοφορήσει μες στην ομήγυρη. Ήταν ο κυρ Πιερράτος 
Τορτερύ, ο διορισμένος βασανιστής του Σατελέ.

Στην αρχή απόθεσε σε μια γωνιά του στρεβλωτηρίου μια 
μαύρη αμμοδόχο που το απάνω της μέρος ήταν γεμάτο κόκκινη 
άμμο που γλιστρούσε στο κατώτερο δοχείο. Έπειτα έβγαλε τον 
δίχρωμο επενδύτη του και είδαν να έχει κρεμασμένο στο δεξί 
χέρι του ένα λεπτό και κροσσωτό μαστίγιο από μακριές άσπρες 
λουρίδες, γυαλιστερές, όλο κόμπους, σαν πλεχταριά, οπλισμέ-
νες με μετάλλινα νύχια. Με το αριστερό χέρι του ανασήκωσε 
ανέμελα το πουκάμισο γύρω απ’ το δεξί του μπράτσο, ως την 
αμασκάλη.

Στο μεταξύ, ο Γιάννης Φρόλλος φώναζε υψώνοντας το σγου-
ρόξανθο κεφάλι του απάνω από το πλήθος (είχε σκαλώσει γι’ 
αυτό στις πλάτες του Ρομπέν Πουσπαίν):

— Κύριοι και κυρίες, ελάτε να ιδείτε! Προσταγή να μαστι-
γώσουν τον κυρ Κουασιμόδο, τον κωδωνοκρούστη του αδερφού 
μου του αρχιδιάκου της Ζοζά, ένα κατασκεύασμα ανατολίτικο 
με ράχη σαν κουμπέ και με πόδια σαν κολόνες στραβές!

Και δώσ’ του γέλια το πλήθος, προπάντων τα παιδιά κι οι 
κοπέλες.

Τέλος, ο βασανιστής χτύπησε το πόδι του χάμου. Ο τροχός 
άρχισε να γυρίζει. Ο Κουασιμόδος ταλαντεύτηκε κάτω απ’ τα 
δεσμά του. Το σάστισμα που ζωγραφίστηκε μονομιάς στο δύ-
σμορφο πρόσωπό του, έκαμε να διπλασιαστούν γύρω του τα 
γέλια.
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Άξαφνα, τη στιγμή που ο τροχός στην περιστροφή του παρου-
σίασε μπρος στον κυρ Πιερράτο τη δύσβατη ράχη του Κουασι-
μόδου, ο κυρ Πιερράτος ύψωσε το μπράτσο του, ενώ τα λεπτά 
λουριά σφύριξαν απαίσια στον αέρα σαν μια δέσμη φιδιών και 
ξανάπεσαν με μανία πάνω στους ώμους του δυστυχισμένου.

Ο Κουασιμόδος ανατινάχτηκε, σαν να ξυπνούσε απότομα. 
Άρχιζε τώρα να καταλαβαίνει. Σπαρτάρησε στα δεσμά του. 
Μια έντονη σύσπαση έκπληξης και θλίψης παραμόρφωσε τους 
μυώνες του προσώπου του. Αλλά δεν έβγαλε ούτ’ έναν στε-
ναγμό. Μονάχα γύρισε το κεφάλι του προς τα πίσω, δεξιά κι 
αριστερά, ταλαντεύοντάς το όπως κάνει ένας ταύρος που τον 
τσιμπά βοϊδόμυγα στα πλευρά του.

Ένα δεύτερο χτύπημα ακολούθησε το πρώτο, έπειτα τρίτο, 
και άλλο, και άλλο, ακατάπαυστα. Ο τροχός δεν έπαψε να 
γυρίζει ούτε οι καμουτσικιές να πέφτουν. Σε λίγο ξεπήδησε 
το αίμα. Φάνηκε να κυλάει σε χίλιες μικρές αυλακιές απάνω 
στους μαύρους ώμους του καμπούρη, και τα ψιλά λουριά, καθώς 
γυρόφερναν σφυρίζοντας στον αέρα, πιτσίλιζαν με σταγόνες το 
πλήθος.

Ο Κουασιμόδος είχε ξαναπάρει, τουλάχιστον φαινομενικά, 
την πρώτη του απάθεια. Είχε προσπαθήσει στην αρχή, με τρόπο 
υπόκωφο, και χωρίς μεγάλο εξωτερικό τράνταγμα, να σπάσει 
τα δεσμά του. Είδαν το μάτι του να φλογίζεται, τους μυώνες 
του να τανύονται, τα μέλη του να μαζεύονται και τα λουριά με 
τα θηλυκωτάρια να τεζάρουν.

Η προσπάθεια ήταν δυνατή, αφάνταστη, απεγνωσμένη. Μα 
τα παλιά όργανα βασανισμού άνθεξαν στην προσπάθειά του. 
Έτριξαν, κι αυτό ήταν όλο. Ο Κουασιμόδος ξανάπεσε εξαντλη-
μένος. Το σάστισμα το διαδέχτηκε τώρα στα χαρακτηριστικά 
του μια έκφραση πικρής και βαθιάς αποθάρρυνσης. Έκλεισε το 
μοναδικό του μάτι, άφησε το κεφάλι του να γείρει στο στήθος 
κι έκαμε τον πεθαμένο.

Από τότε δεν ξανασάλεψε πια. Τίποτα δεν μπόρεσε να του 
προκαλέσει μια κίνηση. Ούτε το αίμα του που δεν έπαυσε να 
κυλά, ούτε τα χτυπήματα που αύξαναν σε λύσσα, ούτε η οργή 
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του βασανιστή που άναβε από μόνη της και μεθούσε απ’ το 
τυράγνισμα, ούτε ο κρότος απ’ τους φρικαλέους ιμάντες, πιο 
κοφτερούς και βουερούς από πόδια λεπιδοπτέρων.

Τέλος, ένας κλητήρας του Σατελέ ντυμένος στα μαύρα και 
ανεβασμένος σ’ ένα μαυρότριχο άλογο, που στεκόταν δίπλα στη 
σκάλα απ’ την αρχή του μαρτυρίου, άπλωσε το εβένιβο ραβδί 
του προς την αμμοδόχο. Ο βασανιστής σταμάτησε. Ο τροχός 
έπαψε να γυρίζει. Το μάτι του Κουασιμόδου ξανάνοιξε αργά.

Το μαστίγωμα είχε τελειώσει. Δυο βοηθοί του διορισμένου 
βασανιστή ξέπλυναν τους ματοβαμμένους ώμους του καταδί-
κου, τους έτριψαν κι εγώ δεν ξέρω με τι αλοιφή, που έκλεισε 
αμέσως όλες τις πληγές, και του έριξαν στη ράχη ένα κίτρινο 
χοντροπάνι κομμένο σε σχήμα φελονιού. Στο μεταξύ, ο κυρ 
Πιερράτος Τορτερύ έστυβε στο πλακόστρωτο τα κοκκινισμένα, 
ξέχειλα από αίμα λουριά.

Μα δεν είχαν τελειώσει όλα για τον Κουασιμόδο. Του έμενε 
ακόμα να υποστεί μια ώρα καταδίκης που ο κύριος Φλοριάν 
Μπαρμπεντιέν την είχε προσθέσει τόσο ακριβοδίκαια στην από-
φαση του αυθέντη Ροβέρτου ντ’ Εστουτβίλ. Κι όλα αυτά για 
διατράνωση του παλιού σωματοψυχολογικού λογοπαιγνίου του 
Ιωάννου Κουμανίου: Σ ο ύ ρ ν τ ο υ ς  α μ π σ ο ύ ρ ν τ ο υ ς . (Ο 
κουφός είναι και βλάκας).

Ξανάσιαξαν λοιπόν την αμμοδόχο και άφησαν τον καμπούρη 
δεμένον στη σανίδα για να εφαρμοστεί ως το τέλος η δικαιο-
σύνη.

Ο λαός, προπάντων τον μεσαίωνα, είναι για την κοινωνία 
ό,τι το παιδί για την οικογένεια. Όσο παραμένει σ’ αυτή την 
κατάσταση της πρωτόγονης άγνοιας, της ηθικής και πνευματικής 
καθυστέρησης, μπορούσε να πούμε γι’ αυτόν ό,τι για το παιδί:

Eίν’ η ηλικία η άπονη...6

Δείξαμε ήδη στον αναγνώστη πως ο Κουασιμόδος ήταν μι-
σητός απ’ όλους, για πολλούς και διαφόρους λόγους, είν’ η 

6. Από τον μύθο του Λαφονταίν «Τα Δυο Περιστέρια».
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αλήθεια. Είναι ζήτημα αν βρισκόταν σε τόσο πλήθος ένας θεατής 
που να μην είχε ή να μην πίστευε πως είχε, κάποια αιτία παρα-
πόνου για τον κακόψυχο καμπούρη της Παναγίας των Παρισίων.

Ήταν καθολική η χαρά σαν τον είδαν να παρουσιάζεται στο 
στρεβλωτήριο. Και το σκληρό μαρτύριο που είχε υποστεί, κι η 
αξιολύπητη κατάντια όπου τον είχαν αφήσει, αντί να συγκινή-
σουν τον όχλο, είχαν κάμει το μίσος του πιο μοχθηρό οπλίζοντάς 
το με πειραχτική διάθεση.

Έτσι, αφού ικανοποιήθηκε η «δημοσία ετυμηγορία» –καθώς 
τα λεν ακόμα αλαμπουρνέζικα οι λειτουργοί της Θέμιδος–, ήρθε 
η σειρά χίλιων δυο ατομικών εκδικήσεων. Εδώ, όπως και στη 
μεγάλη αίθουσα του Μεγάρου, πρωτοστατούσαν οι γυναίκες. 
Όλες είχαν μαζί του κάποια μνησικακία, άλλες για την κακία 
του κι άλλες για την ασχήμια του. Οι τελευταίες ήταν κι οι πιο 
φρενιασμένες.

— Ω, μουτσούνα του Αντίχριστου! ξεφώνιζε η μια.
— Καβαλάρη του σκουπόξυλου! ξεφώνιζε η άλλη.
— Τι πετυχημένο στραβομουτσούνιασμα! ούρλιαζε μια τρίτη. 

Θα γινόταν πάπας των τρελών, αν το σήμερα ήταν χτες.
— Ωραία, παρατηρούσε μια γριά. Αυτή είναι η γκριμάτσα 

του στρεβλωτηρίου. Πότε θα ιδούμε και την άλλη της κρεμάλας;
— Πότε θα κουκουλωθείς τη μεγάλη σου καμπάνα εκατό 

οργιές μες στη γη, καταραμένε κωδωνοκρούστη;
— Kι όμως, αυτός ο δαίμονας σημαίνει τον εσπερινό!
— Ω, τον κουφό! Τον στραβό! Τον καμπούρη! Το τέρας!
— Φάτσα για να κάμει μια έγκυα ν’ αποβάλει καλύτερα απ’ 

όλα τα φάρμακα και τα βότανα!
Κι οι δυο σπουδαστές, ο Γιάννης απ’ τον Μύλο κι ο Ρομπέν 

Πουσπαίν, τραγουδούσαν διάτορα τον παλιό λαϊκό σκοπό:
Στον αρχικλέφταρο
βρόχο γερό.
Στον παρασήμαδο
ξύλα σωρό.
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Χίλιες βλαστήμιες έρχονταν από παντού, και γιουχαΐσματα, 
και κατάρες, και γέλια, και πέτρες πού και πού.

Ο Κουασιμόδος ήταν κουφός, αλλά έβλεπε καθαρά, και η 
μανία του κόσμου δεν ήταν ζωγραφισμένη λιγότερο έντονα στα 
πρόσωπα απ’ όσο στα λόγια. Εξάλλου, τα πετροβολήματα εξη-
γούσαν τα χαχανίσματα.

Στην αρχή βάσταξε. Αλλά σιγά σιγά η υπομονή του, που 
πέτρωσε κάτω απ’ το μαστίγιο του βασανιστή, λύγισε και χα-
λάρωσε μ’ όλα τα τσιμπήματα των εντόμων. Το δαμάλι της 
Αστουρίας, που δεν το πολυταράζουν οι επιθέσεις του ταυρο-
μάχου, ερεθίζεται από τα ζαγάρια και τα βέλη.

Στην αρχή έριξε αργά ένα βλέμμα απειλητικό γύρω γύρω 
στο πλήθος. Αλλά καθώς ήταν σφιχτοδεμένος, το βλέμμα του 
στάθηκε ανήμπορο να διώξει αυτές τις μύγες που κεντούσαν 
την πληγή του. Τότε σείστηκε στις πεδούκλες του κι αυτά τα 
μανιασμένα τινάγματα έκαμαν τον παλιό τροχό να τρίξει στους 
αρμούς του. Έπειτ’ απ’ αυτό, τ’ αναμπαίγματα και τα γιουχα-
ΐσματα δυνάμωσαν πιο πολύ.

Τότε ο δυστυχισμένος, μην μπορώντας να σπάσει τη λαιμαριά 
του αλυσωμένου αγριμιού, ξανάγινε ήσυχος. Μονάχα πού και πού 
ένα βογγητό λύσσας ανασήκωνε όλο το κούφωμα του στήθους 
του. Στο πρόσωπό του δεν φαινόταν ούτε ντροπή ούτε κοκκινάδα. 
Ήταν πολύ μακριά απ’ την κοινωνική ανάπτυξη και πολύ κοντά 
στη φυσική κατάσταση ώστε να μην ξέρει τι σημαίνει ντροπή.

Άραγε, σ’ έναν τέτοιο βαθμό δυσμορφίας, ο εξευτελισμός 
είναι κάτι το αισθητό; Αλλά ο θυμός, το μίσος, η απελπισία κα-
τέβαζαν αργά σ’ αυτό το απεχθές πρόσωπο μια αντάρα όλο και 
πιο σκοτεινή, όλο και πιο φορτωμένη ηλεκτρισμό που ξέσπαγε 
σε χίλιες αστραπές μες στο κυκλώπειο μάτι του.

Ωστόσο, αυτή η καταχνιά ξαστέρωσε για μια στιγμή, στο 
διάβα ενός μουλαριού που περνούσε μέσ’ από το πλήθος και 
βαστούσε απάνω του έναν ιερωμένο. Απ’ όσο μακριά κι αν 
ξεχώρισε αυτό το μουλάρι κι αυτόν τον ιερωμένο, το πρόσωπο 
του φτωχού καταδίκου απάλυνε. Τη μανία που το συσπούσε τη 
διαδέχτηκε ένα παράξενο χαμόγελο, γεμάτο ανείπωτη ηπιότητα, 



348 ΒΙΚΤΩΡ ΟΥΓΚΩ

πραότητα, τρυφερότητα. Όσο πλησίαζε ο ιερωμένος, αυτό το χα-
μόγελο γινόταν πιο ξεκάθαρο και φωτοβόλο. Ήταν σαν ερχομός 
ενός σωτήρα που τον καλωσόριζε ο δυστυχισμένος.

Μολαταύτα, τη στιγμή που το μουλάρι βρέθηκε αρκετά κο-
ντά στο στρεβλωτήριο ώστε να μπορέσει ο αναβάτης ν’ ανα-
γνωρίσει τον κατάδικο, ο ιερωμένος χαμήλωσε τα μάτια του, 
έστριψε απότομα δρόμο και κέντρισε δυνατά το ζώο, σαν να 
ήθελε ν’ απαλλαχτεί από ταπεινωτικά παρακάλια και χωρίς να 
τον πονέσει και τόσο επειδή τον πρόσεξε και τον γνώρισε ένας 
φουκαράς σε παρόμοια θέση.

Ο ιερωμένος αυτός ήταν ο αρχιδιάκονος πάτερ Κλαύδιος.
Η αντάρα ξανάπεσε πιο σκοτεινή στο μέτωπο του Κουασι-

μόδου. Το χαμόγελο απόμεινε για λίγο, αλλά πικρό, ανέλπιδο, 
βαθιά πονεμένο.

Ο καιρός περνούσε. Είχε μιάμιση ώρα το λιγότερο εκεί, ξε-
σκισμένος, κακοποιημένος, αναμπαιγμένος αδιάκοπα, σχεδόν 
πετροβολημένος.

Άξαφνα τραντάχτηκε ξανά στις αλυσίδες του με διπλασια-
σμένη απόγνωση, απ’ την οποία σείστηκε όλη η ξυλοδομή που 
τον βαστούσε. Και κόβοντας τη σιωπή που τηρούσε ως τότε πει-
σματάρικα, φώναξε με βραχνή κι αγριεμένη φωνή που έμοιαζε 
πιο πολύ με γάβγισμα παρά με ανθρώπινο ξεφωνητό, και που 
σκέπασε τη βοή των αποδοκιμασιών:

— Να πιω!
Αυτή η απελπισμένη αναφώνηση, αντί να κινήσει τη συμπά-

θεια, προκάλεσε περισσότερο ακόμα γούστο στον αγαθό παριζιά-
νικο όχλο που τριγύριζε τη σκάλα και που, πρέπει να το πούμε 
αυτό, αν τον πάρουμε μαζικά και σαν πλήθος, ήταν τότε σχεδόν 
εξίσου σκληρός και εξίσου αποκτηνωμένος μ’ εκείνη την ελεεινή 
σύναξη των αλητών, στην οποία οδηγήσαμε ήδη τον αναγνώστη 
και η οποία αποτελούσε απλούστατα το κατώτατο στρώμα του 
λαού. Ούτε μια φωνή δεν υψώθηκε γύρω απ’ τον δυστυχισμένο 
κατάδικο, εκτός μόνο για να περιγελάσουν τη δίψα του.

Είναι αλήθεια πως εκείνη τη στιγμή ήταν πολύ πιο αλλόκοτος 
και αποκρουστικός παρά αξιολύπητος, με την κατακόκκινη και 
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καταϊδρωμένη φάτσα του, με το αλλοπαρμένο βλέμμα του, με 
το στόμα του που άφριζε από θυμό και πόνο, και με τη μισο-
βγαλμένη του γλώσσα. Πρέπει να πούμε ακόμα πως, κι αν τυχόν 
βρισκόταν μέσα στην οχλαγωγία κανένας ψυχόπονος αστός ή 
αστή που του πέρασε απ’ το μυαλό να πάει ένα ποτήρι νερό 
σ’ αυτό το φουκαριάρικο βασανισμένο πλάσμα, επικρατούσε 
τέτοια ατμόσφαιρα ντροπής και καταισχύνης γύρω απ’ τ’ ατι-
μωτικά σκαλοπάτια του στρεβλωτηρίου, ώστε αρκούσε αυτό να 
συγκρατήσει τον καλό Σαμαρείτη.

Ύστερ’ από λίγα λεπτά ο Κουασιμόδος γυρόφερε στο πλήθος 
ένα βλέμμα απελπισίας και ξαναείπε με μια φωνή ακόμα πιο 
σπαραχτική:

— Να πιω!
Και δώσ’ του γέλια.
— Ορίστε, να πιεις! κραύγασε ο Ρομπέν Πουσπαίν ρίχνοντάς 

του κατάμουτρα ένα σφουγγάρι βουτηγμένο στ’ αυλάκι του 
δρόμου. Πάρ’ το, κουφούλιακα! Σου το χρωστάω.

Μια γυναίκα τού πέταξε στο κεφάλι μια πέτρα:
— Να, για να μάθεις να μας ξυπνάς τη νύχτα με τα καταρα-

μένα σου καμπανίσματα!
— Ε, λοιπόν, βλάμη! ούρλιαξε ένας κουτσός προσπαθώντας 

να τον φτάσει με το δεκανίκι του. Θα μας πετάς ακόμα μάγια 
ψηλά απ’ την εκκλησία της Παναγίας;

— Να, μια τσανάκα για να πιεις! του είπε ένας άλλος εξα-
κοντίζοντας στο στήθος του μια σπασμένη στάμνα. Εσύ ήσουν 
που, μόνο περνώντας από μπρος της, έκαμες τη γυναίκα μου 
να γεννήσει ένα παιδί με δυο κεφάλια!

— Κι η γάτα μου ένα γατί μ’ έξι ποδάρια! γάβγισε μια γριά 
πετώντας του ένα κεραμίδι.

— Να πιω! επανάλαβε για τρίτη φορά ο Κουασιμόδος βα-
ριανασαίνοντας.

Εκείνη τη στιγμή είδε τον όχλο να παραμερίζει. Μια νέα 
κοπέλα ντυμένη παράξενα βγήκε μέσ’ απ’ το πλήθος. Συνοδευ-
όταν από μια μικρή άσπρη κατσίκα με χρυσωμένα κέρατα και 
κρατούσε στο χέρι της ένα ντέφι.
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Το μάτι του Κουασιμόδου σπιθοβόλησε. Ήταν η τσιγγάνα που 
είχε επιχειρήσει να την απαγάγει την προηγούμενη νύχτα, γιου-
ρούσι για το οποίο είχε την αόριστη αντίληψη πως τον τιμωρού-
σαν αυτή την ώρα· πράγμα που δε συνέβαινε άλλωστε καθόλου, 
αφού η ποινή του οφειλόταν στο ατύχημά του να είναι κουφός 
και να δικαστεί από έναν κουφό. Δεν αμφέβαλε πως ήρθε κι αυτή 
για να τον εκδικηθεί και να του δώσει μια σαν τους άλλους.

Την είδε, πραγματικά, ν’ ανεβαίνει γρήγορα τη σκάλα. Τον 
έπνιγε η οργή και το πείσμα. Θα ήθελε να μπορούσε να γκρεμί-
σει το στρεβλωτήριο. Κι αν ήταν τρόπος να κεραυνοβολήσει με 
το βλέμμα του, η γυφτοπούλα θα είχε γίνει στάχτη πριν φτάσει 
στην εξέδρα.

Χωρίς να πει λέξη, πλησίασε τον κατάδικο που μάταια συ-
στρεφόταν για να γλιτώσει, και ξεκρεμώντας απ’ τη μέση της 
ένα φλασκί το έφερε απλά στα φρυγμένα χείλη του απόκληρου.

Τότε, σ’ εκείνο το μάτι το τόσο στεγνό και τόσο πυρωμένο, 
φάνηκε να κυλάει ένα χοντρό δάκρυ και κατέβηκε αργά στο 
δύσμορφο πρόσωπο που τόση ώρα συστέλλονταν απ’ την από-
γνωση. Ήταν ίσως το πρώτο που έχυνε στη ζωή του ο άμοιρος.

Στο μεταξύ, ξεχνούσε να πιει. Η γυφτοπούλα έκανε ανυπό-
μονα τον μικρό μορφασμό της κι ακούμπησε χαμογελώντας το 
φλασκί στο στόμα του Κουασιμόδου με τα μεγάλα δόντια. Ήπιε 
με βαθιές γουλιές. Διψούσε φοβερά...

Όταν τελείωσε, ο απόκληρος τέντωσε τα μαύρα του χείλη, 
σίγουρα για να φιλήσει το ωραίο χέρι που τον είχε συντρέξει. 
Μα η νεαρή κοπέλα, που ίσως διατηρούσε κάποια δυσπιστία 
και θυμόταν τη βίαιη απόπειρα της νύχτας, αποτράβηξε το χέρι 
της με την τρομαγμένη κίνηση ενός παιδιού που φοβάται μην 
το δαγκώσει ένα ζώο.

Τότε ο δύστυχος κουφός στύλωσε απάνω της ένα βλέμμα 
γεμάτο επίπληξη και ανείπωτη θλίψη.

Παντού θ’ αποτελούσε συγκινητικό θέαμα αυτή η ωραία 
κοπέλα, η δροσερή, η αγνή, η χαριτωμένη, και η τόσο αδύναμη 
συνάμα, που έτρεξε τόσο σπλαχνικά για να παρασταθεί σε τέ-
τοια κατάντια, ασχήμια και κακία. Μα απάνω στο στρεβλωτήριο 
το θέαμα αυτό ήταν υπέροχο.
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Ο ίδιο αυτός συρφετός κυριεύτηκε από συγκίνηση κι άρχισε 
να χτυπάει παλαμάκια φωνάζοντας:

— Oύρα! Ούρα!
Εκείνη τη στιγμή ίσα ίσα παρατήρησε κι η ερημίτισσα, απ’ 

τον φεγγίτη της τρώγλης της, τη γυφτοπούλα στο στρεβλωτήριο 
και της ξαπόλυσε το στρίγγλικο ανάθεμά της:

— Την κατάρα μου να ’χεις, γυφτοπούλα! Την κατάρα μου! 
Την κατάρα μου!

Έφερε το φλασκί με το νερό στα φρυγμένα του χείλη.



5
ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ

H Εσμεραλδα χλωμιασε και κατέβηκε απ’ το στρεβλω-
τήριο τρικλίζοντας. Η φωνή της ερημίτισσας την κυ-
νηγούσε ακόμα:
— Κατέβα! Κατέβα, γυφτοκλέφτρα! Μα δε θ’ αργήσεις 

να ξανανεβείς!
— Η καλόγρια είναι στις κακές της, είπε ο λαός μουρμου-

ρίζοντας.
Αλλά δεν έκαμε τίποτε παραπάνω. Γιατί οι γυναίκες αυτού 

του είδους ήταν επίφοβες, πράγμα που τις έκανε απαραβίαστες. 
Δεν τα ’βαζαν εύκολα τότε μ’ ένα άτομο που προσευχόταν μέρα 
νύχτα.

Έφτασε η ώρα να τελειώσουν με τον Κουασιμόδο. Τον έλυσαν 
από κει και το πλήθος σκόρπισε.

Κοντά στη Μεγάλη Γέφυρα η Μαγιέτα, που γύριζε πίσω με 
τις δυο συντρόφισσές της, σταμάτησε απότομα.

— Δεν μου λες, Στάθη, τι την έκαμες την κουλούρα;
— Μητέρα, απάντησε το παιδί, ενώ εσείς μιλούσατε μ’ εκείνη 

την κυρούλα που ήταν μες στην τρύπα, πέρασε ένα μεγάλο σκυλί 
και μου δάγκασε την κουλούρα. Τότε έφαγα κι εγώ την άλλη.

— Αλήθεια, κύριε; του παρατήρησε. Την κατέβασες όλη;
— Ο σκύλος φταίει, μητέρα. Του το είπα, μα δε μ’ άκουσε. 
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Τότε δάγκωσα κι εγώ μια χαψιά!
— Αυτό το παιδί είναι τρομερό, είπε η μητέρα χαμογελώ-

ντας και μαλώνοντας μαζί. Ξέρεις, Ουντάρντα, τρώει από τώρα 
μόνος του όλα τα κεράσια απ’ την κερασιά μας στο κτήμα της 
Σαρλεράνζ. Γι’ αυτό ο παππούς του λέει πως μια μέρα θα γί-
νει λοχαγός. — Θα σε κατσαδιάσω για καλά, κυρ Στάθη! Άιντε 
τώρα, αχόρταγο λιοντάρι!

J
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1
ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΟΥ ΝΑ ΕMΠΙΣΤΕΥΕΤΑΙ 

ΚΑΝΕΙΣ ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΚΑΤΣΙΚΑ

Ε
ιχαν περασει πολλές εβδομάδες.
Ήταν αρχές του Μάρτη. O ήλιος –που ο Ντυμπαρτάς, 
αυτός ο κλασικός προπάτορας των περιφράσεων, δεν 
τον είχε αποκαλέσει ακόμα «μεγάλο δούκα των φώ-

των»– δεν ήταν γι’ αυτό λιγότερο χαρωπός κι ακτινοβόλος. Ήταν 
μια από κείνες τις ανοιξιάτικες μέρες που έχουν τόση γλύκα κι 
ομορφιά, ώστε όλο το Παρίσι, σκορπισμένο στις πλατείες και 
στους περιπάτους, τις γιορτάζει σαν να ’ναι Κυριακές.

Αυτές τις μέρες της ξαστεριάς, της ζέστης και της γαλήνης, 
υπάρχει μια ορισμένη ώρα που τότε προπαντός πρέπει ν’ απο-
θαυμάσει κανείς τον πυλώνα της Παναγίας των Παρισίων. Είναι 
η στιγμή που ο ήλιος, γέρνοντας πια προς τη δύση, βλέπει σχεδόν 
αντικριστά τη μητρόπολη. Οι αχτίδες του, όλο και πιο οριζόντι-
ες, αποτραβιούνται αργά απ’ το λιθόστρωτο της πλατείας και 
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σκαλώνουν στην απότομη πρόσοψη της εκκλησίας κάνοντας τ’ 
αμέτρητα σκαλιστά ανάγλυφά της να προεξέχουν στη σκιά τους, 
ενώ ο μεγάλος κεντρικός φεγγίτης φεγγοβολεί σαν μάτι κύκλω-
πα πυρωμένο απ’ τις αντανακλάσεις του καμινιού.

Ήταν λοιπόν αυτή την ώρα. 
Αντίκρυ στον ψηλό μητροπολιτικό ναό που τον πορφύρωνε η 

δύση, στο πέτρινο μπαλκόνι το ανοιγμένο πάνω απ’ το πρόστεγο 
ενός πλούσιου σπιτιού σε γοτθικό ρυθμό που σχημάτισε τη γωνία 
της πλατείας με την οδό Παρβί, μερικές όμορφες νεαρές κοπέλες 
γελούσαν και κουβέντιαζαν για ένα σωρό ευχάριστα κι ελαφρά.

Απ’ το μάκρος του πέπλου που έπεφτε απ’ την κορφή του 
μυτερού κεφαλοδέσμου τους, του περιβλημένου με μαργαριτάρια, 
ως τις φτέρνες τους, απ’ τη λεπτότητα της κεντητής τραχηλιάς 
που σκέπαζε τους ώμους τους αφήνοντας να φαίνεται, κατά 
την ελκυστική μόδα της εποχής, η αρχή των ωραίων παρθενικών 
λαιμών τους, απ’ την πολυτέλεια των μεσοφοριών τους, πλουσι-
ότερων ακόμα κι απ’ τα κοντογούνια τους (θαύμα κομψότητας), 
απ’ τα τούλια, απ’ το μετάξι, απ’ το βελούδο, που ήταν ραμμένα 
όλα αυτά, και προπάντων απ’ την ασπράδα των χεριών τους που 
τις απόδειχνε άνεργες και ακαμάτρες, ήταν εύκολο να μαντέψεις 
πως ήταν αρχοντικές και πλούσιες κληρονόμες.

Κι ήταν αληθινά η δεσποσύνη Κρινάνθη ντε Γκοντελωριέ κι οι 
συντρόφισσές της, η Διάνα ντε Κριστέιγ, η Αμελότα ντε Μονμι-
σέλ, η Κολόμπα ντε Γκαϊφονταίν και η μικρή ντε Σανσεβριέ, όλες 
τους κοπέλες από τζάκια, συγκεντρωμένες εκείνη την ώρα στης 
χήρας δέσποινας ντε Γκοντελωριέ, εξαιτίας του εκλαμπροτάτου 
ντε Μπωζέ και της δέσποινας γυναίκας του που θα ’ρχονταν τον 
Απρίλη στο Παρίσι να διαλέξουν δεσποινίδες της ακολουθίας 
για τη δέσποινα Μαργαρίτα του Διαδόχου, όταν θα πήγαιναν να 
την παραλάβουν στην Πικαρδία απ’ τα χέρια των Φλαμανδών.

Λοιπόν, όλοι οι μικροευγενείς που κατοικούσαν σ’ απόσταση 
τριάντα λευγών λαχταρούσαν αυτή την τιμή για τα κορίτσια τους 
και πολλοί απ’ αυτούς τα είχαν ήδη φέρει ή στείλει στο Παρίσι. 
Αυτές εδώ τις εμπιστεύτηκαν οι γονείς τους στη διακριτική και 
σεβάσμια φύλαξη της δέσποινας Αλοΐζας ντε Γκοντελωριέ, χήρας 
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ενός πρώην διοικητή των βασιλικών τοξοφόρων, που είχε απο-
συρθεί μαζί με τη μοναχοκόρη της στο σπίτι της, στην πλατεία 
προαυλίου της Παναγίας των Παρισίων, στο Παρίσι.

Το μπαλκόνι όπου βρίσκονταν αυτές οι νεαρές κοπέλες άνοι-
γε σ’ ένα δωμάτιο πλούσια επενδυμένο με ταπετσαρία από 
δέρμα της Φλάντρας, υπόξανθου χρώματος, μ’ αποτυπωμένες 
απάνω του χρυσές διακοσμήσεις. Τα δοκάρια που ράβδωναν σε 
παράλληλες γραμμές το ταβάνι, διασκέδαζαν το μάτι με χίλια 
δυο παράξενα ξυλόγλυφα, χρωματιστά κι επίχρυσα. Απάνω σε 
σκαλισμένα σεντούκια, λαμπερά σμάλτα γυαλοκοπούσαν εδώ 
κι εκεί. Ένα κεφάλι κάπρου από φαρφουρί στόλιζε την κορφή 
μιας θαυμάσιας σκευοθήκης που τα δυο ράφια της μαρτυρούσαν 
πως η οικοδέσποινα ήταν γυναίκα ή χήρα ενός φεουδάρχη με 
δικό του λάβαρο στον πόλεμο.

Στο βάθος, δίπλα σε μια ψηλή καπνοδόχο όλο οικόσημα κι 
εμβλήματα από πάνω ίσαμε κάτω, καθόταν σε μια πολυτελή 
πολυθρόνα από κόκκινο βελούδο η δέσποινα ντε Γκοντελωριέ, 
που τα πενήντα της χρόνια ήταν γραμμένα εξίσου στο ντύσιμο 
όσο και στο πρόσωπό της. Δίπλα σ’ αυτήν στεκόταν όρθιος ένας 
νέος με αρκετά περήφανη εμφάνιση, αν και κάπως ματαιόδοξη, 
ένας από κείνους τους ομορφονιούς για τους οποίους όλες οι 
γυναίκες μένουν σύμφωνες, αν και οι σοβαροί άνθρωποι και οι 
ψυχολόγοι σηκώνουν τους ώμους τους.

Ο νέος αυτός ιππότης φορούσε την αστραφτερή στολή του λο-
χαγού των τοξοτών της βασιλικής υπηρεσίας, που μοιάζει πάρα 
πολύ με την αμφίεση του Δία, την οποία μπορέσαμε και καμα-
ρώσαμε στο πρώτο βιβλίο αυτής της εξιστόρησης, ώστε να μην 
επιβαρύνουμε τον αναγνώστη σε μια δεύτερη περιγραφή της.

Οι δεσποινίδες κάθονταν μισές στην κάμαρα και μισές στο 
μπαλκόνι, άλλες σε μαξιλάρια από βελούδο της Ουτρέχτης χρυ-
σοΰφαντα στις γωνιές, κι άλλες σε δρύινα σκαμνιά με σκα-
λισμένα λουλούδια και φιγούρες. Η καθεμιά τους κρατούσε 
στα γόνατά της από ένα μεγάλο κεντητό κάλυμμα στο οποίο 
εργάζονταν όλες μαζί και που αρκετό μέρος του σερνόταν στην 
ψάθα που σκέπαζε το πάτωμα.
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Μιλούσαν μεταξύ τους μ’ εκείνη την ψιθυριστή φωνή και τα 
πνιγμένα μισόγελα ενός διαβουλίου κοριτσιών που ανάμεσά 
τους βρίσκεται ένας νέος. Ο νέος, που η παρουσία του αρκούσε 
για να υποκινήσει όλους αυτούς τους γυναικείους εγωισμούς, 
ο ίδιος απεναντίας φαινόταν να μην πολυνοιάζεται γι’ αυτές. 
Κι ενώ βρισκόταν ανάμεσα σε κοπέλες που κοίταζαν ποια να 
πρωτοτραβήξει την προσοχή του, φαινόταν απασχολημένος να 
καθαρίζει με το από δέρμα ζαρκαδιού γάντι του την πόρπη του 
ζωστήρα του.

Από καιρό σε καιρό η ηλικιωμένη κυρία τού μιλούσε πολύ 
σιγά κι αυτός τής απαντούσε όσο μπορούσε καλύτερα, μ’ ένα 
είδος αδέξιας και βιασμένης ευγένειας. Από τα χαμόγελα της 
δέσποινας Αλοΐζας, απ’ τα μικρογνεψίματα πως συμφωνούσε 
μαζί του, απ’ το μισοκλείσιμο των ματιών της κάθε τόσο προς 
την κόρη της την Κρινάνθη, ενώ σιγομιλούσε με τον λοχαγό, ήταν 
εύκολο να καταλάβει κανείς πως ήταν για κάποιον τελειωμένο 
αρραβώνα, για κάποιο σύντομο γάμο ίσως μεταξύ του νέου και 
της Κρινάνθης. Κι απ’ την αμήχανη ψυχρότητα του αξιωματικού 
ήταν εύκολο πάλι να καταλάβει κανείς πως, από μέρους του 
τουλάχιστον, δεν ήταν έρωτας στη μέση. Όλη του η εμφάνιση 
φανέρωνε μια δυσφορία και πλήξη που οι ανθυπολοχαγοί του 
στρατού μας θα την εξωτερίκευαν σήμερα κάλλιστα ως εξής: 
«Τι σκυλαγγαρεία!»

Η καλή δέσποινα, ξεμυαλισμένη με την κόρη της, σαν στοργι-
κή μητέρα που ήταν, δεν παρατηρούσε τον μέτριο ενθουσιασμό 
του αξιωματικού και πάσχιζε να τον κάμει να προσέξει με τι 
άπειρη τέχνη κεντούσε η Κρινάνθη με τη βελόνα της ή τύλιγε 
το κουβάρι της.

— Καλέ, ξαδερφάκι! του έλεγε τραβώντας τον απ’ το μανίκι 
για να του μιλήσει στ’ αυτί. Για κοιτάξτε την! Δέστε την πώς 
σκύβει.

— Αλήθεια, αποκρινόταν ο νέος και ξανάπεφτε στην αφηρη-
μένη και παγερή σιωπή του.

Σε λίγες στιγμές αναγκαζόταν να ξανασκύψει και η δέσποινα 
Αλοΐζα τού έλεγε:
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— Ξαναείδατε ποτέ πρόσωπο πιο ελκυστικό και πιο χα-
ρούμενο απ’ της μνηστής σας; Πιο άσπρο και ξανθό; Δεν είναι 
τέλεια τα χέρια της; Κι ο λαιμός της δεν σαλεύει, μαγευτικός, 
μ’ όλες τις χάρες του κύκνου; Πόσο σας ζηλεύω καμιά φορά! 
Και πόσο είστε τυχερός που είστε άντρας! Δεν είν’ αλήθεια 
πως η Κρινάνθη μου είναι αξιολάτρευτα ωραία κι εσείς είστε 
ξετρελαμένος μαζί της;

— Βεβαιότατα, απαντούσε εκείνος έχοντας τον νου του αλ-
λού.

— Μα, μιλήστε της λοιπόν, είπε άξαφνα η κυρία Αλοΐζα σκου-
ντώντας τον στον ώμο. Πέστε της κατιτί. Γίνατε πολύ δειλός 
τελευταία.

Μπορούμε να βεβαιώσουμε τους αναγνώστες μας πως η δει-
λία δεν ήταν ούτε το προτέρημα ούτε το ελάττωμα του λοχαγού. 
Ωστόσο προσπάθησε να κάμει αυτό που του ζητούσαν.

— Καλή μου ξαδέρφη, είπε ζυγώνοντας την Κρινάνθη, ποιο 
είναι το θέμα που κεντάτε σ’ αυτή την ταπετσαρία;

— Καλέ μου ξάδερφε, απάντησε η Κρινάνθη κάπως πεισμα-
τωμένη, σας το είπα τρεις φορές ως τώρα. Η σπηλιά του Πο-
σειδώνα.

Ήταν φανερό πως η Κρινάνθη έβλεπε πιο ξεκάθαρα απ’ τη 
μητέρα της το ψυχρό κι αφηρημένο φέρσιμο του λοχαγού. Αι-
σθάνθηκε τότε την ανάγκη ν’ ανοίξει κάποια κουβέντα μαζί της.

— Και για ποιον αυτή η αρχαιολογία; ρώτησε.
— Για τη μονή του Αγίου Ιακώβου του Εξοχικού, είπε η 

Κρινάνθη χωρίς να σηκώσει τα μάτια της.
Ο λοχαγός έπιασε μια άκρη της ταπετσαρίας:
— Καλή μου ξαδέρφη, τι πράμα είναι αυτός ο χοντρός χω-

ροφύλακας που φυσάει σε μια τρουμπέτα με φουσκωμένα μά-
γουλα;

— Είναι ο Τρίτωνας, του αποκρίθηκε.
Στα σύντομα λόγια της Κρινάνθης υπήρχε πάντα ένας τόνος 

κάπως ξινός. Ο νέος κατάλαβε πως ήταν απαραίτητο να της 
πει κάτι στ’ αυτί, μια σάχλα, μια κολακεία, οτιδήποτε. Έσκυψε, 
λοιπόν, αλλά δεν μπόρεσε να κατεβάσει απ’ το μυαλό του τίποτε 
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πιο τρυφερό και πιο εγκάρδιο απ’ αυτό:
— Γιατί η μητέρα σας φοράει πάντα ένα φουστάνι με οι-

κόσημο, όπως οι γιαγιάδες μας την εποχή του Καρόλου 7ου; 
Πέστε της, λοιπόν, καλή μου ξαδέρφη, πως αυτό δεν είναι πια 
του συρμού και πως ο ρεζές της πόρτας κι η δάφνη που έχει 
κεντημένα για διακριτικά στη ρόμπα της τη δείχνουν σαν καμιά 
παλιά ζωγραφική που βαδίζει. Αληθινά, δε μεταχειρίζονται έτσι 
τα οικόσημα πια, σας τ’ ορκίζομαι.

Η Κρινάνθη σήκωσε απάνω του τα ωραία της μάτια γεμάτα 
επίπληξη:

— Αυτό είν’ όλο που μου ορκίζεστε; του είπε.
Στο μεταξύ, η καλή δέσποινα Αλοΐζα, ενθουσιασμένη καθώς 

τους έβλεπε έτσι σκυμμένους να τα κρυφολέν, έλεγε παίζοντας 
με τα θηλυκωτάρια του προσευχηταριού της:

— Τι συγκινητική ερωτική ζωγραφιά!
Ο λοχαγός, δυσφορώντας όλο και περισσότερο, το ’ριξε στην 

ταπετσαρία:
— Είναι αληθινά ένα θαυμάσιο εργόχειρο! αναφώνησε.
Σ’ αυτήν τη φράση, η Κολόμπα ντε Γκαϊφονταίν, μια άλλη 

ωραία ξανθή με άσπρη επιδερμίδα, φορώντας τραχηλιά από 
γαλάζιο δαμασκηνό, αποτόλμησε δειλά μια ερώτηση που την 
απηύθυνε στην Κρινάνθη, με την ελπίδα πως θα της απαντούσε 
ο λοχαγός:

— Αγαπητή μου Γκοντελωριέ, είδατε τις ταπετσαρίες του 
μεγάρου Ρος Γκυγιόν;

— Δεν είναι το μέγαρο όπου βρίσκεται ο κήπος της Πλύστρας 
του Λούβρου; ρώτησε γελώντας η Διάνα ντε Κριστέιγ, που είχε 
ωραία δόντια και γι’ αυτό γελούσε με το παραμικρό.

— Και όπου είναι εκείνος ο μεγάλος γέρικος πύργος του 
παλιού κάστρου του Παρισιού, πρόσθεσε η Αμελότα ντε Μον-
μισέλ, μια ωραία μελαχρινή, σγουρομάλλα και δροσερή, που 
συνήθιζε ν’ αναστενάζει όπως η άλλη γελούσε, χωρίς να ξέρει 
κι η ίδια γιατί.

— Αγαπητή μου Κολόμπα, απάντησε η δέσποινα Αλοΐζα, θέ-
λετε να πείτε για το μέγαρο που ανήκε στον κύριο ντε Μπακεβίλ 
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στα χρόνια της βασιλείας του Καρόλου 6ου; Υπάρχουν, αλήθεια, 
εκεί υπέροχα χαλιά υφασμένα σε οριζόντιο αργαλειό.

— Του Καρόλου 6ου! Στα χρόνια του Καρόλου 6ου! μουρ-
μούρισε ο νεαρός λοχαγός τρίβοντας το μουστάκι του. Θεέ μου! 
Τι παλιά πράματα που θυμάται η ευλογημένη!

Η κυρία ντε Γκοντελωριέ συνέχισε:
— Ωραία χαλιά, πραγματικά. Υφαντά που τα έχουν σε μεγάλη 

εκτίμηση και θεωρούνται μοναδικά.
Εκείνη τη στιγμή η Μπερανζέρα ντε Σανσεβριέ, ευκίνητη κο-

πελίτσα εφτά χρονών, που κοίταζε στην πλατεία απ’ τις στρογ-
γυλές τρύπες του μπαλκονιού, φώναξε:

— Ω, καλή νουνά μου Κρινάνθη! Δέστε την όμορφη χορεύτρια 
που χορεύει στο λιθόστρωτο και χτυπάει το ντέφι της ανάμεσα 
σε χωριάτες και χωραΐτες!

Πραγματικά, ακουγόταν η ηχηρή δόνηση ενός ντεφιού.
— Θα ’ναι καμιά γύφτισσα, είπε η Κρινάνθη στρέφοντας 

νωχελικά προς την πλατεία.
— Πάμε να δούμε! φώναξαν οι πεταχτές συντρόφισσές της.
Κι έτρεξαν όλες στην άκρη του μπαλκονιού, ενώ η Κρινάνθη, 

σκεφτική από την ψυχρότητα του αρραβωνιαστικού της, τις 
ακολουθούσε αργά, και ο ίδιος, ανακουφισμένος απ’ αυτό το 
έκτακτο που έκοβε απότομα μια συνομιλία αδιάφορη, γυρνούσε 
στο βάθος του διαμερίσματος με το ικανοποιημένο ύφος ενός 
στρατιώτη που τον απάλλαξαν απ’ την υπηρεσία.

Ήταν, ωστόσο, θελκτική και ζηλευτή αυτή η υπηρεσία κοντά 
στην ωραία Κρινάνθη, και τέτοια τού φαινόταν άλλοτε. Μα ο 
λοχαγός δεν άργησε να βαρεθεί. Η προοπτική ενός σύντομου 
γάμου τον ψύχραινε όλο και πιο πολύ από μέρα σε μέρα.

Εξάλλου, ήταν άστατος στον χαρακτήρα και –πρέπει να το 
πούμε;– με κάπως κατώτερες ροπές. Αν και από πολύ αρχοντι-
κή καταγωγή, είχε αποχτήσει στον στρατώνα αρκετές απ’ τις 
έξεις των στρατιωτικών. Του άρεσε η ταβέρνα και τα σχετικά. 
Δεν αισθανόταν άνετα παρά ανάμεσα στα χοντρόλογα, στις 
στρατιωτικές αβρότητες, στις εύκολες καλλονές και στις εύκο-
λες επιτυχίες. Ωστόσο είχε δεχτεί κάποια αγωγή και κάποιους 
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τρόπους απ’ την οικογένειά του. Αλλά είχε σεργιανίσει νεότατος 
τη χώρα, είχε υπηρετήσει νεότατος στη φρουρά, και κάθε μέρα 
το πασάλειμμα του ευπατρίδη ξυνόταν απ’ το σκληρό τρίψιμο 
του τελαμώνα του.

Ενώ εξακολουθούσε να την επισκέπτεται από καιρό σε και-
ρό, από ένα είδος κοινωνικού σεβασμού, αισθανόταν τον εαυ-
τό του διπλά στενοχωρημένο στο σπίτι της Κρινάνθης. Πρώτα 
πρώτα, γιατί με το να έχει σκορπίσει τον έρωτά του σε τόσα 
και τόσα μέρη είχε διαφυλάξει ελάχιστο γι’ αυτήν. Κι έπειτα, 
γιατί ανάμεσα σε τόσες κοκόνες αλύγιστες, κουμπωμένες και 
κόσμιες έτρεμε ολοένα μήπως το στόμα του το συνηθισμένο 
στις βλαστήμιες αποχαλινωθεί άξαφνα και του ξεφύγει καμιά 
κουβέντα του καπηλειού. Και φαντάζεστε πια το αποτέλεσμα!

Επιπλέον, όλ’ αυτά ήταν ανακατωμένα μέσα του με μεγάλες 
αξιώσεις σχετικά με την κομψότητα, το ντύσιμο και την εμφά-
νιση. Ας τα βολέψει κανείς αυτά όπως μπορεί. Εγώ δεν είμαι 
παρά ένας εξιστορητής.

Στεκόταν, λοιπόν, εδώ και κάμποσα λεπτά, με σκέψεις ή χω-
ρίς σκέψεις στο μυαλό του, ακουμπώντας σιωπηλά στο σκαλιστό 
πλαίσιο του τζακιού, όταν η Κρινάνθη, γυρνώντας άξαφνα, του 
μίλησε. Στο κάτω κάτω, η φτωχή κοπέλα δεν τον προσέγγιζε 
παρά υπακούοντας στο αίσθημά της.

— Καλέ μου ξάδερφε, δεν μας μιλήσατε για μια τσιγγανούλα 
που σώσατε πριν από δυο μήνες, κάνοντας νυχτερινή περιπολία, 
απ’ τα χέρια πεντέξι κλεφταράδων;

— Νομίζω ναι, καλή μου ξαδέρφη, απάντησε ο λοχαγός.
— Ε, λοιπόν, εξακολούθησε, αυτή η γυφτοπούλα ίσως χορεύει 

τώρα στο προαύλιο της Παναγίας. Ελάτε να ιδείτε μήπως τη 
γνωρίσετε, ξάδερφε Φοίβο.

Διαισθανόταν μια μυστική ελπίδα συμφιλίωσης σ’ αυτή την 
αβρή πρόσκληση που του έκαμε να πάει κοντά της και στη 
φροντίδα της να τον καλέσει με τ’ όνομά του. Ο λοχαγός Φοίβος 
ντε Σατωπέρ (γιατί αυτόν έχει μπροστά του ο αναγνώστης απ’ 
την αρχή του παρόντος κεφαλαίου) πλησίασε μ’ αργά βήματα 
στο μπαλκόνι.
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— Ορίστε, είπε η Κρινάνθη ακουμπώντας τρυφερά το χέρι της 
στο μπράτσο του Φοίβου. Κοιτάξτε αυτήν τη μικρή που χορεύει 
εκεί μες στ’ αλώνι. Είναι η τσιγγάνα σας;

Ο Φοίβος κοίταξε και είπε:
— Ναι. Την αναγνωρίζω απ’ την κατσίκα της.
— Ω, τι ωραία κατσικούλα, αλήθεια! είπε η Αμελότα ενώνο-

ντας τα χέρια της με θαυμασμό.
— Τα κέρατά της είναι από πραγματικό χρυσάφι; ρώτησε η 

Μπερανζέρα.
Χωρίς να κουνηθεί από την πολυθρόνα της, έλαβε τον λόγο 

η δέσποινα Αλοΐζα:
— Δεν είναι μια από τις τσιγγάνες που ήρθαν πέρσι απ’ την 

πύλη Ζιμπάρ;
— Κυρία μητέρα μου, είπε με ήπιο τρόπο η Κρινάνθη, αυτή 

η πύλη λέγεται σήμερα της Κόλασης.
Η δεσποινίς ντε Γκοντελωριέ ήξερε σε τι βαθμό πειραζόταν 

ο λοχαγός απ’ την απαρχαιωμένη φρασεολογία της μητέρας 
της. Πραγματικά, αυτός άρχισε να σαρκάζει λέγοντας μέσ’ απ’ 
τα δόντια του:

— Πύλη Ζιμπάρ! Πύλη Ζιμπάρ! Για να περάσει βέβαια ο 
βασιλιάς Κάρολος 6ος!

— Νουνά! φώναξε η Μπερανζέρα, που τ’ αεικίνητα μάτια της 
είχαν υψωθεί άξαφνα προς την κορφή των πύργων της Παναγίας 
των Παρισίων. Ποιος είν’ αυτός ο μαύρος άνθρωπος εκεί ψηλά;

Όλες οι κοπέλες σήκωσαν τα μάτια τους. Πραγματικά, ένας 
άνθρωπος είχε ακουμπισμένους τους αγκώνες του στο κορυφαίο 
κιγκλίδωμα του βόρειου πύργου, που αντίκριζε τη Γρέβη. Ήταν 
ένας παπάς. Διακρινόταν καθαρά η περιβολή του και το πρόσωπό 
του που στηριζόταν στα χέρια του. Ωστόσο, δε σάλευε παραπάνω 
από ένα άγαλμα. Το βλέμμα του ήταν στυλωμένο στην πλατεία.

Είχε κάτι απ’ την ακινησία του γερακιού που ανακάλυψε 
μια φωλιά σπουργιτών και την κοιτάζει.

— Είναι ο αρχιδιάκος της Ζοζά, είπε η Κρινάνθη.
— Έχετε δυνατά μάτια, αν τον αναγνωρίζετε από δω! παρα-

τήρησε η Γκαϊφονταίν.
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— Πώς κοιτάει τη μικρή χορεύτρια! πρόσθεσε η Διάνα ντε 
Κριστέιγ.

— Αλίμονο στη γυφτοπούλα! είπε η Κρινάνθη. Αυτός δεν 
χωνεύει τους τσιγγάνους.

— Μεγάλο κρίμα που αυτός ο άνθρωπος την κοιτάει έτσι, 
συμπλήρωσε η Αμελότα ντε Μονμισέλ, γιατί χορεύει μαγευτικά.

— Ξάδερφε Φοίβο, είπε άξαφνα η Κρινάνθη, μια που γνωρί-
ζετε αυτήν την τσιγγανούλα, γνέψτε της νά ’ρθει στο σπίτι. Θα 
κάνουμε γούστο.

— Ω, ναι! φώναξαν όλες οι κοπέλες χτυπώντας τις παλάμες 
τους.

— Μα αυτό είναι παλαβομάρα, αποκρίθηκε ο Φοίβος. Θα 
μ’ έχει ξεχάσει στα σίγουρα και δεν ξέρω ούτε τ’ όνομά της. 
Ωστόσο, αφού το επιθυμείτε, δεσποσύνες μου, θα προσπαθήσω.

Και σκύβοντας απ’ το κιγκλίδωμα του μπαλκονιού άρχισε 
να φωνάζει:

— Ε, μικρή!
Η χορεύτρια δεν χτυπούσε το ντέφι της εκείνη τη στιγμή. 

Γύρισε το κεφάλι της προς το σημείο απ’ όπου ερχόταν η φωνή, 
το βλέμμα της το φλογερό στυλώθηκε στον Φοίβο και σταμάτησε 
απότομα.

— Ε, μικρή! ξαναφώναξε ο λοχαγός και της έγνεψε με το 
δάχτυλο νά ’ρθει.

Η νεαρή κοπέλα τον κοίταξε πάλι. Έπειτα κοκκίνισε σάμπως 
να της ανέβηκε στα μάγουλα μια φλόγα και, παίρνοντας το ντέφι 
παραμάσκαλα, τράβηξε μέσ’ απ’ τους θεατές που έμειναν με το 
στόμα ανοιχτό, προς την πόρτα του σπιτιού, όπου την καλούσε ο 
Φοίβος, με αργά, τρικλιστά βήματα και με το θολό βλέμμα ενός 
πουλιού που σέρνεται απ’ τη γοητεία του φιδιού.

Έπειτ’ από μια στιγμή ο μπερντές στην πόρτα ανασηκώθη-
κε και στο κατώφλι της κάμαρας φάνηκε η τσιγγάνα, κόκκινη, 
άναυδη, λαχανιασμένη, με τα μεγάλα μάτια της χαμηλωμένα 
και μην τολμώντας να προχωρήσει ούτε βήμα.

Η Μπερανζέρα χτύπησε τις παλάμες της.
Στο μεταξύ, η χορεύτρια έστεκε ακίνητη στο κατώφλι της 
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πόρτας. Το φανέρωμά της προξένησε σ’ αυτήν τη συντροφιά 
των κοριτσιών μια παράδοξη εντύπωση. Είναι βέβαιο πως όλες 
τους μαζί τις υποκινούσε μια κρυφή κι ακαθόριστη επιθυμία ν’ 
αρέσουν στον ωραίο αξιωματικό, πως ο στόχος όλων αυτών των 
φιλαρεσκειών ήταν η αστραφτερή στολή τους και πως, αφότου 
βρισκόταν μαζί τους, είχε αναπτυχθεί μεταξύ τους μια μυστική, 
υπόκωφη αντιζηλία, που μόλις την ομολογούσαν στον εαυτό 
τους και που ωστόσο προδινόταν κάθε στιγμή απ’ τις κινήσεις 
και τα λόγια τους. Εξάλλου, καθώς βρίσκονταν όλες τους στο 
ίδιο περίπου επίπεδο ομορφιάς, συναγωνίζονταν ισόπαλα και 
μπορούσε η καθεμιά τους να ελπίζει τη νίκη.

Ο ερχομός της τσιγγάνας έσπασε απότομα την ισορροπία. 
Είχε τέτοια σπάνια ομορφιά, ώστε τη στιγμή που φάνηκε στην 
είσοδο του διαμερίσματος έμοιασε σαν να σκόρπιζε μέσα ένα 
είδος φωτός που έβγαινε από πάνω της. Σ’ εκείνο το στενό-
χωρο δωμάτιο, μες στο σκοτεινό πλαίσιο από ταπετσαρίες και 
λεπτουργήματα, ήταν ασύγκριτα πιο ωραία κι ακτινοβόλα παρά 
στη δημόσια πλατεία. Ήταν σαν μια δάδα που τη μεταφέραν 
απ’ το καταμεσήμερο στα σκοτεινά.

Οι αρχοντοπούλες έμειναν άθελά τους μαγεμένες. Καθεμιά 
τους αισθάνθηκε σαν ένα πλήγωμα στην ομορφιά της. Έτσι άλ-
λαξαν μονομιάς –ας μας επιτραπεί η έκφραση– μέτωπο μάχης, 
χωρίς να πουν λέξη μεταξύ τους. Αλλά συνεννοούνταν θαυμάσια. 
Τα ένστικτα των γυναικών αλληλοκατανοούνται και ανταποκρί-
νονται γρηγορότερα απ’ την αντίληψη των αντρών.

Τους παρουσιάστηκε μια εχθρά. Το ένιωθαν όλες, συνασπί-
ζονταν όλες. Αρκεί μια σταγόνα κρασιού για να κοκκινίσει ολό-
κληρο ποτήρι με νερό. Για να χρωματιστεί με κάποια κακοκεφιά 
μια ολόκληρη σύναξη ωραίων γυναικών, αρκεί η έλευση μιας 
γυναίκας ωραιότερης –προπάντων όταν υπάρχει ένας μόνον 
άντρας.

Έτσι, η υποδοχή που έγινε στην τσιγγάνα ήταν αφάνταστα 
παγερή. Την κοίταξαν από πάνω ίσαμε κάτω, έπειτα αλληλο-
κοιτάχτηκαν, κι αυτό ήταν όλο. Είχαν καταλάβει η μια την άλλη.

Στο μεταξύ, η νέα κοπέλα περίμενε να της μιλήσουν, 
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συγκινημένη σε τέτοιο σημείο, που δεν τολμούσε να σηκώσει 
τα βλέφαρά της. Πρώτος έσπασε τη σιωπή ο λοχαγός.

— Λόγω τιμής, είπε με τόνο αρειμάνιο και κομπαστικό, να 
ένα θαυμάσιο πλάσμα! Τι λέτε σεις, καλή μου ξαδέρφη;

Αυτή η παρατήρηση, που ένας αβρότερος θαυμαστής θα την 
έκανε τουλάχιστον χαμηλόφωνα, δεν ήταν κατάλληλη να δια-
λύσει τις γυναίκειες αντιζηλίες που έστεκαν ανήσυχες μπρος 
στην τσιγγάνα.

Η Κρινάνθη απάντησε στον λοχαγό με μια γλυκανάλατη προ-
σποίηση περιφρόνησης:

— Έτσι κι έτσι.
Οι άλλες ψιθυρίζαν μεταξύ τους.
Τέλος, η δέσποινα Αλοΐζα, που δεν ήταν λιγότερο ζηλιάρα, 

αφού ζήλευε για χάρη της κόρης της, μίλησε στη χορεύτρια:
— Έλα μέσα, μικρή!
— Έλα μέσα, μικρή! επανέλαβε με κωμική αξιοπρέπεια κι η 

Μπερανζέρα, που έφτανε ως τη μέση της.
Η γυφτοπούλα προχώρησε προς την αρχόντισσα.
— Ωραία μου, είπε ο Φοίβος με στόμφο κάνοντας κι αυτός 

μερικά βήματα προς την κοπέλα, δεν ξέρω αν έχω την εξαιρετική 
ευτυχία να με αναγνωρίζετε...

Τον έκοψε στη μέση υψώνοντας απάνω του ένα βλέμμα κι 
ένα χαμόγελο γεμάτα ανείπωτη γλύκα:

— Ω, ναι! του είπε.
— Έχει γερή μνήμη, παρατήρησε η Κρινάνθη.
— Λοιπόν, εξακολούθησε ο Φοίβος, μου γλίστρησες μάνι μάνι 

τις προάλλες. Μήπως σε τρομάζω;
— Α, όχι! είπε η τσιγγάνα.
Σ’ αυτό το «α, όχι!», που προφέρθηκε ύστερ’ απ’ το «ω, 

ναι!», υπήρχε κάτι το ανείπωτο που πλήγωσε την Κρινάνθη.
— Στη θέση σου, ωραία μου, συνέχισε ο λοχαγός που η γλώσ-

σα του λύθηκε μιλώντας σε μια κοπέλα του δρόμου, μου άφη-
σες έναν κακομούτσουνο τύπο, μονόφθαλμο και καμπούρη, τον 
κωδωνοκρούστη του δεσποτικού ναού, μου φαίνεται. Μου είπαν 
πως ήταν νόθος ενός αρχιδιάκου και δαίμονας απ’ τη γέννα του. 
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Έχει ένα γουστόζικο όνομα, τον λεν Τετραδοπαράσκευο, Τσικνο-
πέφτη, Καθαροδευτέρα, κι εγώ δεν θυμάμαι! Ένα όνομα γιορτής 
με καμπανίσματα, τέλος πάντων! Και τόλμησε να σ’ απαγάγει, 
σαν να ’σουν καμωμένη για καντηλανάφτης! Το παράκανε. Μα τι 
διάβολο ήθελε από σένα, αυτός ο μπούφος; Για πες μου λοιπόν.

— Δεν ξέρω, του αποκρίθηκε.
— Για φαντάσου αναίδεια! Ένας κωδωνοκρούστης να κλέβει 

μια κοπέλα σαν υποκόμης! Ένας κολίγος να κυνηγάει το θήραμα 
των αρχόντων! Αυτό είναι από τ’ άγραφα. Ωστόσο, το πλήρωσε 
ακριβά. Ο κυρ Πιερράτος Τορτερύ είναι ο πιο τραχύς ιπποκόμος 
που ξύστρισε ποτέ έναν βρομιάρη και σε βεβαιώνω, αν αυτό 
μπορεί να σ’ ευχαριστήσει, πως το τομάρι του κωδωνοκρούστη 
σου καλοπέρασε στα χέρια του.

— Τον άμοιρο! είπε η τσιγγάνα, που αυτά τα λόγια τής ανα-
μόχλευαν την ανάμνηση της σκηνής του στρεβλωτηρίου.

Ο λοχαγός έβαλε τα γέλια.
— Μα του βοϊδιού το κέρατο! Να μια συμπόνια που ταιριά-

ζει όσο ένα φτερό στον πισινό ενός γουρουνιού! Να καταντήσω 
κοιλαράς σαν τον πάπα, αν...

Σταμάτησε μονομιάς:
— Συγγνώμην, κυρίες μου! Θαρρώ πως ξεστόμισα κάποια 

κουταμάρα.
— Μμ, κύριε! είπε η Γκαϊφονταίν.
— Μιλάει τη γλώσσα που αρμόζει σ’ αυτήν τη ζητιάνα! πρό-

σθεσε σιγά η Κρινάνθη, που το πείσμα της μεγάλωνε από στιγμή 
σε στιγμή.

Το πείσμα της αυτό κάθε άλλο παρά λιγόστεψε όταν είδε τον 
λοχαγό να περιστρέφεται στο τακούνι του ξαναλέγοντας με τη 
βάναυση αβρότητα ενός ανθρώπου του στρατώνα:

— Μπουκιά και σχώριο, μα το ναι!
— Ντυμένη όμως πρωτόγονα, είπε η Διάνα ντε Κριστέιγ γε-

λώντας με τα ωραία της δόντια.
Αυτή η παρατήρηση στάθηκε σαν ένα άστραμμα φωτός για 

τις άλλες. Τους φανέρωσε το τρωτό σημείο της γυφτοπούλας. 
Μην μπορώντας να ψέξουν την ομορφιά της, χίμηξαν απάνω 
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στο ντύσιμό της.
— Αλήθεια, μικρή, της είπε η Μονμισέλ, πώς γυρίζεις έτσι 

έξω στους δρόμους χωρίς καλύπτρα και τραχηλιά;
— Για δες μια φούστα τόσο κοντή που να σαστίζεις! πρό-

σθεσε η Γκαϊφονταίν.
— Αγαπητή μου, εξακολούθησε με στυφό ύφος η Κρινάνθη, 

θα σε περιμαζέψουν οι δημοτοφύλακες της δωδεκάδας για την 
επίχρυση ζώνη σου.

— Μικρή, μικρή, συμπλήρωσε η Κριστέιγ μ’ ένα αλύπητο 
χαμόγελο, αν φορούσες από ευπρέπεια μανίκι στα μπράτσα 
σου, δεν θα τα έψηνε έτσι ο ήλιος.

Ήταν αληθινά ένα θέαμα άξιο ενός παρατηρητή με περισ-
σότερη αντίληψη από τον Φοίβο το να βλέπεις πώς αυτές οι 
όμορφες κοπέλες με τις φαρμακερές και οργισμένες γλώσσες 
τους κουλουριάζονταν και φιδοσέρνονταν και τυλίγονταν γύρω 
απ’ τη χορεύτρια των δρόμων. Ήταν άπονες και χαριτωμένες. 
Έψαχναν, ξεψάχνιζαν μοχθηρά με τον λόγο τους μες στη φτωχή 
παρδαλή περιβολή της από πούλιες και χάντρες. Ατέλειωτα 
γέλια κι ειρωνείες και πειράγματα.

Σαρκασμοί έπεφταν βροχή στη γυφτοπούλα και υπεροπτική 
συγκατάβαση και βλέμματα όλο κακία. Λες κι έβλεπες καμιά 
από κείνες τις νεαρές δέσποινες της Ρώμης που διασκέδαζαν 
βυθίζοντας χρυσές καρφίτσες στο στήθος μιας όμορφης σκλάβας. 
Θαρρείς πως ήταν τίποτε κομψές λαγωνίκες που με ρουθούνια 
ολάνοιχτα, με μάτια φλογισμένα περιφέρονταν γύρω από μια 
φτωχιά ελαφίνα των δασών που το βλέμμα του αφεντικού τούς 
απαγόρευε να την κατασπαράξουν.

Τι ήταν, στο κάτω κάτω, μπροστά σ’ αυτές τις κοπέλες από 
τζάκι, μια άθλια χορεύτρια της δημόσιας πλατείας! Δεν φαίνο-
νταν να λογαριάζουν καθόλου την παρουσία της και μιλούσαν 
γι’ αυτήν, μπροστά της, στην ίδια, μεγαλόφωνα, σαν για κάτι 
το πολύ ακάθαρτο, το πολύ αποκρουστικό και το πολύ ωραίο.

Η τσιγγάνα δεν ήταν αναίσθητη σ’ αυτές τις κεντιές της 
καρφίτσας. Από καιρό σε καιρό ένα κοκκίνισμα ντροπής, μια 
αστραπή οργής φλόγιζε τα μάτια της ή τα μάγουλά της. Ένας 
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λόγος καταφρόνιας φαινόταν έτοιμος να ξεστομιστεί. Έκανε 
εκείνον τον ακατάδεχτο μορφασμό που ξέρει πια ο αναγνώστης. 
Αλλά σώπαινε.

Ακίνητη, στύλωνε στον Φοίβο ένα βλέμμα καρτερικό, θλιμ-
μένο και πράο. Το βλέμμα εκείνο έκλεινε μέσα του και ευτυχία 
και τρυφερότητα. Θαρρείς πως συγκρατιόταν, από φόβο μην 
την κυνηγήσουν.

Όσο για τον Φοίβο, αυτός χαμογελούσε κι έπαιρνε το μέρος 
της τσιγγάνας μ’ ένα μείγμα προπέτειας και συμπόνιας.

— Άσ’ τες να λένε, μικρή μου! της ξαναείπε κάνοντας ν’ 
αντηχούν τα χρυσά του σπιρούνια. Η αμφίεσή σου είναι βέβαια 
λίγο παράξενη και πρωτόγονη. Μα τι πειράζει αυτό, έτσι χα-
ριτωμένη που είσαι;

— Θεέ μου! αναφώνησε η ξανθή Γκαϊφονταίν ορθώνοντας το 
σαν κύκνου λαιμό της μ’ ένα πικρό χαμόγελο. Βλέπω πως οι 
κύριοι τοξότες της βασιλικής υπηρεσίας παίρνουν εύκολα φωτιά 
απ’ τα όμορφα τσιγγάνικα μάτια. 

— Γιατί όχι; απάντησε ο Φοίβος.
Σ’ αυτή την απόκριση που πέταξε ανέμελα ο λοχαγός, σαν 

μια ριγμένη πέτρα που δεν κοιτάς πού θα πέσει, η Κολόμπα 
έβαλε τα γέλια, καθώς κι η Διάνα κι η Αμελότα κι η Κρινάνθη, 
που της ανάβλυσε ταυτόχρονα ένα δάκρυ στα μάτια.

Η τσιγγάνα, που είχε χαμηλώσει τα μάτια της στα λόγια της 
Κολόμπας ντε Γκαϊφονταίν, τα ξανασήκωσε ακτινοβολώντας 
από χαρά και περηφάνια και τα στύλωσε ξανά στον Φοίβο. 
Ήταν πολύ ωραία εκείνη τη στιγμή.

Η ηλικιωμένη δέσποινα, που παρακολουθούσε αυτήν τη σκη-
νή, αισθάνθηκε να προσβάλλεται και να μην καταλαβαίνει πια.

— Παναγία Παρθένα! φώναξε άξαφνα. Τι είν’ αυτό που χαρ-
χαλεύει κάτω από τα πόδια μου; Α, το σιχαμένο ζώο!

Ήταν η κατσίκα που είχε έρθει αναζητώντας την κυρά της 
και που ορμώντας προς αυτήν άρχισε να μπερδεύει τα κέρατά 
της στον σωρό υφασμάτων που τα ρούχα της πυργοδέσποινας 
στοίβαζαν στα πόδια της, όταν ήταν καθισμένη.

Αυτό ήταν ένας περισπασμός. Η τσιγγάνα την ξέμπλεξε, 
χωρίς να πει λέξη.
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— Ω, να μια κατσικούλα με χρυσαφένια πόδια! φώναξε η 
Μπερανζέρα πηδώντας απ’ τη χαρά της.

Η τσιγγάνα κάθισε γονατιστή κι ακούμπησε στο μάγουλό 
της το χαϊδευτικό κεφάλι της κατσίκας. Λες και της ζητούσε 
συγνώμη που την είχε παρατήσει.

Στο μεταξύ, η Διάνα έσκυψε στ’ αυτί της Κολόμπας.
— Θεέ μου! Πώς δεν μου πήγε από γρηγορότερα στον νου; 

Είναι η τσιγγάνα με την κατσίκα της. Λεν πως είναι μάγισσα 
και πως η κατσίκα της κάνει κάτι τσαλίμια που να σαστίζει το 
μυαλό σου.

— Ε λοιπόν, είπε η Κολόμπα, πρέπει να μας διασκεδάσει 
τώρα κι η κατσίκα και να μας κάμει ένα θαύμα.

Η Διάνα κι η Κολόμπα απευθύνθηκαν ζωηρά στη γυφτο-
πούλα:

— Μικρή, βάλε την κατσίκα σου να μας κάμει ένα θαύμα.
— Δεν ξέρω τι θέλετε να πείτε, αποκρίθηκε η χορεύτρια.
— Ένα θαύμα, μια μαγγανεία, κάτι μαγικό τέλος πάντων.
— Δεν ξέρω, είπε εκείνη και ξανάρχισε να χαϊδεύει το ωραίο 

τετράποδο επαναλαμβάνοντας: «Τζαλή! Τζαλή!»
Εκείνη τη στιγμή η Κρινάνθη παρατήρησε ένα δερμάτινο σα-

κουλάκι με κεντήματα κρεμασμένο απ’ τον λαιμό της κατσίκας.
— Τι είν’ αυτό; ρώτησε τη γυφτοπούλα.
Η γυφτοπούλα σήκωσε προς αυτήν τα μεγάλα της μάτια και 

της αποκρίθηκε με σοβαρότητα:
— Αυτό είναι μυστικό μου.
«Πολύ θα ήθελα να μάθαινα τι είν’ αυτό το μυστικό σου», 

είπε από μέσα της η Κρινάνθη.
Στο μεταξύ, η ηλικιωμένη κυρία σηκώθηκε με δυσφορία.
— Ε, συ, τσιγγάνα! Αν δεν πρόκειται να μας χορέψεις τίποτε, 

ούτ’ εσύ ούτ’ η κατσίκα σου, τι δουλειά έχετε εδώ μέσα;
Η τσιγγάνα, χωρίς να της απαντήσει, τράβηξε αργά προς την 

πόρτα. Μα όσο πλησίαζε προς αυτήν, τόσο αργοπορούσε το 
βήμα της. Ένας αόρατος μαγνήτης φαινόταν να την συγκρατεί. 
Άξαφνα γύρισε προς τον Φοίβο τα νοτισμένα από δάκρυα μάτια 
της και σταμάτησε.
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— Ύψιστε Θεέ! φώναξε ο λοχαγός. Δε φεύγουν έτσι δα. Γύρνα 
πίσω και χόρεψέ μας κατιτί. Αλήθεια, ομορφονιά μου, πώς σε 
λένε;

— Εσμεράλδα, είπε η χορεύτρια χωρίς να ξεκολλάει το βλέμ-
μα της απ’ αυτόν.

Στο παράξενο τούτο όνομα οι κοπέλες ξεκαρδίστηκαν στα 
γέλια.

— Τρομερό όνομα για μια δεσποινίδα! είπε η Διάνα.
— Καθώς βλέπετε, είναι μάγισσα, πρόσθεσε η Αμελότα.
— Αγαπητή μου, της φώναξε μ’ επίσημο τόνο η δέσποινα 

Αλοΐζα, οι γονείς σου δε σου χάρισαν αυτό το όνομα στην κο-
λυμπήθρα του βαφτίσματος.

Στο μεταξύ, εδώ και κάμποσα λεπτά, χωρίς να την προσέ-
ξουν, η Μπερανζέρα είχε προσελκύσει την κατσίκα σε μια γωνιά 
του δωματίου μ’ ένα ζαχαροκούλουρο. Μέσα σε λίγες στιγμές 
είχαν γίνει δυο καλές φίλες.

Η περίεργη παιδούλα είχε βγάλει το σακουλάκι που κρε-
μόταν απ’ τον λαιμό της κατσίκας, το άνοιξε και άδειασε το 
περιεχόμενό του στην ψάθα. Ήταν ένα αλφαβητάρι που κάθε 
γράμμα του ήταν βαλμένο χωριστά σε μια πινακίδα από πυξάρι. 
Μόλις αυτά τα μικροπαίγνιδα αραδιάστηκαν στο στρωσίδι, η 
παιδούλα είδε μ’ έκπληξη την κατσίκα –που σίγουρα αυτό ήταν 
ένα από τα «θαύματά» της– να τραβάει μερικά γράμματα με 
το χρυσό της πόδι και να τα τοποθετεί, σπρώχνοντάς τα σιγά, 
σε ορισμένη σειρά.

Ύστερ’ από λίγες στιγμές έγινε μια λέξη που η κατσίκα φαι-
νόταν εξασκημένη να τη γράφει, αφού δεν δίστασε καθόλου να 
τη σχηματίσει, και η Μπερανζέρα φώναξε άξαφνα ενώνοντας 
τα χέρια της με θαυμασμό:

— Νουνά Κρινάνθη! Ελάτε να ιδείτε τι έφτιαξε η κατσίκα.
Η Κρινάνθη έτρεξε κει κι αναπήδησε. Τα γράμματα τα βαλ-

μένα στο πάτωμα σχημάτιζαν τη λέξη:
ΦΟΙΒΟΣ

— Η κατσίκα το έγραψε αυτό; ρώτησε με αλλοιωμένη φωνή.



Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ - ΒΙΒΛΙΟ ΕΒΔΟΜΟ 373

— Ναι, νουνά, αποκρίθηκε η Μπερανζέρα.
Δε χωρούσε αμφιβολία: η παιδούλα δεν ήξερε να γράφει.
«Να το μυστικό της!» σκέφτηκε η Κρινάνθη.
Στο μεταξύ, με τη φωνή της παιδούλας, έτρεξαν όλοι προς 

τα κει, κι η μητέρα κι οι κοπέλες κι η τσιγγάνα κι ο λοχαγός.
Η τσιγγάνα είδε το σφάλμα που είχε κάμει η κατσίκα. Έγινε 

κόκκινη, έπειτα χλωμή, κι άρχισε να τρέμει σαν ένοχη μπρος 
στον λοχαγό, που την κοιτούσε χαμογελώντας με ικανοποίηση 
κι απορία.

— Φοίβος! ψιθύριζαν τα κορίτσια κατάπληκτα. Είναι τ’ όνομα 
του λοχαγού.

— Έχεις θαυμάσια μνήμη! είπε η Κρινάνθη στην αποσβολω-
μένη τσιγγάνα.

Έπειτα ξεσπώντας σ’ αναφιλητά:
— Ω, είναι μάγισσα! τραύλισε πονεμένα, κρύβοντας το πρό-

σωπο στα δυο ωραία της χέρια, ενώ άκουγε μια φωνή ακόμα πιο 
επώδυνη να λέει στα βάθη της καρδιάς της: «Είναι αντίζηλη!»

Κι έπεσε λιποθυμισμένη.
— Κόρη μου! Κορούλα μου! φώναζε τρομαγμένη η μητέρα. 

Φύγε από δω, τσιγγάνα του διαβόλου!
Η Εσμεράλδα μάζεψε αστραπιαία τα κακότυχα εκείνα γράμ-

ματά της, έγνεψε στην Τζαλή να την ακολουθήσει και βγήκε απ’ 
τη μια πόρτα, ενώ απ’ την άλλη κουβαλούσαν την Κρινάνθη.

Ο λοχαγός Φοίβος, όταν έμεινε μόνος του, δίστασε για μια 
στιγμή ανάμεσα στις δυο πόρτες κι έπειτα ακολούθησε την 
τσιγγάνα.

J
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O ιερωμενοσ που ειχαν παρατηρήσει τα κορίτσια στον 
βόρειο πύργο σκυμμένον προς την πλατεία και απορ-
ροφημένον απ’ τον χορό της τσιγγάνας, ήταν πραγ-
ματικά ο αρχιδιάκος Κλαύδιος Φρόλλος.

Οι αναγνώστες μας δεν θα ξέχασαν το μυστηριακό κελί που 
φύλαγε ο αρχιδιάκος για τον εαυτό του σ’ εκείνον τον πύργο. 
(Δεν ξέρω, ας σημειωθεί στο περιθώριο, αν είναι το ίδιο που 
μπορεί να ιδεί κανείς ακόμα σήμερα το εσωτερικό του από έναν 
μικρό τετράγωνο φεγγίτη, ανοιγμένον ανατολικά, στο ανάστημα 
ανθρώπου, στο δώμα απ’ όπου ξεπετιούνται οι πύργοι. Είναι 
μια τρώγλη, γυμνή τώρα, άδεια και ετοιμόρροπη, που οι ξεσο-
βατισμένοι της τοίχοι «διακοσμούνται» εδώ κι εκεί, αυτή την 
εποχή, με μερικές άθλιες κιτρινισμένες χαλκογραφίες που παρι-
στάνουν προσόψεις μητροπόλεων. Φαντάζομαι πως σ’ αυτήν την 
τρύπα κατοικούν νυχτερίδες αντάμα με αράχνες και συνεπώς οι 
μύγες υφίστανται διπλό εξοντωτικό πόλεμο εκεί μέσα).

Κάθε μέρα, μια ώρα πριν απ’ το ηλιόγερμα, ο αρχιδιάκος 
ανέβαινε τη σκάλα του πύργου και κλεινόταν σ’ αυτό το κελί, 
όπου καμιά φορά περνούσε ολόκληρες νύχτες. Εκείνη την ημέρα, 
τη στιγμή που φτάνοντας στη χαμηλή πόρτα του καταφυγίου του 
έβαζε στην κλειδαριά το μικρό πολύπλοκο κλειδί που βαστούσε 
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πάντα απάνω του σε μια σακούλα κρεμασμένη στο πλευρό του, 
έφτασε ως τ’ αυτιά του ένας κρότος από ντέφι και καστανιέ-
τες. Αυτός ο κρότος ερχόταν από την πλατεία Προαυλίου. Και 
το κελί, όπως είπαμε, δεν είχε παρά έναν φεγγίτη που έβλεπε 
στο πίσω μέρος της εκκλησίας. Ο Κλαύδιος Φρόλλος τράβηξε 
μονομιάς το κλειδί του κι έπειτ’ από λίγες στιγμές βρισκόταν 
στην κορφή του πύργου, στη ζοφερή και συλλογισμένη στάση 
που τον είχαν ιδεί οι δεσποινίδες.

Στεκόταν εκεί, σοβαρός, ακίνητος, συγκεντρωμένος σ’ ένα 
βλέμμα και σ’ έναν στοχασμό. Όλο το Παρίσι βρισκόταν κάτω 
από τα πόδια του, με τους χίλιους οβελίσκους των οικοδομών 
του και τον κυκλικό ορίζοντα των απαλών του λόγων, με τον 
ποταμό που φιδοσέρνεται κάτω απ’ τα γεφύρια του και τον 
πληθυσμό του που κυματίζει στους δρόμους του, με το σύγνεφο 
των καπνών του, με την οροσειρά των στεγών του που πιέζει την 
Παναγία των Παρισίων με τα επάλληλα στρώματά της. Αλλά 
μέσα σ’ όλη αυτή την πολιτεία ο αρχιδιάκος δεν κοίταζε παρά 
ένα σημείο του λιθοστρώτου: την πλατεία Προαυλίου, και μέσα 
σ’ όλο αυτό το πλήθος μια μονάχα μορφή: την τσιγγάνα.

Θα ήταν δύσκολο να πει κανείς τι λογής ήταν αυτό το βλέμμα 
κι από πού προερχόταν η φλόγα που ξεπηδούσε απ’ τα μάτια 
του. Ήταν ένα βλέμμα στυλωμένο κι όμως γεμάτο ταραχή και 
φούντωμα. Απ’ την απόλυτη ακινησία όλου του κορμιού του, 
που μόλις αναδεύονταν κατά διαστήματα από μια αυτόματη 
φρικίαση, όπως ένα δέντρο στον αέρα, απ’ την ακαμψία των 
αγκώνων του, πιο πετρωμένων απ’ το γείσωμα όπου ακουμπού-
σε, απ’ το παγωμένο χαμόγελο που συσπούσε το πρόσωπό του, 
θα έλεγε κανείς πως δεν είχαν απομείνει στον Κλαύδιο Φρόλλο 
παρά μόνο μάτια ζωντανού ανθρώπου.

Η τσιγγάνα χόρευε. Στριφογύριζε το ντέφι στην άκρη του 
δαχτύλου της και το πετούσε στον αέρα χορεύοντας προβηγκια-
νές «ζαραμπάντες», σβέλτη, ανάλαφρη, χαρούμενη, χωρίς να 
αισθάνεται το βάρος του φοβερού βλέμματος που έπεφτε σαν 
μολύβι στο κεφάλι της.

Το πλήθος μυρμήγκιαζε ολόγυρά της. Από καιρό σε καιρό, 
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ένας άντρας ντυμένος ένα κοκκινοκίτρινο σουρτούκο έκανε τον 
κόσμο ν’ ανοίγει κύκλο κι έπειτα γύριζε να καθίσει σε μια κα-
ρέκλα, λίγα βήματα πιο πέρα απ’ τη χορεύτρια, κι έπαιρνε το 
κεφάλι της κατσίκας στα γόνατά του. Αυτός ο άνθρωπος φαινό-
ταν να είναι ο σύντροφος της τσιγγάνας. Ο Κλαύδιος Φρόλλος, 
από κει ψηλά που βρισκόταν, δεν μπορούσε να ξεχωρίσει τα 
χαρακτηριστικά του.

Απ’ τη στιγμή που ο αρχιδιάκος παρατήρησε αυτόν τον άγνω-
στο, η προσοχή του φάνηκε να μοιράζεται ανάμεσα στη χορεύ-
τρια και σ’ αυτόν, και το πρόσωπό του γινότανε όλο και πιο 
ζοφερό. Άξαφνα αναστυλώθηκε κι ένα τρεμούλιασμα διαπέρασε 
όλο το κορμί του.

— Ποιος να ’ν’ αυτός ο άντρας; είπε μέσ’ απ’ τα δόντια του. 
Την έβλεπα πάντα μοναχή της!

Τότε ξαναχώθηκε κάτω απ’ τον θόλο της στριφογυριστής 
σκάλας και ξανακατέβηκε. Καθώς περνούσε μπρος απ’ την 
πόρτα του κωδωνοστασίου που ήταν μισανοιχτή, είδε κάτι που 
τον παραξένεψε. Είδε τον Κουασιμόδο, σκυμμένο σ’ ένα άνοιγ-
μα εκείνων των προστεγασμάτων από πλάκες που μοιάζουν με 
μεγάλα παντζουρόφυλλα, να κοιτάζει κι αυτός στην πλατεία. 
Ήταν βυθισμένος σε μια ενατένιση τόσο βαθιά, ώστε δεν πρόσεξε 
το πέρασμα του θετού του πατέρα. Το άγριο μάτι του είχε μια 
παράξενη έκφραση. Ήταν ένα βλέμμα σαν μαγεμένο και ήμερο.

— Άλλο παράξενο! μουρμούρισε ο Κλαύδιος. Μήπως κοιτάει 
έτσι τη γύφτισσα;

Εξακολούθησε να κατεβαίνει. Ύστερ’ από κάμποσα λεπτά ο 
πολυφρόντιδος αρχιδιάκος βγήκε στην πλατεία απ’ την πόρτα 
που είναι στη βάση του πύργου.

— Τι απόγινε λοιπόν η τσιγγάνα; ρώτησε προχωρώντας στο 
τσούρμο των θεατών που είχε συγκεντρώσει ο ήχος του ντεφιού.

— Δεν ξέρω, χάθηκε, απάντησε ένας απ’ τους διπλανούς του. 
Θαρρώ πως πήγε να χορέψει κανένα «φαντάγκο» στο αντικρινό 
σπίτι, απ’ όπου τη φώναξαν.

Στη θέση της γύφτισσας, πάνω στο ίδιο χαλί που τ’ αραβουρ-
γήματά του δε φαίνονταν πριν λίγες στιγμές από τις ιδιόρρυθμες 
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φιγούρες του χορού της, ο αρχιδιάκος δεν είδε πια παρά τον 
παρδαλοντυμένο εκείνον άντρα που, για να κερδίσει κι αυτός 
μερικά όβολα, περπατούσε γύρω από τ’ αλώνι, με τους αγκώνες 
στα ισχία, με το κεφάλι προς τα πίσω, με το πρόσωπο κόκκινο, 
με τον λαιμό τεντωμένο, βαστώντας στα δόντια του ένα κάθι-
σμα. Απάνω σ’ αυτό το κάθισμα είχε δεμένη μια γάτα που του 
είχε δανείσει μια γειτόνισσα και που σκλήριζε πολύ τρομαγμένη.

— Παναγία μου! αναφώνησε ο αρχιδιάκος τη στιγμή που ο 
σαλτιμπάγκος, χύνοντας χοντρές σταλιές ιδρώτα, πέρασε μπρος 
του μ’ εκείνη την πυραμίδα του καθίσματος και του γάτου. Τι 
θέλει εδώ ο λογιότατος Πέτρος Γκρεγκουάρ;

H αυστηρή αναφώνηση του αρχιδιάκου έφερε τέτοια ταραχή 
στον φτωχό διάβολο, ώστε έχασε την ισορροπία μαζί με όλο το 
εποικοδόμημα, και το κάθισμα κι ο γάτος έπεσαν φύρδην μίγδην 
στα κεφάλια των παρισταμένων, μέσα σ’ ένα γιουχάισμα χωρίς 
αρχή και τέλος.

Είναι πιθανό πως ο λογιότατος Πέτρος Γκρεγκουάρ (γιατί 
αυτός ήταν) θα είχε κακά ξεμπερδέματα με τη γειτόνισσά του, 
την κυρά του γάτου, καθώς και με όλες τις μωλωπισμένες και 
γρατσουνισμένες φάτσες που τον περιστοίχιζαν, αν δεν έσπευ-
δε να επωφεληθεί απ’ τη φασαρία και να καταφύγει μες στην 
εκκλησιά, όπου ο Κλαύδιος Φρόλλος τού είχε γνέψει να τον 
ακολουθήσει.

Η μητρόπολη ήταν πια σκοτεινή κι έρημη. Οι διάδρομοι ήταν 
ολοσκότεινοι, τα φώτα από τα ναΐδρια άρχιζαν να φέγγουν 
στις μισοσκότεινες καμάρες. Μονάχα ο μεγάλος ρόδακας της 
πρόσοψης, που τα χίλια χρώματά του λες κι αναλύονταν από 
μια οριζόντια αχτίδα του ήλιου, φεγγοβολούσε στα σκοτεινά 
σαν ένας σωρός από διαμάντια κι αποτύπωνε στην απέναντι 
πλευρά το θαμπωτικό του φάσμα.

Αφού προχώρησαν κάμποσα βήματα, ο πάτερ Κλαύδιος 
ακούμπησε σε μια κολόνα και κοίταξε κατάματα τον Γκρεγκου-
άρ. Αυτό το βλέμμα δεν ήταν εκείνο που φοβόταν ο Γκρεγκουάρ 
απάνω στην ντροπή του, γιατί ένα πρόσωπο σοβαρό και μορ-
φωμένο τον έπιασε μ’ εκείνη τη στολή του παλιάτσου. Η ματιά 
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του ιερέα δεν είχε τίποτε το περιπαιχτικό και το ειρωνικό: ήταν 
σοβαρή, ατάραχη και διεισδυτική.

Πρώτος έκοψε τη σιωπή ο αρχιδιάκος:
— Για ελάτε, λογιότατε Πέτρο, να μου εξηγήσετε κάμποσα 

πράματα. Και πρώτα πρώτα, πώς συμβαίνει να μη σας έχου-
με δει κάπου δυο μήνες τώρα και να σας ξαναβρίσκουμε στα 
σταυροδρόμια, με ωραία αμφίεση αληθινά, μισό κίτρινο και μισό 
κόκκινο σαν τα μήλα του Κωντεμπέκ;

— Αυθέντη μου, είπε αξιολύπητα ο Γκρεγκουάρ, είναι πραγ-
ματικά αποκριάτικα αυτά που φορώ, γι’ αυτό με βλέπετε πιο 
παραζαλισμένον από έναν γάτο που του φόρεσαν στο κεφάλι 
κολοκύθα. Είναι πολύ άσχημο, το καταλαβαίνω, να υποχρεώνω 
τους κυρίους φρουρούς της περιπόλου να ραβδίζουν κάτω απ’ 
αυτό το σουρτούκο τις πλάτες ενός πυθαγορείου φιλοσόφου. 
Αλλά τι τα θέλετε, σεβαστέ μου δάσκαλε! Φταίει το παλιό μου 
παλτό που με παράτησε άνανδρα στις αρχές του χειμώνα με 
την πρόφαση πως έβγαιναν φιτίλια κι είχε ανάγκη να πάει να 
ξεκουραστεί στην κοφίνα του ρακοσυλλέκτη. Τι να γίνει! Ο πο-
λιτισμός δεν έφτασε ακόμα στο σημείο που να μπορεί κανείς 
να βγαίνει έξω ολόγυμνος, όπως το ήθελε ο αρχαίος Διογένης. 
Προσθέστε ακόμα πως φυσούσε ένας πολύ κρύος αέρας και 
δεν μπορεί κανείς να επιχειρήσει μ’ επιτυχία κατά τον Γενάρη 
να κάμει την ανθρωπότητα να προχωρήσει αυτό το καινούρ-
γιο βήμα. Μου παρουσιάστηκε αυτό το σουρτούκο. Το πήρα 
κι άφησα στην άκρη τον παλιό μαύρο επενδύτη μου, που για 
έναν ερμητικό φιλόσοφο σαν εμένα ήταν πολύ λίγο ερμητικά 
κλειστός. Να ’μαι, λοιπόν, με ρούχα μίμου, όπως ο άγιος Ζενέ.1 
Τι τα θέλετε! Είναι μια μπόρα που θα περάσει. Ο Απόλλωνας 
φύλαξε κι αυτός τα κοπάδια του Αδμήτου.2

1. Άγιος Ζενέ: από τον ηθοποιό αυτό και μάρτυρα του Χριστιανισμού στα 
χρόνια του Διοκλητιανού έχει εμπνευσθεί ο Γάλλος συγγραφέας Ροτρού 
(1609-1650) μια από τις ωραιότερες τραγωδίες του.

2. Άδμητος, βασιλιάς των Φερών στη Θεσσαλία. Τα άλογά του και τα βόδια 
του φύλαξε εκατό χρόνια ο Απόλλωνας, για να εξιλεωθεί για τον φόνο 
του Πύθωνα ή των Κυκλώπων.
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— Πετύχατε ωραίο επάγγελμα! συνέχισε ο αρχιδιάκος. 
— Συμφωνώ, δάσκαλέ μου, πως είναι προτιμότερο να κα-

ταγίνεται κανείς με τη φιλοσοφία και την ποίηση, ν’ ανάβει 
τη φωτιά στο καμίνι ή να την δέχεται απ’ τον ουρανό, παρά 
να περιφέρει γάτες. Γι’ αυτό όταν με φωνάξανε έμεινα με το 
στόμα ανοιχτό όπως ένας γάιδαρος μπροστά σε μια σούβλα 
που γυρνάει. Μα τι τα θέλετε, αυθέντη! Πρέπει να συντηρείται 
κανείς όλες τις ημέρες κι οι ωραιότεροι αλεξανδρινοί στίχοι δεν 
αξίζουν για τα δόντια όσο ένα κομμάτι τυρί του Μπρι. Λοιπόν, 
είχα συντάξει για τη δέσποινα Μαργαρίτα της Φλάντρας εκείνον 
τον περίφημο επιθαλάμιο που ξέρετε, αλλά η πολιτεία δεν μου 
τον πληρώνει, με το πρόσχημα πως δεν ήταν θαυμάσιος, σαν να 
μπορεί να σκαρώσει κανείς με τέσσερα τάλιρα μια τραγωδία 
του Σοφοκλή. Έτσι, κόντευα να πεθάνω της πείνας. Ευτυχώς 
βρέθηκα με γερό σαγόνι κι είπα σ’ αυτό το σαγόνι: Κάμε κόλ-
πα αντοχής και ισορροπίας και βγάλε μόνος σου το ψωμί σου. 
«Σεαυτό θρέψον». Ένα μπουλούκι ζητιάνοι, που έγιναν καλοί 
μου φίλοι, μ’ έμαθαν καμιά εικοσαριά ηράκλεια γυμνάσματα 
και τώρα προσφέρω κάθε βράδυ στα δόντια μου το ψωμί που 
κέρδισα ολημερίς με τον ιδρώτα του προσώπου μου. Μολαταύ-
τα, παραδέχομαι –«συνομολογώ»– πως αυτό είναι μια θλιβερή 
χρήση των πνευματικών χαρισμάτων μου και πως ο άνθρωπος 
δεν είναι πλασμένος να περνάει τη ζωή του παίζοντας ντέφι και 
δαγκάνοντας καθίσματα. Αλλά, σεβαστέ δάσκαλε, δεν αρκεί να 
περνάει κανείς τη ζωή του: πρέπει και να συντηρείται.

Ο πάτερ Κλαύδιος άκουγε αμίλητος. Άξαφνα το βυθισμένο 
του βλέμμα πήρε μια έκφραση τόσο οξυδερκή και διεισδυτική, 
ώστε ο Γκρεγκουάρ αισθάνθηκε σαν να τον ψαχούλευε ως τα 
κατάβαθα της ψυχής του αυτό το βλέμμα.

— Πολύ καλά, λογιότατε Πέτρο. Αλλά πώς γίνεται κι είστε 
τώρα συντροφιά μ’ αυτήν την τσιγγάνα χορεύτρια;

— Επειδή, μα την πίστη μου, είναι γυναίκα μου κι εγώ άντρας 
της, απάντησε ο Γκρεγκουάρ.

Το σκοτεινιασμένο βλέμμα του ιερέα φλογίστηκε τώρα.
— Έκαμες τέτοιο πράμα, ελεεινέ; φώναξε αρπάζοντας 
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μανιωμένος το μπράτσο του Γκρεγκουάρ. Σ’ έχει εγκαταλείψει σε 
τέτοιο σημείο ο Θεός, ώστε ν’ απλώσεις χέρι σ’ αυτή την κοπέλα;

— Στον παράδεισο που περιμένω, αυθέντη, απάντησε ο Γκρε-
γκουάρ τρέμοντας σύγκορμος, σας ορκίζομαι πως δεν την άγγιξα 
ποτέ μου, αν ανησυχείτε γι’ αυτό.

Επάνω στο κάθισμα είχε δεμένη μια γάτα.
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— Και τι μιλάς τότε για άντρα και γυναίκα; είπε ο ιερέας.
Ο Γκρεγκουάρ βιάστηκε να του αφηγηθεί όσο μπορούσε συ-

ντομότερα αυτά που ξέρει ήδη ο αναγνώστης: την περιπέτειά 
του στην Αυλή των Θαυμάτων και τον γάμο του με τη σπασμένη 
στάμνα. Αλλά φαίνεται πως αυτός ο γάμος δεν είχε φέρει ακόμα 
κανένα αποτέλεσμα και κάθε βράδυ η τσιγγάνα τού ξεγλιστρού-
σε από το νυφικό κρεβάτι όπως την πρώτη φορά.

— Κατάντησε μπελάς, είπε τελειώνοντας. Κι αυτό το ’παθα 
επειδή είχα το ατύχημα να παντρευτώ μια παρθένα.

— Τι θέλετε να πείτε; ρώτησε ο αρχιδιάκος, που καταπραϋ-
νόταν βαθμιαία απ’ αυτήν τη διήγηση.

— Είναι αρκετά δύσκολο να το εξηγήσω, απάντησε ο ποιητής. 
Πρόκειται για δεισιδαιμονία. Η γυναίκα μου, καθώς μου είπε 
ένας γερο-κλεφταράς που οι δικοί μας τον κράζουν ρήγα της 
Αιγύπτου, είναι ένα παιδί έκθετο ή χαμένο, που κάνει το ίδιο. 
Φοράει στον λαιμό της ένα χαϊμαλί που, καθώς βεβαιώνουν, θα 
την οδηγήσει να βρει μια μέρα τους γονείς της, μα που θα έχανε 
τη δύναμή του αν η κοπέλα χάσει την τιμή της. Συνέπεια αυτού 
είναι το ότι μένουμε και οι δυο μας πολύ ενάρετοι.

— Ώστε, λογιότατε Πέτρο, εξακολούθησε ο Κλαύδιος που το 
μέτωπό του όλο και ξαστέρωνε, πιστεύετε πως αυτό το πλάσμα 
δεν το ζύγωσε κανένας άντρας ακόμα;

— Τι μπορεί να κάμει ένας άνθρωπος όταν έχει απέναντί 
του μια δεισιδαιμονία, πάτερ Κλαύδιε; Της μπήκε για καλά 
στο κεφάλι. Φρονώ πως εξάπαντος είναι κάτι το σπάνιο αυτή 
η ασπιλότητα καλογριάς που διατηρείται άγρια μέσα σ’ αυτές 
τις τσιγγανούλες που τόσο εύκολα ημερεύουν. Αλλά διαθέτει 
για προστασία της τρία πράματα: Τον ρήγα της Αιγύπτου που 
την έχει αναλάβει στη φύλαξή του, λογαριάζοντας ίσως να την 
πουλήσει σε κανέναν πανοσιότατο ηγούμενο. Όλη της τη φυλή, 
που τρέφει γι’ αυτήν μοναδικό σέβας, σαν να ’ναι Παναγία. Και 
κάποιο μικροσκοπικό μαχαίρι που φοράει πάντα κάπου απάνω 
της η μάγκισσα, παρά την απαγόρευση του πρωτοκαθέδρου, και 
που βλέπεις να της ξεφυτρώνει στα χέρια μόλις θελήσεις να την 
πιάσεις απ’ τη μέση. Είναι, ξέρετε, μια περήφανη σφήκα!
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Ο αρχιδιάκος έπνιγε τον Γκρεγκουάρ στις ερωτήσεις κι αυτός 
μίλαγε:

H Eσμεράλδα, κατά την αντίληψη του Γκρεγκουάρ, ήταν μια 
ύπαρξη άκακη και θελκτική, ωραία, και μάλιστα μ’ έναν δικό 
της μορφασμό που συνήθιζε, μια κοπέλα όλο αφέλεια και πάθος, 
που δεν είχε ιδέα από τίποτε κι ενθουσιαζόταν με όλα, που δεν 
ήξερε ακόμα τη διαφορά της γυναίκας απ’ τον άντρα, ούτε και 
στ’ όνειρό της, πλασμένη έτσι δα, ξετρελαμένη προπάντων με τον 
χορό, τον θόρυβο, το ύπαιθρο, ένα είδος γυναίκας-μέλισσας, που 
είχε στα πόδια της αόρατα φτερά και ζούσε πάντα σε μια δίνη.

Αυτό το φυσικό της το χρωστούσε στην περιπλανώμενη ζωή 
που είχε περάσει ως τότε. Ο Γκρεγκουάρ κατόρθωσε να μάθει 
πως από μικρούλα ακόμα είχε σεργιανίσει την Ισπανία και 
την Καταλονία ως τη Σικελία. Πίστευε κιόλας πως με το κα-
ραβάνι των τσιγγάνων, στο οποίο ανήκε κι αυτή, είχε περάσει 
από το βασίλειο του Αλτζεριού, χώρας που βρισκόταν στην 
Αχαΐα, η οποία Αχαΐα απ’ τη μια μεριά της συνορεύει με τη 
μικρή Αλβανία και την Ελλάδα, κι από την άλλη με τη θάλασσα 
των Σικελιών, που είναι ο δρόμος της Κωνσταντινούπολης.3 Οι 
τσιγγάνοι, έλεγε ο Γκρεγκουάρ, ήταν υποτελείς στον βασιλιά 
του Αλτζεριού, με την ιδιότητά του ως ηγεμόνα των λευκών 
Μαυριτανών. Το βέβαιο είναι πως η Εσμεράλδα είχε έρθει στη 
Γαλλία νεότατη ακόμα από την Ουγγαρία.

Απ’ όλες αυτές τις χώρες η νεαρή κοπέλα είχε φέρει ξεφτίδια 
από παράξενες διαλέκτους, από αλλόκοτα τραγούδια κι αντι-
λήψεις, ώστε παρουσίαζαν την κουβέντα της τόσο παρδαλή όσο 
και το ντύσιμό της, το μισό ευρωπαϊκό και το μισό αφρικάνικο. 
Εξάλλου, ο κόσμος των συνοικιών όπου σύχναζε την αγαπούσε 
για την ευθυμία της, για τη χάρη της, για το ζωηρό της περπά-
τημα, για τους χορούς της και για τα τραγούδια της.

Σε όλη την πολιτεία η Εσμεράλδα πίστευε πως μονάχα δυο 
πρόσωπα τη μισούσαν, που για το ένα απ’ αυτά μιλούσε συχνά 

3.  Παραδοξολογία. Την αντέγραψε σκόπιμα ο Ουγκώ από παλιό (μεσαιω-
νικό) βιβλίο.
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με φρίκη: H καλόγρια του Πύργου του Ρολάνδου, μια κακορί-
ζικη ερημίτισσα που έτρεφε ποιος ξέρει τι μνησικακία για τους 
γύφτους και καταριόταν τη φτωχή χορεύτρια κάθε φορά που 
περνούσε κάτω απ’ τον φεγγίτη της. Κι ένας παπάς που όποτε 
τη συναντούσε της έριχνε ματιές και λόγια που την τρόμαζαν.

Το τελευταίο τάραξε πολύ τον αρχιδιάκο, χωρίς ο Γκρεγκου-
άρ να προσέξει και τόσο αυτή την ταραχή του. Δυο μήνες είχαν 
σταθεί αρκετοί στον ασυλλόγιστο ποιητή για να τον κάμουν 
να ξεχάσει τις παράδοξες λεπτομέρειες της βραδιάς όπου είχε 
γνωρίσει την τσιγγάνα και την παρουσία του αρχιδιάκου σ’ 
αυτή την ιστορία.

Γενικά, η μικρή χορεύτρια δεν φοβόταν τίποτε. Δεν έλεγε τη 
μοίρα κι έτσι ήταν προφυλαγμένη από τις δίκες μαγείας που 
τόσο συχνά σκαρώνονταν στις γύφτισσες. Έπειτα ο Γκρεγκου-
άρ έπαιζε κοντά της ρόλο αδερφού, αν όχι συζύγου. Κατά τα 
άλλα, ο φιλόσοφος υπόμενε πολύ καρτερικά αυτό το είδος του 
πλατωνικού γάμου. Έτσι, είχε πάντα ένα στέκι και ψωμί.

Κάθε πρωί ξεκινούσε απ’ τον αλητομαχαλά, τις περισσότερες 
φορές μαζί με τη γυφτοπούλα, και τη βοηθούσε να μαζεύει στα 
σταυροδρόμια μεταλλίκια και δίλεπτα. Κάθε βράδυ γυρνούσε 
μαζί της κάτω απ’ την ίδια στέγη, την άφηνε να κλειδώνεται 
στο κατάλυμά της και κοιμόταν τον ύπνο του δικαίου. Ζωή 
πολύ ευχάριστη στις γενικές γραμμές της, όπως έλεγε ο ίδιος, 
και πολύ πρόσφορη για ρεμβασμούς.

Έπειτα, στην ψυχή του και στη συνείδησή του, ο φιλόσοφος 
δεν είχε απόλυτη πεποίθηση πως ήταν ερωτευμένος τρελά με 
την τσιγγάνα. Σχεδόν εξίσου μ’ αυτήν αγαπούσε και την κα-
τσίκα. Ήταν ένα χαριτωμένο ζώο, ήμερο, έξυπνο, νοητικό, μια 
κατσίκα τετραπέρατη. Τίποτε πιο συνηθισμένο τον μεσαίωνα 
απ’ αυτά τα τετραπέρατα ζώα που προκαλούσαν κατάπληξη με 
τα καμώματά τους και που οδηγούσαν συχνά τους εκπαιδευτές 
τους στην πυρά.

Ωστόσο, οι μαγγανείες της κατσίκας με τα χρυσωμένα πόδια 
ήταν απ’ τις πιο αθώες πανουργίες. Ο Γκρεγκουάρ τις εξήγησε 
στον αρχιδιάκο, που φαινόταν να τον ενδιαφέρουν ζωηρά αυτές 
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οι λεπτομέρειες. Αρκούσε, τις περισσότερες φορές, να παρου-
σιάσει κανείς το ντέφι στην κατσίκα με τον άλφα ή τον βήτα 
τρόπο, για να πετύχει απ’ αυτήν το τσαλίμι που ήθελε. Έτσι την 
είχε μαθημένη η τσιγγάνα, που είχε ένα τέτοιο σπάνιο τάλαντο 
γι’ αυτά τα τεχνάσματα, ώστε δεν της χρειάστηκαν παραπάνω 
από δυο μήνες για να συνηθίσει την κατσίκα να σχηματίζει με 
κινητά γράμματα τη λέξη Φοίβος.

— Φοίβος! ξαναείπε ο ιερωμένος. Γιατί Φοίβος;
— Δεν ξέρω, απάντησε ο Γκρεγκουάρ. Θα ’ναι ίσως καμιά 

λέξη που την πιστεύει προικισμένη με κάποια κρυφή και μαγική 
δύναμη. Την επαναλαμβάνει πολλές φορές χαμηλόφωνα, όταν 
θαρρεί πως είναι μόνη.

— Είστε βέβαιος, συνέχισε ο Κλαύδιος με το διαπεραστικό 
του βλέμμα, πως αυτό είναι μια απλή λέξη κι όχι ένα όνομα;

— Όνομα τίνος; ρώτησε ο δραματουργός.
— Ξέρω κι εγώ! είπε ο ιερέας.
— Να τι μου περνάει από το μυαλό, αυθέντη. Αυτοί οι τσιγ-

γάνοι είναι λίγο ζωροαστρικοί και λατρεύουν τον ήλιο. Έτσι 
εξηγείται το Φοίβος.

— Το ζήτημα δεν μου φαίνεται και τόσο ξεκάθαρο όσο σ’ 
εσάς, λογιότατε Πέτρο.

— Στο κάτω της γραφής, δε με νοιάζει γι’ αυτό. Ας μουρ-
μουρίζει τον Φοίβο της όσο θέλει. Το βέβαιο είναι πως η Τζαλή 
μ’ αγαπάει πια όσο και την ίδια.

— Ποια είν’ αυτή η Τζαλή;
— H κατσίκα της.
Ο αρχιδιάκος ακούμπησε το πιγούνι στο χέρι του και φάνηκε 

για μια στιγμή συλλογισμένος. Μονομιάς γύρισε απότομα προς 
τον Γκρεγκουάρ.

— Μου ορκίζεσαι, λοιπόν, πως δεν την άγγιξες;
— Ποια; Την κατσίκα; είπε ο Γκρεγκουάρ.
— Όχι. Αυτήν τη γυναίκα.
— Τη γυναίκα μου; Ορκίζομαι πως όχι.
— Και μένεις συχνά μόνος μαζί της;
— Κάθε βράδυ, μια ολόκληρη ώρα.
Ο πάτερ Κλαύδιος μάζεψε τα φρύδια του.
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— Ω, ω! έκαμε, «μόνος μετά μόνης ου διανοήσονται ειπείν 
το Πάτερ ημών».

— Ορκίζομαι στην ψυχή μου πως θα μπορούσα να πω και το 
Πάτερ ημών και το Χαίρε κεχαριτωμένη και το Πιστεύω εις έναν 
Θεόν πατέρα, χωρίς αυτή να μου δώσει περισσότερη σημασία 
απ’ όσο μια κότα σε μια εκκλησία.

— Ορκίσου μου στην κοιλιά της μητέρας σου, εξακολούθησε 
ο αρχιδιάκος ορμητικά, πως δεν άγγιξες αυτό το πλάσμα ούτε 
με την άκρη του δαχτύλου σου.

— Μπορώ να τ’ ορκιστώ και στο κεφάλι του πατέρα μου, 
γιατί αυτά τα δυο έχουν συνάφεια μεταξύ τους. Αλλά επιτρέψτε 
και σ’ εμένα μια ερώτηση, σεβαστέ μου δάσκαλε.

— Μίλησε, κύριε.
— Τι σας νοιάζει εσάς γι’ αυτά;
Τ’ ωχρό πρόσωπο του αρχιδιάκου κοκκίνισε σαν το μάγουλο 

μιας νεαρής κοπέλας. Στάθηκε μια στιγμή χωρίς ν’ απαντήσει. 
Έπειτα είπε με φανερή αδημονία.

— Άκουσε, λογιότατε Πέτρο Γκρεγκουάρ. Απ’ ό,τι καταλα-
βαίνω, δεν κολάστηκες ακόμα. Ενδιαφέρομαι για σένα και θέλω 
το καλό σου. Λοιπόν, η παραμικρή επαφή μ’ αυτήν τη δαιμο-
νισμένη γύφτισσα θα σ’ έκανε υποχείριον του Σατανά. Καθώς 
ξέρεις, το σώμα είν’ αυτό που καταστρέφει πάντα την ψυχή. 
Δυστυχία σου αν ζυγώσεις αυτήν τη γυναίκα! Αυτό είν’ όλο.

— Δοκίμασα μια φορά, είπε ο Γκρεγκουάρ ξύνοντας τ’ αυτί 
του. Αυτό έγινε την πρώτη μέρα, αλλά την έπαθα.

— Έκαμες αυτήν την αδιαντροπιά, λογιότατε Πέτρο;
Και το μέτωπο του ιερέα ξανασκοτείνιασε.
— Μιαν άλλη φορά, συνέχισε ο ποιητής χαμογελώντας, κοί-

ταξα πριν κοιμηθώ μέσ’ απ’ την τρύπα της κλειδαριάς της και 
είδα την πιο ελκυστική ξέντυτη κυρά που έκαμε ποτέ να τρίξουν 
τα στρίποδα κάτω απ’ τα γυμνά της πόδια.

— Άμε στον διάβολο! φώναξε τότε ο παπάς με μια τρομερή 
φωνή.

Και σπρώχνοντας τους ώμους του σαστισμένου Γκρεγκουάρ, 
χώθηκε με μεγάλα βήματα κάτω από τις πιο σκοτεινές αψίδες 
του μητροπολιτικού ναού.



3
ΟΙ ΚΑΜΠΑΝΕΣ

A
πο κεινο το πρωι του στρεβλωτηρίου κι ύστερα οι 
γειτόνισσες της Παναγίας των Παρισίων τούς φάνηκε 
να παρατήρησαν πως ο κωδωνοκρουστικός ζήλος του 
Κουασιμόδου είχε ψυχραθεί υπερβολικά. Πρωτύτερα 

οι καμπάνες χτυπούσαν κάθε τόσο, ατέλειωτες κωδωνοκρουσίες 
που βαστούσαν απ’ τον βαθύ όρθρο ως τον εσπερινό, κοπάδια 
ήχων για μια επίσημη λειτουργία, πλούσιες νότες παιγμένες από 
καμπανάκια για έναν γάμο, για μια βάφτιση, και που έσμιγαν 
στον αέρα σαν ένα κέντημα από κάθε λογής θελκτικούς ήχους. Η 
παλιά εκκλησιά, η πάντα δονούμενη και πάντα ηχηρή, βρισκόταν 
σε μια αδιάκοπη καμπανογιορτή. Ένιωθες σ’ αυτήν ολοένα την 
παρουσία ενός πνεύματος γεμάτου βουή και κέφι που τραγου-
δούσε μ’ όλα αυτά τα χάλκινα στόματα.

Τώρα αυτό το πνεύμα λες και είχε χαθεί. Ο καθεδρικός ναός 
φαινόταν σκυθρωπός και βυθισμένος στη σιωπή. Οι γιορτές κι 
οι κηδείες συνοδεύονταν από την απλή του κωδωνοκρουσία, την 
ξερή και σκέτη, αυτήν που απαιτούσε ο καθιερωμένος τύπος, 
και τίποτε περισσότερο. Απ’ το διπλό λάλημα που κάνει μια 
εκκλησία, το αρμόνιο μέσα και την καμπάνα έξω, δεν έμενε 
παρά μόνο το αρμόνιο. Θα ’λεγες πως δεν υπήρχε πια μουσικός 
στα καμπαναριά. Κι όμως, ο Κουασιμόδος ήταν πάντα εκεί.
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Τι του είχε συμβεί λοιπόν; Μήπως η ντροπή κι η απελπισία 
διατηρούνταν ακόμα στα βάθη της καρδιάς του, οι βουρδουλιές 
του βασανιστή αντιχτυπούσαν ατέλειωτα μες στην ψυχή του κι 
ο πόνος από ένα τέτοιο μεταχείρισμα είχε σβήσει μέσα του τα 
πάντα, ακόμα και το πάθος του για τις καμπάνες; Ή μήπως η 
Μαριάμ είχε πια αντίζηλο μες στην καρδιά του κωδωνοκρούστη 
και η μεγάλη καμπάνα με τις δεκατέσσερες αδερφές της είχαν 
παραμεληθεί μπροστά σε κάτι πιο αξιαγάπητο και ομορφότερο;

Εκείνο το σωτήριο έτος 1482 ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, 
στις 25 Μαρτίου, έτυχε να πέσει Τρίτη. Εκείνη την ημέρα η 
ατμόσφαιρα ήταν τόσο καθάρια κι ανάλαφρη, ώστε ο Κουασι-
μόδος ένιωσε να του ξανάρχεται κάπως η λαχτάρα του για τις 
καμπάνες. Ανέβηκε λοιπόν στον βορινό πύργο, ενώ χαμηλά ο 
νεωκόρος άνοιγε διάπλατα τις πόρτες της εκκλησίας, που ήταν 
τότε τεράστια φύλλα από γερό ξύλο ντυμένο με πετσί, που πε-
ριβάλλονταν από σιδερένια επίχρυσα καρφιά και πλαισιώνονταν 
από ξυλόγλυπτα «τεχνικότατα επεξεργασμένα».

Όταν έφτασε στην ψηλότερη κλούβα του καμπαναριού, ο 
Κουασιμόδος κοίταξε κάμποσο μ’ ένα κούνημα περίλυπο του 
κεφαλιού του τις έξι μικρότερες καμπάνες, σάμπως ν’ αναστέ-
ναζε για κάτι το παράξενο που είχε παρεμβληθεί στην καρδιά 
του ανάμεσα σ’ εκείνες και σ’ αυτόν. Μα όταν τις έβαλε σε 
κίνηση, όταν αισθάνθηκε να κουνιέται κάτω απ’ τα χέρια του 
αυτό το από καμπάνες τσαμπί, όταν είδε –γιατί δεν άκουγε– 
την παλλόμενη οχτάβα ν’ ανεβοκατεβαίνει σ’ αυτή την ηχηρή 
κλίμακα σαν ένα πουλί που πηδάει από κλαδί σε κλαδί, όταν 
ο δαίμονας της μουσικής, αυτός ο πειρασμός που κουνάει στα 
χέρια του μια αρμαθιά από φούγκες και τρίλιες και νότες κυ-
ρίεψε τον άμοιρο κουφό, τότε ξανάγινε κι αυτός ευτυχισμένος, 
λησμόνησε το καθετί, κι η καρδιά του που κόντευε να σπάσει 
έκαμε το πρόσωπό του να φεγγοβολήσει.

Πήγαινε κι ερχόταν, χτυπούσε τις παλάμες του, έτρεχε απ’ 
το ένα σκοινί στο άλλο, εμψύχωνε τις έξι τραγουδίστρες με τη 
φωνή και τις κινήσεις του, όπως ένας διευθυντής ορχήστρας 
κεντρίζει τους έξυπνους δεξιοτέχνες του.
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— Εμπρός, Γαβριέλλα! έλεγε. Σκόρπισε όλη τη βουή σου στην 
πλατεία. Σήμερα είναι γιορτή. Τιμπάλδα, μην οκνεύεις. Αργείς, 
βλέπω. Έλα λοιπόν! Μπας και σκούριασες, τεμπέλα; — Ωραία! 
Γρήγορα! Πιο γρήγορα! Να μη φαίνεται το γλωσσίδι. Κούφανέ 
τους όλους όπως εμένα. Έτσι, Τιμπάλδα, μπράβο! — Γουλιέλμε! 
Γουλιέλμε! Είσαι μεγαλύτερος, κι ο Πασκιέ είναι μικρότερος, κι 
ο Πασκιέ τα καταφέρνει καλύτερα από σένα. — Ωραία! Ωραία! 
Δυνατά, Γαβριέλλα μου! Πιο δυνατά! — Ε, τι κάνετε αυτού πάνω 
οι δυο σας, εσείς τα Σπουργίτια; Δε βλέπω να κάνετε καθόλου 
θόρυβο. — Τι σημαίνουν αυτά τα μπρούντζινα στόματα που 
φαίνονται σαν να χασμουριούνται, ενώ πρέπει να τραγουδούν; 
Εμπρός, δουλειά! Είναι του Ευαγγελισμού σήμερα. Έχει ωραία 
λιακάδα. Χρειάζεται μια καλή κωδωνοκρουσία. — Καημένε 
Γουλιέλμε! Να που λαχάνιασες κιόλας, χοντρούλη μου!

Ήταν λοιπόν απασχολημένος στο να σπιρουνίζει τις καμπάνες 
του, που τρεχαλούσαν κι οι έξι μαζί, ποια να περάσει την άλλη, 
και κουνούσαν τις γυαλιστερές ράχες τους σαν ένα ζευγάρι από 
σπανιόλικες μούλες όλο φασαρία, που τις παρακινεί πότε πότε 
με τις φωνές του ο αμαξάς.

Άξαφνα, χαμηλώνοντας το βλέμμα του ανάμεσα στις φαρδιές 
επιστρώσεις από σχιστόλιθο που καλύπτουν σε ορισμένο ύψος 
τον απότομο τοίχο του καμπαναριού, είδε στην πλατεία μια 
κοπέλα παράξενα κάπως ντυμένη, που σταματούσε και ξετύλιγε 
καταγής ένα χαλί, όπου ήρθε να πάρει θέσει μια κατσίκα. Ένας 
όμιλος από θεατές σχηματιζόταν τριγύρω.

Αυτό το αντίκρισμα άλλαξε απότομα την πορεία των ιδεών 
του και πάγωσε τον μουσικό του ενθουσιασμό όπως ένα φύ-
σημα πήζει ένα ρετσίνι λιωμένο. Σταμάτησε τότε, άφησε στη 
μέση την κωδωνοκρουσία και κάθισε ανακούρκουδα πίσω απ’ 
το προστέγασμα το σκεπασμένο με πλάκες, στυλώνοντας στη 
χορεύτρια εκείνο το ρεμβαστικό, τρυφερό και ήμερο βλέμμα που 
είχε ήδη εκπλήξει μια φορά τον αρχιδιάκο.

Στο μεταξύ, οι λησμονημένες καμπάνες βουβάθηκαν απότομα 
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όλες μαζί, προς μεγάλη απογοήτευση των μερακλήδων της κω-
δωνοκρουσίας που άκουγαν καλοκάγαθα το σήμασμα πάνω απ’ 
τη γέφυρα της Τράμπας και απομακρύνθηκαν παραξενεμένοι 
όπως ένας σκύλος που του δείξαν ένα κόκαλο και που δέχτηκε 
μια πέτρα.

J



4
ΑΝΑΓΚΗ4

Κ
αποιο ωραιο πρωινο αυτού του ίδιου μήνα Μάρτη  
–θαρρώ πως ήταν Σάββατο, στις 29, ανήμερα του 
Αγίου Ευσταθίου– ο νεαρός μας φίλος, ο σπουδαστής 
Γιάννης Φρόλλος απ’ τον Μύλο, παρατήρησε καθώς 

ντυνόταν πως το κοντοπαντέλονο που περιείχε το βαλάντιό του 
δεν ανάδινε κανένα μεταλλικό ήχο.

— Φτωχό βαλάντιο! είπε βγάζοντάς το από την τσέπη του. 
Τι! Ούτε τον παραμικρό οβολό δεν έχει μέσα; Πώς σε άφησαν 
πάτο με πάτο τα ζάρια, η μπίρα και η Αφροδίτη! Πώς απόμεινες 
άδειο, ζαρωμένο, ξεφούσκωτο! Μοιάζεις με λαιμό γριά στρίγ-
γλας! Σας ρωτάω τώρα, κυρ Κικέρωνα και κυρ Σενέκα, που 
βλέπω τα καρκανιασμένα σας αντίτυπα σκόρπια στο δάπεδο, 
τι μου φελάει να ξέρω καλύτερα από έναν εμπειρογνώμονα 
των νομισμάτων ή έναν εβραίο στη γέφυρα της Τράμπας πως 
ένα χρυσό τάλιρο με κορόνα αξίζει τριάντα πέντε διόβολα, των 
είκοσι πέντε σολδιών και οχτώ παρισινών δηναρίων το καθένα, 
και πως ένα τάλιρο με μισοφέγγαρο αξίζει τριάντα έξι διόβολα, 
των είκοσι έξι σολδιών και έξι δηναρίων της Τουρ το καθένα, 
τι μου φελάν αυτά, όταν δεν έχω ούτε πεντάρα τσακιστή να 

4. Η λέξη ΑΝΑΓΚΗ έχει γραφεί ελληνικά στο γαλλικό κείμενο.
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δοκιμάσω την τύχη μου στις εξάρες; Αχ, ύπατε Κικέρωνα! Σ’ 
αυτήν τη συμφορά δεν τα βγάζει κανείς πέρα με περιφράσεις, 
με «κβεμαντμόντουμ» και με «βέρουμ ένιμ βέρο»!

Ντύθηκε περίλυπα. Μια σκέψη τού ήρθε καθώς έδενε τα 
μποτίνια του, αλλά στην αρχή την απόδιωξε. Ωστόσο, του ξανα-
ήρθε, και φόρεσε το γελέκο του ανάποδα, σημείο φανερό μιας 
έντονης εσωτερικής αναστάτωσης. Τέλος, πέταξε απότομα τον 
σκούφο του καταγής και αναφώνησε:

— Τόσο το χειρότερο! Δε γίνεται αλλιώτικα. Θα πάω στον 
αδερφό μου τον αρχιδιάκο. Θα με ζαλίσει με μια διδαχή, αλλά 
θα του ξεκολλήσω ένα τάλιρο.

Φόρεσε τότε με σπουδή την πατατούκα του με τον γούνι-
νο γιακά, σήκωσε από χάμου τον σκούφο του και βγήκε έξω 
απελπισμένος.

Κατηφόρισε την οδό Άρπας τραβώντας προς το Άστυ. Καθώς 
περνούσε απ’ την οδό Καρβελιών, του γαργάλισε τα όργανα 
της όσφρησης η μυρωδιά από κείνα τα θαυμάσια ψητά που 
στριφογύριζαν αδιάκοπα εκεί κι έριξε ένα ερωτικό βλέμμα στην 
κυκλώπεια ψησταριά που απόσπασε κάποτε αυτήν την παθητική 
αναφώνηση απ’ τον φραγκισκανό Καταλατζιρόνε:

— Βεραμέντε, κουέστε ροτισσερί σόνο κόζα στουπέντα! (Αλη-
θινά, αυτά τα ψητά της σούβλας είναι μούρλια).

Αλλά ο Γιάννης Φρόλλος δεν είχε με τι να κολατσίσει και μ’ 
ένα βαθύ αναστεναγμό χώθηκε κάτω απ’ τον πυλώνα του μικρού 
Σατελέ, τεράστιου συγκροτήματος από βαριούς πύργους που 
φρουρούσε την είσοδο του Άστεως.

Δε στάθηκε καν να ρίξει μια πέτρα, καθώς συνηθιζόταν, στον 
αξιολύπητο ανδριάντα του Περινέ Λεκλέρ που είχε παραδώσει 
στους Άγγλους το Παρίσι του Καρόλου 6ου, έγκλημα που η 
απεικόνισή του, με το πρόσωπο σπασμένο από τις πέτρες και 
λερωμένο από τις λάσπες, το εξιλέωνε από τρεις αιώνες τώρα, 
στη γωνία των οδών Άρπας και Μπουσί, σαν σ’ έναν αιώνιο 
διασυρμό.

Αφού πέρασε τη Μικρή Γέφυρα και δρασκέλισε την οδό της 
Νέας Αγίας Γενεβιέβης, ο Γιάννης Φρόλλος βρέθηκε μπροστά 
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στην εκκλησία της Παναγίας. Τότε ξανάγινε δισταχτικός κι έκα-
με κάμποσες βόλτες γύρω από το άγαλμα του «κυρίου Γκρίζου» 
επαναλαμβάνοντας με αγωνία: — Η διδαχή είναι σίγουρη, αλλά 
το τάλιρο αμφίβολο!

Σταμάτησε έναν νεωκόρο που έβγαινε απ’ το μοναστήρι:
— Πού είναι ο κύριος αρχιδιάκος της Ζοζά;
— Θαρρώ πως είναι στον κρυψώνα του ψηλά στον πύργο, 

είπε ο νεωκόρος. Και σας συνιστώ να μην τον ενοχλήσετε εκεί, 
εκτός αν έρχεστε από κάποιον σαν τον πάπα ή τον βασιλιά.

Ο Γιάννης χτύπησε τις παλάμες του με χαρά:
— Να πάρ’ ο γέρο διάβολος! Να μια θαυμάσια ευκαιρία να 

ιδώ αυτό το περίφημο άντρο με τα μάγια!
Παίρνοντας απόφαση μ’ αυτήν τη σκέψη, χώθηκε αδίσταχτα 

κάτω απ’ τη μαύρη πορτούλα κι άρχισε ν’ ανεβαίνει στη γυρι-
στή σκάλα του Σαιν Ζιλ που οδηγεί στα ψηλότερα πατώματα 
του πύργου.

— Τώρα θα ιδώ! έλεγε μέσα του προχωρώντας. Μα τα φρύ-
δια της Παναγίας! Θα ’ναι παράξενο πράμα αυτό το κελί που 
ο αδελφός μου το κρύβει σαν τ’ απόκρυφα μέλη του! Λεν πως 
εκεί μέσα ανάβει φωτιές του διαβόλου και στις φλόγες τους 
ψήνει τη φιλοσοφική του λίθο. Κολοκύθια! Νοιάζομαι για τη 
φιλοσοφική λίθο όσο για ένα πετραδάκι, και θα προτιμούσα να 
βρω στη σχάρα του μια πασχαλιάτικη ομελέτα παρά τη μεγα-
λύτερη φιλοσοφική λίθο του κόσμου.

Όταν έφτασε στη στοά με τις κολονίτσες, πήρε για λίγο 
ανάσα, βλαστήμησε την ατέλειωτη σκάλα κατεβάζοντας όλα τα 
τάγματα και συντάγματα των δαιμόνων, κι έπειτα συνέχισε την 
άνοδό του απ’ τη στενή πόρτα του βορινού πύργου που σήμερα 
είναι απαγορευμένη στο κοινό. Λίγο αργότερα, αφού πέρασε 
το διαμέρισμα με τις καμπάνες, συνάντησε ένα μικρό κεφαλό-
σκαλο σ’ ένα πλάγιο κοίλωμα και κάτω απ’ τον θόλο μια μι-
κρή αψιδωτή πόρτα, που μια πολεμίστρα, ανοιγμένη αντικριστά 
στον κυκλικό τοίχο της σκάλας, του επέτρεψε να διακρίνει την 
τεράστια κλειδαριά της και τη δυνατή σιδερένια επένδυσή της.

Όποιος θα είχε σήμερα την περιέργεια να επισκεφτεί αυτή 
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την πόρτα, μπορεί να την αναγνωρίσει απ’ την εξής επιγραφή, 
σκαλισμένη με λευκά γράμματα στο μαύρο ντουβάρι: «Λ α -
τ ρ ε ύ ω  τ η ν  Κ ο ρ α λ ί α .  1 8 2 9 .  Υ π ο γ ρ α φ ή  Ε υ -
γ έ ν ι ο ς » . Το «υπογραφή» περιέχεται στο κείμενο.

— Ουφ! έκαμε ο φοιτητής. Σίγουρα εδώ θα ’ναι.
Το κλειδί βρισκόταν μέσα στην κλειδαριά. Η πόρτα ήταν 

απέναντί του. Την έσπρωξε απαλά κι από το μισάνοιγμα πέρασε 
μέσα το κεφάλι.

Ο αναγνώστης δε γίνεται να μην έχει ξεφυλλίσει το περί-
λαμπρο έργο του Ρέμπραντ, αυτού του Σαίξπηρ της ζωγραφι-
κής. Ανάμεσα στις τόσες εξαίσιες χαλκογραφίες του, υπάρχει 
ιδιαίτερα μια που παριστάνει, καθώς υποθέτουν, τον δόκτορα 
Φάουστ και που είναι αδύνατο να την κοιτάξει κανείς χωρίς 
να θαμπωθεί. Εικονίζεται ένα σκοτεινό κελί. Στη μέση είν’ ένα 
τραπέζι κατάφορτο απεχθή αντικείμενα: νεκροκεφαλές, υδρο-
γείους, αποστακτήρες, διαβήτες, περγαμηνές με ιερογλυφικά. Ο 
δόκτορας βρίσκεται μπροστά σ’ αυτό το τραπέζι, φορώντας το 
χοντρό του κοντογούνι και τον γουνωτό σκούφο του ίσαμε τα 
φρύδια. Φαίνεται μονάχα ο μισός. Είναι μισοσηκωμένος από την 
τεράστια πολυθρόνα του, οι συσπασμένες χούφτες του ακου-
μπούν στο τραπέζι και παρατηρεί με περιέργεια και τρόμο έναν 
μεγάλο φωτεινό κύκλο που αποτελείται από μαγικά γράμματα 
και λάμπει στον τοίχο του βάθους όπως το ηλιακό φάσμα σε 
σκοτεινό θάλαμο. Αυτός ο καβαλιστικός ήλιος φαίνεται ν’ αντι-
φέγγει στα μάτια και γεμίζει το θαμπό κελί με τη μυστηριακή 
ακτινοβολία του. Είναι κάτι το φριχτό και το ωραίο.

Κάτι όμοιο με το κελί του Φάουστ αντίκρισε κι ο Γιάννης 
όταν τόλμησε να χώσει το κεφάλι του στη μισάνοιχτη πόρτα. 
Ήταν κι εδώ ένα κατάλυμα σκοτεινό, που μόλις φωτιζόταν. 
Βρίσκονταν επίσης μέσα μια μεγάλη πολυθρόνα κι ένα μεγάλο 
τραπέζι, διαβήτες, αποστακτήρες, σκελετοί ζώων κρεμασμένοι 
απ’ το ταβάνι, μια σφαίρα που κυλούσε στο πάτωμα, ιπποκέφα-
λοι ανάμεικτοι με μπουκάλια όπου φωσφόριζαν φύλλα χρυσού, 
νεκροκεφαλές αποθεμένες σε διφθέρες ποικιλμένες με φιγούρες 
και ψηφία, μεγάλα χειρόγραφα σωριασμένα ολανοιχτά χωρίς 



394 ΒΙΚΤΩΡ ΟΥΓΚΩ

λύπηση για τις ευκολόθραυστες γωνίες της περγαμηνής, τέλος 
όλες οι βρομιές της επιστήμης, και παντού σ’ αυτό το συνον-
θύλευμα κουρνιαχτός κι αραχνιές. Αλλά δεν φαινόταν πουθενά 
κύκλος από φωτεινά γράμματα ούτε κανένας δόκτορας που να 
θεωρεί εκστατικός το φεγγοβόλο όραμα όπως ο αετός κοιτάζει 
τον ήλιο του.

Ωστόσο, το κελί δεν ήταν έρημο. Ένας άνθρωπος καθόταν 
στην πολυθρόνα κι ήταν σκυμμένος στο τραπέζι. Ο Γιάννης στον 
οποίο είχε γυρισμένη τη ράχη, δεν μπορούσε να ιδεί παρά μόνο 
τις πλάτες του και το πίσω μέρος του κρανίου του. Αλλά δεν 
δυσκολεύτηκε ν’ αναγνωρίσει το φαλακρό εκείνο κεφάλι, στο 
οποίο η φύση είχε εφαρμόσει μια αιώνια κουρά, σαν να ήθελε 
να σημαδέψει μ’ ένα εξωτερικό σύμβολο τον ανέκκλητο κληρικό 
προορισμό του αρχιδιάκου.

Ο Γιάννης αναγνώρισε λοιπόν τον αδερφό του. Αλλά η πόρ-
τα είχε ανοίξει τόσο σιγά, ώστε τίποτε δεν προειδοποίησε τον 
πάτερ Κλαύδιο για την παρουσία του. Ο περίεργος σπουδαστής 
επωφελήθηκε απ’ αυτό για να παρατηρήσει μερικές στιγμές 
άνετα το κελί. Ένα στόμιο καμινιού, που δεν το πρόσεξε από 
την αρχή, βρισκόταν αριστερά απ’ την πολυθρόνα, κάτω απ’ 
τον φεγγίτη. Το φως της ημέρας που εισχωρούσε απ’ αυτό το 
άνοιγμα διαπερνούσε μια στρογγυλή αραχνιά, που σχημάτιζε 
καλαίσθητα τον κομψό της ρόδακα στην αψίδα του φεγγίτη και 
που στο κέντρο της στεκόταν ακίνητο το έντομο-αρχιτέκτονας, η 
αράχνη, σαν άξονας αυτού του ρόδακα. Απάνω στο καμίνι ήταν 
σωριασμένα φύρδην μίγδην διαφόρων ειδών σκεύη, φιαλίδια από 
αμμόλιθο, γυάλινοι σωλήνες γι’ απόσταξη, δοχεία με κάρβουνο. 
Ο Γιάννης παρατήρησε πως δεν υπήρχε κανένα τηγάνι.

— Τα μαγειρικά σκεύη, είναι αμεταχείριστα! σκέφτηκε ο νέος.
Άλλωστε, στο καμίνι δεν υπήρχε φωτιά και φαινόταν μάλι-

στα πως είχε πολύν καιρό ν’ ανάψει. Μια γυάλινη προσωπίδα, 
που πρόσεξε ο Γιάννης ανάμεσα στ’ αλχημικά σύνεργα, και 
που χρησίμευε σίγουρα να προφυλάσσει το πρόσωπο του αρχι-
διάκου, όποτε καταπιανόταν με καμιά επικίνδυνη ουσία, ήταν 
σε μια άκρη, σκεπασμένη από σκόνη και σαν λησμονημένη. 
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Δίπλα της κειτόταν ένα φυσερό όχι λιγότερο σκονισμένο, που 
στο επάνω μέρος είχε εντυπωμένο με μολυβένια γράμματα το 
ρητό: « Σ π ί ρ α ,  σ π έ ρ α »  (Φύσα κι έλπιζε).

Και άλλα ρητά ήταν χαραγμένα, κατά τη μέθοδο των απο-
κρυφιστών, πολυάριθμα απάνω στους τοίχους: άλλα γραμμένα 
με μελάνι και άλλα σκαλισμένα με μετάλλινη αιχμή. Ήταν γράμ-
ματα γοτθικά, εβραϊκά, ελληνικά, ρωμαϊκά, ανάκατα, με ξέχειλες 
επιγραφές, τη μια πάνω στην άλλη, τις παλιότερες σβησμένες 
απ’ τις νεότερες, τη μια μπλεγμένη με την άλλη, όπως τα κλαδιά 
ενός θάμνου, όπως τα κοντάρια σε μια συμπλοκή.

Κι ήταν πραγματικά μια πολύ μπερδεμένη συμπλοκή όλων 
των φιλοσοφιών, όλων των ανθρώπινων ρεμβασμών και στοχα-
σμών. Εδώ κι εκεί κάποια έννοια έλαμπε ανάμεσα στις άλλες 
όπως μια σημαία τριγυρισμένη από σιδερένια ακόντια. Τις πε-
ρισσότερες φορές ήταν ένα σύντομο απόφθεγμα, στη λατινική 
ή στην ελληνική, τέτοια που ήξερε τόσο καλά να διατυπώνει ο 
μεσαίωνας:

Ο ύ ν τ ε ;  Ί ν τ ε ;  (Πόθεν; Όθεν;).
Χ ό μ ο  χ ό μ ι ν ι  μ ό ν σ τ ρ ο υ μ .  (Ο άνθρωπος για τον 

συνάνθρωπο είναι θεριό).
Ά σ τ ρ α ,  κ ά σ τ ρ α .  (Τα άστρα, κατασκηνώσεις).
Ν ό μ ε ν ,  ν ο ύ μ ε ν .  (Όνομα, θείο θέλημα).
Μ έ γ α  β ι β λ ί ο ν ,  μ έ γ α  κ α κ ό ν .
Σ ά π ε ρ ε  ά ο υ ν τ ε .  (Τόλμα φρονείν).
Φ λ α τ  ο ύ μ π ι  β ο υ λ τ .  (Όπου θέλει πνει, δηλ. το πνεύ-

μα) κτλ.
Άλλοτε κάποια λέξη στερημένη φαινομενικά από νόημα: 

«Αναγκοφαγία», πράγμα που έκρυβε ίσως έναν αλγεινό υπαι-
νιγμό για την αυστηρότητα του μοναστηριού. Άλλοτε ένα απλό 
παράγγελμα ιερατικής υπακοής διατυπωμένο σε πειθαρχημένο 
εξάμετρο:
Σ ε λ έ σ τ ε μ  Ν τ ό μ ι ν ο υ μ ,  τ ε ρ ρ έ σ τ ρ ε μ  ν τ ί κ ι -

τ ο  ν τ ό μ ν ο υ μ .
(Τον Κύριο των ουρανών, επίγειο κράζω Κύρη).

Υπήρχαν ακόμα εβραϊκά δυσανάγνωστα, απ’ τα οποία ο 
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Γιάννης –πολύ λίγο δυνατός και στα ελληνικά ακόμα– δεν κα-
ταλάβαινε τίποτε. Και όλ’ αυτά συνοδεύονταν κάθε τόσο από 
αστέρια, μορφές ανθρώπων και ζώων και τρίγωνα που τέμνονταν 
μεταξύ τους, πράγμα που συντελούσε ώστε ο μουντζουρωμένος 
τοίχος του κελιού να μοιάζει με μια κόλα χαρτιού στην οποία 
ένας πίθηκος θα είχε σύρει ένα πενόφτερο φορτωμένο μελάνι.

Το σύνολο, εξάλλου, της τρώγλης έδινε γενικά την εντύπωση 
εγκατάλειψης και κατάρρευσης. Και η κατάντια των συνέργων 
έδειχνε πως ο νοικοκύρης είχε παραμελήσει από καιρό τις ερ-
γασίες του, απασχολημένος από άλλες φροντίδες.

Στο μεταξύ, ο οικοδεσπότης, σκυμμένος σ’ ένα μεγάλο χει-
ρόγραφο στολισμένο με παράξενες ζωγραφιές, φαινόταν να 
βασανίζεται από μια ιδέα που ανακατευόταν αδιάκοπα με τις 
σκέψεις του. Αυτό τουλάχιστον φαντάστηκε ο Γιάννης ακού-
γοντάς τον να φωνάζει, με διαλείμματα λογισμού, σαν ένας 
αλλοπαρμένος που ονειρεύεται μεγαλόφωνα:

— Ναι, το είπε ο Μανού, το δίδασκε κι ο Ζωροάστρης, πως 
ο ήλιος γεννιέται απ’ τη φωτιά και το φεγγάρι από τον ήλιο. Η 
φωτιά είναι η ψυχή του μεγάλου σύμπαντος. Τα υποστασιακά 
της άτομα ενώνονται στον ήλιο και παράγουν το φως. Εκεί όπου 
διασταυρώνονται στη γη, παράγουν το χρυσάφι. — Το φως και 
το χρυσάφι είναι το ίδιο. Απ’ τη φωτιά στη στερεά κατάστα-
ση. — Διαφέρουν όσο το ορατό απ’ το απτό, το ρευστό απ’ το 
συμπαγές στην ίδια ουσία, όσο ο ατμός απ’ το νερό στον πάγο, 
και τίποτε περισσότερο. — Αυτά δεν είναι φαντασίες, είναι ο 
καθολικός νόμος της φύσης. — Αλλά πώς να μεταγγίσει κανείς 
στην επιστήμη αυτόν τον καθολικό νόμο; — Να! Αυτή η αχτίδα 
που πλημμυρίζει το χέρι μου είναι χρυσάφι! Αυτά τα ίδια άτομα 
που διαστέλλονται κατά έναν φυσικό νόμο, το ζήτημα είναι να 
τα συμπυκνώσει κανείς κατά έναν άλλο νόμο! — Μα πώς να 
γίνει αυτό; — Μερικοί σκαρφίστηκαν να παραχώσουν μια αχτί-
δα του ήλιου. Ο Αβερρόης –ναι, ο Αβερρόης ήταν–, ο Αβερρόης 
έθαψε μια κάτω απ’ την πρώτη κολόνα αριστερά απ’ το ιερό 
του Κορανίου, στο μεγάλο τέμενος της Κορδούης. Αλλά, για να 
ιδούν αν πέτυχε το εγχείρημα, δε θα μπορέσουν ν’ ανοίξουν τη 
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γούβα παρά ύστερ’ απ’ οχτώ χιλιάδες χρόνια.
— Διάβολε! είπε μέσα του ο Γιάννης. Πάει πάρα πολύ να 

περιμένει κανείς τόσο για ένα τάλιρο.
— ... Άλλοι σκέφτηκαν, συνέχισε τη συλλογή του ο αρχιδιάκος, 

πως ήταν προτιμότερο να δοκιμάσουν με μια αχτίδα του Σειρί-
ου. Αλλά είναι δύσκολο ν’ αποχτήσει κανείς μια τέτοια αχτίδα 
γνήσια, εξαιτίας της ταυτόχρονης παρουσίας άλλων αστεριών 
που μεσολαβούν. Ο Φλαμέλ φρονεί πως είναι απλούστερο να 
δοκιμάσει κανείς με τη γήινη φωτιά. — Φλαμέλ! Τι όνομα με 
σημασία! Φλάμμα! Ναι, πυρ. Αυτό είναι το παν. — Το διαμάντι 
ενυπάρχει στο κάρβουνο, το χρυσάφι στη φωτιά. Αλλά πώς να 
το βγάλει κανείς; — Ο Μαγίστρος βεβαιώνει πως υπάρχουν 
μερικά ονόματα γυναικών μ’ ένα θέλγητρο τόσο γλυκύ και ανέ-
γνωρο, ώστε αρκεί να τα προφέρεις κατά την επενέργεια... Ας 
διαβάσουμε τι λέει σχετικά ο Μανού: «Όπου οι γυναίκες είναι 
τιμημένες, εκεί η θεότητα χαίρεται. Μα όπου είναι καταφρονε-
μένες, εκεί περιττό να παρακαλέσεις τον Θεό. Το στόμα μιας 
γυναίκας είναι πάντα αγνό. Είναι σαν τρεχούμενο νερό, σαν 
αχτίδα του ήλιου. Το όνομα μιας γυναίκας πρέπει να είναι ευ-
φρόσυνο, απαλό, ονειρευτό, να τελειώνει με φωνήεντα μακρά 
και να μοιάζει με λέξεις ευλογίας». — Μάλιστα, έχει δίκιο ο 
σοφός. Πραγματικά, η Μαρία, η Σοφία, η Εσμεράλ... Κατάρα! 
Όλο η ίδια σκέψη.

Κι έκλεισε απότομα το βιβλίο.
Έφερε το χέρι του στο μέτωπο, σαν να ’θελε να διώξει την 

ιδέα που τον παρενοχλούσε. Έπειτα πήρε απ’ το τραπέζι ένα 
καρφί κι ένα σφυρί που η λαβή του ήταν περίεργα διακοσμημένη 
με καβαλιστικά γράμματα.

— Εδώ και κάμποσον καιρό, είπε μ’ ένα πικρό χαμόγελο, 
αστοχώ σ’ όλα μου τα πειράματα. Μ’ έπιασε η έμμονη ιδέα 
και μου στεγνώνει το μυαλό σαν τη φλόγα της φωτιάς. Δεν 
μπόρεσα ν’ ανακαλύψω ούτε το μυστικό του Κασσιοδώρου 
που το λυχνάρι του έκαιγε χωρίς φιτίλι και χωρίς λάδι. Πράγμα 
ωστόσο απλό!

— Πανάθεμά το! είπε ο Γιάννης χωρίς ν’ ακουστεί.
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— ... Αρκεί, λοιπόν, συνέχισε ο ιερέας, μια μονάχα παλιοσκέ-
ψη να κάμει έναν άνθρωπο αδύναμο και ανισόρροπο! Ω, πώς 
θα γελούσε μαζί μου η Κλαυδία Περνέλ, αυτή που δεν μπόρεσε 
να ξεστρατίσει ούτε μια στιγμή τον Νικόλαο Φλαμέλ απ’ την 
επιδίωξη του μεγάλου του έργου! Να! Κρατώ στο χέρι μου το 
μαγικό σφυρί του Ιεζεκιήλ! Κάθε φορά που χτυπούσε απάνω στο 
καρφί με τούτο το σφυρί μες στο κελί του ο τρομερός εκείνος 
ραβίνος, εκείνος απ’ τους εχθρούς του που είχε καταδικαστεί 
απ’ αυτόν, έστω κι αν βρισκόταν δυο χιλιάδες λεύγες μακριά, 
βούλιαζε μια οργιά μες στη γη που τον κατάπινε. Ο ίδιος ο βα-
σιλιάς της Γαλλίας, ένα βράδυ που σκόνταψε απερίσκεπτα στην 
πόρτα του θαυματοποιού, χώθηκε ως τα γόνατα στο λιθόστρωτο 
του Παρισιού. Αυτό έγινε εδώ και τρεις αιώνες. — Ε, λοιπόν, κα-
τέχω αυτό το σφυρί με το καρφί, κι αυτά τα εργαλεία είναι στα 
χέρια μου τόσο τρομερά όσο μια βαριά στα χέρια ενός σιδερά. 
Μένει ωστόσο ν’ ανακαλύψω τον μαγικό λόγο που πρόφερνε ο 
Ιεζεκιήλ όταν χτυπούσε το καρφί του.

— Κουραφέξαλα! είπε από μέσα του ο Γιάννης.
— Για να δοκιμάσουμε, εξακολούθησε ζωηρά ο αρχιδιάκος. 

Αν πετύχω, θα ιδώ να ξεπηδά η γαλάζια σπίθα απ’ το κεφά-
λι του καρφιού. Εμέν-ετάν! Εμέν-ετάν.5 Όχι, δεν είν’ αυτό... 
Σιζενί! Σιζενί!6 Αυτό το καρφί να κλείσει το κιβούρι εκείνο 
που λέγεται Φοίβος!... Κατάρα! Πάντα, ακόμα, αιώνια να με 
τυραννάει η ίδια ιδέα!

Και πέταξε το σφυρί με θυμό. Έπειτα βούλιαξε τόσο πολύ 
στην πολυθρόνα και στο τραπέζι του, ώστε ο Γιάννης τον έχασε 
απ’ τα μάτια του πίσω απ’ το τεράστιο ερεισίνωτο. Για μερικά 
λεπτά δεν είδε πια παρά τη σπασμωδική του παλάμη συσπα-
σμένη σ’ ένα βιβλίο.

5. Εμέν-ετάν: παρμένο από το «Κολασμένο Λεξικό», που στη λέξη «Σάβαλ» 
μάς πληροφορεί πως οι μάγισσες πριν από τη σύναξή τους τα μεσάνυχτα 
του Σαββάτου λένε πολλές φορές «εμέν-ετάν», που σύμφωνα με κάποια 
ερμηνεία σημαίνει «εδώ κι εκεί».

6. Κατά το «Κολασμένο Λεξικό», κάποιο πνεύμα κακού ονομάζεται Σιζενί.



Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ - ΒΙΒΛΙΟ ΕΒΔΟΜΟ 399

Άξαφνα ο πάτερ Κλαύδιος σηκώθηκε, πήρε έναν διαβήτη και 
χάραξε αμίλητος απάνω στον τοίχο με κεφαλαία γράμματα τη 
λέξη:

ΑΝΑΓΚΗ7

— Ο αδερφός μου είναι τρελός,8 είπε μέσα του ο Γιάννης. Θα 
ήταν απλούστερο να έγραφε φ ά τ ο υ μ  (πεπρωμένο, ριζικό). 
Δεν είναι υποχρεωμένος όλος ο κόσμος να ξέρει ελληνικά.

Ο αρχιδιάκος ξανακάθισε στην πολυθρόνα του κι ακούμπησε 
το κεφάλι στα δυο χέρια του, όπως κάνει ένας άρρωστος που 
το κεφάλι του είναι βαρύ και φλογισμένο.

Ο φοιτητής παρατηρούσε μ’ έκπληξη τον αδερφό του. Δεν 
ήξερε, αυτός που είχε ξέσκεπη σ’ όλους την καρδιά του, αυτός 
που δεν ήξερε άλλον κανόνα στον κόσμο απ’ τον απλό κανόνα 
της φύσης, αυτός που άφηνε τα πάθη του να ξεθυμαίνουν με 
τις ροπές του, αυτός στον οποίο η στέρνα των μεγάλων συ-
γκινήσεων ήταν πάντα στεγνή –τόσα καινούργια αυλάκια τής 
άνοιγε φαρδιά κάθε πρωί–, δεν ήξερε πόσο μανιασμένα αυτή η 
θάλασσα των ανθρώπινων παθών βράζει και κοχλάζει όταν της 
αποκλείουν κάθε διέξοδο, πώς συσσωρεύεται, πώς φουσκώνει, 
πώς ξεχειλίζει, πώς κουφαλιάζει την καρδιά, πώς ξεσπάει σ’ 
εσωτερικούς λυγμούς και σε κρυφά σπαρταρίσματα, ώσπου να 
διασπάσει τα φράγματα και να τρυπήσει την κοίτη της. Το αυ-
στηρό και παγερό περίβλημα του Κλαυδίου Φρόλλου, η ψυχρή 
επιφάνεια μιας απότομης κι απρόσιτης αρετής, είχε ξεγελάσει 
ανέκαθεν τον Γιάννη. Ο εύθυμος σπουδαστής δεν είχε συλλογι-
στεί ποτέ του πόση λάβα καυτερή, ακράτητη και βαθιά κρύβεται 
κάτω απ’ το χιονισμένο μέτωπο της Αίτνας.

Δεν ξέρουμε αν αυτές οι ιδέες ξελαγάρισαν μονομιάς στο 
μυαλό του, αλλά παρ’ όλη του την αλαφρομυαλιά κατάλαβε πως 
είχε ιδεί πράγματα που δεν άρμοζε να ιδεί, πως είχε συλλάβει 

7. Ανάγκη: η λέξη γραμμένη με ελληνικά κεφαλαία στο γαλλικό κείμενο.
8. Μπορούν τα λόγια αυτά να θεωρηθούν σαν εξομολόγηση του ίδιου του 

συγγραφέα, που ένας του αδελφός πέθανε τρελός.
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την ψυχή του μεγαλύτερου αδερφού του σε μια από τις μυστικές 
της στάσεις και πως δεν έπρεπε να το αντιληφθεί ο Κλαύδιος 
αυτό. Βλέποντας, λοιπόν, πως ο αρχιδιάκος είχε ξαναπέσει στην 
πρώτη του ακινησία, αποτράβηξε σιγά σιγά το κεφάλι του κι 
έκαμε κάμποσους βηματισμούς πίσω απ’ την πόρτα, σαν ένας 
που έρχεται απ’ έξω και προμηνάει τον ερχομό του.

— Εμπρός! φώναξε ο αρχιδιάκος απ’ το εσωτερικό του κε-
λιού του. Σας περίμενα. Άφησα επίτηδες το κλειδί στην πόρτα. 
Ελάτε, κύριε Ιάκωβε!

Ο φοιτητής μπήκε θαρραλέα. Ο αρχιδιάκος, που μια τέτοια 
επίσκεψη σ’ ένα τέτοιο μέρος τον πείραζε πολύ, τινάχτηκε στην 
πολυθρόνα του.

— Μπα! Εσύ είσαι, Ιωάννη;
— Πάλι ένας που αρχίζει από γιώτα, είπε ο φοιτητής με το 

πρόσωπο κόκκινο, θρασύ και χαρωπό.
Η όψη του πάτερ Κλαύδιου είχε ξαναπάρει τη βαριά της 

έκφραση.
— Τι ήρθες να κάμεις εδώ;
— Αδερφέ μου, αποκρίθηκε ο φοιτητής πασκίζοντας να δώσει 

στον εαυτό του μια έκφραση κόσμια, αξιολύπητη και μετριόφρο-
νη ενώ στριφογυρνούσε στα χέρια το καπέλο του μ’ ένα ύφος 
δήθεν αθώο, ήρθα να σας ζητήσω...

— Τι πράγμα;
— Λίγη διδαχή που την έχω μεγάλη ανάγκη.
Ο Γιάννης δεν τόλμησε να προσθέσει μεγαλόφωνα: «Και 

λίγα χρήματα που τα έχω ακόμα μεγαλύτερη ανάγκη». Αυτό 
το δεύτερο σκέλος της φράσης του έμεινε απρόφερτο.

— Κύριε, του είπε ο αρχιδιάκος με ψυχρό τόνο, είμαι πολύ 
δυσαρεστημένος από σένα.

— Αλίμονο! αναστέναξε ο φοιτητής.
Ο πάτερ Κλαύδιος γύρισε την πολυθρόνα του ένα τέταρτο 

του κύκλου και κοίταξε τον Γιάννη κατάματα:
— Χαίρω πολύ που σε βλέπω.
Ήταν ένα τρομερό προοίμιο. Ο Γιάννης προετοιμάστηκε για 

ένα γερό κατσάδιασμα.
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— Ιωάννη, κάθε μέρα μού υποβάλλουν παράπονα εναντίον 
σου. Τι ήταν πάλι αυτός ο διαπληκτισμός όπου σπάσατε στο 
ξύλο κάποιον νεαρό υποκόμη Αλβέρτο ντε Ραμονσάν;...

— Χαρά στο πράμα! είπε ο Γιάννης. Ένας κακομαθημένος 
ακόλουθος που διασκέδαζε να πιτσιλάει τους σπουδαστές βά-
νοντας τ’ άλογό του να τρέχει μες στις λάσπες!

— Και ποιος είν’ αυτός ο Μαχιέ Φαρζέλ που του ξεσκίσατε 
το φόρεμα; ξαναρώτησε ο αρχιδιάκος. «Διερρήξαντο το ιμάτιον» 
λέει η καταγγελία.

— Α, μπα! Μια παλιοκαπέτα απ’ το Μονταιγκύ! Αυτό ήταν 
όλο.

— Η καταγγελία λέει «ιμάτιον» και όχι «καπέταν». Ξέρεις 
λατινικά;

Ο Γιάννης δεν απάντησε.
— Μάλιστα! εξακολούθησε ο ιερέας κουνώντας το κεφάλι 

του. Εκεί κατάντησαν τώρα οι σπουδαστές και τα γράμματα. 
Η λατινική γλώσσα μόλις είναι νοητή, η συριακή άγνωστη κι η 
ελληνική τόσο μισητή, ώστε δεν το θεωρούν αμάθεια κι οι πιο 
μορφωμένοι να προσπερνούν μια ελληνική λέξη χωρίς να την 
προφέρουν και να λένε γι’ αυτήν: «Γκρέκουμ εστ, νον λέγκι-
τουρ!» (Ελληνικό είναι, δεν διαβάζεται).

Ο σπουδαστής σήκωσε τότε αποφασιστικά το κεφάλι του.
— Κύριε αδερφέ μου, θέλετε να σας εξηγήσω σε κανονικά 

γαλλικά αυτήν την ελληνική λέξη που είναι γραμμένη στον τοίχο;
— Ποια λέξη;
— ΑΝΑΓΚΗ.
Ένα ελαφρό κοκκίνισμα απλώθηκε στα κίτρινα μάγουλα του 

αρχιδιάκου, όπως το ξεμπουκάρισμα του καπνού που μηνάει 
έξω τις μυστικές αναστατώσεις ενός ηφαιστείου. Ο σπουδαστής 
μόλις το πρόσεξε.

— Ε, λοιπόν, Ιωάννη, τραύλισε ο μεγάλος αδερφός με κάποια 
προσπάθεια, τι σημαίνει αυτή η λέξη;

— Πεπρωμένον!
Ο πάτερ Κλαύδιος ξανάγινε ωχρός κι ο σπουδαστής συνέχισε 

ξένοιαστος:
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— Κι η άλλη λέξη, που είναι γραμμένη από κάτω με το ίδιο 
χέρι, Α ν α γ ν ε ί α ,9 σημαίνει ανηθικότης. Καθώς βλέπετε, ξέ-
ρουμε κι εμείς ελληνικά.

Ο αρχιδιάκος έμενε σιωπηλός. Αυτό το μάθημα της ελληνικής 
τον βύθισε σε σκέψεις. Τότε ο νεαρός Γιάννης, που είχε όλη την 
πανουργία ενός χαϊδεμένου παιδιού, θεώρησε κατάλληλη τη 
στιγμή ν’ αποτολμήσει την αίτησή του. Πήρε λοιπόν μια φωνή 
εξαιρετικά απαλή κι άρχισε έτσι:

— Καλέ μου αδερφέ, τόσο πολύ δε με χωνεύετε ώστε να μου 
κάνετε μούτρα για λίγους παλιομπάτσους και μπουνιές που 
έδωσα πάνω στον καβγά σε μερικά παιδιά κι αντράκια, «κβι-
μπούσνταμ μαρμοσέτις»; Καθώς βλέπετε, αδερφέ μου Κλαύδιε, 
ξέρουμε κι εμείς λατινικά.

Μα όλο αυτό το υποκριτικό καλόπιασμα δεν έφερε το συ-
νηθισμένο του αποτέλεσμα στον αυστηρό μεγάλο αδερφό. Ο 
Κέρβερος δεν δάγκωσε τον πλακούντα από μέλι. Το μέτωπο 
του αρχιδιάκου δεν έχασε ούτε μια ζαρωματιά του.

— Πού θέλεις να καταλήξεις; είπε με τόνο ξερό.
— Ε, λοιπόν, ορίστε στο ψαχνό! απάντησε άφοβα ο Γιάννης. 

Μου χρειάζονται χρήματα.
Σ’ αυτή την αδιάντροπη δήλωση η φυσιογνωμία του αρχι-

διάκου πήρε ολωσδιόλου παιδαγωγική και πατρική έκφραση.
— Ξέρεις, κύριε Ιωάννη, πως το τσιφλίκι μας στο Τιρεσάπ, αν 

λογαριάσουμε χοντρικά τα έσοδα και τις εισπράξεις των είκοσι 
ενός σπιτιών του, δεν αποδίνει παραπάνω από τριάντα εννιά 
παρισινά φράγκα, έντεκα σολδιά κι έξι δηνάρια. Είναι διπλάσια 
απ’ τα εισοδήματα της εποχής των αδελφών Πακλέ, αλλά και 
πάλι δεν είναι πολλά.

— Μου χρειάζονται χρήματα, είπε ατάραχα ο Γιάννης.
— Ξέρεις πως ο ιεροδικαστής αποφάσισε τα εικοσιένα μας 

σπίτια να διατελούν σε πλήρη εξάρτηση απ’ την επισκοπή και 
να μην μπορούμε να εξαγοράσουμε αυτή την υποτέλεια παρά 
μόνο πληρώνοντας στον σεβασμιότατο επίσκοπο δυο μάρκα 

9. Αναγνεία: ελληνικά στο γαλλικό κείμενο.
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επίχρυσου αργύρου αξίας έξι παρισινών φράγκων; Λοιπόν, 
ακόμα δεν μπόρεσα να συγκεντρώσω αυτά τα δυο μάρκα. Το 
ξέρεις κι αυτό;

— Ξέρω πως μου χρειάζονται χρήματα, ξαναείπε ο Γιάννης 
για τρίτη φορά.

— Και πού θέλεις να τα διαθέσεις;
Αυτή η ερώτηση έκαμε να σπιθίσει κάποια ελπίδα στα μάτια 

του Γιάννη. Ξαναπήρε τη μαλαγάνικη και ψευτόγλυκη έκφρασή 
του.

— Ξέρετε, αγαπητέ αδερφέ Κλαύδιε, δεν ήρθα σ’ εσάς με 
κακό σκοπό. Δεν πρόκειται να κάνω τον καμπόσο στις ταβέρνες 
με τα διόβολά σας και να σεργιανάω στους δρόμους του Πα-
ρισιού σε χρυσοσέλωτο άλογο μαζί με τον υπηρέτη μου, «μετά 
του οικέτου». Όχι, αδερφέ μου. Πρόκειται για μια φιλανθρωπία.

— Τι φιλανθρωπία; ρώτησε ο Κλαύδιος λίγο έκπληκτος.
— Είναι δυο φίλοι μου που θα ήθελαν ν’ αγοράσουν μωρου-

δίστικα για το μικρό μιας φτωχιάς χήρας, αδελφής του ελέους. 
Είναι ένα ψυχικό. Θα στοιχίσουν τρία φλορίνια και θα ήθελα να 
βάλω κι εγώ το ανάλογό μου.

— Πώς λέγονται αυτοί οι δυο φίλοι σου;
— Πέτρος Δάρτης και Βαπτιστής Στραβόξυλος.
— Χμ! έκαμε ο αρχιδιάκος. Να ονόματα που ταιριάζουν για 

ένα ψυχικό όσο και μια μπομπάρδα πάνω στην Αγία Τράπεζα.
Είναι αλήθεια πως ο Γιάννης είχε κάμει πολύ κακή εκλογή 

στα ονόματα των δυο φίλων του. Μα το κατάλαβε πολύ αργά.
— Έπειτα, εξακολούθησε ο διορατικός Κλαύδιος, τι μωρουδί-

στικα είν’ αυτά που στοιχίζουν τρία φλορίνια; Και μάλιστα για 
το μικρό μιας αδελφής του ελέους; Από πότε οι χήρες αδελφές 
του ελέους έχουν μωρά για φάσκιωμα;

Ο Γιάννης άφησε, ακόμα μια φορά, τη συστολή κατά μέρος.
— Ε, λοιπόν, να! είπε. Μου χρειάζονται χρήματα για να πάω 

απόψε να ιδώ την Ιζαμπώ Τιερρύ στην «Κοιλάδα του Έρωτος»!
— Ανήθικε! φώναξε ο παπάς.
— Α ν α γ ν ε ί α , είπε ο Γιάννης.
Αυτή η μνεία, που ο φοιτητής τη δανειζόταν, ίσως με 
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κακεντρέχεια, από το ντουβάρι του κελιού, προξένησε παρά-
δοξη εντύπωση στον ιερέα. Δάγκωσε τα χείλη του και ο θυμός 
του ξεχύθηκε σ’ ένα κοκκίνισμα του προσώπου.

— Φύγε από δω! είπε στον Γιάννη. Κάποιον περιμένω.
Ο φοιτητής επιχείρησε ακόμα μια προσπάθεια:
— Aδερφέ Κλαύδιε, δώστε μου τουλάχιστον ένα σολδί για 

να φάω.
— Πού βρίσκεστε στη Νομολογία του Γρατιανού; ρώτησε ο 

πάτερ Κλαύδιος.
— Έχασα τα τετράδιά μου.
— Πού βρίσκεστε στα λατινικά;
— Μου κλέψαν το αντίτυπο του Ορατίου.
— Πού βρίσκεστε στον Αριστοτέλη;
— Μα την πίστη μου, αδερφέ! Ποιος από τους εκκλησια-

στικούς πατέρες λέει πως οι κακοδοξίες των αιρετικών είχαν 
ανέκαθεν άσυλο τους θάμνους της μεταφυσικής του Αριστοτέ-
λη; Χαρά στις σοφίες του! Δεν έχω καμιά όρεξη να μπλέξω τη 
θρησκεία μου στ’ αγκάθια της μεταφυσικής του.

— Νεαρέ μου, απάντησε ο αρχιδιάκος, κατά την τελευταία 
είσοδο του βασιλιά στο Παρίσι ήταν στη συνοδεία του ένας 
ευπατρίδης που είχε κεντημένο στο κιλίμι του αλόγου του το 
έμβλημά του, που σου συνιστώ να το μελετήσεις: «Ο μη εργα-
ζόμενος μηδέ εσθιέτω».

Ο φοιτητής έμεινε άναυδος για μια στιγμή, με το δάχτυλο στ’ 
αυτί, τα μάτια καρφωμένα στη γη και το πρόσωπο κατσούφικο. 
Άξαφνα, γύρισε προς τον Κλαύδιο με τη γοργή σβελτάδα μιας 
σουσουράδας:

— Ώστε, καλέ μου αδερφέ, μου αρνιέστε ένα παριζιάνικο 
σολδί για ν’ αγοράσω ένα μπουρέκι;

— Ο μη εργαζόμενος μηδέ εσθιέτω.
Σ’ αυτήν την απάντηση του άκαμπτου αρχιδιάκου, ο Γιάννης 

έκρυψε το πρόσωπο στα χέρια του, σαν μια γυναίκα που κλαίει 
μ’ αναφιλητά, και φώναξε μ’ έκφραση απελπισμένη:
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— Ο τ ο τ ο τ ο τ ο τ ο ί .10
— Τι πά’ να πει αυτό, κύριε; ρώτησε ο Κλαύδιος παραξενε-

μένος γι’ αυτή την παλαβομάρα.
— Ε, λοιπόν! απάντησε ο σπουδαστής, ενώ ύψωνε στον Κλαύ-

διο τα γεμάτα θράσος μάτια του που τα είχε τρίψει πριν με τις 
παλάμες του για να τα κάμει να φανούν κόκκινα απ’ τα δάκρυα. 
Αυτά είναι ελληνικά! Είναι ένας ανάπαιστος του Αισχύλου που 
εκφράζει τέλεια τον πόνο!

Και λέγοντας αυτά ξέσπασε σ’ ένα γέλιο τόσο αστείο και 
τόσο δυνατό, που ανάγκασε τον αρχιδιάκο να χαμογελάσει. 
Πραγματικά, έφταιγε ο Κλαύδιος. Γιατί να παραχαϊδέψει αυτό 
το παιδί;

— Ω, καλέ αδερφέ μου Κλαύδιε! συνέχισε ο Γιάννης παίρνο-
ντας θάρρος απ’ αυτό το χαμόγελο. Για δέστε τα τρύπια μου 
υποδήματα! Υπάρχει πιο τραγικός κόθορνος στον κόσμο απ’ τα 
μποτίνια που ξεκόλλησε η σόλα τους;

Ο αρχιδιάκος είχε γυρίσει αμέσως στην πρώτη του σοβαρότητα.
— Θα σου στείλω εγώ καινούργια παπούτσια. Όχι, όμως, 

χρήματα.
— Μονάχα ένα μικρούτσικο παλιοσολδί, αδερφέ, συνέχισε ο 

ικέτης Γιάννης. Θ’ αποστηθίσω τον Γρατιανό, θα παραπιστέψω 
στον Θεό, θα γίνω σωστός Πυθαγόρας στη γνώση και στην αρετή. 
Μα δώσ’ μου, σε θερμοπαρακαλώ, ένα παρισινό σολδί. Θέλεις 
να με κατασπαράξει η πείνα με το άγριο στόμα της, που χάσκει 
εδώ μπροστά μου, πιο μαύρο, πιο δύσοσμο, πιο βαθύ απ’ τα 
τάρταρα ή απ’ τη μύτη ενός καλογέρου;

Ο πάτερ Κλαύδιος κούνησε αρνητικά το ρυτιδωμένο κεφάλι 
του:

10. Οτοτοτοτοτοί: ελληνικά στο γαλλικό κείμενο –λέξη που δεν σημαίνει τί-
ποτε στην ελληνική γλώσσα. Στους «Πέρσες» του Αισχύλου βρίσκουμε 
τη θρηνητική έκφραση «οτοτοί». Το «οτοτοτοτοτοί» του Ουγκώ φαίνεται 
να προέρχεται από μια κάπως ελεύθερη έμπνευσή του και σχηματίζεται 
από τρεις βραχείες συλλαβές, που τις ακολουθεί ένας ανάπαιστος. (Ο 
ανάπαιστος, στον αρχαίο ελληνικό στίχο, αποτελείται από δύο βραχείες 
συλλαβές και μία μακρά).
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— Ο μη εργαζόμενος...
Ο Γιάννης δεν τον άφησε ν’ αποτελειώσει.
— Ε, λοιπόν, στον διάολο τα πάντα! φώναξε. Ζήτω η χαρά! 

Θα μπω στις ταβέρνες, θα καβγαδίσω, θα σπάσω κανάτια, θα 
πάω και στα κορίτσια!

Και λέγοντας αυτά πέταξε τον σκούφο του στον τοίχο κι 
έκαμε στράκες με τα δάχτυλά του.

Ο αρχιδιάκος τον κοίταξε με ύφος ζοφερό.
— Ιωάννη, δεν έχεις καθόλου ψυχή.
— Τότε, κατά τον Επίκουρο,11 μου λείπει μια κάποια ουσία 

καμωμένη από κάτι που δεν έχει όνομα.
— Ιωάννη, πρέπει να κοιτάξεις στα σοβαρά να μπεις στον 

ίσιο δρόμο.
— Α, μπα! αναφώνησε ο σπουδαστής κοιτάζοντας μια τον 

αδερφό του και μια τους αποστακτήρες. Όλα εδώ μέσα είναι 
στραβογυρισμένα, κι οι ιδέες κι οι φιάλες.

— Ιωάννη, βρίσκεσαι σ’ έναν κατήφορο πολύ γλιστερό. Ξέρεις 
πού τραβάς;

— Στο καπηλειό, είπε ο Γιάννης.
— Το καπηλειό οδηγεί στο στρεβλωτήριο.
— Είναι κι αυτό ένα φανάρι, κι ίσως ο Διογένης μ’ αυτό 

μπορούσε να βρει τον άνθρωπό του.
— Το στρεβλωτήριο οδηγεί στην κρεμάλα.
— Η κρεμάλα είναι ένας ζυγοστάτης που στη μια του άκρη 

έχει έναν άνθρωπο και στην άλλη ολόκληρη τη γη. Είναι ωραία 
να ’ναι κανείς άνθρωπος.

— Η κρεμάλα οδηγεί στην κόλαση.
— Δεν είναι παρά μια μεγάλη φωτιά.
— Ιωάννη, Ιωάννη! Θα ’χεις κακά ξεμπερδέματα.
— Η αρχή όμως θα ’ναι μια χαρά.

11. Αυτό ίσως να μην το είπε ο Επίκουρος, που όμως έγραψε, πως: «Όσοι 
λένε πως η ψυχή είναι δίχως σώμα, μιλούν ανόητα». Κατά τη γνώμη 
του, «η ψυχή είναι σώμα, που αποτελείται από λεπτότατα μόρια». Και 
«διαλύεται όταν διαλύεται ολόκληρο το σώμα» (Γράμμα στον Ηρόδοτο).
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Εκείνη τη στιγμή ακούστηκε κρότος από βήματα έξω στη 
σκάλα.

— Σιωπή! είπε ο αρχιδιάκος φέρνοντας το δάχτυλο στο στόμα 
του. Έρχεται ο κύριος Ιάκωβος. Άκουσε, Ιωάννη, πρόσθεσε με 
σιγανή φωνή. Κοίτα να μην πεις τίποτε απ’ όσα θα ιδείς και θ’ 
ακούσεις. Κρύψου κάτω απ’ αυτό το καμίνι και μην κουνηθείς 
καθόλου.

Ο σπουδαστής κουβαριάστηκε κάτω απ’ το καμίνι. Εκεί, του 
ήρθε μια φαεινή ιδέα:

— Αλήθεια, αδερφέ Κλαύδιε! Δώσ’ μου ένα φλορίνι για να 
μην κουνηθώ.

— Σουτ! Στο υπόσχομαι.
— Πρέπει να μου το δώσεις.
— Πάρε, λοιπόν! είπε ο αρχιδιάκος πετώντας του με θυμό 

τη σακούλα του.
Ο Γιάννης χώθηκε κάτω απ’ το καμίνι και η πόρτα άνοιξε.

J



5
ΟΙ ΔΥΟ ΜΑΥΡΟΝΤΥΜΕΝΟΙ

O ανθρωποσ που μπηκε είχε μαύρο φόρεμα και όψη 
σκοτεινή. Εκείνο που έκαμε εντύπωση με την πρώτη 
ματιά στον φίλο μας τον Γιάννη, ο οποίος, καθώς το 
φαντάζεστε, βολεύτηκε στη γωνιά του κατά τρόπο που 

να μπορεί να βλέπει και ν’ ακούει τα πάντα με το πάσο του, 
ήταν κάτι το απόλυτα μαυριδερό που είχε ο νεοφερμένος στο 
εξωτερικό του και στο πρόσωπό του. Υπήρχε, ωστόσο, κάποια 
ηπιότητα ξεχυμένη στην όψη του, αλλά μια ηπιότητα γάτου ή 
δικαστή, προσποιητή ηπιότητα. Ήταν πολύ ψαρομάλλης και ρυ-
τιδωμένος, κόντευε τα εξήντα, μισόκλεινε τα μάτια, είχε άσπρα 
φρύδια, κρεμασμένο χείλος και χέρια χοντρά.

Όταν ο Γιάννης είδε πως δεν ήταν παρά μόνο αυτό, δηλα-
δή αναμφίβολα κανένας γιατρός ή δικαστής, και πως αυτός ο 
άνθρωπος είχε τη μύτη του πολύ μακριά από το στόμα, σημείο 
βλακείας, ξαναμαζεύτηκε στην κρυψώνα του, απελπισμένος 
γιατ’ είχε να περάσει ακαθόριστο χρόνο σ’ αυτή την άβολη 
στάση και με μια τέτοια άχαρη συντροφιά.

Στο μεταξύ, ο αρχιδιάκος ούτε σηκώθηκε καν για την υποδο-
χή αυτού του προσώπου. Του έγνεψε να καθίσει σ’ ένα σκαμνί 
κοντά στην πόρτα και, ύστερ’ από λίγες στιγμές σιωπής που 
φάνηκαν σαν συνέχεια προγενέστερου συλλογισμού, του είπε 
κάπως προστατευτικά:
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— Καλημέρα, κύριε Ιάκωβε.
— Χαίρε, διδάσκαλε! αποκρίθηκε ο μαυροντυμένος.
Ανάμεσα στους δυο τρόπους με τους οποίους προφέρθηκε 

απ’ τη μια μεριά «κύριε Ιάκωβε» κι απ’ την άλλη το σκέτο 
«διδάσκαλε», υπήρχε η διαφορά του ευγενή απ’ τον πολίτη, 
του «αυθέντη» απ’ τον «Κύριο». Ήταν κατά τα φαινόμενα η 
προσφώνηση μεταξύ δασκάλου και μαθητή.

— Λοιπόν, ξαναείπε ο αρχιδιάκος έπειτ’ από μια καινούργια 
σιωπή που ο κύριος Ιάκωβος δε θέλησε να τη διακόψει, πετύ-
χατε τίποτε;

— Αλίμονο, δάσκαλέ μου, απάντησε ο άλλος με θλιμμένο 
χαμόγελο. Δεν αφήνω το φυσερό απ’ τα χέρια. Από στάχτη, 
άλλο καλό. Μα ούτε μια σπίθα χρυσάφι.

Ο πάτερ Κλαύδιος έκαμε μια κίνηση αδημονίας:
— Δε σας μιλώ γι’ αυτό, κύριε Ιάκωβε Σαρμολύ, αλλά για τη 

δίκη του μάγου σας. Δεν ονομάζεται Μάρκος Σεναίν, διαχειρι-
στής του Λογιστηρίου; Ομολογεί τις μαγγανείες του; Τραβάει 
μπροστά η υπόθεση;

— Όχι, αλίμονο, αποκρίθηκε ο κύριος Ιάκωβος, πάντα μ’ εκεί-
νο το περίλυπο χαμόγελό του. Δεν είχαμε τέτοια ικανοποίηση. 
Ο άνθρωπος αυτός είναι σωστό στουρνάρι. Ακόμα και στο Γου-
ρουνοπάζαρο να τον ζεματίσουμε, δε θα βγάλει λέξη. Ωστόσο, 
δεν παραλείπουμε τίποτε για να πετύχουμε την αλήθεια. Είναι 
πια κατασακατεμένος. Τον αλείφουμε μ’ όλα τα βότανα και τα 
γιατροσόφια, όπως λέει ο παλιός Πλαύτος, ο κωμικός ποιητής:
Για χαρακιές και τσουξίματα, σταύρωμα, αλύσια, τρουμπούκι,
για βουρδουλιές και μπουντρούμι και φάλαγγα, στρέβλες και πέδες.
Μα δε βγαίνει τίποτε. Αυτός ο άνθρωπος είναι τρομερός. Κο-
ντεύω να χάσω το τσερβέλο μου.

— Δε βρήκατε τίποτε άλλο στο σπίτι του;
— Πώς, είπε ο κύριος Ιάκωβος ψαχουλεύοντας τη σακούλα 

του, αυτήν την περγαμηνή. Έχει απάνω της γράμματα που δεν 
τα καταλαβαίνουμε. Ο κύριος εισαγγελέας, ωστόσο, ο Φίλιππος 
Λελιέ, ξέρει εβραίικα που τα έμαθε κατά τη δίκη των Εβραίων 
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της οδού Κάντερστεν στις Βρυξέλλες.
Λέγοντας αυτά, ο κύριος Ιάκωβος ξετύλιγε μια περγαμηνή.
— Δώστε το εδώ, είπε ο αρχιδιάκος.
Μόλις έριξε το βλέμμα του απάνω στο χαρτί:
— Καθαρή μαγεία, κύριε Ιάκωβε! φώναξε. Ε μ έ ν - ε τ ά ν ! 

Έτσι φωνάζουν τα τελώνια όταν πάνε στις δαιμονικές τους σύ-
ναξες. Κι άλλο: Δ ι ’  α υ τ ο ύ ,  μ ε τ ’  α υ τ ο ύ ,  ε ν  α υ τ ώ ! 
Είναι η προσταγή που ξανασφραγίζει τον διάβολο μέσα στην 
κόλαση. Χ α ξ ,  π α ξ ,  μ α ξ !  Αυτό είναι της ιατρικής. Ξόρκι 
για το δάγκωμα από λυσσασμένο σκύλο. Κύριε Ιάκωβε, εσείς 
που είστε βασιλικός επίτροπος στο ιεροδικείο! Αυτή η περγα-
μηνή είναι αφορεσμένη.

— Θα τον ξαναβάλουμε στην παίδεψη. Ακόμα κάτι, πρόσθεσε 
ο κύριος Ιάκωβος ψάχνοντας ξανά μες στη σακούλα του. Το 
βρήκαμε κι αυτό στο σπίτι του Μάρκου Σεναίν.

Ήταν ένα σκεύος σαν εκείνα που σκέπαζαν το καμίνι του 
πάτερ Κλαύδιου.

— Α! είπε ο αρχιδιάκος! Μια χοάνη αλχημική.
— Θα σας εξομολογήσω, συνέχισε ο κύριος Ιάκωβος με το 

δισταχτικό και αδέξιο χαμόγελό του, πως τη δοκίμασα στο 
καμίνι, αλλά πέτυχα όσο και με το δικό μου.

Ο αρχιδιάκος άρχισε να εξετάζει το δοχείο.
— Τι έχει χαράξει απάνω στη χοάνη του; Ωχ! Ωχ! Είναι η 

ρήση που διώχνει τους ψύλλους... Αυτός ο Μάρκος Σεναίν είναι 
μπουνταλάς! Πιστεύω πέρα για πέρα πως μ’ ετούτο εδώ δεν 
πρόκειται να κάμετε χρυσάφι! Είναι κατάλληλο να το βάλετε 
το καλοκαίρι στον κοιτώνα σας, και για τίποτε άλλο!

— Μια που μιλούσε για κακοδοξίες, είπε ο βασιλικός επί-
τροπος, μελέτησα τον πυλώνα από κάτω πριν ανέβω εδώ. Η 
σεβασμιότητά σας είναι βέβαιη πως η εισαγωγή του έργου της 
Φυσικής απεικονίζεται προς το μέρος του Νοσοκομείου και πως, 
απ’ τις εφτά γυμνές φιγούρες που βρίσκονται στα πόδια της 
Παναγίας, εκείνη με τα φτερά στις φτέρνες είναι του Ερμή;

— Ναι, απάντησε ο ιερέας. Το γράφει αυτό ο Αυγουστίνος 
Νύφων, ο Ιταλός γιατρός που είχε έναν δαίμονα με γένια, ο 
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οποίος τον μάθαινε το καθετί. Τα υπόλοιπα, θα κατεβούμε και 
θα σας τα εξηγήσω επιτόπου.

— Ευχαριστώ, δάσκαλέ μου, είπε ο Σαρμολύ με μια εδαφιαία 
υπόκλιση. Αλήθεια, ξέχασα: Πότε θέλετε να διατάξω να πιάσουν 
τη μικρή μάγισσα;

— Ποια μάγισσα;
— Εκείνη την τσιγγάνα που ξέρετε, που έρχεται κάθε μέρα 

και χορεύει στο προαύλιο της εκκλησίας παρά την απαγόρευση 
του ιεροδικείου! Έχει και μια κατσίκα δαιμονισμένη, με κέρατα 
σαν του διαβόλου, που διαβάζει, γράφει, ξέρει μαθηματικά σαν 
τον Πικάτριξ και που θα είχαμε το δικαίωμα εξαιτίας της να 
κρεμάσουμε όλο το τσιγγανολόι. Η δικογραφία είναι έτοιμη κιό-
λας. Σε λίγο θα γίνει η δίκη. Αλλά, μα την ψυχή μου, τι όμορφο 
πλάσμα αυτή η χορεύτρια! Έχει τα ωραιότερα μαύρα μάτια! 
Δυο πολύτιμα πετράδια της Αιγύπτου. Πότε ν’ αρχίσουμε;

Ο αρχιδιάκος ήταν υπερβολικά ωχρός.
— Θα σας πω γι’ αυτό, τραύλισε με φωνή που μόλις άρθρωνε 

τα λόγια.
Έπειτα πρόσθεσε με δυσκολία:
— Ασχοληθείτε τώρα με τον Μάρκο Σεναίν.
— Έννοια σας, απάντησε χαμογελώντας ο Σαρμολύ. Στον 

γυρισμό μου θα βάλω να τον ξαναδέσουν στο πέτσινο κρεβάτι. 
Μα είν’ ένας άνθρωπος διαβολεμένος. Κουράζει ακόμα και τον 
Πιερράτο Τορτερύ που έχει χοντρότερα χέρια απ’ τα δικά μου. 
Καθώς το λέει ο καλός Πλαύτος: «Είσ’ εκατόβαρος όταν γυμνός 
κρεμαστείς απ’ τα πόδια». Θα δουλέψει το μάγγανο! Αυτό είναι 
το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε. Κι έτσι θα ξεμπερδέψει.

Ο πάτερ Κλαύδιος φαινόταν βυθισμένος σε σκοτεινή συλλογή. 
Στράφηκε προς τον Σαρμολύ.

— Κυρ Πιερράτε... α! Κύριε Ιάκωβε ήθελα να πω, ασχολη-
θείτε για την ώρα με τον Μάρκο Σεναίν!

— Ναι, ναι, πάτερ Κλαύδιε. Τον καψερό! Θα υποφέρει τα 
ίδια με τον Μυμμόλ. Τι του κατέβηκε κι αυτουνού ν’ ανακα-
τευτεί με τις μαγγανείες! Ένας διαχειριστής του Λογιστηρίου 
έπρεπε να γνωρίζει τη διάταξη του Καρλομάγνου: «Δαιμονικά 
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ή προσωπίδες!» Όσο για τη μικρή –Σμεράλδα θαρρώ πως τη 
λένε– θα περιμένω διαταγές σας. Α, τώρα που θα περνούμε 
κάτω απ’ τον πυλώνα, θα μου εξηγήσετε ακόμη τι σημαίνει ο 
περιβολάρης της επίπεδης ζωγραφιάς που βλέπουμε μπαίνοντας 
στην εκκλησιά. Δεν είναι ο Σπορέας; Ε, δάσκαλε! Πού είναι το 
μυαλό σας;

Ο πάτερ Κλαύδιος, βυθισμένος στον εαυτό του, δεν τον άκου-
γε πια. Ο Σαρμολύ, ακολουθώντας το βλέμμα του, είδε πως 
ήταν καρφωμένο μηχανικά στη μεγάλη αραχνιά που κάλυπτε 
τον φεγγίτη. Εκείνη τη στιγμή μια μύγα ζαλισμένη, που απο-
ζητούσε τον μαρτιάτικο ήλιο, ρίχτηκε απάνω στο πλέγμα και 
κόλλησε σ’ αυτό. Με το κούνημα του διχτυού, η πελώρια αράχνη 
πετάχτηκε απότομα απ’ τον κεντρικό της κύκλο κι έπειτα μ’ 
ένα πήδημα όρμησε στη μύγα, που τη δίπλωσε στα δυο με τις 
μπροστινές της κεραίες, ενώ της άνοιγε το κεφάλι με την απεχθή 
της προβοσκίδα.

— Άμοιρη μύγα! είπε ο βασιλικός επίτροπος του εκκλησια-
στικού δικαστηρίου και σήκωσε το χέρι του για να τη σώσει.

Ο αρχιδιάκος, σαν να ξυπνούσε απότομα, τον έπιασε απ’ το 
μπράτσο με μια σπασμωδική ορμή.

— Κύριε Ιάκωβε, του φώναξε, αφήστε να εκπληρωθεί το 
θέλημα της μοίρας!

Ο επίτροπος γύρισε τρομαγμένος. Του φάνηκε πως μια σι-
δερένια λαβίδα τού είχε αδράξει το μπράτσο. Το μάτι του ιε-
ρέα ήταν στυλωμένο, έξαλλο, φλογερό κι έμενε καρφωμένο στο 
απαίσιο σύμπλεγμα της μύγας και της αράχνης.

— Ω, ναι! συνέχισε ο ιερέας με μια φωνή που λες κι έβγαινε 
απ’ τα έγκατά του. Να ένα σύμβολο καθολικό. Αυτή η μύγα 
πετάει, είναι χαρούμενη, μόλις έχει γεννηθεί. Αποζητάει την 
άνοιξη, το ύπαιθρο, την ελευθερία. Μα να που σκόνταψε στον 
μοιραίο φεγγίτη και βγαίνει από κει η αράχνη, η φριχτή αρά-
χνη! Φτωχή χορεύτρια! Φτωχή μύγα καταδικασμένη! Κύριε Ιά-
κωβε, αφήστε να γίνει το κακό! Έτσι ήταν μοιραίο! Αλίμονο! 
Εσύ είσαι, Κλαύδιε, η αράχνη. Εσύ είσαι, Κλαύδιε, κι η μύγα! 
Πετούσες προς τη γνώση, προς το φως, προς τον ήλιο. Η μόνη 
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σου έγνοια ήταν να φτάσεις στην άπλα, στο φως της αιώνιας 
αλήθειας. Αλλά, χιμώντας προς τον ολόλαμπρο φεγγίτη που 
βλέπει προς τον άλλον κόσμο, τον έκπαγλο κόσμο της νόησης 
και της επιστήμης, μύγα τυφλή, λόγιε άμυαλε, δεν είδες αυτό το 
λεπτό δίχτυ αράχνης το απλωμένο απ’ τη μοίρα ανάμεσα στο 
φως και σ’ εσένα, ρίχτηκες απάνω του ασυλλόγιστα και τώρα 
παλεύεις, με το κεφάλι σπασμένο και τα φτερά ξεκολλημένα, 
μες στα σιδερένια αρπάγια της μοίρας! Κύριε Ιάκωβε! Κύριε 
Ιάκωβε! Αφήστε την αράχνη!

— Σας βεβαιώνω πως δεν πρόκειται να την αγγίξω, είπε ο 
Σαρμολύ που τον κοίταζε δίχως να καταλαβαίνει. Μα απολύ-
στε μου το μπράτσο. Έλεος, δάσκαλε! Έχετε ένα μπράτσο σαν 
τανάλια.

Ο αρχιδιάκος όμως δεν τον άκουγε. 
— Ω, άμυαλε λόγιε! εξακολούθησε χωρίς να πάρει τα μάτια 

του απ’ τον φεγγίτη. Κι αν θα μπορούσες να σκίσεις αυτό το 
τρομερό δίχτυ με τα μικρούτσικα φτερά σου, θαρρείς πως θα 
έφτανες και πάλι στο φως; Αλίμονο! Αυτό το γυαλί που είναι 
πιο πέρα, αυτό το διάφανο εμπόδιο, αυτό το κρυστάλλινο τοί-
χωμα το πιο σκληρό κι απ’ τον μπρούντζο που χωρίζει όλες τις 
φιλοσοφίες από την αλήθεια, αυτό πώς θα μπορούσες να το 
περάσεις; Ω, ματαιότητα της επιστήμης! Πόσοι σοφοί έρχονται 
από πολύ μακριά πετώντας για να σπάσουν τα μούτρα τους 
εδώ! Πόσα συστήματα ανάκατα σκοντάφτουν βουίζοντας στο 
αιώνιο αυτό τζάμι!

Σώπασε. Οι τελευταίες ιδέες, που τον είχαν φέρει ασυναίσθη-
τα απ’ τον εαυτό του στην επιστήμη, φαίνονταν πως τον είχαν 
καταπραΰνει. Ο Ιάκωβος Σαρμολύ τον έκαμε να προσγειωθεί 
ολωσδιόλου στην πραγματικότητα απευθύνοντάς του την εξής 
ερώτηση:

— Λοιπόν, δάσκαλέ μου, πότε θα ’ρθείτε να με βοηθήσετε να 
κάμω χρυσάφι; Αργώ πολύ να το πετύχω.

Ο αρχιδιάκος κούνησε το κεφάλι του μ’ ένα πικρό χαμόγελο:
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— Kύριε Ιάκωβε, διαβάστε τον Μιχαήλ Ψελλό,12 «Διάλογος 
περί ενεργείας και επηρείας των δαιμόνων». Αυτό που κάνουμε 
δεν είναι και τόσο αθώο.

— Σιγότερα, δάσκαλε! είπε ο Σαρμολύ. Το φανταζόμουν κι 
εγώ. Αλλά πρέπει ν’ ασχοληθεί κανείς λιγάκι με την αλχημεία, 
όταν είναι απλώς βασιλικός επίτροπος στο εκκλησιαστικό δι-
καστήριο, με τριάντα τάλιρα της Τουρ τον χρόνο. Μονάχα ας 
μιλούμε σιγά.

Εκείνη τη στιγμή ένας κρότος μασέλας και μασήματος, που 
έβγαινε από κάτω απ’ το καμίνι, χτύπησε στο ανήσυχο αυτί 
του Σαρμολύ.

— Τι ’ναι κει; ρώτησε.
Ήταν ο σπουδαστής, που, έχοντας στενοχωρηθεί και πλήξει 

πολύ στην κρύπτη του, κατάφερε ν’ ανακαλύψει ένα μπαγιάτικο 
κομμάτι ψωμί κι έναν σβώλο μουχλιασμένο τυρί και βάλθηκε 
να τρώει απ’ τα δυο αφελέστατα, σαν είδος παρηγοριάς και 
κολατσιού μαζί. Επειδή πεινούσε πολύ, έκανε μεγάλον κρότο 
και πλατάγιζε δυνατά τη γλώσσα σε κάθε μπουκιά του, πράγμα 
που προϊδέασε κι ανησύχησε τον βασιλικό επίτροπο.

— Είναι ο γάτος μου, είπε βιαστικά ο αρχιδιάκος. Θα έπιασε 
κανένα ποντίκι εκεί αποκάτω και το τραγανίζει.

Αυτή η εξήγηση φάνηκε ικανοποιητική στον Σαρμολύ.
— Πραγματικά, δάσκαλε, αποκρίθηκε μ’ ένα χαμόγελο όλο 

σεβασμό. Όλοι οι μεγάλοι φιλόσοφοι είχαν κοντά τους από ένα 
ζώο. Ξέρετε τι λέει ο Σέρβιος: «Ουδείς γαρ τόπος άνευ του 
εαυτού δαίμονος».

Στο μεταξύ, ο Κλαύδιος, που φοβόταν καμιά καινούργια 
ζαβολιά του Γιάννη, υπενθύμισε στον άξιο μαθητή του πως 
είχαν να μελετήσουν οι δυο τους μερικές μορφές στον πυλώνα, 
και βγήκαν αντάμα απ’ το κελί, μ’ ένα «ουφ!» από μέρος του 
φοιτητή που είχε αρχίσει να φοβάται σοβαρά μήπως στο γόνατό 
του αποτυπωνόταν το σχήμα του σαγονιού του.

12. Μιχαήλ Ψελλός (1018-78): Βυζαντινός αξιωματούχος και συγγραφέας, ο 
μεγαλύτερος ίσως σοφός του καιρού του.
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ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΓΕΙ ΑΠΟ ΕΦΤΑ 

ΒΛΑΣΤΗΜΙΕΣ ΠΕΤΑΜΕΝΕΣ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ

T
ο ονομα δοξασμενο του Κυριου! αναφώνησε ο Γιάννης 
βγαίνοντας από την τρύπα του. Να που άδειασαν τη 
γωνιά οι δυο νυχτοκόρακες. Ωχ, ωχ! Χαξ, παξ, μαξ! Οι 
ψύλλοι! Τα λυσσασμένα σκυλιά! Ο διάβολος! Ζαλίστη-

κα απ’ τις κουβέντες τους! Το κεφάλι μου βουίζει σαν καμπάνα. 
Και στο ύστερο, μουχλιασμένο τυρί! Φτου! Ας κατεβούμε τώρα 
παίρνοντας μαζί μας τη σακούλα του μεγάλου αδερφού κι ας 
μετατρέψουμε σε μπουκάλες όλες αυτές τις μονέδες!

Έριξε ένα βλέμμα όλο τρυφερότητα και σεβασμό στο εσω-
τερικό της πολύτιμης σακούλας, έσιαξε τα ρούχα του, καθάρισε 
τα μποτίνια του, ξεσκόνισε τα φτωχά γουνωτά του μανίκια που 
ήταν μισοάσπρα απ’ τη στάχτη, σφύριξε κάποιο σκοπό, στριφο-
γύρισε μ’ ένα σάλτο, κοίταξε μήπως έμενε να πάρει τίποτ’ άλλο 
απ’ το κελί, τσιμπολόγησε εδώ κι εκεί πάνω στο καμίνι κανένα 
φυλαχτό από χάντρες κατάλληλο να το χαρίσει για στολίδι στην 
Ιζαμπώ Τιερρύ, τέλος έσπρωξε την πόρτα που την είχε αφήσει 
ανοιχτή ο αδερφός του από μια τελευταία συγκατάβαση και που 
την άφησε κι αυτός ανοιχτή από μια τελευταία κακεντρέχεια, 
και κατέβηκε την κυκλική κλίμακα κουτσοπηδώντας σαν πουλί.
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Μες στα σκοτάδια της γυριστής σκάλας σκούντησε απάνω σε 
κάτι που συμμαζεύτηκε γκρινιάζοντας. Συμπέρανε πως ήταν ο 
Κουασιμόδος, κι αυτό τού φάνηκε τόσο κωμικό, ώστε κατέβηκε 
τις υπόλοιπες σκάλες βαστώντας τα πλευρά του απ’ τα γέλια. 
Ξεπροβάλλοντας στην πλατεία, γελούσε ακόμα.

Όταν ξαναβρέθηκε στη γη, χτύπησε το πόδι του χάμου.
— Ω, καλό και προκομμένο λιθόστρωτο του Παρισιού! είπε. 

Καταραμένη σκάλα που θα λαχάνιαζαν μαζί σου κι οι άγγελοι 
της κλίμακας του Ιακώβ! Πώς μου κατέβηκε να πάω να τρυπώ-
σω σ’ αυτό το πέτρινο τρύπανο που τρυπάει τον ουρανό, μόνο 
και μόνο για να φάω χαλασμένο τυρί και να ιδώ τα καμπαναριά 
του Παρισιού μέσ’ από έναν φεγγίτη!

Προχώρησε μερικά βήματα κι είδε τους δυο νυχτοκόρακες, 
δηλαδή τον πάτερ Κλαύδιο και τον κύριο Ιάκωβο Σαρμολύ, να 
στέκουν με θαυμασμό μπροστά σ’ ένα ανάγλυφο του πυλώνα. 
Ζύγωσε πατώντας στην άκρη των ποδιών του κι άκουσε τον 
αρχιδιάκο να λέει χαμηλόφωνα στον Σαρμολύ:

— Αυτόν τον Ιώβ έβαλε να τον σκαλίσουν ο Γουλιέλμος ο 
Παρισινός απάνω σε πέτρα χρώματος ουρανί, επιχρυσωμένη 
στα άκρα. Ο Ιώβ συμβολίζει τη φιλοσοφική λίθο, που πρέπει 
να δοκιμαστεί, να βασανιστεί κι αυτή, για να γίνει τέλεια, όπως 
λέει ο Ραϋμόνδος Λουλ13: «Ψυχή ακεραία διατηρούσα την ει-
δοποιόν μορφήν της».

— Εμένα δε με νοιάζει, είπε μέσα του ο Γιάννης. Εγώ βαστάω 
τη σακούλα.

Εκείνη τη στιγμή άκουσε μια δυνατή και ηχηρή φωνή να 
ξεστομίζει πίσω του μια σειρά τρομερές βλαστήμιες:

13. Ραϋμόνδος Λουλ (1235-1315), Ισπανός ιερωμένος, ο «πεφωτισμένος δι-
δάσκαλος». Έγραψε την Αρς Μάγκνα (1275), όπου παραθέτει ένα αλά-
θευτο, κατά τη γνώμη του, σύστημα λογικής. Αν και άνθρωπος του Θεού 
ο Λουλ ήξερε πολύ καλά τα δόγματα του Αβερρόη και τα καβαλιστικά. 
Το ρητό, καθώς και τα όσα λέει ο Κλαύδιος για τα γλυπτά της Παναγίας 
των Παρισίων, είναι παρμένα από το βιβλίο του Σωβάλ «Οράματα των 
Αναζητούντων Φιλοσοφικήν Λίθον, Σχετικά Προς Πλείστας Μορφάς της 
Εκκλησίας».
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— Τα καντηλέρια τ’ ουρανού!
— Τα γένια του Θεού!
— Τα χαρχάλια του αρχάγγελου!
— Την αγία Κόλαση!
— Τον αφαλό του Βελζεβούλ!
— Τη φάτσα του Πάπα!
— Κέρατα και φάσκελα!
— Μα το ναι! φώναξε ο Γιάννης. Αυτός δεν μπορεί να ’ναι 

άλλος απ’ τον φίλο μου τον λοχαγό Φοίβο!
Το όνομα Φοίβος ήχησε στ’ αυτιά του αρχιδιάκου ενώ εξηγού-

σε στον βασιλικό επίτροπο τον δράκοντα που κρύβει την ουρά 
του μέσα σ’ ένα λουτρό απ’ όπου ξεπροβάλλει καπνός και το 
κεφάλι ενός βασιλιά. Ο πάτερ Κλαύδιος ανασκίρτησε, κόπηκε 
στη μέση προς μεγάλη κατάπληξη του Σαρμολύ, γύρισε πίσω κι 
είδε τον αδερφό του τον Γιάννη να πλησιάζει έναν μεγαλόσωμο 
αξιωματικό στην πόρτα της κατοικίας Γκοντελωριέ.

Ήταν πραγματικά ο λοχαγός Φοίβος ντε Σατωπέρ. Ήταν 
ακουμπισμένος στη γωνία του σπιτιού της μνηστής του και 
βλαστημούσε σαν ειδωλολάτρης.

— Μα την πίστη μου, λοχαγέ Φοίβο, του είπε ο Γιάννης πιά-
νοντάς τον απ’ το χέρι, έχεις εξαίρετο κέφι για βλαστήμιες.

— Κέρατα και φάσκελα! αποκρίθηκε ο λοχαγός.
— Κέρατα και φάσκελα στην αφεντιά σου! ανταπάντησε ο 

σπουδαστής. Δε μου λες, ευγενέστατε λοχαγέ, από πού προέρ-
χεται αυτή η κατεβασιά της ωραιολογίας;

— Συγνώμην, φιλαράκο Γιάννη! αναφώνησε ο Φοίβος κου-
νώντας του δυνατά το χέρι. Τ’ άλογο, σαν πάρει φόρα, δε στα-
ματάει εύκολα. Λοιπόν, βλαστημούσα απάνω στη φούρια μου. 
Έρχομαι απ’ αυτές τις σεμνότυφες, κι όταν βγαίνω απ’ το σπίτι 
τους έχω πάντα τον λαιμό μου γεμάτον βλαστήμιες. Πρέπει, λοι-
πόν, να τις φτύσω, αλλιώς θα με πνίξουν – κέρατα και φάσκελα!

— Θέλεις να πάμε να πιούμε; ρώτησε ο σπουδαστής.
Η πρόταση αυτή καταπράυνε τον λοχαγό.
— Θέλω και παραθέλω, μα δεν έχω χρήματα.
— Έχω εγώ!
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— Μπα! Να τα ιδώ!
Ο Γιάννης παρουσίασε τη σακούλα στον λοχαγό, με μεγαλο-

πρέπεια και αφέλεια μαζί.
Στο μεταξύ, ο αρχιδιάκος, που είχε αφήσει σύξυλο τον Σαρ-

μολύ, ζύγωσε προς αυτούς και σταμάτησε σ’ απόσταση λίγων 
βημάτων, παρακολουθώντας τους δυο τους χωρίς εκείνοι να τον 
πάρουν είδηση, τόσο πολύ ήταν απορροφημένοι από το θέαμα 
της σακούλας.

— Ένα πουγκί στην τσέπη σου, Γιάννη, αναφώνησε ο Φοίβος, 
είναι σαν το φεγγάρι μέσα σ’ έναν κουβά νερό. Φαίνεται, αλλά 
δεν υπάρχει. Υπάρχει μόνο το καθρέφτισμά του. Έλα! Στοιχη-
ματίζω πως έχει μέσα πετραδάκια!

Ο Γιάννης απάντησε ψυχρά:
— Να, με τι πετραδάκια παραγεμίζω εγώ το πουγκί μου!
Και χωρίς να πει άλλη λέξη, άδειασε τη σακούλα στην επι-

φάνεια ενός διπλανού οδοσήμου, με ύφος Ρωμαίου σωτήρα της 
πατρίδας του.

— Ύψιστε Θεέ! μουρμούρισε ο Φοίβος. Λεφτάκια, μεγάλα 
άσπρα, μικρά άσπρα μεταλλίκια που αξίζουν ένα σολδί της Τουρ 
τα δυο, δηνάρια του Παρισιού, αληθινά όβολα με τον αετό! Αυτό 
ήταν από τ’ άγραφα.

Ο Γιάννης στεκόταν όλο αξιοπρέπεια και απάθεια. Μερι-
κά σολδιά είχαν κυλήσει στη λάσπη. Ο λοχαγός, απάνω στον 
ενθουσιασμό του, έσκυψε να τα μαζέψει. Μα ο Γιάννης τον 
συγκράτησε:

— Δε βαριέσαι, λοχαγέ Φοίβο ντε Σατωπέρ!
Ο Φοίβος μέτρησε τα νομίσματα και στρέφοντας μ’ επιση-

μότητα προς τον Γιάννη:
— Ξέρεις, Γιάννη; Είναι όλα όλα είκοσι τρία παρισινά σολδιά! 

Ποιον ξετίναξες απόψε στην οδό Κοψολαίμη;
Ο Γιάννης τίναξε προς τα πίσω το ξανθό και σγουρόμαλλο 

κεφάλι του κι είπε μισοκλείνοντας ακατάδεχτα τα μάτια του:
— Έχουμε έναν αδερφό αρχιδιάκο και κουτεντέ.
— Tα τραγόμαλλα του Θεού! ξεφώνισε ο Φοίβος. Μπρε, τον 

ευλογημένο!
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— Πάμε να πιούμε, είπε ο Γιάννης.
— Πού να τραβήξουμε; ρώτησε ο Φοίβος. Στο «Μήλο της 

Εύας»;
— Όχι, λοχαγέ. Πάμε στον «Δεσπότη». Στην ταμπέλα του 

έχει ένα δάχτυλο που δείχνει έναν πιωμένο: Δες πότη! Είναι 
λογοπαίγνιο. Μ’ αρέσει.

— Βράσ’ τα λογοπαίγνια, Γιάννη! Στο «Μήλο της Εύας» 
βρίσκεις καλύτερο κρασί. Έπειτα, κοντά στην πόρτα έχει ένα 
ηλιόλουστο κλήμα όπου ευχαριστιέμαι να πίνω.

— Ε, λοιπόν, εμπρός για την Εύα και το μήλο της, είπε ο 
φοιτητής πιάνοντας τον φίλο του απ’ το μπράτσο. Αλήθεια, 
αγαπητέ μου λοχαγέ: πριν από λίγο είπες Κοψολαίμη. Πολύ 
άσχημη έκφραση. Δεν είμαστε πια τόσο βάρβαροι. Τώρα λεν 
Καψολαίμη.

Οι δυο φίλοι ξεκίνησαν για το «Μήλο της Εύας». Είναι πε-
ριττό να πούμε πως είχαν μαζέψει πριν τα χρήματα απ’ την 
πέτρα και πως ο αρχιδιάκος τούς ακολούθησε.

Ο αρχιδιάκος τούς πήρε από πίσω, με όψη ζοφερή κι αλλο-
παρμένος. Αυτός να ήταν ο Φοίβος που το καταραμένο όνομά 
του δεν απόλειπε απ’ τις σκέψεις του, έπειτ’ από κείνη την 
κουβέντα του με τον Γκρεγκουάρ; Δεν το ήξερε, μα επιτέλους 
λεγόταν Φοίβος, κι αυτό το μαγικό όνομα ήταν αρκετό για ν’ 
ακολουθήσει ο αρχιδιάκος με σιγαλά βήματα τους δυο αφρόντι-
δους φίλους, στήνοντας αυτί στα λόγια τους και παρατηρώντας 
κάθε κίνησή τους με προσεχτική αδημονία. Εξάλλου, ήταν πολύ 
εύκολο ν’ ακούει το τι έλεγαν, τόσο δυνατά που μιλούσαν, χωρίς 
να τους πειράζει αν οι διαβάτες μισομάθαιναν έτσι τα μυστι-
κά τους. Μιλούσαν για μονομαχίες, κορίτσια, κρασοκανάτες, 
γλέντια.

Στη στροφή ενός δρόμου, έφτασε στ’ αυτιά τους ο κρότος 
ενός ντεφιού από γειτονικό σταυροδρόμι. Τότε ο πάτερ Κλαύ-
διος άκουσε τον αξιωματικό να λέει στον σπουδαστή:

— Φάσκελα! Ας ταχύνουμε το βήμα.
— Γιατί, Φοίβο;
— Φοβάμαι μη με δει η τσιγγάνα.
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— Ποια τσιγγάνα;
— Εκείνη η μικρούλα με την κατσίκα.
— Η Σμεράλδα;
— Aυτή, Γιάννη. Ξεχνάω πάντα το διαβολικό της όνομα. Πάμε 

γρήγορα, γιατί αν με δει θα με γνωρίσει. Και δε θέλω να μου 
κολλήσει στον δρόμο. 

— Τη γνωρίζεις, Φοίβο;
Τότε ο αρχιδιάκος είδε τον Φοίβο να μισογελάει σαρκαστικά, 

να σκύβει στ’ αυτί του Γιάννη και κάτι να του λέει πολύ σιγά. 
Έπειτα ο Φοίβος έβαλε τα γέλια και κούνησε το κεφάλι του με 
ύφος θριαμβευτικό.

— Αλήθεια; ρώτησε ο Γιάννης.
— Στην ψυχή μου! είπε ο Φοίβος.
— Απόψε;
— Απόψε.
— Είσαι βέβαιος πως θά ’ρθει;
— Αστειεύεσαι, Γιάννη! Αμφιβάλλεις γι’ αυτό;
— Λοχαγέ Φοίβο, είσαι τυχερός γαλονάς!
Ο αρχιδιάκος άκουσε όλη αυτή τη συνομιλία. Τα δόντια του 

έτριξαν. Ένα ρίγος, ορατό στα μάτια ενός τρίτου, διαπέρασε το 
κορμί του. Σταμάτησε για μια στιγμή, στηρίχτηκε σ’ ένα οδό-
σημο σαν κανένας μεθυσμένος κι έπειτα ξαναπήρε κατά πόδι 
τους δυο εύθυμους τύπους.

Όταν τους ξαναζύγωσε, είχαν αλλάξει θέμα. Τους άκουσε να 
τραγουδούν διάτορα τον παλιό σκοπό:

Τους νταήδες που μεθάνε
σαν μοσκάρια τούς κρεμάνε.

J



7
Ο ΣΚΟΥΝΤΟΥΦΛΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ

T
ο περιωνυμο καπηλειο «Μήλο της Εύας» βρισκόταν 
στο Πανεπιστήμιο, στη γωνία της οδού Ροντέλ και 
της οδού Μπατονιέ. Ήταν μια ισόγεια αίθουσα, αρ-
κετά ευρύχωρη και πολύ χαμηλή, μ’ έναν θόλο που η 

κεντρική του αψίδα ακουμπούσε σ’ έναν χοντρό ξύλινο στύλο 
κιτρινοβαμμένο. Παντού τραπέζια, γυαλιστερές κανάτες από 
κασσίτερο κρεμασμένες στον τοίχο, πάντα πλήθος από πότες, 
μπόλικα κορίτσια, μια τζαμαρία προς τον δρόμο, μια κλημα-
ταριά στην πόρτα και πάνω απ’ την πόρτα ένα φωνακλάδικο 
φύλλο λαμαρίνας, έχοντας μπογιατισμένα απάνω του ένα μήλο 
και μια γυναίκα, σκουριασμένο απ’ τις βροχές, που γυρνούσε 
στον αέρα σε μια σιδερένια σούβλα. Αυτός ο ανεμοδείχτης που 
έβλεπε προς το λιθόστρωτο, ήταν η πινακίδα.

Νύχτωνε. Το σταυροδρόμι είχε σκοτεινιάσει. Το γεμάτο ξυ-
γκοκέρια καπηλειό φεγγοβολούσε μακριά σαν ένα σιδεράδικο 
τη νύχτα. Άκουγες κρότο ποτηριών, γλεντοκόπι, βλαστήμιες, 
φασαρίες που ξεχύνονταν απ’ τα σπασμένα τζάμια. Μέσ’ απ’ 
τη θολούρα που άπλωνε η ζέστη της σάλας στη γυάλινη προθήκη 
έβλεπες να μυρμηγκιάζουν εκατό μπερδεμένες φιγούρες, ενώ 
κάθε τόσο ξεπετιότανε από μέσα γέλια ηχηρά.

Οι διαβάτες που πήγαιναν στη δουλειά τους περνούσαν δίπλα 
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απ’ την πολυθόρυβη τζαμαρία χωρίς να ρίχνουν το βλέμμα τους 
μέσα. Μονάχα από καιρό σε καιρό κανένα παιδί κουρελιάρι-
κο σηκωνόταν στην άκρη των ποδιών του ως το περβάζι της 
μπροστινής πλευράς και πετούσε μες στο καπηλειό την παλιά 
αναμπαιχτική φράση με την οποία έπαιρναν τότε στο ψιλό τους 
μεθύστακες:

— Φουσκοθαλασσιά γερή! Ου, μπεκρή, μπεκρή, μπεκρή!
Ένας άνθρωπος, ωστόσο, περιφερόταν ατάραχος μπροστά 

στη βουερή ταβέρνα, κοιτάζοντας όλο προς τα μέσα, χωρίς ν’ 
απομακρύνεται απ’ αυτήν περισσότερο απ’ όσο θ’ άφηνε ένας 
οπλίτης τη σκοπιά του. Φορούσε έναν μανδύα που του έφθανε 
ως τη μύτη. Αυτόν τον μανδύα μόλις τον είχε αγοράσει απ’ το 
παλαιοπωλείο που γειτόνευε με το «Μήλο», σίγουρα για να 
προφυλαχτεί απ’ την ψύχρα της μαρτιάτικης βραδιάς, ίσως και 
για να κρύψει την περιβολή του. Από καιρό σε καιρό σταμα-
τούσε στη θολή τζαμαρία με το μολυβένιο πλέγμα μπροστά της, 
άκουγε, κοίταζε και χτυπούσε το πόδι του χάμου.

Τέλος, η πόρτα του καπηλειού άνοιξε. Αυτό φαινόταν να 
περιμένει κι εκείνος. Βγήκαν από μέσα δύο μουστερήδες. Η 
αχτίδα του φωτός που γλίστρησε απ’ την πόρτα ροδόβαψε τα 
χαρούμενα πρόσωπά τους. Ο άνθρωπος με τον μανδύα πήγε 
να παραφυλάξει στην απέναντι μεριά του δρόμου, κάτω από 
μια αυλόπορτα.

— Κέρατα και φάσκελα! είπε τότε ο ένας απ’ τους δύο πότες. 
Κοντεύουν να χτυπήσουν εφτά. Είναι η ώρα για τη συνάντησή 
μου.

— Κι εγώ σού λέω, απαντούσε ο σύντροφός του με δυσκολία 
στην προφορά, πως δεν κατοικώ στην οδό Κακολογίας –«ανάξι-
ος όστις εν κακοίς ρήμασιν οικεί». Το κατάλυμά μου είναι στην 
οδό Ζαν Παιν-Μολλέ, «Ιωάννου του Απαλοψώμου». Κι αν δεν 
το παραδεχτείς, είσαι πιο κερασφόρος κι από έναν μονόκερο. Ο 
καθένας ξέρει πως όποιος καβαλικέψει μια φορά σε αρκούδα, 
δεν ξαναφοβάται πια. Μα εσύ έχεις τη μύτη σου γυρισμένη στις 
λιχουδιές σαν τον Άγιο Ιάκωβο τον Φιλόπτωχο.

— Φίλε μου Γιάννη, είσαι μεθυσμένος! έλεγε ο άλλος.
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Ο πρώτος απαντούσε τρικλίζοντας:
— Έτσι σου γουστάρει να λες, Φοίβο, αλλά είναι αποδειγμένο 

πως ο Πλάτωνας είχε μουσούδι κυνηγετικού σκυλιού.14
Ο αναγνώστης μας θ’ αναγνώρισε σίγουρα τους δυο καλούς 

μας φίλους, τον λοχαγό και τον σπουδαστή. Φαίνεται πως ο 
άνθρωπος που τους παραφύλαγε απ’ τα σκοτεινά τούς ανα-
γνώρισε κι αυτός, γιατί ακολουθούσε με αργά βήματα όλες τις 
δολιχοδρομίες που επέβαλλε να κάνει ο σπουδαστής στον λοχα-
γό, ο οποίος, σαν πιο μαθημένος πότης, διατηρούσε όλη του την 
ψυχραιμία. Παρακολουθώντας τους προσεχτικά, ο άνθρωπος με 
τον μανδύα μπόρεσε ν’ ακούσει στο σύνολό του τον παρακάτω 
διάλογό τους:

— Στραβομάρα! Για περπάτα ίσια, κύριε προλύτη. Ξέρεις 
πως πρέπει να σ’ αφήσω πια. Εφτά κιόλας η ώρα. Έχω συνά-
ντηση με γυναίκα.

— Δε με παρατάς κι εσύ! Εγώ βλέπω άστρα και φωτοβολίδες. 
Μοιάζεις με τον πύργο του οσίου Μαρτίνου που κοντεύει να 
σκάσει απ’ τα γέλια.

— Μα τις κρεατοελιές της προγιαγιάς μου, Γιάννη! Εσύ πα-
ραλογίζεσαι πεισματάρικα. Αλήθεια, Γιάννη, σου έμειναν κα-
θόλου χρήματα;

— Κύριε πρύτανη, δεν είναι λάθος! Το χασάπικο λέγεται 
λατινικά κ α ζ ά π ι κ ο υ μ .

— Γιάννη, φίλε μου Γιάννη! Ξέρεις πως όρισα συνάντηση μ’ 
εκείνη τη μικρή στην άκρη από τη γέφυρα του Αγίου Μιχαήλ, 
πως δεν μπορώ να την πάω αλλού απ’ τη Φαλουρντέλ, τη μα-
στροπό της γέφυρας, και πως πρέπει να πληρώσω το δωμάτιο. 
Η παραλυμένη μπαμπόγρια με τ’ άσπρα μουστάκια δε θα μου 
κάμει πίστωση. Έλεος, Γιάννη! Την ήπιαμε όλη τη σακούλα του 
παπά; Δεν έμεινε ούτ’ ένα σολδί;

14. Η πληροφορία για τη μορφή του Πλάτωνα προέρχεται σίγουρα από το 
«Κολασμένο Λεξικό», από το λήμμα «Φυσιογνωμία». Σ’ ένα ποίημα στο 
τέλος του τόμου η μορφή του Πλάτωνα παρουσιάζεται δίπλα στο κεφάλι 
ενός κυνηγετικού σκυλιού.
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— H συναίσθησις ότι διέθεσε κανείς επωφελώς τας άλλας 
ώρας αποτελεί δίκαιον και γευστικόν άρτυμα της τραπέζης.

— Τσιλίπορδα και πατσαλίκια! Παράτα πια τις προπαίδειες! 
Για πες μου, διαβολο-Γιάννη, έμεινε καμιά δεκάρα; Δώσε μου, 
μα το διάτανο, αλλιώς θα σε ψαχουλέψω ολόκληρον, ακόμα κι 
αν είσαι λεπρός σαν τον Ιώβ και ψωριασμένος σαν τον Καίσαρα!

— Κύριε, η οδός Ψώρας, είναι μια οδός που απ’ τη μια μεριά 
έχει την οδό Γυαλάδικων κι απ’ την άλλη την οδό Υφαντάδικων.

— Ναι, καλέ μου φίλε Γιάννη, κακόμοιρε σύντροφέ μου. Η 
οδός Ψώρας μάλιστα, έχεις δίκιο. Αλλά, για όνομα Θεού, έλα 
στα λογικά σου. Μου χρειάζεται ένα παρισινό σολδί και κο-
ντεύει εφτά η ώρα.

— Σιωπή εσείς από γύρω και τον νου σας στον σκοπό:
Όταν οι ποντικοί τους γάτους φαν στην πλάση
τότε κι ο βασιλιάς το Αρράς θα εξουσιάσει.
Όταν η θάλασσα που ’ν’ απλωτή, μεγάλη,
παγώσει τ’ Αϊ-Γιαννιού, τότ’ από το κρουστάλλι
όσοι είν’ από τ’ Αρράς θα τους ιδείς και πάλι
να ’χουν απείραχτοι από πάνω ξεπροβάλει.

— Ε, λοιπόν, σπουδαστή του Αντίχριστου, άμποτε να κρε-
μαστείς απ’ τ’ άντερά της μάνας σου! φώναξε ο Φοίβος κι 
έσπρωξε απότομα τον μεθυσμένο φοιτητή, που γλίστρησε κατά 
μήκος του τοίχου κι έπεσε μαλακά στο λιθόστρωτο του Φιλίπ-
που-Αυγούστου.

Από ένα υπόλειμμα αδελφικής συμπόνιας που ποτέ δεν απο-
λείπει απ’ την καρδιά ενός πότη, ο Φοίβος κύλησε τον Γιάννη 
με το πόδι του σ’ ένα από κείνα τα μαξιλάρια των φτωχών 
που η Πρόνοια έχει έτοιμα στη γωνιά όλων των παρισινών πε-
ζοδρομίων και που οι πλούσιοι τ’ αποκαλούν περιφρονητικά 
«σωρούς απορριμμάτων». Ο λοχαγός βόλεψε το κεφάλι του 
Γιάννη σ’ ένα πρανές από κοτσάνια κραμπολάχανων και την 
ίδια σχεδόν στιγμή ο σπουδαστής άρχισε να ροχαλίζει σε ήχο 
πλάγιο πρώτο. Ωστόσο, δεν είχε σβήσει κάθε μνησικακία απ’ 
την καρδιά του λοχαγού.
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— Τόσο το χειρότερο αν περάσει και σε σηκώσει το κάρο 
του Διαβόλου! είπε στον άμοιρο κοιμισμένο φοιτητή και απο-
μακρύνθηκε.

Ο άνθρωπος με τον μανδύα, που δεν είχε πάψει να έρχε-
ται από πίσω, σταμάτησε μια στιγμή μπρος στον κατάκοιτο 
σπουδαστή σαν αναποφάσιστος. Έπειτα, βγάζοντας έναν βαθύ 
στεναγμό, απομακρύνθηκε κι αυτός ακολουθώντας τον λοχαγό.

Θ’ αφήσουμε, όπως αυτοί, τον Γιάννη να κοιμάται κάτω απ’ 
το καλοσυνάτο βλέμμα της αστροφεγγιάς και θα τους παρακο-
λουθήσουμε κι εμείς, αν συμφωνεί ο αναγνώστης.

Ξεπροβάλλοντας στην οδό Αγίου Ανδρέου των Αψίδων, ο 
λοχαγός Φοίβος παρατήρησε πως κάποιος τον ακολουθούσε. Γυ-
ρίζοντας τυχαία τα μάτια του, είδε κάτι σαν σκιά που σέρνονταν 
πίσω του σύρριζα στους τοίχους. Σταμάτησε αυτός, σταμάτησε 
κι εκείνη. Ξανάρχισε να βαδίζει, ξανάρχισε κι η σκιά να βαδίζει. 
Αυτό πολύ μέτρια τον ανησύχησε.

— Α, μπα! είπε μέσα του. Δεν έχω πεντάρα τσακιστή.
Μπροστά στην πρόσοψη του κολλεγίου Ωτέν έκανε στάση. 

Μέσα σ’ αυτό το κολλέγιο είχε διανύσει ό,τι ονόμαζε ο ίδιος 
εγκύκλιες σπουδές του, κι από μια συνήθεια άταχτου μαθητή 
ποτέ δεν περνούσε μπρος από την είσοδο χωρίς να παραλείψει, 
μπροστά στον ανδριάντα του καρδιναλίου Πέτρου Μπερτράν, 
που είναι σκαλισμένος δεξιά της αυλόπορτας, το είδος εκείνο 
της προσβολής για το οποίο τόσο πικρόχολα παραπονιέται ο 
Πρίαπος στη σάτιρα του Ορατίου: «Κάποτες ήμουνα κορμός 
από συκιά». Κι όλοι κάνανε το ίδιο, με τέτοια ορμή, ώστε η 
επιγραφή «επίσκοπος των Εδούων» ήταν σχεδόν σβησμένη πια. 
Σταμάτησε, λοιπόν, μπροστά στον ανδριάντα κατά τη συνήθειά 
του.

Ο δρόμος ήταν ολότελα έρημος. Τη στιγμή που ξανακούμπω-
νε νωχελικά το παντελόνι του με τη μύτη ψηλά, είδε τη σκιά να 
τον πλησιάζει με βήματα αργά, τόσο αργά, που βρήκε όλον τον 
καιρό να παρατηρήσει πως η σκιά εκείνη φορούσε μανδύα και 
καπέλο. Φτάνοντας κοντά του σταμάτησε κι έμεινε πιο ακίνητη 
κι απ’ τον ανδριάντα του καρδιναλίου Μπερτράν. Στο μεταξύ 
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κάρφωσε απάνω στον Φοίβο δυο μάτια ασάλευτα, γεμάτα από 
κείνο το θαμπό φως που βγαίνει τη νύχτα απ’ το ανάβλεμμα 
μιας γάτας.

Ο λοχαγός ήταν άφοβος και πολύ λίγο νοιαζόταν για έναν 
λωποδύτη με το εγχειρίδιο στο χέρι. Αλλ’ αυτό το άγαλμα που 
βάδιζε, αυτός ο μαρμαρωμένος άνθρωπος τον τρόμαξε. Κυκλο-
φορούσαν τότε στον κόσμο κι εγώ δεν ξέρω τι διαδόσεις για 
έναν σκουντούφλη καλόγερο, έναν νυχτογυριστή των σοκακιών 
του Παρισιού,15 που του ξαναήρθαν αόριστα στη μνήμη. Έμει-
νε λοιπόν αποσβολωμένος κάμποσα λεπτά και τέλος έκοψε τη 
σιωπή βιάζοντας τον εαυτό του να γελάσει.

— Κύριε, αν είστε κλέφτης, όπως φαντάζομαι, μου κάνετε 
την εντύπωση ενός ερωδιού που χιμάει σ’ έναν τρυποκάρυδο. 
Είμαι γιος ξεπεσμένης οικογένειας, αγαπητέ μου. Καλύτερα 
ν’ απευθυνθείτε δίπλα. Στο παρεκκλήσι αυτού του κολλεγίου 
υπάρχει ξύλο απ’ τον γνήσιο Σταυρό, που το έχουν ασημωμένο.

Το χέρι της σκιάς πρόβαλε κάτω απ’ τον μανδύα κι έπεσε 
απάνω στο μπράτσο του Φοίβου βαρύ σαν αρπάγη αετού. Ταυ-
τόχρονα η σκιά έβγαλε φωνή:

— Λοχαγέ Φοίβε ντε Σατωπέρ!
— Τι διάβολο! Ξέρετε τ’ όνομά μου! αναφώνησε ο Φοίβος.
— Δεν ξέρω μόνο τ’ όνομά σας, συνέχισε ο άνθρωπος με 

τον μανδύα μιλώντας με καταχθόνια φωνή. Απόψε έχετε μια 
συνάντηση.

— Ναι, αποκρίθηκε κατάπληκτος ο Φοίβος.
— Στις εφτά η ώρα.
— Ύστερ’ από ένα τέταρτο.
— Στης Φαλουρντέλ.
— Ακριβώς.
— Στη γέφυρα του Αγίου Μιχαήλ.

15. Από το «Κολασμένο Λεξικό» («οι Παριζιάνοι» πιστεύουν, ότι ένας σκου-
ντούφλης καλόγερος «τριγυρίζει τις νύχτες στους δρόμους») μα ίσως κι 
από τον «Ντον Ζουάν» του Μολιέρου (πρ. Γ΄, σκ. 1.) όπου ο Σγαναρέλος 
μιλάει γι’ αυτόν τον μοναχό στον Ντον Ζουάν, που ο Ουγκώ θα ζωντανέψει 
τη μορφή του.
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— Του Ταξιάρχου, όπως γράφουν τα κιτάπια.
— Ασεβή! μουρμούρισε το φάσμα. Με μια γυναίκα; συνέχισε.
— Το ομολογώ.
— Που τη λένε...
— Σμεράλδα, είπε κεφάτα ο Φοίβος.
Όλη του η αφροντισιά τού είχε ξανάρθει σιγά σιγά.
Στο άκουσμα αυτού του ονόματος, η αρπάγη της σκιάς κού-

νησε βίαια το μπράτσο του Φοίβου:
— Λοχαγέ Φοίβε ντε Σατωπέρ, ψεύδεσαι!
Όποιος θα έβλεπε κείνη τη στιγμή το ξαναμμένο πρόσωπο 

του λοχαγού, το πήδημα που έκαμε προς τα πίσω, τόσο από-
τομα ώστε αποσπάστηκε από την τανάλια που τον βαστούσε, 
την περήφανη έκφραση με την οποία τίναξε το χέρι του προς τη 
λαβή του ξίφους, και μπροστά σ’ αυτή την οργή, τη σκυθρωπή 
ακινησία του ανθρώπου με τον μανδύα, όποιος θα τα έβλεπε 
όλα αυτά, θα τρόμαζε. Ήταν κάτι σαν τη σύγκρουση του Δον 
Ζουάν με το άγαλμα.

— Χριστέ και Σατανά! κραύγασε ο λοχαγός. Να μια λέξη 
που σπάνια φτάνει στ’ αυτιά ενός Σατωπέρ! Δεν θα τολμήσεις, 
πιστεύω, να την επαναλάβεις. 

— Ψεύδεσαι! ξαναείπε ψυχρά η σκιά.
Ο λοχαγός έτριξε τα δόντια του. Σκουντούφλη καλόγερο, φα-

ντάσματα δεισιδαιμονίας, όλα τα ξέχασε εκείνη τη στιγμή. Δεν 
έβλεπε πια μπροστά του παρά έναν άντρα και μια προσβολή.

— Α, παραπάει! τραύλισε με φωνή που την έπνιγε η λύσσα.
Τράβηξε το σπαθί του και τσεβδίζοντας, γιατί ο θυμός κάνει 

τον άνθρωπο να τρέμει όπως και στον φόβο, είπε:
— Μπρος! Αμέσως! Απάνω τα σπαθιά! Έξω τα σπαθιά! Θα 

βαφεί μ’ αίμα ο δρόμος!
Ο άλλος, ωστόσο, δε σάλευε. Μονάχα όταν είδε τον αντίπαλό 

του σε στάση επιθετική κι έτοιμον να πετσοκοπεί:
— Λοχαγέ Φοίβε, του είπε ενώ η φωνή του έπαλλε από πίκρα, 

ξεχάσατε τη συνάντησή σας.
Οι παραφορές ανθρώπων σαν τον Φοίβο είναι σαν το βρα-

σμένο γάλα που μια σταγόνα κρύου νερού κατεβάζει μεμιάς 
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το φούσκωμά του. Η απλή αυτή φράση έκαμε τον λοχαγό να 
χαμηλώσει το σπαθί που άστραφτε στο χέρι του.

— Λοχαγέ, εξακολούθησε ο άλλος, αύριο, μεθαύριο, σ’ ένα 
μήνα, σε δέκα χρόνια θα με ξαναβρείτε έτοιμον να σας κόψω 
τον λαιμό. Αλλά πηγαίνετε πρώτα στη συνάντησή σας.

— Πραγματικά, είπε ο Φοίβος σαν να ζητούσε να τα συμβιβά-
σει με τον εαυτό του, δεν μπορεί να πετύχει κανείς πιο εξαίσια 
πράγματα σε μια συνάντηση από αυτά: μια μονομαχία και μια 
κοπέλα. Μα δε βλέπω για ποιο λόγο να χάσω το ένα μπρος στο 
άλλο, αφού μπορώ να έχω και τα δυο.

Ξανάβαλε το σπαθί στη θήκη του.
— Τραβάτε στη συνάντησή σας, ξαναείπε ο άγνωστος.
— Κύριε, απάντησε ο Φοίβος κάπως στενόχωρα, ευχαριστώ 

πολύ για την ευγένειά σας. Αληθινά, έχουμε πάντα καιρό κι 
αύριο να γεμίσουμε χαρακιές και κουμπότρυπες το κορμί μας. 
Σας είμαι υπόχρεος που μου επιτρέπετε να περάσω ακόμα ένα 
ευχάριστο τέταρτο της ώρας. Έλεγα να σας πετάξω πρώτα μες 
στ’ αυλάκι και πάλι να φτάσω έγκαιρα κοντά στην ωραία μου, 
τόσο περισσότερο που είναι κάπως αριστοκρατικό να κάνεις τις 
γυναίκες να περιμένουν λίγο σε παρόμοια περίπτωση. Αλλά μου 
φαίνεστε ανοιχτόκαρδος άνθρωπος και καλύτερα ν’ αναβάλουμε 
τη διαφορά μας γι’ αύριο. Πάω, λοιπόν, στη συνάντησή μου. 
Είναι για τις εφτά, όπως ξέρετε.

Στο σημείο αυτό ο Φοίβος έξυσε τ’ αυτί του.
— Α, κέρατο του Σατανά! Ξέχασα. Δεν έχω ούτε μισόν οβολό 

για έξοδα κλινοστρωμνής κι η γριά ματρόνα θα θέλει να πλη-
ρωθεί προκαταβολικά. Δε μ’ εμπιστεύεται.

— Ορίστε για πληρωμή.
Ο Φοίβος ένιωσε το κρύο χέρι του αγνώστου να χώνει στο 

δικό του ένα φαρδύ νόμισμα. Δεν μπόρεσε να εμποδίσει τον 
εαυτό του να πάρει τη μονέδα και να του σφίξει το χέρι.

— Μα το Θεό! φώναξε. Είστε σπουδαίος!
— Μ’ έναν όρο, είπε ο άλλος. Αποδείξτε μου πως εγώ είχα 

άδικο κι εσείς λέγατε την αλήθεια. Κρύψτε με εκεί μέσα σε 
μιαν άκρη, απ’ όπου να μπορώ να ιδώ αν αυτή η γυναίκα είναι 
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αληθινά εκείνη που μου είπατε τ’ όνομά της.
— Ω, δε με πειράζει καθόλου, απάντησε ο Φοίβος. Θα πιά-

σουμε το δωμάτιο της Αγίας Μάρθας. Εσείς μπορείτε να κοιτάτε 
μέσ’ απ’ τη σοφίτα που είναι δίπλα.

— Ελάτε λοιπόν, είπε η σκιά.
— Στους ορισμούς σας, είπε ο λοχαγός. Δεν ξέρω αν είστε 

ο ίδιος ο Οξαποδώ. Αλλ’ απόψε ας είμαστε καλοί φίλοι. Κι 
αύριο θα σας ξεπληρώσω όλα μου τα χρέη, με το βαλάντιο και 
το σπαθί.

Ξανάρχισαν να βαδίζουν γοργά. Ύστερ’ από λίγα λεπτά η 
βουή του ποταμού τούς φανέρωσε πως βρίσκονταν στη γέφυρα 
του Αγίου Μιχαήλ, κατάφορτη τότε από σπίτια.

— Πρώτα θα σας βάλω μέσα, είπε ο Φοίβος στον σύνοδό του. 
Κι έπειτα θα πάω να βρω την ωραία μου, που θα με περιμένει 
στο μικρό Σατελέ.

Ο συνοδός του δεν απάντησε τίποτε. Αφότου βαδίζαν ο ένας 
πλάι στον άλλον, δεν είχε πει ούτε λέξη. Ο Φοίβος σταμάτησε 
μπρος σε μια πόρτα χαμηλή και χτύπησε βαριά. Ένα φως φά-
νηκε ανάμεσα στις χαραμάδες της πόρτας.

— Ποιος είναι; ακούστηκε μια φαφούτικη φωνή.
— Όλα τα τετραβάγγελα και τα τετραδοπαράσκευα! απο-

κρίθηκε ο λοχαγός.
Η πόρτα άνοιξε αμέσως αφήνοντας τους νεοφερμένους να 

ιδούν μια γριά και ένα φως, που τρεμούλιαζαν κι οι δυο. Η γριά 
ήταν διπλωμένη στα δυο, ντυμένη με κουρέλια, με σεινάμενο 
κεφάλι, με μάτια γουβωμένα, με μια παλιομπόλια στο κεφάλι, 
ζαρωμένη παντού, στα χέρια, στα μούτρα, στον λαιμό. Τα χείλη 
της γύριζαν μέσα προς τα ούλα και γύρω απ’ το στόμα της είχε 
τούφες από άσπρες τρίχες, που της έδιναν την παράξενη όψη 
μιας γάτας.

Το εσωτερικό του σπιτιού δεν ήταν λιγότερο σαραβαλιασμένο 
απ’ αυτήν. Έβλεπες τοίχους από γύψο, μαύρα δοκάρια στην 
οροφή, μια καμινάδα μισογκρεμισμένη, αραχνιές σε όλες τις 
άκρες, στη μέση ένα τρικλιστό τσούρμο από κουτσά τραπέζια 
και σκαμνιά, ένα βρόμικο παιδί στις στάχτες, και στο βάθος 
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μια ξύλινη σκάλα που τελείωνε σε μια καταπακτή στο ταβάνι.
Μπαίνοντας σ’ αυτό το άντρο, ο μυστηριακός σύντροφος του 

Φοίβου σήκωνε τον μανδύα του ίσαμε τα μάτια. Στο μεταξύ, 
ο λοχαγός, βλαστημώντας σαν κανένας σαρακηνός, βιάστηκε 
να «κάμει να λαμπυρίσει ο ήλιος σ’ ένα τάλιρο», καθώς λέει ο 
εξαίσιος Μαθουρινός Ρενιέ μας.

— Το δωμάτιο της Αγίας Μάρθας, είπε.
Η γριά τον περιποιήθηκε σαν ευπατρίδη και σφάλισε το 

τάλιρο στο συρτάρι. Ήταν το νόμισμα που είχε δώσει στον 
Φοίβο ο άνθρωπος με τον μαύρο μανδύα. Ενώ αυτή γυρνούσε 
την πλάτη, το αναμαλλιασμένο και κουρελιάρικο αγοράκι που 
έπαιζε στις στάχτες πλησίασε επιτήδεια το συρτάρι, πήρε από 
μέσα το τάλιρο και στη θέση του έβαλε ένα ξερόφυλλο που το 
έκοψε από ένα δεμάτι ξύλα.

Η γριά έγνεψε στους δυο αφεντάδες, όπως τους ονόμαζε, να 
την ακολουθήσουν κι ανέβηκε τη σκάλα μπροστά απ’ αυτούς. 
Φτάνοντας στο απάνω πάτωμα, ακούμπησε τον λύχνο της σ’ ένα 
σεντούκι, ενώ ο Φοίβος, μαθημένος στο σπίτι, άνοιξε μια πόρτα 
που έβλεπε σε μια σκοτεινή τρώγλη.

— Μπάτε κει, αγαπητέ μου, είπε στον συνοδό του.
Ο άνθρωπος με τον μανδύα υπάκουσε χωρίς ν’ απαντήσει 

ούτε μια λέξη. Η πόρτα ξανάκλεισε πίσω του. Άκουσε τον Φοίβο 
να τη συρτώνει απέξω κι έπειτ’ από μια στιγμή να ξανακατε-
βαίνει τη σκάλα με τη γριά. Μαζί τους χάθηκε και το φως.

J
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Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ 

ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΥΝ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ

O Κλαυδιοσ Φρολλοσ (γιατί φανταζόμαστε πως ο ανα-
γνώστης, πιο διορατικός από τον Φοίβο, θ’ αναγνώρισε 
σ’ αυτή την περιπέτεια στο πρόσωπο του σκουντού-
φλη καλόγερου τον αρχιδιάκο), ο Κλαύδιος Φρόλλος 

λοιπόν ψαχούλεψε κάμποσες στιγμές μέσα στη σκοτεινή τρώγλη 
όπου τον είχε καλοσφαλίσει ο λοχαγός. Ήταν ένα από κείνα τα 
πατάρια που αφήνουν καμιά φορά οι αρχιτέκτονες στο σημείο 
όπου ενώνεται η στέγη με τον τοίχο στήριξής της. Η κάθετη δι-
ατομή αυτής της σοφίτας, όπως την είχε ονομάσει πετυχημένα ο 
Φοίβος, θα έδινε ένα τρίγωνο. Δεν είχε εξάλλου ούτε παράθυρο 
ούτε φεγγίτη και το πλάγιασμα της στέγης εμπόδιζε να σταθεί 
κανείς μέσα ορθός. Ο Κλαύδιος, λοιπόν, κάθισε ανακούρκουδα 
μες στον κουρνιαχτό και στους σοβάδες που τρίβονταν αποκάτω 
του. Το κεφάλι του έκαιγε. Ψάχνοντας τριγύρω με τα χέρια του 
βρήκε καταγής ένα κομμάτι σπασμένου γυαλιού που το ακού-
μπησε στο μέτωπό του και που τον δρόσισε λιγάκι.

Τι γινόταν εκείνη τη στιγμή μες στη σκοτεινή ψυχή του αρ-
χιδιάκου; Μονάχα αυτός κι ο Θεός μπορούσαν να το ξέρουν.

Κατά ποια μοιραία τάξη συνδύαζε στη σκέψη του την 
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Εσμεράλδα, τον Φοίβο, τον Ιάκωβο Σαρμολύ, τον αγαπημένο 
του νεότερο αδερφό που τον είχε παρατήσει μες στις λάσπες, 
το ιερατικό του ράσο, ίσως και την υπόληψή του, συρμένη στο 
καταγώγιο της Φαλουρντέλ, όλες αυτές τις εικόνες, όλες αυτές 
τις περιπέτειες; Δε θα μπορούσα να το παραστήσω. Είναι όμως 
βέβαιο πως αυτές οι ιδέες σχημάτιζαν μες στο μυαλό του ένα 
φρικαλέο σύμπλεγμα.

Είχε ένα τέταρτο της ώρας που περίμενε και του φαινόταν 
πως είχε γεράσει κατά έναν αιώνα. Άξαφνα άκουσε να τρίζουν 
οι σανίδες της ξύλινης σκάλας. Κάποιος ανέβαινε. Η καταπακτή 
ξανάνοιξε κι ένα φως ξαναφάνηκε. Στη σαρακωμένη πόρτα της 
τρώγλης του υπήρχε μια αρκετά πλατιά χαραμάδα. Κόλλησε 
κει το πρόσωπό του. Μ’ αυτόν τον τρόπο μπορούσε να βλέπει 
ό,τι γινόταν στο διπλανό δωμάτιο.

Η γριά με τη γατίσια μουσούδα βγήκε πρώτη απ’ την κα-
ταπακτή, με το λυχνάρι στα χέρια, έπειτα ο Φοίβος στρίβοντας 
το μουστάκι του, κι έπειτα ένα τρίτο πρόσωπο, εκείνη η ωραία 
και χαριτόβρυτη ύπαρξη, η Εσμεράλδα. Ο ιερέας την είδε να 
βγαίνει από τη γη σαν έκπαγλη οπτασία. Ο Κλαύδιος ανατρέ-
μισε, μια καταχνιά απλώθηκε μπρος στα μάτια του, οι αρτηρίες 
του χτύπησαν δυνατά και του ήρθε σκοτούρα. Δεν είδε ούτε 
άκουσε τίποτε πια.

Όταν ξανάρθε στα συγκαλά του, είχαν μείνει μόνοι τους ο 
Φοίβος κι η Εσμεράλδα, καθισμένοι στο ξύλινο σεντούκι, δίπλα 
στο λυχνάρι που πρόβαλλε στα μάτια του αρχιδιάκου αυτές τις 
δυο νεαρές φιγούρες, μ’ ένα ελεεινό παλιοκρέβατο στο βάθος 
της σοφίτας.

Η νέα κοπέλα ήταν κόκκινη, σαστισμένη, ολότρεμη. Τα μα-
κριά χαμηλωμένα ματοτσίνορά της σκίαζαν τα πορφυρόχρωμα 
μάγουλά της. Ο αξιωματικός, στον οποίο δεν τολμούσε να ση-
κώσει τα μάτια της, λαμποκοπούσε. Η νέα, μηχανικά και με μια 
χαριτωμένη αδέξια κίνηση, χάραζε στον πάγκο με το δάχτυλο 
γραμμές χωρίς ειρμό και κοίταζε το δάχτυλό της. Το πόδι της 
δεν φαινόταν, γιατί ήταν γερμένη απάνω του η κατσίκα.

Ο λοχαγός ήταν πολύ κομψά ντυμένος. Στον γιακά και στα 
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μανίκια του είχε φούντες από ασημοκλωστές: μεγάλη φιλοκαλία 
της εποχής εκείνης.

Ο πάτερ Κλαύδιος δεν κατόρθωσε χωρίς κόπο ν’ ακούσει τι 
λέγαν, μέσ’ απ’ τον βόμβο του αίματός του που κόχλαζε τους 
κροτάφους του. (Τίποτε πιο κοινό από ένα κουβεντολόι ερω-
τευμένων: ένα αδιάκοπο «σ’ αγαπώ». Μουσική φράση πολύ 
πενιχρή και πολύ ανούσια για τους αδιάφορους που ακούν, όταν 
αυτή δεν στολίζεται με κανένα «μπιχλιμπίδι». Αλλά ο Κλαύδιος 
δεν άκουγε μ’ αδιαφορία).

— Ω! έλεγε η κοπέλα χωρίς να σηκώσει τα μάτια της. Μη με 
περιφρονείτε, αφέντη Φοίβο. Καταλαβαίνω πως δεν είναι σωστό 
αυτό που κάνω.

— Να σε περιφρονήσω, ωραία μου! αποκρινόταν ο αξιωμα-
τικός μ’ ένα ύφος ανώτερης και αρχοντικής αβρότητας. Να σε 
περιφρονήσω, μα τον Γεραμπή! Και γιατί;

— Επειδή σας ακολούθησα.
— Απάνω σ’ αυτό, ωραία μου, δε θα συμφωνήσουμε. Δε θα 

’πρεπε να σε περιφρονώ, αλλά να σε μισώ!
Η νέα κοπέλα τον κοίταξε με δέος.
— Να με μισείτε! Και τι σας έφταιξα;
— Μ’ άφησες να σε παρακαλώ τόσον καιρό.
— Αλίμονο! είπε εκείνη. Ξέρετε, το είχα τάμα... Και δε θα 

ξαναβρώ τους γονείς μου... Το χαϊμαλί μου θα χάσει τη δύναμή 
του. Μα τι με νοιάζει! Τι τους χρειάζομαι τώρα τον πατέρα και 
τη μητέρα μου;

Και λέγοντας αυτά είχε καρφώσει στον λοχαγό τα μεγάλα 
μαύρα μάτια της τα νοτισμένα από χαρά και τρυφερότητα.

— Να με πάρ’ ο διάολος αν καταλαβαίνω! αναφώνησε ο 
Φοίβος.

Η Εσμεράλδα έμεινε αμίλητη για μια στιγμή, έπειτα βγήκε 
ένα δάκρυ από τα μάτια της, ένας στεναγμός από τα χείλη της, 
και είπε:

— Ω, αφέντη μου! Σας αγαπώ!
Γύρω απ’ τη νέα κοπέλα ήταν διάχυτο ένα τέτοιο άρω-

μα αγνότητας, ένα τέτοιο θέλγητρο αρετής, ώστε ο Φοίβος δεν 
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αισθανόταν απόλυτη άνεση κοντά της. Αυτή η φράση, ωστόσο, 
του έδωσε θάρρος.

— Μ’ αγαπάς! είπε με παραφορά.
Κι άπλωσε το μπράτσο του γύρω απ’ τη μέση της γυφτο-

πούλας. Αυτή την ευκαιρία ίσα ίσα περίμενε.
Ο ιερέας το είδε και δοκίμασε στο δάχτυλό του την κόψη 

ενός μαχαιριού που φύλαγε κρυμμένο στο στήθος του.
— Φοίβο, εξακολούθησε η τσιγγάνα αποσπώντας σιγά απ’ 

τη ζώνη της τα σαν αρπάγια χέρια του λοχαγού. Είστε καλός, 
μεγαλόψυχος, όμορφος. Με σώσατε τις προάλλες, εμένα που 
δεν είμαι παρά ένα φτωχοκόριτσο χαμένο μες στη γυφτουριά. 
Είναι πολύς καιρός τώρα που ονειρεύομαι έναν αξιωματικό που 
μου γλιτώνει τη ζωή. Σας ονειρευόμουν, Φοίβο μου, πριν σας 
γνωρίσω. Το ίνδαλμά μου φορούσε μια ωραία στολή σαν εσάς, 
είχε μεγαλείο απάνω του και ζωσμένο σπαθί. Σας λένε Φοίβο, 
όμορφο όνομα. Μ’ αρέσει τ’ όνομά σας, μ’ αρέσει το σπαθί σας. 
Για βγάλτε, λοιπόν, το σπαθί σας, Φοίβο, να το ιδώ.

— Παιδί! είπε ο λοχαγός και ξεθηκάρωσε τη σπάθα του χα-
μογελώντας.

Η γυφτοπούλα κοίταξε το χερούλι, τη λεπίδα, εξέτασε με 
αξιολάτρευτη περιέργεια το μονόγραμμα της λαβής και φίλησε 
το ξίφος λέγοντάς του:

— Είσαι το σπαθί ενός γενναίου. Αγαπώ τον λοχαγό μου.
Ο Φοίβος επωφελήθηκε κι απ’ αυτή την ευκαιρία για ν’ απο-

θέσει στον όμορφο λυγισμένο λαιμό της ένα φιλί που έκαμε την 
κοπέλα ν’ ανασηκωθεί ροδαλή σαν κεράσι.

Ο ιερέας έτριξε τα δόντια του μες στο σκοτάδι.
— Φοίβο, ξαναείπε η γυφτοπούλα, αφήστε με να σας μιλήσω. 

Βαδίστε λιγάκι για να σας ιδώ σ’ όλο σας το μπόι και ν’ ακούσω 
τον ήχο των σπιρουνιών σας. Τι ωραίος που είστε!

Ο λοχαγός σηκώθηκε για να την ευχαριστήσει, μαλώνοντάς 
την μ’ ένα χαμόγελο ικανοποίησης:

— Τι παιδί που είστε! Αλήθεια, αγάπη μου, μ’ είδατε ποτέ 
μ’ επίσημο λοφίο;

— Όχι, αλίμονο! του αποκρίθηκε.
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— Εκείνο είναι για να ’ναι!
Ο Φοίβος γύρισε να ξανακάτσει κοντά της, αλλά πολύ κο-

ντύτερα από πριν.
— Άκου, αγαπητή μου...
Η γυφτοπούλα τού έδωσε με τ’ ωραίο της χέρι μερικά μπα-

τσάκια μ’ έναν παιδιάτικο τρόπο όλο ξενοιασιά, χάρη κι ευθυ-
μία.

— Όχι, όχι, δε θα σας ακούσω. Μ’ αγαπάτε; Θέλω να μου 
πείτε αν μ’ αγαπάτε.

— Αν σ’ αγαπώ, άγγελε της ζωής μου! αναφώνησε ο λοχαγός 
μισογονατίζοντας μπροστά της. Το σώμα μου, το αίμα μου, η 
ψυχή μου, όλα είναι δικά σου, όλα είναι για σένα. Σ’ αγαπώ, 
και δεν αγάπησα άλλην από σένα.

Ο λοχαγός είχε επαναλάβει τόσες φορές αυτές τις φράσεις 
σε διάφορες παρόμοιες συγκυρίες, ώστε τις απάγγειλε χωρίς να 
πάρει αναπνοή και χωρίς να λαθέψει πουθενά. Στην παθητική 
αυτή εξομολόγηση η γυφτοπούλα ύψωσε στο λερό ταβάνι, που 
παρίστανε τον θόλο, ένα βλέμμα γεμάτο αγγελική ευτυχία.

— Ω! ψιθύρισε. Αυτήν τη στιγμή έπρεπε να πεθάνω!
Ο Φοίβος θεώρησε κατάλληλη τη «στιγμή» για να της κλέ-

ψει ένα καινούργιο φιλί κάνοντας τον κακόμοιρο αρχιδιάκο να 
λυσσάξει εκεί στη γωνιά του.

— Να πεθάνεις! αναφώνησε ο ερωτοχτυπημένος λοχαγός. Τι 
είν’ αυτά που λες, αγγελούδι μου; Ίσα ίσα πρέπει να ζήσεις, 
εκτός αν ξεμωράθηκε ο γερο-Σαβαώθ! Να πεθάνει κανείς πριν 
καλά αρχίσει αυτή η νοστιμάδα! Μα το βοϊδοκέρατο, πώς σου 
κατέβηκε αυτό! Όχι, καθόλου... Άκουσε, καλή μου Σιμιλάρ... 
Εσμεράλδα ήθελα να πω. Συγγνώμην, αλλά έχεις όνομα τόσο 
φοβερά ανατολίτικο, ώστε δεν μπορώ να το βγάλω πέρα. Είναι 
σαν ένας θάμνος που σκαλώνω απάνω του.

— Θεέ μου! είπε η φτωχή κοπέλα. Κι εγώ που νόμιζα ωραίο 
αυτό το όνομα σαν ασυνήθιστο! Αλλ’ αφού δε σας αρέσει, θα 
λέγομαι από δω και πέρα Γιαννούλα.

— Α, δε χρειάζεται να κλαίμε για το τίποτε, ακριβή μου! 
Έχεις ένα όνομα που πρέπει να το συνηθίσω, αυτό είν’ όλο. Μια 
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και το λατρεύω με το παραπάνω. Σε αγαπώ στ’ αλήθεια όσο 
δε φαντάζεσαι. Ξέρω κάποια που θα σκάσει απ’ το κακό της...

Η ζηλιάρα κόρη τον σταμάτησε:
— Ποια είν’ αυτή;
— Τι μας νοιάζει τώρα! της είπε ο Φοίβος. Μ’ αγαπάς;
— Ω!... του είπε.
— Ε, λοιπόν, αυτό είν’όλο! Θα ιδείς πόσο σ’ αγαπώ κι εγώ. 

Να με τρυπήσει με το καμάκι του ο αρχιδαίμονας ο Ποσειδώνας, 
αν δε σε κάμω το πιο ευτυχισμένο πλάσμα του κόσμου. Θα πιά-
σουμε κάπου ένα όμορφο σπιτάκι. Θα παρατάσσω τους άντρες 
μου κάτω απ’ τα παράθυρά σου. Είναι όλοι τους καβαλαραίοι 
και μπρος τους δεν πιάνουν χαρτωσιά οι άλλοι του λοχαγού 
Μινιόν. Μεταξύ τους υπάρχουν τοξότες και λογχοφόροι και 
τουφεκιοφόροι. Θα σε οδηγήσω στη μεγάλη παράτα του Παρι-
σιού έξω απ’ την αποθήκη του Ρουλλύ. Είναι κάτι το μοναδικό. 
Ογδόντα χιλιάδες νομάτοι οπλισμένοι. Τριάντα χιλιάδες άσπρα 
χάμουρα, μ’ εφαρμοστή πανοπλία ή αλυσωτό θώρακα. Τα εξή-
ντα εφτά λάβαρα των συντεχνιών. Οι σημαίες του Ανωτάτου 
Δικαστηρίου, του Λογιστηρίου, του κεντρικού Θησαυροφυλακίου, 
του Συμβουλίου των φορολόγων. Τέλος πάντων, μια σύναξη του 
διαβόλου! Θα σε πάω να ιδείς και τα λιοντάρια των Ανακτόρων 
που είναι άγρια θεριά. Αυτά αρέσουν σ’ όλες τις γυναίκες.

Εδώ και κάμποσες στιγμές η νεαρή κοπέλα, απορροφημένη 
απ’ τις μαγευτικές σκέψεις της, είχε αποξεχαστεί στον ήχο της 
φωνής του χωρίς ν’ ακούει το νόημα των λόγων του.

— Ω, θα γενείς ευτυχισμένη κοντά μου! εξακολούθησε ο λοχα-
γός, ενώ ταυτόχρονα ξεκούμπωνε απαλά τη ζώνη της γυφτοπούλας.

— Ε, τι κάνετε αυτού; του είπε απότομα.
Αυτή η «βιαιοπραγία» την απόσπασε μεμιάς απ’ τον ρεμ-

βασμό της.
— Τίποτε, αποκρίθηκε ο Φοίβος. Σκεφτόμουν μονάχα πως 

πρέπει να βγάλεις από πάνω σου αυτά τα παρδαλά, τ’ απο-
κριάτικα ρούχα όταν θα είσαι μαζί μου.

— Και πότε θα ’μαι μαζί σου, Φοίβο; είπε τρυφερά η κοπέλα.
Ξανάγινε συλλογισμένη κι αμίλητη.



Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ - ΒΙΒΛΙΟ ΕΒΔΟΜΟ 437

Ο λοχαγός, παίρνοντας θάρρος απ’ τον ήσυχο τρόπο της, την 
ξανάπιασε από τη μέση χωρίς εκείνη να του αντισταθεί. Έπειτα 
άρχισε να λύνει μ’ ένα μικρό τρίξιμο τον στηθόδεσμο της φτωχής 
κοπελίτσας και απόσυρε τόσο δυνατά την τραχηλιά της, ώστε 
ο ιερέας κοντανασαίνοντας είδε να προβάλλει απ’ τα τούλια 
η ωραία γυμνή πλάτη της τσιγγάνας, στρογγυλή και μελαψή, 
σαν τη σελήνη που ανατέλλει στον ορίζοντα μες στην καταχνιά.

Η κοπέλα άφηνε τον Φοίβο να την ξεντύνει. Δε φαινόταν καν 
να το προσέχει. Το μάτι του τολμηρού λοχαγού σπιθοβολούσε.

Άξαφνα γύρισε προς το μέρος του:
— Φοίβο, του είπε με μια έκφραση άπειρης αγάπης, μάθε 

μου τη θρησκεία σου.
— Τη θρησκεία μου! φώναξε ο λοχαγός βάνοντας τα γέλια. 

Να σε μάθω τη θρησκεία μου! Κέρατα και φάσκελα! Και τι να 
την κάμεις τη θρησκεία μου;

— Για να παντρευτούμε, του αποκρίθηκε.
Το πρόσωπο του λοχαγού πήρε μια έκφραση ανάμεικτη από 

έκπληξη, περιφρόνηση, αδιαφορία και ακόλαστο πάθος.
— Α, μπα! είπε. Παντρεύονται κιόλας;
Η τσιγγάνα έγινε χλωμή κι άφησε περίλυπα το κεφάλι να 

πέσει στο στήθος της.
— Όμορφη αγαπούλα μου, συνέχισε ο Φοίβος τρυφερά, τι 

τρέλες είν’ αυτές; Σπουδαίο πράμα κι ο γάμος! Μήπως αγαπάει 
λιγότερο κανείς, άμα δεν έχει φαφλατίσει το πάτερμά του ο 
παπάς μες στο μαγαζί του;

Ενώ μιλούσε έτσι με την πιο απαλή του φωνή, πλησίαζε όλο 
και κοντύτερα στη γυφτοπούλα. Τα χαϊδευτικά του χέρια είχαν 
ξαναπάρει τη θέση τους γύρω από κείνη την τόσο λεπτή και 
ευλύγιστη μέση. Το μάτι του φλογιζόταν όλο και περισσότερο. 
Κι όλα προμηνούσαν πως ο Φοίβος κόντευε οπωσδήποτε σε 
μια από κείνες τις στιγμές όπου κι ο ίδιος ο Δίας κάνει τέτοιες 
αμυαλιές, ώστε ο καλός Όμηρος αναγκάζεται να καλέσει μια 
νεφέλη προς βοήθειά του.16

16. Στην Ιλιάδα ο Δίας τυλίγεται σε μια «χρυσή νεφέλη» για την ερωτική του 
συνάντηση με την Ήρα, στην κορφή της Ίδης.
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Ο Κλαύδιος, ωστόσο, τα έβλεπε όλα. Η πόρτα ήταν καμωμένη 
από σαπισμένες δούγες βαρελιών που άφηναν ανάμεσά τους 
φαρδιά ανοίγματα στο σαν όρνιου βλέμμα του. Ο ιερέας αυτός 
με το μελαχρινό δέρμα και τους πλατιούς ώμους, ο καταδικα-
σμένος ως τότε στην αυστηρή εγκράτεια του μοναχικού βίου, 
έφριττε και κόχλαζε μπροστά σ’ αυτή τη σκηνή της αγάπης, της 
νύχτας και της ηδονής. Η νεαρή και ωραία κοπέλα, η παραδο-
μένη ατημέλητα σ’ αυτό το φλογερό παλικάρι, έκανε να κυλάει 
καθαυτό μολύβι στις φλέβες του. Μέσα του γίνονταν απερίγρα-
πτη αναταραχή. Το βλέμμα του βυθιζόταν με λάγνα ζήλια κάτω 
απ’ όλες αυτές τις ξεπιασμένες πόρπες. Όποιος έβλεπε εκείνη 
τη στιγμή το πρόσωπο του άμοιρου, κολλημένο στις σαρακωμέ-
νες σανίδες, θα νόμιζε πως έβλεπε μια όψη τίγρης, που κοίταζε 
μέσ’ απ’ το κλουβί της ένα τσακάλι να σπαράζει μια δορκάδα.

Άξαφνα ο Φοίβος αφήρεσε με μια γοργή χειρονομία την τρα-
χηλιά της γυφτοπούλας. Η φτωχή κοπέλα, που έστεκε ως τότε 
χλωμή και ονειροπόλα, ξύπνησε απότομα απ’ τη ρέμβη της. Απο-
μακρύνθηκε μονομιάς απ’ τον απότομο λοχαγό και ρίχνοντας 
ένα βλέμμα στον λαιμό και στους γυμνούς της ώμους, κόκκινη 
και ταραγμένη κι αμίλητη από την ντροπή της, σταύρωσε τα δυο 
της ωραία μπράτσα πάνω στον κόρφο της για να τον κρύψει.

Αν έλειπε η φλόγα που πύρωνε τα μάγουλά της, βλέποντάς 
την κανείς έτσι σιωπηλή και ακίνητη, θα την έπαιρνε γι’ άγαλμα 
της αιδημοσύνης.

Στο μεταξύ, η χειρονομία του λοχαγού είχε ανακαλύψει το μυ-
στηριακό εκείνο χαϊμαλί που φορούσε η τσιγγάνα στον λαιμό της.

— Τι ’ναι τούτο; είπε βρίσκοντας αυτό το πρόσχημα για να 
καλοπιάσει το ωραίο πλάσμα που το είχε τρομάξει.

— Μην τ’ αγγίζετε! του αποκρίθηκε αυτή ζωηρά. Είναι το 
φυλαχτό μου. Αυτό θα με βοηθήσει, αν το τιμήσω, να ξαναβρώ 
τους δικούς μου. Ω, αφήστε με, κύριε λοχαγέ! Μάνα! Μανούλα 
μου! Μάνα μου! Πού είσαι! Βοήθεια! Έλεος, κύριε Φοίβο! Δώστε 
μου πίσω την τραχηλιά μου!

Ο Φοίβος οπισθοχώρησε κι είπε μ’ έναν τόνο ψυχρό:
— Ω, δεσποινίς! Βλέπω καλά πως δεν μ’ αγαπάτε!
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— Δεν τον αγαπώ, λέει! φώναξε η φτωχή κοπέλα, ενώ ταυ-
τόχρονα κρεμάστηκε απ’ τον λοχαγό που τον υποχρέωσε να 
καθίσει κοντά της. Δε σ’ αγαπώ, Φοίβο μου! Τι ’ν’ αυτά που 
λες, κακέ, για να μου κομματιάσεις την καρδιά; Ω, έλα! Πάρε 
με! Πάρ’ τα όλα! Κάμε με ό,τι θέλεις! Είμαι δική σου! Τι με 
νοιάζει για το χαϊμαλί! Τι με νοιάζει για τη μάνα μου! Εσύ είσαι 
η μάνα μου, αφού σε αγαπώ! Φοίβο, πολυαγαπημένε μου Φοίβο, 
με βλέπεις; Εγώ είμαι, κοίταξέ με. Είμαι εκείνη η μικρή που δε 
θέλεις να την αποδιώξεις, που έρχεται, που ήρθε μόνη της να 
σ’ εύρει. Η ψυχή μου, η ζωή μου, το σώμα μου, η ύπαρξή μου, 
όλ’ αυτά είναι κάτι που σου ανήκει, λοχαγέ μου. Καλά λοιπόν, 
όχι! Ας μην παντρευτούμε, αφού δε σ’ αρέσει. Έπειτα, τι είμ’ 
εγώ; Ένα παλιοκόριτσο του σοκακιού, ενώ εσύ, Φοίβε μου, είσαι 
άρχοντας. Νόστιμο κι αυτό, αλήθεια! Μια χορεύτρια του δρόμου 
να παντρευτεί έναν αξιωματικό! Ήμουν τρελή που σου το ’λεγα. 
Όχι, Φοίβο, όχι. Θα γίνω ερωμένη σου, παιγνίδι σου, κέφι σου, 
όποτε θελήσεις, ένα κορίτσι που θα το έχεις δικό σου. Γι’ αυτό 
μόνο είμαι πλασμένη. Θα ’μαι ατιμασμένη, καταφρονεμένη, πο-
μπεμένη, αλλά δε με νοιάζει, αφού θα μ’ αγαπάς! Θα είμαι η 
πιο περήφανη κι η πιο χαρούμενη γυναίκα. Κι όταν θα γεράσω 
ή θ’ ασκημίσω, Φοίβο, όταν δε θα ’μαι πια άξια να σ’ αγαπώ, 
αφέντη μου, θα με κρατήσεις πάλι για να σε υπηρετώ. Άλλες θα 
σου κεντάνε μεταξωτά μαντίλια. Εγώ θα ’μαι η δούλα που θα 
σε περιποιείται. Θα με αφήσεις να σου γυαλίζω τα σπιρούνια, 
να σου βουρτσίζω το αμπέχονο, να ξεσκονίζω τα υποδήματά 
σου. Δεν είν’ αλήθεια, Φοίβο, πως θα μου δείξεις αυτήν τη συ-
μπόνια; Στο μεταξύ, πάρε με δική σου! Ορίστε, Φοίβο, όλα μου 
σου ανήκουν! Μονάχα να μ’ αγαπάς! Εμείς οι τσιγγάνες αυτά 
τα δυο χρειαζόμαστε, αέρα κι αγάπη.

Ενώ έλεγε αυτά, άπλωσε τα μπράτσα της γύρω απ’ τον λαι-
μό του αξιωματικού, τον κοίταζε από τα πόδια ως την κορφή 
ικετευτικά μ’ ένα όμορφο χαμόγελο ολοδάκρυτο, κι ο αβρός της 
λαιμός τριβόταν στο μάλλινο σωκάρδι του και στα χοντρά του 
σιρίτια. Στριφογυρνούσε στα γόνατά του το όμορφο μισόγυμνο 
κορμί της.



440 ΒΙΚΤΩΡ ΟΥΓΚΩ

Ο λοχαγός, μεθυσμένος, κόλλησε τα φλογισμένα του χείλη 
στις όμορφες μελαψές πλάτες της. Η κοπέλα με τα μάτια ξε-
χασμένα στο ταβάνι, αναγυρτή προς τα πίσω, σπαρταρούσε 
φρίττοντας σύγκορμη κάτω από κείνο το φιλί.

Άξαφνα, πάνω απ’ το κεφάλι του Φοίβου, είδε ένα άλλο κε-
φάλι, μια μορφή κιντρινοπράσινη, συσπασμένη, μ’ ένα βλέμμα 
κολασμένου. Δίπλα σ’ αυτή τη μορφή φαινόταν ένα χέρι που 
κρατούσε ένα μαχαίρι.

Το χέρι και το μαχαίρι ήταν του ιερέα. Είχε σπάσει την 
πόρτα και βρισκόταν εκεί. Ο Φοίβος δεν μπορούσε να τον ιδεί. 
Η κοπέλα έμεινε ασάλευτη, παγωμένη, αμίλητη κάτω απ’ το 
τρομερό εκείνο θέαμα, σαν μια περιστέρα που υψώνει το κεφάλι 
της τη στιγμή που το κιρκινέζι κοιτάει μες στη φωλιά της με τα 
στρογγυλά του μάτια.

Η τσιγγάνα δεν μπόρεσε να βγάλει ούτε μια κραυγή. Είδε το 
μαχαίρι να μπήγεται στον Φοίβο και να ξαναβγαίνει αχνίζοντας.

— Κατάρα! είπε ο λοχαγός και σωριάστηκε χάμου.
Αυτή λιγοθύμησε.
Τη στιγμή που σφαλούσαν τα μάτια της, που κάθε αίσθηση 

έσβηνε μέσα της, της φάνηκε σαν να ’νιωσε πως αποτυπώνονταν 
στα χείλη της ένα πυρωμένο άγγιγμα, ένα φιλί πιο καυτερό κι 
απ’ το κοκκινισμένο σίδερο του δημίου.

Όταν συνήρθε, ήταν τριγυρισμένη από στρατιώτες της περι-
πόλου, που κουβαλούσαν από κει τον βουτηγμένο στο αίμα του 
λοχαγό. Ο παπάς είχε γίνει άφαντος. Το παράθυρο στο βάθος 
του δωματίου που αντίκριζε προς το ποτάμι, ήταν ορθάνοιχτο. 
Σήκωναν από χάμου έναν μανδύα που φαντάζονταν πως ανήκε 
στον λοχαγό. Κι άκουσε να λεν ολόγυρά της:

— Είναι μια μάγισσα που μαχαίρωσε έναν λοχαγό!

J
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1
ΤΟ ΤΑΛΙΡΟ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΛΗΘΗΚΕ  

ΣΕ ΞΕΡΟΦΥΛΛΟ

Ο Γκρεγκουαρ και ολη η αυλη των θαυμάτων βρίσκονταν 
σε θανάσιμη αγωνία. Είχαν έναν ολόκληρο μήνα που 
δεν ήξεραν τι απόγινε η Εσμεράλδα, πράγμα που 
έθλιβε υπερβολικά τον ρήγα της Αιγύπτου και τους 

φίλους του αλήτες, ούτε τι απόγινε η κατσίκα της, πράγμα που 
διπλασίαζε τη θλίψη του Γκρεγκουάρ. Ένα βράδυ η γυφτοπούλα 
είχε εξαφανιστεί κι από τότε δεν ξανάδωσε σημείο ζωής. Κάθε 
αναζήτηση γι’ αυτήν πήγε χαμένη.

Μερικοί αλανιάρηδες έλεγαν στον Γκρεγκουάρ πως την είχαν 
συναντήσει εκείνο το βράδυ κάπου κοντά στη γέφυρα του Αγίου 
Μιχαήλ να περπατεί μ’ έναν αξιωματικό. Αλλά ο κατά τσιγ-
γάνικη μέθοδο άντρας της ήταν ένας φιλόσοφος σκεπτικιστής, 
κι εξάλλου ήξερε καλύτερα απ’ τον καθένα σε ποιο σημείο η 
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γυναίκα του ήταν παρθένα. Του είχε δοθεί ευκαιρία να κρίνει 
τι απροσμάχητη αιδημοσύνη εξαγόταν απ’ τα δυο συνδυασμένα 
χαρίσματα του χαϊμαλιού και της γυφτοπούλας, και είχε υπολο-
γίσει με μαθηματικό τρόπο την αντίδραση αυτής της αγνότητας 
στη δεύτερη. Ήταν λοιπόν ήσυχος απ’ αυτήν την πλευρά.

Δεν μπορούσε ούτ’ αυτός να εξηγήσει την εξαφάνιση της 
Εσμεράλδας. Κι ένιωθε μια βαθιά στενοχώρια. Θ’ αδυνάτισε 
ακόμα, αν μπορούσε να γίνει αυτό. Είχε ξεχάσει τα πάντα, 
ακόμα και τις φιλολογικές του κλίσεις, ακόμα και το μεγάλο 
του έργο «Περί κανονικών κι ακανονίστων λεκτικών σχημάτων» 
που υπολόγιζε να το τυπώσει με τα πρώτα χρήματα που θ’ απο-
χτούσε. (Γιατί διαλαλούσε δεξιά κι αριστερά την τυπογραφία 
αφότου είχε δει τον «Διδάσκαλο» του Ούγου ντε Σαιν Βικτόρ1 
τυπωμένο με τα ονομαστά στοιχεία του Βιντελέν ντε Σπιρ).

Μια μέρα που περνούσε περίλυπος μπρος απ’ το Εγκλημα-
τικό Δικαστήριο, παρατήρησε κάμποσον κόσμο σε μια απ’ τις 
πόρτες του Σατελέ.

— Τι τρέχει; ρώτησε έναν νέο που έβγαινε από κει.
— Δεν ξέρω, κύριε, αποκρίθηκε ο νέος. Λένε πως δικάζουν 

μια γυναίκα που σκότωσε έναν χωροφύλακα. Επειδή φαίνεται 
πως υπάρχει στη μέση μαγεία, ανακατώθηκαν στην υπόθεση ο 
επίσκοπος με τον ιεροδικαστή, κι ο αδελφός μου ο ιεροδιάκονος 
της Ζοζά ψοφάει για κάτι τέτοια. Λοιπόν, ήθελα να του μιλήσω, 
αλλά δεν μπόρεσα να φτάσω ίσαμε αυτόν απ’ την πολυκοσμία, 
κι αυτό με στενοχωρεί παραπάνω, επειδή μου χρειάζονται χρή-
ματα.

— Αλίμονο, κύριε! είπε ο Γκρεγκουάρ. Μακάρι να μπορούσα 
να σας δανείσω εγώ. Μα αν έχω τρύπιο το κοντοπαντέλονο, δεν 
τρύπησε απ’ τα πολλά τάλιρα.

Δεν τόλμησε να πει στον νεαρό πως ήξερε τον αδελφό του τον 

1. Ντε Σαιν-Βικτόρ († 1141 στο Παρίσι), φιλόσοφος και θεολόγος. Ένα από 
τα συγγράμματά του είναι το «Διδασκαλείον», δοκίμιο για τις ελεύθερες 
τέχνες και για την Αγία Γραφή, που αποτελείται από έξι βιβλία και υπε-
ρεκατό κεφάλαια.
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αρχιδιάκο, στον οποίο δεν ξαναπήγε έπειτ’ από κείνη τη σκηνή 
στην εκκλησία, αμέλεια που τον στενοχωρούσε τώρα.

Ο φοιτητής τράβηξε τον δρόμο του, κι ο Γκρεγκουάρ ακολού-
θησε το πλήθος που ανέβαινε τη σκάλα της μεγάλης αίθουσας. 
Φρονούσε πως τίποτε δεν συντελεί όσο το θέαμα μιας εγκλη-
ματικής δίκης για τη διάλυση της μελαγχολίας –τόσο διασκε-
δαστική είναι η βλακεία των δικαστών τις περισσότερες φορές.

Ο λαός, με τον οποίο ανακατώθηκε, προχωρούσε βουβά. 
Ύστερ’ από ένα αργό και βαρετό ποδοκύλημα σ’ ένα μακρύ 
σκοτεινό διάδρομο, που κλωθογύριζε στο δικαστήριο σαν εντε-
ρικός σωλήνας του παλιού κτιρίου, έφτασε κοντά σε μια χαμηλή 
πόρτα που άνοιγε σε μια αίθουσα, την οποία το ψηλό του μπόι 
τού επέτρεψε να εξερευνήσει με το βλέμμα πάνω απ’ τα πολυ-
σάλευτα κεφάλια του συρφετού.

Η αίθουσα ήταν ευρύχωρη και φωτεινή, πράγμα που την 
έκανε να φαίνεται ακόμα πιο ευρύχωρη. Νύχτωνε. Τα ψηλά αψι-
δωτά παράθυρα δεν άφηναν να εισχωρήσει παρά ένα αδύνατο 
φως που έσβηνε πριν φτάσει ως τον θόλο –τεράστιο πλέγμα 
από σκαλιστή ξυλοδομή– που οι χίλιες δυο φιγούρες της λες 
και σάλευαν αόριστα μες στο μισοσκόταδο.

Υπήρχαν κιόλας πολλά ξυγκοκέρια αναμμένα εδώ κι εκεί στα 
τραπέζια, που έφεγγαν στα κεφάλια των σκυμμένων στα χαρτιά 
τους γραφιάδων. Το πρόσθιο μέρος της αίθουσας ήταν πιασμένο 
απ’ το πλήθος. Δεξιά κι αριστερά κάθονταν στα τραπέζια νο-
μικοί. Στο βάθος, σε μια εξέδρα, διακρινόταν πλήθος δικαστών, 
που οι τελευταίες σειρές τους χάνονταν μες στο σκοτάδι, όλοι 
τους φάτσες ακίνητες και βλοσυρές.

Οι τοίχοι ήταν διακοσμημένοι με αμέτρητα κρινολούλουδα. 
Πάνω από τους δικαστές ξεχώριζε αμυδρά ένας μεγάλος Εσταυ-
ρωμένος, και παντού έβλεπες λόγχες και κοντάρια που το φως 
των κεριών έκανε τις άκρες τους αιχμές λαμπερές.

— Κύριε, ρώτησε ο Γκρεγκουάρ έναν απ’ τους διπλανούς του, 
τι θέλουν όλ’ αυτά τα πρόσωπα που είναι αραδιασμένα κει σαν 
αρχιερείς σε σύνοδο;

— Κύριε, απάντησε ο διπλανός του, δεξιά είναι οι σύνεδροι 
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του δικαστηρίου, αριστερά οι ανακριτές, αυτοί με τις μαύρες 
τηβέννους οι δικηγόροι, κι αυτοί με τις κόκκινες οι νομομαθείς.

— Εκεί, ψηλότερα απ’ όλους, συνέχισε ο Γκρεγκουάρ, ποιος 
είν’ αυτός ο χοντρός κοκκινοπρόσωπος που ιδροκοπάει;

— O κύριος πρόεδρος.
— Κι αυτά τα πρόβατα που είναι πίσω του; ξαναρώτησε ο 

Γκρεγκουάρ που, το έχουμε ξαναπεί, δεν χώνευε τους δικαστι-
κούς. (Αυτό ίσως είχε να κάμει με τη μνησικακία που διατη-
ρούσε από τη θεατρική του κακοτυχία στο Δικαστικό Μέγαρο).

— Οι κύριοι νομικοί σύμβουλοι των Ανακτόρων.
— Κι αυτός ο κάπρος μπροστά τους;
— O κύριος γραμματικός του Ανωτάτου Δικαστηρίου.
— Κι αυτός ο κροκόδειλος δεξιά;
— O κύριος Φίλιππος Λελιέ, έκτακτος βασιλικός πληρεξούσιος.
— Κι αυτός ο μαύρος χοντρόγατος αριστερά;
— O κύριος Ιάκωβος Σαρμολύ, βασιλικός επίτροπος του ιε-

ροδικείου, με τους αξιοτίμους ιεροδικαστές.
— Δε μου λέτε, κύριε, ξαναρώτησε ο Γκρεγκουάρ, τι κάνουν 

εδώ όλ’ αυτά τα προσώπατα;
— Δικάζουν.
— Ποιον δικάζουν; Δε βλέπω κανέναν κατηγορούμενο.
— Είναι μια γυναίκα, κύριε. Δεν μπορείτε να τη δείτε από 

δω. Μας έχει γυρισμένη τη ράχη και μας την κρύβει το πλήθος. 
Να! Είν’ εκεί όπου βλέπετε ένα μπουλούκι από λογχοφόρους.

— Ποια είν’ αυτή η γυναίκα; ρώτησε ο Γκρεγκουάρ. Ξέρετε 
τ’ όνομά της;

— Όχι, κύριε. Μόλις ήρθα. Υποθέτω μονάχα πως θα πρόκειται 
για μαγεία, αφού παρευρίσκεται και το ιεροδικείο.

— Καλά! είπε ο φιλόσοφός μας. Θα ιδούμε τότε όλους αυτούς 
τους δικαστικούς να τρων ανθρώπινη σάρκα. Είναι κι αυτό ένα 
θέαμα όπως όλα.

— Κύριε, παρατήρησε ο γείτονας, δε νομίζετε πως ο κύριος 
Ιάκωβος Σαρμολύ φαίνεται πολύ ήπιος;

— Xμ! αποκρίθηκε ο Γκρεγκουάρ. Δυσπιστώ στην ηπιότητα 
ενός ανθρώπου με σουφρωμένα ρουθούνια και χείλη στενά.
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Στο σημείο αυτό οι διπλανοί τους επέβαλαν σιωπή στους δυο 
συνομιλητές. Ήθελαν ν’ ακούσουν μια ενδιαφέρουσα κατάθεση:

— Αφέντηδες! έλεγε στη μέση της αίθουσας μια γριά, που 
το πρόσωπό της ήταν πολύ χωμένο στα ρούχα της, ώστε θα την 
περνούσες για μια στοίβα κουρελιών που περπατούσε. Αφέντη-
δες, τα πράματα είναι τόσο ξεκάθαρα όσο είναι ξεκάθαρο πως 
εγώ είμαι η Φαλουρντέλ, που βρίσκεται από σαράντα χρόνια 
εγκατεστημένη στη γέφυρα του Αγίου Μιχαήλ, πληρώνοντας τα-
χτικά νοίκι και ξαγορά και δοσίματα, με την πόρτα μου αντίκρυ 
στο σπίτι του Τασσέν Καγιάρ, του βαφιά, που κάθεται δίπλα 
στο ποτάμι. Τώρα είμαι μια καψόγρια, αφέντηδες, άλλοτε ήμουν 
μια ομορφοκοπέλα! Μου λέγαν εδώ και κάμποσες μέρες:

»— Ε, Φαλουρντέλ! Μην πολυγυρίζεις την ανέμη σου το βρά-
δυ. Του διάβολου του αρέσει να ξαίνει τις ρόκες των γριάδων 
με τα κέρατά του. Είναι σίγουρο πως ο κατσούφης καλόγερος, 
που τον άλλο χρόνο ήταν στο Τάμωλ, τώρα τριγυρίζει στο Άστυ. 
Φυλάξου, Φαλουρντέλ, μη σκουντήσει στην πόρτα σου.

»Ένα βράδυ, εκεί που γύριζα το ροδάνι μου, χτυπούν στην 
πόρτα. Ρωτάω ποιος είναι. Ακούω βλαστήμιες. Ανοίγω. Μπαί-
νουν δυο άντρες. Ένας μαυροντυμένος μ’ έναν όμορφο αξιωμα-
τικό. Του μαυροντυμένου μονάχα τα μάτια του φαίνονταν, σαν 
δυο κάρβουνα αναμμένα. Όλα τ’ άλλα ήταν μαντύας και καπέλο. 
Να τι μου είπαν: Την κάμαρα της Αγίας Μάρθας.

»Είναι η κάμαρα που έχω ψηλά, η πιο παστρική μου, αφέ-
ντηδες. Μου δίνουν κι ένα τάλιρο. Κλείνω το τάλιρο στο συρτάρι 
και λέω από μέσα μου: Μ’ αυτό θ’ αγοράσω αύριο τζιέρια απ’ 
το χασάπικο της κυρα-Γκλοριέτας.

»Ανεβαίνουμε. Όταν φτάσαμε στην απάνω κάμαρα, ενώ 
εγώ τού είχα γυρισμένη τη ράχη, ο μαυροντυμένος χάνεται από 
μπρος μου. Αυτό με παραξένεψε λιγάκι. Ο αξιωματικός, που 
ήταν όμορφος σαν μεγάλος άρχοντας, ξανακατεβαίνει μαζί μου. 
Βγαίνει έξω.

»Όσο να γνέσω ένα τέταρτο τουλούπας, ξαναγυρνάει με μια 
όμορφη κοπέλα, μια κούκλα, που θα έλαμπε σαν ήλιος, αν ήταν 
περιποιημένη. Είχε μαζί της έναν τράγο, έναν μεγάλο τράγο, 
μαύρο ή άσπρο, δε θυμάμαι πια.
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»Αυτό ήταν που μ’ έβαλε σε συλλογή. Για την κοπέλα δε μ’ 
ένοιαζε. Αλλά ο τράγος!... Δεν μου αρέσουν αυτά τα ζωντανά, 
έχουν γένια και κέρατα. Μοιάζουν με άντρες. Έπειτα μυρίζουν 
δαιμονική συνέργεια. Ωστόσο, δεν είπα τίποτε. Είχα πάρει το 
τάλιρο. Δε τα λέω καλά, κυρ δικαστή;

»Aνεβάζω την κοπέλα και τον λοχαγό στην απάνω κάμαρα 
και τους αφήνω μόνους, δηλαδή με τον τράγο μαζί. Ξανακα-
τεβαίνω και πιάνω πάλι το γνέσιμο. Πρέπει να σας πω πως το 
σπίτι μου έχει ισόγειο και ανώγειο, απ’ το πίσω μέρος βλέπει 
στο ποτάμι, όπως και τ’ άλλα σπίτια της γέφυρας, και το παρά-
θυρο του ισόγειου με το παράθυρο του ανώγειου είναι ανοιχτά 
προς το ποτάμι.

»Ξανάπιασα, λοιπόν, το γνέσιμο. Δεν ξέρω γιατί συλλογιζό-
μουν εκείνον τον σκουντούφλη καλόγερο που μου τον θύμισε 
ο τράγος. Έπειτα, κι η όμορφη κοπέλα ήταν ντυμένη κάπως 
αλλόκοτα.

»Άξαφνα ακούω από ψηλά ένα ξεφωνητό, κάτι να πέφτει 
στο πάτωμα και το παράθυρο ν’ ανοίγει. Τρέχω στο δικό μου, 
που ήταν αποκάτω, και βλέπω να περνάει μπρος στα μάτια μου 
ένας μαύρος όγκος που έπεσε στο νερό.

»Ήταν ένα φάντασμα ντυμένο σαν παπάς. Ήταν φεγγαρο-
βραδιά. Τον είδα πολύ καθαρά. Κολυμπούσε προς το Άστυ. 
Τότε, τρέμοντας σύγκορμη, κράζω την περίπολο.

»Μπαίνουν μέσα οι άντρες της νυχτοφυλακής και στην αρχή 
αρχή, μη ξέροντας τι είχε συμβεί, καθώς ήταν στα κέφια τους, 
μ’ άρχισαν στο ξύλο. Έπειτα, όμως, τους εξήγησα.

»Ανεβαίνουμε απάνω, και τι να ιδούμε; Η καμαρούλα μου 
ήταν όλο αίματα, ο λοχαγός κειτόταν φαρδύς πλατύς μ’ ένα 
μαχαίρι καρφωμένο στον λαιμό, η κοπέλα έκανε την πεθαμένη 
κι ο τράγος είχε αγριέψει.

»— Καλά είμαστε, λέω. Θα χρειαστώ το λιγότερο δυο βδομά-
δες για να ξεπλύνω το πάτωμα. Θα πρέπει να το ξύσω κιόλας, 
μεγάλο βάσανο.

»Σήκωσαν από κει τον αξιωματικό –κρίμα στο παλικάρι!– 
και την κοπέλα ξεστηθωμένη. Α, ξέχασα! Το χειρότερο είναι που 
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την άλλη μέρα, όταν θέλησα να πάρω απ’ το συρτάρι το τάλιρο 
για ν’ αγοράσω τζιέρια, βρήκα στη θέση του ένα ξερόφυλλο».

Η γριά έπαψε να μιλάει. Ένα μουρμουρητό φρίκης απλώθηκε 
στο ακροατήριο.

— Αυτό το φάντασμα, αυτός ο τράγος, όλ’ αυτά μυρίζουν 
μαγεία! είπε στον Γκρεγκουάρ ένας γείτονάς του.

— Κι αυτό το ξερόφυλλο πάλι! πρόσθεσε ένας άλλο.
— Οπωσδήποτε, παρατήρησε ένας τρίτος, είναι μια μάγισ-

σα που έχει νταραβέρια με τον σκουντούφλη καλόγερο για να 
γδύνουν τους αξιωματικούς.

Κι ο ίδιος ο Γκρεγκουάρ κόντευε να θεωρήσει όλ’ αυτά για 
κάτι τρομερό και πιθανό.

— Εξεταζόμενη, είπε ο πρόεδρος μ’ επίσημο ύφος, δεν έχεις 
να καταθέσεις τίποτε άλλο στη δικαιοσύνη;

— Όχι, αφέντη, αποκρίθηκε η γριά, παρά μόνο πως στην 
έκθεση χαρακτήρισαν το σπίτι μου οίκημα σαθρό και ρυπαρό, 
πράγμα προσβλητικό για μένα. Τα σπίτια της γέφυρας δεν έχουν 
σπουδαία εμφάνιση, γιατί μένουν σ’ αυτά κόσμος και κοσμάκης, 
αλλ’ αυτό δεν εμποδίζει να κατοικούν εκεί και χασάπηδες, που 
είναι άνθρωποι παραλήδες και παντρεμένοι με γυναίκες εντάξει.

Ο δικαστής που είχε κάμει την εντύπωση κροκόδειλου στον 
Γκρεγκουάρ, σηκώθηκε απ’ τη θέση του:

— Ησυχία! είπε. Παρακαλώ τους κυρίους δικαστικούς να 
μην τους διαφύγει το ότι βρήκαν απάνω στην κατηγορούμενη 
ένα μαχαίρι. Φαρουρντέλ, έφερες μαζί σου εκείνο το ξερόφυλλο 
στο οποίο μεταβλήθηκε το τάλιρο που σου έδωσε ο δαίμονας;

— Mάλιστα, αφέντη, αποκρίθηκε. Το βρήκα. Ορίστε!
Ένας κλητήρας μεταβίβασε το ξερό φύλλο στον κροκόδειλο 

που κούνησε πένθιμα το κεφάλι του και το έδωσε στον πρόεδρο 
κι εκείνος το προώθησε στον βασιλικό επίτροπο του ιεροδικείου, 
σε τρόπο που το ξερόφυλλο έκαμε τον γύρο της αίθουσας.

— Είναι φύλλο σημύδας, είπε ο κύριος Ιάκωβος Σαρμολύ. 
Μια καινούργια απόδειξη μαγείας.

Τότε έλαβε τον λόγο ένας από τους συνέδρους.
— Μάρτυς, στο σπίτι σου μπήκαν δυο άντρες μαζί. Ο μαυρο-
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φορεμένος, που στην αρχή χάθηκε από μπροστά σου κι έπειτα 
τον είδες να κολυμπά στον Σηκουάνα ντυμένος σαν παπάς, και 
ο αξιωματικός. Ποιος απ’ τους δυο σού έδωσε το τάλιρο;

H γριά σκέφτηκε μια στιγμή και είπε:
— O αξιωματικός.
Ένα μουρμουρητό ακούστηκε μέσ’ από το πλήθος.
«Α! είπε από μέσα του κι ο Γκρεγκουάρ. Να κάτι που κλο-

νίζει την πεποίθησή μου».
Ωστόσο, ο κύριος Φίλιππος Λελιέ, ο έκτακτος βασιλικός πλη-

ρεξούσιος, δεν άργησε να επέμβει ξανά:
— Yπενθυμίζω στο αξιότιμο δικαστήριο πως ο πληγωμένος 

αξιωματικός, στην κατάθεση που έγραψαν στο προσκέφαλό 
του, δήλωσε πως, όταν τον πλησίασε ο άνθρωπος με τα μαύρα, 
σχημάτισε αόριστα την εντύπωση πως μπορούσε κάλλιστα να 
είναι αυτός ο σκουντούφλης καλόγερος. Πρόσθεσε ακόμα πως 
το φάντασμα τον είχε παρακινήσει ζωηρά να πάει να συγκλιθεί 
με την κατηγορούμενη και στην παρατήρηση αυτού του λοχαγού, 
πως ήταν απένταρος, του έδωσε ο ίδιος ένα τάλιρο, με το οποίο 
ο εν λόγω αξιωματικός πλήρωσε τη Φαλουρντέλ. Αυτό το τάλιρο, 
λοιπόν, είναι νόμισμα του πειρασμού.

Η αποδειχτική αυτή παρατήρηση φάνηκε να διαλύει όλες τις 
αμφιβολίες του Γκρεγκουάρ και των άλλων σκεπτικιστών του 
ακροατηρίου.

— Οι κύριοι δικαστικοί έχουν τον φάκελο της δικογραφίας, 
πρόσθεσε ο βασιλικός πληρεξούσιος, ενώ καθόταν. Μπορούν να 
συμβουλευθούν την κατάθεση του Φοίβου ντε Σατωπέρ.

Στο άκουσμα αυτού του ονόματος η κατηγορούμενη σηκώ-
θηκε ορθή. Το κεφάλι της υψώθηκε απάνω από το πλήθος. Ο 
Γκρεγκουάρ αναγνώρισε τρομαγμένος την Εσμεράλδα.

Ήταν χλωμή. Τα μαλλιά της τα τόσο ομορφοπλεγμένα άλλοτε 
και στολισμένα με ψευτόφλουρα, έπεφταν τώρα ξεχτένιστα. Τα 
χείλη της ήταν μπλάβα και τα βαθουλωμένα μάτια της προξε-
νούσαν φόβο. Αλίμονο!

— Ο Φοίβος! είπε σαν αλλοπαρμένη! Πού είναι; Ω, αφέντηδες, 
έλεος!
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— Πάψε, γυναίκα! είπε ο πρόεδρος. Αυτό δεν είναι δική μας 
δουλειά.

— Ω, λυπηθείτε με! Πέστε μου αν είναι ζωντανός! εξακολού-
θησε εκείνη ενώνοντας τα ωραία αδυνατισμένα της χέρια, ενώ 
ακούγονταν οι αλυσίδες της να κουδουνίζουν στο φόρεμά της.

— Ε, λοιπόν! είπε στυγνά ο βασιλικός πληρεξούσιος. Ψυχο-
μαχάει! Είσαι ευχαριστημένη τώρα;

Η δυστυχισμένη ξανάπεσε στο σκαμνί της, χωρίς φωνή, χωρίς 
δάκρυα, ωχρή σαν κερένια.

Ο πρόεδρος έσκυψε προς έναν άνθρωπο που στεκόταν στα 
πόδια του, φορώντας χρυσό σκούφο και μαύρο αντερί, με μιαν 
αλυσίδα στον λαιμό και μια βέργα στο χέρι:

— Κλητήρα, φέρε μέσα τη δεύτερη κατηγορουμένη.
Τα μάτια όλων στράφηκαν προς μια πορτούλα που άνοιξε 

και, για μεγάλη έκπληξη του Γκρεγκουάρ, άφησε να περάσει 
μια ωραία κατσίκα με χρυσά κέρατα και πόδια.

Το όμορφο ζώο σταμάτησε μια στιγμή στην είσοδο τεντώνο-
ντας τον λαιμό του, σάμπως, ολόρθο στην κορφή ενός βράχου, 
να είχε μπροστά του απέραντον ορίζοντα. Άξαφνα είδε την 
τσιγγάνα και, πηδώντας απάνω απ’ το τραπέζι και το κεφάλι 
ενός γραφιά, βρέθηκε με δυο σάλτα στα γόνατά της.

Έπειτα κυλίστηκε χαριτωμένα στα πόδια της κυράς της καρ-
τερώντας απ’ αυτήν έναν λόγο ή ένα χάδι. Αλλά η κατηγορου-
μένη έμεινε ασάλευτη και η φτωχή Τζαλή δεν αξιώθηκε ούτ’ 
ένα βλέμμα.

— Α, να... η παλιοκατσίκα, είπε γριά Φαλουρντέλ. Τις γνω-
ρίζω μια χαρά και τις δυο.

Έλαβε τον λόγο ο Ιάκωβος Σαρμολύ:
— Αν συμφωνεί το δικαστήριο, ας προβούμε στην εξέταση 

της αιγός.
Πραγματικά, αυτή ήταν η δεύτερη κατηγορουμένη. Τίπο-

τε πιο συνηθισμένο τότε από μια δίκη μαγείας εναντίον ενός 
ζώου. Μεταξύ άλλων, στον απολογισμό της πρωτοκαθεδρίας 
του έτους 1466, βρίσκεται μια περίεργη αναλυτική κατάσταση 
των εξόδων δίκης κατά του Ζιλλέ-Σουλάρ και της γουρούνας 
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του, «θανατωθέντων αμφοτέρων διά τας ατασθαλίας των εν 
Κορμπέιγ». Όλα αναφέρονται εκεί: το κόστος της λακκούβας 
που άνοιξαν για τη γουρούνα, πεντακόσια δεμάτια καυσόξυ-
λα φερμένα απ’ το Μαρσάν, μιάμιση λίτρα κρασί και ψωμί, 
τελευταίο γεύμα του καταδίκου μοιρασμένο αδελφικά με τον 
δήμιο, ακόμα και οι έντεκα μέρες φύλαξης και διατροφής της 
γουρούνας προς οχτώ παρισινά δηνάρια.

Κάποτε προχωρούσαν και παραπέρα από τα ζώα. Οι κώδικες 
του Καρλομάγνου και του Λουδοβίκου του Αγαθού επιβάλλουν 
βαριές τιμωρίες στα φλεγόμενα φαντάσματα που θα τολμούσαν 
να εμφανισθούν στον αέρα.

Στο μεταξύ, ο βασιλικός επίτροπος του ιεροδικείου αναφώ-
νησε:

— Αν ο δαίμονας που κατέχει αυτήν την κατσίκα και που 
αντιστάθηκε ως τώρα σ’ όλους τους εξορκισμούς επιμένει στις 
βασκανίες του, αν καταπλήξει μ’ αυτές το δικαστήριο, τον προ-
ειδοποιούμε πως θα μας αναγκάσει να τον καταδικάσουμε στην 
αγχόνη ή στην πυρά.

Ο Γκρεγκουάρ ένιωσε απάνω του κρύον ιδρώτα. Ο Σαρμολύ 
πήρε από ένα τραπέζι το ντέφι της τσιγγάνας και, παρουσιάζο-
ντάς το μ’ έναν ορισμένο τρόπο στην κατσίκα, τη ρώτησε:

— Τι ώρα είναι;
Η κατσίκα τον κοίταξε μ’ ένα βλέμμα όλο νοημοσύνη, σήκωσε 

το χρυσωμένο ποδάρι της και χτύπησε απάνω του εφτά φορές. 
Ήταν πραγματικά εφτά η ώρα. Μια κίνηση τρόμου συντάραξε 
το ακροατήριο.

Ο Γκρεγκουάρ δεν μπόρεσε να κρατηθεί άλλο:
— Αλίμονό της! φώναξε δυνατά. Βλέπετε καλά πως δεν ξέρει 

τι της γίνεται.
— Σιωπή εσείς εκεί πέρα στην άκρη της αίθουσας! φώναξε 

στριγγά ο κλητήρας.
Ο Ιάκωβος Σαρμολύ, με ανάλογους χειρισμούς του ντεφιού, 

έβαλε την κατσίκα να κάμει και πολλά άλλα τσαλίμια, για την 
ημέρα του μηνός, για τον μήνα κτλ., που τα γνωρίζει ήδη ο ανα-
γνώστης. Κι από μια αυταπάτη συνηθισμένη στους δικανικούς 
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αγώνες, αυτοί οι ίδιοι θεατές που ίσως είχαν χειροκροτήσει 
επανειλημμένα στα σταυροδρόμια τις αθώες κατεργαριές της 
Τζαλή, τρόμαξαν τώρα απ’ αυτές κάτω απ’ τους θόλους του Δι-
καστικού Μεγάρου. Η κατσίκα ήταν σίγουρα ο ίδιος ο διάβολος.

Το χειρότερο ήταν όταν, αφού ο βασιλικός επίτροπος άδειασε 
στο δάπεδο κάποιο δερμάτινο σακουλάκι γεμάτο κινητά γράμ-
ματα που φορούσε η Τζαλή στον λαιμό της, είδαν την κατσίκα 
να σχηματίζει με το πόδι της, απ’ αυτό το σκόρπιο αλφαβητάριο, 
το μοιραίο όνομα: Φ ο ί β ο ς .

Οι γητειές που έπεσε θύμα τους ο λοχαγός φάνηκαν απο-
δειγμένες περίτρανα και στα μάτια ολουνών η τσιγγάνα, αυτή 
η σαγηνευτική χορεύτρια που είχε θαμπώσει τόσες φορές τους 
διαβάτες με τη χάρη της, δεν ήταν πια παρά μια φριχτή στρίγ-
γλα.

Η ίδια, ωστόσο, δεν έδινε κανένα σημείο ζωής. Ούτε τα χα-
ριτωμένα καμώματα της Τζαλή, ούτε η απειλή που διαγράφηκε 
στο πάτωμα, ούτε οι πνιγμένοι αναθεματισμοί του ακροατηρίου, 
τίποτε δεν έφτανε στον λογισμό της.

Για να ξυπνήσει, χρειάστηκε να την κουνήσει αλύπητα ένας 
αστυνομικός και να υψώσει επίσημα ο πρόεδρος τη φωνή του:

— Νεαρά, κατάγεσαι από τη φυλή των αθιγγάνων που επι-
δίδεται στις μαγείες. Από κοινού με αυτήν τη δαιμονισμένη 
κατσίκα που περιλαμβάνεται στο ακροατήριο, τη νύχτα της 29 
παρελθόντος Μαρτίου, μαχαίρωσες και τραυμάτισες θανάσιμα 
και με τη βοήθεια των δυνάμεων του σκότους, με θέλγητρα και 
μαγγανείες, έναν λοχαγό των τοξοτών της βασιλικής φρουράς, 
τον Φοίβο ντε Σατωπέρ. Επιμένεις να το αρνείσαι;

— Τι φρίκη! φώναξε η κόρη κρύβοντας το πρόσωπό της μες 
στα χέρια. Εγώ να σκοτώσω τον Φοίβο μου! Αυτή θα ήταν η 
κόλαση για μένα!

— Επιμένεις να το αρνείσαι; ξαναρώτησε ο πρόεδρος ψυχρά.
— Αν το αρνούμαι, λέει! είπε εκείνη μ’ ένα τρομερό ύφος, 

ενώ σηκωνόταν ορθή και το μάτι της πετούσε σπίθες.
Ο πρόεδρος εξακολούθησε σαν καταπέλτης:
— Τότε πώς εξηγείς τα γεγονότα που σ’ επιβαρύνουν;
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Tου αποκρίθηκε με φωνή διακοπτόμενη:
— Σας είπα. Δεν ξέρω. Ήταν ένας παπάς. Ένας παπάς που 

δεν τον γνωρίζω. Ένας καταραμένος παπάς που με κυνηγάει!
— Τα ίδια πάλι, είπε ο δικαστής. Ο σκουντούφλης καλόγερος!
— Λυπηθείτε με, αφέντες μου! Είμαι μια φτωχή κοπέλα...
— Γυφτοπούλα όμως, ξαναείπε ο δικαστής.
Τότε πήρε τον λόγο μαλακούτσικα ο κύριος Ιάκωβος Σαρ-

μολύ:
— Έπειτ’ απ’ τη στενόχωρη άρνηση της κατηγορουμένης, 

ζητώ την εφαρμογή της βασάνου.
— Εγκρίνεται, είπε ο πρόεδρος.
Η δυστυχισμένη ανατρίχιασε σύγκορμη. Σηκώθηκε ωστόσο 

κατά διαταγή των φρουρών και βάδισε μ’ ένα βήμα αρκετά 
σταθερό, πίσω απ’ τον Σαρμολύ και τους κληρικούς του ιεροδι-
κείου, ανάμεσα σε δυο σειρές κονταροπέλεκων, προς μια κρυφή 
πόρτα που άνοιξε απότομα και ξανάκλεισε πίσω της, πράγμα 
που φάνηκε στον περίλυπο Γκρεγκουάρ σαν απαίσιο στόμα 
θεριού που την κατάπιε.

Όταν αυτή εξαφανίστηκε, ακούστηκε ένα παραπονιάρικο 
βέλασμα. Ήταν ο θρήνος της μικρής κατσίκας.

Η συνεδρίαση διακόπηκε. Στην παρατήρηση ενός συνέδρου 
πως οι δικαστές είχαν κουραστεί και ήταν πολύ γι’ αυτούς να 
περιμένουν ώσπου να τελειώσει το μαρτύριο, ο πρόεδρος απά-
ντησε πως ένας δικαστικός πρέπει να μπορεί να θυσιάζεται για 
το καθήκον του.

— Τι οχληρό και δυσάρεστο γύναιο! είπε ένας γερο-δικαστής. 
Κουβαλήθηκε τώρα να βασανιστεί, ενώ εμείς δεν δειπνήσαμε 
ακόμα!

J



2
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΛΙΡΟΥ  

ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΛΗΘΗΚΕ ΣΕ ΞΕΡΟΦΥΛΛΟ

Α
φου ανεβηκε και κατεβηκε κάμποσα σκαλιά μέσα σε 
διαδρόμους τόσο σκοτεινούς, ώστε φωτίζονταν με δά-
δες ακόμα και την ημέρα, η Εσμεράλδα, πάντα περι-
στοιχισμένη από την πένθιμη συνοδεία της, σπρώχτηκε 

τέλος από τους αστυνομικούς κλητήρες σ’ ένα απαίσιο δωμάτιο.
Το δωμάτιο αυτό, στρογγυλού σχήματος, έπιανε το ισόγειο 

ενός απ’ τους μεγάλους εκείνους πύργους που εξέχουν ακόμα, 
στον αιώνα μας, από το στρώμα των νεότερων οικοδομών με 
τις οποίες το καινούργιο Παρίσι κατακάλυψε το παλιό. Κανέ-
να παράθυρο σ’ αυτό το μπουντρούμι, κανένα άλλο άνοιγμα 
εκτός απ’ την είσοδο, χαμηλή και σφαλισμένη με μια πελώρια 
σιδερόπορτα.

Ωστόσο, δεν έλειπε από κει μέσα το φως. Στο χοντρό ντου-
βάρι υπήρχε ένα άνοιγμα κι εκεί ήταν αναμμένη μια μεγάλη 
φωτιά, που γέμιζε το μπουντρούμι με τις κόκκινες αντιφεγγιές 
της και απογύμνωνε από κάθε ακτινοβολία ένα ελεεινό ξυγκο-
κέρι αποθεμένο σε μια γωνιά. Η σιδεριά που χρησίμευε για 
να κλείνει τον φούρνο, σηκωμένη εκείνη τη στιγμή, άφηνε να 
φανεί, στο άνοιγμα του στομίου που φεγγοβολούσε απάνω στον 
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σκοτεινό τοίχο, μονάχα η κάτω άκρη απ’ τις σιδερόβεργες, σαν 
μια σειρά από μαύρα, μυτερά και αραιά δόντια, πράγμα που 
έκανε τον φούρνο να μοιάζει μ’ ένα από κείνα τα στόματα των 
δράκων που ξεπετούν φλόγες στα παραμύθια.

Στη λάμψη που έβγαινε από κει μέσα, η φυλακισμένη είδε 
ολόγυρα στο δωμάτιο φρικαλέα σύνεργα και δεν εννοούσε τη 
χρήση τους. Στη μέση κειτόταν μια πέτσινη στρωμνή ακου-
μπισμένη σχεδόν καταγής, πάνω απ’ την οποία κρεμόταν ένα 
λουρί με πόρπη δεμένο σ’ έναν χάλκινο κρίκο που τον δάγκωνε 
ένα πλατσομύτικο τέρας σκαλισμένο στο κέντρο του θόλου. 
Τανάλιες, τσιμπίδες κι άλλα σύνεργα γέμιζαν το εσωτερικό του 
φούρνου και κοκκίνιζαν ανάκατα πάνω στην ανθρακιά. Η αιμα-
τόχρωμη ανταύγεια του φούρνου δεν φώτιζε σ’ όλο το δωμάτιο 
παρά ένα σωρό από φρικτά πράγματα.

Αυτός ο Άδης λεγότανε απλούστατα «θάλαμος βασάνου».
Απάνω στο κρεβάτι καθόταν ανέμελα ο Πιερράτος Τορτερύ, 

ο διορισμένος βασανιστής. Οι βοηθοί του, δυο τελώνια με τετρά-
γωνο πρόσωπο, με πέτσινες ποδιές, με σκουτένια παντελόνια, 
συδαύλιζαν τα σιδερικά πάνω στα κάρβουνα.

Η φτωχή κοπέλα του κάκου προσπαθούσε να συγκεντρώσει 
το θάρρος της. Μπαίνοντας σ’ αυτό το δωμάτιο, την έπιασε 
τρόμος.

Οι κλητήρες του τοποτηρητή του Μεγάρου παρατάχτηκαν 
από τη μια μεριά, οι κληρικοί του ιεροδικείου από την άλλη. Σε 
μια γωνιά ήταν ένας γραφιάς, μια καλαμαριά κι ένα τραπέζι.

Ο κύριος Ιάκωβος Σαρμολύ πλησίασε τη γυφτοπούλα μ’ ένα 
γλυκύτατο χαμόγελο.

— Καλή μου κοπέλα, της είπε, επιμένεις ν’ αρνιέσαι λοιπόν;
— Ναι, του αποκρίθηκε με φωνή σβησμένη πια.
— Τότε, εξακολούθησε ο Σαρμολύ, θα βρεθούμε στην οδυνηρή 

ανάγκη να σε ανακρίνουμε πιο πιεστικά απ’ ό,τι θα θέλαμε. 
Λάβε τον κόπο να καθίσεις σ’ αυτό το κρεβάτι. Κύριε Πιερράτο, 
κάμετε θέση στη δεσποινίδα και κλείστε την πόρτα.

Ο Πιερράτος σηκώθηκε μ’ έναν γρυλισμό.
— Αν κλείσω την πόρτα, είπε, θα σβήσει η φωτιά μου.
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— Καλά τότε, αγαπητέ μου, ξαναείπε ο Σαρμολύ. Αφήστε 
την ανοιχτή.

Στο μεταξύ, η Εσμεράλδα έστεκε ορθή. Αυτό το πέτσινο κρε-
βάτι, όπου είχαν σπαρταρήσει τόσοι άμοιροι, την τρόμαζε. Της 
πάγωνε το μεδούλι στα κόκαλα. Έμενε λοιπόν εκεί, σκιαγμένη 
και σαν αποβλακωμένη.

Σ’ ένα γνέψιμο του Σαρμολύ, οι δυο βοηθοί την έπιασαν και 
την έβαλαν να καθίσει στο κρεβάτι. Δεν την πείραξαν καθόλου, 
μα όταν την άγγιξαν αυτοί οι άντρες, όταν την άγγιξε αυτό το 
πετσί, αισθάνθηκε όλο της το αίμα να χοχλακίζει στην καρδιά 
της.

Έριξε ένα βλέμμα χαμένο γύρω στο δωμάτιο. Της φάνηκε 
πως είδε να κινούνται και να βαδίζουν από παντού προς αυτήν, 
για να σκαλώσουν απάνω της και να τη δαγκώσουν και να τη 
μαγκώσουν, όλα εκείνα τ’ απαίσια σύνεργα του βασανισμού που 
ήταν, ανάμεσα στα κάθε λογής εργαλεία που είχε ιδεί ως τότε, 
ό,τι είναι οι νυχτερίδες, οι σαρανταποδαρούσες κι οι αράχνες 
ανάμεσα στα ζουζούνια και στα πετούμενα.

— Πού είναι ο γιατρός; ρώτησε ο Σαρμολύ.
— Εδώ, αποκρίθηκε μια μαύρη τήβεννος που η κοπέλα δεν 

την είχε διακρίνει ακόμα.
Έφριξε στο άκουσμα αυτής της φωνής.
— Δεσποινίς, εξακολούθησε η απαλή φωνή του επιτρόπου του 

ιεροδικείου, σας ερωτώ για τρίτη φορά. Επιμένετε ν’ αρνιέστε 
τις πράξεις για τις οποίες σας κατηγορούν;

Αυτή τη φορά δεν μπόρεσε παρά να γνέψει με το κεφάλι. 
Της είχε κοπεί η φωνή.

— Επιμένετε; ξαναείπε ο Ιάκωβος Σαρμολύ. Τότε, θλίβομαι 
πολύ, αλλά πρέπει να εκπληρώσω το υπηρεσιακό μου καθήκον.

— Κύριε βασιλικέ επίτροπε, είπε απότομα ο Πιερράτος, από 
πού ν’ αρχίσουμε;

O Σαρμολύ δίστασε για μια στιγμή με τον διφορούμενο μορ-
φασμό ενός ποιητή που γυρεύει μια ρίμα.

— Απ’ το υπόδημα! είπε τέλος.
Η βαριόμοιρη ένιωσε τον εαυτό της τόσο εγκαταλειμμένο από 
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Θεό κι ανθρώπους, ώστε το κεφάλι της έπεσε στο στήθος σαν 
ένα άψυχο πράγμα που δεν έχει δύναμη μέσα του.

Ο βασανιστής κι ο γιατρός ζύγωσαν μαζί. Και ταυτόχρονα 
οι δυο βοηθοί άρχισαν να ψαχουλεύουν μες στο καταχθόνιο 
οπλοστάσιό τους.

Στο τρίξιμο των φρικαλέων σιδερικών, η δύστυχη κοπέλα 
τινάχτηκε σαν ένας νεκρός βάτραχος που τον γαλβανίζουν.

— Ω! ψιθύρισε, τόσο σιγά όμως, που δεν την άκουσε κανένας. 
Ω, Φοίβο μου!

Έπειτα ξαναβυθίστηκε στην ακινησία της και στη μαρμάρι-
νη σιωπή της. Αυτό το θέαμα θα σπάραζε κάθε άλλη καρδιά 
εκτός απ’ τις καρδιές των δικαστών. Λες κι ήταν μια φτωχή 
αμαρτωλή ψυχή που την ανάκρινε ο Σατανάς στο φλογισμένο 
άντρο της Κόλασης.

Το ταλαίπωρο σώμα, όπου πήγαινε να γαντζωθεί όλη αυτή 
η τρομερή ποικιλία από λίμες, ρόδες και στρέβλες, το πλάσμα 
που ετοιμάζονταν να το πιλατέψουν τ’ άπονα χέρια των δημίων 
κι οι τανάλιες, δεν ήταν άλλο απ’ αυτή τη γλυκιά, λευκή και 
εύθραυστη ύπαρξη. Φτωχό σπυρί κεχριού, που η ανθρώπινη 
δικαιοσύνη το παράδινε στις φρικιαστικές μυλόπετρες της βα-
σάνου να το αλέσουν!

Στο μεταξύ, τα ροζιασμένα χέρια των βοηθών του Πιερράτου 
Τορτερύ είχαν ξεγυμνώσει βάναυσα εκείνη τη θελκτική κνήμη, 
εκείνο το ποδαράκι που τόσες φορές είχε μαγέψει τους θεατές 
της χάρης και της ομορφιάς του στα σταυροδρόμια του Παρισιού.

— Κρίμα! μουρμούρισε ο βασανιστής κοιτάζοντας τα τόσο 
αβρά και λεπτοκαμωμένα μέλη.

Αν ήταν εκεί μπροστά ο αρχιδιάκος, σίγουρα θα θυμόταν 
εκείνη τη στιγμή την παρομοίωσή του με την αράχνη και τη 
μύγα.

Σε λίγο η δυστυχισμένη είδε, μέσ’ από μια θολούρα που 
απλωνόταν στα μάτια της, να την πλησιάζει το «υπόδημα». Κι 
ευθύς είδε το πόδι της, το μαγκωμένο μες στις σανίδες τις επεν-
δυμένες με σίδερο, να χάνεται κάτω από κείνο το αποτρόπαιο 
μηχάνημα. Τότε ο τρόμος τής ξανάδωσε τη δύναμη.
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— Βγάλτε το! φώναξε έξαλλη.
Και ανασηκωνόμενη, αναμαλλιάρα:
— Έλεος! έσκουξε.
Δοκίμασε να τιναχτεί έξω απ’ το κρεβάτι, για να ριχτεί μπρος 

στα πόδια του βασιλικού επιτρόπου. Αλλά η κνήμη της ήταν 
πιασμένη μες στον ασήκωτο όγκο των δρύινων σανίδων και των 
σιδερικών, και σωριάστηκε πάνω στο υπόδημα, πιο συντριμμένη 
από μια μέλισσα που θα ’χε μολύβι απάνω στα φτερά της.

Μ’ ένα γνέψιμο του Σαρμολύ, την ξάπλωσαν πάλι στο κρε-
βάτι και δυο χοντρά χέρια εφάρμοσαν στη λιανή της μέση τον 
ιμάντα που κρεμόταν απ’ τον θόλο.

— Για τελευταία φορά, ομολογείς τα γεγονότα της κατηγο-
ρίας; ρώτησε ο Σαρμολύ με την αμετάβλητη μειλιχιότητά του.

— Είμαι αθώα.
— Τότε, δεσποινίς, πώς εξηγείς τα γεγονότα που σ’ επιβα-

ρύνουν;
— Αλίμονο, αφέντη! Δεν ξέρω.
— Αρνιέσαι, λοιπόν;
— Πέρα για πέρα!
— Eμπρός, είπε ο Σαρμολύ στον Πιερράτο.
Ο Πιερράτος έστρεψε τη λαβή του βαρούλκου, το υπόδημα 

περισφίχτηκε κι η δυστυχισμένη έβγαλε ένα από κείνα τα φρι-
καλέα ξεφωνητά που δεν μπορούν ν’ αποδοθούν με τη γραφή 
καμιάς ανθρώπινης γλώσσας.

— Σταμάτα, είπε ο Σαρμολύ στον Πιερράτο. Ομολογείς; ρώ-
τησε τη γυφτοπούλα.

— Όλα! φώναξε η ταλαίπωρη κοπέλα. Ομολογώ, ομολογώ! 
Έλεος.

Δεν είχε λογαριάσει καλά τις δυνάμεις της αψηφώντας τη 
βάσανο. Φτωχή κοπελίτσα, που η ζωή της ως τότε ήταν τόσο 
χαρούμενη, τόσο γλυκιά, τόσο ήμερη, νικήθηκε τώρα με τον 
πρώτο πόνο που δοκίμασε.

— Ο ανθρωπισμός μού επιβάλλει να σου πω, παρατήρησε ο 
βασιλικός επίτροπος, πως αν ομολογήσεις πρέπει να περιμένεις 
τον θάνατο.
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— Το ελπίζω, απάντησε εκείνη.
Και ξανάπεσε στο πέτσινο κρεβάτι σαν ετοιμοθάνατη, δι-

πλωμένη στα δυο, κρεμάμενη απ’ το λουρί το πιασμένο στο 
στήθος της.

— Έλα, ομορφούλα μου, στυλώσου λιγάκι! της είπε ο κύριος 
Πιερράτος ανασηκώνοντάς την. Μοιάζεις σαν τη χρυσή αμνάδα 
που φοράει στον λαιμό του ο σεβασμιότατος ντε Μπουργκόν.

Ο Ιάκωβος Σαρμολύ ύψωσε τη φωνή του: 
— Γράψε, γραφέα! Νεαρά βοημή, ομολογείς τη συμμετοχή 

σου στις δαιμονικές σύναξες και στα μάγια μαζί με τελώνια, 
προσωπίδες και στρίγγλες; Απάντησε.

— Ναι, είπε εκείνη, αλλά τόσο σιγά που η μιλιά της έσβηνε 
με την πνοή της.

— Ομολογείς πως είδες το κριάρι που φανερώνει ο Βελζε-
βούλ μες στα σύγνεφα για να μαζέψει τους πιστούς του στις 
δαιμονοσύναξες και που το βλέπουν μόνο οι μάγοι;

— Ναι.
— Εκμυστηρεύεσαι πως λάτρεψες τα κεφάλια του Μποφομέτ, 

αυτά τα μισητά είδωλα των Ναϊτών;
— Ναι.
— Πως είχες συχνή συνεργασία με τον Διάβολο κάτω απ’ το 

σχήμα μιας οικιακής κατσίκας, συγκατηγορουμένης μαζί σου;
— Ναι.
— Τέλος, ομολογείς και εκμυστηρεύεσαι πως με τη βοήθεια 

του δαίμονα και του φαντάσματος του κοινώς λεγομένου «ο 
σκουντούφλης καλόγερος», κατά τη νύχτα της 29 παρελθόντος 
Μαρτίου, τραυματίσατε βαριά έναν λοχαγό ονομαζόμενο Φοίβο 
ντε Σατωπέρ;

Σήκωσε στον δικαστικό τα μεγάλα απλανή μάτια της και 
αποκρίθηκε σάμπως μηχανικά, χωρίς τινάγματα και διαμαρ-
τυρίες.

— Ναι.
Ήταν φανερό πως είχε σπάσει μέσα της κάθε αντοχή.
— Γράψε, γραφέα, είπε ο Σαρμολύ.
Και πρόσθεσε στους βασανιστές:
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— Να λυθεί η κρατουμένη και να οδηγηθεί πίσω στο δικα-
στήριο.

Όταν η κρατουμένη «αποδεσμεύθηκε», ο βασιλικός επίτρο-
πος του ιεροδικείου εξέτασε το πόδι της, που ήταν ακόμα μου-
διασμένο.

— Ε, δεν έπαθε και τίποτε, είπε. Πρόλαβες και φώναξες. Θα 
μπορούσες και πάλι να χορέψεις, ωραία μου!

Έπειτα στράφηκε προς την ακολουθία των ιεροδικαστών:
— Επιτέλους η δικαιοσύνη διαφωτίστηκε! Αυτό είναι μια 

ανακούφιση, κύριοι. Η δεσποινίς θα παραδεχτεί προς τιμή μας 
πως ενεργήσαμε με κάθε δυνατή ηπιότητα.

J



3
ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΤΑΛΙΡΟΥ  

ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΛΗΘΗΚΕ ΣΕ ΞΕΡΟΦΥΛΛΟ

Ο
ταν η Εσμεραλδα γυρισε χλωμή και κουτσαίνοντας 
στην αίθουσα των συνεδριάσεων, την αποδέχτηκε ένας 
γενικός ψίθυρος ευχαρίστησης. Από μέρος του ακροα-
τήριου, ήταν το αίσθημα της ικανοποιημένης ανυπομο-

νησίας που δοκιμάζουν στο θέατρο με τη λήξη του τελευταίου 
διαλείμματος του έργου, όταν ανασηκώνεται η αυλαία και πρό-
κειται ν’ αρχίσει η τελική πράξη. Από μέρος των δικαστών, ήταν 
η προσδοκία πως δε θ’ αργούσαν να δειπνήσουν. Η κατσίκα 
βέλαζε κι αυτή από χαρά. Θέλησε να τρέξει προς την κυρά της, 
αλλά την είχαν δεμένη στο έδρανο.

Είχε νυχτώσει για καλά. Τα ξυγκοκέρια, που δεν είχαν αυ-
ξήσει τον αριθμό τους, σκορπούσαν τόσο λίγο φως, που δε φαί-
νονταν οι τοίχοι της αίθουσας. Το σκοτάδι σκέπαζε εκεί μέσα 
όλα τ’ αντικείμενα μ’ ένα είδος καταχνιάς. Μόλις διακρίνονταν 
μερικές αποπληκτικές φάτσες δικαστών. Αντίκρυ τους, στην 
άκρη της μακριάς αίθουσας, μπορούσαν να ιδούν ένα αμυδρό 
λευκό σημείο που ξεπρόβαλλε στο σκοτεινό βάθος. Ήταν η κα-
τηγορουμένη.

Σύρθηκε στη θέση της. Ο Σαρμολύ, αφού θρονιάστηκε μεγα-
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λόπρεπα στη δική του, σε λίγο ξανασηκώθηκε κι είπε, χωρίς ν’ 
αφήσει να φανεί υπερβολική αυταρέσκεια για την επιτυχία του:

— Η κατηγορουμένη ομολόγησε τα πάντα.
— Βοημή, είπε ο πρόεδρος, ομολόγησες όλες τις πράξεις σου 

μαγείας, πορνείας και δολοφονίας εις βάρος του Φοίβου ντε 
Σατωπέρ;

Η καρδιά της σφίχτηκε. Ακούστηκε να ολολύζει μες στα 
σκοτεινά.

— Ό,τι θέλετε, απάντησε με φωνή ασθενική, αλλά σκοτώστε 
με γρήγορα.

— Κύριε βασιλικέ επίτροπε του ιεροδικείου, είπε ο πρόεδρος, 
το δικαστήριο είναι έτοιμο ν’ ακούσει τι απαιτείτε.

Ο κύριος Σαρμολύ άνοιξε τότε ένα τρομερό δεφτέρι και με 
πολλές χειρονομίες και δικανικό στόμφο άρχισε να διαβάζει μια 
αγόρευση στα λατινικά, όπου όλα τα τεκμήρια της δίκης πυρ-
γώνονταν απάνω σε κικερώνειες περιφράσεις παραγεμισμένες 
με περικοπές του Πλαύτου, του ευνοουμένου του κωμωδιογρά-
φου. Λυπούμαστε που δεν μπορούμε να προσφέρουμε στους 
αναγνώστες μας αυτό το σημαντικό κείμενο.

Ο ρήτορας το εκφωνούσε με μια θαυμάσια ζέση. Δεν είχε 
τελειώσει το προοίμιο, κι ο ιδρώτας πετιόταν απ’ το μέτωπό 
του και τα μάτια απ’ τις κόγχες τους. Άξαφνα σταμάτησε στη 
μέση μιας περιόδου και το βλέμμα του, το συνήθως αρκετά ήπιο 
και μάλιστα κάπως ηλίθιο, έγινε κεραυνοβόλο.

— Κύριοι δικασταί! φώναξε (αυτή τη φορά στα γαλλικά, 
γιατί δεν ήταν γραμμένα μέσα στο δεφτέρι). Ο Σατανάς είναι 
τόσο πολύ μπερδεμένος σ’ αυτή την υπόθεση, που να τος, πα-
ρακολουθεί τις αγορεύσεις μας και περιπαίζει την επισημότητά 
τους! Ορίστε!

Λέγοντας αυτά, έδειχνε με το χέρι του τη μικρή κατσίκα, 
που βλέποντας τον Σαρμολύ να χειρονομεί νόμισε πραγματικά 
πως έπρεπε να κάμει το ίδιο κι αυτή και κάθισε στα πισινά της 
παριστάνοντας όσο μπορούσε καλύτερα, με τα μπροστινά της 
πόδια και το γενάτο κεφάλι της, μιαν εκφραστική παντομίμα 
του βασιλικού επιτρόπου του ιεροδικείου. Ήταν, όπως θυμάται 
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ο αναγνώστης, μια απ’ τις πιο γουστόζικες δεξιοτεχνίες της. 
Αυτό το επεισόδιο, το τελευταίο «τεκμήριο», προξένησε μεγάλη 
αίσθηση. Έδεσαν τότε τα πόδια της κατσίκας και ο βασιλικός 
επίτροπος ξαναβρήκε τον μίτο της ευφράδειάς του.

Ήταν μια απεραντολογία, αλλά ο επίλογος στάθηκε απα-
ράμιλλος. Παραθέτουμε την τελευταία περίοδο. Ας προσθέσει 
κανένας τη βραχνιασμένη φωνή και τις φουσκωμένες χειρονομίες 
του κυρίου Σαρμολύ:

— Όθεν, κύριοι κριταί, αποδειχθείσης καταφώρως της μαγ-
γανευτρίας και καταφανέντος του εγκλήματος, τούτου δ’ όντος 
προμελετημένου, εν ονόματι της ιεράς εκκλησίας της των Παρισί-
ων Παναγίας, ήπερ τελεί νέμουσα πάσαν την ανωτέραν και υπο-
κειμένην δικαιοσύνην εν τη ακηράτω ταύτη του Άστεως νήσω, 
ενώπιον των παρισταμένων, δηλούμεν ότι αιτούμεθα πρώτον: 
χρηματικήν τινα αποζημίωσιν, δεύτερον: δημοσίαν ομολογίαν 
προ των μεγάλων πυλών του της Παναγίας καθεδρικού ναού, 
τρίτον: απόφασιν, ης βάσει η μαγγανεύτρια αύτη και η εαυτής 
αιξ, εν τριόδω κοινώς καλουμένη «της Γρέβης», είτε εν νήσω τη 
εξεχούση εν τω ποταμώ Σηκουάνα, παρά το άκρον του βασι-
λείου κήπου, θανατωθήσονται!

Ξαναφόρεσε τον σκούφο του και κάθισε στη θέση του.
— Φευ! αναστέναξε με θλίψη ο Γκρεγκουάρ. Αδόκιμοι αρ-

χαϊσμοί!
Ένας άλλος με μαύρη τήβεννο σηκώθηκε κοντά στην κατη-

γορουμένη. Ήταν ο δικηγόρος της. Οι δικαστές, καθώς ήταν 
νηστικοί, άρχισαν να μουρμουρίζουν.

— Συνήγορε, εστέ σύντομος, του είπε ο πρόεδρος.
— Κύριε πρόεδρε, απάντησε ο δικηγόρος, αφού η εναγόμενη 

ομολόγησε το έγκλημά της, δεν έχω πια να πω παρά μόνο δυο 
λόγια στους αξιότιμους δικαστές. Να ένα άρθρο του Σαλικού νό-
μου: «Αν μια στρίγγλα φάει έναν άνθρωπο και αυτό αποδειχτεί, 
θα πληρώσει πρόστιμο οχτώ χιλιάδες δηνάρια, ήγουν διακόσια 
χρυσά όβολα».2 Ας καταδικάσει η ολομέλεια την πελάτισσά 

2. Το άρθρο προέρχεται από το «Κολασμένο Λεξικό».
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μου στην καταβολή του προστίμου.
— Αυτό το άρθρο έχει καταργηθεί, είπε ο έκτακτος βασιλικός 

πληρεξούσιος.
— Ενίσταμαι, απάντησε ο συνήγορος.
— Να τεθεί εις ψηφοφορίαν! είπε ένας σύνεδρος. Το έγκλημα 

είναι αποδειγμένο και πέρασε η ώρα.
Ψήφισαν χωρίς να βγουν από την αίθουσα. Οι δικασταί «απε-

φάνθησαν δι’ αποκαλύψεως», επειδή ήταν βιαστικοί. Έβλεπες τα 
κουκουλωμένα κεφάλια τους να ξεσκουφώνονται το ένα έπειτ’ 
από τ’ άλλο, στην αποτρόπαιη πρόταση που έθετε ο πρόεδρος 
στην κρίση τους. Η δύστυχη κατηγορούμενη φαινόταν σαν να 
τους κοιτούσε, αλλά τα βουρκωμένα μάτια της δεν έβλεπαν πια.

Έπειτα ο γραμματικός άρχισε να γράφει. Κατόπι παρουσί-
ασε στον πρόεδρο ένα μακρύ κατεβατό.

Τότε η βαριόμοιρη άκουσε το πλήθος ν’ αναταράσσεται, τα 
κοντάρια να συγκρούονται και μια παγωμένη φωνή να λέει:

— Βοημή, την ημέρα που θα ευδοκήσει ο μεγαλειότατος βα-
σιλέας μας, την ώρα του μεσημεριού, θα οδηγηθείς μ’ ένα κάρο, 
φορώντας μόνο την πουκαμίσα και ξυπόλυτη, με το σκοινί στον 
λαιμό, μπρος στον μεγάλο πυλώνα του ναού της Παναγίας, θα 
κάμεις εκεί δημόσια ομολογία κρατώντας στο χέρι σου μια κέ-
ρινη λαμπάδα βάρους δυο λιτρών κι από κει θα οδηγηθείς στην 
πλατεία της Γρέβης, όπου θα κρεμαστείς και θα στραγγαλιστείς 
στη δημοτική αγχόνη. Το ίδιο και η κατσίκα σου. Και θα πλη-
ρώσεις στο εκκλησιαστικό δικαστήριο τρεις χρυσούς «λέοντες», 
προς εξαγορά των εγκλημάτων που διέπραξες και ομολόγησες, 
της μαγείας, της μαγγανείας, της λαγνείας και της δολοφονίας 
εις βάρος του ευγενούς Φοίβου ντε Σατωπέρ. Ο Θεός να δεχτεί 
την ψυχή σου!

— Αχ, ονειρεύομαι! μουρμούρισε η κοπέλα, κι ένιωσε βάναυ-
σα χέρια να τη σέρνουν έξω.



4
«ΑΦΕΤΕ ΠΑΣΑΝ ΕΛΠΙΔΑ»3

Τ
ον Μεσαιωνα, οταν ενα οικοδομημα ήταν τελειωμένο, 
βρισκόταν τόσο σχεδόν μέσα στη γη όσο και επάνω 
απ’ αυτή. Αν δεν ήταν χτισμένα με πασσάλωμα για 
βάθρο, όπως η Παναγία, ένα ανάκτορο, ένα φρούριο, 

μια εκκλησία, είχαν πάντα διπλή βάση. Στους καθεδρικούς να-
ούς υπήρχε κατά έναν τρόπο ένας άλλος ναός, υπόγειος, χαμη-
λός, σκοτεινός, ανεξιχνίαστος, τυφλός και μουγγός, κάτω απ’ 
τον κυρίως νάρθηκα που πλημμύριζε από φως κι αντηχούσε 
από αρμονία και καμπάνες μέρα και νύχτα. Μερικές φορές, ο 
δεύτερος χώρος ήταν μνημούρι. Στα ανάκτορα, στα καστέλια, 
το υπόγειο αυτό ήταν φυλακή, κάποτε πάλι μνημούρι, κάποτε 
και τα δυο μαζί.

Αυτά τα ισχυρά κτίρια, που εξηγήσαμε αλλού πώς σχημα-
τίζονταν και α ν α β λ ά σ τ α ν α ν , δεν είχαν απλώς θεμέλια, 
αλλά μπορούμε να πούμε ρίζες που προχωρούσαν στο έδαφος 
διακλαδιζόμενες σε δωμάτια, σε στοές, σε σκάλες, όπως η απά-
νω οικοδομή. Έτσι, εκκλησίες, ανάκτορα, καστέλια είχαν ως τη 
μέση τους χώμα. Τα υπόγεια μιας οικοδομής ήταν μια δεύτερη 

3. Από την επιγραφή στην πόρτα της Κόλασης (Ντάντε, «Θεία Κωμωδία», 
Γ΄, 9).
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οικοδομή, όπου κατέβαινε κανείς αντί ν’ ανεβαίνει και που τα 
υποχθόνια πατώματά της ακουμπούσαν κάτω απ’ το σύνολο 
των εξωτερικών πατωμάτων του οικοδομήματος, όπως εκείνα 
τα δάση και τα βουνά που βρίσκονται αναστραμμένα με αντι-
κατοπτρισμό μες στο νερό μιας λίμνης, κάτω απ’ τα δάση και 
τα βουνά της ακρολιμνιάς.

Στο καστέλι του Αγίου Αντωνίου, στο Δικαστικό Μέγαρο των 
Παρισίων, στον Λούβρο, αυτά τα υπόγεια κτίρια ήταν φυλακές. 
Τα πατώματα αυτών των φυλακών, όσο χώνονταν μέσα στη γη, 
τόσο πιο πολύ στένευαν και σκοτείνιαζαν. Ήταν ισάριθμες ζώνες 
όπου κλιμακώνονταν οι αποχρώσεις της φρίκης.

Ο Δάντης δεν μπόρεσε να βρει τίποτε καλύτερο για την κό-
λασή του. Αυτές οι χοάνες των μπουντρουμιών καταλήγαν τις 
περισσότερες φορές σε μια βαθιά ειρκτή με πάτο κάδου, όπου ο 
Δάντης τοποθέτησε τον Σατανά και όπου η κοινωνία έβανε τον 
θανατοποινίτη. Μια και θαβόταν εκεί μέσα μια δύστυχη ύπαρ-
ξη, αποχαιρετούσε το φως, τον αέρα, τη ζωή, «πάσαν ελπίδα».

Δεν έβγαινε από κει παρά μόνο για το ικρίωμα ή την πυρά. 
Μερικές φορές σάπιζε μέσα κει. Η ανθρώπινη δικαιοσύνη το 
αποκαλούσε αυτό «λησμοσύνη». Ανάμεσα στους ανθρώπους και 
σ’ αυτόν, ο κατάδικος ένιωθε να βαραίνει απάνω στο κεφάλι του 
ένα στοίβαγμα από πέτρες και δεσμοφύλακες, και ολόκληρη η 
φυλακή, ο όγκος του καστελιού, δεν ήταν γι’ αυτόν παρά μια 
τεράστια πολύπλοκη κλειδαριά που τον κρατούσε αλυσόδετο, 
έξω απ’ τον ζωντανό κόσμο.

Σ’ έναν τέτοιο πάτο κάδου, μες στα μπουντρούμια για τους 
ισοβίτες τα σκαμμένα επί Αγίου Λουδοβίκου, σ’ έναν τάφο για 
ζωντανούς στο Τουρνέλ, από φόβο φαίνεται μην αποδράσει, 
είχαν ρίξει την κατάδικη για κρέμασμα Εσμεράλδα, με το κο-
λοσσιαίο Δικαστικό Μέγαρο πάνω απ’ το κεφάλι της. Φτωχή 
μύγα που δεν μπορούσε να σαλέψει ούτε την παραμικρή πέτρα 
των τοίχων του!

Φυσικά, η Πρόνοια και η Κοινωνία είχαν σταθεί εξίσου άδι-
κες: μια τέτοια πολυτέλεια δυστυχίας και τυράννιας δεν ήταν 
απαραίτητη για να συντριβεί ένα πλάσμα τόσο ντελικάτο.
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Ήταν λοιπόν εκεί μέσα, χαμένη στα σκοτάδια, ενταφιασμένη, 
παραχωμένη, χτισμένη. Όποιος θα την έβλεπε σ’ αυτή την κα-
τάντια, αφού την είχε δει να γελάει και να χορεύει στον ήλιο, 
θ’ ανατρίχιαζε. Κρύα σαν τη νύχτα, κρύα σαν νεκρή, χωρίς ούτε 
μια πνοή αέρα στα μαλλιά της, χωρίς ούτε έναν ήχο ανθρώπινο 
στ’ αυτιά της, χωρίς ούτε μιαν αχτίδα φωτός στα μάτια της, 
μεσοκομμένη, συντριμμένη από τις αλυσίδες, καθισμένη ανα-
κούρκουδα κοντά σε μια στάμνα κι ένα καρβέλι πάνω σε λίγο 
σανό, στον λάκκο του νερού που σχηματιζόταν αποκάτω της απ’ 
τα σταξίματα του μπουντρουμιού, χωρίς κίνηση, χωρίς σχεδόν 
ανάσα, δε χωρούσε πια να υποφέρει άλλο.

Ο Φοίβος, ο ήλιος, το μεσημέρι, το ύπαιθρο, οι δρόμοι του 
Παρισιού, οι χοροί με τα χειροκροτήματα, τα γλυκά ερωτόλογα 
με τον λοχαγό, έπειτα ο παπάς, η μεσίτρα, το μαχαίρι, το αίμα, 
το βασανιστήριο, η κρεμάλα, όλ’ αυτά ξαναπερνούσαν ακόμα 
απ’ το μυαλό της, πότε σαν ένα όραμα κελαηδιστό και ροδό-
χρυσο, πότε σαν ένας απαίσιος εφιάλτης. Αλλά δεν έμοιαζαν 
πια παρά μ’ έναν αγώνα φριχτό και αόριστο, που χανόταν μέσα 
στα σκοτάδια ή με μια μουσική απόμακρη, που παιζόταν εκεί 
πάνω στη γη και που δεν ακουγόταν πια εκεί στα βάθη όπου 
είχε κατρακυλήσει η δυστυχισμένη.

Αφότου βρισκόταν εκεί, ούτε ξαγρυπνούσε ούτε κοιμόταν. 
Σ’ αυτή την κακοτυχιά, σ’ αυτή τη φυλακή, δεν μπορούσε πια 
να διακρίνει την αγρύπνια από τον ύπνο, το όνειρο από την 
πραγματικότητα, την ημέρα από τη νύχτα.

Όλ’ αυτά ήταν ανάκατα, συντρίμμια, ξεφτίδια, σκόρπια κι 
άτσαλα στον λογισμό της. Δεν αισθανόταν πια, δεν ήξερε τίποτα, 
δε σκεφτόταν διόλου. Το πολύ να ήταν βυθισμένη σε όνειρο. 
Ποτέ ζωντανό πλάσμα δεν είχε πέσει τόσο προκαταβολικά στον 
εκμηδενισμό.

Έτσι παραζαλισμένη, παγωμένη, ξυλιασμένη, μόλις είχε προ-
σέξει δυο ή τρεις φορές τον κρότο μιας καταπακτής που είχε 
ανοίξει κάπου από πάνω της, χωρίς καν ν’ αφήσει να περά-
σει λίγο φως προς τα μέσα, και απ’ την οποία κάποιο χέρι 
τής είχε πετάξει ένα ξεροκόμματο. Ήταν, ωστόσο, η μοναδική 
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επικοινωνία που της έμεινε με τους ανθρώπους, αυτή η περιο-
δική επίσκεψη του δεσμοφύλακα.

Μονάχα ένα πράγμα απασχολούσε ακόμα μηχανικά την ακοή 
της. Πάνω απ’ το κεφάλι της η υγρασία στράγγιζε μέσ’ απ’ τις 
μουσκεμένες πέτρες του θόλου, και κατά κανονικά διαστήματα, 
μια σταγόνα νερού ξεκολλούσε από κει. Η κοπέλα άκουγε χαζά 
τον ήχο αυτής της σταγόνας, καθώς έπεφτε στον νερόλακκο 
δίπλα της.

Αυτή η σταγόνα που έπεφτε στον νερόλακκο, ήταν η μόνη 
κίνηση που σάλευε ακόμα γύρω της, το μόνο ρολόι που φανέ-
ρωνε την ώρα, ο μόνος κρότος που έφτανε ίσαμε αυτή, απ’ όλη 
τη βουή που χύνεται στην επιφάνεια της γης.

Για να μην παραλείψουμε τίποτε, αισθανόταν ακόμα από 
καιρό σε καιρό, μες σ’ αυτόν τον οχετό της λάσπης και του 
σκοταδιού, κάτι ψυχρό που γλιστρούσε εδώ κι εκεί πάνω στα 
πόδια ή στα μπράτσα της, κι ανατρίχιαζε. 

Από πόσον καιρό ήταν εκεί μέσα δεν το ήξερε. Θυμόταν 
αόριστα μια θανατική καταδίκη που απαγγέλθηκε κάπου για 
κάποιον, έπειτα πως την είχαν κουβαλήσει αυτήν, και πως είχε 
ξυπνήσει μες στη νύχτα και στη σιωπή, παγωμένη.

Είχε συρθεί με τα χέρια της, και τότε σιδερένιοι χαλκάδες 
τής έκοψαν τους αστραγάλους, και αλυσίδες αντήχησαν. Τότε 
κατάλαβε πως ολόγυρά της ήταν ντουβάρι, πως αποκάτω της 
ήταν πλάκες σκεπασμένες από νερό και μια χεριά σανό. Μα 
ούτε λυχνάρι, ούτε φεγγίτης πουθενά.

Τότε κάθισε κι αυτή απάνω στ’ άχερα και κάπου κάπου, για 
ν’ αλλάζει θέση, στο τελευταίο σκαλοπάτι μιας πέτρινης σκά-
λας που ήταν μέσα στο μπουντρούμι. Μια φορά προσπάθησε 
να μετρήσει τα συφοριασμένα λεπτά που αναλογούσαν στις 
στάλες του νερού, αλλά σε λίγο αυτή η θλιβερή απόπειρα ενός 
άρρωστου μυαλού διακόπηκε από μόνη της μες στο κεφάλι της, 
αφήνοντάς την σε μια νάρκη.

Τέλος, μια μέρα ή μια νύχτα (γιατί μεσημέρι και μεσάνυ-
χτα είχαν το ίδιο χρώμα μες σ’ εκείνο το μνημούρι), άκουσε 
από πάνω της έναν κρότο δυνατότερο από κείνον που έκανε 
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ο δεσμοφύλακας όταν της έφερνε το ψωμί και το σταμνί της. 
Σήκωσε το κεφάλι και είδε μια κοκκινωπή αχτίδα να περνάει 
απ’ τις χαραμάδες εκείνης της ψευτοπόρτας ή καταπακτής, που 
ήταν ανοιγμένη στον θόλο της ειρκτής.

Ταυτόχρονα αντήχησε η βαριά σιδεριά, έτριξε γυρίζοντας 
στους σκουριασμένους στρόφιγγές της η καταπακτή, και η φυ-
λακισμένη είδε ένα φανάρι, ένα χέρι και το κάτω μέρος του 
σώματος δυο αντρών, γιατί η πόρτα ήταν πολύ χαμηλή για να 
διακρίνει και τα κεφάλια τους. Το φως εκείνο τη χτύπησε τόσο 
απότομα, που έκλεισε τα μάτια.

Όταν τα ξανάνοιξε, η πόρτα είχε ξανακλείσει, το φανάρι ήταν 
απιθωμένο σ’ ένα σκαλοπάτι κι ένας άντρας, μόνο ένας τώρα, 
έστεκε ορθός μπροστά της. Ένα μαύρο ράσο τού κατέβαινε 
ίσαμε τα πόδια, μια κουκούλα τού σκέπαζε το πρόσωπο. Ήταν 
ένα μακρύ μαύρο σχήμα που έστεκε ορθό και κάτω απ’ το οποίο 
ένιωθε κανείς να σαλεύει κατιτί.

Η φυλακισμένη στύλωσε το βλέμμα της για κάμποσα λεπτά 
σ’ αυτό το φάσμα. Στο μεταξύ, ούτ’ αυτό ούτ’ εκείνη μιλούσαν. 
Θα ’λεγες πως ήταν δυο αγάλματα που αντικρίζονταν. Μονάχα 
δυο πράγματα φαίνονταν να ζουν σ’ εκείνο το υπόγειο: το φιτίλι 
του φαναριού που το περόνιαζε η υγρασία της ατμόσφαιρας, και 
η σταγόνα του θόλου που ερχόταν να διακόψει αυτό το ακανό-
νιστο τσιτσίρισμα με το μονότονο πλατσάρισμά της κι έκανε το 
φως του φαναριού να τρεμίζει σε ομόκεντρους φωσφορισμούς, 
απάνω στο λαδερό νερό της λούτσας.

Τέλος, η φυλακισμένη έκοψε τη σιωπή.
— Ποιος είστε;
— Ιερέας.
Η λέξη, ο τόνος, ο ήχος της φωνής, την έκαμαν να σκιρτήσει.
Ο ιερέας εξακολούθησε με μια πνιγμένη άρθρωση:
— Είσαι έτοιμη;
— Για τι πράγμα;
— Για να πεθάνεις.
— Ω, έκαμε εκείνη. Τώρα κοντά;
— Aύριο.
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— Το κεφάλι της, που το είχε σηκώσει με χαρά, ξανάπεσε 
στο στήθος της.

— Αργούν πολύ! ψιθύρισε. Τι τους πείραζε σήμερα;
— Είσαι, λοιπόν, τόσο δυστυχισμένη; ρώτησε ο ιερέας έπειτ’ 

από λίγη σιωπή.
— Κρυώνω πολύ, του αποκρίθηκε.
Έπιασε η ίδια τα πόδια με τα χέρια της, χειρονομία συνη-

θισμένη στους άμοιρους που κρυώνουν και που είδαμε ήδη 
στην ερημίτισσα του Πύργου του Ρολάνδου, ενώ τα δόντια της 
έτριζαν.

Ο παπάς φάνηκε να περιφέρει κάτω απ’ την κουκούλα τα 
μάτια του γύρω στο μπουντρούμι.

— Χωρίς φως! Χωρίς φωτιά! Μες στο νερό! Φρίκη!
— Ναι, του αποκρίθηκε με το σκιαγμένο ύφος που της είχε 

δώσει η δυστυχία. Η μέρα είναι για όλο τον κόσμο. Γιατί εμένα 
μ’ αφήνουν στη νύχτα; 

— Ξέρεις, συνέχισε ο παπάς ύστερ’ από μια καινούργια σι-
ωπή, γιατί βρίσκεσαι δω μέσα;

— Θαρρώ πως το άκουσα, του είπε φέρνοντας τ’ αδύνατα 
δάχτυλά της απάνω στα φρύδια, σαν να ’θελε να βοηθήσει τη 
μνήμη της. Αλλά το ξέχασα πια. 

Άξαφνα έβαλε τα κλάματα σαν μικρό παιδί.
— Θέλω να βγω από δω μέσα, κύριε, του είπε. Κρυώνω, 

φοβάμαι, κι είναι κάτι ερπετά που σκαλώνουν στο κορμί μου.
— Έλα μαζί μου, λοιπόν.
Και λέγοντας αυτά ο παπάς την έπιασε απ’ το μπράτσο. Η 

δύστυχη ήταν παγωμένη ως το μεδούλι της. Ωστόσο αυτό το 
χέρι τής έδωσε μια παγερή αίσθηση.

— Ω! ψιθύρισε. Μοιάζει σαν το κατάψυχρο χέρι του θανάτου. 
Ποιος είστε λοιπόν;

Ο παπάς ανασήκωσε τότε την κουκούλα του. Τον κοίταξε. 
Ήταν το απαίσιο εκείνο πρόσωπο που την κυνηγούσε από τόσον 
καιρό, εκείνο το δαιμονικό κεφάλι που της είχε φανερωθεί στο 
σπίτι της Φαλουρντέλ πάνω απ’ το λατρευτό κεφάλι του Φοίβου 
της, εκείνο το βλέμμα που το είχε δει για τελευταία φορά να 
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γυαλίζει πλάι σ’ ένα μαχαίρι.
Αυτό το φάντασμα, το πάντα μοιραίο γι’ αυτήν και που από 

δυστυχία σε δυστυχία την έσπρωχνε ως τη θανάτωσή της, την 
ανέσυρε τώρα απ’ το αποκάρωμά της. Της φάνηκε πως ξεσκι-
ζόταν πια εκείνος ο πέπλος που σκέπαζε τη μνήμη της. Όλες οι 
λεπτομέρειες της πένθιμης περιπέτειάς της, απ’ τη νυχτερινή 
σκηνή στη Φαλουρντέλ ως την καταδίκη της στο Τουρνέλ, της 
ξαναήρθαν ταυτόχρονα στο μυαλό, όχι αόριστες και μπερδε-
μένες όπως ίσαμε τότε, αλλά ευδιάκριτες, ωμές, ξεκομμένες, 
παλλόμενες, τρομερές.

Αυτές τις αναμνήσεις τις μισοσβησμένες και σχεδόν εξα-
λειμμένες απ’ την περίσσεια του πόνου, τις ζωντάνεψε τώρα η 
σκοτεινή μορφή που ήταν μπροστά της, όπως το πλησίασμα στη 
φωτιά κάνει να ξεπροβάλουν ολοκάθαρα στο άσπρο χαρτί τα 
αόρατα γράμματα που γράφηκαν με συμπαθητικό μελάνι. Της 
φάνηκαν πως ξανάνοιγαν κι αιμόσταζαν όλες μαζί οι πληγές 
της καρδιάς της.

— Αχ! φώναξε φέρνοντας τα χέρια στα μάτια της, μ’ ένα 
τρεμούλιασμα σπασμωδικό. Είναι ο παπάς!

Έπειτα άφησε να πέσουν τα μπράτσα της ανέλπιδα κι έμεινε 
καθιστή, με το κεφάλι σκυφτό, με τα μάτια στυλωμένα καταγής, 
αμίλητη, εξακολουθώντας να τρέμει.

Ο παπάς την κοίταζε με το βλέμμα ενός γερακιού που τριγύ-
ριζε αρκετή ώρα, κυκλικά απ’ τα ύψη τ’ ουρανού, γύρω σ’ έναν 
φτωχό κορυδαλλό τρυπωμένο μες στα στάχυα, που αρκετή ώρα 
στένευε βουβά τους τρομερούς κύκλους του πετάγματός του, 
κι άξαφνα χιμάει στη λεία του σαν αστραπή και την κρατάει 
σπαρταριστή μες στα νύχια του.

Η κοπέλα μουρμούρισε τώρα πολύ σιγά:
— Τελειώστε πια! Ξεμπερδέψτε! Το τελευταίο χτύπημα!
Κι έχωσε το κεφάλι ανάμεσα στις πλάτες, όπως η προβατίνα 

που καρτερεί το πλήγμα του χασάπη.
— Σου προξενώ, λοιπόν, φρίκη; τη ρώτησε επιτέλους.
Δεν του απάντησε.
Τα χείλη του συσπάστηκαν σαν να χαμογελούσε.
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— Μήπως σου προξενώ φρίκη; την ξαναρώτησε.
— Ναι, του είπε. Ο μπόγιας αναμπαίζει τον κατάδικο. Μή-

νες τώρα με κυνηγάει, με φοβερίζει, μου κόβει το αίμα. Χωρίς 
αυτόν πόσο θα ήμουν ευχαριστημένη, Θεέ μου! Αυτός μ’ έριξε 
σ’ ετούτη την κόλαση! Ω, ουρανέ! Αυτός σκότωσε... ναι, αυτός 
σκότωσε τον Φοίβο μου!

Ξέσπασε τότε σ’ αναφιλητά και ύψωσε τα μάτια της στον 
ιερωμένο:

— Ω, ελεεινέ! Ποιος είστε; Τι σας έκαμα; Γιατί με μισείτε 
τόσο; Αλίμονο! Σε τι σας έφταιξα;

— Σ’ αγαπώ! φώναξε ο παπάς.
Τα δάκρυά της σταμάτησαν απότομα. Τον κοίταξε μ’ ένα 

βλέμμα σαν αποβλακωμένο. Εκείνος είχε γονατίσει και την κοι-
τούσε λαχταριστά με πύρινο βλέμμα.

— Μ’ ακούς; Σ’ αγαπώ! της φώναξε ξανά.
— Τι λογής αγάπη; είπε ριγώντας η δύστυχη.
— Αγάπη ενός κολασμένου! της απάντησε.
Έμειναν κι οι δυο τους αμίλητοι για μερικά λεπτά, συντριμ-

μένοι κάτω απ’ το βάρος των συγκινήσεών τους, εκείνος παρα-
λογισμένος, αυτή σαν ηλίθια.

— Άκου, είπε τέλος ο παπάς ενώ ανακτούσε μια παράξενη 
γαλήνη. Θα τα μάθεις όλα αμέσως. Θα σου πω εκείνα που μόλις 
τόλμησα να ομολογήσω στον εαυτό μου, όταν κρυφοανάκρινα 
τη συνείδησή μου, εκείνες τις βαθιές ώρες της νύχτας όπου 
υπάρχουν τόσα σκοτάδια, ώστε θαρρείς πως δεν μας βλέπει 
πια ο Θεός. Άκου. Πριν σε συναντήσω, κοπέλα μου, ήμουν ευ-
τυχισμένος...

— Κι εγώ! αναστέναξε εκείνη αδύναμα.
— Μη με διακόπτεις... Ναι, ήμουν ευτυχισμένος, πίστευα 

τουλάχιστον πως ήμουν. Ήμουν άσπιλος, είχα την ψυχή μου 
γεμάτη από ένα καθάριο φέγγος. Κανένα κεφάλι δεν υψωνόταν 
πιο περήφανο και ακτινοβόλο απ’ το δικό μου. Οι ιερωμένοι με 
συμβουλεύονταν σχετικά με την αγνότητα, οι δόκτορες σχετικά 
με τη σοφία. Ναι, η επιστήμη ήταν για μένα το παν. Ήταν σαν 
αδελφή μου, και μια αδελφή μού αρκούσε. Μονάχα με την ηλικία 
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μού ήρθαν κι άλλες ιδέες.
»Επανειλημμένα η σάρκα μου είχε ταραχτεί στο πέρασμα 

μιας γυναίκειας φιγούρας. Η δύναμης του αντρικού φύλου και 
του αίματος, που όταν ήμουν άμυαλος έφηβος νόμιζα πως την 
είχα καταπνίξει για πάντα, επανειλημμένα είχε κουνήσει σπα-
σμωδικά την αλυσίδα των βαριών όρκων που με κρατούν δεμένο, 
τον άθλιο, στις κρύες πλάκες του ιερού θυσιαστηρίου. Αλλά η 
νηστεία, η προσευχή, η μελέτη, οι περιορισμοί του μοναστηριού, 
ξανάκαμαν την ψυχή μου κυρίαρχη του σώματος.

»Έπειτα, απόφευγα τις γυναίκες. Εξάλλου, δεν είχα παρά 
ν’ ανοίξω ένα βιβλίο για να διαλυθούν όλοι αυτοί οι ακάθαρτοι 
καπνοί του μυαλού μου, μπροστά στη φωτοβολία της επιστήμης. 
Μέσα σε λίγα λεπτά ένιωθα να φεύγουν μακριά όλα τα κατώτε-
ρα πράγματα της γης και ξαναβρισκόμουν ήρεμος, ευφρόσυνος 
και ατάραχος μπροστά στην αιώνια αλήθεια.

»Όσον καιρό ο δαίμονας δεν μου έστελνε για να με κα-
ταλάβει παρά μόνο αόριστες σκιές γυναικών, που περνούσαν 
σκόρπιες απ’ τα μάτια μου, μες στην εκκλησία, έξω στους δρό-
μους, στα λιβάδια, και ξανάρχονταν αραιά στα όνειρά μου, 
τον νικούσα εύκολα. Αλίμονο! Αν δεν μου έμεινε ως το τέλος η 
νίκη, το φταίξιμο είναι του Θεού που δεν έκανε τον άνθρωπο 
ισοδύναμο με τον δαίμονα. Άκου. Μια μέρα...

Εδώ ο παπάς σταμάτησε κι η φυλακισμένη άκουσε να βγαί-
νουν απ’ το στήθος του αναστεναγμοί σαν να ψυχορραγούσε, 
σαν να του ξερίζωναν κάτι από κει.

Συνέχισε:
— Μια μέρα ήμουν ακουμπισμένος στο παράθυρο του κελιού 

μου... Τι βιβλίο να διάβαζα άραγε; Α, όλ’ αυτά είναι μες στο 
κεφάλι μου σαν ανεμοστρόβιλος. Διάβαζα λοιπόν. Το παράθυρό 
μου αντίκριζε μια πλατεία. Ακούω έναν κρότο από ντέφι και 
μουσική. Με δυσφορία που διακοπτόμουν έτσι στη συλλογή μου, 
κοίταξα προς την πλατεία.

»Εκείνο που είδα, ήταν τόσοι άλλοι σαν εμένα που το ’βλε-
παν, κι όμως δεν ήταν θέαμα καμωμένο γι’ ανθρώπινα μά-
τια. Εκεί, στη μέση του πλακόστρωτου –ήταν μεσημέρι, ο ήλιος 
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μεσουρανίς–, χόρευε ένα πλάσμα. Ένα πλάσμα τόσο ωραίο, 
που ο Θεάνθρωπος θα το προτιμούσε απ’ τη Θεοτόκο και θα 
το διάλεγε για μητέρα του και θα ’θελε να γεννηθεί απ’ αυτή, 
αν βρισκόταν στη ζωή τον καιρό της ενανθρώπισής του.

»Τα μάτια της ήταν μαύρα κι ολόλαμπρα. Στη μέση της 
μαύρης της κόμης, κάμποσες τρίχες που τις διαπερνούσε ο ήλιος 
ξανθόφερναν σαν χρυσές κλωστές. Τα πόδια της δεν ξεχώριζαν 
στην κίνησή τους, σαν τις ακτίνες μιας ρόδας που γυροφέρνει 
γρήγορα. Τριγύρω απ’ το κεφάλι της, στις μαύρες της πλεξίδες, 
είχε μετάλλινους δίσκους που σπιθοβολούσαν στον ήλιο και 
σχημάτιζαν στο μέτωπό της μια κορόνα από άστρα.

»Το φόρεμά της, το διάσπαρτο από πούλιες, λαμποκοπούσε 
γαλαζωπό κι αναδίνοντας χίλια λαμπυρίσματα, σαν νύχτα κα-
λοκαιρινή. Τα ευλύγιστα μελαχρινά της μπράτσα δένονταν και 
λύνονταν γύρω απ’ τη μέση της σαν δυο σάρπες. Η διάπλαση 
του σώματός της είχε απίστευτη ομορφιά. Ω! Τι έκπαγλη φι-
γούρα, που ξεπρόβαλε σαν κάτι φωτεινό, ακόμα και μες στο 
ηλιοφώς!...

»Αλίμονο! Ήσουν εσύ, κοπέλα μου. Θαμπωμένος, μεθυσμένος, 
μαγεμένος, καθόμουν εκεί και σε κοιτούσα. Σε κοιτούσα τόσο, 
που άξαφνα ρίγησα από τρόμο, αισθάνθηκα πως μ’ άδραχνε 
το ριζικό μου.

Ο παπάς, νιώθοντας πλάκωση στο στήθος του, σταμάτησε 
πάλι για λίγες στιγμές. Έπειτα συνέχισε:

— Καθώς ήμουν πια μισογοητευμένος, θέλησα ν’ αρπαχτώ 
από κάπου και να συγκρατηθώ στην πτώση μου. Θυμήθηκα τις 
παγίδες, που μου είχε στήσει ως τότε ο Σατανάς. Το πλάσμα 
που βρισκόταν κάτω από τα μάτια μου είχε εκείνη την υπερ-
φυσική ομορφιά που δεν μπορεί να προέρχεται παρά ή από 
τον ουρανό ή απ’ την κόλαση. Δεν ήταν αυτή μια κοπέλα απλή, 
καμωμένη με λίγο πηλό και φωτισμένη αμυδρά μέσα της απ’ 
την τρεμουλιαστή αχτίδα μιας γυναίκειας ψυχής.

»Ήταν ένας σωστός άγγελος! Αλλά πλασμένος από σκοτά-
δια, από φλόγα κι όχι από φως. Τη στιγμή που συλλογιζόμουν 
αυτά, είδα κοντά σου μια κατσίκα, ένα ζώο του διαβόλου, που 
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με κοίταζε χαμογελώντας. Ο ήλιος του μεσημεριού τού έδειχνε 
τα κέρατα σαν φλογισμένα. Τότε αιστάνθηκα το δόκανο του 
δαίμονα και δεν αμφέβαλα πια πως ερχόσουν απ’ την κόλαση 
και προοριζόσουν για την απώλειά μου. Το πίστευα αυτό.

Στο σημείο τούτο ο παπάς κοίταξε τη φυλακισμένη κατά 
πρόσωπο και πρόσθεσε ψυχρά:

— Το πιστεύω ακόμα. Στο μεταξύ, η γητειά σου επενεργούσε 
απάνω μου λίγο λίγο. Ο χορός σου μου ’φερνε σκοτοδίνη στο 
κεφάλι. Αισθανόμουν τα μυστηριακά μάγια να πιάνουν απάνω 
μου. Καθετί που θα ’πρεπε να γρηγορεί, κοιμότανε μες στην 
ψυχή μου, και όπως αυτοί που ναρκώνονται σκεπασμένοι από 
το χιόνι, έβρισκα ευχαρίστηση να με κυριεύει αυτός ο ύπνος.

»Άξαφνα άρχισες να τραγουδάς. Τι μπορούσα να κάμω, ο 
άμοιρος; Το τραγούδι σου ήταν ακόμα πιο μαγευτικό απ’ τον 
χορό σου. Θέλησα να φύγω. Αδύνατο! Ήμουν καρφωμένος εκεί, 
ριζωμένος στο έδαφος. Μου φαινόταν πως οι πλάκες του δα-
πέδου είχαν ανέβει ως τα γόνατά μου. Έτσι αναγκάστηκα να 
μείνω εκεί ως το τέλος. Τα πόδια μου ήταν σαν από πάγο, το 
κεφάλι μου πυρακτωμένο. Τέλος, με λυπήθηκες ίσως κι έπαψες 
να τραγουδάς, έγινες άφαντη.

»Η ανταύγεια απ’ το θαμπωτικό όραμα, η αντήχηση απ’ τη 
μαγεύτρα μουσική έσβησαν σιγά σιγά στα μάτια και στ’ αυτιά 
μου. Τότε σωριάστηκα σε μια γωνιά του παράθυρου, πιο ξυλια-
σμένος και πιο αδύναμος από ένα άγαλμα που ξεκόλλησε απ’ τη 
βάση του. Με ξύπνησε η καμπάνα του εσπερινού. Σηκώθηκα κι 
έφυγα από κει, μα αλίμονο! Ένιωθα μέσα μου κάτι το πεσμένο 
που δεν μπορούσε να ξαναστηθεί, κάτι το απροσδόκητο που 
δεν μπορούσα να το αποφύγω.

Σταμάτησε πάλι λίγο κι εξακολούθησε:
— Ναι, από κείνη την ημέρα και δώθε έγινα ένας αλλιώτικος 

άνθρωπος που δεν τον γνώριζα ούτ’ εγώ. Θέλησα να βάλω σ’ 
ενέργεια όλα μου τα γιατρικά: το μοναστήρι, το θυσιαστήριο, 
την εργασία, τα βιβλία. Χαμένος κόπος. Ω, τι κούφια ηχεί η 
επιστήμη, όταν σκουντάει απάνω της μ’ απόγνωση ένα κεφάλι 
γεμάτο πάθη!
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»Ξέρεις, κοπέλα μου, τι έβλεπα πάντα στο εξής ανάμεσα 
στο βιβλίο και σ’ εμένα; Εσένα, τη σκιά σου, την εικόνα της 
φωτεινής οπτασίας που είχε περάσει μια μέρα, στο διάστημα, 
μπροστά μου. Αλλ’ αυτή η εικόνα δεν είχε πια το ίδιο χρώμα. 
Ήταν βαριά, πένθιμη, σκοτεινιασμένη, σαν τον μαύρο κύκλο που 
παιδεύει για κάμποσον καιρό την όραση ενός ασυλλόγιστου που 
κοίταξε κατάματα τον ήλιο.

»Μη μπορώντας ν’ απαλλαγώ απ’ αυτό, ακούγοντας πάντα 
εκείνο το τραγούδι σου να βουίζει στο κεφάλι μου, βλέποντας 
πάντα τα πόδια σου να χορεύουν στο ευχολόγιό μου, νιώθοντας 
πάντα τις νύχτες στα όνειρα τις καμπύλες σου να γλιστρούν 
απάνω στη σάρκα μου, θέλησα να σε ξαναδώ, να σ’ αγγίξω, 
να μάθω τι πράγμα ήσουν, να ιδώ αν θα σε ξανάβρισκα όμοια 
με την εικόνα την ιδεατή που είχα διατηρήσει από σένα, να 
συντρίψω ίσως τ’ όνειρό μου απάνω στην πραγματικότητα. 
Οπωσδήποτε έλπιζα πως μια καινούργια εντύπωση θα έσβηνε 
την πρώτη, μια και η πρώτη μού είχε γίνει ανυπόφορη.

»Σε αναζήτησα. Σε ξαναείδα. Συμφορά μου! Όταν σε είδα 
δυο φορές, θέλησα να σε δω χίλιες, θέλησα να σε βλέπω πάντα. 
Τότε –πώς να βασταχτεί κανείς σ’ αυτόν τον κατήφορο του 
πειρασμού;– τότε έπαψα ν’ ανήκω πια στον εαυτό μου. Την 
άλλη άκρη της κλωστής που ο δαίμονας είχε δέσει στα φτερά 
μου, την κομπόδιασε στο πόδι σου.

»Μεταβλήθηκα τότε σε πλάνητα και τριγυριστή σαν κι εσέ-
να. Σε περίμενα κάτω απ’ τους πυλώνες, σε παραμόνευα στη 
γωνία των δρόμων, σε παραφύλαγα απ’ το ύψος του πύργου 
μου. Κάθε βράδυ γυρνούσα στο κατάλυμά μου πιο γητεμένος, 
πιο απελπισμένος, πιο μαγεμένος, πιο εξοφλημένος!

»Ήξερα ποια ήσουν: μια γυφτοπούλα, μια τσιγγάνα, μια 
βοημή, μια κατσιβέλα. Πώς λοιπόν ν’ αμφιβάλω για τα μάγια; 
Άκου. Έλπισα πως μια δίκη θα με γλίτωνε απ’ το γήτεμα. Μια 
μάγισσα είχε κάμει τα ίδια στον Μπρούνο του Άστι.4 Φρόντισε 
να την κάψουν και γιατρεύτηκε. Το ήξερα αυτό. Και θέλησα να 
δοκιμάσω το φάρμακο.

4. Άγιος Μπρούνο ντ’ Άστι, Ιταλός θεολόγος. Πέθανε το 1123.
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»Προσπάθησα στην αρχή να σε αποκλείσω απ’ το προαύλιο 
της Παναγίας των Παρισίων, ελπίζοντας να σε ξεχάσω αν δεν 
ξαναπατούσες εκεί. Εσύ όμως το αψήφησες. Και ξαναήρθες. 
Έπειτα μου ήρθε η ιδέα να σε απαγάγω. Μια νύχτα το επιχείρη-
σα κι αυτό. Ήμαστε δυο. Σε βαστούσαμε κιόλας στα χέρια μας, 
όταν ξεπρόβαλε εκείνος ο άθλιος αξιωματικός. Και σε απελευ-
θέρωσε. Έτσι άρχισε η δυστυχία σου, η δική μου κι η δική του.

»Τέλος, μη ξέροντας πια τι να κάμω και τι ν’ απογίνω, σε κα-
τάγγειλα στο ιεροδικείο. Σκέφτηκα πως θα γιατρευόμουν έτσι, 
όπως ο Μπρούνο του Άστι. Σκέφτηκα ακόμα, μ’ έναν αόριστο 
τρόπο, πως μια δίκη θα σε παρέδινε σ’ εμένα, πως μέσα σε μια 
φυλακή θα σε κρατούσα, θα σ’ είχα στην εξουσία μου, πως δε 
θα μπορούσες να μου ξεφύγεις, πως όπως με είχες τόσον καιρό 
στη διάθεσή σου, θα σ’ είχα κι εγώ στη δική μου.

»Όταν κανείς κάνει ένα κακό, πρέπει να το κάνει πέρα για 
πέρα. Είναι παραφροσύνη να σταματάει κανείς καταμεσής σ’ 
ένα τερατούργημα! Η ακρότητα του εγκλήματος φέρνει πα-
ραληρήματα χαράς. Ένας ιερέας και μια μάγισσα μπορούν να 
χαροκοπήσουν για καλά απάνω στ’ άχερα ενός μπουντρουμιού!

»Λοιπόν, σε κατάγγειλα. Τότε ήταν που σου προκαλούσα 
τρόμο όποτε με συναντούσες. Η πλεκτάνη που σκευωρούσα 
εναντίον σου, η θύελλα που συσσώρευα στο κεφάλι σου, εκδη-
λωνόταν από μέρους μου με απειλές και αστραπές. Ωστόσο, 
δίσταζα ακόμα. Η επιβουλή μου είχε τρομερές πλευρές που μ’ 
έκαναν να οπισθοχωρώ.

»Ίσως να παραιτιόμουν απ’ το σχέδιό μου, ίσως η κατα-
χθόνια σκέψη μου να ξεραινόταν μέσα στο κεφάλι μου χωρίς 
να καρποφορήσει. Πίστευα πως ήταν πάντα στο χέρι μου να 
δώσω συνέχεια ή να σταματήσω τη δίκη. Αλλά κάθε κακό-
βουλη σκέψη είναι αδυσώπητη και θέλει να πραγματοποιηθεί. 
Αλλά εκεί που πίστευα τον εαυτό μου παντοδύναμο, η μοίρα 
ήταν δυνατότερη από μένα. Αλίμονο! Αυτή σ’ άρπαξε και σε 
παρέδωσε στους αρμούς του τρομερού μηχανήματος που είχα 
ύπουλα κατασκευάσει.

»Άκου. Φτάνω στο τέλος πια. Μια μέρα –μιαν άλλη λιόλουστη 
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μέρα– είδα να περνάει μπροστά μου ένας άντρας, που γελούσε 
και που στα μάτια του γυάλιζε η λαγνεία. Ανάθεμα! Τον πήρα 
κατά πόδι. Τα παρακάτω τα ξέρεις.

Ο παπάς σώπασε. Η κοπέλα δεν μπόρεσε να βρει τίποτ’ 
άλλο απ’ αυτό:

— Αχ, Φοίβο μου!
— Όχι αυτό το όνομα! φώναξε ο παπάς αρπάζοντάς την βίαια 

απ’ το μπράτσο. Μην ξεστομίζεις αυτό το όνομα! Ω, συμφορά 
μας, απ’ αυτό το όνομα καταστραφήκαμε! Ή μάλλον κατα-
στρέψαμε ο ένας τον άλλον, απ’ το παιγνίδι το αξεδιάλυτο της 
μοίρας!

»Υποφέρεις, δεν είν’ έτσι; Κρυώνεις, σε τυφλώνει το σκοτάδι, 
σε περικλείνει το μπουντρούμι. Αλλά ίσως έχεις κάποιο φως 
μέσα σου, έστω και την παιδιάστικη αγάπη γι’ αυτό το κούφιο 
φως μέσα σου, έστω και την παιδιάστικη αγάπη γι’ αυτόν τον 
κούφιο άνθρωπο που έπαιζε με την καρδιά σου! Ενώ εγώ έχω 
μέσα μου το μπουντρούμι, έχω μέσα μου τον χειμώνα, τον πάγο, 
την απελπισία, έχω στην ψυχή μου τη νύχτα.

»Ξέρεις τι υπέφερα; Παρακολούθησα τη δίκη σου. Καθόμουν 
στον πάγκο των ιεροδικαστών. Μάλιστα, κάτω από μια ιερατική 
κουκούλα κρύβονταν οι μορφασμοί ενός κολασμένου. Όταν σ’ 
έφεραν, ήμουν εκεί. Ήμουν εκεί, όταν σε ανάκριναν. Έπεσες σε 
λυκοφωλιά!

»Ήταν δικό μου το έγκλημα, δική μου η κρεμάλα που έβλεπα 
να στήνεται αργά από πάνω σου. Σε κάθε μάρτυρα, σε κάθε 
απόδειξη, σε κάθε κατηγορία, ήμουν εκεί. Μπόρεσα και μέτρησα 
κάθε βήμα σου στον δρόμο τον βασανισμένο. Ήμουν εκεί κι όταν 
εκείνο το άγριο θεριό... Α, δεν είχα προβλέψει το μαρτύριό σου!

»Άκου. Σε ακολούθησα στον θάλαμο της οδύνης. Είδα να 
σε ξεντύνουν και να τυραννιέσαι μισόγυμνη κάτω απ’ τα χέρια 
τ’ άτιμα του βασανιστή. Είδα το πόδι σου, αυτό το πόδι όπου 
λαχταρούσα για ένα βασίλειο ν’ αποθέσω ένα φιλί και να πε-
θάνω, αυτό το πόδι κάτω απ’ το οποίο θα ’νιωθα αγαλλίαση αν 
γινόταν συντρίμμια το κεφάλι μου. Το είδα να περισφίγγεται 
στο απαίσιο εκείνο υπόδημα, που μεταβάλλει τα μέλη ενός 
ζωντανού όντος σ’ αιμόφυρτο πολτό.
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»Δυστυχία μου! Ενώ τα έβλεπα όλ’ αυτά, κάτω απ’ το ράσο 
μου είχα ένα μαχαίρι που το ’τριβα στο στήθος μου. Με το 
ξεφωνητό που έβγαλες, το έμπηξα μέσα στο στήθος μου. Στο 
δεύτερο ξεφωνητό, ήταν σαν να μου μπήκε στην καρδιά! Κοίτα! 
Θαρρώ πως ακόμα είναι ματωμένο.

Άνοιξε το ρούχο του. Πραγματικά, το στήθος του ήταν ξε-
σκισμένο σαν από νύχια τίγρης, και στο πλευρό του είχε μια 
φαρδιά πληγή που δεν είχε καλοκλείσει.

Η φυλακισμένη οπισθοχώρησε έντρομη.
— Ω, λυπήσου με, κοπέλα μου! είπε ο παπάς. Νομίζεις τον 

εαυτό σου δυστυχισμένο. Αλίμονο, αλίμονο! Δεν ξέρεις τι σημαί-
νει δυστυχία! Ω, ν’ αγαπάς μια γυναίκα! Να είσαι καλόγερος! 
Να προκαλείς το μίσος! Να την αγαπάς με όλη την παραφορά 
της ψυχής σου, να αισθάνεσαι πως για το παραμικρό χαμόγελό 
της θα έδινες το αίμα σου, τα σωθικά σου, την υπόληψή σου, τη 
σωτηρία της ψυχής σου, αυτή τη ζωή και την άλλη! Να λυπάσαι 
που δεν είσαι βασιλιάς, φωστήρας, αυτοκράτορας, αρχάγγελος, 
Θεός, για να έχει έτσι έναν τρανότερο σκλάβο αυτή, κάτω απ’ 
τα πόδια της! Να την περιβάλλεις νύχτα-μέρα με τα όνειρα και 
με τους λογισμούς σου! Και να τη βλέπεις ερωτευμένη με τη 
στολή ενός γαλονά! Κι εσύ να μην έχεις να της προσφέρεις παρά 
ένα παπαδίστικο παλιόρασο, που το φοβάται και το αηδιάζει!

»Να παραστέκεις με τη ζήλια και τη λύσσα σου, ενώ αυτή 
σκορπολογάει τους θησαυρούς της αγάπης και της ομορφιάς 
της σ’ έναν άθλιο κι ηλίθιο φαφλατά! Να βλέπεις αυτό το σώμα 
που σε φλογίζουν οι καμπύλες του, αυτόν τον κόρφο τον τόσο 
απαλό, αυτή τη σάρκα να σπαρταράει και να κοκκινίζει κάτω 
απ’ τα φιλία ενός άλλου! Ω, ουρανοί! Ν’ αγαπάς το πόδι της, το 
μπράτσο της, τον ώμο της, να συλλογιέσαι τις γαλάζιες της φλέ-
βες, τη μελαχρινή της επιδερμίδα, σε σημείο που να σφαδάζεις 
νύχτες ολόκληρες στο δάπεδο του κελιού σου, και να βλέπεις 
όλ’ αυτά τα χάδια που ονειρεύτηκες γι’ αυτή, να καταλήγουν, 
πού; –στο μαρτύριο! Να βλέπεις πως δεν κατάφερες παρά να 
την ξαπλώσεις στο πέτσινο κρεβάτι των βασανιστηρίων! Ω, αυτές 
είναι σωστές τανάλιες πυρωμένες στη φωτιά της κόλασης! Ω, 
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καλότυχος εκείνος που τον πριονίζουν ανάμεσα σε δυο σανίδες 
και τον διαμελίζουν με τέσσερα άλογα!

»Ξέρεις τι μαρτύριο είναι, νύχτες ατέλειωτες, να κοχλάζουν 
οι αρτηρίες σου, να πλαντάζει η καρδιά σου, να κοντεύει ν’ 
ανοίξει το κεφάλι σου, να δαγκώνεις με τα δόντια τα χέρια 
σου; Βασανιστές αλύπητοι που σε γυρνούν και σε ματαγυρνούν 
ακατάπαυστα, σαν απάνω σ’ αναμμένη σχάρα, γύρω από μιαν 
έμμονη ιδέα αγάπης, ζήλιας και απελπισίας! Έλεος, κοπέλα μου! 
Κάμε λίγο νισάφι! Λίγη στάχτη απάνω σ’ αυτή την ανθρακιά! 
Σφούγγισε, σ’ εξορκίζω, τον ιδρώτα που τρέχει χοντρές σταγόνες 
απ’ το μέτωπό μου! Βασάνιζέ με με το ένα χέρι, αλλά χάιδευέ 
με με τ’ άλλο! Έλεος, κοπέλα μου, Λυπήσου με!

Ο παπάς κυλιόταν στο νερό του δαπέδου και σφυροκοπού-
σε το κρανίο του στις γωνιές των σκαλοπατιών. Η κοπέλα τον 
άκουγε, τον κοιτούσε. Όταν αυτός σώπασε, εξαντλημένος κι 
ασθμαίνοντας, εκείνη ξαναείπε χαμηλόφωνα:

— Aχ, Φοίβο μου!
Ο παπάς σύρθηκε προς αυτήν στα δυο του γόνατα.
— Σε ικετεύω, της φώναξε, αν έχεις σπλάχνα, μη μ’ αποδιώ-

χνεις! Ω, σ’ αγαπώ! Είμαι ένας απόκληρος! Όταν λες αυτό τ’ 
όνομα, δυστυχισμένη, είναι σαν ν’ αλέθεις στα δόντια σου όλες τις 
ίνες της καρδιάς μου! Έλεος! Αν έρχεσαι απ’ την κόλαση, έρχομαι 
κι εγώ μαζί σου. Έκαμα το παν για να μου αξίζει. Η κόλαση όπου 
θα ’σαι συ, θα ’ναι ο παράδεισός μου. Η θέα σου μου είναι πιο 
ζηλευτή από τη θέα του Θεού. Ω, πες μου! Δε με θέλεις λοιπόν; 
Την ημέρα που μια γυναίκα θ’ αποδιώξει έναν τέτοιον έρωτα, θα 
πιστέψω πως αναποδογυρίζουν τα βουνά. Ω, αν ήθελες!...

»Ω, πόσο ευτυχισμένοι μπορούσαμε να ’μαστε! Θα φεύγα-
με –θα σε βοηθούσα να φύγεις από δω– θα πηγαίναμε κάπου 
αλλού, θα γυρεύαμε ένα μέρος στη γη που να ’χει τον περισ-
σότερο ήλιο, τα περισσότερα δέντρα, τον πιο γαλάζιο ουρανό. 
Θ’ αγαπιόμαστε, θα συγχωνεύαμε τις ψυχές μας, τη μια με 
την άλλη, και θα ’χαμε μια τόσο άσβηστη δίψα ο ένας για τον 
άλλον, ώστε να ξεδιψούσαμε αντάμα κι αδιάκοπα στην κούπα 
της αστείρευτης αγάπης.
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Εκείνη τον έκοψε στη μέση μ’ ένα γέλιο τρομερό και διάτορο:
— Mα, για δέστε, πάτερ μου! Έχετε αίμα στα νύχια σας!
Ο παπάς έμεινε για μερικές στιγμές άναυδος, με τα μάτια 

στυλωμένα στο χέρι του.
— Ε, λοιπόν, ναι! είπε τέλος με μια παράξενη ηρεμία. Πρό-

σβαλέ με, ανάμπαιξέ με, εξευτέλισέ με! Μα έλα, έλα μαζί μου! 
Πρέπει να βιαστούμε. Πρόκειται γι’ αύριο, σου λέω. Η κρεμάλα 
της Γρέβης –καταλαβαίνεις;– είναι πάντα στημένη. Είναι φριχτό 
να σε βλέπω να σε πάνε μέσα σ’ εκείνη την καρότσα! Έλεος! 
Ποτέ δεν αιστάνθηκα όπως τώρα σε τι βαθμό σ’ αγαπάω. Ακο-
λούθα με! Θα έχεις τον καιρό να μ’ αγαπήσεις, αφού πρώτα 
σε σώσω. Μπορείς και να με μισήσεις όσον καιρό θέλεις. Έλα, 
όμως. Αύριο... αύριο... η κρεμάλα... η εκτέλεσή σου! Ω, φύγε 
μαζί μου! Λυπήσου με!

Την έπιασε απ’ το χέρι, ήταν αλλοπαρμένος, θέλησε να την 
τραβήξει.

Εκείνη στύλωσε τα μάτια της απάνω του.
— Τι απόγινε ο Φοίβος μου;
— Α! είπε ο παπάς αμολώντας το μπράτσο της. Είσαι άπονη!
— Τι απόγινε ο Φοίβος μου; του ξανάπε ψυχρά.
— Πέθανε! κραύγασε ο παπάς.
— Πέθανε! είπε εκείνη, πάντα παγερή κι ασάλευτη. Τι μου 

μιλάτε τότε για ζωή;
Εκείνος δεν την άκουγε.
— Ω, ναι! είπε σαν να μιλούσε στον εαυτό του. Πρέπει να 

’ναι πεθαμένος. Η λεπίδα μπήκε βαθιά. Πιστεύω η αιχμή της 
να έφτασε στην καρδιά του. Ναι, ένιωθα να ζω ίσαμε την άκρη 
του μαχαιριού!

Τότε η κοπέλα ρίχτηκε απάνω του σαν τίγρη αγριεμένη και 
τον έσπρωξε στα σκαλοπάτια με μια υπερφυσική δύναμη:

— Φύγε, τέρας! Φύγε, φονιά! Άσε με να πεθάνω! Το αίμα 
των δυονώ μας να σου αφήσει στο μέτωπο μια κηλίδα αιώνια! 
Να γίνω δική σου, παπά; Ποτέ! Ποτέ! Τίποτε δε θα μας ενώσει, 
ούτε κι η κόλαση! Φύγε, καταραμένε! Ποτέ!

Ο παπάς είχε σκοντάψει στη σκάλα. Ξέμπλεξε σιωπηλός τα 
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πόδια του απ’ τις δίπλες του ράσου του, ξαναπήρε το φανάρι 
του κι άρχισε ν’ ανεβαίνει αργά τα σκαλοπάτια που οδηγούσαν 
στην πόρτα. Ξανάνοιξε την πόρτα και βγήκε.

Άξαφνα η κοπέλα είδε να ξεπροβάλλει το κεφάλι του: είχε 
μια τρομερή έκφραση. Και της φώναξε σ’ έναν τόνο λύσσας 
και απελπισίας:

— Σου λέω πως πέθανε!
Εκείνη έπεσε μπρούμυτα, καταγής. Και δεν ακουγόταν πια 

άλλος κρότος μέσα στο μπουντρούμι απ’ τον λυπητερό ήχο της 
σταγόνας του νερού, που αντιχτυπούσε στη λούτσα, μες στα 
σκοτεινά.

J



5
Η ΜΑΝΑ

Σ
τον κοσμο, δεν πιστευω να υπαρχει τίποτα πιο χαρωπό 
απ’ τις ιδέες που ξυπνάει στην καρδιά μιας μητέρας 
το κοίταγμα του μικρού παπουτσιού του παιδιού της. 
Προπάντων αν αυτό είναι παπούτσι γιορτινό, κυρια-

κάτικο, βαφτιστικό, παπούτσι κεντημένο ως και τη σόλα του, 
παπούτσι με το οποίο το παιδί δεν έκαμε ακόμα ούτ’ ένα βήμα. 
Αυτό το παπούτσι είναι τόσο χαριτωμένο και μικρούλικο, του 
είναι τόσο αδύνατο να περπατάει, που η μητέρα θαρρεί πως 
βλέπει το ίδιο το παιδί της.

Του χαμογελά, το φιλεί, του μιλά. Αναρωτιέται αν μπορεί 
πραγματικά ένα πόδι να είναι τόσο μικρό. Κι αν το παιδί λείπει, 
αρκεί τ’ όμορφο παπούτσι να της ξαναφέρει στα μάτια το γλυκό 
κι αδύναμο πλάσμα. Θαρρεί πως το βλέπει, το βλέπει ολάκερο, 
ζωντανό, χαρωπό, με τα ντελικάτα του χέρια, με το στρογγυλό 
του κεφαλάκι, με τ’ αγνά του χείλη, με τα γαλήνια μάτια του, 
που τ’ ασπράδι τους είναι γαλάζιο.

Αν είναι χειμώνας, είν’ εκεί, μπουσουλάει στο χαλί, σκαλώ-
νει με κόπο σ’ ένα σκαμνί, κι η μητέρα τρέμει μην πάει κοντά 
στη φωτιά. Αν είναι καλοκαίρι, σέρνεται έξω στην αυλή, στο 
περιβόλι, ξεριζώνει χορτάρια ανάμεσα απ’ τις πλάκες, κοιτά-
ει μ’ αφέλεια τα μεγάλα σκυλιά, τα μεγάλα άλογα, χωρίς να 
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φοβάται, παίζει με τα κοχύλια, με τα λουλούδια, κι αναγκάζει 
τον περιβολάρη να γκρινιάζει, καθώς πετάει άμμο μέσα στις 
βραγιές και χώμα στις αλέες.

Όλα γελούν, όλα λάμπουν, όλα παίζουν γύρω του όπως αυτό, 
ως την πνοή του αέρα και την αχτίδα του ήλιου που τρεμοπαί-
ζουν αντάμα στις άταχτες μπούκλες των μαλλιών του. Όλ’ αυτά 
τα θυμίζει στη μητέρα το παπούτσι και της λιώνει την καρδιά, 
όπως ένα κερί στη φωτιά.

Μα όταν το παιδί δεν υπάρχει, αυτές οι χίλιες εικόνες χαράς, 
θελγήτρου, τρυφερότητας που συνάζονται γύρω απ’ το μικρό 
παπούτσι, μεταβάλλονται σε ισάριθμα φρικτά πράγματα. Το 
όμορφο κεντημένο παπούτσι δεν είναι πια παρά ένα όργανο 
βασανισμού που αλέθει αιώνια την καρδιά της μητέρας. Δονεί-
ται πάντα η ίδια ίνα, η πιο βαθιά κι ευαίσθητη ίνα. Μα αντί να 
τη χαϊδεύει ένας άγγελος, όπως πριν, τώρα την κεντάει ένας 
δαίμονας.

Ένα πρωί, ενώ ο μαγιάτικος ήλιος υψωνόταν σ’ έναν από 
τους βαθυγάλαζους εκείνους ουρανούς όπου ο Γκαρόφαλο5 
τοποθετούσε κατά προτίμηση τις αποκαθηλώσεις του, η έγκλει-
στη του Πύργου του Ρολάνδου άκουσε έναν κρότο από τροχούς, 
άλογα και σιδερικά στην πλατεία της Γρέβης. Μισοξύπνησε, 
έδεσε τις πλεξούδες γύρω απ’ τ’ αυτιά της για να μην ακούει 
και ξανάρχισε να κοιτάει γονατιστή το άψυχο αντικείμενο που 
λάτρευε έτσι εδώ και δεκαπέντε χρόνια.

Το παπούτσι αυτό, καθώς είπαμε, ήταν γι’ αυτήν το σύμπαν. 
Μέσα σ’ αυτό ήταν κλεισμένος ο λογισμός της και δε θα ’βγαινε 
πια από κει παρά με τον θάνατο. Μονάχα το σκοτεινό κοίλωμα 
του Πύργου του Ρολάνδου ήξερε τι πικρές κατάρες, τι συγκινη-
τικά μοιρολόγια, τι παρακάλια κι αναφιλητά είχε στείλει στα 
ουράνια εξαιτίας αυτού του χαριτωμένου αθύρματος, που ήταν 
φτιαγμένο από τριανταφυλλί μεταξωτό. Ποτέ άλλοτε δεν είχε 
ξεχυθεί τόση απελπισία για ένα πράγμα πιο θελκτικό και ωραίο.

5. Γκαρόφαλο: ο Ιταλός ζωγράφος Μπενβενούτο Τίζι (1481-1559). Η «Απο-
καθήλωσή» του σώζεται στο Μιλάνο.



Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ - ΒΙΒΛΙΟ ΟΓΔΟΟ 485

Εκείνο το πρωί φαινόταν πως ο πόνος της ξεπηδούσε πιο 
βέβαιος από τις άλλες φορές κι ακουγόταν απ’ έξω να σκούζει, 
με φωνή δυνατή και μονότονη που έθλιβε την καρδιά.

— Ω, κόρη μου, κόρη μου! έλεγε. Άμοιρη, ακριβή μου παι-
δούλα! Δε θα σε ξαναδώ πια. Τελείωσε! Μου φαίνεται πάντα 
σαν να ’γινε χτες! Θεέ μου, Θεέ μου! Αφού μου την πήρες τόσο 
γρήγορα, δεν έπρεπε να μου τη δώσεις καθόλου. Δεν ξέρεις 
λοιπόν πως τα παιδιά μας βαστούν απ’ την κοιλιά μας και πως 
μια μητέρα που έχασε το παιδί της δεν πιστεύει πια στον Θεό; 

»Αχ, η κακόσουρτη, πώς βγήκα έξω εκείνη την ημέρα; Με-
γαλοδύναμε! Για να μου την πάρεις έτσι, φαίνεται πως δε με 
κοίταξες ποτέ μαζί της, όταν τη ζέσταινα ολόχαρη στη φωτιά 
μου, όταν μου χαμογελούσε βυζαίνοντας, όταν ανέβαζα τα μικρά 
της πόδια στο στήθος μου ίσαμε τα χείλη. Ω, αν το είχες ιδεί 
αυτό, Θεέ μου, θα λυπόσουν τη χαρά μου, δε θ’ αφαιρούσες τη 
μόνη αγάπη που έμεινε στην καρδιά μου! Ήμουν, λοιπόν, μια 
τόσο άθλια ύπαρξη, Πλάστη μου, για να μη με κοιτάξεις καθόλου 
πριν με καταδικάσεις;

»Οϊμέ, οϊμένα! Να το παπούτσι! Πού είναι το πόδι; Πού εί-
ναι τ’ άλλα; Πού είναι το παιδί; Κόρη μου! Κόρη μου! Τι να σ’ 
έκαναν; Πλάστη, δώσ’ μου την πίσω. Τα γόνατά μου ξεπετσιά-
στηκαν δεκαπέντε χρόνια τώρα να σε παρακαλούν, Θεέ μου! 
Μήπως δεν είναι αρκετά; Δώσ’ μου την πίσω για μια μέρα, για 
μια ώρα, για ένα λεπτό, μόνο για ένα λεπτό, Πλάστη! Κι έπειτα 
ρίξε με στα τάρταρα για την αιωνιότητα!

»Ω, αν ήξερα πού κρέμεται μια άκρη απ’ το θεϊκό σου φό-
ρεμα, θα πιανόμουν με τα δυο χέρια μου απ’ αυτό και τότε θα 
έπρεπε να μου δώσεις πίσω το παιδί μου! Αυτό το ωραίο μικρό 
παπούτσι δεν σε συγκινεί, Πλάστη; Μπορείς να καταδικάσεις 
μια φτωχή μητέρα σ’ αυτό το μαρτύριο των δεκαπέντε χρόνων;

»Παναγιά μου! Καλή μου Παναγιά! Τον δικό μου Χριστούλη 
μού τον πήραν, μου τον έκλεψαν, τον κομμάτιασαν μέσα στα 
ρείκια, ήπιαν το αίμα του, ροκάνισαν τα κόκαλά του! Καλή 
μου Παναγιά, λυπήσου με! Την κόρη μου, θέλω την κόρη μου! 
Τι μου φελάει εμένα αν βρίσκεται στον παράδεισο; Δεν θέλω 
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τ’ αγγελούδι σου, θέλω το παιδί μου! Είμαι μια λιόντισσα και 
θέλω το λιονταράκι μου!

»Ω, θα στριφογυρνώ καταγής, και θα χτυπώ το μέτωπό μου 
στις πέτρες, και θα βασανίζομαι, και θα σε καταραστώ, Πλάστη, 
αν βαστάς πάντα το παιδί μου! Βλέπεις καλά, Πλάστη, πώς έχω 
καταδαγκωμένα τα χέρια μου! Δεν με πονάει καθόλου ο Πανά-
γαθος; Ω, ας μην μου δίνουν τίποτ’ άλλο από αλάτι και μαύρο 
ψωμί, αρκεί να ’χω την κόρη μου και να με ζεσταίνει σαν ήλιος!

»Αλίμονο! Θεέ μου και Πλάστη μου, είμαι μια πρόστυχη 
αμαρτωλή. Αλλά η κόρη μου μ’ έκανε θεοφοβούμενη. Έγινα 
πολύ θρήσκα εξαιτίας εκείνης. Και σ’ έβλεπα μέσ’ απ’ το χα-
μόγελό της όπως μέσ’ από μια χαραμάδα ουρανού. Ω, ας μπο-
ρούσα μόνο μια φορά, ακόμα μια φορά, να φορέσω αυτό το 
παπούτσι στο ωραίο τριανταφυλλί ποδαράκι της, κι ας πέθαινα, 
Παναγιά μου, ευλογώντας σε!

»Δεκαπέντε χρόνια! Θα ’ταν μεγάλη τώρα! Δυστυχισμένη 
μικρούλα! Πώς! Είναι αλήθεια, λοιπόν, δεν πρόκειται να την ξα-
ναδώ, ούτε και στον ουρανό; Γιατί εγώ δε θα πάω, βέβαια, εκεί. 
Ω, τι κακοριζικιά! Να συλλογιέμαι πως έχω εδώ το παπουτσάκι 
της, κι αυτό είν’ όλο!

Η δυστυχισμένη είχε πέσει απάνω στο παπούτσι, παρηγο-
ριά κι απελπισία της εδώ και τόσα χρόνια, και τα σπλάχνα της 
ξεσκίζονταν στ’ αναφιλητά όπως την πρώτη μέρα. Γιατί μια 
μητέρα που έχασε το παιδί της, είναι πάντα σαν την πρώτη 
μέρα. Ένας τέτοιος πόνος δεν παλιώνει. Τα ρούχα του πένθους 
μπορούν να τριφτούν και ν’ ασπρίσουν· η καρδιά μένει μαύρη.

Εκείνη τη στιγμή, δροσερές και χαρούμενες φωνές παιδιών 
πέρασαν μπρος απ’ το κελί. Κάθε φορά που έπεφταν στα μάτια 
ή στην ακοή της παιδιά, η άμοιρη μητέρα ριχνόταν στη σκοτεινό-
τερη γωνιά του μνημουριού της, θαρρείς και γύρευε να χώσει το 
κεφάλι της μες στο ντουβάρι για να μην τ’ ακούει. Απεναντίας, 
εκείνη τη φορά, ορθώθηκε απότομα κι ακροάστηκε αχόρταγα. 
Ένα από τ’ αγοράκια είχε πει:

— Σήμερα θα κρεμάσουν μια γύφτισσα.
Με το αιφνίδιο ξεπέταγμα της αράχνης που είδαμε να 
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ρίχνεται απάνω σε μια μύγα μόλις σάλεψε το δίχτυ της, η γυ-
ναίκα έτρεξε στον φεγγίτη της, που αντίκριζε, όπως ξέρουμε, 
στην πλατεία Γρέβης. Αληθινά, μια σκάλα ήταν στημένη κοντά 
στη μόνιμη αγχόνη και ο δήμιος καταγινόταν να σιάξει τις αλυ-
σίδες τις σκουριασμένες απ’ τη βροχή. Ολόγυρα ήταν κάμποσος 
κόσμος.

Το γελαστό τσούρμο των παιδιών είχε κιόλας απομακρυνθεί. 
Η έγκλειστη αναζήτησε με το βλέμμα της έναν διαβάτη για να 
ρωτήσει. Αντιλήφθηκε, δίπλα απ’ το κελί της, έναν ιερέα που 
έκανε πως διάβαζε στο δημόσιο ευχολόγιο, μα που καταγινόταν 
λιγότερο με το σιδερόφραχτο κατεβατό και περισσότερο με την 
αγχόνη, όπου έριχνε κάθε τόσο ένα σκοτεινό και άγριο βλέμμα. 
Αναγνώρισε τον αρχιδιάκο της Ζοζά, έναν άγιο άνθρωπο.

— Πάτερ μου, τον ρώτησε, ποιον θα κρεμάσουν εδώ;
O παπάς την κοίταξε και δεν αποκρίθηκε. Εκείνη ξαναρώ-

τησε. Και τότε της είπε:
— Δεν ξέρω.
— Ήταν εδώ κάτι παιδιά που λέγαν για μια γύφτισσα, ξα-

ναείπε η ερημίτισσα.
— Νομίζω ναι, είπε ο παπάς.
Τότε η Πασχαλιά η Πανώρια ξέσπασε σ’ ένα γέλιο ύαινας.
— Αδελφή, ρώτησε ο αρχιδιάκος, τόσο πολύ μισείς τις τσιγ-

γάνες;
— Αν τις μισώ; αναφώνησε η ερημίτισσα. Είναι στρίγγλες, 

κλέφτρες παιδιών! Μου κατασπάραξαν την κορούλα μου, το 
παιδί μου, το μοναχοπαίδι μου! Δεν έχω πια σπλάχνα. Μου τα 
’φαγαν αυτές!

Ήταν τρομαχτική. Ο παπάς την κοίταξε ψυχρά.
— Υπάρχει ανάμεσά τους μια που τη μισώ πιο πολύ και που 

την καταράστηκα, είπε η ερημίτισσα. Είναι μια νέα, στην ηλικία 
που θα είχε και η κόρη μου, αν δεν την είχε φάει η μητέρα της. 
Κάθε φορά που η μικρή αυτή οχιά περνάει μπρος απ’ το κελί 
μου, γίνομαι άνω κάτω!

— Ε λοιπόν, χαίρου, αδελφή μου! είπε ο παπάς, παγερός, 
σαν άγαλμα επιτάφιο. Αυτήν ίσα ίσα θα ιδείς τώρα να πεθαίνει.
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Κρέμασε το κεφάλι στο στήθος του κι απομακρύνθηκε αργά.
Η ερημίτισσα ένωσε τα χέρια της όλο χαρά:
— Της το είχα φωνάξει εγώ πως θ’ ανέβαινε στην κρεμάλα! 

Ευχαριστώ, πάτερ μου! κραύγασε.
Κι άρχισε να περπατάει με μεγάλα βήματα μπρος στο κι-

γκλίδωμα του φεγγίτη, αναμαλλιάρα, με μάτια φλογισμένα, 
σκουντώντας με τον ώμο της στον τοίχο, με το άγριο ύφος μιας 
λύκαινας σε κλουβί, που πεινάει από καιρό και που νιώθει να 
ζυγώνει η ώρα του γεύματός της.

J



6
ΤΡΕΙΣ ΑΝΤΡΙΚΕΣ ΚΑΡΔΙΕΣ  

ΠΛΑΣΜΕΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ

Ο Φοιβοσ, ωστοσο, δεν ειχε πεθάνει, αυτού του είδους οι 
άντρες είναι γερά κόκαλα. Όταν ο έκτακτος βασιλι-
κός πληρεξούσιος Φίλιππος Λελιέ είχε πει στη φτωχή 
Εσμεράλδα «ψυχομαχάει», το είπε κατά λάθος ή για 

γούστο. Όταν ο αρχιδιάκος ξαναείπε στην καταδικασμένη «εί-
ναι νεκρός», η αλήθεια είναι πως δεν ήξερε τίποτε, μα πως το 
πίστευε, υπολόγιζε σ’ αυτό, δεν αμφέβαλε σχετικά, το έλπιζε 
πολύ. Θα του ήταν πάρα πολύ σκληρό να φέρει στη γυναίκα 
που αγαπούσε καλά μαντάτα για τον αντίζηλό του. Το ίδιο θα 
έκανε κάθε άντρας στη θέση του.

Όχι πως το τραύμα του Φοίβου δεν ήταν σοβαρό, μα ήταν λι-
γότερο απ’ όσο ήθελε ο αρχιδιάκος. Ο σπετσέρης, όπου τον είχαν 
κουβαλήσει από τη πρώτη στιγμή οι στρατιώτες της περιπόλου, 
φοβόταν μιαν ολόκληρη βδομάδα για τη ζωή του, και μάλιστα 
του το είχε πει λατινικά. Ωστόσο, τα νιάτα πήραν απάνω τους. 
Και, πράγμα που συμβαίνει συχνά, παρά τις προγνώσεις και τις 
διαγνώσεις, η φύση θέλησε να σώσει τον άρρωστο, σε πείσμα 
του γιατρού.

Ενώ κειτόταν ακόμα στο κρεβάτι του σπετσέρη, είχε υποστεί 
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την πρώτη εξέταση εκ μέρους του Φιλίππου Λελιέ και των 
ανακριτών του ιεροδικείου, πράγμα που τον είχε στενοχωρήσει 
πολύ. Έτσι, ένα ωραίο πρωί, νιώθοντας τον εαυτό του καλύτερα, 
άφησε τα χρυσά του σπιρούνια για πληρωμή στον σπετσέρη, 
και το ’σκασε.

Αυτό, εξάλλου, δεν έφερε καμιά διαταραχή στην πορεία της 
υπόθεσης. Η δικαιοσύνη της τότε εποχής ελάχιστα νοιαζόταν για 
τη διαφώτιση και το ξεκαθάρισμα μιας δίκης στο δικαστήριο. 
Φτάνει να κρεμιόταν ο κατηγορούμενος, αυτό ήταν το μόνο που 
τους χρειαζόταν. Λοιπόν, οι δικαστές είχαν αρκετά τεκμήρια 
κατά της Εσμεράλδας. Πίστευαν πως ο Φοίβος πέθανε, κι αυτό 
ήταν όλο.

Ο Φοίβος, από μέρος του, δεν είχε δραπετεύσει μακριά. Πήγε 
απλούστατα να συναντήσει τον λόχο του, που ήταν φρουρά στο 
Κε-αν-Μπρι, στη Νήσο της Γαλλίας, μερικούς σταθμούς έξω 
απ’ το Παρίσι.

Στο κάτω της γραφής, δεν είχε καμιά διάθεση να παρουσι-
αστεί προσωπικά σ’ αυτήν τη δίκη. Είχε την αόριστη υποψία 
πως θα ’κανε εκεί γελοία εντύπωση. Κατά βάθος, δεν καλοήξερε 
τι να σκεφτεί γι’ αυτήν την υπόθεση. Γεμάτος ανευλάβεια και 
δεισιδαιμονία, όπως κάθε στρατιωτικός που είναι μόνο στρα-
τιωτικός, όταν αναρωτιόταν γι’ αυτήν την περιπέτεια, δεν ήταν 
σίγουρος ούτε για την κατσίκα, ούτε για τον παράξενο τρόπο 
που συναντήθηκε με την Εσμεράλδα, ούτε για τις εξίσου παρά-
δοξες συνθήκες κάτω απ’ τις οποίες αυτή τον άφησε να μαντέψει 
τον έρωτά της, ούτε για την τσιγγάνικη ιδιότητά της, ούτε τέλος 
για τον σκουντούφλη καλόγερο.

Μέσα σ’ όλη αυτή την ιστορία έβλεπε πολλή μαγεία παρά 
αγάπη, έβλεπε πιθανότατα μια μάγισσα, ίσως και τον ίδιο τον 
διάβολο. Τέλος, έβλεπε ένα δράμα ή, για να μιλήσουμε τη γλώσ-
σα της εποχής, ένα μυστήριο πολύ δυσάρεστο, όπου αυτός έπαι-
ζε έναν πολύ αδέξιο ρόλο, κάτι σαν τον ρόλο της φάπας και της 
κοροϊδίας. Ο λοχαγός ήταν καταισχυμένος. Δοκίμαζε το είδος 
εκείνο της ντροπής που το καθόρισε αριστοτεχνικά ο Λαφονταίν:

«Ντροπιάστηκε σαν αλεπού πιασμένη από μια κότα».
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Εξάλλου, είχε την ελπίδα πως η υπόθεση δεν θα διασαλπι-
ζότανε, πως αν έλειπε ο ίδιος, μόλις θα προφερόταν τ’ όνομά 
του, οπωσδήποτε δε θ’ αντηχούσε παραέξω απ’ τη δικάσιμο 
του Τουρνέλ. Και σ’ αυτό δεν ξεγελιόταν καθόλου. Δεν υπήρχε 
ακόμα η «Εφημερίς των Δικαστηρίων», κι επειδή δεν περνούσε 
βδομάδα σχεδόν χωρίς να ζεματίσουν έναν κιβδηλοποιό ή να 
κρεμάσουν μια μάγισσα ή να κάψουν έναν αιρετικό σ’ ένα από 
τ’ αμέτρητα «κριτήρια» του Παρισιού, είχαν συνηθίσει τόσο 
πολύ να βλέπουν σ’ όλα τα σταυροδρόμια τη γριά φεουδαρχική 
Θέμιδα, ξεμπράτσωτη κι ανασκουμπωμένη, να κάνει τη δουλειά 
της στις φούρκες, στις κρεμάλες και στα στρεβλωτήρια, ώστε 
δεν έδιναν πια σημασία.

Η καλή κοινωνία εκείνου του καιρού, μόλις ήξερε το όνομα 
του κατάδικου που περνούσε στη γωνία της οδού, και μόνο ο 
όχλος απολάβαινε αυτή την πρωτόγονη ευωχία. Μια θανατική 
εκτέλεση ήταν ένα συνηθισμένο συμβάν του δημόσιου δρόμου, 
όπως η θράκα του φούρναρη ή το σφαγείο του χασάπη. Ο δή-
μιος δεν ήταν παρά ένα είδος χασάπη, λίγο βαθύτερα βαμμένου 
από έναν άλλο.

Ο Φοίβος, λοιπόν, δεν άργησε να ξενοιάσει σχετικά με τη 
γητεύτρα Εσμεράλδα ή Σιμιλάρ, όπως την έλεγε, με τη μαχαιριά 
της τσιγγάνας ή του σκουντούφλη καλόγερου (λίγο τον ένοιαζε 
γι’ αυτό) και με την έκβαση της δίκης. Αλλά μόλις η καρδιά του 
έμεινε διαθέσιμη απ’ αυτή την άποψη, του ξαναήρθε στον νου 
η εικόνα της Κρινάνθης. Η καρδιά του λοχαγού Φοίβου, όπως 
και η τότε Φυσική, αποστρεφόταν το κενό.

Άλλωστε ήταν πολύ ανούσια η διαμονή στο Κε-αν-Μπρι, ένα 
χωριό πεταλωτών και γελαδάρηδων με σκασμένα χέρια, ένα 
μακρύ γαϊτάνι από χαμοκέλες και καλύβες που κρασπεδώνει τον 
μεγάλο δρόμο κι απ’ τις δυο μεριές σ’ απόσταση μισής λεύγας.

Η Κρινάνθη ήταν το προτελευταίο μεράκι του, μια όμορφη 
κοπέλα, μια ζηλευτή προίκα. Έτσι ένα πρωί, ολότελα γιατρεμέ-
νος και συμπεραίνοντας πως ύστερ’ από δυο μήνες η υπόθεση 
της τσιγγάνας έπρεπε να είχε τελειώσει και ξεχαστεί πια, ο 
ερωτευμένος ιππότης έφτασε λάβρος στην πόρτα της κατοικίας 
Γκοντελωριέ.
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Δεν έδωσε προσοχή σε μια μάζωξη αρκετά πυκνή που γινόταν 
στην πλατεία του προαυλίου, μπρος στον πυλώνα της Παναγίας. 
Θυμήθηκε πως ήταν Μάης μήνας, φαντάστηκε πως θα ήταν κα-
μιά λιτανεία, καμιά Πεντηκοστή, καμιά γιορτή, έδεσε τ’ άλογό 
του απ’ τον κρίκο της αυλόπορτας κι ανέβηκε χαρούμενος στο 
σπίτι της όμορφης μνηστής του.

Ήταν εκεί μονάχη με τη μητέρα της.
Η Κρινάνθη ήταν πάντα πειραγμένη απ’ τη σκηνή με τη μά-

γισσα, την κατσίκα της, το καταραμένο αλφαβητάριο κι από τις 
πολυήμερες απουσίες του Φοίβου. Ωστόσο, όταν είδε να μπαίνει 
ο λοχαγός της, τον βρήκε τόσο εμφανίσιμο, μ’ ένα αμπέχονο τόσο 
καινούργιο, έναν ζωστήρα τόσο γυαλιστερό κι ένα ύφος τόσο 
παθητικό, που κοκκίνισε απ’ την ευχαρίστησή της.

Η αρχοντοπούλα ήταν κι η ίδια πιο χαριτωμένη από κάθε 
φορά. Τα εξαίσια ξανθά μαλλιά της ήταν ομορφοχτενισμένα, 
ήταν ντυμένη ολόκληρη στο ουρανί χρώμα που πάει τόσο καλά 
στις ασπριδερές, φιλαρέσκεια που της την είχε διδάξει ο Κο-
λόμπα, και τα μάτια της ήταν βυθισμένα σ’ εκείνο το ερωτικό 
λάγγεμα που τους πάει ακόμα περισσότερο.

Ο Φοίβος, που από άποψη ομορφιάς δεν είχε βρει τίποτε 
στα θηλυκά του Κε-αν-Μπρι, μαγεύτηκε απ’ τη θέα της Κρι-
νάνθης, πράγμα που έδωσε στον αξιωματικό μας ένα φέρσιμο 
τόσο πρόθυμο κι ευγενικό, ώστε συμφιλιώθηκαν αμέσως οι δυο 
τους. Ακόμα κι η κυρία ντε Γκοντελωριέ, καθισμένη πάντα μη-
τριαρχικά στη μεγάλη πολυθρόνα της, δε βρήκε τη δύναμη να 
του γκρινιάξει. Όσο για τις επιπλήξεις της Κρινάνθης, αυτές 
καταλήξανε σε τρυφερά χαριτολογήματα.

Η κοπέλα καθόταν κοντά στο παράθυρο, κεντώντας πάντα 
εκείνο το άντρο του Ποσειδώνα. Ο λοχαγός έστεκε ορθός, ακου-
μπώντας στο ερεισίνωτο της καρέκλας, κι αυτή άρχισε να του 
απευθύνει χαμηλόφωνα τα χαδιάρικα μαλώματά της:

— Τι έγινες, λοιπόν, κακέ, δυο ολόκληρους μήνες;
— Σου ορκίζομαι, αποκρίθηκε ο Φοίβος λιγάκι στενοχωρη-

μένος από την ερώτηση, πως είσαι τόσο ωραία που μπορεί να 
ξεμυαλιστεί μαζί σου και μητροπολίτης!



Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ - ΒΙΒΛΙΟ ΟΓΔΟΟ 493

Εκείνη δεν μπόρεσε να μη χαμογελάσει.
— Καλά, καλά, κύριε. Άσε τώρα την ομορφιά μου κι απάντα 

σ’ αυτό. Ου, χαρά στην ομορφιά!
— Ε, λοιπόν, καλή μου εξαδέλφη, με κάλεσαν ν’ αναλάβω 

φρουρά.
— Σε ποιο μέρος, παρακαλώ; Και γιατί δεν ήρθες να μ’ 

αποχαιρετίσεις;
— Στο Κε-αν-Μπρι.
Ο Φοίβος ήταν ενθουσιασμένος που η πρώτη ερώτηση τον 

βοήθησε να ξεφύγει τη δεύτερη.
— Μα είν’ εδώ κοντά, κύριε. Πώς δεν ήρθες να με δεις ούτε 

μια φορά;
O Φοίβος βρέθηκε σε αρκετά δύσκολη θέση.
— Ξέρεις... η υπηρεσία... έπειτα, χαριτωμένη εξαδέλφη μου, 

ήμουν άρρωστος.
— Άρρωστος! ξαναείπε αυτή σκιαγμένη.
— Ναι... πληγωμένος.
— Πληγωμένος!
Η φτωχή κοπέλα είχε αναστατωθεί ολόκληρη.
— Ω, μην τρομάζεις γι’ αυτό, είπε νωχελικά ο Φοίβος. Δεν 

είναι τίποτε. Μια απλή παρεξήγηση, μια μικρή σπαθιά. Τι σε 
νοιάζει γι’ αυτό;

— Τι με νοιάζει γι’ αυτό; αναφώνησε η Κρινάνθη υψώνοντας 
τα ωραία της μάτια γεμάτα δάκρυα. Ω, λες την αλήθεια μιλώ-
ντας έτσι; Τι λογής σπαθιά ήταν αυτή; Θέλω να μάθω τα πάντα.

— Ε, λοιπόν, ωραία μου, κάτι λογοφέραμε με τον Μαέ Φε-
ντύ... ξέρεις... τον λοχαγό του Σαιν Ζερμαίν-αν-Λαι και κόψαμε 
ο ένας του αλλουνού με τα σπαθιά μας λίγους πόντους πετσί. 
Αυτό είν’ όλο.

Ο ψεύτης λοχαγός ήξερε πολύ καλά πως μια υπόθεση τιμής 
εξυψώνει πάντα έναν άντρα στα μάτια μιας γυναίκας. Πραγ-
ματικά, η Κρινάνθη τον κοίταζε κατάματα συγκινημένη από 
φόβο, ευχαρίστηση και θαυμασμό. Δεν ήταν όμως ολότελα σι-
γουρεμένη.

— Αρκεί να γιατρεύτηκες ολωσδιόλου, Φοίβε μου! του είπε. 
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Δεν ξέρω αυτόν τον Μαέ Φεντύ, μα θα είναι κανένας αχρείος. 
Κι απάνω σε τι τσακωθήκατε;

Εδώ ο Φοίβος, που η φαντασία του ήταν πολύ λίγο δημι-
ουργική, άρχισε να μην ξέρει πια πώς να τα βγάλει πέρα με το 
ανδραγάθημά του.

— Μα, ξέρω κι εγώ;... Από το τίποτε, για ένα άλογο, για μια 
κουβέντα! Καλή μου εξαδέλφη, φώναξε για ν’ αλλάξει θέμα, τι 
είν’ αυτή η φασαρία που γίνεται στο προαύλιο της Παναγίας;

Πλησίασε στο παράθυρο.
— Ω, Θεέ μου! Τι πολύς κόσμος, εξαδέλφη, στο προαύλιο!
— Δεν ξέρεις; είπε η Κρινάνθη. Φαίνεται πως κάποια μάγισ-

σα θα κάμει σήμερα το πρωί πανηγυρική ομολογία μπρος στην 
εκκλησία, για να την κρεμάσουν κατόπι.

Ο λοχαγός πίστευε τόσο πολύ πως είχε τελειώσει η υπόθεση 
της Εσμεράλδας, ώστε πολύ λίγο ανησύχησε από τα λόγια της 
Κρινάνθης. Ωστόσο, της έκαμε μια δυο ερωτήσεις.

— Πώς λέγεται αυτή η μάγισσα;
— Δεν ξέρω, του αποκρίθηκε.
— Και τι λένε πως έκανε;
Σήκωσε κι αυτή τη φορά τους λευκούς της ώμους.
— Δεν ξέρω.
— Μεγαλοδύναμε! είπε η μητέρα. Υπάρχουν τόσοι μάγοι στον 

καιρό μας, που τους καίνε, θαρρώ, χωρίς να μαθεύονται τα ονό-
ματά τους. Θα ήταν το ίδιο σαν να ’θελε κανείς να μάθει πώς λέ-
γεται το κάθε σύγνεφο τ’ ουρανού. Εξάλλου, δεν έχουμε ανάγκη 
να σκοτουριάζουμε εμείς. Ο Πανάγαθος βαστάει λογαριασμό.

Στο σημείο αυτό η σεβάσμια κυρία σηκώθηκε και πήγε στο 
παράθυρο.

— Παναγία μου! φώναξε. Έχετε δίκιο, Φοίβε. Μεγάλη ανακα-
τωσούρα από κόσμο και κοσμάκη. Ήμαρτον, Θεέ μου! Ανέβηκαν 
ακόμη και στις σκεπές. Ξέρετε, Φοίβε; Αυτό μού θυμίζει τα καλά 
μου χρόνια. Την είσοδο στο Παρίσι του Καρόλου 7ου,6 που και 

6. Για την είσοδο του Καρόλου 7ου οι πληροφορίες είναι παρμένες από τον 
Φρουασάρ, που αποσπάσματά του δίνει ο Σωβάλ. Το όνομα Αμανιόν της 
Γαρλάντης προέρχεται από τα «Πεπραγμένα του Δημοτικού Δικαστηρί-
ου». Το «ανάστημα γίγαντα» προέρχεται από τον Σωβάλ.
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τότε ήταν πολύς λαουτζίκος. Δεν θυμάμαι πια τι χρόνος ήταν. 
Όταν σας μιλώ για όλ’ αυτά –δεν είν’ έτσι;– σας φαίνονται σαν 
κάτι το παλιό, αλλά σ’ εμένα σαν κάτι το νέο. Ω, ήταν λίγο 
περισσότερο πλήθος από τώρα. Έφταναν ίσαμε τα μπεντένια 
της πύλης του Αγίου Αντωνίου. Ο βασιλιάς είχε τη βασίλισσα 
πισωκάπουλα και πίσω απ’ τις υψηλότητές τους έρχονταν όλες 
οι δέσποινες, πισωκάπουλα στ’ άλογα των αρχόντων. Θυμάμαι 
πως γελούσε ο κόσμος δυνατά, γιατί δίπλα στον Αμανιόν της 
Γαρλάντης, που ήταν πολύ κοντός στο μπόι, πήγαινε ο αφέντης 
Ματεφελόν, ένας ιππότης με ανάστημα γίγαντα, που είχε σκο-
τώσει Εγγλέζους με τον σωρό. Ήταν πολύ όμορφα. Μια παρέ-
λαση όλων των ευγενών της Γαλλίας, με τα λάβαρά τους που 
κοκκινοβούσαν. Άλλοι τα είχαν σε κοντάρια κι άλλοι ψηλά σε 
ξύλινους κοντούς. Πού να σας τα λέω! Ο άρχοντας ντε Καλάν 
σε κοντάρι, ο Ιωάννης του Σατωμοράν σε κοντό, ο αυθέντης ντε 
Κουσύ σε κοντό, πιο φιγουράτος απ’ όλους εκτός απ’ τον δούκα 
ντε Μπουρμπόν... Αλίμονο! Τι θλιβερό είναι να σκέφτεσαι πως 
όλα αυτά πέρασαν και δε θα ξαναγίνουν πια!

Οι δυο ερωτευμένοι στο μεταξύ δεν άκουαν τη σεβάσμια 
χήρα. Ο Φοίβος είχε ξανακουμπήσει στο ερεισίνωτο του καθί-
σματος της μνηστής του, θέση ζηλευτή απ’ όπου το φιλήδονο 
μάτι του εισχωρούσε μέσα στο άνοιγμα της τραχηλιάς της Κρι-
νάνθης. Αυτή η τραχηλιά ήταν τόσο επίκαιρα ανοιγμένη, και τον 
άφηνε να βλέπει τόσα εξαίσια πράγματα, και να μαντεύει τόσα 
άλλα, ώστε ο Φοίβος, θαμπωμένος απ’ αυτή την επιδερμίδα με 
τη σαν μεταξιού ανταύγειά της, έλεγε μέσα του: Πώς μπορεί κα-
νείς ν’ αγαπάει άλλο τίποτε από μια λευκή και ξανθιά γυναίκα;

Σώπαιναν κι οι δυο τους. Η κοπέλα ύψωνε κάθε τόσο προς 
αυτόν βλέμματα γοητευμένα και τρυφερά, ενώ τα μαλλιά τους 
έσμιγαν με μιαν αχτίδα του ανοιξιάτικου ήλιου.

— Φοίβε, είπε άξαφνα η Κρινάνθη με φωνή σιγανή, πρέπει να 
παντρευτούμε σε τρεις μήνες. Ορκίσου μου πως δεν αγάπησες 
ποτέ άλλη γυναίκα από μένα.

— Σου τ’ ορκίζομαι, αγγελούδι μου! απάντησε ο Φοίβος και 
το φλογερό του βλέμμα έσμιγε με τον ειλικρινή τόνο της φωνής 
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του για να πείσει την Κρινάνθη. Ίσως να το πίστευε κι ο ίδιος 
εκείνη τη στιγμή.

Στο μεταξύ, η καλή μητέρα, ενθουσιασμένη που έβλεπε τους 
αρραβωνιασμένους σε τόσο τέλεια συνεννόηση, είχε βγει απ’ 
το δωμάτιο για να καταγίνει με κάποια σπιτική μικροδουλειά. 
Ο Φοίβος το πρόσεξε κι η μοναξιά ενθάρρυνε τόσο πολύ τον 
παράτολμο λοχαγό, που του ανέβηκαν στο κεφάλι πολύ παρά-
ξενες ιδέες.

Η Κρινάνθη τον αγαπούσε, ήταν μνηστήρας της, ήταν μόνη 
μαζί του. Η παλιά του αρέσκεια γι’ αυτήν ξαναξύπνησε, όχι 
σε όλη της τη δροσερότητα, αλλά σε όλη της τη λαχτάρα. Στο 
κάτω κάτω, δεν είναι και μεγάλο έγκλημα να φάει κανείς το 
αμύγδαλο από τσάγαλο ακόμα. Δεν ξέρω αν αυτές οι σκέψεις 
τού πέρασαν απ’ το μυαλό, μα η αλήθεια είναι πως η Κρινάνθη 
τρόμαξε ξαφνικά απ’ την έκφραση του βλέμματός του.

Κοίταξε γύρω της και δεν είδε τη μητέρα της.
— Θεέ μου! είπε κόκκινη και ανήσυχη. Πώς ζεσταίνομαι!
— Πραγματικά, απάντησε ο Φοίβος, θαρρώ πως κοντεύει 

μεσημέρι. Ο ήλιος είναι ενοχλητικός αυτή την ώρα. Πρέπει να 
κλείσουμε τα παντζούρια.

— Όχι, όχι! φώναξε η άτυχη μικρή. Απεναντίας, έχω ανάγκη 
από αέρα.

Και σαν μια δορκάδα που νιώθει την πνοή των κυνηγόσκυ-
λων, σηκώθηκε απ’ τη θέση της, έτρεξε στο παράθυρο, το άνοιξε 
κι όρμησε στο μπαλκόνι.

Ο Φοίβος, με αρκετή δυσφορία, την ακολούθησε.
Η πλατεία του προαυλίου της Παναγίας των Παρισίων, στην 

οποία έβλεπε –όπως ξέρουμε– το μπαλκόνι, παρουσίαζε εκείνη 
τη στιγμή ένα πένθιμο και παράδοξο θέαμα, που έκαμε μονο-
μιάς ν’ αλλάξει περιεχόμενο η τρομάρα της δειλής Κρινάνθης.

Ένα άπειρο πλήθος, που ξεχείλιζε ίσαμε όλους τους γειτονι-
κούς δρόμους, πλημμυρούσε την παραπάνω πλατεία. Το μικρό 
τείχος που περιέκλεινε το προαύλιο ως αρκετό ύψος, δεν θα ήταν 
αρκετό να το κρατήσει απαραβίαστο, αν δεν ενισχύονταν κι από 
έναν πυκνό φράχτη έφιππων φρουρών και στρατιωτών με τα 
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τρομπόνια στο χέρι. Χάρις σ’ αυτό το φράγμα των κονταριών 
και των αρκεβούζιων, το προαύλιο ήταν αδειανό.

Η είσοδος της εκκλησίας φυλαγόταν από μια μάζα λογχοφό-
ρων με το σήμα του επισκόπου. Οι πλατιές πόρτες της Παναγίας 
ήταν κλειστές, αποτελώντας αντίθεση με τ’ αμέτρητα παράθυρα 
των σπιτιών της πλατείας, που ανοιχτά ίσαμε την κορφή τους, 
άφηναν να φαίνονται συσσωρευμένα χιλιάδες κεφάλια, σχεδόν 
όπως οι στοίβες των οβίδων σ’ έναν περίβολο πυροβολικού.

Η επιφάνεια αυτού του συρφετού ήταν σταχτιά, βρόμικη και 
τρομακτική. Το θέαμα που προσδοκούσε ήταν εξάπαντος από 
κείνα που έχουν το προνόμιο να εκθλίβουν και να προβάλλουν 
ό,τι πιο ρυπαρό υπάρχει στην πλέμπα. Τίποτε απεχθέστερο απ’ 
τη βουή που έβγαινε απ’ αυτή τη μάζωξη των κίτρινων φακιο-
λιών και των βρόμικων μαλλιών. Μέσα σ’ αυτό το πλήθος πλε-
όναζαν τα γέλια απ’ τις κραυγές, οι γυναίκες απ’ τους άντρες.

Από καιρό σε καιρό κάποια στριγγιά και διάτορη φωνή δι-
ατρυπούσε τη γενική οχλοβοή.

— Ε, Μαθιέ Μπαλίφρ! Εκεί μπροστά θα την κρεμάσουν;
— Bρε χαζέ! Εδώ θα γίν’ η πανηγυρική ομολογία, με την 

πουκαμίσα! Ο Πανάγαθος θα της φτύσει κατάμουτρα κάμποσες 
λατινικούρες! Αυτό γίνεται πάντα εδώ, το μεσημέρι. Αν θέλεις 
να ιδείς κρεμάλα, τράβα στη Γρέβη. 

— Θα πάω κατόπι.
— Για πες μου αλήθεια, κυρά Μπουκαμπρύ. Είναι σωστό 

πως αυτή δεν δέχτηκε εξομολογητή;
— Φαίνεται ναι, κυρά Μπεσαίν.
— Για κοίτα κει, την άπιστη!

— Ω, Θεέ μου! έλεγε η Κρινάνθη. Το άμοιρο πλάσμα!
Η σκέψη αυτή γέμιζε με θλίψη το βλέμμα της, που το σερ-

γιανούσε στον συρφετό. Ο λοχαγός, απασχολημένος πιο πολύ 
μαζί της παρά μ’ εκείνη την οχλοσυρροή, της τσαλάκωνε από 
πίσω τη ζώνη μ’ ερωτικό ζήλο. Γύρισε προς το μέρος του πα-
ρακαλεστικά και χαμογελώντας:
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— Έλεος, Φοίβε, άφησέ με! Αν γυρίσει η μητέρα, θα ιδεί το 
χέρι σου!

Εκείνη τη στιγμή το ρολόι της Παναγίας χτύπησε αργά με-
σημέρι. Ένα μουρμουρητό ικανοποίησης αναδόθηκε μέσ’ από το 
πλήθος. Μόλις έσβηνε ο τελευταίος αναπαλμός του τελευταίου 
λεπτού, όλα τα κεφάλια σάλεψαν σαν τα κύματα κάτω από ριπή 
ανέμου και μια απέραντη βουή σηκώθηκε απ’ το πλακόστρωτο, 
απ’ τα παράθυρα κι από τις στέγες:

— Να την!
Η Κρινάνθη ανέβασε τα χέρια της στα μάτια για να μη 

βλέπει.
— Αγάπη μου, της είπε ο Φοίβος, θέλεις να πάμε μέσα;
— Όχι, του απάντησε, και τα μάτια που τα είχε κλείσει από 

φόβο τα ξανάνοιξε από περιέργεια.
Μια καρότσα, που την έσερνε ένα γερό νορμανδικό υποζύγιο 

και που περιστοιχιζόταν από καβαλάρηδες με βιολετί στολές 
και με άσπρους σταυρούς, είχε ξεπροβάλει στην πλατεία απ’ 
την οδό Αγίου Πέτρου των Βουκόλων. Οι άντρες της περιπόλου 
τής άνοιγαν πέρασμα μέσ’ απ’ το πλήθος, βαρώντας δυνατά 
με τα κοντάρια τους. Δίπλα στην καρότσα πήγαιναν καβάλα 
μερικοί αξιωματούχοι της δικαιοσύνης και της αστυνομίας, που 
αναγνωρίζονταν εύκολα απ’ τη μαύρη περιβολή τους και τον 
αδέξιο τρόπο τους να βαστιούνται στη σέλα. Ο κύριος Ιάκωβος 
Σαρμολύ καμάρωνε επικεφαλής τους.

Στο μοιραίο εκείνο όχημα ήταν καθισμένη μια κοπέλα δεμένη 
πιστάγκωνα, χωρίς παπά στο πλευρό της. Ήταν με πουκαμίσα, 
τα μακριά μαύρα μαλλιά της (το έθιμο τότε ήταν να τα κόβουν 
μονάχα στη βάση της κρεμάλας) έπεφταν ξέπλεκα στον λαιμό 
της και στις μισόγυμνες πλάτες της.

Μέσ’ απ’ αυτή την κόμη την κυματιστή, πιο λαμπερή κι από 
κοράκου φτερά, φαινόταν να συστρέφεται και να κομποδιάζε-
ται ένα χοντρό, σταχτί και στριμμένο σκοινί που ξεπέτσιαζε τις 
εύθραυστες κλειδώσεις του στήθους και τυλιγόταν γύρω απ’ 
τον όμορφο λαιμό της δύστυχης κοπέλας, όπως ένα σκουλήκι 
της γης απάνω σε λουλούδι. Κάτω απ’ αυτό το σκοινί γυάλιζε 
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ένα μικρό χαϊμαλί στολισμένο με πράσινες χάντρες, που της 
το είχαν σίγουρα αφημένο επειδή δεν αρνούνται πια τίποτε σ’ 
εκείνους που πρόκειται να πεθάνουν.

Οι θεατές οι τοποθετημένοι στα παράθυρα μπορούσαν να 
διακρίνουν στο βάθος της καρότσας τις γυμνές της άντζες, που 
προσπαθούσε να τις κρύψει αποκάτω της με μια τελευταία γυ-
ναικεία συστολή. Στα πόδια της βρισκόταν μια μικρή κατσίκα 
σφιχτοδεμένη. Η κατάδικη συγκρατούσε με τα δόντια της την 
πουκαμίσα που δεν πιανόταν καλά. Θα ’λεγες πως υπόφερε 
περισσότερο στη δυστυχία της επειδή παραδινόταν έτσι γυμνή 
στα μάτια ολουνών. Αλίμονο! Η σεμνότητα δεν είναι καμωμένη 
για τέτοιας λογής φρικιάσεις.

— Χριστέ και Παναγιά! είπε ζωηρά η Κρινάνθη στον λοχαγό. 
Για κοίταξε, λοιπόν, καλέ ξάδερφε! Είν’ εκείνη η παλιοτσιγγάνα 
με την κατσίκα της!

Καθώς τα έλεγε αυτά, γύρισε προς τον Φοίβο. Είχε τα μάτια 
του στυλωμένα στην καρότσα. Ήταν πολύ χλωμός.

— Ποια τσιγγάνα με την κατσίκα; είπε ψελλίζοντας.
— Πώς! απάντησε η Κρινάνθη. Δεν τη θυμάσαι;...
O Φοίβος την έκοψε στη μέση:
— Δεν ξέρω τι θέλεις να πεις.
Κι έκαμε ένα βήμα για να μπει μέσα. Αλλά η Κρινάνθη, που 

είχε ξυπνήσει η ζήλια της, η διεγερμένη άλλωστε τόσο ζωηρά 
από κείνη τη γύφτισσα, του έριξε ένα βλέμμα γεμάτο διεισ-
δυτικότητα και δυσπιστία. Θυμόταν αόριστα εκείνη τη στιγμή 
πως είχε ακούσει να μιλούν για έναν λοχαγό αναμειγμένο στην 
υπόθεση αυτής της μάγισσας.

— Τι έπαθες; είπε στον Φοίβο. Λες κι αυτή η γυναίκα σ’ 
αναστάτωσε.

Ο Φοίβος προσπάθησε να χαχανίσει:
— Εμένα; Καθόλου! Αυτό δα έλειπε!
— Μείνε τότε, του ξαναείπε επιβλητικά, να δούμε ως το 

τέλος.
Ο κακότυχος λοχαγός αναγκάστηκε να παραμείνει. Εκείνο 

που τον καθησύχαζε κάπως ήταν πως η κατάδικη δεν ξεκολλούσε 
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το βλέμμα της από το πάτωμα της καρότσας. Ήταν αληθινά, 
και με το παραπάνω, η Εσμεράλδα. Σ’ αυτό το στερνό σκαλί 
του αίσχους και της συμφοράς, ήταν πάντα ωραία. Τα μεγάλα 
μαύρα της μάτια φαίνονταν ακόμα μεγαλύτερα, γιατ’ είχαν 
αδυνατίσει πια τα μάγουλά της. Η κάτωχρη κατατομή της ήταν 
αγνή και υπέροχη. Έμοιαζε με τον παλιό εαυτό της όπως μια 
Παναγία του Μαζάτσιο7 με μια Παναγία του Ραφαήλ: πιο λιγνή, 
πιο λεπτή, πιο λιανή.

Εξάλλου, δεν υπήρχε τίποτε σ’ αυτήν που να μην αναταρά-
ζεται κατά έναν τρόπο και που, εκτός απ’ την αιδημοσύνη της, 
να μην την άφηνε να πάει δώθε κείθε: τόσο βαθιά την περόνια-
σε η σαστιμάρα κι η απελπισία. Το σώμα της αναπηδούσε σ’ 
όλα τα τραντάγματα της καρότσας σαν ένα πράγμα άψυχο ή 
συντριμμένο. Το βλέμμα της ήταν βουρκωμένο και σαν τρελό. 
Έβλεπες ακόμα ένα δάκρυ στην κόρη του ματιού της, ακίνητο 
όμως, σαν παγωμένο.

Στο μεταξύ, η πένθιμη καβαλαρία είχε διασχίσει το πλήθος, 
ανάμεσα σε χαρούμενες κραυγές και παράξενες στάσεις. Πρέ-
πει να πούμε, ωστόσο, για την πιστότητα της αφήγησης, πως 
βλέποντάς την τόσο ωραία και τόσο εξουθενωμένη, πολλοί, κι 
από τους πιο σκληρόκαρδους, τη συμπόνεσαν. Η καρότσα είχε 
μπει πια στο προαύλιο.

Σταμάτησε στον κεντρικό πυλώνα. Η συνοδεία παρατάχτηκε 
σε θέση μάχης απ’ τις δυο μεριές. Το πλήθος σώπασε και μες 
σ’ αυτή τη σιωπή, τη γεμάτη επισημότητα κι αγωνία, τα δυο 
θυρόφυλλα της μεγάλης πύλης γύρισαν, σάμπως μόνα τους, 
απάνω στους ρεζέδες τους, που τριζοβόλησαν με στριγγό ήχο.

Τότε φάνηκε σε όλο της το μάκρος η μεγάλη σκοτεινή εκκλη-
σία, η διευθετημένη πένθιμα, η μόλις φωτιζόμενη από μερικές 
λαμπάδες που έφεγγαν πέρα στο κεντρικό θυσιαστήριο, το ανοι-
χτό σαν στόμιο σπηλαίου, μέσα στην πλατεία που λαμποκοπούσε 

7. Οι μορφές του Μαζάτσιο (1401-1428) και προπαντός οι παρθένες του 
είναι πιο αλύγιστες και λιγότερο χαριτωμένες από τις μορφές του Ρα-
φαήλ.
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από φως. Ολότελα στο βάθος, στη σκιά της αψίδας, διακρινόταν 
ένας πελώριος ασημένιος σταυρός, σκεπασμένος μ’ ένα μαύρο 
πανί, που έπεφτε από τον θόλο ως το πλακόστρωτο.

Όλος ο νάρθηκας ήταν αδειανός. Ωστόσο φαίνονταν να σα-
λεύουν συγκεχυμένα μερικά κεφάλια ιερέων, στα μακρινά στα-
σίδια της χορωδίας, και τη στιγμή που άνοιξε η μεγάλη πόρτα, 
αντήχησε έξω από την εκκλησία ένα βαρύ ψάλσιμο, μεγαλόφωνο 
και μονότονο, που έριχνε πάνω στο κεφάλι της κατάδικης, σαν 
απότομες ανεμοριπές, περικοπές από πένθιμα τροπάρια.

«... Ου φοβηθήσομαι από μυριάδων λαού τω κύκλω συνεπι-
τιθεμένων μοι. Ανάστα, Κύριε! Σώσον με, ο Θεός μου!»

«... Σώσον με, ο Θεός, ότι εισήλθον ύδατα έως της ψυχής 
μου».

«... Ενεπάγην εις ιλύν βυθού, και ουκ έστιν υπόστασις».8
Ταυτόχρονα, μια άλλη φωνή, ξέχωρη από τη χορωδία, ανά-

μελπε πάνω απ’ το ιερό θυσιαστήριο αυτή τη μελαγχολική ευχή:
«Ο τον λόγον μου ακούων και πιστεύων τω πέμψαντί με, 

έχει ζωήν αιώνιον και εις κρίσιν ουκ έρχεται, αλλά μεταβαίνει 
εκ του θανάτου εις την ζωήν».9

Αυτή η ψαλμωδία, που μερικοί γέροντες χαμένοι στα σκο-
τεινά έψελναν για κείνο το ωραίο πλάσμα το γεμάτο νιάτα και 
ζωή, που το χάιδευε ο ζεστούτσικος αέρας της άνοιξης και που 
το πλημμύριζε ο ήλιος, ήταν η νεκρώσιμη ακολουθία.

Ο λαός άκουγε απέξω με κατάνυξη.
Η δύστυχη, σκιαγμένη, φαινόταν να ’χει χαμένο το βλέμμα 

και τον λογισμό της στα σκοτεινά έγκατα της εκκλησίας. Τα 
πανιασμένα χείλη της σάλευαν σαν να προσεύχονταν. Κι όταν ο 
βοηθός του δήμιου την πλησίασε για να τη βοηθήσει να κατέβει 
απ’ την καρότσα, την άκουσε να λέει και να ξαναλέει σιγανά 
τη λέξη: Φ ο ί β ο ς .

Της έλυσαν τα χέρια, την κατέβασαν μαζί με την κατσίκα της, 
που την έλυσαν κι αυτή και που βέλαζε απ’ τη χαρά της γιατί 

8. Από τους ψαλμούς.
9. Από το κατά Ιωάννην, ε, 24.
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ένιωθε τώρα ελεύθερο τον εαυτό της, και την υποχρέωσαν να 
βαδίσει ξυπόλυτη απάνω στο σκληρό πλακόστρωτο, ίσαμε τα 
σκαλοπάτια του πυλώνα. Το σκοινί που είχε πάντα στον λαιμό της 
σερνόταν από πίσω της, λες κι ήταν φίδι που την ακολουθούσε.

Τότε η ψαλμωδία σταμάτησε μες στην εκκλησία. Ένας μεγά-
λος χρυσός σταυρός και μια σειρά λαμπάδες άρχισαν να κινού-
νται στα σκοτεινά. Ακούστηκαν να βροντούν τα κονταροπέλεκα 
των παρδαλοντυμένων Ελβετών κι ύστερα από μερικές στιγμές 
μια μακριά ακολουθία ιερέων με άμφια και διακόνων με φε-
λόνια, που πήγαιναν τελετουργικά και με ψαλμωδίες προς την 
κατάδικη, ξετυλίχτηκε στα μάτια της και μπρος στο πλήθος. Το 
βλέμμα της, όμως, σταμάτησε σ’ εκείνον που βάδιζε επικεφαλής, 
έπειτα από κείνον που κρατούσε τον σταυρό.

— Ω! είπε πολύ σιγανά ανατριχιάζοντας. Πάλι αυτός! Ο παπάς!
Ήταν, πραγματικά, ο αρχιδιάκος. Αριστερά του είχε τον δεύ-

τερο ψάλτη και δεξιά τον πρωτοψάλτη που βαστούσε το ραβδί 
του αξιώματός του. Προχωρούσε, με το κεφάλι αναγερτό προς 
τα πίσω, με τα μάτια ανοιχτά κι ορθοστύλωτα, ψέλνοντας με 
δυνατή φωνή:

«Eκ κοιλίας Άδου εβόησα και εισήκουσας της κραυγής μου».
«Και απέρριψάς με εις βάθος καρδίας θαλάσσης και ποταμός 

εκύκλωσέ με».10
Τη στιγμή που ο αρχιδιάκος παρουσιάστηκε στο μεσημεριά-

τικο φως, κάτω απ’ τον ψηλό αψιδωτό πυλώνα, φορώντας ένα 
φαρδύ ασημοκέντητο άμφιο που το ρίγωνε ένας μαύρος σταυ-
ρός, ήταν τόσο χλωμός, ώστε πολλοί απ’ το πλήθος φαντάστη-
καν πως ήταν κάποιος απ’ τους μαρμάρινους δεσποτάδες τους 
γονατισμένους στις επιτάφιες πλάκες, στο μέρος της χορωδίας, 
που είχε σηκωθεί κι ερχόταν να υποδεχτεί στο κατώφλι του 
τάφου της τη μελλοθάνατη.

Εκείνη, όχι λιγότερο χλωμή και αγαλμάτινη, μόλις πρόσεξε 
πως της είχαν βάλει στο χέρι μια βαριά αναμμένη λαμπάδα 
από κίτρινο κερί. Δεν είχε ακούσει την κραυγαλέα φωνή του 

10. Ιωνάς, β, 3-4.
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γραμματέα του δικαστηρίου που διάβαζε το μοιραίο κείμενο 
της πανηγυρικής ομολογίας. Όταν της είχαν πει ν’ απαντήσει 
«Αμήν», απάντησε «Αμήν». Για να ξαναπάρει απάνω της κά-
ποια ζωή και κάποια δύναμη, χρειάστηκε να δει εκείνον τον 
παπά να γνέφει στους φύλακές της ν’ απομακρυνθούν και να 
διευθύνεται μόνος του προς αυτήν.

Τότε αιστάνθηκε το αίμα της να κοχλάζει στο κεφάλι της κι 
ένα υπόλειμμα αγανάχτησης άναψε μέσα στη ναρκωμένη και 
κρύα ψυχή της.

Ο αρχιδιάκος την πλησίασε αργά. Ακόμα και σ’ αυτή την 
κατάντια, τον είδε να περιεργάζεται τη γύμνια της μ’ ένα βλέμ-
μα που γυάλιζε από λαγνεία, ζήλια και πόθο. Έπειτα είπε 
χαμηλόφωνα:

— Νέα μου, ζήτησες συχώρεση από τον Θεό για τις αμαρτίες 
και τα σφάλματά σου;

Έσκυψε στ’ αυτί της και πρόσθεσε (ενώ οι θεατές πίστευαν 
πως άκουγε την τελευταία της εξομολόγηση):

— Με θέλεις; Μπορώ ακόμα να σε σώσω!
Τον κοίταξε κατάματα:
— Φύγε, δαίμονα, γιατί θα σε μαρτυρήσω!
Προσπάθησε να της χαμογελάσει μ’ ένα απαίσιο χαμόγελο:
— Δε θα σε πιστέψουν. Στο έγκλημα θα προσθέσεις κι ένα 

σκάνδαλο. Απάντησε γρήγορα! Με θέλεις;
— Τι έκαμες τον Φοίβο μου;
— Πέθανε αυτός, είπε ο παπάς.
Εκείνη τη στιγμή ο άθλιος αρχιδιάκος σήκωσε μηχανικά το 

κεφάλι του και είδε στην άλλη άκρη της πλατείας, στο μπαλ-
κόνι της κατοικίας Γκοντελωριέ, τον λοχαγό όρθιο, δίπλα στην 
Κρινάνθη. Κλονίστηκε, έβαλε το χέρι σαν σκέπη στα μάτια του, 
ξανακοίταξε και μουρμούρισε μια κατάρα, ενώ τα χαρακτηρι-
στικά του συσπάστηκαν βίαια.

— Ε, λοιπόν, πέθανε κι εσύ! είπε μέσ’ από τα δόντια του. 
Κανένας δεν θα σ’ αποχτήσει.

Έπειτα, σηκώνοντας το χέρι του απάνω απ’ την τσιγγάνα, 
ανάκραξε με πένθιμη φωνή:
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— Ύπαγε νυν, αμφίλογος ψυχή, και ο Θεός ελεήσαι σοι!
Ήταν η τρομερή διατύπωση με την οποία συνήθιζαν να κλεί-

νουν αυτή την πένθιμη τελετουργία. Ήταν η συμφωνημένη προ-
ειδοποίηση του ιερέα στον δήμιο.

Ο λαός γονάτισε.
— Κύριε ελέησον! είπαν οι παπάδες που έμειναν κάτω απ’ 

την αψίδα του πυλώνα.
— Κύριε ελέησον! ξαναείπε το πλήθος μ’ εκείνο το μουρ-

μουρητό που τρέχει πάνω απ’ όλα τα κεφάλια, σαν παφλασμός 
τρικυμισμένης θάλασσας.

— Αμήν! είπε ο αρχιδιάκος.
Γύρισε τη ράχη του στην καταδικασμένη, το κεφάλι του έγει-

ρε στο στήθος του, σταύρωσε τα χέρια του, ξανάσμιξε με την 
ιερατική του συνοδεία και σε λίγο είδαν να εξαφανίζεται με τον 
σταυρό, τις λαμπάδες και τα φελόνια κάτω απ’ τις μισοσκό-
τεινες καμάρες της μητρόπολης. Κι η ηχηρή φωνή του έσβησε 
βαθμιαία μες στο χώρισμα της χορωδίας, ψέλνοντας το απελ-
πισμένο τούτο εδάφιο:

«Πάντες οι μετεωρισμοί σου και τα κύματά σου επ’ εμέ 
διήλθον!»

Ταυτόχρονα, η διαλειμματική αντήχηση των σιδερόντυτων 
κονταριών των Ελβετών οπλοφόρων, που έσβηνε σιγά σιγά κάτω 
απ’ τις κολόνες του νάρθηκα, έδινε την εντύπωση ενός σφυριού 
από ρολόι που σήμαινε την τελευταία ώρα της μελλοθάνατης.

Στο μεταξύ, οι πόρτες της Παναγίας είχαν μείνει ανοιχτές, 
αφήνοντας την εκκλησία να φαίνεται άδεια, θλιβερή, πένθιμη, 
χωρίς λαμπάδες και ψαλμούς.

Η κατάδικη έμενε ακίνητη στη θέση της, περιμένοντας να 
την παραλάβουν. Χρειάστηκε κάποιος απ’ τους ραβδούχους να 
ειδοποιήσει τον κύριο Σαρμολύ, που στη διάρκεια όλης αυτής 
της σκηνής είχε βαλθεί να μελετήσει το ανάγλυφο του μεγάλου 
πυλώνα, που παριστάνει κατ’ άλλους τη θυσία του Αβραάμ 
και κατ’ άλλους την κατεργασία της φιλοσοφικής λίθου: ο άγ-
γελος συμβολίζει τον ήλιο, το δεμάτι των ξύλων, τη φωτιά, και 
ο Αβραάμ τον καμινευτή.
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Δυσκολεύτηκαν αρκετά να τον αποσπάσουν απ’ αυτή τη 
θεώρηση. Αλλά τέλος γύρισε την όψη του και, μ’ ένα νόημα που 
έκανε, δυο κιτρινοντυμένοι, οι βοηθοί του δήμιου, πλησίασαν τη 
γυφτοπούλα για να της δέσουν τα χέρια.

Η άμοιρη, τη στιγμή που θα ξανανέβαινε στη μοιραία καρό-
τσα και θα πορευόταν προς τον τελευταίο της σταθμό, κυριεύ-
τηκε ίσως από μια σπαραχτική λαχτάρα για τη ζωή. Σήκωσε τα 
κόκκινα και στεγνά μάτια της προς τον ουρανό, προς τον ήλιο, 
προς τ’ ασημένια σύγνεφα που χωρίζονταν εδώ κι εκεί από 
γαλάζια τρίγωνα και τετράπλευρα, ύστερα τα χαμήλωσε γύρω 
της, στη γη, στον κόσμο, στα σπίτια...

Άξαφνα, ενώ ο κιτρινοντυμένος άνθρωπος της έδενε τους 
αγκώνες, αυτή έβγαλε ένα τρομερό ξεφωνητό χαράς. Εκεί πέρα 
στο μπαλκόνι, στη γωνία της πλατείας, είχε διακρίνει εκείνον, 
τον φίλο της, τον αφέντη της, τον Φοίβο, το ίνδαλμα της ζωής 
της! Ο δικαστής είχε πει ψέματα! Ο παπάς είχε πει ψέματα! 
Ήταν ο ίδιος, δεν μπορούσε ν’ αμφιβάλει κανείς, κι ήταν εκεί 
πέρα, όμορφος, ζωντανός, ντυμένος την αστραφτερή του στολή, 
με το λοφίο στο κεφάλι, με το σπαθί στο πλευρό.

— Φοίβο! φώναξε. Φοίβο μου!
Και θέλησε ν’ απλώσει προς αυτόν τα χέρια της, ολότρεμα 

από έρωτα και γοητεία, μα δεν ήταν ελεύθερα πια.
Τότε είδε τον λοχαγό να σουφρώνει τα φρύδια του, ενώ μια 

ωραία κοπέλα που στηριζόταν απάνω του τον κοίταξε με μια 
καταφρόνια στα χείλη της και με μάτια οργισμένα. Έπειτα ο 
Φοίβος πρόφερε μερικές λέξεις, που δεν έφτασαν ίσαμε την 
τσιγγάνα, κι οι δυο τους εξαφανίστηκαν αμέσως πίσω απ’ το 
τζαμωτό του μπαλκονιού που ξανάκλεισε.

— Φοίβο! του φώναξε παραλογισμένη. Το πιστεύεις αυτό;
Μια τερατώδης σκέψη τής είχε περάσει απ’ το μυαλό. Θυ-

μήθηκε πως την είχαν καταδικάσει για τον φόνο του Φοίβου 
ντε Σατωπέρ.

Ως τότε τα είχε υπομείνει όλα. Μα το τελευταίο τούτο χτύ-
πημα ήταν πολύ βαρύ. Σωριάστηκε ασάλευτη στο λιθόστρωτο.

— Εμπρός! είπε ο Σαρμολύ. Βάλτε την μες στην καρότσα 
και να τελειώνουμε!
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Κανένας δεν είχε παρατηρήσει μες στη στοά με τ’ αγάλματα 
των βασιλέων, τα σκαλισμένα αμέσως από πάνω απ’ τις αψίδες 
του πυλώνα, έναν αλλόκοτο θεατή που τα είχε παρακολουθήσει 
όλα ως τότε με μια τέτοια απάθεια, μ’ ένα λαιμό τόσο πολύ 
τεντωμένο, μ’ ένα πρόσωπο τόσο κακόθωρο, ώστε αν δεν φορού-
σε κείνη τη μισοκόκκινη και τη μισοβιολετιά περιβολή του, θα 
τον έπαιρνε κανείς για ένα από κείνα τα πέτρινα τέρατα, που 
εκρέουν απ’ το στόμα τους, εξακόσια χρόνια τώρα, οι μεγάλες 
υδρορροές του μητροπολιτικού ναού.

Ο θεατής αυτός δεν είχε χάσει καμιά λεπτομέρεια απ’ όσα 
είχαν συμβεί στα προπύλαια της Παναγίας απ’ το μεσημέρι κι 
ύστερα. Κι από τις πρώτες στιγμές, χωρίς να σκεφτεί κανένας 
να τον προσέξει, είχε δέσει γερά σε μιαν απ’ τις κολονίτσες 
της στοάς ένα χοντρό σκοινί με κόμπους, που η άλλη του άκρη 
σερνόταν χάμου στο κεφαλόσκαλο. Αφού έκαμε αυτό, άρχισε να 
κοιτάει ήσυχα πέρα και να σφυρίζει από καιρό σε καιρό, όταν 
κανένας κότσυφας περνούσε μπροστά του.

Άξαφνα, τη στιγμή που οι βοηθοί του δήμιου ετοιμάζονταν 
να εκτελέσουν τη φλεγματική διαταγή του Σαρμολύ, αυτός δρα-
σκέλισε το κιγκλίδωμα της στοάς, άδραξε το σκοινί με τα χέρια, 
τα γόνατα και τα πόδια, κι έπειτα τον είδαν να κατρακυλάει 
στην πρόσοψη όπως γλιστράει μια σταγόνα βροχής απάνω σ’ 
ένα τζάμι, να τρέχει προς τους δυο δήμιους με γρηγοράδα γά-
του πεσμένου απ’ τη σκεπή, να τους ξαπλώνει χάμου με τις 
δυο πελώριες γροθιές του, ν’ αρπάζει με το ένα χέρι του τη 
γυφτοπούλα, όπως ένα παιδί την κούκλα του, και μονομιάς να 
ξαναπηδάει ξανά μες στην εκκλησία βαστώντας την κοπέλα 
πάνω απ’ το κεφάλι του και κραυγάζοντας με τρομερή φωνή:

— Άσυλο!
Αυτό συνέβηκε με τέτοια γρηγοράδα, ώστε αν ήταν νύχτα 

θα μπορούσε να τα ιδεί κανείς όλα στο φώτισμα μιας μόνο 
αστραπής.

— Άσυλο, άσυλο! έκραξε και το πλήθος, και δέκα χιλιάδες 
χειροκροτήματα έκαμαν να λάμψει από χαρά και περηφάνια το 
μοναδικό μάτι του Κουασιμόδου.
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Αυτή η αναταραχή έκαμε την καταδικασμένη να συνέρθει. 
Ανασήκωσε τα βλέφαρά της, κοίταξε τον Κουασιμόδο κι ύστερα 
τα ξανάκλεισε απότομα, σαν να τρόμαξε απ’ τον σωτήρα της.

Ο Σαρμολύ τα ’χασε, καθώς κι οι δήμιοι κι όλη η ένοπλη 
συνοδεία. Πραγματικά, μες στον περίβολο της Παναγίας, η κατα-
δικασμένη γινόταν απαραβίαστη. Η μητρόπολη ήταν καταφύγιο. 
Η ανθρώπινη δικαιοσύνη σταματούσε στο κατώφλι της.

Ο Κουασιμόδος είχε σταθεί κάτω απ’ τον μεγάλο πυλώνα. 
Τα φαρδιά του πόδια φαίνονταν τόσο στερεωμένα στο πλακό-
στρωτο της εκκλησίας όσο κι οι βαριές ρωμανικές κολόνες. Το 
χοντρό δασύμαλλο κεφάλι του ήταν χωμένο στις πλάτες του 
όπως των λιονταριών, που κι αυτά έχουν χαίτη και όχι λαιμό. 
Κρατούσε την κοπέλα που σπαρτάριζε στα ροζιάρικα χέρια του 
σαν κανένα κομμάτι άσπρο πανί. Αλλά την κρατούσε με τόση 
προφύλαξη, που θαρρούσες πως φοβόταν μην την σπάσει ή την 
τσαλακώσει.

Λες κι αισθανόταν πως ήταν κάτι το αβρό, το ντελικάτο και 
πολύτιμο, καμωμένο γι’ αλλιώτικα χέρια απ’ τα δικά του. Μερι-
κές στιγμές φαινόταν πως δεν τολμούσε να την αγγίξει, ούτε καν 
με την αναπνοή του. Έπειτα, ξαφνικά, την έσφιγγε δυνατά στα 
μπράτσα του, πάνω στο κακοτράχαλο στήθος του, σαν θησαυρό 
του, όπως θα ’κανε μια μάνα στο παιδί της. Το σαν δράκου 
μάτι του, χαμηλώνοντας σ’ αυτήν, την τύλιγε με τρυφερότητα, 
πόνο, στοργή, και ξανασηκωνόταν απότομα γεμάτο αστραπές.

Τότε οι γυναίκες γελούσαν κι έκλαιγαν μαζί, το πλήθος ανα-
πηδούσε από ενθουσιασμό, γιατί εκείνη τη στιγμή ο Κουασι-
μόδος είχε στ’ αλήθεια κάποια ομορφιά. Ήταν ωραίος, αυτός, 
το ορφανό, το έκθετο παιδί, το έκτρωμα. Ένιωθε τον εαυτό του 
επιβλητικό και ισχυρό. Κοίταζε κατά πρόσωπο αυτή την κοινω-
νία, που τον είχε αποκλεισμένο και στην οποία επενέβαινε τόσο 
ισχυρά, αυτή την ανθρώπινη δικαιοσύνη που της είχε αποσπά-
σει τη λεία της, αυτές τις τίγρεις που τις ανάγκασε να μασούν 
αέρα, αυτούς τους σμπίρους, τους δικαστές, τους δήμιους, όλη 
αυτή την εξουσία του βασιλιά που την είχε συντρίψει, αυτός ο 
έσχατος, με τη βοήθεια του Θεού.
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Έπειτα ήταν κάτι το συγκινητικό αυτή η αναπάντεχη προ-
στασία μιας ύπαρξης τόσο συφοριασμένης από ένα ον τόσο 
δύσμορφο, η σωτηρία μιας θανατοποινίτισσας απ’ τον Κουα-
σιμόδο. Ήταν οι δυο χειρότερες κακομοιριές της φύσης και της 
κοινωνίας που διασταυρώνονταν κι αλληλοβοηθιούνταν.

Ωστόσο, έπειτ’ από μερικά λεπτά θριάμβου, ο Κουασιμόδος 
χώθηκε απότομα μες στην εκκλησία με το φορτίο του. Ο λαός, 
ενθουσιασμένος απ’ αυτό το κατόρθωμα, τον αναζητούσε με τα 
μάτια κάτω απ’ τον σκοτεινό νάρθηκα και λυπόταν που έφυγε 
τόσο γρήγορα ενώ τον επευφημούσαν.

Άξαφνα τον είδαν να ξαναπαρουσιάζεται σε μιαν απ’ τις 
άκρες της στοάς των βασιλέων, που την πέρασε τρέχοντας σαν 
παλαβός, υψώνοντας στα μπράτσα του το γέρας και κραυγά-
ζοντας:

— Άσυλο!
Το πλήθος ξέσπασε ξανά σε χειροκροτήματα. Αφού διάβηκε 

τη στοά, ξαναβυθίστηκε στο εσωτερικό της εκκλησίας. Έπειτ’ 
από μια στιγμή ξαναφάνηκε στο αποπάνω πλάτωμα, πάντα με 
τη γυφτοπούλα στην αγκάλη του, πάντα τρέχοντας σαν τρελός, 
πάντα κραυγάζοντας:

— Άσυλο!
Και το πλήθος καταχειροκροτούσε.
Τέλος, παρουσιάστηκε για τρίτη φορά στην κορφή του πύρ-

γου της μεγάλης καμπάνας. Από κει φάνηκε να δείχνει με υπε-
ρηφάνεια, σ’ όλη την πολιτεία, εκείνη που είχε σώσει. Και η 
βροντερή φωνή του, η φωνή που την άκουγαν τόσο σπάνια και 
που αυτός δεν την άκουγε ποτέ, επανάλαβε τρεις φορές με 
τρόπο ξέφρενο, ίσαμε τα σύγνεφα:

— Άσυλο! Άσυλο! Άσυλο!
— Ζήτω! Ζήτω! φώναζε ο λαός από κάτω.
Κι αυτή η απέραντη επευφημία έφτανε ως την άλλη όχθη 

για να καταπλήξει το πλήθος της πλατείας Γρέβης και την 
ερημίτισσα που περίμενε πάντα, με το βλέμμα της καρφωμένο 
στην κρεμάλα.
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Ο Κουασιμόδος παρουσιάστηκε για τρίτη φορά στον φεγγίτη.





ΒΙΒΛΙΟ ΕΝΑΤΟ



ΒΙΒΛΙΟ ΕΝΑΤΟ

1

ΠΑΡΑΔΑΡΜΟΣ

Ο Κλαυδιοσ Φρολλοσ δεν βρισκοταν πια στην Παναγία 
των Παρισίων όταν ο θετός γιος του έκοβε τόσο από-
τομα τη θανάσιμη θηλιά που ο αρχιδιάκος είχε ρίξει 
στην τσιγγάνα, και όπου είχε πιαστεί κι ο ίδιος.

Γυρίζοντας στο σκευοφυλάκιο, έβγαλε από πάνω του τα 
άμφια, το ωμοφόριο και το πετραχήλι, τα πέταξε στα χέρια του 
κατάπληκτου νεωκόρου, γλίστρησε μες απ’ την κρυφή πόρτα 
του μοναστηριού, διάταξε έναν βαρκάρη του Γηπέδου να τον 
μεταφέρει στην αριστερή όχθη του Σηκουάνα και βυθίστηκε 
στους δύσβατους δρόμους του Πανεπιστημίου, μην ξέροντας πού 
τραβούσε, συναντώντας σε κάθε του βήμα μπουλούκια αντρών 
και γυναικών, που έσπευδαν χαρωπά προς τη γέφυρα του Αγίου 
Μιχαήλ με την ελπίδα να προλάβουν να φτάσουν έγκαιρα για 
να ιδούν το κρέμασμα της μάγισσας, ωχρός, αλλοπαρμένος, πιο 
ανάστατος, πιο τυφλός και πιο αγριεμένος από ένα νυχτοπούλι 
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που φεύγει κυνηγημένο από ένα τσούρμο παιδιών το καταμε-
σήμερο.

Δεν ήξερε πού βρισκόταν, τι είχε στον νου του, ούτε αν έβλεπε 
όνειρο. Προχωρούσε, βάδιζε, έτρεχε, παίρνοντας όποιο δρόμο τύ-
χαινε, χωρίς επιλογή, σπρωγμένος πάντα προς τα μπρος από τη 
Γρέβη, τη φριχτή Γρέβη που την ένιωθε αόριστα από πίσω του.

Πέρασε έτσι το βουνό της Αγίας Γενεβιέβης και βγήκε τέλος 
απ’ την πόλη, διαβαίνοντας την πύλη του Αγίου Βίκτωρα. Συ-
νέχισε τη φευγάλα του, όσην ώρα μπορούσε να ιδεί, στρέφοντας 
πίσω, τον περίβολο των πύργων του Πανεπιστημίου και τα λι-
γοστά σπίτια του προαστίου. Μα όταν, τέλος, μια πτυχή του 
εδάφους έκρυψε απ’ τα μάτια του ολόκληρο αυτό το μισητό 
Παρίσι, όταν νόμισε πως βρισκόταν εκατό λεύγες μακριά, έξω 
στα χωράφια, στην ερημιά, εκεί σταμάτησε πια και του φάνηκε 
πως ανάπνεε.

Τότε απαίσιες ιδέες μαζεύτηκαν στο μυαλό του. Κοίταξε 
καθαρά μες στην ψυχή του κι έφριξε. Συλλογίστηκε τη δυστυχι-
σμένη εκείνη κοπέλα που τον είχε αφανίσει και την αφάνισε κι 
αυτός. Έριξε ένα βλοσυρό βλέμμα στη διπλή ανώμαλη στράτα, 
που είχαν ακολουθήσει μοιρόγραφτα τα δυο πεπρωμένα τους, 
ως το σημείο χωρισμού όπου συντρίφτηκαν το ένα απάνω στ’ 
άλλο. Σκέφτηκε το παράλογο των αιώνιων καθοσιώσεων, το 
μάταιο της αγιότητας, της επιστήμης, της θρησκείας, της αρετής, 
το ανώφελο του Θεού. Βυθίστηκε πασίχαρα στις κακές σκέψεις, 
κι όσο βαθύτερα βούλιαζε σ’ αυτές, τόσο ένιωθε ν’ αντηχεί μέσα 
του ένα γέλιο του Σατανά.

Σκαλίζοντας έτσι μες στην ψυχή του, όταν είδε τι πλατύ χώρο 
προόριζε εκεί η φύση για τα πάθη, γέλασε με πιο πικρόν ακόμα 
σαρκασμό. Ανατάραξε στο βάθος της καρδιάς του όλο του το 
μίσος, όλη την κακία του, και αναγνώρισε, με την κρύα ματιά 
ενός γιατρού που εξετάζει έναν ασθενή, πως αυτό το μίσος, αυτή 
η κακία δεν ήταν τίποτε άλλο παρά ένας διεστραμμένος έρωτας, 
πως ο έρωτας, πηγή κάθε αρετής στον άνθρωπο, μεταβαλλόταν 
σε κάτι φριχτό μες στην καρδιά ενός ιερωμένου και πως ένας 
άνθρωπος συγκροτημένος σαν αυτόν, γινόμενος ιερέας, γινόταν 
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δαίμονας. Γέλασε τότε απαίσια και μονομιάς ξαναχλώμιασε, 
θεωρώντας την πιο ζοφερή πλευρά του μοιραίου του πάθους, 
αυτού του διαβρωτικού, φαρμακερού, γεμάτου μίσους κι απο-
νιά έρωτα, που για κείνη είχε καταλήξει στην κρεμάλα και για 
κείνον στα τάρταρα: η μια καταδικασμένη, ο άλλος κολασμένος.

Έπειτα τον ξανάπιασε το γέλιο, καθώς θυμήθηκε πως ο Φοί-
βος ήταν ζωντανός, πως παρ’ όλ’ αυτά ο λοχαγός ζούσε, ήταν 
εύθυμος κι ευχαριστημένος, είχε ωραιότερη περιβολή από κάθε 
φορά και μια καινούργια ερωμένη που την έβγαζε να ιδούν το 
κρέμασμα της παλιάς. Το σαρκαστικό γέλιο του δυνάμωσε όταν 
συλλογίστηκε πως, απ’ τις ανθρώπινες υπάρξεις που θέλησε τον 
θάνατό τους, η τσιγγάνα, το μόνο πλάσμα που δεν το μισούσε, 
ήταν η μόνη που δεν είχε γλιτώσει.

Τότε η σκέψη του από τον λοχαγό πήγε στο πλήθος και τον 
έπιασε μια ανήκουστη ζήλια. Σκέφτηκε πως κι ο λαός έβλεπε 
μπροστά του τη γυναίκα που αγαπούσε αυτός, με την πουκα-
μίσα της, σχεδόν γυμνή. Έμπλεξε βίαια τα μπράτσα του στη 
σκέψη πως αυτή η γυναίκα, που το σουλούπι της μισοϊδωμένο 
απ’ αυτόν μόνο μες στα σκοτεινά τού ήταν το κορύφωμα της 
ευτυχίας, είχε εκτεθεί έξω στο φως, καταμεσήμερα, σ’ ολόκληρο 
τον κόσμο, σαν να ήτανε έτσι ντυμένη για μια νύχτα ηδονής.

Έκλαψε από λύσσα για όλ’ αυτά τ’ απόκρυφα του έρωτα που 
βεβηλώθηκαν, μολύνθηκαν, ξεγυμνώθηκαν, ποδοπατήθηκαν για 
πάντα. Έκλαψε από λύσσα καθώς φαντάστηκε πόσα ακάθαρτα 
βλέμματα είχαν βρει ό,τι ποθούσαν σ’ εκείνο το πουκάμισο που 
δεν κρατιόταν καλά και πως αυτή η όμορφη κοπέλα, αυτό το 
παρθενικό κρίνο, αυτό το κύπελλο της αιδούς και της ηδονής 
που μόνο τρέμοντας θα μπορούσε να το ζυγώσει στα χείλη 
του, είχε μεταβληθεί σ’ ένα είδος δημόσιας καραβάνας, όπου ο 
πιο πρόστυχος όχλος του Παρισιού, οι κλέφτες, οι ζητιάνοι, οι 
υπηρέτες, πήγαιναν να ρουφήξουν όλοι μαζί μια ξεδιάντροπη, 
βρόμικη κι ανήθικη απόλαυση.

Κι όταν ζητούσε να συλλάβει μιαν εικόνα της ευτυχίας που 
μπορούσε να βρει απάνω στη γη αν εκείνη δεν ήταν τσιγγάνα κι 
αν αυτός δεν ήταν παπάς, αν δεν υπήρχε ο Φοίβος κι αν εκείνη 
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δεν τον αγαπούσε, όταν αναλογιζόταν πως μπορούσε κι αυτός 
να χαρεί μια ζωή γαλήνης κι αγάπης, πως αυτή τη στιγμή βρί-
σκονταν σκόρπια στη γη ζευγάρια ευτυχισμένα, ξεχασμένα σ’ 
ατέλειωτο κουβεντολόι κάτω απ’ τις πορτοκαλιές, στην άκρη των 
ρυακιών, αντίκρυ από ένα ηλιόγερμα, μέσα στην έναστρη νύχτα, 
και πως, αν το ήθελε ο Θεός, μπορούσε κι ο ίδιος ν’ αποτελέσει 
μαζί της ένα απ’ αυτά τα ευλογημένα ζευγάρια –τότε η καρδιά 
του έλιωνε από τρυφερότητα κι απελπισία.

Ω, αυτή, πάντα αυτή! Η ίδια η έμμονη ιδέα ξαναγυρνούσε 
αδιάκοπα και τον βασάνιζε, του τρυπούσε το μυαλό, του σπά-
ραζε τα σπλάχνα. Δε λυπόταν, δε μετάνιωνε γι’ αυτό. Ό,τι είχε 
κάμει ήταν έτοιμος να το ξανακάμει. Προτιμούσε να την ιδεί 
στα χέρια του δήμιου παρά στην αγκάλη του λοχαγού. Πονούσε, 
όμως. Πονούσε τόσο, που πότε πότε ξερίζωνε τούφες απ’ τα 
μαλλιά του για να ιδεί αν είχαν ασπρίσει.

Ανάμεσα στ’ άλλα ήρθε και ένα λεπτό της ώρας που του 
πέρασε απ’ το μυαλό πως ήταν ίσα ίσα το λεπτό εκείνο όπου 
η φρικαλέα αλυσίδα, που είχε δει το πρωί, έσφιγγε τη σιδερέ-
νια θηλιά της γύρω απ’ τον εύθραυστο και αβρό της λαιμό. Η 
σκέψη αυτή έκαμε να του αναβλύσει ο ίδρωτας μέσ’ απ’ όλους 
τους πόρους.

Ήρθε μια άλλη στιγμή κατά την οποία, ενώ γελούσε μέσα 
του διαβολικά, αναπόλησε την Εσμεράλδα όπως την είχε δει την 
πρώτη μέρα, ζωηρή, ξένοιαστη, χαρούμενη, στολισμένη, να χο-
ρεύει φτερωτή κι εναρμόνια, και την Εσμεράλδα της τελευταίας 
μέρας, με την πουκαμίσα, με το σκοινί στον λαιμό, ν’ ανεβαίνει 
αργά με τα γυμνά της πόδια την ανώμαλη σκάλα της κρεμάλας. 
Φαντάστηκε αυτή τη διπλή εικόνα μ’ έναν τέτοιο τρόπο, ώστε 
έβγαλε μια κραυγή τρομερή.

Ενώ αυτή η δίνη της απόγνωσης αναστάτωνε, σύντριβε, ξερί-
ζωνε, ανάτρεπε, σάρωνε τα πάντα στην ψυχή του, κοίταξε γύρω 
του τη φύση. Στα πόδια του μερικές κότες σκάλιζαν ραμφίζο-
ντας στα θάμνα, οι σμάλτινοι σκαραβαίοι έτρεχαν στον ήλιο, 
μερικοί όγκοι από σταχτιά σύγνεφα γλιστρούσαν απάνω απ’ το 
κεφάλι του σ’ έναν γαλάζιο ουρανό, η προεξοχή του μοναστηριού 
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του Αγίου Βίκτωρα τρυπούσε τον ορίζοντα, στην καμπύλη του 
λόφου με τον από σχιστόλιθο οβελίσκο του, και ο μυλωνάς της 
ραχούλας Κοπώ κοίταζε σφυρίζοντας τις αεικίνητες φτερούγες 
του μύλου του να γυρνούν. Όλη αυτή η δραστήρια, οργανωμένη, 
ήσυχη ζωή, που ξεπρόβαλε γύρω του με χίλιες μορφές, του έκαμε 
κακό. Και συνέχισε τη φευγάλα του.

Έτρεχε έτσι μέσα στα χωράφια ίσαμε το βράδυ. Αυτή η 
φυγή απ’ τη φύση, απ’ τη ζωή, απ’ τον εαυτό του, απ’ τους 
ανθρώπους, απ’ τον Θεό, απ’ τα πάντα, βάσταξε όλη την ημέρα. 
Μερικές φορές έπεφτε μπρούμυτα στη γη και ξερίζωνε με τα χέ-
ρια του αγίνωτα στάχια. Άλλοτε σταματούσε σε κανέναν έρημο 
δρόμο χωριού κι οι σκέψεις του καταντούσαν τόσο ανυπόφορες, 
ώστε έπιανε με τα δυο του χέρια το κεφάλι και προσπαθούσε 
να το ξεκολλήσει απ’ τους ώμους του, σαν να ήθελε να το συ-
ντρίψει στο λιθόστρωτο.

Την ώρα που έγερνε ο ήλιος, ξανάκανε θεώρηση του εαυτού 
του και βρήκε πως ήταν σχεδόν τρελός. Η θύελλα που βαστούσε 
μέσα του, αφότου είχε χάσει την ελπίδα και τη θέληση να σώσει 
την τσιγγάνα, αυτή η θύελλα δεν είχε αφήσει μέσα του ούτε μιαν 
ιδέα απείραχτη, ούτε μια σκέψη ορθή. Το λογικό του κειτόταν 
εκεί, σχεδόν ολότελα εξουθενωμένο.

Μονάχα δυο εικόνες ξεχώριζαν μες στο μυαλό του: η Εσμε-
ράλδα κι η κρεμάλα. Όλα τ’ άλλα ήταν θολά. Αυτές οι δυο 
εικόνες, η μια κοντά στην άλλη, του παρουσίαζαν ένα φρικτό 
σύμπλεγμα. Κι όσο προσήλωνε σ’ αυτές το υπόλειμμα της προ-
σοχής και της σκέψης του, τόσο τις έβλεπε να μεγαλώνουν, με 
μιαν απίθανη αύξηση, η μια σε χάρη, σε θέλγητρο, σε ομορφιά, σε 
φως, η άλλη σε φρίκη. Έτσι, στο τέλος, η Εσμεράλδα τού φαινό-
ταν σαν ένα αστέρι κι η κρεμάλα σαν ένα πελώριο άσαρκο χέρι.

Είναι αξιοσημείωτο πως σ’ όλη τη διάρκεια αυτού του μαρ-
τυρίου του δεν του πέρασε καθόλου η βαριά ιδέα του θανάτου. 
Έτσι ήταν καμωμένος ο άθλιος. Αγαπούσε τη ζωή. Ίσως έβλεπε 
πραγματικά την κόλαση πέρα από τη ζωή.

Στο μεταξύ, η μέρα εξακολουθούσε να σώνεται. Το ζωντα-
νό ον που έκλεινε ακόμα μέσα του συλλογίστηκε αόριστα για 
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επιστροφή. Νόμιζε πως ήταν μακριά απ’ το Παρίσι. Μα όταν 
προσανατολίστηκε, πρόσεξε πως το μόνο που είχε κάμει ήταν το 
ότι προσπέρασε τον περίβολο του Πανεπιστημίου. Το καμπανα-
ριό του Αγίου Σουλπικίου κι οι τρεις ψηλοί οβελίσκοι του Σαιν 
Ζερμαίν ντε Πρε, ξεπερνούσαν τον ορίζοντα δεξιά του.

Τράβηξε προς τα εκεί. Όταν άκουσε το «τις ει;» των φρουρών 
του μοναστηριού γύρω απ’ το οχυρό όρυγμα του Σαιν Ζερμαίν, 
έκαμε πίσω, πήρε ένα μονοπάτι που του παρουσιάστηκε ανά-
μεσα στον μύλο της μονής και στο λεπροκομείο της πολίχνης, 
και σε λίγες στιγμές βρέθηκε στην άκρη του Καλογερολίβαδου. 
Αυτό το λιβάδι ήταν ονομαστό για τις φασαρίες που γίνονταν 
εκεί μέρα και νύχτα. Ήταν η ύδρα των φτωχών καλόγερων του 
Σαιν Ζερμαίν: «Τούτο γαρ ύδρα υπήρξε τοις του Αγίου Γερ-
μανού λιβαδίταις μοναχοίς, των κληρικών αεί διεγειρόντων νέα 
διχοστασίας βουλεύματα».

Ο αρχιδιάκος φοβήθηκε μήπως συναντήσει κανέναν εκεί. 
Σκιαζόταν κάθε ανθρώπινο πλάσμα. Είχε αποφύγει το Πα-
νεπιστήμιο, το προάστιο του Σαιν Ζερμαίν, και ήθελε να ξα-
ναγυρίσει στους δρόμους της πόλης όσο μπορούσε αργότερα. 
Πέρα από δίπλα από το Καλογερολίβαδο, πήρε το ερημικό 
μονοπάτι που τον χώριζε απ’ το Ντιε Νεφ κι έφτασε, τέλος, 
στην ακροποταμιά.

Εκεί ο πάτερ Κλαύδιος βρήκε έναν βαρκάρη, που για μερι-
κά παρισινά δηνάρια τον ανέβασε στον Σηκουάνα, φέρνοντάς 
τον ως την προεξοχή του Άστεως. Τον αποβίβασε σ’ εκείνη την 
απόμερη γλώσσα στεριάς όπου οι αναγνώστες είδαν ήδη τον 
Γκρεγκουάρ να ρεμβάζει και που προεκτείνεται πέρα απ’ τους 
βασιλικούς κήπους, πέρα απ’ το νησάκι του Περαματάρη με 
τις Αγελάδες.

Το μονότονο λίκνισμα της βάρκας και το μουρμουρητό του 
νερού είχαν ναρκώσει τον δυστυχισμένο Κλαύδιο. Όταν απομα-
κρύνθηκε ο βαρκάρης, απόμεινε ηλίθια ορθός στην αμμουδιά, 
κοιτάζοντας μπροστά του και διακρίνοντας τ’ αντικείμενα μο-
νάχα μέσ’ από μεγεθυντικές ταλαντεύσεις, που του παρουσί-
αζαν το καθετί σαν μια φαντασμαγορία. Δεν είναι ασυνήθιστο 
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πράγμα η κόπωση από έναν μεγάλο πόνο να φέρει στο μυαλό 
παρόμοιο αποτέλεσμα.

Ο ήλιος είχε γείρει πίσω απ’ τον ψηλό Πύργο του Νεσλ. Ήταν 
οι στιγμές του σούρουπου. Ο ουρανός ήταν λευκός, τα νερά του 
ποταμού ήταν λευκά. Ανάμεσα στις δυο αυτές λευκότητες, η αρι-
στερή όχθη του Σηκουάνα, όπου αυτός είχε στυλώσει τα μάτια 
του, πρόβαλε τον σκοτεινό της όγκο και, όλο λεπτυνόμενη απ’ την 
προοπτική, βυθιζόταν στις ομίχλες του ορίζοντα σαν μια μαύρη 
σαΐτα. Ήταν κατάφορτη από σπίτια που διακρίνονταν μονάχα η 
σκιερή τους σιλουέτα, τονισμένη ζωηρά απ’ τα πρώτα σκοτάδια 
πάνω στο ανοιχτόχρωμο φόντο τ’ ουρανού και του νερού. Εδώ 
κι εκεί άρχιζαν να σπιθοβολούν παράθυρα, σαν γωνιές με θράκα.

Εκείνος ο τεράστιος μαύρος οβελίσκος, ο ξεκομμένος έτσι 
ανάμεσα στα δυο άσπρα σεντόνια τ’ ουρανού και του ποταμού, 
πολύ φαρδιού σ’ αυτό το μέρος, προξένησε στον πάτερ Κλαύδιο 
μια παράδοξη εντύπωση, ανάλογη με ό,τι θα δοκίμαζε ένας άν-
θρωπος που, ξαπλωμένος ανάσκελα στη βάση του καμπαναριού 
του Στρασβούργου, θα έβλεπε απάνω απ’ το κεφάλι του τον 
απέραντο οβελό να βυθίζεται στην καταχνιά του σύθαμπου. 
Μονάχα που εδώ ήταν ο Κλαύδιος ορθός κι ο οβελίσκος πλα-
γιασμένος. Αλλά επειδή ο ποταμός, αντανακλώντας τα ουράνια, 
προέκτεινε την άβυσσο αποκάτω του, ο τεράστιος εκείνος όγκος 
φαινόταν τόσο τολμηρά εξακοντισμένος στο αχανές, όσο κάθε 
κωδωνοστάσιο μητρόπολης. Κι η εντύπωση ήταν η ίδια.

Αυτή η εντύπωση είχε τούτο το παράξενο και το βαθύτερο: 
ήταν βέβαια το καμπαναριό του Στρασβούργου, αλλά ένα κα-
μπαναριό του Στρασβούργου ψηλό δυο λεύγες, κάτι το ανήκου-
στο, το γιγαντιαίο, το ακαταμέτρητο, ένα οικοδόμημα τέτοιο που 
ποτέ δεν αντίκρισαν μάτια ανθρώπινα, ένας πύργος της Βαβέλ. 
Οι καμινάδες των σπιτιών, οι επάλξεις των τειχών, τα σκαλιστά 
τρίγωνα των στεγών, ο οβελός των Αυγουστίνων, ο Πύργος του 
Νεσλ, όλες αυτές οι προεξοχές που χαράκιαζαν την προτομή 
του κολοσσιαίου οβελίσκου, πρόσθεταν στην οφθαλμαπάτη τις 
κοψιές μιας πολύβλαστης και απίθανης γλυπτικής, παίζοντας 
με το μάτι παράξενα.
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Ο Κλαύδιος, στη φαντασίωση όπου βρισκόταν, νόμισε πως 
έβλεπε –πως έβλεπε με τα πραγματικά του μάτια– ένα καμπα-
ναριό της κόλασης. Τα χίλια φώτα, τ’ απλωμένα κατακόρυφα 
στον τρομερό πύργο, του φάνηκαν σαν ισάριθμες μπούκες αμέ-
τρητων υποχθόνιων καμινιών, οι φωνές και οι κρότοι που έβγαι-
ναν από κει σαν ισάριθμες κραυγές και ρόχθοι. Φοβήθηκε τότε, 
έβαλε τα χέρια στ’ αυτιά του για να μην ακούει άλλο, γύρισε 
τη ράχη του για να μη βλέπει κι απομακρύνθηκε με μεγάλα 
βήματα απ’ την τρομερή οπτασία.

Αλλά την οπτασία την είχε μέσα του.
Όταν ξαναγύρισε στους δρόμους, οι διαβάτες που σκουντούσε 

μπρος στις φωτισμένες προθήκες των μαγαζιών, του έδιναν την 
εντύπωση φαντασμάτων σ’ ένα αδιάκοπο πήγαιν’ έλα τριγύρω 
του. Στ’ αυτιά του ηχούσαν αλλόκοτες βουές. Καταπληκτικές 
παραισθήσεις τού τάρασσαν το μυαλό. Δεν έβλεπε ούτε τα 
σπίτια ούτε το λιθόστρωτο, ούτε τα κάρα, ούτε τους άντρες και 
τις γυναίκες, αλλά έναν κυκεώνα ακαθόριστων πραγμάτων που 
συγχωνεύονταν στα άκρα τους το ένα με το άλλο.

Στη γωνία της οδού Βαρελάδικων βρισκόταν ένα παντοπω-
λείο, που το προστέγασμά του ήταν εφοδιασμένο ολόγυρα, κατά 
την παμπάλαιη συνήθεια, μ’ εκείνα τα τενεκεδένια στεφάνια 
απ’ όπου κρεμόταν ένας κύκλος από ξύλινες λαμπάδες, που 
χτυπούσαν η μια πάνω στην άλλη κροταλίζοντας σαν καστα-
νιέτες. Νόμισε πως άκουσε να συγκρούονται στα σκοτεινά οι 
αρμαθιασμένοι σκελετοί του Γερακοβουνού.

— Ω! μουρμούρισε. Ο άνεμος της νύχτας σπρώχνει τον έναν 
απάνω στον άλλον κι ανακατεύει τον κρότο απ’ τις αλυσίδες με 
τον κρότο απ’ τα κόκαλά τους! Ίσως ανάμεσά τους να βρίσκεται 
τώρα κι αυτή.

Αλλοπαρμένος, δεν ήξερε πού τραβούσε. Αφού περπάτησε 
κάμποσο, βρέθηκε στη γέφυρα του Αγίου Μιχαήλ. Στο παρά-
θυρο ενός ισόγειου φαινόταν ένα φως. Πλησίασε. Πίσω από ένα 
τζάμι ραγισμένο είδε μια βρόμικη κάμαρα, που ξύπνησε μιαν 
ανάμνηση αμυδρή στο μυαλό του.

Σ’ αυτή την κάμαρα, την κακοφωτισμένη από ένα αδύναμο 
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λυχνάρι, ήταν ένας νέος ξανθός και θαλερός, με χαρούμενο πρό-
σωπο, που αγκάλιαζε με δυνατά χασκόγελα μια κοπέλα, πολύ 
άσεμνα στολισμένη. Και κοντά στο λυχνάρι βρισκόταν μια γριά 
που έγνεθε και τραγουδούσε με φωνή τρεμουλιάρα.

Επειδή ο νέος γελούσε κάθε τόσο, το τραγούδι της γριάς 
έφτανε κομματιασμένο στον ιερέα. Ήταν κάτι ακατάληπτο και 
φρικαλέο.

Βρύαζε, Γρέβη, αλύχτα, Γρέβη!
Γνέθε μου, ρόκα ταπεινή,
γνέθε του μπόγια το σκοινί
που στο προαύλιο χαζεύει.
Βρύαζε, Γρέβη, αλύχτα, Γρέβη!

Τι ωραίο κανάβινο στριφτάρι!
Σπείρεται απ’ το Ισσύ ως το Βανβερί
κανάβι, στάρι ούτε σπυρί!
Κλέφτης δεν άπλωσε να πάρει
τ’ ωραίο κανάβινο στριφτάρι.

Βρύαζε, Γρέβη, αλύχτα, Γρέβη!
Για να ιδούν απ’ τη θηλιά
κρεμάμενη κάποια κοπέλα,
στα παραθύρια έχουν ανέβη.
Βρύαζε, Γρέβη, αλύχτα, Γρέβη!

Στο μεταξύ, ο νέος χαχάνιζε και χαϊδολογούσε την κοπέλα. 
Η γριά ήταν η Φαλουρντέλ. Η κοπέλα ήταν μια κοινή. Κι ο νέος 
ήταν ο αδελφός του ο Γιάννης.

Εξακολουθούσε να κοιτάει. Κι αυτό το θέαμα κι ένα άλλο.
Είδε τον Γιάννη να ζυγώνει σ’ ένα παράθυρο που ήταν στο 

βάθος της σάλας, να το ανοίγει, να ρίχνει μια ματιά στην προ-
κυμαία, όπου έλαμπαν μακριά χίλια φωτισμένα παράθυρα, και 
τον άκουσε να λέει ξανακλείνοντας το παράθυρο:

— Μα την ψυχή μου! Να που νύχτωσε. Οι νοικοκυραίοι ανά-
βουν τα φώτα τους κι ο Πανάγαθος τ’ αστέρια του.
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Έπειτα ο Γιάννης γύρισε κοντά στην αμαρτωλή κι έσπασε 
μια μπουκάλα που ήταν στο τραπέζι κράζοντας:

— Πάει, άδειασε κι αυτή, μα του βοδιού το κέρατο! Και δεν 
έχω ούτε οβολό πια! Ιζαμπώ, αγάπη μου, τότε μόνο θα μ’ ευ-
χαριστούσε ο Δίας αν άλλαζε τους δυο άσπρους σου μαστούς 
σε δυο μαύρες μπουκάλες, για να βυζαίνω μοσχάτο κρασί μέρα 
και νύχτα.

Αυτό το νόστιμο αστείο έκαμε τη λεγάμενη να ξεκαρδιστεί, 
κι ο Γιάννης στο μεταξύ βγήκε έξω.

Μόλις πρόφτασε ο πάτερ Κλαύδιος να πέσει καταγής, για 
να μην τον ανταμώσει, τον κοιτάξει κατά πρόσωπο και τον 
αναγνωρίσει ο αδελφός του. Ευτυχώς ο δρόμος ήταν σκοτεινός 
και ο φοιτητής μεθυσμένος. Ωστόσο, πήρε είδηση τον αρχιδιάκο 
που ήταν ξαπλωμένος κατάχαμα στη λάσπη.

— Ω, ω! είπε. Να ένας που σήμερα γλέντησε για καλά.
Κούνησε με το πόδι του τον πάτερ Κλαύδιο, που βαστούσε 

και την ανάσα του.
— Τάπα στο μεθύσι, ξαναείπε ο Γιάννης. Αυτός είναι φέσι 

πια. Σωστή βδέλλα που ξεκόλλησε επιτέλους απ’ το κρασο-
βάρελο. Μπα, έχει και φαλάκρα, είπε σκύβοντας. Είναι γέρος, 
λοιπόν! «Μακάριε πρεσβύτα».1

Έπειτα ο πάτερ Κλαύδιος τον άκουσε ν’ απομακρύνεται 
λέγοντας:

— Δε βαριέσαι! Η λογική είναι ωραίο πράγμα, και ο αδελφός 
μου ο αρχιδιάκος είναι ευτυχής που έχει και σοφία και χρήματα.

Τότε ο αρχιδιάκος σηκώθηκε από κει κι έτρεξε γρήγορα προς 
την Παναγία των Παρισίων, που έβλεπε τους πελώριους πύργους 
της να ορθώνονται στα σκοτεινά πάνω από τα σπίτια.

Τη στιγμή που έφτασε λαχανιασμένος στην πλατεία του προ-
αυλίου, οπισθοχώρησε και δεν τόλμησε να σηκώσει τα μάτια 
του προς το πένθιμο οικοδόμημα.

— Ω! είπε χαμηλόφωνα. Είναι λοιπόν αλήθεια πως έγινε ένα 
τέτοιο πράγμα εδώ, σήμερα το πρωί!

1. Αναφώνηση της Μελιβέας μπροστά στην ευτυχία του Τίτυρου (Βιργιλίου 
«Βουκολικά», Α΄, 46).
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Ωστόσο, αποτόλμησε να κοιτάξει την εκκλησία. Η πρόσοψη 
ήταν σκοτεινή. Ο ουρανός πίσω της φεγγοβολούσε από τ’ αστέ-
ρια. Το μισοφέγγαρο, που είχε ξεπεταχτεί απ’ τον ορίζοντα, 
σταμάτησε εκείνη τη στιγμή στην κορφή του δεξιού πύργου και 
φαινόταν εκεί κουρνιασμένο, σαν ένα φωτεινό πουλί, δίπλα απ’ 
το κιγκλίδωμα με τα μαύρα διακοσμητικά ανοίγματα.

Η πόρτα του μοναστηριού ήταν κλεισμένη. Μα ο αρχιδιάκος 
βαστούσε πάντα απάνω του το κλειδί του πύργου όπου είχε 
το εργαστήριό του. Το χρησιμοποίησε λοιπόν για να μπει στην 
εκκλησία.

Μες στην εκκλησία βρήκε μια σκοτεινιά και μια σιωπή υπο-
γείου. Απ’ τις μεγάλες σκιές που έπεφταν από παντού, σε πλα-
τιές λουρίδες, αναγνώρισε πως τα παραπετάσματα της πρωι-
νής τελετής δεν είχαν αφαιρεθεί ακόμα. Ο μεγάλος ασημένιος 
σταυρός άστραφτε βαθιά στο σκοτάδι, πασπαλισμένος εδώ κι 
εκεί από κάτι φωσφορίσματα, σαν να ’ταν ο γαλαξίας αυτής 
της νεκρώσιμης νύχτας. Τα μακρουλά παράθυρα στο μέρος της 
χορωδίας, έδειχναν απάνω απ’ τους μαύρους μπερντέδες την 
ψηλότερη άκρη των αψίδων τους, ενώ τα χρωματιστά τζάμια 
που τα διαπερνούσε μια φεγγαραχτίδα δεν είχαν πια παρά τ’ 
αμφίβολα χρώματα της νύχτας, κάτι το βιολετί, το λευκό και το 
μαβί που δεν το συναντάς παρά μόνο στην όψη των νεκρών. Ο 
αρχιδιάκος, διακρίνοντας ολόγυρα απ’ το χώρισμα της χορωδίας 
τις πελιδνές απολήξεις των αψίδων, νόμισε πως έβλεπε μίτρες 
κολασμένων επισκόπων. Έκλεισε τα μάτια του, κι όταν τα ξανά-
νοιξε νόμισε πως τον κοίταζε ένας κύκλος από πρόσωπα χλωμά.

Άρχισε να τρέχει μες στην εκκλησία. Τότε του φάνηκε πως 
κι η εκκλησία η ίδια κουνιόταν, σάλευε, ζωντάνευε, ζούσε, πως 
κάθε μεγάλη κολόνα γινόταν μια τεράστια ποδάρα που χτυπού-
σε το έδαφος με το φαρδύ πέτρινο πέλμα της και πως η γιγάντια 
μητρόπολη δεν ήταν παρά ένα είδος υπερφυσικού ελέφαντα που 
ξεφυσούσε και βάδιζε με τους στύλους της για πόδια, με τους 
δυο πύργους της για προβοσκίδες και με το απέραντο μαύρο 
σεντόνι για σέλα.

Έτσι, ο πυρετός ή η τρέλα του έφτασε σε τέτοιο βαθμό 
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έντασης, που ο εξωτερικός κόσμος είχε γίνει για τον άτυχο ένα 
είδος ορατής, απτής, φρικαλέας αποκάλυψης.

Ακολούθησε μια στιγμή ανακούφισης. Καθώς χωνόταν στα 
πλάγια κλίτη του ναού, παρατήρησε πίσω από μια συστάδα 
κιόνων ένα κοκκινωπό φως. Έτρεξε προς τα κει σαν σ’ ένα 
αστέρι. Ήταν το πενιχρό λυχνάρι που φώτιζε, μέρα και νύχτα, 
το δημόσιο ευχολόγιο της Παναγίας των Παρισίων, κάτω απ’ 
το σιδερένιο πλέγμα του.

Ρίχτηκε άπληστα στο ιερό βιβλίο με την ελπίδα να βρει σ’ 
αυτό κάποια παρηγοριά ή εγκαρδίωση. Το βιβλίο ήταν ανοιγμέ-
νο στο εξής χωρίο του Ιώβ, που το διάβασε αμέσως η ορθόστυλη 
ματιά του: «Και πνεύμα επί το πρόσωπόν μου διέβη, ουδέν άλλο 
ή αύραν ήκουον, έφριξαν δε τρίχες εμού και σάρκες».

Σ’ αυτές τις πένθιμες γραμμές δοκίμασε ό,τι δοκιμάζει ο 
τυφλός που νιώθει να τον κεντάει το ραβδί που σήκωσε από το 
χώμα. Τα γόνατα αποκάτω του λύγισαν και σωριάστηκε στο 
λιθόστρωτο, έχοντας στον νου του εκείνην που πέθανε την ίδια 
μέρα. Ένιωθε να περνούν απ’ το μυαλό του και να ξεμπουκά-
ρουν τόσοι τερατώδεις καπνοί, ώστε θαρρούσε πως το κεφάλι 
του είχε γίνει μια καμινάδα της κόλασης.

Φαίνεται πως έμεινε πολλή ώρα σ’ εκείνη τη στάση, χωρίς 
κανένα λογισμό πια, εξουθενωμένος κι υποχείριος του δαίμονα. 
Τέλος, ξαναβρήκε λίγες δυνάμεις και σκέφτηκε να ζητήσει κα-
ταφύγιο ψηλά στον πύργο, κοντά στον πιστό του Κουασιμόδο. 
Σηκώθηκε απάνω κι επειδή φοβόταν, πήρε για φωτισμό του το 
λυχνάρι του ευχολογίου. Αυτό ήταν ιεροσυλία. Μα δεν ήταν σε 
θέση να λογαριάζει τέτοια μικροπράγματα.

Ανέβηκε αργά τη σκάλα του πύργου, γεμάτος από ένα μυ-
στικό δέος που σίγουρα θα μεταδινόταν και στους αραιούς 
διαβάτες του προαυλίου απ’ το μυστηριακό φως του λυχναριού 
του που ανέβαινε αργά αργά, από πολεμίστρα σε πολεμίστρα, 
στα ύψη του καμπαναριού.

Άξαφνα αιστάνθηκε κάποια δροσιά στο πρόσωπό του και 
βρέθηκε κάτω απ’ την πόρτα της ψηλότερης στοάς. Ο αέρας 
ήταν ψυχρός. Ο ουρανός πλημμύριζε από σύγνεφα που οι 
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πλατιές άσπρες λεπίδες τους ξεχείλιζαν η μια απάνω στην άλλη 
και μοιάζαν με παγωμένο ποτάμι που λιώνει τον χειμώνα. Το 
φεγγάρι μες στα σύγνεφα φαινόταν σαν ένα ουράνιο καράβι 
αποκλεισμένο μες στους εναέριους ογκόπαγους.

Μια σκιά, κάτι το λευκό, ένα σχήμα, μια γυναίκα.
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Χαμήλωσε τα μάτια του και για μια στιγμή, μέσ’ απ’ το κι-
γκλίδωμα με τις μικρές κολόνες που ενώνει τους δυο πύργους 
μεταξύ τους, αποθαύμασε πέρα, μέσ’ από μια θολούρα ομίχλης 
και καπνών, το άφωνο πλήθος των στεγών του Παρισιού, που 
μυτερές, αμέτρητες, κολλητές η μια με την άλλη και μικρές, 
έμοιαζαν με κύματα γαλήνιας θάλασσας σε καλοκαιρινή βραδιά.

Το φεγγάρι έριχνε τώρα τις αχτίδες του στον ουρανό και 
στη γη.

Εκείνη τη στιγμή το ρολόι ύψωσε τη λεπτή και ραγισμένη 
φωνή του. Σήμαινε μεσονύχτι. Ο νους του παπά πήγε στο με-
σημέρι. Επαναλαμβάνονταν οι δώδεκα χτύποι.

— Ω, είπε πολύ σιγά. Τώρα θα ’ναι παγωμένη!
Άξαφνα ένα φύσημα ανέμου έσβησε το λυχνάρι του, και σχε-

δόν ταυτόχρονα είδε να παρουσιάζεται στην αντικρινή γωνιά του 
πύργου μια σκιά, κάτι το λευκό, ένα σχήμα, μια γυναίκα. Ανα-
πήδησε. Δίπλα σ’ αυτή τη γυναίκα βάδιζε μια κατσικούλα, που 
έσμιγε το βέλασμά της με την τελευταία αντήχηση του ρολογιού.

Ο παπάς βρήκε τη δύναμη να κοιτάξει. Ήταν αυτή!
Ήταν ωχρή, ήταν σκυθρωπή. Τα μαλλιά της ξεχύνονταν στις 

πλάτες όπως το πρωί. Μα δεν είχε πια σκοινί στον λαιμό, ούτε 
χέρια δεμένα. Ήταν ελεύθερη, ήταν πεθαμένη.

Ασπροντυμένη, φορούσε ένα πέπλο λευκό στο κεφάλι.
Ερχόταν προς αυτόν αργά, κοιτάζοντας τον ουρανό. Η γίδα 

η ξωτική την ακολουθούσε. Ο παπάς ένιωθε τον εαυτό του πολύ 
βαρύ, σαν από πέτρα, για να φύγει. Σε κάθε βήμα που έκανε 
εκείνη προς τα μπρος, έκανε κι αυτός ένα προς τα πίσω, πάλι 
και πάλι.

Γύρισε έτσι πίσω, κάτω απ’ τον σκοτεινό θόλο της σκάλας. 
Πάγωνε στην ιδέα πως ίσως να τραβούσε κι εκείνη προς τα κει. 
Αν γινόταν αυτό, θα πέθαινε απ’ τον τρόμο του.

Εκείνη έφτασε πραγματικά μπρος στην πόρτα της σκάλας, 
στάθηκε εκεί κάμποσες στιγμές, κοίταξε ορθόστυλα μες στο σκο-
τάδι, αλλά χωρίς να φαίνεται πως έβλεπε τον ιερέα, και προσπέ-
ρασε. Του φάνηκε ψηλότερη παρά όταν ζούσε. Είδε το φεγγάρι 
μέσ’ από τ’ άσπρο φόρεμά της. Άκουσε τον ανασασμό της.
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Όταν εκείνη προσπέρασε, άρχισε κι αυτός να ξανακατεβαί-
νει τη σκάλα με την ίδια βραδύτητα που είχε δει στο φάσμα, 
θεωρώντας και τον εαυτό του φάσμα, βλοσυρός, μ’ ανασηκω-
μένες τις τρίχες, με το σβησμένο λυχνάρι πάντα στο χέρι του. 
Και καθώς κατέβαινε τα στριφτά σκαλιά, νόμιζε πως άκουγε 
ξεκάθαρα στ’ αυτί του μια φωνή που αναγελούσε και ξανάλεγε:

«... Και πνεύμα επί το πρόσωπόν μου διέβη, ουδέν άλλο ή 
αύραν ήκουον, έφριξαν δε τρίχες εμού και σάρκες».

J



2
ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ, ΜΟΝΟΦΘΑΛΜΟΣ, 

ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΑΡΟΣ

Κ
αθε πολη τον Μεσαιωνα και και κάθε πόλη στη Γαλλία, 
ίσαμε τον Λουδοβίκο 12ο, είχε τους τόπους ασυλίας 
της. Αυτά τα άσυλα, μες στην πλημμύρα των ποινικών 
νόμων και των βάρβαρων δικαστηρίων που κατάκλυ-

ζαν την πολιτεία, ήταν ένα είδος νησίδων που υψώνονταν απάνω 
απ’ το επίπεδο της ανθρώπινης δικαιοσύνης. Κάθε εγκληματίας 
που πατούσε εκεί γλίτωνε.

Σε κάθε προάστιο υπήρχαν σχεδόν τόσα άσυλα όσες και 
αγχόνες. Ήταν η κατάχρηση της ατιμωρησίας δίπλα στην κατά-
χρηση των εκτελέσεων, δυο άσχημα πράγματα που προσπαθού-
σαν ν’ αλληλοδιορθωθούν. Δικαίωμα ασύλου είχαν τα βασιλικά 
ανάκτορα, τα πριγκιπικά μέγαρα και προπάντων οι εκκλησίες. 
Κάποτε μεταβάλανε προσωρινά σε τόπο ασυλίας μιαν ολόκληρη 
πόλη που είχαν ανάγκη ν’ ανακατοικηθεί. Ο Λουδοβίκος 11ος 
έκαμε το Παρίσι άσυλο στα 1467.

Μια κι έβαζε το πόδι του στο άσυλο, ο εγκληματίας ήταν 
απαραβίαστος. Μα έπρεπε να φυλαχτεί να μη βγει από κει. Μ’ 
ένα βήμα του έξω απ’ το άσυλο, ξανάπεφτε στη φουρτούνα. Ο 
τροχός, η κρεμάλα, τα βασανιστήρια φύλαγαν άγρυπνα γύρω 
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απ’ τον τόπο ασύλου και παραμόνευαν αδιάκοπα τη λεία τους 
όπως τα σκυλόψαρα γύρω απ’ το καράβι. Είδαν κατάδικους 
που άσπρισαν έτσι, κλεισμένοι σε μια μονή, στη σκάλα ενός με-
γάρου, σ’ ένα μοναστηριακό κτήμα, κάτω απ’ τον πυλώνα μιας 
εκκλησίας. Μ’ αυτόν τον τρόπο το άσυλο γινόταν μια φυλακή 
όπως και κάθε άλλη.

Συνέβαινε καμιά φορά μια επίσημη απόφαση του Ανωτάτου 
Δικαστηρίου να παραβιάζει το καταφύγιο και να παραδίνει 
τον κατάδικο στον δήμιο. Αυτό όμως γινότανε σπάνια, γιατί τα 
δικαστήρια σκιάζονταν τους δεσποτάδες, κι όταν τύχαινε αυτά 
τα δυο αξιώματα νά ’ρθουν σε προστριβή, η τήβεννος δεν τα 
’βγαζε πέρα με την πατερίτσα.

Άλλοτε όμως, όπως στην υπόθεση των φονιάδων του Πτι Ζαν, 
του δήμιου των Παρισίων, και στην άλλη του Εμερύ Ρουσσώ, που 
σκότωσε τον Ζαν Βαλλερέ, η δικαιοσύνη υπερακόντιζε την εκ-
κλησία και πρόβαινε στην εκτέλεση των αποφάσεών της. Αλλά, 
εκτός από μιαν απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, αλίμονο 
σ’ όποιον θα παραβίαζε ένοπλος έναν τόπο ασύλου!

Ξέρουμε τι θάνατο βρήκαν ο Ρομπέν ντε Κλερμόν, στρατάρ-
χης της Γαλλίας, και ο Ζαν ντε Σαλόν, στρατάρχης της Καμπα-
νίας. Και όμως ήταν απλώς για κάποιον Περρέν Μαρκ, βοηθό 
ενός σαράφη, έναν ελεεινό δολοφόνο. Μα οι δυο στρατάρχες 
είχαν σπάσει τις πόρτες του Αγίου Μερρύ. Αυτό ήταν κάτι το 
ασυχώρετο.2

Επικρατούσε τέτοιο σέβας γύρω από τα καταφύγια, ώστε 
κατά την παράδοση περιλάβαινε κάποτε και τα ζώα. Ο Αιμου-
άν διηγείται πως όταν ένα ελάφι, κυνηγημένο απ’ τον βασιλιά 

2. Το 1358, στις 24 του Γενάρη, ο Περρέν Μαρκ σκότωσε τον θησαυροφύλακα 
του δούκα της Νορμανδίας (μελλοντικού Καρόλου 5ου). Το ίδιο βράδυ, 
ο στρατάρχης της Νορμανδίας και ο Ζαν ντε Σαλόν (ο Ουγκώ τον μπερ-
δεύει με τον Ζαν ντε Κονφλάν, στρατάρχη της Καμπανίας) μπήκαν στην 
εκκλησία του Αγίου Μερρύ, άρπαξαν τον Περρέν Μαρκ και τον κρέμασαν. 
Δολοφονήθηκαν όμως κι αυτοί τον ίδιο χρόνο, στις 22 του Φλεβάρη, έπειτ’ 
από διαταγή του Ε. Μαρσέλ, μα ο θάνατός τους έμμεσα μόνο μπορεί να 
θεωρηθεί πως σχετίζεται με την παραβίαση του ασύλου.
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Δαγοβέρτο, πήγε να γλιτώσει κοντά στον τάφο του Αγίου Διο-
νυσίου, τα λαγωνικά σταμάτησαν αμέσως γαβγίζοντας.

Οι περισσότερες εκκλησίες είχαν επίτηδες ένα καμαράκι για 
να δέχεται τους ικέτες. Στα 1407 ο Νικόλαος Φλαμέλ έχτισε γι’ 
αυτούς, πάνω στους θόλους του Αγίου Ιακώβου των Βουκόλων, 
ένα δωμάτιο που του στοίχισε τέσσερα φράγκα, έξι σολδιά και 
δεκάξι δηνάρια παρισινά.

Στην Παναγία των Παρισίων υπήρχε ένα κελί κατασκευα-
σμένο την κορυφή του πλάγιου κλίτους, κάτω απ’ τις αντηρίδες, 
απέναντι στο μοναστήρι, στο μέρος ακριβώς όπου η γυναίκα 
του σημερινού επιτηρητή των πύργων σκάρωσε έναν κήπο, που 
είναι μπροστά στους κρεμαστούς κήπους της Βαβυλώνας ό,τι 
είναι ένα μαρούλι μπρος σε μια χουρμαδιά, ή μια θυρωρός 
μπρος στη Σεμίραμη.

Εκεί, λοιπόν, έπειτ’ από το φρενιασμένο και θριαμβευτικό 
τρέξιμό του μέσ’ απ’ τους πύργους και τις στοές, είχε αποθέσει 
ο Κουασιμόδος την Εσμεράλδα. Όσο βάσταξε αυτό το τρέξιμο, 
η κοπέλα δεν είχε ξαναβρεί τις αισθήσεις της, μισοναρκωμένη, 
μισοξυπνημένη, μη νιώθοντας τίποτε άλλο παρά πως ανέβαινε 
στον αέρα, πως έπλεε σ’ αυτόν, πως πετούσε, πως κατιτί τη 
σήκωνε απάνω από τη γη.

Από καιρό σε καιρό άκουγε το ηχηρό γέλιο, τη βουερή φωνή 
του Κουασιμόδου στ’ αυτιά της. Μισάνοιγε τα μάτια. Τότε 
αποκάτω της έβλεπε συγκεχυμένα το Παρίσι, διάστικτο από 
τις χιλιάδες στέγες του από σχιστόλιθο και κεραμίδια, σαν ένα 
κοκκινογάλαζο μωσαϊκό, κι αποπάνω απ’ το κεφάλι της την 
τρομαχτική και χαρούμενη φάτσα του Κουασιμόδου. Τότε τα 
βλέφαρά της ξανάπεφταν.

Πίστευε πως όλα είχαν τελειώσει, πως την είχαν εκτελέσει 
κατά τη λιποθυμία της και πως το κακόθωρο πνεύμα που κυ-
βερνούσε τη μοίρα της την είχε ξαναπάρει και την έσερνε μαζί 
του. Δεν τολμούσε να το κοιτάξει κι άφηνε να την κουβαλάει.

Μα όταν ο κωδωνοκρούστης, αναμαλλιάρης και λαχανιασμέ-
νος, την απόθεσε στο κελί της ασυλίας, όταν ένιωσε τα χοντρά 
του χέρια να λύνουν απαλά το σκοινί που της μωλώπιζε τα 
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μπράτσα, δοκίμασε εκείνο το τράνταγμα που ξυπνάει απότο-
μα τους επιβάτες ενός πλοίου όταν αυτό χτυπάει σε ξέρα, μια 
νύχτα σκοτεινή. Ξύπνησαν τότε κι οι σκέψεις της ίδιας και της 
ξανάρθαν μια-μια στο μυαλό.

Είπε πως βρισκόταν μες στον ναό της Παναγίας. Θυμήθηκε 
πως είχε αποσπαστεί από τα χέρια του δήμιου, πως ο Φοίβος 
ήταν ζωντανός, πως ο Φοίβος δεν την αγαπούσε. Και καθώς 
αυτές οι δυο σκέψεις, που η μια τους ξέχυνε τόση πίκρα στην 
άλλη, φανερώθηκαν αντάμα στην άμοιρη καταδικασμένη, στρά-
φηκε προς τον Κουασιμόδο, που στεκόταν ορθός μπροστά της 
και που της προξενούσε φόβο.

— Γιατί μ’ έσωσες; του είπε.
Την κοίταξε με αμηχανία σαν να ζητούσε να μαντέψει τι του 

έλεγε. Εκείνη τον ξαναρώτησε το ίδιο. Τότε της έριξε μια βαθιά 
θλιμμένη ματιά κι έφυγε τρεχάτος.

Έμεινε σαστισμένη.
Ξαναγύρισε σε λίγο φέρνοντας έναν μπόγο που τον πέταξε 

στα πόδια της. Ήταν ρούχα που σπλαχνικές γυναίκες τα είχαν 
αποθέσει γι’ αυτήν στο κατώφλι της εκκλησίας. Τότε χαμήλω-
σε τα μάτια απάνω της, είδε τον εαυτό της σχεδόν γυμνό και 
κοκκίνισε. Της ξαναρχόταν η ζωή.

Ο Κουασιμόδος φάνηκε να αισθάνεται κάπως αυτή την ντρο-
πή. Σκέπασε το βλέμμα του με τη χερούκλα του κι απομακρύν-
θηκε ξανά, αλλά με αργά βήματα.

Εκείνη βιάστηκε να ντυθεί. Ήταν ένα λευκό φόρεμα μ’ ένα 
λευκό πέπλο. Μια περιβολή δόκιμης νοσοκόμας.

Μόλις αποτελείωσε το ντύσιμό της, είδε τον Κουασιμόδο να 
ξανάρχεται. Βαστούσε ένα καλάθι στη μια του μασχάλη κι ένα 
στρώμα στην άλλη. Μέσα στο καλάθι βρίσκονταν μια μπουκά-
λα, ψωμί και μερικά τρόφιμα. Απίθωσε το καλάθι καταγής και 
της είπε:

— Φάε.
Άπλωσε το στρώμα στο δάπεδο και της είπε:
— Κοιμήσου.
Ήταν το ίδιο του το φαΐ, ήταν η ίδια του η στρωμνή, που είχε 

πάει και τα έφερε ο κωδωνοκρούστης.
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Η τσιγγάνα σήκωσε τα μάτια της προς αυτόν για να τον 
ευχαριστήσει. Αλλά δεν μπόρεσε ν’ αρθρώσει ούτε μια λέξη. Ο 
φουκαράς ήταν αληθινά αποτρόπαιος. Έσκυψε το κεφάλι της 
με μια κίνηση φρίκης.

Τότε αυτός τής είπε:
— Σε φοβίζω. Είμαι πολύ άσχημος, ε; Μη με κοιτάς καθόλου. 

Άκουσέ με μονάχα. Την ημέρα θα μένεις εδώ μέσα. Τη νύχτα 
μπορείς να σεργιανάς σ’ όλη την εκκλησία. Αλλά μη βγεις έξω 
απ’ την εκκλησία ούτε μέρα ούτε νύχτα. Θα πας χαμένη. Εσύ 
θα σκοτωθείς κι εγώ θα πεθάνω.

Συγκινημένη, σήκωσε τα μάτια της για να του απαντήσει. Μα 
αυτός είχε γίνει άφαντος. Ξαναβρέθηκε μόνη της, συλλογιζόμενη 
τα παράδοξα λόγια αυτού του σχεδόν τερατώδους όντος και 
παραξενεμένη απ’ τον ήχο της φωνής του, που ήταν τόσο βραχνή 
και όμως τόσο γλυκιά.

Έπειτα κοίταξε προσεχτικά το κελί της. Ήταν μια καμαρούλα 
κάπου έξι τετραγωνικά πόδια μ’ έναν μικρό φεγγίτη και μια 
πόρτα στο ελαφρά επικλινές επίπεδο της από πλάκες στέγης. 
Πολλές υδρορροές με φιγούρες ζώων φαίνονταν να σκύβουν 
τριγύρω της, σαν να τέντωναν τον λαιμό για να την ιδούν από 
τον φεγγίτη. Στην άκρη της σκεπής έβλεπε την κορυφή χίλιων 
καμινάδων που ανέβαζαν κάτω απ’ τα μάτια της τους καπνούς 
όλων των τζακιών του Παρισιού. Θλιβερό θέαμα για τη φτωχή 
τσιγγάνα, έκθετη, καταδικασμένη σε θάνατο, δυστυχισμένο πλά-
σμα χωρίς πατρίδα, χωρίς οικογένεια, χωρίς σπιτικό.

Τη στιγμή που της παρουσιάστηκε έτσι η σκέψη της μοναξιάς 
της, πιο οδυνηρή από κάθε φορά, αιστάνθηκε ένα μαλλιαρό και 
γενάτο κεφάλι να τρυπώνει στα χέρια της, στα γόνατά της. Τι-
νάχτηκε (όλα την τρόμαζαν τώρα) και κοίταξε. Ήταν η άμοιρη 
κατσίκα, η σβέλτη Τζαλή, που γλίτωσε κι αυτή κοντά της, όταν 
ο Κουασιμόδος διασκόρπισε την κουστωδία του Σαρμολύ, και 
που χαϊδευόταν μια ώρα τώρα στα πόδια της χωρίς να μπορεί 
να πετύχει ούτε μια ματιά της.

Η γυφτοπούλα τη γέμισε φιλιά.
— Αχ, Τζαλή! έλεγε. Πώς σε ξέχασα! Πάντα λοιπόν με συλ-

λογιέσαι! Ω, εσύ δεν είσαι αχάριστη!
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Ταυτόχρονα, σάμπως ένα αόρατο χέρι να της ανασήκωσε το 
βάρος που συμπίεζε από τόσον καιρό τα δάκρυα στην καρδιά 
της, άρχισε να κλαίει. Κι όσο κυλούσαν τα δάκρυά της, τόσο 
ένιωθε να διαλύεται μαζί τους ό,τι πιο καυτερό και πιο πικρό 
είχε η θλίψη της.

Με τον ερχομό του βραδιού, η νύχτα τής φάνηκε τόσο ωραία, 
το φεγγάρι τόσο γοητευτικό, ώστε έκαμε τον γύρο της ψηλής 
στοάς που περιβάλλει την εκκλησία. Αυτό την ανακούφισε λι-
γάκι. Τόσο γαλήνια τής φάνηκε η γη, κοιταγμένη από κει ψηλά.

J



3
ΚΟΥΦΟΣ

Τ
ο πρωι τησ αλλησ ημερασ, απ’ το ξύπνημά της κατά-
λαβε πως είχε κοιμηθεί. Αυτό το παράδοξο πράγμα 
την παραξένεψε. Είχε τόσον καιρό που ξεσυνήθισε τον 
ύπνο! Μια χαρούμενη αχτίδα του ήλιου που ανάτελλε 

μπήκε απ’ τον φεγγίτη της και τη χτύπησε κατά πρόσωπο.
Ταυτόχρονα με τον ήλιο, είδε στον φεγγίτη κάτι που την 

τρόμαξε: το κακορίζικο μούτρο του Κουασιμόδου. Άθελά της 
ξανάκλεισε τα μάτια, αλλά του κάκου. Θαρρούσε πως έβλεπε 
πάντα, μέσ’ απ’ τα φωτισμένα της ματόφυλλα εκείνη την πα-
ρασημειωμένη μουσούδα, τη μονόφθαλμη και κουτσοδόντα.

Τότε, βαστώντας πάντα τα μάτια της κλειστά, άκουσε μια 
τραχιά φωνή που της έλεγε πολύ απαλά:

— Μη φοβάσαι. Είμαι ο φίλος σου. Ήρθα να σε δω που 
κοιμάσαι. Αυτό δε σε πειράζει, νά ’ρχομαι να σε βλέπω που 
κοιμάσαι, δεν είν’ έτσι; Μα τι σε πειράζει αν είμαι δω την ώρα 
που έχεις τα μάτια σου κλεισμένα; Τώρα φεύγω. Να, βρίσκομαι 
πίσω από τον τοίχο. Μπορείς να ξανανοίξεις τα μάτια σου.

Υπήρχε κάτι πιο παραπονιάρικο ακόμα απ’ τα ίδια τα λόγια, 
κι αυτό ήταν ο τόνος με τον οποίο είχαν προφερθεί. Η τσιγγάνα 
συγκινημένη άνοιξε τα μάτια της. Πραγματικά, δεν ήταν πια 
στον φεγγίτη αυτός.
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Η κοπέλα πήγε στον φεγγίτη και είδε πιο πέρα τον φτωχό 
καμπούρη ζαρωμένο σε μια γωνιά του τοίχου, σε μια πονεμένη 
και καρτερική στάση. Έκαμε μια προσπάθεια για να κατανική-
σει μέσα της την αποστροφή που της προξενούσε.

— Έλα, του είπε σιγά.
Από το σάλεμα των χειλιών της τσιγγάνας, ο Κουασιμόδος 

νόμισε που τον απόδιωχνε. Τότε σηκώθηκε κι απομακρύνθηκε 
κουτσαίνοντας, αργά, με το κεφάλι σκυμμένο, χωρίς να τολ-
μήσει καν να σηκώσει στην κοπέλα το βλέμμα του το γεμάτο 
απελπισία.

— Έλα, λοιπόν! του φώναξε.
Μα εκείνος εξακολουθούσε ν’ αλαργεύει. Τότε πήδηξε έξω 

απ’ το κελί της, έτρεξε προς αυτόν και τον έπιασε απ’ το μπρά-
τσο. Νιώθοντας το άγγιγμά της, ο Κουασιμόδος τρεμούλιασε 
σύγκορμος.

Ύψωσε το ικετευτικό του μάτι και, βλέποντας πως εκείνη 
τον έπαιρνε μαζί της, ακτινοβόλησε σ’ όλο του το πρόσωπο από 
χαρά και τρυφερότητα. Θέλησε να τον βάλει μέσα στο κελί της, 
αλλ’ αυτός επέμεινε να σταθεί στο κατώφλι.

— Όχι, όχι, είπε. Μια κουκουβάγια δεν μπαίνει στη φωλιά 
μιας καρδερίνας.

Τότε κάθισε κι αυτή, όλο χάρη, στο στρώμα της με την κα-
τσίκα πλαγιασμένη στα πόδια της. Έμειναν κι οι δυο τους ακί-
νητοι κάμποσες στιγμές, κοιτάζοντας σιωπηλά, αυτός το τόσο 
θέλγητρο, εκείνη την τόση ασχήμια. Κάθε τόσο ανακάλυπτε στον 
Κουασιμόδο κι από μια δυσμορφία παραπάνω.

Το βλέμμα της περιφερόταν απ’ τα στραβοκάνικα γόνατα 
στην καμπουριασμένη ράχη κι από την καμπουριασμένη ράχη στο 
μοναδικό του μάτι. Δε χωρούσε το μυαλό της πως μπορούσε να 
υπάρχει ένα ον τόσο αλλόκοτο. Ωστόσο, απάνω σ’ όλα του ήταν 
χυμένη τόση θλίψη και ημερότητα, που άρχιζε να τον συνηθίζει.

Έκοψε πρώτος εκείνος τη σιωπή:
— Μου είπες νά ’ρθω πίσω;
Του έγνεψε καταφατικά με το κεφάλι λέγοντάς του:
— Ναι.
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Κατάλαβε το γνέψιμό της:
— Αλίμονο! είπε σαν να δίσταζε να συμπληρώσει. Ξέρεις... 

είμαι κουφός.
— Κακόμοιρε άνθρωπε! αναφώνησε η τσιγγάνα με μια έκ-

φραση στοργικού οίκτου.
Εκείνος προσπάθησε να χαμογελάσει πονεμένα:
— Βρίσκεις πως αυτό μόνο μού έλειπε, ε; Ναι, είμαι κουφός. 

Έτσι πλάστηκα. Φρικτό, δεν είν’ έτσι; Κι εσύ είσαι τόσο όμορφη!
Στον τόνο του δυστυχισμένου υπήρχε μια τόσο βαθιά αίσθηση 

της κατάντιας του, που δεν βρήκε τη δύναμη να του πει ούτ’ 
έναν λόγο. Εξάλλου δεν θα την άκουγε.

— Ποτέ, συνέχισε αυτός, δεν είδα την ασχήμια μου έτσι όπως 
τώρα. Όταν συγκρίνομαι μαζί σου, με πιάνει συμπόνια για τον 
εαυτό μου, τέτοιος κακόσουρτος καλικάντζαρος που είμαι. Πι-
στεύω πως θα σου φαίνομαι σαν κανένα ζουλάπι. Εσύ είσαι 
μια αχτίδα ήλιου, μια στάλα δροσιάς, ένα τραγούδι πουλιού! 
Εγώ είμαι κάτι το απαίσιο, ούτε άνθρωπος σωστός ούτε ζώο, 
κάτι κι εγώ δεν ξέρω τι, πιο σκληρό, πιο ποδοπατημένο και πιο 
κακοτράχαλο από ένα κοτρόνι!

Τότε άρχισε να γελάει, κι αυτό το γέλιο ήταν ό,τι πιο σπα-
ραχτικό στον κόσμο.

— Ναι, εξακολούθησε, είμαι κουφός. Αλλά θα μου μιλάς με 
νοήματα, με χειρονομίες. Έχω έναν αφεντικό που έτσι κουβε-
ντιάζει μαζί μου. Εξάλλου, θα καταλαβαίνω γρήγορα το θέλημά 
σου απ’ το σάλεμα των χειλιών σου, απ’ το βλέμμα σου.

— Ε, λοιπόν! του απάντησε αυτή χαμογελώντας. Πες μου 
τώρα γιατί μ’ έσωσες.

Την κοίταξε προσεχτικά καθώς του μιλούσε.
— Μπήκα στο νόημα, της αποκρίθηκε. Με ρωτάς γιατί σ’ 

έσωσα. Ξέχασες έναν ελεεινό που επιχείρησε να σ’ απαγάγει μια 
νύχτα, έναν ελεεινό που την άλλη μέρα κιόλας του πρόσφερες 
βοήθεια σ’ εκείνο το άτιμο στρεβλωτήριό τους. Μια στάλα νερό 
και λίγη συμπόνια, είναι κάτι που δεν ξεπληρώνεται ούτε με τη 
ζωή μου. Εσύ τον ξέχασες αυτόν τον ελεεινό. Εκείνος όμως τα 
θυμάται. Είμαι εγώ.
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Τον άκουγε με βαθιά συμπάθεια. Ένα δάκρυ ανάβλυσε στο 
μάτι του κωδωνοκρούστη, αλλά δεν κύλησε. Εκείνος φάνηκε σαν 
να ’βαλε όλο το φιλότιμό του να το αναρροφήσει.

— Άκου, συνέχισε όταν δε φοβόταν πια μήπως εκείνο το 
δάκρυ του χυθεί. Έχουμε δω πάνω τετράψηλους πύργους. Ένας 
άνθρωπος που θα πέσει απ’ αυτούς θα σκοτωθεί πριν φτάσει 
στο λιθόστρωτο. Όταν θα θελήσεις να πέσω, δε χρειάζεται να 
πεις ούτε μια λέξη. Μου αρκεί ένα βλέμμα.

Σηκώθηκε να φύγει. Αυτό το αλλόκοτο πλάσμα, όσο δυ-
στυχισμένη κι αν ήταν η τσιγγάνα, ξυπνούσε μέσα της κάποια 
συμπόνια. Του έγνεψε να μείνει.

— Όχι, όχι, της είπε. Δεν πρέπει να μείνω εδώ πέρα πολύ. 
Δεν μου καλοφαίνεται όταν με κοιτάζεις. Μονάχα από οίκτο δεν 
αποσύρεις τα μάτια σου. Πάω κάπου απ’ όπου θα σε βλέπω 
χωρίς εσύ να με βλέπεις. Έτσι θα ’ναι καλύτερα.

Έβγαλε απ’ την τσέπη του μια μικρή μετάλλινη σφυρίχτρα.
— Ορίστε, είπε. Όταν με χρειαστείς, όταν με θελήσεις νά 

’ρθω, όταν δεν θα αισθάνεσαι και τόση φρίκη να με βλέπεις, 
σφύριξε μ’ αυτήν εδώ. Ακούω τον ήχο της.

Άφησε καταγής τη σφυρίχτρα κι έγινε άφαντος.

J
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ΑΜΜΟΛΙΘΟΣ ΚΑΙ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ

Η μια κοντα στην αλλη περασαν οι μέρες. Σιγά σιγά 
ξαναγύρισε η γαλήνη στην ψυχή της Εσμεράλδας. Η 
υπερβολική θλίψη, όπως και η υπερβολική χαρά, είναι 
κάτι το βίαιο που δεν βαστάει πολύ. Η καρδιά του 

ανθρώπου δεν μπορεί ν’ ανθέξει σε μια υπερένταση. Η τσιγγάνα 
είχε υποφέρει τόσο πολύ, που δεν της έμεινε πια τίποτε άλλο 
από την κατάπληξη.

Μαζί με την ασφάλεια της ξαναήρθε κι η ελπίδα. Βρισκόταν 
έξω απ’ την κοινωνία, έξω απ’ τη ζωή, αλλά αισθανόταν αόρι-
στα πως δε θα της ήταν ίσως αδύνατο να επιστρέψει σ’ αυτές. 
Έμοιαζε με πεθαμένη που κρατούσε φυλαγμένο ένα κλειδί του 
μνήματός της.

Ένιωθε να μακραίνουν λίγο λίγο απ’ αυτήν οι τρομερές εικό-
νες που την πολιορκούσαν τόσον καιρό. Όλα τα ειδεχθή φόβητρα, 
ο Πιερράτος Τορτερύ, ο Ιάκωβος Σαρμολύ, είχαν σβήσει από το 
μυαλό της, όλοι, ακόμα κι ο παπάς.

Έπειτα, ο Φοίβος ζούσε, ήταν βέβαιη γι’ αυτό, τον είχε δει. 
Η ζωή του Φοίβου ήταν το παν γι’ αυτήν. Έπειτ’ από τόσους 
θανάσιμους κλονισμούς που είχαν γκρεμίσει μέσα της τα πάντα, 
δεν ξαναβρήκε ορθό στην ψυχή της παρά μόνο ένα πράγμα, 
ένα αίσθημα, την αγάπη της για τον λοχαγό. Και τούτο, γιατί 
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ο έρωτας μοιάζει με δέντρο: φυτρώνει μόνος του, ρίχνει βαθιά 
τις ρίζες του σ’ όλη την ύπαρξή μας κι εξακολουθεί να θάλλει 
πάνω σε μια ρημαγμένη καρδιά.

Και το ανεξήγητο είναι πως, όσο πιο τυφλό είν’ αυτό το πά-
θος, τόσο είναι πιο ανθεκτικό. Ποτέ δεν είναι πιο αμετακίνητο 
παρά όταν δεν έχει λογική.

Σίγουρα η Εσμεράλδα δεν συλλογιζόταν τον λοχαγό χωρίς 
πίκρα. Σίγουρα ήταν απαίσιο το ότι είχε γελαστεί κι εκείνος, 
το ότι πίστεψε αυτό το αδύνατο πράγμα, το ότι μπόρεσε να 
παραδεχτεί πως η μαχαιριά προερχόταν απ’ αυτήν, που θα ’δινε 
για χάρη του χίλιες ζωές.

Αλλά, επιτέλους, δε χρειαζόταν και τίποτε παραπάνω για να 
την αντιπαθήσει. Δεν είχε ομολογήσει η ίδια το «έγκλημά» της; 
Δεν είχε υποχωρήσει αυτή, μια αδύνατη γυναίκα, στο μαρτύ-
ριο; Όλο το φταίξιμο ήταν δικό της. Καλύτερα ν’ άφηνε να της 
ξεριζώσουν τα νύχια παρά να πει έναν τέτοιο λόγο.

Τέλος, αν ξανάβλεπε τον Φοίβο, έστω και μια φορά, έστω κι 
ένα λεπτό, δε χρειαζόταν παρά μια λέξη της, ένα βλέμμα της 
για να τον βγάλει απ’ την πλάνη του, να τον ξαναφέρει κοντά 
της. Δεν αμφέβαλλε γι’ αυτό.

Ζάλισε το μυαλό της και μ’ ένα σωρό παράδοξα πράγματα, 
όπως η σύμπτωση της παρουσίας του Φοίβου την ημέρα της 
πανηγυρικής ομολογίας της, όπως η κοπέλα μαζί με την οποία 
βρισκόταν. Ήταν σίγουρα αδελφή του. Εξήγηση παράλογη, μα 
που της αρκούσε, γιατί είχε ανάγκη να πιστεύει πως ο Φοίβος 
την αγαπούσε πάντα και μόνο αυτήν αγαπούσε.

Δεν της το είχε ορκιστεί; Τι περισσότερο χρειαζόταν, τόσο 
απλοϊκή κι εύπιστη που ήταν; Κι έπειτα, σ’ αυτή την υπόθεση, 
τα περιστατικά δεν επιβάρυναν πιο πολύ την ίδια παρά εκείνον; 
Περίμενε λοιπόν. Και προσδοκούσε.

Ας προσθέσουμε πως η εκκλησία, αυτή η απέραντη εκκλη-
σία που την τριγύριζε από παντού, που τη φύλαγε, που την 
προστάτευε, ήταν σαν ένας γαλήνιος μονάρχης. Οι επιβλητικές 
γραμμές της αρχιτεκτονικής, ο θρησκευτικός χαρακτήρας όλων 
των πραγμάτων που περιστοίχιζαν τη νέα, οι ευλαβικές και 
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ατάραχες σκέψεις που αναδίνονταν –για να το πούμε έτσι– απ’ 
όλους τους πόρους αυτού του μνημείου, επενεργούσαν απάνω 
της ασυναίσθητα. Το κτίριο είχε και ήχους τόσο ευλογητούς και 
μεγαλόπρεπους, που καταπράυναν την άρρωστη αυτή ψυχή: Ο 
μονότονος ψαλμός των λειτουργών, οι απαντήσεις των πιστών 
στους ιερείς, άλλοτε δυσδιάκριτες, άλλοτε βροντερές, η αρμονική 
δόνηση των χρωματιστών τζαμιών, το αρμόνιο που αντηχούσε 
σαν χίλιες τρουμπέτες, τα τρία καμπαναριά που βούιζαν σαν 
κυψέλες με τεράστιες μέλισσες, όλη αυτή η ορχήστρα πάνω 
στην οποία σκιρτούσε μια γιγάντια μουσική κλίμακα ανεβοκα-
τεβαίνοντας αδιάκοπα από το πλήθος στο καμπαναριό, ζάλιζε 
τη μνήμη της, τη φαντασία της, τη θλίψη της. Τη νανούριζαν 
προπάντων οι καμπάνες. Ήταν σαν ένας δυνατός μαγνητισμός, 
που αυτές οι τεράστιες συστοιχίες σκορπούσαν απάνω της, σε 
πλατιές ακτινοβολίες.

Έτσι, κάθε ανατολή του ήλιου την έβρισκε πιο κατευνασμένη, 
ν’ αναπνέει καλύτερα, να είναι λιγότερο χλωμή. Όσο έκλειναν 
οι εσωτερικές της πληγές, η χάρη κι η ομορφιά ξανάνθιζαν στο 
πρόσωπό της, αλλά πιο στοχαστικές και πιο ξεκούραστες. Ξα-
νάρχονταν κι η παλιά της νοοτροπία, κάτι κιόλας απ’ την ευθυ-
μία της, ο χαριτωμένος εκείνος μορφασμός της, η αγάπη της για 
την κατσίκα, η κλίση της για το τραγούδι, η ντροπαλοσύνη της. 
Φρόντιζε να ντύνεται κάθε πρωί στη γωνία της καμαρούλας της, 
μήπως την ιδεί τάχα απ’ τον φεγγίτη κανένας που να κατοικεί 
στα γειτονικά δώματα.

Όταν της άφηνε καιρό η συλλογή του Φοίβου, η τσιγγάνα 
σκεφτόταν κάποτε και τον Κουασιμόδο. Ήταν ο μόνος δεσμός, 
το μόνο ενδιάμεσο, η μόνη επικοινωνία που της έμενε με τους 
ανθρώπους, με τους ζωντανούς. Την άμοιρη! Ήταν πιο ξεκομμένη 
απ’ τον κόσμο κι από τον Κουασιμόδο!

Δεν καταλάβαινε τίποτε απ’ τον παράξενο φίλο που της 
είχε δώσει η τύχη. Πολλές φορές κατάκρινε τον εαυτό της γιατί 
δεν ένιωθε μια ευγνωμοσύνη που να της έκλεινε τα μάτια, μα 
οπωσδήποτε δεν μπορούσε να συνηθίσει τον καψερό κωδωνο-
κρούστη. Ήταν πανάσχημος.
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Είχε παρατήσει καταγής τη σφυρίχτρα που εκείνος τής είχε 
χαρίσει. Αυτό δεν εμπόδιζε τον Κουασιμόδο να παρουσιάζεται 
κάπου κάπου τις πρώτες μέρες. Έβανε τα δυνατά της να μη 
γυρνάει αλλού τα μούτρα της με αποστροφή, όταν της έφερνε 
το καλάθι με τα τρόφιμα ή τη στάμνα με το νερό. Μα εκείνος 
παρατηρούσε πάντα την παραμικρή κίνηση αυτού του είδους 
και τότε έφευγε περίλυπος.

Μια φορά εμφανίστηκε τη στιγμή που εκείνη χάιδευε την 
Τζαλή. Έμεινε κάμποσες στιγμές σκεφτικός μπρος στο χαριτω-
μένο σύμπλεγμα της κατσίκας και της τσιγγάνας. Τέλος, είπε 
κουνώντας το βαρύ και ασουλούπωτο κεφάλι του:

— Το κακό είναι πως μοιάζω ακόμα πολύ με άνθρωπο. Θα 
ήθελα να ’μαι ολότελα ζώο, να, σαν αυτή την κατσίκα.

Ύψωσε απάνω του ένα βλέμμα απορίας.
Εκείνος αποκρίθηκε σ’ αυτό το βλέμμα:
— Ω! Ξέρω καλά το γιατί.
Κι έφυγε.
Μιαν άλλη φορά παρουσιάστηκε στην πόρτα του κελιού της 

(όπου ποτέ δεν έμπαινε μέσα), ενώ η Εσμεράλδα τραγουδούσε 
μια παλιά σπανιόλικη μπαλάντα, που δεν καταλάβαινε τα λόγια 
της μα που είχε εντυπωθεί στην ακοή της, γιατί μ’ αυτήν τη 
νανούριζαν μικρούλα οι τσιγγάνοι. Στη θέα του ασχημόμουτρου 
που ξεπρόβαλε απότομα απάνω στο τραγούδι της, η κοπέλα 
σταμάτησε στη μέση με μιαν ακούσια κίνηση τρόμου.

Ο δυστυχισμένος κωδωνοκρούστης έπεσε γονατιστός στο 
κατώφλι της πόρτας κι ένωσε με ύφος ικετευτικό τα χοντρά, 
κακοπλασμένα χέρια του.

— Ω! είπε πονεμένα. Σ’ εξορκίζω να συνεχίσεις. Μη με διώ-
χνεις με το βλέμμα σου!

Δε θέλησε να τον πικράνει κι εξακολούθησε ολότρεμη το τρα-
γούδι της. Βαθμιαία ωστόσο διαλύθηκε ο τρόμος της, κι αφέθηκε 
ολόκληρη να συνεπαρθεί απ’ τον μελαγχολικό, αργόσυρτο σκοπό 
που τραγουδούσε.

Αυτός είχε μείνει γονατιστός, με τα χέρια ενωμένα, σαν σε 
προσευχή, αφοσιωμένος, μόλις ανασαίνοντας, με το βλέμμα του 
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καρφωμένο στα λαμπερά μάτια της τσιγγάνας. Θα ’λεγες πως 
άκουγε το τραγούδι από τα μάτια της.

Μιαν άλλη φορά πάλι, πήγε κοντά της μ’ ένα ύφος αδέξιο 
και δειλό.

— Άκου, της είπε με δυσκολία. Κάτι έχω να σου πω.
Του έγνεψε πως τον άκουγε. Τότε αυτός άρχισε ν’ αναστε-

νάζει, μισάνοιξε τα χείλη του, φάνηκε για μια στιγμή έτοιμος 
να μιλήσει. Έπειτα την κοίταξε, έκαμε μια κίνηση αρνητική του 
κεφαλιού του και αποσύρθηκε αργά, με το χέρι του στο μέτωπο, 
αφήνοντας την τσιγγάνα κατάπληκτη.

Ανάμεσα στις αφύσικες φιγούρες που ήταν σκαλισμένες στον 
τοίχο, ήταν μια που αυτός τη συμπαθούσε ιδιαίτερα και με την 
οποία φαινόταν συχνά ν’ αλλάζει αδελφικές ματιές. Μια φορά 
η τσιγγάνα τον άκουσε που έλεγε:

— Αχ, γιατί να μην είμαι πέτρα σαν εσένα!
Τέλος, μια μέρα, ένα πρωινό, η Εσμεράλδα προχώρησε ως 

την άκρη της σκεπής και κοίταζε από ψηλά, στην πλατεία, το 
μυτερό επιστέγασμα του Αγίου Ιωάννου του Στρογγυλού. Ο 
Κουασιμόδος ήταν εκεί, παραπίσω της. Έπαιρνε αυτή τη θέση 
για ν’ απαλλάσσει όσο μπορούσε την κοπέλα απ’ το ανεπιθύ-
μητο κοίταγμά του.

Άξαφνα η τσιγγάνα τινάχτηκε, ενώ ένα δάκρυ κι ένα άστραμ-
μα έλαμψαν ταυτόχρονα στα μάτια της. Γονάτισε στην άκρη της 
σκεπής και άπλωσε τα χέρια της με αγωνία προς την πλατεία 
κράζοντας:

— Φοίβο! Έλα! Έλα! Μια λέξη, μόνο μια λέξη, για όνομα του 
Θεού! Φοίβο! Φοίβο!

Η φωνή της, το πρόσωπό της, η χειρονομία της, όλη της η 
ύπαρξη, είχαν τη σπαραχτική έκφραση ενός ναυαγού που κάνει 
σινιάλο απελπισίας στο χαρούμενο καράβι που περνάει ηλιό-
λουστο στον ορίζοντα.

Ο Κουασιμόδος έσκυψε προς την πλατεία και είδε πως το 
αντικείμενο αυτής της τρυφερής και παράφορης πρόσκλησης 
ήταν ένας νέος, ένας λοχαγός, ένας όμορφος καβαλάρης στο 
βάθος της πλατείας και χαιρετούσε με το λοφίο του μια ωραία 
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αρχόντισσα που χαμογελούσε στο μπαλκόνι της. Ωστόσο, ο αξι-
ωματικός δεν άκουγε τη δυστυχισμένη που τον έκραζε. Ήταν 
πολύ μακριά της.

Μα ο άμοιρος κουφός, αυτός έδειχνε σαν να την άκουγε. 
Ένας βαθύς αναστεναγμός ανατάραξε το στήθος του. Γύρισε 
πίσω. Η καρδιά του ήταν φουσκωμένη απ’ όλα τα δάκρυα που 
κατάπινε. Οι δυο συσπασμένες παλάμες του χτύπησαν μ’ ορμή 
το κεφάλι του κι όταν τις απόσυρε είχε σε κάθε χέρι του από 
μια χούφτα κοκκινωπά μαλλιά.

Η τσιγγάνα δεν τον πρόσεχε καθόλου. Αυτός, έλεγε με σιγανή 
φωνή τρίζοντας τα δόντια:

— Κατάρα! Να πώς πρέπει να ’ναι κανένας! Δε χρειάζεται 
παρά να ’ναι ομορφονιός!

Στο μεταξύ, εκείνη έμεινε γονατιστή και κραύγαζε υπερβο-
λικά ταραγμένη:

— Ω, να που ξεπεζεύει! Θα μπει τώρα σ’ εκείνο το σπίτι! 
Φοίβο! Δε μ’ ακούει! Φοίβο! Τι κακιά είν’ αυτή η γυναίκα για 
να του μιλάει την ώρα που τον φωνάζω! Φοίβο! Φοίβο!

Ο κουφός την κοιτούσε. Καταλάβαινε αυτή τη μιμική. Το μάτι 
του φτωχού κωδωνοκρούστη είχε πλημμυρίσει δάκρυα, μα δεν 
άφηνε κανένα τους να κυλήσει. Άξαφνα την τράβηξε σιγά από 
την άκρη του μανικιού της. Εκείνη γύρισε. Ο Κουασιμόδος είχε 
πάρει ένα ήσυχο ύφος. Της είπε:

— Θέλεις να πάω να τον φέρω;
Έβγαλε μια κραυγή χαράς:
— Ω! Τράβα! Σύρε! Τρέξε! Γρήγορα! Τον λοχαγό! Τον λοχαγό! 

Φέρε μού τον! Θα σ’ αγαπώ!
Του αγκάλιασε τώρα τα γόνατα. Εκείνος δεν κρατήθηκε απ’ 

το να κουνήσει το κεφάλι του περίλυπα:
— Θα πάω να τον φέρω, είπε μ’ αδύναμη φωνή.
Έπειτα γύρισε αλλού το κεφάλι του και χίμηξε με μεγάλα 

βήματα στη σκάλα, πνιγμένος από τους λυγμούς.
Όταν έφτασε στην πλατεία, δεν είδε πια τίποτε άλλο από 

το ωραίο άλογο που ήταν δεμένο στην πόρτα της κατοικίας 
Γκοντελωριέ. Ο λοχαγός μόλις είχε μπει μέσα.
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Σήκωσε το βλέμμα του προς τη στέγη της εκκλησίας. Η Εσμε-
ράλδα ήταν πάντα εκεί, στην ίδια θέση, στην ίδια στάση. Του 
έγνεψε με το κεφάλι της θλιμμένα. Έπειτ’ αυτός ακούμπησε σ’ 
ένα απ’ τα οδόσημα της αυλόπορτας των Γκοντελωριέ, αποφα-
σισμένος να περιμένει εκεί ώσπου να βγει ο λοχαγός.

Στην κατοικία Γκοντελωριέ είχαν ένα επίσημο τραπέζι, απ’ 
αυτά που δίνονται πριν απ’ τον γάμο. Ο Κουασιμόδος είδε να 
μπαίνει πολύς κόσμος και δεν είδε να βγαίνει κανένας. Από καιρό 
σε καιρό κοίταζε προς τη στέγη της εκκλησίας. Η τσιγγάνα δεν 
κουνιόταν περισσότερο απ’ αυτόν. Ένας ιπποκόμος πήγε να λύσει 
το άλογο και το έμπασε μέσα στους στάβλους της κατοικίας.

Έτσι πέρασε όλη η μέρα, με τον Κουασιμόδο στην αυλό-
πορτα, την Εσμεράλδα στη στέγη της εκκλησίας και τον Φοίβο 
εξάπαντος στα πόδια της Κρινάνθης.

Τέλος, νύχτωσε. Ήταν μια νύχτα χωρίς φεγγάρι, νύχτα σκοτει-
νή. Άδικα στύλωνε το βλέμμα του ο Κουασιμόδος προς το μέρος 
της Εσμεράλδας. Σε λίγο δεν φαινόταν παρά κάτι το άσπρο στο 
σούρουπο, κι έπειτα τίποτε. Όλα έσβησαν, όλα σκοτείνιασαν.

Ο Κουασιμόδος είδε να φεγγοβολούν από πάνω ως κάτω τα 
παράθυρα της κατοικίας Γκοντελωριέ. Είδε να φωτίζονται το 
ένα ύστερ’ από τ’ άλλο και τ’ άλλα παράθυρα της πλατείας. 
Τα είδε και να σβήνουν ως το τελευταίο. Γιατί έμεινε όλη τη 
βραδιά στη σκοπιά του.

Ο αξιωματικός δεν έβγαινε από μέσα. Όταν οι τελευταίοι 
διαβάτες γύρισαν στα σπίτια τους, όταν όλα τα παράθυρα των 
άλλων σπιτιών έσβησαν, ο Κουασιμόδος έμεινε ολότελα μόνος, 
ολότελα στα σκοτεινά. Δεν υπήρχε ακόμα τότε φωτισμός στο 
προαύλιο της Παναγίας.

Ωστόσο, τα παράθυρα της κατοικίας Γκοντελωριέ είχαν μείνει 
φωτισμένα κι ύστερ’ από τα μεσάνυχτα. Ο Κουασιμόδος, ακίνη-
τος και προσεχτικός, έβλεπε να περνούν απάνω στα πολύχρωμα 
τζάμια ένα πλήθος σκιές πεταχτές που χόρευαν. Αν δεν ήταν 
κουφός, όσο έσβηνε η φασαρία του κοιμισμένου Παρισιού θ’ 
άκουγε όλο και πιο ξεκάθαρα μέσα στην κατοικία Γκοντελωριέ 
έναν χαρμόσυνο θόρυβο, γέλια και μουσικές.
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Κατά τη μία τη νύχτα οι καλεσμένοι άρχισαν ν’ αποσύρονται. 
Ο Κουασιμόδος, τυλιγμένος στα σκοτάδια, τους έβλεπε όλους 
να περνούν κάτω απ’ την είσοδο που φωτιζόταν με πυρσούς. 
Αλλά κανένας τους δεν ήταν ο λοχαγός.

Ήταν γεμάτος θλιβερές σκέψεις. Κάπου κάπου κοίταζε στο 
κενό, σαν εκείνους που ανιούν. Μεγάλα μαύρα σύγνεφα, βαριά, 
ξεφτισμένα, όλο ρωγμές, κρέμονταν σαν κούνιες από κρέπια 
κάτω απ’ τον έναστρο θόλο της νύχτας. Λες κι ήταν αραχνιές 
του ουράνιου θόλου.

Σε μιαν απ’ αυτές τις στιγμές είδε άξαφνα ν’ ανοίγει μυστη-
ριακά η πόρτα του εξώστη, που τα πέτρινα κάγκελά του προ-
βάλανε απάνω απ’ το κεφάλι του. Η λεπτή τζαμόπορτα άφησε 
να περάσουν δυο πρόσωπα, πίσω απ’ τα οποία ξανάκλεισε 
αθόρυβα. Ήταν ένας άντρας και μια γυναίκα.

Όχι χωρίς δυσκολία, ο Κουασιμόδος κατόρθωσε ν’ αναγνω-
ρίσει στον άντρα τον ωραίο λοχαγό και στη γυναίκα τη νεαρή 
αρχόντισσα που είχε δει το πρωί να καλωσορίζει τον λοχαγό, 
ψηλά σ’ εκείνο το μπαλκόνι. Η θέση ήταν ολωσδιόλου σκοτεινή 
κι ένα διπλό βαθυκόκκινο παραπέτασμα, που είχε ξαναπέσει 
πίσω απ’ την πόρτα τη στιγμή που ξανάκλεινε αυτή, άφηνε να 
φτάνει λίγο φως στο μπαλκόνι, από το διαμέρισμα.

Ο νέος κι η κοπέλα, απ’ όσο μπορούσε να κρίνει ο κουφός 
μας που δεν άκουγε ούτ’ ένα από τα λόγια τους, φαίνονταν 
παραδομένοι σε μια πολύ τρυφερή συνομιλία. Η κοπέλα φαί-
νεται πως είχε επιτρέψει στον αξιωματικό να της περιβάλει τη 
μέση με το μπράτσο του και αντιστεκόταν αδύναμα σ’ ένα φιλί.

Ο Κουασιμόδος παράστεκε από κάτω σ’ αυτή τη σκηνή, 
την τόσο πιο ελκυστική στη θέα γιατί δεν προοριζόταν να τη 
δει κανείς. Παρακολουθούσε πικραμένος αυτή την ευτυχία, την 
ομορφιά. Στο κάτω κάτω η φύση μιλούσε και σ’ αυτόν τον 
φουκαρά κι η ραχοκοκαλιά του, όσο κι αν ήταν στραβωμένη, δε 
λαχταρούσε λιγότερο απ’ των αλλουνών. Σκεφτόταν την κατά-
ντια που του είχε ορίσει η Πρόνοια, πως η γυναίκα, η αγάπη, η 
ηδονή θα περνούσαν αδιάκοπα κάτω απ’ τα μάτια του και πως 
θα έβλεπε μονάχα την ευδαιμονία των άλλων.
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Μα εκείνο που τον σπάραζε περισσότερο σ’ αυτό το θέαμα, 
εκείνο που του πρόσθετε πιότερη αγανάκτηση, ήταν να σκέφτε-
ται το πόσο θα υπέφερε η τσιγγάνα, αν έβλεπε. Είναι αλήθεια 
πως η νύχτα ήταν σκοτεινή, πως η Εσμεράλδα, αν είχε μείνει στη 
θέση της (και δεν αμφέβαλλε γι’ αυτό), βρισκόταν πολύ μακριά, 
και μόλις μπορούσε να διακρίνει ο ίδιος τους ερωτευμένους στο 
μπαλκόνι. Αυτό τού έφερνε παρηγοριά.

Στο μεταξύ, η κουβέντα των δυο τους γινόταν όλο και πιο 
έντονη. Η νεαρή δέσποινα φαινόταν πως θερμοπαρακαλούσε 
τον αξιωματικό να μη της γυρεύει τίποτε παραπάνω. Απ’ όλα 
αυτά ο Κουασιμόδος δεν ξεχώριζε παρά τα ωραία σφιγμένα 
χέρια, τα χαμόγελα τ’ ανάμεικτα με δάκρυα, τα υψωμένα στ’ 
αστέρια βλέμματα της κοπέλας, κι από την άλλη τα μάτια του 
λοχαγού που ήταν στυλωμένα σ’ αυτήν.

Ευτυχώς –επειδή η αντίσταση της κοπέλας άρχιζε πια να 
εξασθενίζει– η πόρτα του μπαλκονιού ξανάνοιξε απότομα και 
πρόβαλε μια ηλικιωμένη κυρία. Η ωραία φάνηκε συγχυσμένη, 
ο αξιωματικός πήρε ένα κακιωμένο ύφος και μπήκαν μέσα κι 
οι τρεις τους.

Ύστερ’ από λίγες στιγμές ένα άλογο φρούμαξε κάτω απ’ 
την αυλόπορτα και ο λαμπροστόλιστος αξιωματικός, τυλιγμέ-
νος με τον νυχτερινό του μανδύα, γοργοπέρασε μπροστά στον 
Κουασιμόδο.

Ο κωδωνοκρούστης τον άφησε να στρίψει στη γωνία του 
δρόμου κι έπειτα άρχισε να τρέχει πίσω του με σβελτάδα πι-
θήκου φωνάζοντας:

— Ε, λοχαγέ!
Ο λοχαγός στάθηκε.
— Τι θέλει αυτός ο κουτεντές; είπε διακρίνοντας στα σκο-

τεινά εκείνο το ξεγοφιασμένο σουλούπι που έτρεχε προς αυτόν 
με απότομα τινάγματα.

Στο μεταξύ, ο Κουασιμόδος έφτασε ίσαμε αυτόν κι άρπαξε 
άφοβα το χαλινάρι του αλόγου του.

— Ακολούθα με, λοχαγέ! Εδώ κοντά είναι κάποιος που θέλει 
να σου μιλήσει.
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— Τα κέρατα του Μωχαμέτ! μουρμούρισε ο Φοίβος. Να ένας 
μπούφος που θαρρώ κάπου τον είδα. Ε, βλάμη! Δεν αφήνεις, 
λέω ’γώ, τα λουριά του αλόγου μου;

— Λοχαγέ, απάντησε ο κουφός, δε με ρωτάς ποιος είν’ αυτός;
— Σου λέω ν’ αμολήσεις τ’ άλογό μου, ξαναείπε ο Φοίβος 

ανυπόμονος. Τι θέλει αυτός ο γελοίος και κρέμεται απ’ τα φά-
λαρα του ατιού μου; Μήπως πέρασες το άλογό μου για αγχόνη;

O Κουασιμόδος αντί ν’ αφήσει τα χαλινάρια του αλόγου, 
προσπαθούσε να το γυρίσει προς τα πίσω. Μην μπορώντας να 
εξηγήσει την αντίσταση του λοχαγού, βιάστηκε να του πει:

— Έλα, λοχαγέ. Σε περιμένει μια γυναίκα.
Και πρόσθεσε με κόπο:
— Μια γυναίκα που σε αγαπά.
— Καλό κουμάσι κι ετούτο! είπε ο λοχαγός. Με θεωρεί υπο-

χρεωμένο να πάω σ’ όλες τις γυναίκες που μ’ αγαπούν, ή που 
το λένε τουλάχιστον. Κι αν τυχόν μοιάζει με τα μούτρα σου, 
σκιάχτρο; Πες σ’ αυτή που σε στέλνει, πως πρόκειται να πα-
ντρευτώ· και να πάει κατά διαβόλου!

— Άκου, φώναξε ο Κουασιμόδος πιστεύοντας πως θα νικούσε 
με μια λέξη τον δισταγμό του. Έλα, αφέντη μου! Είναι η τσιγ-
γάνα που ξέρεις!

Η λέξη αυτή προξένησε πραγματικά μεγάλη εντύπωση στον 
Φοίβο. Μα όχι τέτοια που περίμενε ο κουφός. Θυμόμαστε πως 
ο ερωτιάρης αξιωματικός μας είχε αποσυρθεί μέσα με την Κρι-
νάνθη, λίγες στιγμές πριν ο Κουασιμόδος σώσει την κατάδικη 
από τα χέρια του Σαρμολύ. Από τότε, σε όλες του τις επισκέ-
ψεις στην κατοικία Γκοντελωριέ, φυλάχτηκε να ξαναμιλήσει γι’ 
αυτή τη γυναίκα που η ανάμνησή της, στο κάτω κάτω, του ήταν 
βασανιστική. Κι η Κρινάνθη, από μέρος της, δεν το θεώρησε 
σκόπιμο να του πει πως η τσιγγάνα ζούσε.

Ο Φοίβος, έτσι, πίστευε πεθαμένη τη φτωχή «Σιμιλάρ» και 
πως είχαν περάσει ένα δυο μήνες από τότε. Ας προσθέσου-
με πως εδώ και λίγες στιγμές, ο λοχαγός σκεφτόταν το βαθύ 
σκοτάδι της νύχτας, την αφύσικη ασχήμια και την καταχθόνια 
φωνή του παράξενου μαντατοφόρου, πως είχαν περάσει τα με-
σάνυχτα, πως ο δρόμος ήταν έρημος σαν τη βραδιά που τον είχε 
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κοντοζυγώσει ο σκουντούφλης καλόγερος και πως το άλογό του 
ξεφυσούσε κοιτάζοντας τον Κουασιμόδο.

— Η τσιγγάνα! φώναξε σχεδόν τρομαγμένος. Έρχεται λοιπόν 
από τον άλλο κόσμο;

Kι έβαλε το χέρι στη λαβή του σπαθιού του.
— Γρήγορα, γρήγορα! είπε ο κουφός ζητώντας να σύρει τ’ 

άλογο. Από δω!
Ο Φοίβος τού έδωσε ένα γερό χτύπημα με την μπότα του 

στο στήθος.
Το μάτι του Κουασιμόδου άστραψε. Έκαμε μια κίνηση για 

να χιμήξει στον λοχαγό. Έπειτα είπε ακινητώντας:
— Ω! Πόσο είσαι ευτυχισμένος, που υπάρχει κάποιος να σ’ 

αγαπάει!
Τόνισε τη λέξη «κάποιος» και παρατώντας το χαλινάρι:
— Άιντε! του κάνει.
Ο Φοίβος κέντρισε τ’ άλογό του βλαστημώντας. Ο Κουασιμό-

δος τον κοίταξε να χάνεται μες στην ομίχλη του δρόμου.
— Ω! είπε πολύ σιγά ο κουφός. Ν’ αρνηθεί τέτοιο πράμα!
Επέστρεψε στην Παναγία, άναψε το λυχνάρι του και ξα-

νανέβηκε στον πύργο. Καθώς το είχε φανταστεί, η τσιγγάνα 
βρισκόταν στην ίδια θέση.

Μόλις τον είδε από μακριά, έτρεξε κοντά του.
— Μόνος σου! φώναξε σφίγγοντας πονεμένα τα όμορφα χέ-

ρια της.
— Δεν μπόρεσα να τον βρω, είπε ψυχρά ο Κουασιμόδος.
— Έπρεπε να τον περιμένεις όλη τη νύχτα! του ξαναείπε 

ασυγκράτητη.
Είδε το θυμωμένο ξάναμμά της και κατάλαβε πως του έκανε 

παρατήρηση.
— Θα τον παραφυλάξω καλύτερα άλλη φορά, είπε αυτός 

σκύβοντας το κεφάλι.
— Φεύγα! του απάντησε.
Έφυγε από κοντά της. Ήταν κακοκαρδισμένη απ’ αυτόν. Θα 

του ήταν προτιμότερο να του κάνει κακό, παρά να τον στενο-
χωρέσει. Φύλαξε μέσα του όλη του τη θλίψη.

Από κείνη την ημέρα κι ύστερα, δεν τον ξαναείδε η τσιγγάνα. 



548 ΒΙΚΤΩΡ ΟΥΓΚΩ

Έπαψε να έρχεται στο κελί της. Το πολύ, έπαιρνε το βλέμμα 
της καμιά φορά, στην κορφή ενός πύργου, την όψη του κωδω-
νοκρούστη στυλωμένη απάνω της μελαγχολικά. Αλλά μόλις τον 
παρατηρούσε, εκείνος εξαφανιζόταν.

Οφείλουμε να πούμε πως ελάχιστα θλιβόταν γι’ αυτή την 
αθέλητη απουσία του φτωχού καμπούρη. Στα κατάβαθά της 
τον ευχαριστούσε γι’ αυτό. Εξάλλου, ο Κουασιμόδος δεν έτρεφε 
καμιά αυταπάτη σχετικά.

Δεν τον έβλεπε πια, μα αισθανόταν γύρω της την παρουσία 
ενός αγαθού πνεύματος. Τα τρόφιμά της ανανεώνονταν στη δι-
άρκεια του ύπνου της από ένα αόρατο χέρι. Ένα πρωί βρήκε στο 
παράθυρό της ένα κλουβί με πουλιά. Αποκάτω απ’ το κελί της 
ήταν μια γλυπτική παράσταση που της προξενούσε φόβο. Τον 
είχε δείξει τον φόβο της επανειλημμένα μπροστά στον Κουασι-
μόδο. Ένα πρωί (γιατί όλ’ αυτά τα πράγματα γίνονταν τη νύχτα) 
δεν ξαναείδε πια το ανάγλυφο. Το είχαν σπάσει. Αυτός που 
είχε σκαρφαλώσει ως εκεί, πρέπει να διακινδύνεψε τη ζωή του.

Μερικές φορές, το βράδυ, άκουγε μια φωνή κρυμμένη κάτω 
απ’ το υποστέγασμα του καμπαναριού να τραγουδάει, σαν για 
να την κοιμίσει, ένα θλιμμένο κι αλλόκοτο τραγούδι. Ήταν στίχοι 
χωρίς ρίμα, στίχοι που μπορεί να κάμει ένας κουφός:

Να μη κοιτάς το πρόσωπο,
κοπέλα, κοίτα την καρδιά.
Πολλές φορές είν’ άσκημη του ομορφονιού η καρδιά.
Είναι καρδιές που μέσα τους η αγάπη δε βαστάει.

Το έλατο, κόρη, δεν είν’ όμορφο,
τόσ’ όμορφο καθώς η λεύκα,
κι όμως κρατάει τα φύλλα του
και τον χειμώνα.

Τι όφελος έχω που τα λέω, οϊμένα!
Ό,τι δεν είν’ ωραίο, άδικα πιάνει τόπο.
Της ομορφιάς, αρέσει μόνο η ομορφιά,
γυρνάει την πλάτη ο Απρίλης στον Γενάρη.
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Η ομορφιά είν’ ασύγκριτη,
σε τίποτε δεν αστοχάει
κι είναι το μόνο πράγμα που δε βρίσκεται μισό.

Μέρα πετάει ο κόρακας.
η κουκουβάγια νύχτα,
μα ο κύκνος μέρα-νύχτα...

Η Εσμεράλδα περνούσε την ημέρα της χαϊδεύοντας την Τζαλή.
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Ένα πρωί, ξυπνώντας, είδε στο παράθυρό της δύο βάζα γε-
μάτα λουλούδια. Το ένα ήταν κρυστάλλινο, πολύ ωραίο και 
λαμπερό, αλλά ραγισμένο. Το νερό που το γέμισαν είχε φύγει 
και τα λουλούδια του είχαν μαραθεί. Το άλλο ήταν ένα δοχείο 
από αμμόλιθο, χοντροκομμένο και κοινό, που όμως είχε διατη-
ρήσει όλο το νερό του και που τα λουλούδια του είχαν μείνει 
δροσάτα και ροδαλά.

Δεν ξέρω αν το έκαμε επίτηδες, αλλά η Εσμεράλδα πήρε τα 
μαραμένα άνθη και τα φορούσε όλη μέρα στη ζώνη της.

Εκείνη την ημέρα, δεν άκουσε τη φωνή να τραγουδάει απ’ 
τον πύργο. 

Δεν την ένοιαξε και τόσο. Περνούσε την ημέρα της χαϊδεύο-
ντας την Τζαλή, κρυφοκοιτάζοντας την πόρτα των Γκοντελωριέ, 
σιγομιλώντας με τον εαυτό της για τον Φοίβο και τρίβοντας το 
ψωμί της ψίχουλα στα χελιδόνια.

Εξάλλου, είχε πάψει ολότελα να βλέπει είτε ν’ ακούει τον 
Κουασιμόδο. Ο φτωχός κωδωνοκρούστης φαινόταν πως είχε 
γίνει άφαντος από την εκκλησία.

Ωστόσο, μια νύχτα, επειδή κοιμόταν και συλλογιζόταν τον 
ωραίο λοχαγό της, άκουσε αναστεναγμούς κοντά στο κελί της. 
Σηκώθηκε τρομαγμένη και είδε στο σεληνόφως έναν άμορφο 
όγκο πλαγιασμένο φαρδιά πλατιά μπρος στην πόρτα της.

Ήταν ο Κουασιμόδος, που κοιμόταν εκεί κατάχαμα...

J



5
ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΡΤΑΣ

Σ
το μεταξυ, ο αρχιδιακοσ ειχε μάθει από τον κόσμο 
με τι απίστευτο τρόπο γλίτωσε η τσιγγάνα. Όταν το 
άκουσε αυτό, δεν ήξερε κι ο ίδιος τι αιστάνθηκε. Τα 
είχε βολέψει με τον θάνατο της Εσμεράλδας. Μ’ αυτό 

τον τρόπο ήταν ήσυχος, είχε αγγίξει τον πάτο του υπαρκτού 
πόνου. Η ανθρώπινη καρδιά (ο πάτερ Κλαύδιος είχε μελετήσει 
αυτά τα ζητήματα) δεν μπορεί να χωρέσει παρά ένα ορισμένο 
ποσό απελπισίας. Όταν βουτηχτεί το σφουγγάρι μέσα στη θά-
λασσα, μπορεί να περνάει το κύμα απάνω του, χωρίς να δεχτεί 
ούτε μια σταγόνα παραπανιστή.

Έτσι, με τον θάνατο της Εσμεράλδας, το σφουγγάρι είχε δι-
αποτιστεί, όλα είχαν τελειώσει για τον πάτερ Κλαύδιο σ’ αυτό 
τον κόσμο. Αλλά να την ξέρει ζωντανή, καθώς και τον Φοίβο, 
αυτό ήταν επανάληψη μαρτυρίων, κλονισμοί, εναλλαγές, η ζωή. 
Κι ο Κλαύδιος είχε απαυδήσει απ’ όλα αυτά.

Όταν έμαθε την είδηση, κλείστηκε στο κελί του, στο μονα-
στήρι. Δεν παρουσιάστηκε ούτε στα συνοδικά συμβούλια, ούτε 
στις λειτουργίες. Έκλεισε την πόρτα του σ’ όλους, ακόμα και 
στον επίσκοπο. Έμεινε έτσι εντοιχισμένος πολλές βδομάδες. Τον 
νόμιζαν άρρωστο. Και ήταν στ’ αλήθεια.

Τι έκανε κλεισμένος έτσι; Σε τι λογισμούς να παράδερνε ο 
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άμοιρος; Έδινε άραγε μια τελευταία μάχη με το επίφοβο πάθος 
του; Να κατάστρωνε ένα τελευταίο σχέδιο, θανάτου για κείνη 
και απώλειας γι’ αυτόν;

Ο Γιάννης του, ο αγαπημένος του αδελφός, το χαϊδεμένο 
παιδί, πήγε μια φορά ως την πόρτα του, χτύπησε, βλαστήμησε, 
ικέτεψε, φώναξε τ’ όνομά του δέκα φορές. Μα ο Κλαύδιος δεν 
του άνοιξε.

Περνούσε μέρες ολόκληρες, με το πρόσωπο κολλημένο στα 
τζάμια του παράθυρου. Απ’ αυτό, που βρισκόταν στον τοίχο 
του μοναστηριού, αντίκριζε την καμαρούλα της Εσμεράλδας. 
Έβλεπε κάθε τόσο και την ίδια, με την κατσίκα της, καμιά φορά 
και με τον Κουασιμόδο. Πρόσεχε τις μικροπεριποιήσεις του 
κουφού, την υπακοή του, το αβρό και υποταχτικό φέρσιμό του 
μπρος στην τσιγγάνα. Θυμόταν –γιατί αυτός είχε καλή μνήμη, 
και η μνήμη είναι η βασανίστρα των ζηλιάρηδων– θυμόταν το 
παράξενο βλέμμα που έριξε ο κωδωνοκρούστης μια βραδιά στη 
χορεύτρια.

Αναρωτιόταν τι κίνητρο είχε σπρώξει τον Κουασιμόδο για 
να τη σώσει. Παρακολούθησε χίλιες μικροσκηνές, μεταξύ της 
τσιγγάνας και του κουφού, που η μιμική τους, κοιταγμένη από 
μακριά και ερμηνευμένη απ’ το πάθος του, του φάνηκε πολύ 
τρυφερή. Δυσπιστούσε στις παραξενιές των γυναικών. Αισθάν-
θηκε τότε συγκεχυμένα να ξυπνάει μέσα του μια ζήλια που δεν 
την περίμενε ποτέ, μια ζήλια που τον έκανε να κοκκινίζει από 
ντροπή και αγανάκτηση. Καλά ο λοχαγός, μα κι ετούτος εδώ; 
Μια τέτοια σκέψη τον αναστάτωνε.

Οι νύχτες του ήταν φριχτές. Αφότου βεβαιώθηκε πως η τσιγ-
γάνα ζούσε, οι κρύες ιδέες για σκιάχτρα και τάφους που τον 
είχαν βασανίσει μια ολόκληρη μέρα, έσβησαν πια κι η σάρκα 
ξανάρχισε να τον κεντρίζει. Στριφογύριζε απάνω στο κρεβάτι 
του, νιώθοντας τόσο κοντά του τη μελαχρινή κοπέλα.

Κάθε βραδιά, η αχαλίνωτη φαντασία του του φανέρωνε την 
Εσμεράλδα σε όλες τις στάσεις που του είχαν φλογίσει περισσό-
τερο τις φλέβες. Την έβλεπε πεσμένη απάνω στον μαχαιρωμένο 
λοχαγό, με τα μάτια κλειστά, με τον ωραίο γυμνό της λαιμό 
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γεμάτο απ’ το αίμα του Φοίβου, την παμπόθητη στιγμή που ο 
αρχιδιάκος είχε σφραγίσει τα ωχρά της χείλη μ’ εκείνο το φιλί, 
που η δύστυχη, αν και μισοπεθαμένη, είχε αιστανθεί το πύρωμά 
του. Την ξανάβλεπε ξεντυμένη, από τ’ ανήμερα χέρια των βα-
σανιστών, καθώς άφηνε να τη γυμνώνουν και να της μαγκώνουν 
στο υπόδημα με τις σιδερένιες μέγγενες το μικρό της ποδάρι, την 
τορνευτή και στρογγυλή της κνήμη, το απαλό άσπρο γόνατό της.

Ξανάβλεπε ακόμα αυτό το φιλντισένιο γόνατο, όταν έμεινε 
μόνο αυτό έξω απ’ το αποτρόπαιο σύνεργο του Τορτερύ. Φα-
νταζόταν, τέλος, την κοπέλα με πουκαμίσα, με το σκοινί στον 
λαιμό, με γυμνούς ώμους, ξυπόλυτη, σχεδόν γυμνή, όπως την 
είχε δει την τελευταία μέρα. Οι ηδονικές αυτές εικόνες έκαναν 
τα δάχτυλά του να συσπώνται και τη ραχοκοκαλιά του ν’ ανα-
τριχιάζει.

Μια νύχτα απ’ τις πολλές, άναψε τόσο αβάσταχτα το αίμα 
μες στις αρτηρίες του παρθένου ιερέα, ώστε δάγκασε το μαξι-
λάρι του, πήδησε απ’ το κρεβάτι του, έριξε ένα ράσο πάνω απ’ 
το πουκάμισό του και βγήκε απ’ το κελί του, με το λυχνάρι στο 
χέρι, μισόγυμνος, αγριεμένος, με φλόγα στα μάτια.

Ήξερε πού θα ’βρισκε το κλειδί της κοκκινόπορτας, απ’ όπου 
το μοναστήρι επικοινωνούσε με την εκκλησία, και είχε πάντα 
απάνω του, όπως ξέρουμε, ένα κλειδί για τη σκάλα των πύργων.

J



6
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΛΕΙΔΙΟΥ  

ΤΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΡΤΑΣ

E
κεινη τη νυχτα η Εσμεραλδα είχε αποκοιμηθεί στην 
καμαρούλα της γεμάτη λησμονιά, ελπίδα και γλυκές 
σκέψεις. Είχε κάμποση ώρα που κοιμόταν, βλέποντας 
στ’ όνειρό της όπως πάντα τον Φοίβο, όταν της φάνηκε 

σαν ν’ άκουσε έναν κρότο γύρω της. Είχε ελαφρό κι ανήσυχο 
ύπνο, ύπνο πουλιού. Ξυπνούσε με το τίποτε. Άνοιξε τα μάτια της.

Η νύχτα ήταν πολύ σκοτεινή. Ωστόσο είδε στον φεγγίτη κά-
ποιο πρόσωπο που την κοίταζε. Ένα λυχνάρι φώτιζε αυτή τη 
νυχτερινή εμφάνιση. Μόλις είδε πως το πρόσεξε η Εσμεράλδα, 
το μούτρο εκείνο φύσηξε το λυχνάρι. Ωστόσο η κοπέλα πρόφτα-
σε να το μισοϊδεί. Τα βλέφαρά της ξανάκλεισαν απ’ τον τρόμο.

— Ω! έκαμε με σβησμένη φωνή. Ο παπάς!
Όλη η περασμένη της δυστυχία ξαναπέρασε από μπρος της 

σαν αστραπή. Ξανάπεσε στο κρεβάτι της παγωμένη.
Έπειτα από μια στιγμή αιστάνθηκε κατά μήκος του κορμιού 

της ένα άγγιγμα, που την έκαμε να ριγήσει τόσο πολύ, ώστε 
ανακάθισε στο στρώμα της μανιασμένη.

Ο παπάς είχε γλιστρήσει κοντά της. Την αγκάλιαζε και με 
τα δυο του χέρια.
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Εκείνη θέλησε να φωνάξει, αλλά δεν μπόρεσε.
— Φύγε, τέρας! Φύγε, δολοφόνε! του είπε με τρεμάμενη και 

σιγανή φωνή, εξαιτίας της οργής και του τρόμου που ένιωθε.
— Έλεος! Έλεος! μουρμούριζε ο παπάς, κολλώντας τα χείλια 

του στις πλάτες της.
Έπιασε το φαλακρό του κεφάλι με τα δυο της χέρια απ’ τα 

λίγα μαλλιά που του έμεναν στα πλάγια, και προσπαθούσε ν’ 
απαλλαχτεί απ’ τα φιλία του, που μοιάζαν με δαγκωματιές.

— Έλεος! ξανάλεγε εκείνος. Αν ήξερες τι είναι ο έρωτάς μου 
για σένα! Φωτιά, λιωμένο μολύβι, χίλια μαχαίρια μέσα στην 
καρδιά μου!

Κι άδραξε τα δυο της μπράτσα με μια υπεράνθρωπη δύναμη.
— Άφησέ με! του είπε εκείνη έξαλλη. Αλλιώς θα σε φτύσω 

κατάμουτρα!
Την παράτησε.
— Ποδοπάτα με, χτύπα με! Φανού κακιά! Κάνε με ό,τι θέλεις! 

Αλλά λυπήσου με! Αγάπησέ με!
Τότε τον χτύπησε με μανία παιδιού. Πάσχιζε με τα όμορφά 

της χέρια να του γρατσουνίσει τα μούτρα.
— Φύγε, δαίμονα!
— Αγάπησέ με! Αγάπησέ με! Έλεος! φώναξε εκείνος καθώς 

τυλιγόταν απάνω της κι ανταπόδινε τα χτυπήματά της με χάδια.
Άξαφνα τον ένιωσε δυνατότερο απ’ τον εαυτό της.
— Πρέπει να ξεμπερδεύουμε! είπε ο παπάς τρίζοντας τα 

δόντια του.
Βρισκόταν υποταγμένη, σφαδάζοντας, συντρίμμι στην αγκα-

λιά του, στη διάθεσή του. Ένιωθε ένα χέρι ακόλαστο να την 
πασπατεύει. Καταβάλλοντας μια τελευταία προσπάθεια, άρχισε 
να φωνάζει:

— Βοήθεια! Τρεχάτε! Ένας βρικόλακας!
Κανένας δεν ερχόταν. Μόνο η Τζαλή είχε ξυπνήσει και βέλαζε 

απελπισμένα.
— Σώπα! έλεγε ο παπάς λαχανιασμένος.
Άξαφνα, εκεί που αγωνιζόταν σερνάμενη καταγής, το χέρι 

της τσιγγάνας συνάντησε κάτι το κρύο και μεταλλικό. Ήταν η 
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σφυρίχτρα του Κουασιμόδου. Την άρπαξε με μια σπασμωδική 
κίνηση ελπίδας, την έφερε στο στόμα της και σφύριξε με όλη τη 
δύναμη που της απόμενε. Η σφυρίχτρα ανάδωσε έναν καθαρό, 
οξύ, διαπεραστικό ήχο.

— Τι είν’ αυτό; έκαμε ο παπάς.
Σχεδόν την ίδια στιγμή, αιστάνθηκε να τον σηκώνει απάνω 

ένα ρωμαλέο μπράτσο. Το κελί ήταν σκοτεινό, δεν μπόρεσε να 
ξεχωρίσει καλά ποιος τον κρατούσε έτσι. Αλλά άκουσε δόντια 
να τρίζουνε από λύσσα και υπήρχε αρκετό φως διάχυτο στη 
σκοτεινιά, ώστε να ιδεί πάνω απ’ το κεφάλι του ν’ αστράφτει 
μια πλατιά λεπίδα μαχαιριού.

Ο παπάς νόμισε πως αναγνώριζε το σουλούπι του Κουα-
σιμόδου. Φαντάστηκε πως δεν μπορούσε να είναι άλλος απ’ 
αυτόν. Θυμήθηκε πως μπαίνοντας είχε σκοντάψει απάνω σ’ 
έναν μπόγο ξαπλωμένο μπροστά στην πόρτα, απέξω. Ωστόσο, 
επειδή ο νεοφερμένος δεν πρόφερνε λέξη, δεν ήξερε κι αυτός τι 
να πιστέψει. Ρίχτηκε απάνω σ’ αυτόν που κρατούσε το μαχαίρι 
κραυγάζοντας:

— Κουασιμόδο!
Ξεχνούσε, σ’ εκείνη τη στιγμή της απελπισίας, πως ο Κουα-

σιμόδος ήταν κουφός.
Μέσα σε μια στιγμή ο παπάς βρέθηκε σωριασμένος χάμου 

κι αιστάνθηκε ένα μολυβένιο γόνατο ν’ ακουμπάει στο στήθος 
του. Από την άγαρμπη πίεση αυτού του γόνατου αναγνώρισε 
τον Κουασιμόδο. Μα τι κάνει; Πώς να του δώσει να καταλάβει 
πως ήταν αυτός; Ή νύχτα τον έκανε κουφό και στραβό.

Ήταν χαμένος. Η κοπέλα, σαν μια τίγρη αγριεμένη, δεν 
έμπαινε στη μέση για να τον σώσει. Το μαχαίρι ζύγωνε στο 
κεφάλι του. Η στιγμή ήταν κρίσιμη. Άξαφνα ο αντίπαλός του 
φάνηκε σαν να δίσταζε.

— Όχι αίμα εδώ μέσα! είπε με πνιγμένη φωνή.
Ήταν πραγματικά η φωνή του Κουασιμόδου.
Τότε ο παπάς ένιωσε το χοντρό εκείνο χέρι να τον σέρνει 

απ’ το ποδάρι έξω απ’ το κελί. Εκεί θα τον σκότωνε. Ευτυχώς 
γι’ αυτόν, είχε ξεπροβάλει το φεγγάρι πριν από λίγες στιγμές.



Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ - ΒΙΒΛΙΟ ΕΝΑΤΟ 557

Όταν πέρναγαν την πόρτα της καμαρούλας, οι ωχρές αχτίδες 
του έπεσαν στη μορφή του ιερέα. Ο Κουασιμόδος τον κοίταξε 
κατά πρόσωπο, τον έπιασε ένα σύγκρυο, τον παράτησε και 
τραβήχτηκε πίσω.

Η τσιγγάνα, που είχε προβάλει στην είσοδο του κελιού, είδε 
έκπληκτη ν’ αλλάζουν μονομιάς οι ρόλοι. Τώρα απειλούσε ο 
παπάς κι ο Κουασιμόδος ικέτευε.

Ο παπάς, κεραύνωσε τον κουφό με χειρονομίες οργής και 
επίπληξης, κι ύστερα του έγνεψε απότομα να φύγει.

Ο κουφός έσκυψε το κεφάλι κι έπειτα πήγε να γονατίσει 
μπρος στην πόρτα της τσιγγάνας.

— Αφέντη, είπε με φωνή σοβαρή και καρτερική. Ύστερα, κάμε 
ό,τι σου αρέσει. Αλλά σκότωσέ με πρώτα.

Και λέγοντας αυτά, πρόσφερε το μαχαίρι του στον παπά. 
Ο παπάς έξω φρενών χίμηξε απάνω του, αλλά τον πρόλαβε η 
κοπέλα. Τράβηξε το μαχαίρι απ’ τα χέρια του Κουασιμόδου κι 
έβαλε τα γέλια σαν μανιασμένη.

— Ζύγωσε τώρα! είπε στον παπά.
Κρατούσε τη λεπίδα ψηλά. Εκείνος στάθηκε αναποφάσιστος. 

Θα τον χτυπούσε στα σίγουρα.
— Δε θα ξανατολμήσεις να ζυγώσεις εδώ, άνανδρε! του φώ-

ναξε.
Έπειτα πρόσθεσε με άσπλαχνη έκφραση, ξέροντας καλά πως 

τρυπούσε με χίλια σπαθιά πυρωμένα την καρδιά του παπά:
— A! Ξέρω πια, πως ο Φοίβος μου δεν πέθανε!
Ο παπάς έριξε τον Κουασιμόδο καταγής με μια κλοτσιά 

και ξαναχώθηκε τρέμοντας από λύσσα κάτω από τον θόλο της 
σκάλας.

Μόλις έφυγε, ο Κουασιμόδος σήκωσε από χάμου τη σφυρί-
χτρα που είχε σώσει την τσιγγάνα.

— Κόντευε να σκουριάσει, είπε καθώς της την έδινε πίσω.
Κι έπειτα την άφησε μόνη της.
Η κοπέλα, αναστατωμένη απ’ αυτή τη βίαιη σκηνή, έπεσε 

εξαντλημένη στο κρεβάτι της κι άρχισε να κλαίει μ’ αναφιλητά. 
Ο ορίζοντάς της ξανασκοτείνιασε.
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Ο παπάς, απ’ την άλλη μεριά, γύρισε ψαχουλευτά στο κελί 
του. 

Πάει πια. Ο πάτερ Κλαύδιος ζήλευε τον Κουασιμόδο!
Με ύφος σκεφτικό ξαναείπε τη μοιραία του φράση:
— Κανένας δεν θα τη χαρεί!

J
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1
Ο ΓΚΡΕΓΚΟΥΑΡ ΚΑΤΕΒΑΖΕΙ ΑΡΑΔΑ ΠΟΛΛΕΣ 

ΚΑΛΕΣ ΙΔΕΕΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΒΕΡΝΑΡΔΙΝΩΝ

Α
φοτου ο Πετροσ Γκρεγκουαρ είδε τι στροφή είχε πάρει 
όλη αυτή η υπόθεση και πως οπωσδήποτε θ’ ακολου-
θούσε σκοινί, κρέμασμα και άλλα δυσάρεστα, για τα 
κυριότερα πρόσωπα του δράματος, δε φοβήθηκε να 

μπερδευτεί μαζί τους. Οι αλήτες που είχε μείνει ανάμεσά τους, 
κρίνοντας πως στο τέλος της γραφής ήταν γι’ αυτόν η καλύτερη 
συντροφιά του Παρισιού, οι αλήτες εξακολουθούσαν να ενδια-
φέρονται για την τσιγγάνα. Το βρήκε πολύ κανονικό αυτό, από 
μέρος ανθρώπων που δεν είχαν, όπως κι εκείνη, άλλη προοπτική 
απ’ τον Σαρμολύ και τον Τορτερύ και που δεν αρμένιζαν, όπως 
αυτός, σε φανταστικές σφαίρες απάνω στα φτερά του Πήγασου.

Από τις κουβέντες των άλλων είχε μάθει πως η συμβία του με 
τη σπασμένη στάμνα είχε ζητήσει καταφύγιο μέσα στην Παναγία 



Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ - ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΚΑΤΟ 561

των Παρισίων και βρισκόταν καλά εκεί. Αλλά δεν του ήρθε η 
επιθυμία να πάει να τη δει. Συλλογιόταν καμιά φορά τη μικρή 
κατσίκα, κι αυτό ήταν όλο. Άλλωστε, την ημέρα καταγινόταν 
με τεχνάσματα αντοχής, για να ζήσει· και τη νύχτα παιδευόταν 
να συντάξει μια διατριβή κατά του επισκόπου Παρισίων, γιατί 
θυμόταν πως είχε μουσκέψει απ’ τα φτερά των μύλων του και 
του βαστούσε κακία γι’ αυτό.

Ασχολούνταν ακόμα στο να σχολιάζει το ωραίο σύγγραμμα 
του Μπωντρύ του Κόκκινου, επίσκοπου της Νουαγιόν και του 
Τουρναί, «Περί λίθων δομής», που του είχε προκαλέσει ζωηρή 
την κλίση για την αρχιτεκτονική. Αυτή η ροπή είχε αντικατα-
στήσει στην καρδιά του το πάθος του για τον αποκρυφισμό, 
του οποίου άλλωστε ήταν ένα φυσικό εξαγόμενο, αφού υπάρχει 
στενός δεσμός μεταξύ του αποκρυφισμού και της οικοδομικής. Ο 
Γκρεγκουάρ, απ’ τον έρωτα μιας ιδέας, προχώρησε στον έρωτα 
της μορφής αυτής της ιδέας.

Μια μέρα, είχε σταματήσει κοντά στο Σαιν Ζερμαίν του 
Ωξρουά, στη γωνία ενός οικήματος που το λέγαν Δεσποτικό 
Κριτήριο. Στο Δεσποτικό Κριτήριο υπήρχε ένα χαριτωμένο πα-
ρεκκλήσι του δέκατου αιώνα, που το χώρισμα της χορωδίας 
του έβλεπε στον δρόμο. Ο Γκρεγκουάρ εξέταζε μ’ ευλάβεια τις 
εξωτερικές ανάγλυφες παραστάσεις του.

Βρισκόταν σε μια απ’ τις στιγμές της εγωιστικής, αποκλει-
στικής, υπέρτατης εκείνης απόλαυσης, όπου ο καλλιτέχνης δε 
βλέπει στον κόσμο παρά μόνο την τέχνη και τον κόσμο μέσ’ 
από την τέχνη. Άξαφνα νιώθει ένα χέρι ν’ ακουμπάει βαριά στην 
πλάτη του. Γύρισε να ιδεί. Ήταν ο παλιός του φίλος, ο παλιός 
του δάσκαλος, ο κύριος αρχιδιάκονος.

Τα ’χασε. Είχε πολύν καιρό που δεν είδε τον αρχιδιάκο· κι 
ο πάτερ Κλαύδιος ήταν ένα από τα επιβλητικά και όλο πάθος 
πρόσωπα, που η συνάντησή τους ταράζει πάντα την ισορροπία 
ενός σκεπτικιστή φιλόσοφου.

Ο αρχιδιάκος έμεινε βουβός για μερικές στιγμές και στο 
διάστημα αυτό ο Γκρεγκουάρ βρήκε την ευκαιρία να τον πα-
ρατηρήσει. Βρήκε τον πάτερ Κλαύδιο πολύ αλλαγμένο, ωχρό 
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σαν ένα χειμωνιάτικο πρωινό, με τα μάτια βαθουλά, τα μαλλιά 
σχεδόν άσπρα.

Τέλος, ο παπάς έκοψε πρώτος τη σιωπή, λέγοντας μ’ έναν 
τόνο ήρεμο, αλλά παγωμένο:

— Πώς είσαι, λογιότατε Πέτρο;
— Aπό υγεία; απάντησε ο Γκρεγκουάρ. Χε, χε! Έτσι κι έτσι, 

μπορώ να σας πω. Γενικά, πάω καλά. Δεν παίρνω κατάκαρδα 
τίποτε. Ξέρετε, δάσκαλε; Το μυστικό της ευζωίας κατά τον 
Ιπποκράτη είναι «βρόμα, πόμα, ύπνος, αφροδίσια, πάντα εν 
μέτρω».

— Δεν έχεις λοιπόν καμιά σκοτούρα, λογιότατε Πέτρο; ξα-
ναρώτησε ο αρχιδιάκος κοιτάζοντας επίμονα τον Γκρεγκουάρ.

— Όχι, μα την πίστη μου.
— Και τι κάνεις τώρα;
— Το βλέπετε, δάσκαλέ μου. Εξετάζω πώς είναι πελεκημένες 

αυτές οι πέτρες και πώς είναι σκαλισμένο τούτο το ανάγλυφο.
Ο παπάς άρχισε να χαμογελάει, μ’ εκείνο το πικρό χαμόγελο 

που ανασηκώνει μόνον μια άκρη του στόματος.
— Και διασκεδάζεις μ’ αυτό;
— Είναι ο παράδεισός μου! αναφώνησε ο Γκρεγκουάρ.
Και σκύβοντας απάνω στ’ ανάγλυφα, με τη θαμπωμένη όψη 

ενός ερμηνευτή ζωντανών φαινομένων, πρόσθεσε:
— Δε βρίσκετε, ας πούμε, πως αυτή εδώ η βαριούτσικη Με-

ταμόρφωση, έχει εκτελεστεί με πολύ επιδεξιότητα, λεπτοτεχνία 
και υπομονή; Κοιτάξτε κι αυτή την κολονίτσα. Γύρω από ποιο 
κιονόκρανο είδατε φύλλα πιο τρυφερά, που να τα χάιδεψε έτσι 
η σμίλη; Να και τρία ολόγλυφα του Ζαν Μαιλβέν. Δεν είναι τα 
ωραιότερα έργα αυτής της τρανής μεγαλοφυΐας. Όμως η αφέ-
λεια, η γλύκα των προσώπων, οι πρόσχαρες στάσεις και ενδυ-
μασίες τους, κι αυτή η ανεξήγητη χάρη που αναδίνεται απ’ όλες 
τις ελλείψεις τους, κάνουν αυτά τα αγαλματάκια πολύ τερπνά 
και αβρά, ίσως μάλιστα πάρα πολύ. Δεν τα βρίσκετε γουστόζικα;

— Πώς όχι! είπε ο ιερέας.
— Και πού να βλέπατε το εσωτερικό του παρεκκλησιού! 

συνέχισε ο ποιητής με τον φλύαρο ενθουσιασμό του. Παντού 



Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ - ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΚΑΤΟ 563

ανάγλυφα. Και πυκνά σαν την καρδιά του λάχανου. Η αψίδα 
του ιερού έχει τέτοια θρησκευτικότητα κι είναι τόσο πολύ ιδι-
όρρυθμη, που δεν έχω δει όμοιά της πουθενά!

Ο πάτερ Κλαύδιος τον έκοψε:
— Eίσαι, λοιπόν, ευτυχισμένος;
O Γκρεγκουάρ απάντησε με θέρμη:
— Nαι, στην τιμή μου! Στην αρχή αγαπούσα τις γυναίκες, 

ύστερα τα ζώα. Τώρα αγαπώ τις πέτρες. Είναι το ίδιο διασκε-
δαστικές σαν τα ζώα και τις γυναίκες και όχι άπιστες σαν αυτές.

Ο παπάς έφερε το χέρι του στο μέτωπο. Ήταν η συνηθισμένη 
του χειρονομία:

— Έχεις δίκιο.
— Ελάτε! είπε ο Γκρεγκουάρ. Σωστή απόλαυση!
Έπιασε απ’ το μπράτσο τον παπά, που αφέθηκε να παρα-

συρθεί, και τον έμπασε κάτω απ’ τον πυργίσκο της σκάλας του 
Δεσποτικού Κριτηρίου.

— Ορίστε μια σκάλα! Κάθε φορά που τη βλέπω γίνομαι ευ-
τυχισμένος. Είναι το απλούστερο και σπανιότερο είδος σκαλο-
πατιών του Παρισιού. Όλα τους είναι κουφωμένα από παντού. 
Η ομορφιά και η απλότητά τους συνίσταται στην οριζόντια 
τοποθέτηση και σ’ ένα είδος υποστηρίγματος, στο πώς τα σκα-
λιά μπλέκονται μεταξύ τους, σφηνώνονται το ένα στ’ άλλο, 
συναρμόζονται, αλληλοδένονται, μπήγονται το ένα στ’ άλλο και 
δαγκώνονται, μ’ έναν τρόπο στ’ αληθινά φριχτό και χαριτωμένο.

— Και δεν επιθυμείς τίποτα;
— Όχι.
— Και δε νοσταλγείς τίποτα;
— Ούτε νοσταλγία καμιά ούτε επιθυμία. Έχω ταχτοποιήσει 

τη ζωή μου.
— Ό,τι ταχτοποιούν οι άνθρωποι, είπε ο Κλαύδιος, το χαλούν 

τα πράγματα.
— Είμαι πυρρωνικός φιλόσοφος, απάντησε ο Γκρεγκουάρ, 

και διατηρώ σ’ όλα ισορροπία.
— Και πώς συντηρείσαι;
— Σκαρώνω ακόμα από καιρό σε καιρό έπη και τραγωδίες. 
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Μα εκείνο που μου δίνει τα περισσότερα κέρδη, είναι η τέχνη 
που ξέρετε, αυθέντη. Να βαστώ με τα δόντια πυραμίδες από 
καθίσματα.

— Είναι ένα επάγγελμα βάναυσο για έναν φιλόσοφο.
— Πρόκειται πάλι για ισορροπία, είπε ο Γκρεγκουάρ. Όταν 

κανείς έχει μιαν ιδέα, τη συναντά παντού.
— Το ξέρω, απάντησε ο αρχιδιάκος.
Ύστερ’ από λίγη σιωπή ο παπάς εξακολούθησε:
— Ξεπεσμένος, ναι. Δυστυχισμένος, όχι.
Εκείνη τη στιγμή ακούστηκε ποδοβολητό αλόγων και οι δυο 

συνομιλητές μας είδαν να παρελαύνει στην άκρη του δρόμου μια 
ίλη τοξοτών της βασιλικής υπηρεσίας, με τις λόγχες ψηλά, με τον 
αξιωματικό επικεφαλής. Η έφιππη συνοδεία ήταν επιβλητική κι 
αντηχούσε στο λιθόστρωτο.

— Πώς κοιτάτε αυτόν τον αξιωματικό! είπε ο Γκρεγκουάρ 
στον αρχιδιάκο.

— Μου φαίνεται πως τον γνωρίζω.
— Πώς τον λεν;
— Θαρρώ, είπε ο Κλαύδιος, πως ονομάζεται Φοίβος ντε Σα-

τωπέρ.
— Φοίβος! Περίεργο όνομα! Υπάρχει κι ένας άλλος Φοίβος, ο 

κόμης ντε Φουά. Θυμάμαι πως γνώρισα μια κοπέλα που ορκι-
ζόταν μονάχα στ’ όνομα του Φοίβου.

— Έλα μαζί μου, είπε ο παπάς. Έχω κάτι να σου πω.
Έπειτ’ από το πέρασμα εκείνης της ίλης, κάποια ταραχή 

διακρινόταν κάτω απ’ το παγερό περίβλημα του αρχιδιάκου. Ο 
Γκρεγκουάρ τον ακολουθούσε, συνηθισμένος να τον υπακούει, 
όπως καθένας που πλησίασε μια φορά αυτόν τον άνθρωπο τον 
γεμάτο επιβολή. Έφτασαν αμίλητοι ως την οδό Βερναρδίνων 
που ήταν αρκετά ερημική. Ο πάτερ Κλαύδιος σταμάτησε εκεί.

— Τι έχετε να μου πείτε, δάσκαλέ μου; τον ρώτησε ο Γκρε-
γκουάρ.

— Δε νομίζεις, απάντησε ο αρχιδιάκος μ’ ένα ύφος βαθιάς 
συλλογής, πως η περιβολή αυτών των καβαλαραίων που είδαμε 
είναι ωραιότερη απ’ τη δική σου κι από τη δική μου;
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Ο Γκρεγκουάρ κούνησε το κεφάλι του:
— Mα την πίστη μου! Προτιμώ την κοκκινοκίτρινη πατατούκα 

μου απ’ το σιδερένιο κι ατσαλένιο πλεχτό τους ντύμα. Χαρά 
στη διασκέδαση να προξενείς βαδίζοντας τον ίδιο πάταγο που 
θα ’κανε η προκυμαία Σιδεράδικων σε μια σεισμική δόνηση!

— Ώστε δε ζήλεψες ποτέ σου, Γκρεγκουάρ, αυτούς τους ομορ-
φονιούς με τα πολεμικά στολίδια;

— Τι να τους ζηλέψω, κύριε αρχιδιάκονε; Τη δύναμή τους, 
την αρματωσιά τους ή την πειθαρχία τους; Καλύτερα αξίζουν η 
φιλοσοφία κι η ανεξαρτησία με τα κουρέλια τους. Προτιμώ να 
’μαι κεφάλι μύγας παρά ουρά λιονταριού.

— Παράξενο πράγμα, είπε ο παπάς όλος συλλογή. Και όμως, 
μια όμορφη στολή είναι κάτι το ωραίο.

Ο Γκρεγκουάρ, βλέποντάς τον τόσο πολύ απορροφημένο, 
τον άφησε και πήγε να θαυμάσει τον πυλώνα ενός γειτονικού 
σπιτιού. Ξαναγύρισε χτυπώντας τα χέρια του:

— Αν δεν σας απασχολούσαν τόσο πολύ τα ωραία ρούχα 
των στρατιωτικών, κύριε αρχιδιάκονε, θα σας παρακαλούσα 
να πάτε να δείτε αυτή την αυλόπορτα. Πάντα μου έλεγα εγώ, 
πως η πόρτα του άρχοντα Ωμπρύ έχει την πιο μεγαλόπρεπη 
είσοδο του κόσμου.

— Πέτρο Γκρεγκουάρ, ρώτησε ο αρχιδιάκος, τι την έκαμες 
εκείνη την τσιγγανοπούλα χορεύτρια;

— Tην Εσμεράλδα; Αλλάξατε πολύ απότομα κουβέντα.
— Δεν την είχες γυναίκα σου;
— Ναι, χάρις σε μια σπασμένη στάμνα. Μου την έδωσαν για 

τέσσερα χρόνια. Αλήθεια –πρόσθεσε ο Γκρεγκουάρ κοιτάζοντας 
τον αρχιδιάκο μ’ ένα ύφος μισοσκωπτικό– τη σκέφτεστε πάντα, 
λοιπόν;

— Κι εσύ, δεν τη σκέφτεσαι πια; 
— Πολύ λίγο. Έχω τόσες σκοτούρες... Θεέ μου, τι όμορφη 

που ήταν η κατσικούλα!
— Αυτή η τσιγγάνα δεν σου είχε σώσει τη ζωή;
— Ναι, μα την αλήθεια.
— Ε, λοιπόν, τι απόγινε; Τι την έκαμες;
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— Δεν ξέρω να σας πω. Νομίζω πως την κρέμασαν.
— Νομίζεις;
— Δεν είμαι και βέβαιος. Όταν είδα πως είχαν σκοπό να την 

κρεμάσουν, τραβήχτηκα απ’ τη μέση.
— Δεν ξέρεις τίποτ’ άλλο;
— Περιμένετε, λοιπόν. Μου είπαν πως ζήτησε καταφύγιο 

στην Παναγία των Παρισίων και βρισκόταν εκεί σε ασφάλεια. 
Καταχάρηκα γι’ αυτό. Αλλά δεν μπόρεσα ν’ ανακαλύψω αν 
σώθηκε μαζί της κι η κατσίκα. Αυτά είναι όλα-όλα που ξέρω.

— Εγώ θα σε πληροφορήσω περισσότερα, φώναξε ο πάτερ 
Κλαύδιος –κι η φωνή του, η χαμηλή κι αργή ως τότε και σχεδόν 
υπόκωφη, έγινε μεμιάς βροντερή. Βρήκε πραγματικά καταφύγιο 
στην εκκλησία της Παναγίας. Αλλά σε τρεις μέρες η δικαιοσύνη 
θα την ξαναπιάσει και θα κρεμαστεί στη Γρέβη. Βγήκε απόφαση 
του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

— Αυτό είναι δυσάρεστο, είπε ο Γκρεγκουάρ.
Ο παπάς μέσα σε μια στιγμή ξανάγινε ψυχρός και ατάραχος.
— Και ποιος δαίμονας, ξαναείπε ο ποιητής, προκάλεσε αυτή 

την επανορθωτική απόφαση; Δεν μπορούσαν ν’ αφήσουν το 
Ανώτατο Δικαστήριο στην ησυχία τους; Τι τους πείραζε να ’ναι 
μια κοπέλα τρυπωμένη κατάκορφα στην Παναγία, δίπλα στις 
χελιδονοφωλιές;

— Υπάρχουν σατανάδες στον κόσμο, αποκρίθηκε ο αρχιδιά-
κος.

— Εδώ έχει ο διάβολος την ουρά του, παρατήρησε ο Γκρε-
γκουάρ.

Έπειτ’ από λίγη σιωπή ο αρχιδιάκος ξαναείπε:
— Λοιπόν, αυτή η τσιγγάνα σού έσωσε τη ζωή;
— Ναι, απ’ τους καλούς μου φίλους τους αλήτες. Λίγο έλειψε 

να με κρεμάσουν. Θα τους κακοφαινόταν σήμερα γι’ αυτό.
— Δε θέλεις να κάμεις τώρα κάτι γι’ αυτή;
— Μ’ όλη μου την καρδιά, πάτερ Κλαύδιε. Μα αν πάω και 

μπερδευτώ σε καμιά παλιοδουλειά;
— Τι σε νοιάζει;
— Τι με νοιάζει, λέει! Καλός είστε κι εσείς, δάσκαλέ μου! 
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Έχω αρχινισμένα δυο μεγάλα συγγράμματα.
Ο παπάς χτύπησε το μέτωπό του. Παρά τη γαλήνη που προ-

σποιόταν, μια απότομη χειρονομία από καιρό σε καιρό αποκά-
λυπτε την εσωτερική του αναστάτωση.

— Πώς να τη σώσουμε;
Ο Γκρεγκουάρ τού είπε:
— Θα σας απαντήσω εγώ, δάσκαλέ μου: «Ιλ παντέλτ», που 

θέλει να πει στα τουρκικά: «Ελπίδα μας είναι ο Θεός».
— Πώς να τη σώσουμε; ξαναείπε ο Κλαύδιος συλλογισμένος.
Ο Γκρεγκουάρ χτύπησε κι αυτός το μέτωπό του:
— Ακούστε, δάσκαλέ μου. Έχω φαντασία. Θα σας βρω τον 

τρόπο. Αν ζητούσε κανείς χάρη από τον βασιλιά;
— Χάρη; Απ’ τον Λουδοβίκο 11ο;
— Γιατί όχι;
— Τράβα ν’ αρπάξεις το κόκαλο απ’ τον τίγρη!
Ο Γκρεγκουάρ άρχισε να γυρεύει καινούργιες λύσεις.
— Για σταθείτε! Θέλετε να υποβάλω στις μαμές μια αίτηση, 

δηλώνοντας πως η Εσμεράλδα είναι γκαστρωμένη;
Στη λέξη αυτή άστραψαν τα βαθουλά μάτια του παπά:
— Γκαστρωμένη! Μασκαρά! Μήπως ξέρεις τίποτε και το λες 

αυτό;
Ο Γκρεγκουάρ τρόμαξε απ’ το ύφος του. Βιάστηκε να προ-

σθέσει:
— Εγώ; Δεν έχω ιδέα! Ο γάμος μας ήταν πραγματικά άμω-

μος. Έμεινα σ’ απόσταση απ’ αυτήν. Αλλά θα πετυχαίναμε 
πάντως μιαν αναβολή.

— Είναι παραλογισμός! Και ατιμωτικό γι’ αυτήν! Πάψε!
— Άδικα νευριάζετε, γόγγυσε ο Γκρεγκουάρ. Πετυχαίνουμε 

μιαν αναβολή, αυτό δεν πειράζει κανέναν. Και μένουν κέρδος 
σαράντα δηνάρια στις μαμές, που είναι φτωχές γυναίκες.

Ο παπάς δεν τον άκουγε.
— Πρέπει ωστόσο να βγει από κει μέσα! μουρμούρισε. Η 

απόφαση είναι εκτελεστή σε τρεις μέρες. Και δεν θα έβγαινε 
τέτοια απόφαση, αν δεν ήταν ο Κουασιμόδος! Τι έκφυλες κλίσεις 
που έχουν οι γυναίκες! Λογιότατε Πέτρο! πρόσθεσε υψώνοντας 
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τη φωνή του. Καλοσκέφθηκα το ζήτημα και μόνο ένα μέσο σω-
τηρίας υπάρχει γι’ αυτήν.

— Ποιο; Εγώ δε βλέπω κανένα.
— Άκου, λογιότατε Πέτρο. Θυμήσου πως της χρωστάς τη 

ζωή σου. Θα σου πω ανοιχτά το σχέδιό μου. Την εκκλησία την 
φυλάνε μέρα νύχτα. Δεν αφήνουν να βγουν απ’ αυτή παρά μόνο 
όσους είδαν να μπαίνουν. Μπορείς, λοιπόν, να μπεις κι εσύ. Θα 
έρθεις εκεί. Θα σε οδηγήσω κοντά της. Θ’ αλλάξεις ρούχα μαζί 
της. Θα φορέσει το σωκάρδι σου κι εσύ το φουστάνι της.

— Καλά ως εδώ, παρατήρησε ο φιλόσοφος. Έπειτα όμως;
— Έπειτα; Θα βγει ντυμένη με τα ρούχα σου. Κι εσύ θα μεί-

νεις με τα δικά της. Ίσως να σε κρεμάσουν, αλλά θα γλιτώσει 
αυτή.

Ο Γκρεγκουάρ έξυσε τ’ αυτί του με ύφος πολύ σοβαρό.
— Μπα! είπε. Να μια ιδέα που ποτέ δε θα μου ερχόταν από 

μόνη της.
Στην απροσδόκητη πρόταση του πάτερ Κλαύδιου, το απονή-

ρευτο και καλόβολο πρόσωπο του ποιητή σκοτείνιασε μονομιάς, 
σαν ένα γελαστό τοπίο της Ιταλίας, όταν φυσάει άξαφνα ένας 
ανάποδος αέρας, που σκορπάει ένα σύγνεφο απάνω στον ήλιο.

— Ε, λοιπόν, Γκρεγκουάρ! Τι λες για το σχέδιό μου;
— Λέω, δάσκαλε, πως δε θα με κρεμάσουν πιθανόν, αλλά 

στα σίγουρα. 
— Δε μας νοιάζει γι’ αυτό.
— Χολέρα! είπε ο Γκρεγκουάρ.
— Σου έσωσε τη ζωή. Ξοφλάς ένα χρέος.
— Υπάρχουν τόσα άλλα που μένουν αξόφλητα!
— Λογιότατε Πέτρο, είναι απόλυτη ανάγκη.
Ο αρχιδιάκος μιλούσε με ύφος κυριαρχικό.
— Ακούστε, πάτερ Κλαύδιε, απάντησε ο ποιητής αποσβολω-

μένος. Επιμένετε στην ιδέα σας κι έχετε άδικο. Δε βλέπω για 
ποιο λόγο να κρεμαστώ στη θέση ενός άλλου.

— Τι σε κρατάει τότε δεμένο με τη ζωή;
— Ω! Χίλιοι δυο λόγοι!
— Ποιοι, παρακαλώ;
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— Ποιοι; Να! Ο αέρας, ο ουρανός, η αυγή, το βράδυ, το σελη-
νόφωτο, οι καλοί φίλοι μου οι αλήτες, τ’ ανοιχτά μας χωράφια 
με τις αλανιάρες, η μελέτη των ωραίων αρχιτεκτονημάτων του 
Παρισιού, η συγγραφή τριών χοντρών βιβλίων, απ’ τα οποία το 
ένα κατά του επισκόπου και των μύλων του, κι εγώ δεν ξέρω 
τι άλλο! Ο Αναξαγόρας1 έλεγε, πως βρισκόταν στον κόσμο για 
να θαυμάζει τον ήλιο. Κι έπειτα, έχω το ευτύχημα να περνάω 
όλες μου τις μέρες, απ’ το πρωί ως το βράδυ, μ’ έναν ιδιοφυή 
άνθρωπο σαν εμένα, πράγμα πολύ ευχάριστο.

— Κεφάλι κατάλληλο γι’ αλογοκούδουνο! γόγγυσε ο αρχιδιά-
κος. Για πες μου! Αυτή τη ζωή που την παρουσιάζεις τόσο ζηλευ-
τή, ποιος σου τη διατήρησε; Σε ποιον οφείλεις το ότι αναπνέεις 
αυτόν τον αέρα, το ότι βλέπεις αυτόν τον ουρανό, το ότι μπορείς 
ακόμα να διασκεδάζεις το άστατο πνεύμα σου με χίμαιρες και 
παλαβομάρες; Πού θα ήσουνα χωρίς αυτήν την κοπέλα; Και 
θέλεις τώρα να πεθάνει τούτο το πλάσμα, το ωραίο, το ήμερο, 
το αξιολάτρευτο, το αναγκαίο στο φως του κόσμου, το πιο θείο 
κι από τον Θεό! Ενώ εσύ, μισοσοφός και μισότρελος, ανώφελο 
σχεδιογράφημα κάποιου πράγματος, είδος φυτικού οργανισμού 
που πιστεύει πως περπατεί και πως σκέφτεται, θα εξακολουθείς 
να ζεις με τη ζωή που έκλεψες απ’ αυτή, τόσο περιττός, όσο μια 
λαμπάδα το μεσημέρι! Έλα, Γκρεγκουάρ, δείξου λίγο ψύχραιμος! 
Φανού κι εσύ μεγαλόψυχος! Την αρχή την έκαμε αυτή.

Ο παπάς ήταν ακράτητος. Ο Γκρεγκουάρ τον άκουγε αρχι-
κά με αναποφάσιστο ύφος, έπειτα συγκινήθηκε και κατάληξε 
να κάμει έναν τραγικό μορφασμό, έτσι που το πρόσωπό του 
έμοιαζε σαν το μούτρο ενός μωρού με κοιλόπονο.

— Έχετε πολύ περιπάθεια, είπε ο ποιητής σφουγγίζοντας ένα 
του δάκρυ. Καλά τότε, θα το σκεφτώ. Είναι αλλόκοτη αυτή η 
ιδέα που σας κατέβηκε. Στο κάτω κάτω, ποιος ξέρει! συνέχισε 
έπειτ’ από λίγη σιωπή. Μπορεί να μη με κρεμάσουν. Όποιος 

1. Ο φιλόσοφος της Ιωνικής Σχολής Αναξαγόρας (500-428 π.Χ.) υποστήριζε 
πως οι μόνες άξιες για ένα φωτισμένο πνεύμα γνώσεις είναι η φιλοσοφία 
και η αστρονομία.
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αρραβωνιάζεται δεν παντρεύεται πάντα. Όταν θα με βρουν σ’ 
εκείνη την καμαρούλα, έτσι παράξενα μασκαρεμένο, με φου-
στάνι και φακιόλι, μπορεί να ξεκαρδιστούν στα γέλια. Έπειτα, 
κι αν με κρεμάσουν, τι μ’ αυτό! Η κρεμάλα είναι ένας θάνατος 
σαν τους άλλους, ή μάλλον όχι σαν τους άλλους. Είναι ένας 
θάνατος αντάξιος ενός σοφού που ταλαντεύτηκε σ’ όλη τη ζωή 
του, ένας θάνατος που δεν είναι ούτε ναι ούτε όχι, σαν το πνεύ-
μα ενός γνήσιου σκεπτικιστή, ένας θάνατος διαποτισμένος από 
πυρρωνισμό και δισταγμό, που βρίσκεται ανάμεσα ουρανού και 
γης, που σε αφήνει μετέωρο. Είν’ ένας θάνατος φιλόσοφου κι 
ίσως να είμαι γεννημένος γι’ αυτόν. Είναι θαυμάσιο να πεθαίνει 
κανείς έτσι όπως έζησε.

— Σύμφωνοι λοιπόν; τον έκοψε στη μέση ο παπάς.
— Τι είναι ο θάνατος, αν τον εξετάσουμε κατά βάθος; συ-

νέχισε μ’ έξαρση ο Γκρεγκουάρ. Μια κακή στιγμή, ένας φόρος 
διοδίων, η μετάβαση απ’ το κάτι στο τίποτα. Κάποιος ρώτησε 
τον Κερκίδα, αν πέθαινε ευχαρίστως. «Γιατί όχι;» απάντησε 
εκείνος. «Αφού έπειτα απ’ τον θάνατό μου, θα ιδώ τους με-
γάλους άντρες: απ’ τους φιλόσοφους τον Πυθαγόρα, απ’ τους 
ιστορικούς τον Εκαταίο, απ’ τους ποιητές τον Όμηρο, απ’ τους 
μουσικούς τον Όλυμπο».

Ο αρχιδιάκος τού έδωσε το χέρι του:
— Όπως είπαμε, λοιπόν. Θα έρθεις αύριο!
Αυτή η χειρονομία ξανάφερε τον Γκρεγκουάρ στην πραγ-

ματικότητα.
— Α, όχι, μα την πίστη μου! είπε με τόνο ανθρώπου που 

ξυπνάει. Να κρεμαστώ; Από πού κι ως πού; Δεν το θέλω!
— Χαίρε, τότε! Κι ο αρχιδιάκος πρόσθεσε ανάμεσα στα δό-

ντια του: Θα σε ξαναβρώ!
— Δε θέλω να με ξαναβρεί αυτός ο διαβολάνθρωπος! αναλο-

γίστηκε ο Γκρεγκουάρ.
Κι έτρεξε πίσω απ’ τον πάτερ Κλαύδιο:
— Σταθείτε, κύριε αρχιδιάκονε! Οι παλιοί φίλοι δεν τα χα-

λούν. Ενδιαφέρεστε γι’ αυτή τη κοπέλα, για τη γυναίκα μου 
θέλω να πω. Πάει καλά. Φαντασθήκατε ένα τέχνασμα για να 
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βγει ζωντανή απ’ την Παναγία των Παρισίων, αλλά το σχέδιό 
σας είναι εξαιρετικά επικίνδυνο για μένα, τον Γκρεγκουάρ. Αν 
εγώ σάς προτείνω ένα άλλο; Σας πληροφορώ πως αυτή τη στιγ-
μή, μου κατέβηκε μια έμπνευση πολύ φωτεινή! Αν είχα μια ιδέα 
κατάλληλη για ν’ απαλλαγεί αυτή απ’ την κρίσιμη στιγμή, χωρίς 
να κινδυνέψει ο λαιμός μου απ’ την παραμικρότερη θηλιά; Τι 
θα λέγατε γι’ αυτό; Δε θα σας έφτανε; Είναι απόλυτη ανάγκη 
να κρεμαστώ, για να μείνετε ευχαριστημένος;

Ο παπάς απ’ την ανυπομονησία του ξερίζωνε τα κουμπιά 
του ράσου του:

— Πολυλογίες! Ποιο είναι το σχέδιό σου;
— Μάλιστα, εξακολούθησε ο Γκρεγκουάρ σαν να μιλούσε 

στον εαυτό του, αγγίζοντας τη μύτη του με τον δείκτη του χε-
ριού του, σημείο βαθιάς συλλογής. Έτσι είναι! Οι αλήτες είναι 
παλικάρια. Η τσιγγάνικη φυλή την αγαπάει. Θα την απαγάγουν 
με το πρώτο. Τίποτα πιο εύκολο γι’ αυτούς. Ένα γιουρούσι, και 
πάει! Απάνω στην αναμπουμπούλα θα την αρπάξουν εύκολα. 
Αύριο βράδυ, λοιπόν... Άλλο που δε θέλουν.

— Το σχέδιό σου! Μίλα! είπε ο παπάς κουνώντας τον.
Ο Γκρεγκουάρ στράφηκε προς αυτόν μεγαλόπρεπα:
— Αφήστε με, λοιπόν! Βλέπετε πως είμαι συγκεντρωμένος!
Σκέφτηκε ακόμα κάμποσο. Έπειτα άρχισε να χειροκροτεί 

για την ιδέα του, κραυγάζοντας:
— Θαυμάσια! Τέλεια επιτυχία!
— Το σχέδιό σου! ξαναείπε ο Κλαύδιος με θυμό.
Ο Γκρεγκουάρ ακτινοβολούσε:
— Ελάτε, θα σας το πω πολύ σιγά. Είν’ ένα κόλπο αληθινά 

σπουδαίο, που μας βγάζει όλους μας από μπελάδες. Μα το ναι, 
πρέπει να παραδεχτούμε πως δεν είμαι κανένας βλάκας!

Σταμάτησε.
— Αλήθεια! ρώτησε. Η κατσικούλα είναι μαζί της;
— Ναι, που να σε πάρει ο διάβολος!
— Θα την κρεμάσουν κι αυτή, δεν είν’ έτσι;
— Τι μας νοιάζει για την κατσίκα;
— Ναι, θα την κρεμούσαν. Τον άλλο μήνα κρεμάσανε μια 
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γουρούνα. Του αρέσουν κάτι τέτοια του μπόγια. Τρώει έπειτα 
το ζώο. Να κρεμάσουν την όμορφη Τζαλή μου! Ω, το ζωάκι μου!

— Κατάρα! φώναξε ο πάτερ Κλαύδιος. Εσύ είσαι ο δήμιος. Τι 
μέσο σωτηρίας βρήκες, μασκαρά; Θα πρέπει να σου βγάλουμε 
την ιδέα με κανένα εμβρυουλκό;

— Ορίστε, δάσκαλε! Να την!
Ο Γκρεγκουάρ έσκυψε στ’ αυτί του αρχιδιάκου και του μί-

λησε πολύ σιγά, ρίχνοντας ένα ανήσυχο βλέμμα απ’ τη μια ως 
την άλλη άκρη του δρόμου, όπου ωστόσο δεν περνούσε κανένας. 
Αφού αποτελείωσε, ο πάτερ Κλαύδιος τον έπιασε απ’ το χέρι 
και του είπε ψυχρά:

— Καλά. Αύριο, λοιπόν!
— Αύριο, είπε κι ο Γκρεγκουάρ.
Κι ενώ ο αρχιδιάκος απομακρυνόταν απ’ τη μια μεριά, έφυγε 

κι αυτός από την άλλη, λέγοντας σιγά:
— Να μια υπόθεση τολμηρή, κύριε Πέτρο Γκρεγκουάρ. Δεν 

έχει να κάμει. Δε στέκει, επειδή κανείς είναι μικρός, να τρομάξει 
από ένα μεγάλο εγχείρημα. Ο Βίτωνας κουβάλησε ένα δαμάλι 
στις πλάτες του. Οι σουσουράδες και τα στρουθιά πετούν απάνω 
απ’ τον ωκεανό.

J



2
«ΓΙΝΕ ΑΛΗΤΗΣ!»

O αρχιδιακοσ, γυριζοντασ στο μοναστήρι, βρήκε στην πόρ-
τα του κελιού του τον αδελφό του τον Γιάννη. Τον 
περίμενε και διασκέδαζε την πλήξη της αναμονής σχε-
διάζοντας στον τοίχο με κάρβουνο την κατατομή του 

πρεσβύτερου αδελφού του, φορτωμένη με μια τεράστια μύτη.
Ο πάτερ Κλαύδιος μόλις που κοίταξε τον αδελφό του. Είχε 

άλλες συλλογές στο μυαλό του. Το χαρούμενο πρόσωπο του 
κατεργαράκου, που η ακτινοβολία του είχε ξαστερώσει τόσες 
φορές τη σκοτεινή φυσιογνωμία του ιερέα, ήταν δίχως δύναμη 
τώρα, δεν μπορούσε να διαλύσει την ομίχλη που πύκνωνε κάθε 
ώρα περισσότερο πάνω σ’ αυτήν τη σάπια, δύσοσμη και τελ-
ματωμένη ψυχή.

— Αδελφέ μου, είπε δειλά ο Γιάννης, ήρθα να σε δω.
Ο αρχιδιάκος δεν σήκωσε ούτε τα μάτια του.
— Κι έπειτα; έκανε.
— Αδελφέ μου, συνέχισε ο υποκριτής, είστε τόσο καλός μαζί 

μου και μου δίνετε τόσο καλές συμβουλές, ώστε ξανάρχομαι 
πάντα κοντά σας.

— Κι ύστερα;
— Αλίμονο! Είχατε πολύ δίκιο, αδελφέ μου, όταν μου λέγα-

τε: «Ιωάννη! Ιωάννη! Υστερεί των διδασκάλων η παίδευσις, των 



574 ΒΙΚΤΩΡ ΟΥΓΚΩ

φοιτώντων η ευταξία. Ιωάννη, γίνε φρόνιμος, Ιωάννη, γίνε πολυμα-
θής, Ιωάννη, μη διανυκτερεύεις εκτός του κολλεγίου χωρίς νόμιμο 
λόγο και άδεια του διδασκάλου. Ιωάννη, μην ξυλοκοπείς τους 
Πικαρδούς, “μη τύπτε Πικαρδούς”. Μη σαπίζεις σαν αγράμματος 
γάιδαρος –“ώσπερ όνος αστοιχείωτος”– απάνω στον σανό της 
σχολής. Ιωάννη, άφησε να τιμωρηθείς κατά την κρίση του διδα-
σκάλου. Ιωάννη, πήγαινε κάθε βράδυ στο παρεκκλήσι και ψάλε 
ένα τροπάριο μ’ αντίφωνο και προσευχή στην υπεραγία Δέσποινα 
Θεοτόκο». Αλίμονο! Τι εξαίρετες συμβουλές που ήταν αυτές;

— Kι έπειτα;
— Αδελφέ μου, έχετε μπροστά σας έναν ένοχο, έναν εγκλη-

ματία, έναν ελεεινό, έναν έκδοτο, έναν κάκιστο άνθρωπο! Αδελ-
φέ μου, ο Ιωάννης ποδοπάτησε τις ωραίες συμβουλές σας σαν 
άχερα και κοπριά. Αλλά τιμωρήθηκε με το παραπάνω, και ο 
Πανάγαθος είναι εξαιρετικά δίκαιος. Όσο είχα χρήματα, το ’ριξα 
στο φαγοπότι, στα γλέντια, στην εύθυμη ζωή. Ω! πόσο η κραι-
πάλη, η τόσο θελκτικιά από μπρος, είναι άσχημη και σκουντού-
φλικη από πίσω! Τώρα πια δεν έχω ούτ’ ένα λεπτό. Πούλησα 
το τραπεζομάντιλο, το πουκάμισο και την πετσέτα μου. Πάει 
πια η εύθυμη ζωή! Έσβησε η ωραία λαμπάδα. Και τώρα έχω 
την παλιοκάφτρα από ξυγκοκέρι για να μου καπνίζει μπρος στη 
μύτη. Τα κορίτσια με κοροϊδεύουν. Πίνω σκέτο νερό. Μ’ έπνιξαν 
οι τύψεις και οι δανειστές.

— Παρακάτω; είπε ο αρχιδιάκος.
— Αλίμονο, πολυαγαπητέ αδελφέ μου! Θα ήθελα να τακτο-

ποιηθώ σε μια καλύτερη ζωή. Έρχομαι εδώ γεμάτος συντριβή, 
βαθιά μετανιωμένος. Εξομολογούμαι τα κρίματά μου. Χτυπώ 
το στήθος μου με δυνατούς δαρμούς. Έχετε μεγάλο δίκιο που 
θέλετε να γίνω μια μέρα προλύτης και πρωτόσχολος στο κολ-
λέγιο Τόρκι. Να που νιώθω τώρα μια εξαίσια κλίση γι’ αυτή τη 
θέση. Αλλά δεν έχω μελάνι, και πρέπει ν’ αγοράσω. Δεν έχω 
πένες, και πρέπει ν’ αγοράσω. Δεν έχω χαρτί, δεν έχω βιβλία, 
και πρέπει ν’ αγοράσω. Για όλα αυτά έχω μεγάλη ανάγκη από 
κάμποσους παράδες. Κι έρχομαι σ’ εσάς, αδελφέ, με την καρδιά 
μου γεμάτη συντριβή.
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— Αυτό είν’ όλο;
— Ναι, είπε ο φοιτητής. Λίγα χρήματα.
— Δεν έχω πια.
Τότε ο φοιτητής είπε μ’ ένα ύφος σοβαρό και ταυτόχρονα 

αποφασιστικό:
— Ε, λοιπόν, αδελφέ μου, λυπούμαι που έχω να σας πω πως 

μου κάνουν απ’ αλλού πολύ ωραίες προσφορές και προτάσεις. 
Δε θέλετε να μου δώσετε χρήματα; Όχι; Τότε κι εγώ θα γίνω 
αλήτης!

Καθώς πρόφερνε αυτή την αφάνταστη λέξη, πήρε ύφος Αία-
ντα, περιμένοντας να πέσει ο κεραυνός στο κεφάλι του.2 

Ο αρχιδιάκος τού είπε ψυχρά:
— Γίνε αλήτης!
Ο Γιάννης υποκλίθηκε μπρος του βαθιά και ξανακατέβηκε 

τη σκάλα του μοναστηριού σφυρίζοντας.
Τη στιγμή που περνούσε την αυλή του μοναστηριού, κάτω 

απ’ το παράθυρο του κελιού του αδελφού του, άκουσε το πα-
ράθυρο ν’ ανοίγει. Σήκωσε τη μύτη του κι είδε να προβάλει στο 
άνοιγμα το αυστηρό κεφάλι του αρχιδιάκου.

— Άιντε στο διάβολο! έλεγε ο πάτερ Κλαύδιος. Αυτά είναι 
τα τελευταία χρήματα που παίρνεις από μένα!

Ταυτόχρονα ο παπάς έριξε στον Γιάννη ένα βαλάντιο που 
του προξένησε μεγάλο εξόγκωμα στο μέτωπο. Κι έτσι ο Γιάννης 
έφυγε κακοφανισμένος κι ευχαριστημένος μαζί, σαν ένα σκυλί 
που θα το πετροβολούσαν με κόκαλα όλο μεδούλι.

J
2. Με τον Αίαντα συμβολίζεται εδώ η οργισμένη πίκρα. Ο Όμηρος κι έπειτα 

ο Σοφοκλής περιγράφουν την ταπείνωσή του, όταν δεν του δόθηκαν τα 
όπλα του νεκρού Αχιλλέα.



3
ΖΗΤΩ Η ΧΑΡΑ!

O αναγνωστησ ισωσ να μην ξεχασε πως ένα μέρος της 
Αυλής των Θαυμάτων περικλειόταν από τον παλιό 
τοίχο του περίβολου της πολιτείας, που πολλοί πύργοι 
του άρχισαν να ερειπώνουν από κείνη την εποχή. Ένας 

απ’ αυτούς τους πύργους είχε μετατραπεί σε τόπο διασκέδασης, 
απ’ τους αλήτες. Το ισόγειο ήταν καπηλειό και συμπληρωνόταν 
από τ’ απάνω πατώματα.

Αυτός ο πύργος ήταν το πιο ζωντανό και επομένως το απε-
χθέστερο κέντρο της αλητείας. Ήταν σαν μια τερατώδικη κυψέλη 
που βούιζε νύχτα μέρα. Τη νύχτα, όταν κοιμόταν όλο το κατα-
κάθι των διακονιαραίων, όταν δε φαινόταν ούτε ένα παράθυρο 
φωτισμένο στις προσόψεις της πλατείας, όταν δεν ακουγόταν 
πια να βγαίνει ούτε φωνή απ’ αυτά τ’ αμέτρητα σπιτάκια, απ’ 
αυτές τις μυρμηγκοφωλιές των κλεφτών, των πορνών και των 
έκθετων ή νόθων παιδιών, ο εύθυμος πύργος αναγνωριζόταν 
πάντα απ’ τον θόρυβο που γινόταν εκεί, απ’ το άλικο φως, που 
αντανακλώντας ταυτόχρονα στους φεγγίτες, στα παράθυρα, στις 
χαραμάδες των σπασμένων τοίχων, ξέφευγε –για να πούμε έτσι– 
απ’ όλους τους πόρους του.

Το κάτω μέρος, λοιπόν, ήταν ταβέρνα. Κατέβαινε κανείς εκεί 
από μια πόρτα χαμηλή και από μια σκάλα τόσο αλύγιστη όσο 
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ένας αλεξανδρινός στίχος. Στην πόρτα υπήρχε, σαν είδος τα-
μπέλας, μια θαυμάσια μουντζούρα που παρίστανε καινούργια 
σολδιά και σκοτωμένα κοτόπουλα με ένα καλαμπούρι αποκάτω: 
«Στους κωδωνοκρούστες, για τους πεθαμένους».

Ένα βράδυ, τη στιγμή που όλα τα καμπαναριά του Παρισιού 
σήμαιναν σβήσιμο φώτων, αν επιτρεπόταν στη νυχτερινή περίπο-
λο να μπει στην επίφοβη Αυλή των Θαυμάτων, θα παρατηρούσε 
πως μες στην ταβέρνα των αλητών γινόταν περισσότερη φασα-
ρία απ’ τις άλλες φορές, έπιναν πιο πολύ και βλαστημούσαν 
χειρότερα. Έξω, στην πλατεία, βρίσκονταν πλήθος παρέες που 
κουβέντιαζαν σιγανά, όπως όταν καταστρώνεται κανένα σπου-
δαίο σχέδιο, ενώ εδώ κι εκεί, κανένας κατεργάρης καθισμένος 
ανακούρκουδα ακόνιζε τη σκουριασμένη λεπίδα του στις πλάκες 
του λιθόστρωτου.

Στο μεταξύ, μες στην ίδια την ταβέρνα, το κρασί και το παι-
γνίδι έφερναν τέτοιο δυνατό αντιπερισπασμό στις σκέψεις που 
απασχολούσαν εκείνο το βράδυ την αληταρία, ώστε δύσκολα 
θα μάντευε κανείς απ’ τα λόγια τι σκαρωνόταν. Μονάχα που 
φαίνονταν όλοι πιο χαρούμενοι απ’ τις άλλες φορές κι έβλε-
πε κανείς να γυαλίζει κανένα όπλο ανάμεσα στα σκέλη τους, 
δρεπάνι, τσεκούρι, καμιά μεγάλη λόγχη ή η σκανδάλη κανενός 
αρκεβούζιου.

Η σάλα, στρογγυλού σχήματος, ήταν πολύ ευρύχωρη. Αλλά 
τα τραπέζια ήταν τόσο στριμωγμένα κι οι πότες τόσο πολυά-
ριθμοι, ώστε όλο το περιεχόμενο της ταβέρνας, άντρες, γυναίκες, 
μπάγκοι, κανάτες της μπίρας, όσοι έπιναν, όσοι κοιμόνταν, όσοι 
έπαιζαν, οι γεροί, οι σακάτηδες, φαίνονταν, σωριασμένοι φύρ-
δην-μίγδην, με τόση τάξη κι αρμονία, όπως ένας σωρός όστρακα 
στρειδιών. Στα τραπέζια ήταν αναμμένα μερικά ξυγκοκέρια. 
Αλλά το αληθινό πολύφωτο της ταβέρνας, εκείνο που έπαιζε 
στο καπηλειό τον ρόλο πολυελαίου σε αίθουσα όπερας, ήταν 
η φωτιά.

Αυτό το υπόγειο είχε τόση υγρασία, που δεν την άφηναν ποτέ 
να σβήσει το τζάκι, ακόμα και το κατακαλόκαιρο. Ένα πελώριο 
τζάκι με σκαλισμένο γείσωμα, φορτωμένο βαριούς σιδερένιους 
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πυροστάτες και σύνεργα μαγειρικής, με μια από κείνες τις μεγά-
λες φωτιές τις ανάμεικτες με ξύλα και κάρβουνα που τη νύχτα, 
στους δρόμους του χωριού, κάνουν να προβάλλει πολύ κόκκινη 
στους απέναντι τοίχους η αντιφεγγιά απ’ τα παράθυρα ενός 
σιδηρουργείου. Ένας μεγάλος γυμνασμένος σκύλος, καθισμένος 
σοβαρά μες στη στάχτη, στριφογυρνούσε μπρος στη θράκα μια 
σούβλα κατάφορτη με κρέατα.

Όσο κι αν ήταν το μπέρδεμα, έπειτα απ’ την πρώτη ματιά 
μπορούσε να διακρίνει κανείς μες σ’ αυτό το πλήθος τρεις παρέ-
ες, τις σπουδαιότερες, που στριμώχνονταν γύρω από τρία πρό-
σωπα που ξέρει ο αναγνώστης. Το ένα απ’ αυτά, περιβλημένο 
κωμικά με διάφορα ανατολίτικα μπιχλιμπίδια, ήταν ο Ματθίας 
Ουγκαντί Σπικαλί, ρήγας της Αιγύπτου και της Βοημίας. Ο 
μάγκας αυτός καθόταν σ’ ένα τραπέζι, με τα πόδια σταυρωτά, 
με το δάχτυλο σηκωμένο και με δυνατή φωνή μοίραζε την επι-
στήμη του, λευκής και μαύρης μαγείας, σε πλήθος φάτσες που 
έχασκαν γύρω του.

Μια άλλη μάζωξη είχε συγκεντρωθεί γύρω απ’ τον παλιό μας 
φίλο, τον αντρειωμένο βασιλιά της Θούνης, οπλισμένο ίσαμε τα 
δόντια. Ο Κλοπέν Τρουιφού, με ύφος πολύ σοβαρό και χαμη-
λή φωνή, κανόνιζε το μοίρασμα ενός πελώριου κρασοβάρελου 
γεμάτου όπλα, ξεπατωμένου πέρα ως πέρα μπροστά του, απ’ 
όπου ξεπρόβαλλαν πλήθος μπαλντάδες, σπαθιά, κάσκες, λου-
ρίκια, σιδερένιες λόγχες και κοντάρια, σαΐτες και δοξάρια, σαν 
μήλα και σταφύλια μέσ’ απ’ το κέρας της Αμαλθείας. Καθένας 
έπαιρνε, μες στο σωρό, άλλος κράνος, άλλος σπαθί, άλλος μα-
χαίρια με λαβή σε σχήμα σταυρού. Τ’ ανήλικα οπλίζονταν κι 
αυτά. Υπήρχαν ακόμα και κουλοί που, αρματωμένοι και θωρα-
κοφόροι, περνούσαν ανάμεσα στα πόδια των άλλων, σαν τίποτε 
μπούρμπουλοι χοντροί.

Τέλος, ένα τρίτο ακροατήριο, το πιο πολυθόρυβο, το πιο 
κεφάτο και το πιο μεγάλο σε αριθμό, είχε στοιβαχθεί στους 
πάγκους και στα τραπέζια, ανάμεσα στα οποία δημηγορούσε 
και βλαστημούσε μια τραγουδιστή φωνή που έβγαινε κάτω από 
μια βαριά αρματωσιά, ακέρια απ’ την περικεφαλαία ως τα 
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σπιρούνια. Το άτομο, που είχε εφαρμοσμένη έτσι μια πανοπλία 
πάνω στο κορμί του, χανόταν τόσο πολύ κάτω απ’ την πολεμική 
περιβολή του, ώστε απ’ το πρόσωπό του δε φαινόταν παρά μια 
μύτη όλο θράσος, κόκκινη, σουφρωτή, μια μπούκλα από ξανθά 
μαλλιά, ένα τριανταφυλλί στόμα και μάτια όλο προπέτεια. Φο-
ρούσε μια ζώνη όλο στιλέτα και μαχαίρια, ένα μεγάλο σπαθί 
στο πλευρό, ένα σκουριασμένο δοξάρι στ’ αριστερά του, κι είχε 
μπροστά του μια φαρδιά κρασοκανάτα, χωρίς να υπολογίσουμε 
μια ξεστηθωμένη κοπελάρα δεξιά του.

Ας προστεθούν είκοσι δευτερότερες συντροφιές, οι σερβιτόροι 
κι οι σερβιτόρισσες που έτρεχαν με κανάτες, οι παίχτες που 
κάθονταν γύρω απ’ τις μπίλιες, τις τριότες, τα ζάρια, το γεμάτο 
πάθος παιγνίδι «σημάδεμα», τα τσακώματα στη μια γωνιά, τα 
φιλήματα στην άλλη, κι έτσι θα σχηματίσει κανείς μιαν ιδέα 
αυτού του συνόλου, απάνω στο οποίο ταλαντευόταν η ανταύγεια 
μιας μεγάλης αναμμένης φωτιάς, που έκανε να χορεύουν στους 
τοίχους της ταβέρνας χίλιες μεγαλωμένες κι αλλόκοτες σκιές.

Όσο για τη βουή που έβγαινε από κει, ήταν σαν το εσωτερικό 
μιας καμπάνας όταν σημαίνει μ’ όλη της τη δύναμη.

Το κουτσοτήγανο, όπου έσταζε τσιρίζοντας το λίπος απ’ τα 
κρέατα, γέμιζε με τον αδιάκοπο ήχο του τα κενά των αμέτρη-
των διαλόγων, που διαμείβονταν απ’ τη μιαν άκρη της σάλας 
ως την άλλη.

Μέσα σ’ αυτό το νταβαντούρι στο βάθος της ταβέρνας, στον 
πάγκο που ήταν κοντινότερος προς το τζάκι, καθόταν ένας φιλό-
σοφος που συλλογιζόταν, με τα πόδια στη στάχτη και τα μάτια 
στα κάρβουνα. Ήταν ο Πέτρος Γκρεγκουάρ.

— Εμπρός, ας ξεμπερδεύουμε γρήγορα! Οπλιστείτε, παιδιά! Σε 
μια ώρα ξεκινάμε! έλεγε ο Κλοπέν Τρουιφού στο τσούρμο του.

Μια κοπέλα της αμαρτίας σιγοτραγουδούσε:
Πατέρα, μάνα μου, καλή νυχτιά!
Οι τελευταίοι σβήνουν τη φωτιά.

Δυο χαρτοπαίχτες τσακώνονταν.
— Βαλές! ξεφώνιζε ο πιο αναμμένος απ’ τους δυο δείχνοντας 
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τη γροθιά του στον άλλο. Σε πιάνω στο σπαθί. Μπορείς ν’ αλ-
λάξεις τον Φάντη στο παιγνίδι του Ρήγα.

— Ουφ! ούρλιαζε ένας Νορμανδός, που αναγνωριζόταν απ’ 
την ένρινη προφορά του. Εδώ μέσα είμαστε στοιβαγμένοι όπως 
οι άγιοι στην Καγιουβίλ.3

— Παιδιά, έλεγε στο ακροατήριο ο ρήγας της Αιγύπτου 
στριγγόφωνα, οι μάγισσες της Γαλλίας πάνε στις δαιμονικές 
σύναξες χωρίς σκούπα, ούτε ξύγκι, ούτε ζωντόβολο, μονάχα με 
κάτι λόγια μαγικά. Οι μάγισσες της Ιταλίας, πάλι, έχουν έναν 
τράγο που τις καρτερεί στην πόρτα τους. Κι είναι υποχρεωμένες 
όλες τους να βγαίνουν απ’ την καμινάδα.

Η φωνή του νεαρού μάγκα, του οπλισμένου απ’ τα πόδια ως 
την κορφή, ξεχώριζε μες στο πανδαιμόνιο.

— Ουρά! Ουρά! κραύγαζε. Σήμερα φορώ τα πρώτα μου όπλα! 
Αλήτης! Είμαι αλήτης, μα τον αφαλό του Χριστού! Βάλτε μου να 
πιω! Φίλοι μου, λέγομαι Γιάννης Φρόλλος απ’ τον Μύλο και είμαι 
αρχοντόπουλο. Έχω τη γνώμη πως, αν ο Θεός ήταν χωροφύλα-
κας, θα γινόταν κλεφταράς. Αδέρφια, θα κάνουμε μια σπουδαία 
εκστρατεία. Είμαστε γενναίοι. Το να επιτεθούμε στην εκκλη-
σία, να σπάσουμε τις πόρτες, να πάρουμε από κει την όμορφη 
κοπέλα, να τη σώσουμε απ’ τους κριτάδες, να τη σώσουμε απ’ 
τους παπάδες, να ξεπατώσουμε το μοναστήρι, να κάψουμε τον 
δεσπότη στο δεσποτικό, όλ’ αυτά θα τα κάνουμε γρηγορότερα 
απ’ όσο χρειάζεται ένας προεστός για να καταπιεί μια κουταλιά 
σούπα. Η υπόθεσή μας είναι δίκαιη, θα κάνουμε την εκκλησία 
της Παναγίας γης Μαδιάμ, και πάει λέοντας. Θα κρεμάσουμε 
τον Κουασιμόδο. Ξέρετε τον Κουασιμόδο, δεσποσύνες μου; Τον 
έχετε δει να φουσκώνει χτυπώντας τη μεγάλη καμπάνα της 
ημέρας της Πεντηκοστής; Μα το κέρατο του Πάπα! Είναι πολύ 
νόστιμος! Σαν διάβολος, καβάλα σε στόμα θεριού! Ακούστε 

3. Παροιμιακή έκφραση στη νορμανδική περιοχή Κω. Ο συγγραφέας τη 
σημείωσε από το «Δοκίμιο» του Ε. Χ. Λανγκλουά για τον Άγιο Βαντρίγ: 
στο παρεκκλήσι της Παναγίας στην Καγιουβίλ, κοντά στον Άγιο Βαντρίγ, 
υπήρχαν ως την Επανάσταση τετρακόσια με πεντακόσια αγάλματα αγίων.
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με, φίλοι μου. Είμαι αλήτης ως τα βάθη της καρδιάς, είμαι μά-
γκας ολόψυχα, είμαι γεννημένος βλαμάκι. Γεννήθηκα πλούσιος 
κι έφαγα τα υπάρχοντά μου. Η μάνα μου ήθελε να με κάνει 
αξιωματικό, ο πατέρας μου αρχιδιάκο, η θεια μου ανακριτικό 
σύμβουλο, η γιαγιά μου πρωτονοτάριο του βασιλιά, η μεγάλη 
μου θεια θησαυροφύλακα του Δημοσίου. Κι εγώ έγινα αλήτης! 
Το είπα στον πατέρα μου, που μου έφτυσε κατάμουτρα την 
κατάρα του, στη μητέρα μου, που άρχισε η γερόντισσα να χύνει 
δάκρυα και να ξαφρίζει, σαν αυτό το χοντρόξυλο στη φωτιά. 
Ζήτω η χαρά! Γεννήθηκα σωστός Κλεφτοζήτουλας. Καλή μου 
ταβερναροπούλα, κι άλλο κρασί! Έχω ακόμα να πληρώσω. Δε 
θέλω πια κρασί του Συρέν. Μου πειράζει το λαρύγγι. Καλύτερα, 
μα του βοδιού το κέρατο, να ’κανα γαργάρα με ταβανόβουρτσα!

Στο μεταξύ ο συρφετός ζητωκραύγαζε με ηχηρά γέλια. Βλέ-
ποντας τη φασαρία να μεγαλώνει γύρω του, ο φοιτητής φώναξε:

— Ω, τι ωραία ιαχή! Λαού βεβακχευμένου λαϊκή βακχεία!
Έπειτα άρχισε να τραγουδάει, με το βλέμμα του σαν βυθι-

σμένο σ’ έκσταση, με τον τόνο ενός ιερωμένου που ψάλλει τον 
εσπερινό:

— Οποίαι ωδαί! Οποία όργανα! Οποία άσματα! Οποίαι με-
λωδίαι ατέρμονοι, ψάλλονται! Ηχούν γλυκύφθογγα όργανα, αγ-
γέλων μελωδίαι ηδύταται, άσματα ασμάτων θαυμάσια!4

Εδώ σταμάτησε.
— Ταβερνιάρισσα του διαβόλου, φέρε μου φαΐ!
Ακολούθησαν μερικές στιγμές σχετικής σιωπής, κατά τις 

οποίες υψώθηκε με τη σειρά της η στριγγιά φωνή του ρήγα της 
Αιγύπτου που δίδασκε τους υποτελείς του:

— Η νυφίτσα λέγεται Σουβλερομύτα, η αλεπού κυρα-Μαριώ, 
ο λύκος Γκριζοπόδαρος, η αρκούδα Γέρος ή Παππούς. Ο σκού-
φος ενός ξωτικού κάνει τον άνθρωπο αόρατο και τον βοηθάει να 

4. Απόσπασμα από τον Άγιο Αυγουστίνο (Εγχειρίδιο 1, Α΄ κεφ. 6) σχετικό 
με τον Παράδεισο, παρμένο από το «Δοκίμιο» του Λανγκλουά, που το 
χρησιμοποιεί μιλώντας για τους αγγέλους μουσικούς του Αγίου Βαντρίγ. 
Υπάρχουν μικρές παραλλαγές ανάμεσα στα τρία κείμενα, του «Εγχειρι-
δίου», του «Δοκίμιου» και αυτού εδώ του βιβλίου.
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βλέπει ξωτικά πράγματα. Κάθε ξερομπάκακας που βαφτίζεται, 
πρέπει να ’χει φορέσει κόκκινο ή μαύρο βελούδο, ένα κουδου-
νάκι στον λαιμό κι άλλο στα πόδια. Ο νουνός τού βαστάει το 
κεφάλι κι η νουνά τον πισινό. Το δαιμόνιο Σιντραγκασούμ έχει 
τη δύναμη να κάνει τις κοπέλες να χορεύουν ολόγυμνες.5

— Μα τη θεία λειτουργία! ξεφώνησε ο Γιάννης. Ήθελα πολύ 
να είμαι το δαιμόνιο Σιντραγκασούμ.

Στο μεταξύ, οι αλήτες εξακολουθούσαν να οπλίζονται, με 
μουρμουρητά, στην άλλη άκρη της ταβέρνας.

— Την καημένη την Εσμεράλδα! έλεγε ένας τσιγγάνος. Είναι 
αδελφή μας. Πρέπει να την πάρουμε από κει.

— Βρίσκεται πάντα στην εκκλησία της Παναγίας; ρώτησε 
ένας γυρολόγος με φάτσα εβραίου.

— Ναι, μα την αλήθεια.
— Ε, λοιπόν, σύντροφοι! φώναξε ο γυρολόγος. Μπρος για 

την Παναγία! Τόσο το καλύτερο, μια που στο παρεκκλήσι των 
άγιων Φερφόλ και Φερρουσιόν υπάρχουν δυο αγαλματάκια, το 
ένα του Αϊ-Γιάννη του Βαφτιστή και το άλλο του Αϊ-Αντώνη, 
ολόχρυσα, που ζυγίζουν και τα δυο μαζί δεκαεφτά μάρκα χρυ-
σά και δεκαπέντε κολονάτα, μ’ ακουμπιστήρια από επίχρυσο 
ασήμι, δεκαεφτά μάρκα και πέντε ουγγιές. Τα ξέρω αυτά. Είμαι 
χρυσικός.

Εκείνη τη στιγμή φέραν του Γιάννη το δείπνο του. Φώναξε, 
καθώς άπλωνε στον λαιμό της διπλανής του κοπέλας:

— Μα τον άγιο Βούλτο της Τοσκάνης, που ο κόσμος τον λέει 
Αϊ-Γκογκελύ, είμαι απόλυτα ευτυχισμένος. Έχω μπροστά μου 
έναν ηλίθιο που με κοιτάει με το σπανό μούτρο ενός αρχιδούκα. 
Να κι ένας άλλος αριστερά μου, με δόντια τόσο μακρουλά, που 
φτάνουν ως το σαγόνι του. Εξάλλου, μοιάζω με τον στρατάρχη 
ντε Ζιε, στην πολιορκία του Ποντουάζ. Έχω το δεξί μου ακου-
μπισμένο σ’ ένα στήθος. Μα την κοιλιά του Μωχαμέτ! Φαίνεσαι, 

5. Από το «Κολασμένο Λεξικό» (λήμματα: Βάτραχος, Σάββατο, Σιντραγκα-
σούμ) είναι εμπνευσμένα αυτά τα λόγια του δούκα της Αιγύπτου για τη 
μαγεία.
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βλάμη, σαν κανένας ψιλικατζής κι ήρθες να καθίσεις κοντά μου. 
Εγώ είμαι άρχοντας, φίλε. Και το εμπόριο είναι ασυμβίβαστο με 
την αριστοκρατία. Τράβα λοιπόν από δω. Ε, σεις αυτού πέρα! 
Μη δέρνεστε! Πώς εσύ, Βαφτιστή Κλεφτοχηνά, που έχεις μια 
τόσο όμορφη μύτη, πας να την εκθέσεις στις χοντρές γροθιές 
αυτού του χαμάλη; Κουτενέ! «Ου παντί δέδοται ρίνα έχειν μα-
κράν». Ζακελίνα, Στρογγυλοαυτού, είσαι αληθινά θεϊκή! Κρίμα 
μόνο που δεν έχεις μαλλιά! Ε, σεις! Με λένε Γιάννη Φρόλλο 
κι ο αδελφός μου είναι αρχιδιάκος. Ο διάολος να τον πάρει! 
Όλα όσα σας λέω είναι η καθαρή αλήθεια. Ακολουθώντας τον 
αλητισμό, απαρνήθηκα πρόθυμα μισή κατοικία στον παράδει-
σο που μου είχε τάξει ο αδελφός μου. «Το ήμισυ σκηνώματος 
παραδεισίου». Επαναλαμβάνω κατά λέξη. Έχω ένα τσιφλίκι 
στην οδό Τιρεσάπ κι όλες οι γυναίκες μ’ ερωτεύονται. Αυτό 
είναι τόσο αληθινό, όσο το ότι ο άγιος Ελουά ήταν θαυμάσιος 
χρυσικός και τα πέντε επαγγέλματα της πόλης των Παρισίων 
είναι οι ταμπάκηδες, οι βυρσοδέψες, αυτοί που κατασκευάζουν 
λουριά, αυτοί που φτιάνουν σακούλες κι αυτοί που στεγνώνουν 
τομάρια, και πως τον Άγιο Λαυρέντιο τον έκαψαν με τσόφλια 
αβγών. Σας τ’ ορκίζομαι, σύντροφοι,

πως, μα το ψέμα, φέτος άλλο
ρακί στο στόμα δε θα βάλω!

Αγάπη μου, απόψε είναι φεγγαροβραδιά. Για κοίτα λοιπόν απ’ 
τον φεγγίτη, πώς ο αέρας ξεφτίζει τα σύγνεφα! Το ίδιο κάνω κι 
εγώ στην τραχηλιά σου. Ε, κορίτσια! Ξετσιμπλιάστε τ’ αγόρια 
και τα σπαρματσέτα. Χριστέ και Μωχαμέτ! Τι είν’ αυτά που 
τρώω, μα το Γεραμπή! Ε, συ, γριά μεσίτρα! Τα μαλλιά που δεν 
έχει το μαδημένο σου κεφάλι, το φαλακρό, τα βρίσκει κανείς 
στην ομελέτα του. Ε, μπάμπω! Η ομελέτα μου μ’ αρέσει δίχως 
τρίχες. Ω, που να σε κάνει ο διάολος πλακομύτα! Ξενοδόχισσα 
του Βελζεβούλ, που οι σερβιτόρες σου χτενίζονται με τα πι-
ρούνια!

Λέγοντας αυτά, έσπασε το πιάτο του στο δάπεδο κι άρχισε 
να τραγουδάει διάτορα:
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Δεν έχω εγώ στον κόσμο αυτό, 
μα τον απέθαντο Χριστό, 
μήτε πίστη μήτ’ ελπίδα,
ούτε σπίτι, ούτε πατρίδα,
δεν έχω μήτε βασιλιά,
μήτε και Θεό – αλιά!

Στο μεταξύ, ο Κλοπέν Τρουιφού είχε τελειώσει το μοίρασμα 
των όπλων. Ζύγωσε τότε τον Γκρεγκουάρ, που φαινόταν βυθι-
σμένος σε βαθιά συλλογή, με τα πόδια του στη στάχτη.

— Φίλε Πέτρο, τι διάολο σκέφτεσαι; ρώτησε ο βασιλιάς της 
Θούνης.

— Μου αρέσει η φωτιά, καλέ μου αυθέντη. Όχι για τον πεζό 
λόγο πως η φωτιά ζεσταίνει τα πόδια μας ή ψήνει το φαΐ μας, 
αλλά επειδή πετάει σπίθες. Κάποτε περνάω ολόκληρες ώρες 
κοιτάζοντας τις σπίθες. Ανακαλύπτω χίλια δυο πράματα σ’ αυτά 
τ’ αστέρια που κεντάνε το μαύρο φόντο του τζακιού. Αυτά τ’ 
αστέρια είναι κόσμοι ακέριοι.

— Μούντζες, αν καταλαβαίνω τίποτα! είπε ο αλήτης. Ξέρεις 
τι ώρα είναι;

— Δεν ξέρω, απάντησε ο Γκρεγκουάρ.
Τότε ο Κλοπέν πλησίασε τον ρήγα της Αιγύπτου:
— Σύντροφε Ματθία, δε διαλέξαμε κατάλληλο καιρό. Λένε 

πως ο βασιλιάς Λουδοβίκος ενδέκατος είναι στο Παρίσι.
— Ένας λόγος παραπάνω για να γλιτώσουμε απ’ τα νύχια 

του την αδελφή μας, αποκρίθηκε ο γερο-βοημός.
— Μιλάς σαν άντρας, Ματθία, είπε ο βασιλιάς της Θούνης. 

Εξάλλου, θα ενεργήσουμε σβέλτα. Δεν έχουμε να φοβηθούμε 
αντίσταση απ’ την εκκλησία. Οι παπάδες είναι σαν τους λαγούς, 
ενώ εμείς είμαστε γεροί. Οι μεγάλοι κριτάδες θα την πάθουν 
αύριο που θα πάνε να την πάρουν από κει! Του πάπα τα τσι-
λίπορδα! Δε θέλω να κρεμάσουν την ομορφονιά!

Κι ο Κλοπέν βγήκε απ’ την ταβέρνα.
Στο μεταξύ, ο Γιάννης έκραζε με φωνή βραχνιασμένη:
— Πίνω, τρώω, μέθυσα, είμαι Δίας! Ε, Πέτρο Σκοτώστρα! 
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Αν με ξανακοιτάξεις μ’ αυτό τον τρόπο, θα σου αλλάξω τον 
αδόξαστο στις σκορδομυτιές.

Ο Γκρεγκουάρ πάλι, αποσπασμένος απ’ τους συλλογισμούς 
του, άρχισε να παρατηρεί το πολυτάραχο και κραυγαλέο θέαμα 
που τον τριγύριζε, μουρμουρίζοντας μέσ’ απ’ τα δόντια του:

— Ακόλαστον πράγμα ο οίνος και ταραχώδης η μέθη. Αλίμο-
νο! Πόσο έχω δίκιο που δεν πίνω και τι θαυμάσια που το λέει 
ο άγιος Βενέδικτος: «Ο οίνος και σοφούς αφίστησι φρενών».

Εκείνη τη στιγμή ξαναμπήκε μέσα ο Κλοπέν και φώναξε με 
φωνή βροντερή:

— Μεσάνυχτα!
Σ’ αυτή τη λέξη, που έφερε το ίδιο αποτέλεσμα με διαταγή 

ξεκινήματος σε σταματημένο σύνταγμα, όλοι οι αλήτες, άντρες, 
γυναίκες, παιδιά, ξεχύθηκαν κοπαδιαστά έξω απ’ την ταβέρνα, 
μ’ έναν δυνατό βρόντο από άρματα και σιδερικά.

Το φεγγάρι είχε κρυφτεί μες στα σύννεφα.
Η Αυλή των Θαυμάτων ήταν ολωσδιόλου σκοτεινή. Δεν υπήρ-

χε ούτε ένα φως. Ωστόσο, κάθε άλλο παρά έρημη ήταν. Διακρί-
νονταν ένα πλήθος από άντρες και γυναίκες που σιγομιλούσαν. 
Ακουγόταν η βοή τους και μες στο σκοτάδι έβλεπες να λάμπουν 
κάθε λογής όπλα.

Ο Κλοπέν ανέβηκε σε μια μεγάλη πέτρα.
— Στη γραμμή, μάγκες! φώναξε. Στη γραμμή η γυφτουριά. 

Στη γραμμή η Γαλιλαία!
Μια κίνηση έγινε στα σκοτεινά. Το απέραντο πλήθος φάνηκε 

να συντάσσεται σε φάλαγγα.
Σε λίγα λεπτά ο βασιλιάς της Θούνης σήκωσε ξανά τη φωνή 

του:
— Βουβαμάρα τώρα, για να περάσουμε το Παρίσι! Το σύν-

θημά μας είναι «Πυγολαμπίδες!». Τα δαυλιά θα τα ανάψουμε 
μόνο άμα φτάσουμε στην Παναγία. Εμπρός, μαρς!

Ύστερα από δέκα λεπτά, οι έφιπποι νυχτοφρουροί έφευγαν 
τρομαγμένοι μπρος σε μια μακριά συνοδεία από μαυριδερούς 
κι αμίλητους ανθρώπους, που κατέβαιναν προς τη γέφυρα της 
Τράμπας, μέσ’ απ’ τους στριφτούς δρόμους που διασταυρώνο-
νται δεξιά κι αριστερά, στην πυκνή συνοικία της Αγοράς.



4
ΕΝΑΣ ΑΔΕΞΙΟΣ ΦΙΛΟΣ

T
η νυχτα εκεινη, ο Κουασιμοδοσ δεν κοιμόταν. Είχε 
κάμει την τελευταία του περιπολία στην εκκλησία. 
Μα τη στιγμή που έκλεινε τις πόρτες, πρόσεξε πως 
ο αρχιδιάκος χώθηκε μέσα από δίπλα του· κι έδειξε 

κάποια δυσφορία βλέποντάς τον να κλειδαμπαρώνει με προσοχή 
την πελώρια σιδερένια επένδυση, που εξασφάλιζε στα φαρδιά 
θυρόφυλλα τη στερεότητα ενός τείχους.

Ο πάτερ Κλαύδιος φαινόταν ακόμα πιο βυθισμένος σε σκέ-
ψεις απ’ τις άλλες φορές. Έπειτα από εκείνη τη νυχτερινή περι-
πέτεια του κελιού, όλο και κακομεταχειριζόταν τον Κουασιμόδο. 
Αλλά του κάκου τον απόπαιρνε, τον χτυπούσε κιόλας καμιά 
φορά. Τίποτε δεν κλόνιζε την υποταγή, την υπομονή, την αφο-
σιωμένη καρτερία του πιστού κωδωνοκρούστη.

Υπόμενε τα πάντα από μέρος του αρχιδιάκου –βρισιές, απει-
λές, ραβδίσματα– χωρίς να ψιθυρίζει ούτε έναν γογγυσμό, χωρίς 
να προφέρει ούτε ένα παράπονο. Το πολύ πολύ τον παρακο-
λουθούσε ανήσυχα, όταν ο πάτερ Κλαύδιος ανέβαινε τη σκάλα 
του πύργου. Αλλά ο αρχιδιάκος φυλαγόταν να μην ξαναφανεί 
στα μάτια της τσιγγάνας.

Εκείνη τη νύχτα ο Κουασιμόδος, αφού έριξε ένα βλέμμα στις 
φτωχές του παρατημένες καμπάνες, στη Ζακελίνα, στη Μαριάμ 
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και στην Τιμπάλδα, ανέβηκε ως την κορφή του βορινού πύργου 
κι εκεί, αφού ακούμπησε στη μολυβένια σκεπή το καλοκλεισμένο 
κλεφτοφάναρό του, άρχισε να κοιτάει το Παρίσι. Τη νύχτα, όπως 
είπαμε αλλού, ήταν πολύ σκοτεινό.

Το Παρίσι, που δεν ήταν –για να το πούμε έτσι– φωταγω-
γημένο εκείνη την εποχή, εμφάνιζε στο μάτι μπερδεμένο ανα-
κάτωμα από μαύρες μάζες, διακοπτόμενο εδώ κι εκεί απ’ τη 
λευκάζουσα φιδωτή γραμμή του Σηκουάνα. Ο Κουασιμόδος δεν 
έβλεπε πια φως παρά στο παράθυρο ενός μακρινού κτιρίου, που 
η αόρατη και σκοτεινή κατατομή του διαγραφόταν πάνω απ’ 
τις άλλες στέγες, προς το μέρος της πύλης του Αγίου Αντωνίου. 
Υπήρχε κι εκεί κάποιος που αγρυπνούσε.

Ενώ άφηνε το μοναδικό του βλέμμα να πλανιέται σ’ αυτό 
το πέλαγο της ομίχλης και της νύχτας, ο κωδωνοκρούστης αι-
σθανόταν στα κατάβαθά του μιαν ανέκφραστη ανησυχία. Εδώ 
και πολλές μέρες τού είχαν μπει ψύλλοι στ’ αυτιά. Έβλεπε 
ολοένα να πηγαινοέρχονται γύρω απ’ την εκκλησία άνθρωποι 
με απαίσιο παρουσιαστικό, που δε σήκωναν τα μάτια τους απ’ 
το άσυλο της κοπέλας.

Αναλογιζόταν πως ίσως ετοιμαζόταν κάποια συνωμοσία ενα-
ντίον της δύστυχης νέας, που είχε καταφύγει εκεί. Φανταζόταν 
πως ο κόσμος έτρεφε κάποιο μίσος γι’ αυτή, όπως και για τον 
ίδιο, και πως δε θ’ αργούσε να συμβεί κατιτί! Γι’ αυτό στεκόταν 
άγρυπνος απάνω στο καμπαναριό του, «βλέποντας όνειρα στον 
ξύπνιο του», όπως λέει ο Ραμπελαί, με το μάτι πότε στο κελί 
και πότε στο Παρίσι, φυλάγοντας σίγουρα, σαν ένα καλό σκυλί, 
με χίλιες υποψίες στο μυαλό του.

Άξαφνα, ενώ παρατηρούσε τη μεγάλη πολιτεία μ’ εκείνο το 
μάτι που η φύση, σαν από αντιστάθμισμα, το είχε κάμει τόσο 
διεισδυτικό, ώστε μπορούσε σχεδόν ν’ αναπληρώσει τα άλλα 
όργανα που υστερούσαν στον Κουασιμόδο, του φάνηκε πως η 
προκυμαία των Παλιών Τομαράδικων είχε κάτι το ασυνήθιστο. 
Πως υπήρχε κάποια κίνηση σ’ εκείνο το σημείο, πως η γραμμή 
της όχθης, που ξεχώριζε μαύρη απάνω στη λευκότητα των νερών, 
δεν ήταν ίσια και σταθερή όπως στις άλλες προκυμαίες, αλλά 
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πως σάλευε στο βλέμμα σαν τα κύματα του ποταμού ή σαν τα 
κεφάλια ενός πλήθους σε πορεία.

Αυτό τού φάνηκε παράξενο. Διπλασίασε την προσοχή του. 
Εκείνο το κινούμενο πράγμα φαινόταν νά ’ρχεται προς το Άστυ. 
Κανένα φως όμως. Έμεινε κάμποσο στην προκυμαία, έπειτα 
κύλησε σιγά σιγά, σάμπως αυτό που γινόταν να έμπαινε στο 
εσωτερικό του νησιού· ύστερα σταμάτησε ολωσδιόλου και η 
γραμμή της προκυμαίας ξανάγινε ίσια κι ακίνητη.

Τη στιγμή που ο Κουασιμόδος ζάλιζε το μυαλό του με υποθέ-
σεις, του φάνηκε πως η κίνηση εκείνη ξαναπαρουσιάστηκε στην 
οδό Προαυλίου που προεκτείνεται στο Άστυ, κάθετα προς την 
πρόσοψη της Παναγίας. Τέλος, όσο κι αν ήταν πυκνό το σκοτάδι, 
είδε να ξεπροβάλλει η αρχή μιας φάλαγγας απ’ αυτήν την οδό 
και σε μια στιγμή να ξεχύνεται στην πλατεία ένας συρφετός, 
απ’ τον οποίο δεν διακρίνονταν τίποτ’ άλλο στα σκοτεινά παρά 
πως ήταν συρφετός.

Το θέαμα τούτο είχε κάτι το τρομερό. Αυτή η ασυνήθιστη 
πομπή, που τόσο φαινόταν πως ενδιαφέρονταν να την κρύψουν 
τα τρισκόταδα, ήταν φανερό πως τηρούσε μια σιωπή εξίσου 
βαθιά. Ωστόσο, κάποιος θόρυβος θα της ξέφευγε, έστω και σαν 
ποδοκρότημα. Αλλ’ αυτός ο κρότος δεν έφτανε καθόλου στον 
κουφό μας. Κι αυτή η μεγάλη μάζωξη, απ’ την οποία μισόβλεπε 
κάτι αλλά δεν άκουγε τίποτα, παρόλο που κινιόταν και βάδιζε 
τόσο κοντά του, του φαινότανε σαν μια σύναξη νεκρών, άλαλη, 
άπιαστη, χαμένη μες σε καταχνιά. Θαρρούσε πως έβλεπε να 
προχωρεί προς το μέρος του μια ομίχλη γεμάτη ανθρώπους, 
που σάλευαν σκιές στα σκοτεινά.

Τότε τον ξαναπιάσανε οι φόβοι του. Πέρασε απ’ το μυαλό 
του η ιδέα πως σχεδιαζόταν κάποια απόπειρα εναντίον της τσιγ-
γάνας. Προαιστάνθηκε αόριστα πως κάτι το βίαιο θα ακολου-
θούσε. Σ’ εκείνη την κρίσιμη στιγμή συμβουλεύτηκε τον εαυτό 
του, με μια λογική ανώτερη και ταχύτερη απ’ όσο θα περίμενε 
κανένας από έναν τόσο κακοπλασμένο εγκέφαλο. Να ξυπνούσε 
την τσιγγάνα; Να τη βοηθούσε ν’ αποδράσει; Από πού όμως; Οι 
δρόμοι ήταν πιασμένοι γύρω κι η εκκλησία είχε στο πίσω της 
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μέρος τον ποταμό. Κανένα πλεούμενο, καμιά διέξοδος!
Μόνο ένα τού έμενε. Να σκοτωθεί στην είσοδο της Παναγίας, 

ν’ αντισταθεί τουλάχιστον ώσπου να έρθει επικουρία, αν ήταν να 
’ρθει, και να μη χαλάσει τον ύπνο της Εσμεράλδας. Είχε πάντα 
καιρό η άμοιρη για να την ξυπνήσουν να πεθάνει. Μια που πήρε 
αυτή την απόφαση, άρχισε να παρακολουθεί τον «αντίπαλο» 
με πιο πολύ αταραξία.

Το πλήθος φαινόταν να πληθαίνει από στιγμή σε στιγμή στο 
προαύλιο. Συμπέρανε μόνο πως δε θα πολυέκαναν θόρυβο, αφού 
τα παράθυρα των δρόμων και της πλατείας έμεναν κλειστά. 
Άξαφνα έλαμψε ένα φως και σε μια στιγμή εφτά-οχτώ αναμ-
μένες δάδες κινήθηκαν πάνω απ’ τα κεφάλια, σείοντας μες στο 
σκοτάδι τις φλογάτες τους φούντες.

Ο Κουασιμόδος είδε τότε αμυδρά να τρικυμίζει στο προαύλιο 
ένα τρομαχτικό κοπάδι από κουρελιάρηδες άντρες και γυναίκες, 
οπλισμένους με δρεπάνια, με κλαδευτήρια, με κοντάρια που 
άστραφταν οι χίλιες τους αιχμές. Εδώ κι εκεί μαύρα δικράνια 
έμοιαζαν με κέρατα σ’ αυτές τις απεχθείς φάτσες. Θυμήθηκε 
τότε αόριστα αυτόν τον όχλο και του φάνηκε πως αναγνώρισε 
όλα αυτά τα κεφάλια, που πριν από λίγους μήνες τον είχαν 
ανακηρύξει πάπα των τρελών.

Ένας άντρας που κρατούσε δάδα με το ένα του χέρι και 
κοντάρι με τ’ άλλο, ανέβηκε σ’ ένα οδόσημο και φάνηκε σαν 
να δημηγορούσε. Ταυτόχρονα, το παράξενο στράτευμα έκανε 
μερικούς ελιγμούς σαν να ’πιανε θέσεις γύρω από την εκκλη-
σία. Ο Κουασιμόδος σήκωσε το φανάρι του και κατέβηκε στο 
πλάτωμα, ανάμεσα στους πύργους, για να ιδεί από κοντύτερα 
και να σκεφτεί για τα μέσα της άμυνας.

Ο Κλοπέν Τρουιφού, φτάνοντας μπρος στον ψηλό πυλώνα 
της Παναγίας, φρόντισε πραγματικά να παρατάξει το φουσάτο 
του σε μάχη. Αν και δεν περίμενε καμιά αντίσταση, ήθελε, σαν 
συνετός στρατηγός, να διατηρήσει μια κανονική διάταξη που 
θα του επέτρεπε να προβάλει μέτωπο, σε περίπτωση ανάγκης, 
εναντίον μιας αιφνίδιας επίθεσης της νυχτερινής περιπόλου.

Είχε λοιπόν κλιμακώσει τις δυνάμεις του κατά τέτοιον τρόπο, 
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ώστε κοιταγμένες από ψηλά κι από μακριά έμοιαζαν με το 
ρωμαϊκό τρίγωνο της μάχης του Εκνομίου της Σικελίας, με τη 
φάλαγγα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ή με την περίφημη σφήνα 
του Γουσταύου Αδόλφου. Η βάση αυτού του τριγώνου στηρι-
ζόταν στο βάθος της πλατείας, σε τρόπο που να φράζει την οδό 
Προαυλίου. Μια απ’ τις πλευρές του έβλεπε στο νοσοκομείο 
κι η άλλη στην οδό Αγίου Πέτρου των Βουκόλων. Ο Κλοπέν 
Τρουιφού είχε πάρει θέση στην κορυφή του τριγώνου μαζί με 
τον ρήγα της Αιγύπτου, τον φίλο μας Γιάννη και τους πιο τολ-
μηρούς κακοποιούς του.

Δεν ήταν και τόσο σπάνιο πράγμα στις μεσαιωνικές πολιτείες 
μια επιχείρηση σαν αυτή, που καταπιάνονταν οι αλήτες εκείνη 
τη στιγμή κατά της Παναγίας των Παρισίων. Αυτό που ονομά-
ζουμε σήμερα αστυνομία, δεν υπήρχε τότε. Στις πολυάνθρωπες 
πόλεις, προπάντων στις πρωτεύουσες, καμιά κεντρική, ενιαία, 
ρυθμιστική εξουσία. Η φεουδαρχία είχε κατασκευάσει αυτές 
τις μεγάλες κοινότητες με αλλόκοτο τρόπο. Μια μεγάλη πόλη 
ήταν ένα σύνολο από χίλια τσιφλίκια, που τη διαιρούσαν σε δι-
αμερίσματα κάθε σχήματος και μεγέθους. Έτσι είχαν διάφορες 
αλληλοσυγκρουόμενες αστυνομίες, δηλαδή στην ουσία καμιά.

Στο Παρίσι, λόγου χάρη, εκτός από τους εκατό σαράντα ένα 
ευγενείς που απαιτούσαν έγγειο φόρο, υπήρχαν είκοσι πέντε 
άλλοι που απαιτούσαν δικαστικά και έγγεια δικαιώματα, απ’ 
τον επίσκοπο των Παρισίων που όριζε είκοσι πέντε δρόμους, ως 
τον πρωθιερέα της Παναγίας της Εξοχικής που όριζε τέσσερους. 
Όλοι αυτοί οι προνομιούχοι του φεουδαρχισμού δεν αναγνώριζαν 
παρά μόνο κατ’ όνομα την επικυριαρχία του βασιλιά. Όλοι τους 
ήταν αφεντάδες στην περιοχή τους.

Ο Λουδοβίκος 11ος, αυτός ο ακούραστος δουλευτής, που 
άρχισε τόσο απλόχερα την κατεδάφιση του φεουδαρχικού οι-
κοδομήματος, την οποία συνέχισαν ο Ρισελιέ και ο Λουδοβίκος 
14ος προς όφελος της βασιλείας και αποτελείωσε ο Μιραμπώ 
προς όφελος του λαού, ο Λουδοβίκος 11ος είχε επιχειρήσει να 
ξηλώσει αυτό το δίχτυ των αυθεντικών εξουσιών που κάλυπτε 
το Παρίσι, βγάζοντας απότομα δυο-τρία γενικά αστυνομικά 
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μέτρα. Έτσι, στα 1465, διατάχτηκαν οι κάτοικοι, μόλις νύχτωνε, 
να φωτίζουν τα παράθυρά τους με κεριά και να κλείνουν μέσα 
τα σκυλιά, με ποινή αγχόνης. Τον ίδιο χρόνο, άλλη διαταγή ν’ 
αποκλείουν αποβραδίς τους δρόμους με σιδερένιες αλυσίδες 
και απαγόρευση να οπλοφορούν τη νύχτα στους δρόμους με 
εγχειρίδια ή αμυντικά όπλα.

Αλλά μέσα σε λίγον καιρό όλες αυτές οι απόπειρες καθο-
λικής νομοθεσίας έπεσαν σε αχρηστία. Οι αστοί άφηναν τον 
αέρα να σβήνει τα κεριά στα παράθυρά τους και τα σκυλιά να 
σεργιανούν έξω. Οι σιδερένιες αλυσίδες δεν χρησίμευαν παρά 
σε καιρό πολιορκίας. Η απαγόρευση να έχουν εγχειρίδια δεν 
έφερε άλλη αλλαγή παρά τη μετατροπή του ονόματος της οδού 
Κοψολαίμη σε Καψολαίμη.

Το παλιό ικρίωμα των φεουδαρχικών διατάξεων έμεινε ολόρ-
θο. Μια απέραντη συσσώρευση παραχωρημένων κτημάτων και 
τσιφλικιών, που διασταυρώνονταν απάνω στην πόλη, συνωστί-
ζονταν, περιπλέκονταν το ένα με τ’ άλλο, συγκολλιόνταν μεταξύ 
τους, αλληλοεισχωρούσαν. Ένα ανώφελο πλήθος από περίπολα, 
υποπερίπολα και κόντρα περίπολα, μέσ’ από τα οποία περνού-
σαν ένοπλες η ληστεία, η διαρπαγή και η ανταρσία.

Μέσα λοιπόν σ’ αυτή την ακαταστασία, δεν ήταν πρωτάκου-
στο γεγονός τέτοια πραξικοπήματα ενός μέρους του όχλου σ’ 
ένα ανάκτορο, σ’ ένα μέγαρο, σ’ ένα σπίτι, ακόμα και στις πιο 
πυκνοκατοικημένες συνοικίες. Στις περισσότερες περιπτώσεις 
οι αστοί δεν ανακατεύονταν καθόλου στην υπόθεση, παρά μόνο 
αν η ρεμούλα έφτανε ίσαμε αυτούς. Βούλωναν τ’ αυτιά τους 
στο ντουφεκίδι, έκλειναν τα παντζούρια, αμπάρωναν τις πόρτες, 
άφηναν τη σύγκρουση να λυθεί με το περίπολο ή χωρίς αυτό, 
και την άλλη μέρα άκουγες στο Παρίσι να λένε:

— Απόψε βίασαν τη Στεφανία την Καλόγρια. Τσάκωσαν τον 
στρατάρχη ντε Κλερμόν κτλ.

Έτσι, όχι μόνο οι βασιλικές κατοικίες, ο Λούβρος, η Βαστίλ-
λη, το Τουρνέλ, αλλά και οι απλώς αρχοντικές διαμονές, το Πτι 
Μπουρμπόν, το μέγαρο ντε Σανς, το μέγαρο των Αγκουλέμ 
κτλ., είχαν τις επάλξεις τους στους τοίχους και τις πολεμίστρες 
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πάνω από τις πόρτες. Τις εκκλησίες τις φύλαγε η ιερότητά τους. 
Μερικοί ωστόσο, ανάμεσα στις οποίες δεν περιλαμβανόταν η 
Παναγία των Παρισίων, ήταν οχυρωμένες. Ο ηγούμενος του Σαιν 
Ζερμαίν ντε Πρε είχε περιτειχίσει το μοναστήρι του σαν κανέ-
νας βαρόνος, και είχε ξοδεμένο πιο πολύ χαλκό σε μπομπάρδες 
παρά σε καμπάνες. Διατηρούνταν ακόμα το κάστρο του ως τα 
1610. Σήμερα μόλις απόμεινε η εκκλησία του.

Αλλ’ ας ξαναγυρίσουμε στην Παναγία των Παρισίων.
Όταν τέλειωσαν τα προκαταρκτικά μέτρα –και πρέπει να 

πούμε, προς έπαινο της πειθαρχίας των αλητών, πως οι διαταγές 
του Κλοπέν εκτελέστηκαν σιωπηλά και με θαυμαστή ακρίβεια– 
τότε ο άξιος αρχηγός του στίφους ανέβηκε στο πεζούλι του 
προαύλιου και ύψωσε τη βραχνή κι απότομη φωνή του, στέκο-
ντας γυρισμένος προς την Παναγία και κουνώντας τη δάδα του, 
που το φως της, κυμαινόμενο απ’ τον αέρα και σκεπαζόμενο 
κάθε τόσο από τον ίδιο τον καπνό της, τη μια παρουσίαζε και 
την άλλη εξαφάνιζε απ’ τα μάτια την κοκκινωπή πρόσοψη της 
εκκλησίας.

— Σ’ εσένα, Λουδοβίκο ντε Μπωμόν, επίσκοπε των Παρισίων, 
σύμβουλε του Ανώτατου Δικαστήριου, εγώ, ο Κλοπέν Τρουιφού, 
βασιλιάς της Θούνης, αρχιζήτουλας, πρίγκιπας των βλάμηδων, 
δεσπότης των τρελών, λέω τα εξής: Η αδελφή μας, που κατα-
δικάστηκε άδικα για μαγεία, ζήτησε καταφύγιο στην εκκλησία 
σου. Αλλά το Ανώτατο Δικαστήριο θέλει να την ξαναπιάσει κι 
εσύ συγκατατίθεσαι σ’ αυτό. Έτσι θα την κρεμούσαν αύριο στη 
Γρέβη, αν ο Θεός και οι αλήτες δεν την παραστέκαν. Ερχόμαστε 
λοιπόν σ’ εσένα, επίσκοπε. Αν η εκκλησία σου είναι απαραβί-
αστη, είναι και η αδελφή μας. Αν παραβιαστεί η αδελφή μας, 
θα παραβιαστεί κι η εκκλησία σου. Γι’ αυτό σε καλούμε να 
μας δώσεις πίσω την αδελφή μας, αν θέλεις να γλιτώσεις την 
εκκλησία σου. Αλλιώς θα σου αρπάξουμε την κοπέλα και θα 
λεηλατήσουμε την εκκλησία. Είπα και ελάλησα. Και γι’ από-
δειξη των παραπάνω, στήνω εδώ το φλάμπουρό μου, κι ο Θεός 
να σε φυλάει, δέσποτα του Παρισιού!

Δυστυχώς ο Κουασιμόδος δεν μπόρεσε ν’ ακούσει αυτά τα 
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λόγια που προφέρθηκαν με κάποιο σκοτεινό και άγριο μεγαλείο. 
Ένας αλήτης παράδωσε το λάβαρο στον Κλοπέν, που το έστησε 
επίσημα ανάμεσα σε δυο πλάκες. Ήταν ένα δικράνι που απ’ τα 
δόντια του κρεμόταν, στάζοντας αίμα, ένα κομμάτι ψοφιμιού.

Ύστερα απ’ αυτό, ο βασιλιάς της Θούνης γύρισε κι επιθεώ-
ρησε με τα μάτια το στράτευμά του, πλήθος ανήμερο που τα 
βλέμματά του άστραφταν όσο σχεδόν κι οι λόγχες. Έπειτα από 
μια στιγμιαία παύση:

— Εμπρός, παιδιά! φώναξε. Δείχτε το, τσίφτηδες!
Τριάντα χεροδύναμοι άντρες, με τετράγωνες πλάτες, με όψη 

σιδεράδων, βγήκαν από τις γραμμές με σφυριά, τσιμπίδια και 
λοστάρια στην πλάτη. Τράβηξαν προς την κεντρική πύλη της εκ-
κλησίας, ανέβηκαν τα σκαλιά και σε λίγο τους είδαν, γονατισμέ-
νους κάτω απ’ την αψίδα, να παλεύουν στην πόρτα με λαβίδες 
και μοχλούς. Ένα τσούρμο από αλήτες τούς ακολούθησε, για να 
τους βοηθήσει ή μόνο για να κοιτάξει. Τα έντεκα σκαλοπάτια 
του πυλώνα γέμισαν πατείς με πατώ σε.

Ωστόσο η πόρτα βαστούσε δυνατά.
— Διάβολε! Είναι σκληρή και πεισματάρα! έλεγε ένας.
— Είναι γέρικη κι έχει γερά κόκαλα! έλεγε άλλος.
— Κουράγιο, βλάμηδες! απαντούσε ο Κλοπέν. Βάνω στοί-

χημα το κεφάλι μου για μια παντόφλα, πως πριν ξυπνήσει κι 
ένας νεωκόρος εσείς θα ’χετε ανοίξει την πόρτα, αρπάξει την 
κοπέλα και ξεγυμνώσει την άγια τράπεζα. Για δέστε! Θαρρώ 
πως η κλειδαριά ξεκουνήθηκε!

Ο Κλοπέν σταμάτησε από έναν τρομερό πάταγο που αντή-
χησε πίσω του εκείνη τη στιγμή. Γύρισε να ιδεί. Ένα τεράστιο 
δοκάρι είχε πέσει από τον ουρανό, έκαμε λιώμα καμιά δωδεκα-
ριά αλήτες στα σκαλοπάτια της εκκλησίας και ξεπηδούσε στο 
λιθόστρωτο με τον βρόντο μιας οβίδας, σπάζοντας ακόμα εδώ 
κι εκεί τίποτα σκέλη από το πλήθος των ζητιάνων, που παρα-
μέριζαν με φωνές τρόμου.

Μέσα σε μια στιγμή ο τριγυρισμένος περίβολος του προ-
αύλιου άδειασε. Οι επιδρομείς, αν και προστατεύονταν απ’ 
τα βαθιά υποθολώματα της κεντρικής πύλης, παράτησαν την 
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πόρτα τρεχάτοι, κι ο ίδιος ο Κλοπέν αποτραβήχτηκε σε αρκετή 
απόσταση απ’ την εκκλησία.

— Φτηνά τη γλίτωσα! φώναξε ο Γιάννης. Με συνεπήρε ο αέ-
ρας, μα του βοδιού τα κέρατα! Αλλά ο Πέτρος ο Σκοτώστρας 
έμεινε ξερός!

Είναι αδύνατο να παραστήσουμε τι έκπληξη ανάμεικτη με 
τρόμο έπεσε, μαζί με το δοκάρι, πάνω στους κλεφταράδες. Για 
μερικά λεπτά έμειναν με τα μάτια στυλωμένα στον αέρα, πιο 
αποσβολωμένοι απ’ αυτό το ξύλινο μαδέρι, παρά αν χιμούσαν 
απάνω τους είκοσι χιλιάδες βασιλικοί τοξότες.

— Να πάρει ο Σατανάς! γρύλισε ο ρήγας της Αιγύπτου. Αυτό 
μυρίζει μαγεία!

— Αυτό το πάτερο μας το ’ριξε το φεγγάρι, είπε ο Αντρύ ο 
Κόκκινος.

— Καταπώς φαίνεται, πρόσθεσε ο Φραγκίσκος ο Κορομηλιάς, 
το φεγγάρι έχει φιλίες με τη Θεοτόκο!

— Χίλιοι πάπες! αναφώνησε ο Κλοπέν. Είστε όλοι σας κω-
θώνια!

Αλλά δεν ήξερε κι αυτός πώς να εξηγήσει το πέσιμο του 
μαδεριού.

Ωστόσο δε διακρινόταν τίποτε στην πρόσοψη του ναού, που 
στην κορφή του δεν έφτανε το φώτισμα των πυρσών. Το ασή-
κωτο δοκάρι είχε σωριαστεί καταμεσής στο προαύλιο, και ακού-
γονταν τα βογγητά των άμοιρων, που είχαν δεχτεί το πρώτο 
του χτύπημα και που η κοιλιά τους είχε ανοίξει απάνω στις 
προεξοχές των πέτρινων σκαλοπατιών.

Ο βασιλιάς της Θούνης, αφού πέρασε το πρώτο σάστισμα, 
βρήκε επιτέλους μια εξήγηση που φάνηκε πειστική στους οπα-
δούς του.

— Μα του Θεού τη μούρη! Μπας κι αντιστέκονται οι πάπαρ-
δοι; Γιούρα, λοιπόν! Γιούρα!

— Γιούρα! ξαναείπε ο συρφετός με μια ξέφρενη ιαχή.
Κι ακολούθησε μια βολή από δοξάρια κι αρκεβούζια στην 

πρόσοψη της εκκλησίας.
Μ’ αυτήν την μπαταριά ξύπνησαν οι ειρηνικοί νοικοκυραίοι 
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των τριγύρω σπιτιών. Φάνηκαν πολλά παράθυρα ν’ ανοίγουν, 
και πρόβαλαν στα παράθυρα σκούφοι νυχτικοί και χέρια που 
κρατούσαν ξυγκόκερα.

— Τραβηχτείτε απ’ τα παράθυρα! φώναξε ο Κλοπέν.
Τα παράθυρα ξανάκλεισαν στη στιγμή και οι φουκαράδες 

οι αστοί, που μόλις πρόφτασαν να ρίξουν μια έντρομη ματιά σ’ 
αυτήν τη σκηνή του μισόφωτου και της αναταραχής, ξαναγύρι-
σαν ιδρωμένοι απ’ την τρομάρα κοντά τις γυναίκες τους, ενώ 
αναρωτιόνταν αν η δαιμονική σύναξη γινόταν εκείνη τη βραδιά 
στο προαύλιο της Παναγίας ή αν ήταν καμιά έφοδος των Βουρ-
γουνδών όπως στα 1464. Και τότε οι σύζυγοι σκέφτονταν τη 
λεηλασία, οι γυναίκες τον βιασμό, και όλοι τους έτρεμαν.

— Γιούρα! επανέλαβαν οι μάγκες.
Αλλά δεν τολμούσαν να πλησιάσουν. Κοίταζαν πότε την εκ-

κλησία, πότε το μαδέρι. Εκείνο δεν σάλευε. Το κτίριο διατηρού-
σε το ύφος της γαλήνης και της μοναξιάς, αλλά κάτι κρατούσε 
παγωμένους τους αλήτες.

— Εμπρός, τσίφτηδες! φώναξε ο Τρουιφού. Παραβιάστε την 
πόρτα.

Κανένας δεν έκαμε ούτε βήμα.
— Τραγόγενα και τσιλίπορδα! είπε ο Κλοπέν. Για δες εκεί 

άντρες που φοβούνται από ένα δοκάρι.
Ένας γερο-αλήτης τού μίλησε τότε:
— Δε μας πειράζει το δοκάρι, αρχηγέ, αλλά η πόρτα που ’ναι 

γεμάτη σιδεριές. Τα τσιμπίδια μας δεν κάνουν τίποτα.
— Και τι χρειάζεται, λοιπόν, για να τη σπάσετε; ρώτησε ο 

Κλοπέν.
— Α! Μας χρειάζεται ένας πολιορκητικός κριός.
Ο βασιλιάς της Θούνης έτρεξε άφοβα στο τρομερό μαδέρι 

και το πάτησε με το πόδι του.
— Να κριός! φώναξε. Μας τον στέλνουν κιόλας οι παππού-

ληδες.
Και κάνοντας μια κοροϊδίστικη υπόκλιση προς το μέρος της 

εκκλησίας πρόσθεσε:
— Ευχαριστώ σας, παππούληδες!
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Αυτός ο κομπασμός προξένησε καλή εντύπωση. Τα μάγια 
του δοκαριού λύθηκαν. Οι αλήτες ξαναβρήκαν το θάρρος τους. 
Σε λίγο το βαρύ μαδέρι, σηκωμένο σαν πούπουλο από διακόσια 
εύρωστα μπράτσα, ρίχτηκε με μανία πάνω στη μεγάλη πόρτα 
που είχαν δοκιμάσει πιο πριν να την τραντάξουν.

Βλέποντας κανείς, μες στο μισόφωτο που σκορπούσαν στην 
πλατεία οι αραιές δάδες των αλητών, αυτό το μακρύ δοκάρι βα-
σταγμένο από ένα πλήθος αντρών που το εξακόντιζαν τρέχοντας 
στην εκκλησία, θα νόμιζε πως έβλεπε ένα στοιχειό χιλιοπόδαρο, 
να ρίχνεται με κεφαλιά πάνω στον πέτρινο γίγαντα.

Στο χτύπημα του δοκαριού η μισομεταλλική πόρτα αντήχη-
σε σαν ένα τεράστιο ταμπούρλο. Ωστόσο, δεν άνοιξε πουθενά, 
μόνο που ολόκληρη η μητρόπολη τραντάχτηκε κι ακούστηκαν να 
βογγούν τα βαθιά κοιλώματα της εκκλησίας. Την ίδια στιγμή, 
μια απ’ τις χοντρότερες πέτρες της οικοδομής άρχισε να κατρα-
κυλάει απ’ το ύψος της πρόσοψης στους πολιορκητές.

— Διάβολε! φώναξε ο Γιάννης. Μπας κι οι πύργοι μάς ρίχνουν 
κατακέφαλα τα κάγκελά τους;

Αλλά μια που πήραν φόρα –ο βασιλιάς της Θούνης έδινε σ’ 
όλους το παράδειγμα, σίγουρα η άμυνα προερχόταν από τον 
επίσκοπο– χτυπούσαν τώρα με περισσότερη λύσσα την πύλη, 
παρ’ όλες τις πέτρες που έσπαγαν κεφάλια δεξιά κι αριστερά.

Είναι χαρακτηριστικό πως αυτές οι πέτρες έπεφταν όλες τους 
μια μια, αλλά σε κοντινά διαστήματα. Οι κλεφτοζητιάνοι αισθά-
νονταν πάντα δυο απ’ αυτές σχεδόν μαζί, τη μια στα πόδια και 
την άλλη στα κεφάλια. Πολύ λίγοι δεν είχαν χτυπηθεί, και ένα 
πλατύ στρώμα από σκοτωμένους και τραυματίες αιμορροούσε 
και σφάδαζε κάτω απ’ τα πόδια των επιτιθέμενων που, μανια-
σμένοι πια, ξεχύνονταν σε αδιάκοπα κύματα. Το μακρύ δοκάρι 
εξακολουθούσε να χτυπάει την πόρτα σε κανονικούς χρόνους, 
σαν το γλωσσίδι μιας καμπάνας, οι πέτρες έπεφταν βροχή κι η 
πόρτα μούγκριζε.

Ο αναγνώστης σίγουρα θα μάντεψε, πως αυτή η απροσδό-
κητη αντίσταση που φούρκιζε τους αλήτες προερχόταν απ’ τον 
Κουασιμόδο.



Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ - ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΚΑΤΟ 597

Δυστυχώς η τύχη είχε συντρέξει τον γενναίο κουφό.
Όταν κατέβηκε στην ταράτσα ανάμεσα στους πύργους, οι 

ιδέες ήταν ανακατωμένες στο κεφάλι του. Έτρεξε μερικά λεπτά 
κατά μήκος της στοάς, πέρα-δώθε σαν τρελός, βλέποντας από 
κει ψηλά την πυκνή μάζα των αλητών έτοιμη να χιμήξει στην 
εκκλησία και ζητώντας απ’ τον διάβολο ή απ’ τον Θεό να σώσει 
την τσιγγάνα...

Του πέρασε η ιδέα ν’ ανέβει στο νότιο καμπαναριό και να 
σημάνει συναγερμό. Αλλά πριν προφτάσει να βάλει την καμπάνα 
σε δόνηση, πριν η Μαριάμ προλάβει να βγάλει μια φωνή, η πύλη 
της εκκλησίας δεν θα είχε δέκα φορές τον καιρό να σπάσει; 
Εκείνη τη στιγμή ίσα ίσα, οι πολιορκητές προχωρούσαν απάνω 
της με σύνεργα σιδεράδων. Τι να κάμει;

Άξαφνα θυμήθηκε πως οι μαστόροι είχαν δουλέψει όλη την 
ημέρα για να επισκευάσουν τον τοίχο, τη σκαλωσιά και τη στέγη 
του νότιου πύργου. Αυτό τού φώτισε το μυαλό. Ο τοίχος ήταν 
από πέτρα, η στέγη από μολύβι, η σκαλωσιά από ξύλο. Μια 
σκαλωσιά τεράστια, με τόσο άφθονη ξυλεία που την έλεγαν 
«δάσος».

Ο Κουασιμόδος έτρεξε σ’ αυτόν τον πύργο. Πραγματικά, τα 
κάτω δωμάτια ήταν γεμάτα από υλικά οικοδομής. Υπήρχαν εκεί 
σωροί από πέτρες για χτίσιμο, διπλωμένα φύλλα μολύβι, γερά 
καδρόνια περασμένα πια απ’ το πριόνι, στοίβες και σοβάδες. 
Ένα σωστό γιαπί.

Οι στιγμές βιάζανε. Οι τανάλιες και τα σφυριά δούλευαν 
κάτω. Με δύναμη που τη δεκαπλασίαζε η αίσθηση του κινδύνου, 
σήκωσε ένα απ’ αυτά τα μαδέρια, το πιο μακρύ, το πιο βαρύ, το 
έβγαλε από έναν φεγγίτη κι έπειτα, ξαναπιάνοντάς το έξω απ’ 
τον πύργο, το έσπρωξε στη γωνία του πέτρινου κιγκλιδώματος 
που τριγυρίζει την ταράτσα και το απόλυσε κάτω, στο κενό.

Το πελώριο δοκάρι, σ’ αυτό το πέσιμό του των πενήντα 
μέτρων, γρατσουνίζοντας τον τοίχο, σπάζοντας τα γλυπτά, πε-
ριστράφηκε πολλές φορές σαν φτερό ανεμόμυλου που θα ξε-
πετιόταν μονάχο του στο διάστημα. Τέλος, άγγιξε το έδαφος. 
Υψώθηκε τότε εκείνη η κραυγή φρίκης· και το μαύρο πάτερο, 
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καθώς ανατινασσόταν στο λιθόστρωτο, έμοιαζε με φίδι που 
πηδάει.

Ο Κουασιμόδος είδε τότε τους αλήτες να σκορπίζουν με το 
πέσιμο του μαδεριού, όπως η στάχτη με το φύσημα ενός παι-
διού. Επωφελήθηκε απ’ την τρομάρα τους. Ενώ αυτοί στύλωναν 
ένα βλέμμα όλο δεισιδαιμονία στο χοντρόξυλο που έπεσε απ’ 
τον ουρανό και στράβωναν τους πέτρινους αγίους του πυλώνα 
με βολές από σαΐτες και σκάγια, ο Κουασιμόδος σώριαζε αμί-
λητος σοβάδες, πέτρες, αγκωνάρια, ακόμα και τα σακούλια με 
τα εργαλεία των μαστόρων, στο χείλος του κιγκλιδώματος απ’ 
όπου είχε τιναχτεί το δοκάρι.

Και μόλις εκείνοι βάλθηκαν να χτυπούν την κεντρική πύλη, 
άρχισαν να πέφτουν βροχή τα κοτρόνια, έτσι που τους φάνηκε 
πως η εκκλησία γκρεμιζόταν από μόνη της απάνω τους.

Όποιος έβλεπε τον Κουασιμόδο εκείνη τη στιγμή, θα τρόμα-
ζε. Εκτός απ’ τα βλήματα που είχε σωριάσει στην άκρη απ’ το 
κιγκλίδωμα, είχε στοιβάξει ένα σωρό πέτρες και στην ταράτσα. 
Μόλις εξαντλήθηκαν τα λιθάρια τα σωρευμένα στο εξωτερικό 
χείλος, άρχισε να παίρνει απ’ τον μέσα σωρό.

Έσκυβε, σηκωνόταν, ξανάσκυβε, ξανασηκωνόταν, με μια κα-
ταπληκτική δραστηριότητα. Το χοντρό του κακόπλαστο κεφάλι 
χαμήλωνε πάνω απ’ τα κάγκελα και μια πελώρια πέτρα έπεφτε, 
έπειτα άλλη κι άλλη. Από καιρό σε καιρό παρακολουθούσε με το 
βλέμμα του καμιά πελεκητή πέτρα, κι όταν σκότωνε άνθρωπο, 
έκανε: Μμμ!

Ωστόσο οι αλήτες δεν απογοητεύονταν. Παραπάνω από εί-
κοσι φορές η ατάραχη πόρτα, που λυσσούσαν απάνω της, είχε 
τρανταχτεί απ’ το χτύπημα του δρύινου κριού, που το βάρος του 
πολλαπλασιαζόταν απ’ τη δύναμη εκατό αντρών. Οι προεξοχές 
έτριζαν, τα σκαλίσματα πετιόνταν στον αέρα, οι ρεζέδες με κάθε 
δόνηση τινάζονταν απάνω στους αρμούς τους, οι σανίδες ξεχαρ-
βαλώνονταν, τα ξύλα έπεφταν σαν κοπανιστή σκόνη ανάμεσα 
στις σιδερένιες διακλαδώσεις. Ευτυχώς για τον Κουασιμόδο, η 
πόρτα είχε πιο πολύ σίδερο παρά ξύλο.

Ένιωθε μολαταύτα πως η μεγάλη πόρτα κλονιζότανε. Αν και 
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δεν άκουγε, κάθε πλήγμα του πολιορκητικού κριού αντιδονούσε 
ταυτόχρονα μες τα κουφώματα της εκκλησίας και μες στα σω-
θικά του. Έβλεπε από κει ψηλά τους αλήτες, γεμάτους θρίαμβο 
και μένος, να δείχνουν τη γροθιά τους στη σκοτεινή πρόσοψη 
της εκκλησίας και ζήλευε, για την τσιγγάνα και για τον εαυτό 
του, τις φτερωτές κουκουβάγιες που πετούσαν φτεροκοπώντας 
απάνω απ’ το κεφάλι του.

Οι πέτρες που έριχνε βροχή δεν έφταναν ν’ αναχαιτίσουν 
τους επιτιθέμενους.

Εκείνη τη στιγμή της αγωνίας, παρατήρησε, λίγο χαμηλότερα 
απ’ το κιγκλίδωμα απ’ όπου έκανε λιώμα τους αλήτες, δυο μα-
κρουλά πέτρινα λούκια που χύνονταν ίσα πάνω απ’ την κεντρική 
πύλη. Το εσωτερικό στόμιο αυτών των λουκιών άρχιζε απ’ το 
λιθόστρωτο της ταράτσας. Μια ιδέα τού ήρθε.

Έτρεξε να φέρει ένα δεμάτι ξύλα απ’ την παλιοκάμαρα όπου 
έμενε σαν κωδωνοκρούστης, έβαλε απάνω στα ξύλα κάμποσες 
αγκαλιές τάβλες και διπλωμένα φύλλα μολυβιού, πολεμοφόδια 
που δεν τα είχε χρησιμοποιήσει ακόμα, και αφού τοποθέτησε 
αυτόν τον σωρό μπρος στο άνοιγμα των δυο λουκιών, του έβαλε 
φωτιά με το φανάρι του.

Σ’ αυτό το διάστημα, επειδή έπαψαν να πέφτουν πέτρες, οι 
αλήτες είχαν πάψει να κοιτάζουν ψηλά. Όλοι οι κλεφταράδες, 
λαχανιασμένοι σαν λαγωνικά που περισφίγγουν τον αγριόχοιρο 
στη φωλιά του, συνωθούνταν με φασαρία γύρω στη μεγάλη 
πόρτα, παραμορφωμένη απ’ τον πολιορκητικό κριό, αλλά όρθια 
ακόμα. Περίμεναν με φρικίαση το μεγάλο χτύπημα, το χτύπημα 
που θα την ξεκοίλιαζε.

Κοίταζαν ποιος να ζυγώσει περισσότερο για να μπορέσει 
να χιμήξει απ’ τους πρώτους, όταν θ’ άνοιγε, μέσα σ’ αυτή την 
πάμπλουτη μητρόπολη, απέραντη παρακαταθήκη, όπου είχαν 
σωρευτεί θησαυροί τριών αιώνων. Θύμιζαν ο ένας στον άλλο, με 
γρυλίσματα χαράς και απληστίας, τους πανώριους ασημένιους 
σταυρούς, τους όμορφους χρυσοΰφαντους δεσποτικούς μανδύες, 
τις θαυμαστές λάρνακες από επίχρυσο ασήμι, τη μεγάλη πολυ-
τέλεια της χορωδίας, τις περίλαμπρες απεικονίσεις εορτών, τα 
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Χριστούγεννα που φεγγοβολούσαν από πυρσούς, τις Λαμπρές 
που λαμποκοπούσαν από ήλιο, όλ’ αυτά τα εξαίσια μεγαλεία, 
όπου λειψανοθήκες, πολυέλαιοι, αρτοφόρια, σκηνώματα, δισκο-
πότηρα, κάλυπταν τις άγιες τράπεζες μ’ ένα επίστρωμα από 
χρυσάφι και διαμαντικά.

Βέβαια, εκείνη τη στιγμή, διακοναραίοι κι ανήμποροι, πρωτο-
παλίκαρα και παρακεντέδες, είχαν πολύ λιγότερο στον νου τους 
την απελευθέρωση της τσιγγάνας και πιότερο την απογύμνωση 
της Παναγίας. Θα μπορούσαμε κιόλας να πιστέψουμε, πως για 
ένα πλήθος απ’ αυτούς, η Εσμεράλδα δεν αποτελούσε παρά μια 
αφορμή, αν οι κλέφτες είχαν ανάγκη από κάτι τέτοιο.

Άξαφνα, τη στιγμή που συγκεντρώθηκαν για μια τελευταία 
προσπάθεια γύρω απ’ τον πολιορκητικό κριό, κρατώντας καθέ-
νας την ανάσα και ακινητώντας τους μυώνες, για να μαζέψουν 
όλη τους τη δύναμη στο τελικό χτύπημα, υψώθηκε ανάμεσά 
τους ένα ρέκασμα, πιο τρομαχτικό κι από κείνο που αντήχησε 
κι έσβησε κάτω απ’ το δοκάρι. Όσοι δεν φώναζαν, όσοι ζούσαν 
ακόμα, κοίταξαν.

Δυο αυλακιές λιωμένου μολυβιού κυλούσαν απ’ το ύψος 
της οικοδομής, στο πυκνότερο μέρος της κοσμοσυρροής. Η αν-
θρωποθάλασσα αυτή είχε κατακαθίσει κάτω απ’ το ζεματιστό 
μέταλλο που σχημάτισε, στα σημεία όπου έπεσε, δυο μαύρες κι 
αχνιστές τρύπες μες στο πλήθος, όπως θα ’κανε το ζεστό νερό 
μες στο χιόνι. Έβλεπε κανείς εκεί να σπαρταρούν ετοιμοθάνατοι, 
μισοκαμένοι, ουρλιάζοντας από τον πόνο.

Γύρω απ’ αυτές τις δυο κύριες αυλακιές, αιωρούνταν σταγό-
νες απ’ αυτήν τη φρικαλέα βροχή που ράντιζε τους επιτιθέμε-
νους και χώνονταν στα κεφάλια τους, σαν αναμμένα τρυπάνια. 
Ήταν μια βαριά φωτιά που τρυπούσε αυτούς τους ταλαίπωρους.

Το σκούξιμό τους ήταν φοβερό. Το ’βαλαν στα πόδια πατείς 
με πατώ σε, ρίχνοντας το δοκάρι απάνω στα κουφάρια, οι πιο 
τολμηροί αντάμα με τους πιο δειλούς, και το προαύλιο άδειασε 
για δεύτερη φορά.

Τα μάτια ολουνών υψώθηκαν τότε ψηλά, στην εκκλησία. 
Εκείνο που έβλεπαν εκεί ήταν αφάνταστο. Στην κορφή της 
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ψηλότερης στοάς, πιο πάνω κι από τον κεντρικό φεγγίτη, μια 
μεγάλη φλόγα ανέβαινε με στρόβιλους από σπίθες ανάμεσα 
στα δυο καμπαναριά, μια μεγάλη φλόγα ασυγκράτητη και ξε-
φρενιασμένη, που κάθε τόσο ο αέρας παράσερνε ένα ξέφτι της 
μες στον καπνό.

Κάτω απ’ αυτήν τη φλόγα, κάτω απ’ το σκοτεινό κιγκλίδωμα, 
με τ’ ανοίγματά του που λαμποκοπούσαν, δυο λούκια με στόμα-
τα τεράτων ξερνούσαν ασταμάτητα αυτήν την πυρωμένη βροχή, 
που ξέχυνε τον ασημόχρωμο κρουνό της απάνω στο σκοτάδι της 
χαμηλότερης μπροστινής πλευράς. Όσο ζύγωναν στο έδαφος, οι 
δυο αυλακιές του λιωμένου μολυβιού πλάταιναν σαν πίδακες, 
σαν το νερό που ξεπηδάει απ’ τις τρύπες του σιντριβανιού.

Κάτω απ’ τη φλόγα, οι τεράστιοι πύργοι, που καθένας τους 
πρόβαλε δυο όψεις τραχιές και απότομες, τη μια κατάμαυρη, την 
άλλη κατακόκκινη, φαίνονταν ακόμα μεγαλύτεροι με το πελώριο 
μάκρος της σκιάς που έριχναν ίσαμε τα ουράνια. Τ’ αμέτρητα 
ανάγλυφά τους, παραστάσεις δαιμόνων και δρακόντων, έπαιρ-
ναν μια πένθιμη όψη. Το ταραγμένο φέγγισμα της φλόγας τα 
’δειχνε να σαλεύουνε στο μάτι.

Υπήρχαν εκεί θεριόφιδα που έμοιαζαν σαν να γελούσαν, στό-
μια λουκιών που θαρρούσες πως τ’ άκουγες ν’ αλυχτούν, σαλα-
μάντρες που φυσούσαν στη φωτιά, στοιχειά που ρουθούνιζαν 
στον καπνό. Κι ανάμεσα σ’ αυτά τα τέρατα, που τα ξύπνησε 
έτσι απ’ τον πέτρινο ύπνο τους η φλόγα κι ο θόρυβος, βρισκόταν 
κι ένα που βάδιζε και που το ’βλεπαν από καιρό σε καιρό να 
διαβαίνει μπρος απ’ την αναμμένη φωτιά, όπως μια νυχτερίδα 
μπρος από ένα ξυγκοκέρι.

Οπωσδήποτε αυτός ο παράξενος φάρος θα ξύπνησε μακριά 
τους ξυλοκόπους των λόφων της Μπισέτρ τρομαγμένους, καθώς 
θα έβλεπαν να ταλαντεύεται πάνω στα ρείκια τους η γιγάντια 
σκιά των πύργων της Παναγίας.

Ακολούθησε μια τρομαγμένη σιωπή ανάμεσα στους αλήτες. 
Δεν ακούγονταν παρά οι κραυγές πανικού των κλεισμένων στο 
μοναστήρι καλόγερων, πιο ανήσυχων από άλογα σε στάβλο που 
έπιασε φωτιά, ο λαθραίος κρότος των παράθυρων που άνοιγαν 
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γρήγορα κι έκλειναν πιο γρήγορα, η εσωτερική αναστάτωση 
των σπιτιών και του νοσοκομείου, ο άνεμος που φυσούσε στη 
φλόγα, ο ύστατος ρόχθος των ετοιμοθάνατων και το αδιάκοπο 
κροτάλισμα της μολυβένιας βροχής απάνω στο λιθόστρωτο.

Στο μεταξύ, οι κυριότεροι αλήτες είχαν αποσυρθεί κάτω απ’ 
την αυλόπορτα της κατοικίας Γκοντελωριέ και κάνανε σύσκεψη. 
Ο ρήγας της Αιγύπτου, καθισμένος σ’ ένα οδόσημο, κοίταζε με 
θρησκευτικό δέος τη φαντασμαγορική φωτιά που φεγγοβολούσε 
σε ύψος διακοσίων ποδών. Ο Κλοπέν Τρουιφού δάγκωνε τις 
χοντρές γροθιές του με λύσσα.

— Αδύνατο να μπούμε! έλεγε ανάμεσα στα δόντια του.
— Μια παλιά εκκλησία μαγεμένη! μουρμούριζε ο γερο-τσιγ-

γάνος Ματθίας Ουγκαντί Σπικαλί.
— Μα τα μουστάκια του πάπα! έλεγε ο ψαρομάλλης τυχο-

διώκτης που είχε κάμει στρατιώτης. Τα λούκια αυτής της εκκλη-
σίας τινάζουν περισσότερο καυτό μολύβι απ’ τις πολεμίστρες 
του Λεκτούρ.

— Βλέπετε αυτόν τον δαίμονα που περνάει και ξαναπερνάει 
μπρος στη φωτιά; αναφώνησε ο ρήγας της Αιγύπτου.

— Πανάθεμά τον! είπε ο Κλοπέν. Είναι ο καταραμένος κω-
δωνοκρούστης, ο Κουασιμόδος.

Ο γερο-τσιγγάνος κουνούσε το κεφάλι του.
— Εγώ σάς λέω πως είναι το πνεύμα Σαμπνάκ, ο τρανός 

μαρκήσιος, ο δαίμονας των οχυρών. Έχει μορφή οπλισμένου 
στρατιώτη και κεφάλι λιονταριού. Μερικές φορές καβαλικεύει 
ένα πανάσχημο άλογο. Κάνει τους ανθρώπους πέτρες και μ’ 
αυτές χτίζει τους πύργους του. Έχει στις προσταγές του πενήντα 
λεγεώνες. Αυτός είναι. Τον γνωρίζω. Μερικές φορές φοράει ένα 
όμορφο χρυσοκέντητο αντερί σαν των Τούρκων.

— Πού είναι ο Αστέρης απ’ το Παλιάμπελο; ρώτησε ο Κλο-
πέν.

— Σκοτώθηκε! απάντησε μια αλήτισσα.
Ο Αντρύ ο Κόκκινος γελούσε σαν αποβλακωμένος:
— Η Κυρά Παναγιά έβαλε σε δουλειά το νοσοκομείο! έλεγε.
— Δεν υπάρχει, λοιπόν, κανένας τρόπος να γκρεμίσουμε 
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αυτήν την πόρτα; φώναξε ο βασιλιάς της Θούνης χτυπώντας το 
πόδι του χάμου.

Ο δούκας της Αιγύπτου τού έδειξε περίλυπα τις δυο αυ-
λακιές του καυτού μολυβιού, που δεν έπαυαν να χαράζουν τη 
μαύρη πρόσοψη, σαν δυο μακριά ρυάκια που φωσφόριζαν.

— Κι άλλες εκκλησίες υπερασπίστηκαν έτσι μόνες τους τον 
εαυτό τους, παρατήρησε αναστενάζοντας. Η Αγιά Σοφιά, στην 
Κωνσταντινούπολη, εδώ και σαράντα χρόνια, έριξε τρεις φορές 
χάμου το μισοφέγγαρο του Μωχαμέτ κουνώντας τους τρούλους 
της, πά’ να πει στα κεφάλια της. Ο Γουλιέλμος ο Παρισινός, που 
έχτισε τούτην εδώ, ήταν μάγος.

— Πρέπει λοιπόν να το στρίψουμε σαν τίποτε κιοτήδες; έκαμε 
ο Κλοπέν. Ν’ αφήσουμε την αδελφή μας, που αυτοί οι λύκοι οι 
ρασοφορεμένοι θα την κρεμάσουν αύριο;

— Και το σκευοφυλάκιο που έχει τόσα καντάρια μάλαμα; 
πρόσθεσε ένας αλήτης που λυπούμαστε επειδή δεν ξέρουμε τ’ 
όνομά του.

— Του Μωχαμέτ τα γένια! βλαστήμησε ο Τρουιφού.
— Ας δοκιμάσουμε ακόμα μια φορά! ξαναείπε ένας άλλος 

αλήτης.
Ο Ματθίας Ουγκαντί κούνησε το κεφάλι του.
— Δεν μπορούμε να μπούμε απ’ την πόρτα. Πρέπει να βρού-

με το αδύνατο σημείο αυτής της γριάς μάγισσας. Μια τρύπα, 
μια κρυφή πόρτα, μια οποιαδήποτε χαραμάδα.

— Πού ’ν’ την όμως; είπε ο Κλοπέν. Εγώ πάω να ξαναδώ. 
Αλήθεια, πού βρίσκεται εκείνος ο φοιτητάκος ο Γιάννης ο σι-
δερόφραχτος;

— Φαίνεται πως σκοτώθηκε, αποκρίθηκε κάποιος. Δεν ακού-
γεται πια το γέλιο του.

Ο βασιλιάς της Θούνης μάζεψε τα φρύδια του:
— Κρίμα! Κάτω απ’ αυτά τα σιδερικά βρισκότανε μια ατρό-

μητη καρδιά. Κι ο λογιότατος Πέτρος Γκρεγκουάρ;
— Αρχηγέ Κλοπέν, είπε ο Αντρύ ο Κόκκινος, το ’σκασε αφό-

του ήμασταν ακόμα στη γέφυρα της Τράμπας.
Ο Κλοπέν χτύπησε το πόδι του χάμου:
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— Τη μασέλα του Θεού! Αυτός μάς σπρώχνει κατά δω κι 
ύστερα μας αφήνει στη μέση! Άναντρε πολυλογά, που θέλεις 
καπέλωμα με μια παντόφλα!

— Αρχηγέ Κλοπέν, είπε ο Αντρύ ο Κόκκινος που κοίταζε προς 
την οδό Προαυλίου. Να τος ο φοιτητάκος.

— Δόξα να ’χει ο Γεραμπής! είπε ο Κλοπέν. Μα τι διάολο 
σέρνει από πίσω του;

Ήταν πραγματικά ο Γιάννης, που έτρεχε όσο πιο γρήγορα 
του επέτρεπε η βαριά ιπποτική πανοπλία του, καθώς και μια 
μακριά σκάλα που την έσερνε γενναία στο λιθόστρωτο, πιο 
φορτωμένος από ένα μυρμήγκι που τραβάει ένα άχερο είκοσι 
φορές μακρύτερο από το μπόι του.

— Νίκη! Θρίαμβος! φώναζε ο φοιτητής. Να η σκάλα των εκ-
φορτωτών, απ’ τον μόλο του Σαιν Χαντρύ!

Ο Κλοπέν πήγε κοντά του.
— Παιδί! Τι σκοπεύεις να κάμεις, μα τα σταυροκάντηλα, μ’ 

αυτή τη σκάλα;
— Την κρατώ πια, είπε ο Γιάννης κοντανασαίνοντας. Ήξερα 

πού ήταν βαλμένη. Στο υπόστεγο του σπιτιού του υπολοχαγού. 
Εκεί είναι μια γνωστή μου κοπέλα, που με βρίσκει ωραίο σαν 
τον Άδωνη. Επωφελήθηκα να της πάρω τη σκάλα, και τώρα 
κρατώ τη σκάλα, μα τη Λαμπρή του Μωχαμέτ! Η καημένη βγήκε 
να μου ανοίξει με το πουκάμισό της.

— Καλά, μα τι θα την κάμεις αυτή τη σκάλα; είπε ο Κλοπέν.
Ο Γιάννης τον κοίταξε μ’ ένα ύφος πανούργο και καπάτσο, 

ενώ τα δάχτυλά του άρχισαν να τρίζουν σαν καστανιέτες. Ήταν 
άφθαστος εκείνη τη στιγμή. Στο κεφάλι του φορούσε μια απ’ 
τις κατάφορτες κάσκες του δέκατου πέμπτου αιώνα, που τρό-
μαζαν τον εχθρό με τα σαν σκιάχτρα λοφία τους. Η δική του 
είχε δέκα σιδερένιες τσιμπίδες, έτσι που ο Γιάννης μπορούσε να 
διεκδικήσει το φοβερό επίθετο «δεκέμβολος»6 απ’ το ομηρικό 
πλοίο του Νέστορα.

— Τι να την κάμω, λέει, σεβάσμιε βασιλιά της Θούνης; Βλέπεις 

6. Δεκέμβολος: με δέκα έμβολα. Ελληνική η λέξη στο γαλλικό κείμενο.
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αυτά τ’ αραδιασμένα αγάλματα που μοιάζουν με βλακόμουτρα, 
εκεί πέρα, πάνω απ’ τους τρεις πυλώνες;

— Ναι. Λοιπόν;
— Είναι η στοά των βασιλέων της Γαλλίας.
— Και τι με νοιάζει εμένα; είπε ο Κλοπέν.
— Περίμενε πρώτα. Στην άκρη αυτής της στοάς είναι μια 

πόρτα που κλείνει πάντα, μ’ έναν απλό σύρτη. Ανεβαίνω λοιπόν 
εκεί με τη σκάλα και βρίσκομαι μες στην εκκλησία.

— Παιδί, άσε ν’ ανέβω πρώτος εγώ.
— Όχι φίλε. Η σκάλα είναι δική μου. Εσύ θά ’ρθεις δεύτερος.
— Α, που να σε πνίξει ο Βελζεβούλ! είπε ο δύστροπος Κλο-

πέν. Δε θέλω να ’ναι άλλος πιο μπρος από μένα.
— Τότε βρες κι εσύ μια σκάλα, Κλοπέν!
Ο Γιάννης άρχισε να τρέχει στην πλατεία σέρνοντας τη σκάλα 

και φωνάζοντας:
— Κοντά μου, λεβέντες!
Σε λίγες στιγμές η σκάλα υψώθηκε και στηρίχτηκε στο πέτρι-

νο κιγκλίδωμα της χαμηλότερης στοάς, απάνω από έναν πλάγιο 
πυλώνα. Το πλήθος των αλητών με δυνατές επευφημίες στοι-
βάχθηκε από κάτω για ν’ ανέβει. Αλλά ο Γιάννης αξίωσε το 
προνόμιό του και πάτησε πρώτος τα σκαλιά.

Το ύψος ήταν αρκετό. Η στοά των βασιλέων της Γαλλίας 
σήμερα βρίσκεται σε ύψος περίπου είκοσι μέτρων απ’ το λι-
θόστρωτο. Τα έντεκα πέτρινα σκαλοπάτια την ανύψωναν ακό-
μα περισσότερο. Ο Γιάννης ανέβαινε αργά, γιατί τον εμπόδιζε 
αρκετά η βαριά αρματωσιά του, κρατώντας με το ένα χέρι τη 
σκάλα και με τ’ άλλο το δοξάρι του.

Όταν έφτασε στη μέση της σκάλας, έριξε μελαγχολικό βλέμμα 
στους άμοιρους σκοτωμένους αλήτες που σκέπαζαν την είσοδο.

— Αλίμονο! είπε. Να ένας σωρός κουφάρια που τους άξιζε 
η πέμπτη ραψωδία της Ιλιάδας.7

Κι εξακολούθησε το ανέβασμα. Οι αλήτες έρχονταν από πίσω 
του. Ήταν ένας σε κάθε σκαλοπάτι της σκάλας. Βλέποντας 

7. Όπου ο Όμηρος διηγιέται τα φονικά κατορθώματα του Διομήδη.
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κανείς αυτή τη σειρά από σιδερόφραχτες πλάτες να κυματίζουν 
στα σκοτεινά, θα ’λεγε πως ήταν ένα φίδι με ατσάλινα λέπια, 
που ορθώνονταν ενάντια στην εκκλησία. Την παραίσθηση αυτή 
τη συμπλήρωνε ο Γιάννης, που αντιπροσώπευε το κεφάλι του 
φιδιού και σφύριζε.

Τέλος, ο σπουδαστής έφτασε στον εξώστη της στοάς και τον 
πήδηξε αρκετά σβέλτα, κάτω απ’ τα χειροκροτήματα όλης της 
αληταρίας. Κυρίαρχος έτσι του κάστρου, έβγαλε μια χαρούμενη 
κραυγή, αλλά σταμάτησε άξαφνα μαρμαρωμένος. Πίσω από 
ένα άγαλμα βασιλικό, είχε διακρίνει τον Κουασιμόδο, κρυμμένο 
μέσα στο σκοτάδι.

Πριν προφτάσει να πατήσει στη στοά δεύτερος απ’ τους 
πολιορκητές, ο καμπούρης πήδηξε στην κορυφή της σκάλας, 
άρπαξε χωρίς να πει λέξη την άκρη των δυο μακριναριών της 
με τα δυνατά του χέρια, τ’ ανασήκωσε, τ’ απομάκρυνε απ’ 
τον τοίχο, ταλάντευσε για μια στιγμή, ανάμεσα σε ξεφωνητά 
αγωνίας, τη μακριά σκάλα τη φορτωμένη με αλήτες από πάνω 
ίσαμε κάτω, και μονομιάς, με υπεράνθρωπη δύναμη, ξετίναξε 
αυτό το ανθρώπινο τσαμπί στην πλατεία.

Ήταν μια στιγμή που κι οι πιο αποφασιστικοί σπαρταρίσανε. 
Η σκάλα ριγμένη προς τα πίσω, έμεινε για ένα δευτερόλεπτο 
ίσια και όρθια και φάνηκε να κλονίζεται. Έπειτα κουνήθηκε 
και ξαφνικά, διαγράφοντας ένα τρομαχτικό τόξο κύκλου, σω-
ριάστηκε στο λιθόστρωτο μαζί με το φορτίο των κακοποιών, 
γρηγορότερα από μια κινητή γέφυρα πύργου που συντρίβονται 
οι αλυσίδες της. Αντήχησε τότε ένα απέραντο αναθεμάτισμα κι 
έπειτα έσβησαν όλα, ενώ μερικοί δύστυχοι ακρωτηριασμένοι 
αποτραβιόντουσαν έντρομοι κάτω απ’ τη σωρεία των νεκρών.

Μια βουή πόνου και οργής διαδέχτηκε τις αρχικές κραυγές 
θριάμβου ανάμεσα στους πολιορκητές. Ο Κουασιμόδος κοίταζε 
με απάθεια, με τους αγκώνες του στηριγμένους στα κάγκελα. 
Έμοιαζε με δασύμαλλο γερο-βασιλιά στο παράθυρό του.

Ο Γιάννης Φρόλλος, αυτός βρισκόταν σε κρίσιμη θέση. Ήταν 
μες στη στοά με τον τρομερό κωδωνοκρούστη, ολομόναχος, χω-
ρισμένος απ’ τους συντρόφους του από έναν κάθετο τοίχο είκοσι 
πέντε μέτρων.
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Ενώ ο Κουασιμόδος έριχνε τη σκάλα, ο σπουδαστής έτρεξε 
στην κρυφή πόρτα που τη νόμιζε ανοιχτή. Καθόλου όμως. Ο 
κουφός, μπαίνοντας στη στοά, την είχε κλείσει πίσω του.

Τότε ο Γιάννης κρύφτηκε πίσω από έναν πέτρινο βασιλιά, μη 
τολμώντας ν’ ανασάνει και στυλώνοντας απάνω στον τερατώδη 
καμπούρη μια περίφοβη όψη, σαν ένας που έχοντας σχετικά 
με τη γυναίκα ενός φύλακα θηριοτροφείου, πάει μια βραδιά 
σ’ ερωτική συνάντηση μαζί της και λαθεύοντας στον τοίχο, στο 
σκαρφάλωμά του, βρίσκεται στα καλά καθούμενα αντιμέτωπος 
μιας λευκής αρκούδας.

Τις πρώτες στιγμές ο κουφός δεν τον πήρε είδηση. Αλλά 
γύρισε τέλος το κεφάλι και τινάχτηκε απότομα. Είχε διακρίνει 
τον φοιτητή.

Ο Γιάννης ετοιμάστηκε για μια σκληρή σύγκρουση, αλλά 
ο κουφός έμεινε ακίνητος. Ήταν μονάχα γυρισμένος προς τον 
φοιτητή και τον κοίταζε.

— Χο, χο! έκαμε ο Γιάννης. Τι με κοιτάς έτσι μ’ αυτό τ’ 
αλλήθωρο και χολιασμένο βλέμμα;

Και λέγοντας έτσι ο νεαρός μάγκας ετοίμαζε μουλωχτά το 
δοξάρι του.

— Κουασιμόδο! φώναξε. Θα σου αλλάξω το παρατσούκλι. 
Θα σε λέω Κύκλωπα.

Έριξε κιόλας. Το φτερωτό βέλος έτριξε και πήγε να καρφω-
θεί στο αριστερό μπράτσο του καμπούρη. Ο Κουασιμόδος δεν 
ταράχτηκε περισσότερο απ’ όσο ο βασιλιάς Φαραμόνδος για μια 
γρατσουνιά του. Άπλωσε το χέρι στη σαΐτα, την έβγαλε απ’ το 
μπράτσο και την έσπασε ήσυχα πάνω στο χοντρό γόνατό του. 
Έπειτα άφησε να πέσουν μάλλον, παρά πέταξε καταγής, τα 
δυο της κομμάτια.

Αλλά ο Γιάννης δεν πρόφτασε να ρίξει για δεύτερη φορά. 
Αφού έσπασε το βέλος, ο Κουασιμόδος ξεφύσηξε με θόρυβο, 
πήδηξε σαν ακρίδα και χίμηξε στον φοιτητή, που η πανοπλία 
του κόλλησε μ’ ορμή απάνω στον τοίχο.

Τότε, μες σ’ εκείνο το μισόφωτο όπου κυμάτιζε το φέγγος 
απ’ τις δάδες, είδαν ένα πράγμα τρομερό.
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Ο Κουασιμόδος είχε αδράξει με το αριστερό χέρι τα δυο 
μπράτσα του Γιάννη, που δεν αντιστεκόταν, αφού έβλεπε πόσο 
ήταν ανώφελο. Ο κουφός με το δεξί τού αποσπούσε σιωπηλά, 
με μια απαίσια βραδύτητα, όλα τα εξαρτήματα της πανοπλίας 
του: το σπαθί, τις μαχαίρες, το κράνος, τον θώρακα, τα σιδε-
ρένια μανίκια. Λες κι ήταν ένας πίθηκος που ξεφλούδιζε ένα 
ινδοκάρυδο. Ο Κουασιμόδος πετούσε στα πόδια του, φύλλο με 
φύλλο, το μετάλλινο περίβλημα του φοιτητή.

Όταν ο φοιτητής είδε τον εαυτό του ξαρματωμένο, ξεντυμένο, 
αδύναμο και γυμνό μες σ’ εκείνα τα τρομερά χέρια, δεν επιχεί-
ρησε να μιλήσει στον κουφό, αλλά άρχισε να του γελάει κατά-
μουτρα μ’ αναίδεια και να τραγουδάει με την ατάραχη αφρο-
ντισιά των δεκάξι του χρόνων, το λαϊκό τραγούδι της εποχής:

Ήταν πλουσιοντυμένη
η πόλη του Καμπραί.
Κι ο Μαραφίνος μπαίνει,
τη ρίξαμε, μωρέ!...

Δεν προχώρησε άλλο. Είδαν τον Κουασιμόδο, ορθό στο περι-
τείχισμα της στοάς, να κρατάει με το ένα του χέρι τον σπουδα-
στή απ’ τα πόδια στριφογυρνώντας τον απάνω απ’ το βάραθρο 
σαν σφεντόνα. Έπειτα ακούστηκε ένας κρότος σαν από κοκα-
λένιο κουτί που σπάει απάνω σε τοίχο και είδαν να κατρακυλά 
κάτι, που σταμάτησε στο ένα τρίτο της κατρακύλας του, σε μια 
προεξοχή του κτιρίου.

Ήταν ένα σώμα που έμεινε πιασμένο από κει, διπλωμένο στα 
δυο, με σπασμένη τη μέση. Και το κρανίο. Μια κραυγή φρίκης 
υψώθηκε απ’ τους αλήτες.

— Εκδίκηση! φώναξε ο Κλοπέν.
— Γιούρα! απάντησε το πλήθος.
— Έφοδος! Έφοδος!
Αντήχησε ένα απέραντο ούρλιασμα, όπου ανακατεύονταν 

όλες οι γλώσσες, όλα τα βιώματα, όλοι οι τόνοι. Ο θάνατος του 
άμοιρου σπουδαστή προκάλεσε μια μανιακή έξαψη στον όχλο. 
Τους έπιασε η ντροπή κι ο θυμός που είχαν κρατηθεί τόσες 
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ώρες άπρακτοι, μπροστά σε μια εκκλησία από έναν καμπούρη.
Απάνω στη λύσσα τους βρήκαν σκάλες, πολλαπλασίασαν τις 

δάδες, και σε λίγα λεπτά ο Κουασιμόδος είδε αλαλιασμένος 
αυτήν την τρομερή μυρμηγκιά να κάνει γιουρούσι, από παντού, 
στην Παναγία των Παρισίων. Όσοι δεν είχαν σκάλες βαστούσαν 
σκοινιά με κόμπους, κι όσοι δεν είχαν σκοινιά σκαρφάλωναν 
απάνω στ’ ανάγλυφα. Κρεμιόταν ο ένας απ’ τα κουρέλια του 
άλλου.

Κανένας τρόπος για ν’ αντισταθεί κανείς σ’ αυτήν τη φουσκο-
θαλασσιά από αγριεμένες φάτσες. Η μανία έκανε τις ανήμερες 
φιγούρες να γυαλίζουν. Τα χωματόχρωμα μέτωπά τους έσταζαν 
ιδρώτα. Τα μάτια τους άστραφταν. Όλοι αυτοί οι μορφασμοί, 
όλες αυτές οι ασχήμιες, περίζωναν τον Κουασιμόδο.

Λες και κάποια άλλη εκκλησία είχε στείλει, για να επιτεθούν 
στην Παναγία, τις γοργόνες της, τους μολοσσούς της, τις δρά-
καινές της, τους δαίμονές της, τα πιο φανταστικά σκαλίσματα. 
Ήταν σαν μια ζώνη από ζωντανά τέρατα πάνω στα πέτρινα 
τέρατα της πρόσοψης.

Στο μεταξύ, η πλατεία ήταν φωταγωγημένη από χίλιες δά-
δες. Αυτή η ανάστατη σκηνή, η θαμμένη ως τότε στη σκοτεινιά, 
πλημμύρισε άξαφνα από φως. Το προαύλιο λαμποκοπούσε κι 
έριχνε ένα αντιφέγγισμα στα ουράνια.

Η φωτιά η αναμμένη στην ψηλή ταράτσα έλαμπε και φώτιζε 
από μακριά την πόλη. Η πελώρια σιλουέτα των δυο πύργων, 
που πρόβαλε από μακριά πάνω από τις στέγες του Παρισιού, 
σχημάτισε μες σ’ αυτήν τη λάμψη τη φαρδιά σκοτεινή γλυφή. Η 
πολιτεία φαινόταν αναταραγμένη. Μακρινές κωδωνοκρουσίες 
αχολογούσανε.

Οι αλήτες ούρλιαζαν, λαχάνιαζαν, βλαστημούσαν, ανέβαιναν. 
Κι ο Κουασιμόδος, ανίσχυρος μπροστά σε τόσους εχθρούς, τρέ-
μοντας για τη γυφτοπούλα, βλέποντας τις μανιασμένες φάτσες 
να ζυγώνουν όλο και πιο πολύ στη στοά του, δεν καρτερούσε 
πια παρά ένα θαύμα από τον ουρανό κι έστριβε τα μπράτσα 
του απ’ την απελπισία.



5
ΤΟ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟ ΟΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΥ 

Ο ΑΥΘΕΝΤΗΣ ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ

O αναγνωστησ ισωσ να μην ξεχασε, πως λίγο πριν διακρί-
νει το νυχτερινό τσούρμο των αλητών ο Κουασιμόδος, 
εποπτεύοντας το Παρίσι από το ύψος του πύργου του, 
δεν έβλεπε να λάμπει σ’ αυτό παρά μόνο ένα φως, 

που έδειχνε σαν άστρο, σ’ ένα τζάμι στο πιο απάνω πάτωμα 
μιας ψηλής και σκοτεινής οικοδομής, δίπλα στην πύλη του Αγίου 
Αντωνίου. Αυτή η οικοδομή ήταν η Βαστίλλη. Κι αυτό το άστρο 
ήταν το κερί του Λουδοβίκου 11ου.

Ο βασιλιάς Λουδοβίκος 11ος είχε δυο μέρες που βρισκόταν 
στο Παρίσι. Θ’ αναχωρούσε την παράλλη μέρα για το κάστρο 
του Μοντέλ-λε-Τουρ. Πάντα έκανε αραιές και σύντομες εμφανί-
σεις στην καλή του πόλη των Παρισίων, μη νιώθοντας γύρω του 
εκεί πολλές παγίδες, αγχόνες και σκωτσέζους τοξότες.

Εκείνη την ημέρα πήγε να μείνει στη Βαστίλλη. Το ευρύχωρο, 
πέντε τετραγωνικές οργιές, δωμάτιο που είχε στο Λούβρο, με το 
μεγάλο του τζάκι το φορτωμένο με δώδεκα μεγάλα ανάγλυφα 
ζώα και δεκατρείς τρανούς προφήτες, καθώς και το μεγάλο του 
κρεβάτι –έντεκα ποδών επί δώδεκα– πολύ λίγο τον ευχαριστού-
σαν. Χανόταν μέσα σ’ όλα εκείνα τα μεγαλεία. Αυτός ο καλός 
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αστός βασιλιάς προτιμούσε τη Βαστίλλη, με μια καμαρούλα 
κι ένα κρεβατάκι. Έπειτα, η Βαστίλλη ήταν πιο οχυρή απ’ το 
Λούβρο.

Η «καμαρούλα» που κρατούσε για τον εαυτό του ο βασιλιάς, 
μέσα στην περίφημη πολιτική φυλακή, ήταν κι αυτή αρκετά ευ-
ρύχωρη κι έπιανε το πιο απάνω πάτωμα ενός πυργίσκου, που 
περιλαμβανόταν μέσα στον καστρόπυργο. Ήταν ένα δωμάτιο 
στρογγυλού σχήματος, στρωμένο με ψάθες από γυαλιστερό άχε-
ρο, ταβανωμένο με δοκάρια που τα διακοσμούσαν κρινολούλου-
δα μ’ επίχρυσο καλάι, με μπογιατισμένο το μεταξύ τους διά-
στημα, κι επενδυμένο με πλούσια ξυλεία διάσπαρτη με ρόδακες 
από άσπρο καλάι και μπογιατισμένη με ωραίο γαλανοπράσινο 
χρώμα, καμωμένο από χρυσοβαφή κι από ελαφρό λουλάκι.

Είχε μονάχα ένα παράθυρο, μια μακρουλή αψίδα φραγμένη 
με μπρούντζινα σύρματα και σιδεριές, που τη σκοτείνιαζαν όμως 
ωραία χρωματιστά γυαλιά με το οικόσημο του βασιλιά και της 
βασίλισσας, που το πλαίσιό τους στοίχιζε είκοσι δυο σολδιά.

Είχε μονάχα μια είσοδο, μια πόρτα νεότερου ρυθμού, με 
καμάρα, διακοσμημένη από μέσα μ’ ένα κεντητό παραπέτασμα 
κι απέξω μ’ ένα ξύλινο ιρλανδικό πρόστοο, απ’ τα ανάλαφρα 
εκείνα κατασκευάσματα λεπτουργικής με το περίεργο δούλεμά 
τους που έβλεπε κανείς άφθονα ακόμα σε παλιές κατοικίες, εδώ 
κι εκατόν πενήντα χρόνια. «Αν και ασχημίζουν τον τόπο και τον 
πιάνουν άδικα –λέει ο Σωβάλ μ’ απελπισία– οι γερόντοι μας, 
ωστόσο, δε θέλουν καθόλου να τα ξεφορτωθούν και τα διατη-
ρούν στο πείσμα του καθενός».

Μέσα σ’ αυτό το δωμάτιο δεν βρισκόταν τίποτε απ’ όσα 
αποτελούν την επίπλωση των συνηθισμένων διαμερισμάτων, 
ούτε πολυθρόνες και στρίποδα, ούτε κοινά σκαμνιά σε σχήμα 
κασονιού και ωραία σκαμνιά που να βαστάζονται από στύλους 
και υποστηρίγματα, προς τέσσερα σολδιά το καθένα.

Δεν έβλεπες εκεί παρά μια κουνιστή πολυθρόνα, μ’ ακουμπι-
στήρια στα πλάγια –κάτι το εξαίσιο. Το ξύλο ήταν ζωγραφισμέ-
νο με τριαντάφυλλα σε κόκκινο φόντο, και το κάθισμα ήταν από 
ροδόχρωμο δέρμα της Κόρντοβας, διακοσμημένο με μακριούς 
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μεταξωτούς θύσανους και με πολλά χρυσά καρφιά. Η έλλειψη 
άλλης καρέκλας έδειχνε πως ένα μόνο πρόσωπο είχε δικαίωμα 
να μένει στο δωμάτιο.

Δίπλα στην πολυθρόνα και πολύ κοντά στο παράθυρο, βρι-
σκόταν ένα τραπέζι που το σκέπαζε ένα χαλί με απεικονίσεις 
πουλιών. Σ’ αυτό το τραπέζι υπήρχε ένα καλαμάρι, λεκιασμένο 
από μελάνι, κάμποσες περγαμηνές, κάμποσες πένες κι ένα κρο-
ντήρι από σκαλιστό ασήμι. Λίγο πιο πέρα ήταν ένα μαγκάλι, 
κι ένα χαμηλό κάθισμα για να γονατίζουν στις προσευχές, από 
βαθυκόκκινο βελούδο.

Τέλος, στο βάθρο, φαινόταν ένα απλό κρεβάτι από κίτρινο και 
ροδοκόκκινο δαμασκηνό ύφασμα, χωρίς τέλια και σιρίτια, με τα 
κρόσσια του όπως τύχει. Αυτό το κρεβάτι, περίφημο γιατί είχε 
φέρει ύπνο η αϋπνία στον Λουδοβίκο 11ο, μπορούσε κανείς να 
το αποθαυμάσει ακόμα εδώ και διακόσια χρόνια στο σπίτι ενός 
κρατικού συμβούλου, όπου το είχε δει η ηλικιωμένη κυρία Πιλού, 
περιώνυμη από το έργο «Κύρος» ως Αρικυδία ή Ζώσα Ηθική.

Τέτοιο ήταν το δωμάτιο που το αποκαλούσαν «ησυχαστή-
ριο όπου κάνει την προσευχή του ο αυθέντης Λουδοβίκος της 
Γαλλίας».

Τη στιγμή που μπάσαμε τον αναγνώστη μέσα σ’ αυτό, το 
ησυχαστήριο ήταν πολύ σκοτεινό. Η κωδωνοκρουσία για το 
σβήσιμο των φώτων είχε σημάνει από μια ώρα. Είχε νυχτώσει 
πια, και δεν υπήρχε παρά ένα τρεμουλιάρικο κερί, τοποθετημένο 
στο τραπέζι για να φωτίζει πέντε άτομα, που βρίσκονταν σε 
διαφορετικές θέσεις μέσα στο δωμάτιο.

Ο πρώτος, απάνω στον οποίο έπεφτε το φως, ήταν ένας 
άρχοντας ντυμένος μεγαλόπρεπα με ένα κοντοπαντέλονο, ένα 
εφαρμοστό απανωκόρμι με ασημένιες ραβδώσεις, κι έναν επεν-
δύτη με μανίκια χρυσοΰφαντα και με μαύρα σχέδια. Αυτή η 
περίλαμπρη φορεσιά, όπου τρεμόπαιζε το φως, φαινόταν σαν 
κρυσταλλωμένη απ’ τ’ αντίφεγγο σε όλες τις πτυχές της.

Ο άνθρωπος που τη φορούσε είχε κεντημένα στο στήθος με 
ζωηρά χρώματα τα οικόσημά του: ένα στήριγμα στέγης και λοξά 
σ’ αυτό ένα ζαρκάδι που διάβαινε. Ο θυρεός πλαισιωνόταν δεξιά 
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του μ’ ένα κλωνάρι ελιάς και αριστερά μ’ ένα κέρατο ζαρκα-
διού. Ο άνθρωπος αυτός φορούσε στη ζώνη του ένα εγχειρίδιο 
πολυτελείας, που η άλικη λαβή του ήταν σκαλιστή σε σχήμα 
κορυφής περικεφαλαίας και είχε απάνω απάνω ένα στέμμα 
κόμητος. Φαινόταν κακός, με αγέρωχο παρουσιαστικό και αλα-
ζονικό κεφάλι. Με το πρώτο βλέμμα έβλεπες στο πρόσωπό του 
την έπαρση, με το δεύτερο την πανουργία.

Στεκόταν ξεσκούφωτος, κρατώντας ένα μεγάλο κατεβατό, 
όρθιος πίσω απ’ την κουνιστή πολυθρόνα στην οποία καθόταν 
ένα άλλο άτομο ντυμένο παράξενα, με το σώμα του διπλωμένο 
άχαρα στα δυο, με το ένα γόνατο καβάλα στο άλλο και τον 
αγκώνα στο τραπέζι. Ας φανταστεί κανείς, αλήθεια, πάνω στο 
πανάκριβο κάθισμα από δέρμα της Κόρντοβας, δυο στραβο-
κάνικες επιγονατίδες, δυο ισχνά μεριά φτωχοντυμένα μ’ ένα 
μαύρο μάλλινο πλεχτό, έναν κορμό σκεπασμένο μ’ ένα παλτό 
μαλλοβάμπακο με γούνα, που φαινόταν πιο πολύ το δέρμα της 
παρά το τρίχωμά της. Τέλος, για συμπλήρωση της περιβολής, 
ένα λιγδιασμένο παλιοκαπέλο απ’ το χειρότερο μαύρο ύφασμα, 
τριγυρισμένο μ’ ένα κυκλικό κορδόνι απ’ όπου κρέμονταν μο-
λυβένια ειδώλια.

Αυτά, μαζί με μια λερή σκούφια που μόλις άφηνε να ξε-
προβάλλουν κάτι τρίχες, ήταν όλα όσα μπορούσε να διακρίνει 
κανείς στο καθισμένο εκείνο άτομο. Βαστούσε το κεφάλι του 
τόσο πολύ σκυμμένο στο στήθος, ώστε απ’ το πρόσωπό του, το 
τυλιγμένο με σκιά, δεν ξεχώριζε τίποτε άλλο παρά η άκρη της 
μύτης του, στην οποία έπεφτε μια αχτίδα φωτός και που έπρεπε 
να ’ναι μακρουλή. Απ’ την αδυναμία του ζαρωμένου χεριού του 
μάντευες έναν γέροντα.

Ήταν ο Λουδοβίκος 11ος.
Σε κάποιαν απόσταση πίσω του, μιλούσαν χαμηλόφωνα δυο 

άντρες ντυμένοι φλαμανδικά, που δεν ήταν αρκετά βυθισμένοι 
στη σκοτεινιά. Κάποιος που θα είχε βρεθεί στην παράσταση του 
δράματος του Γκρεγκουάρ, θα μπορούσε ν’ αναγνωρίσει δυο 
απ’ τους κυριότερους φλαμανδούς απεσταλμένους: τον Γουλι-
έλμο Ρυμ, τον τετραπέρατο πληρεξούσιο της Γάνδης, και τον 



614 ΒΙΚΤΩΡ ΟΥΓΚΩ

Ιάκωβο Κοπενόλ, τον δημοφιλή σκαλτσά. Καθώς θυμούμαστε, 
αυτοί οι δυο άντρες ήταν μπερδεμένοι στη μυστική πολιτική 
του Λουδοβίκου 11ου.

Τέλος, ολότελα στο βάθος, κοντά στην πόρτα, στεκόταν όρ-
θιος στο σκοτάδι, ακίνητος σαν άγαλμα, ένας εύρωστος άντρας 
με γεροδεμένο κορμί, με στρατιωτική πανοπλία και αμπέχονο 
με εμβλήματα, που το τετράγωνο πρόσωπό του, όπου ξεπετιό-
νταν δυο γουρλωτά μάτια, ήταν χαραγμένο μ’ ένα πελώριο 
στόμα. Με τ’ αυτιά του τα σκεπασμένα κάτω από δυο φαρδιά 
τσουλούφια των μαλλιών, χωρίς μέτωπο σχεδόν, συνδύαζε κάτι 
από σκυλί μαζί κι από τίγρη.

Όλοι τους ήταν ξεσκούφωτοι, εκτός απ’ τον βασιλιά.
Ο άρχοντας που έστεκε κοντά στον βασιλιά τού διάβαζε ένα 

είδος μακριάς αναφοράς, που ο μεγαλειότατος φαινόταν να την 
ακούει με προσοχή. Οι δυο φλαμανδοί ψιθύριζαν:

— Μα τον Τίμιο Σταυρό! γόγγυζε ο Κοπενόλ. Βαρέθηκα να 
στέκομαι ορθός. Δεν υπάρχει κανένα κάθισμα εδώ μέσα;

O Ρυμ απάντησε με μια αρνητική χειρονομία, που τη συνό-
δευε ένα ανήσυχο χαμόγελο.

— Μα τον Τίμιο Σταυρό! ξανάλεγε ο Κοπενόλ, πολύ στενο-
χωρημένος που αναγκαζόταν να χαμηλώνει έτσι τη φωνή του. 
Μου ’ρχεται όρεξη να κάτσω καταγής, διπλοπόδι, σαν τους 
σκαλτσάδες, όπως στο μαγαζί μου.

— Φυλάξου μη το κάμεις αυτό, κυρ Ιάκωβε!
— Μπα, κυρ Γουλιέλμο! Ώστε εδώ μέσα πρέπει να στέκεται 

κανείς ορθός;
— Ή γονατιστός! απάντησε ο Ρυμ.
Εκείνη τη στιγμή ο βασιλιάς ύψωσε τη φωνή του. Οι άλλοι 

σώπασαν.
— Πενήντα σολδιά για τα φορέματα των υπηρετών μας, και 

δώδεκα φράγκα για τους μανδύες των κληρικών του στέμμα-
τος! Τι είναι αυτά! Εσείς σκορπάτε το χρυσάφι με το τσουβάλι! 
Μήπως τρελάθηκες, Ολιβιέ;

Μιλώντας έτσι ο γέρος, είχε σηκώσει το κεφάλι. Φάνηκαν 
τότε να λάμπουν στον λαιμό του τα χρυσά κοχύλια απ’ το 
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περιδέραιο του Αγίου Μιχαήλ. Το κερί φώτιζε όλη την άσαρκη 
και σκυθρωπή κατατομή του. Τράβηξε απότομα τα χαρτιά απ’ 
τα χέρια του άλλου.

— Με καταστρέφετε! φώναξε περιφέροντας τα βαθουλά του 
μάτια στο κατάστιχο. Τι σημαίνουν όλ’ αυτά; Τι μας χρειάζεται 
ένας οίκος με τόσο απλωμένα έξοδα; Δυο εφημέριοι με δέκα 
φράγκα τον μήνα ο καθένας, κι ένας ιερέας παρεκκλησιού μ’ 
εκατό σολδιά! Ένας θαλαμηπόλος μ’ ενενήντα φράγκα τον χρό-
νο! Τέσσεροι επιτετραμμένοι των μαγειρείων μ’ εκατόν είκοσι 
φράγκα τον χρόνο ο καθένας! Ένας κρεατονόμος, ένας ειδικός 
στον ζωμό, ένας άλλος στη σάλτσα, ένας μάγερας, ένας φύλακας 
στις πανοπλίες, δυο βοηθοί για τα υποζύγια, από δέκα φράγκα 
τον μήνα ο καθένας. Δυο παραμάγειροι από οχτώ φράγκα! Ένας 
ιπποκόμος και οι δυο βοηθοί του από είκοσι τέσσερα φράγκα 
τον μήνα! Ένας κουβαλητής τροφίμων, ένας ζαχαροπλάστης, 
ένας φούρναρης, δυο καροτσέρηδες, από εξήντα φράγκα τον 
χρόνο ο καθένας! Κι ο σιδηρουργός εκατόν είκοσι φράγκα! Κι 
ο δημόσιος ταμίας χίλια διακόσια φράγκα, κι ο ελεγκτής άλλα 
πεντακόσια! Τι να σας πω! Αυτό είναι τρέλα! Οι αποδοχές των 
ανθρώπων της υπηρεσίας μας αποτελούν ρεμούλα της Γαλλί-
ας! Όλοι οι κρυμμένοι θησαυροί του Λούβρου πάνε χαμένοι με 
τέτοιες ολέθριες δαπάνες! Θα πουλήσουμε και τα επιτραπέζια 
σκεύη μας! Και τον άλλο χρόνο, αν ο Θεός κι η Παναγία (εδώ 
ανασήκωσε το καπέλο του) μας δώσουν ζωή, θα πίνουμε το 
μαλαχτικό μας μέσα σε κύπελλα από κοινό μέταλλο.

Και λέγοντας αυτά, έριχνε ένα βλέμμα στο ασημένιο κροντήρι 
που άστραφτε απάνω στο τραπέζι. Έβηξε και συνέχισε:

— Κυρ Ολιβιέ, οι πρίγκιπες που κυβερνούν σε μεγάλα φεου-
δαρχικά διαμερίσματα σαν βασιλιάδες και αυτοκράτορες, δεν 
πρέπει ν’ αφήνουν να ριζοβολάει στους οίκους τους η πολυτέ-
λεια, γιατί από κει αυτή η φωτιά απλώνεται και στις επαρχίες. 
Λοιπόν, κυρ Ολιβιέ, δέσε κόμπο αυτά που θα σου πω: Τα έξοδά 
μας μεγαλώνουν χρόνο με τον χρόνο. Κι αυτό δεν είναι της 
αρεσκείας μου. Πώς, μα την Ανάσταση, ως το 1479 δεν είχαν 
περάσει τις τριάντα έξι χιλιάδες φράγκα; Στα 1480 έφτασαν τις 
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σαράντα τρεις χιλιάδες εξακόσια δέκα εννιά φράγκα (θυμούμαι 
τα νούμερα απέξω), στα 1481 εξήντα έξι χιλιάδες εξακόσια 
ογδόντα φράγκα. Και φέτος, μα την πίστη μου, θα φτάσουν τις 
ογδόντα χιλιάδες φράγκα! Μες σε τέσσερα χρόνια διπλασιά-
στηκαν! Αυτό είναι τερατώδες!

Σταμάτησε λαχανιασμένος κι έπειτα συνέχισε με παραφορά:
— Γύρω μου, βλέπω όλο ανθρώπους που παχαίνουν απ’ τη 

δική μου αχάμνια! Μου βυζαίνετε τάλιρα απ’ όλους τους πόρους 
του σώματός μου!

Όλοι στέκανε σιωπηλοί. Ήταν ένας θυμός από κείνους που 
περνούν. Αυτός εξακολούθησε:

— Είναι σαν εκείνη τη λατινική αίτηση του φεουδαρχικού 
διαμερίσματος της Γαλλίας, για να ρυθμίσουμε αυτά που απο-
καλούν μεγάλες επιβαρύνσεις του στέμματος. Πραγματικές επι-
βαρύνσεις! Επιβαρύνσεις που σε βουλιάζουν! Α, κύριοι! Θα το 
ιδούμε, μα την Ανάσταση, αν είμαι βασιλιάς ή όχι!

Εδώ χαμογέλασε με τη συναίσθηση της δύναμής του, κατα-
πραΰνθηκε η κακοκεφιά του και στράφηκε προς τους φλαμαν-
δούς:

— Βλέπετε, κουμπάρε Γουλιέλμε; Ο μέγας αρτονόμος, ο 
μέγας οινοχόος, ο μέγας θαλαμηπόλος, ο μέγας θεράπων, δεν 
αξίζουν ούτε όσο ένας έσχατος υπηρέτης. Ακούστε με καλά, 
κουμπάρε Κοπενόλ: δε φελάνε σε τίποτε. Έτσι άχρηστοι που 
στέκουν γύρω από τον βασιλιά, μου φαίνονται σαν τους τέσ-
σερους ευαγγελιστές που τριγυρίζουν την πλάκα του μεγάλου 
ρολογιού των Ανακτόρων και που ο Φίλιππος Μπριλ τούς ανα-
καίνισε τώρα κοντά. Είναι επιχρυσωμένοι, αλλά δε σημειώνουν 
την ώρα. Ο δείχτης δουλεύει χωρίς αυτούς.

Έμεινε για μια στιγμή σκεφτικός και πρόσθεσε κουνώντας 
το γέρικο κεφάλι του:

— Χα, χα! Μα την Παναγία, εγώ δεν είμαι Φίλιππος Μπριλ 
και δεν πρόκειται να χρυσώσω τους μεγάλους φεουδάρχες. Εί-
μαι της ίδιας γνώμης με τον βασιλιά Εδουάρδο: Σώστε τον λαό 
και σκοτώστε τους αφεντάδες. Συνέχισε, Ολιβιέ!

Το άτομο που αποκαλούσε μ’ αυτό το όνομα, ξαναπήρε το 
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τετράδιο απ’ τα χέρια του και ξανάρχισε να διαβάζει μεγαλό-
φωνα:

— «... Εις τον Αδάμ Τενόν, υπάλληλον σφραγιδοφύλακα της 
πρωτοκαθεδρίας Παρισίων, διά τον άργυρον, κατασκευήν και 
χάραξιν των εν λόγω σφραγίδων όπου έγιναν καινουργείς, κα-
θόσον αι προγενέστεραι, ως παλαιαί και εφθαρμέναι, δεν ημπο-
ρούσαν πλέον να χρησιμοποιηθούν, δώδεκα φράγκα παρισινά.

»Εις τον Γουλιέλμον Φρερ το ποσόν των τεσσάρων φράγκων 
και τεσσάρων σολδίων παρισινών, διά τους κόπους και μισθούς 
του διότι επρομηθεύθη και ετάισε τας περιστεράς των δύο περι-
στερεώνων του μεγάλου Τουρνέλ κατά τους μήνας Ιανουάριον, 
Φεβρουάριον και Μάρτιον τρέχοντος έτους. Ως και διότι διέθεσεν 
επτά ημίλιτρα κριθής.

»Εις φραγκισκανόν καλόγηρον, δι’ εξομολόγησιν ενός εγκλη-
ματίου, τέσσερα παρισινά σολδιά».

Ο βασιλιάς άκουγε με προσοχή. Από καιρό σε καιρό έβηχε. 
Τότε έφερνε το κροντήρι στα χείλη του κι έπινε από μια γουλιά 
κάνοντας έναν μορφασμό.

— «Το τρέχον έτος έγιναν κατά διαταγήν των δικαστών, με 
σαλπίσματα ανά τας τριόδους των Παρισίων, πενήντα έξ δια-
λαλήματα. Λογαριασμός εκκρεμεί.

»Δι’ ανασκαφήν και αναζήτησιν εις ωρισμένα μέρη, τόσον εν 
Παρισίοις όσον και έξω αυτών, θησαυρών οπού έλεγαν ότι ήσαν 
κρυμμένοι, αλλά δεν ευρέθηκε τίποτε. Σαράντα πέντε φράγκα 
παρισινά».

— Θάβουν ένα τάλιρο για να ξεθάψουν ένα σολδί! παρατή-
ρησε ο βασιλιάς.

— «... Διά τοποθέτησιν εις μέγαρον Τουρνέλ έξ λευκών υαλο-
πινάκων, εις το μέρος οπού είναι ο σιδηρούς κλωβός, δεκατρία 
σολδία. Διά κατασκευήν και παράδοσιν, κατά διαταγήν του 
βασιλέως, κατά την ημέραν των θεαμάτων, τεσσάρων μικρών 
θυρεών με τα εμβλήματα του ως άνω άρχοντος, σκεπασμένα 
ολόγυρα με καλύμματα ρόδων, έξ φράγκα. Διά δύο καινουργείς 
χειρίδας εις το παλαιόν εσωκάρδιον του βασιλέως, είκοσι σολ-
δία. Δι’ ένα κυτίον αλείμματος προς επάλειψιν των βασιλικών 
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υποδημάτων, ενάμιση οβολόν. Δι’ ένα στάβλον καινουργή, οπού 
διαμένουν τα μαύρα χοιρίδια του βασιλέως, τριάντα παρισινά 
φράγκα. Διά πολλούς μεσοτοίχους, σανίδας και κλωβούς, όπως 
εγκλείωνται οι λέοντες παραπλεύρως του Αγίου Παύλου, είκοσι 
δύο φράγκα».

— Αυτά τα ζώα στοιχίζουν ακριβά, είπε ο Λουδοβίκος 11ος. 
Δεν πειράζει όμως. Είναι από τα μεγαλεία του βασιλιά. Υπάρχει 
ένα μεγάλο πυρρότριχο λιοντάρι που το αγαπώ για το καμάρι 
του. Πήγατε να δείτε, κυρ Γουλιέλμε; Οι ηγεμόνες πρέπει να 
διατηρούν τέτοια φανταχτερά ζώα. Εμείς, οι βασιλιάδες, αντί 
σκύλους πρέπει να ’χουμε λιοντάρια, και αντί γάτες, τίγρεις. Η 
μεγαλοπρέπεια ταιριάζει στα στέμματα. Απ’ τον καιρό των ει-
δωλολατρών του Δία, όταν ο λαός πρόσφερε στους ναούς εκατό 
βόδια κι εκατό πρόβατα, οι αυτοκράτορες πρόσφεραν εκατό λιο-
ντάρια κι εκατό αετούς. Ήταν κάτι το άγριο και το πολύ ωραίο. 
Οι βασιλιάδες της Γαλλίας είχαν ανέκαθεν τέτοιους βρυχηθμούς 
γύρω από τον θρόνο τους. Θα μου αναγνωρίσουν άλλωστε πως 
εγώ ξοδεύω λιγότερα χρήματα απ’ τους άλλους και πως δείχνω 
ολιγάρκεια προκειμένου για λιοντάρια, αρκούδες, ελέφαντες 
και λεοπαρδάλεις. Παρακάτω, κύριε Ολιβιέ! Θέλαμε όμως να 
τ’ ακούσουν αυτά οι φίλοι μας οι φλαμανδοί.

Ο Γουλιέλμος Ρυμ υποκλίθηκε βαθιά, ενώ ο Κοπενόλ με το 
σκουντούφλικο παρουσιαστικό του έμοιαζε σαν μια από τις 
αρκούδες για τις οποίες μιλούσε ο μεγαλειότατος.

Ο βασιλιάς δεν κατάλαβε τίποτε. Είχε βουτήξει τα χείλη του 
μες στο κροντήρι και ξανάφτυνε το ποτό του λέγοντας:

— Φτου! Παλιοζούμι!
Εκείνος που διάβαζε, συνέχισε:
— «Διά διατροφήν ενός αχρείου περιπλανωμένου, εγκλείστου 

από έξ μηνών εις την τρώγλην Μπαρλαί, εν αναμονή δι’ αυτόν, 
έξ φράγκα και τέσσαρα σολδία».

— Τι είν’ αυτό πάλι; τον έκοψε στη μέση ο βασιλιάς. Να 
ταΐζουμε έναν που θα κρεμαστεί! Μα την Ανάσταση! Δε δίνω 
ούτε ένα σολδί παραπάνω γι’ αυτή τη διατροφή! Ολιβιέ, συνεν-
νοήσου για το ζήτημα με τον κύριο ντ’ Εστουτβίλ κι ετοιμάστε 
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από απόψε τον γάμο αυτού του ομορφονιού με την κρεμάλα. 
Εξακολούθησε!

Ο Ολιβιέ σημάδεψε με το νύχι του αυτήν την παράγραφο του 
«αχρείου περιπλανωμένου» και προχώρησε παρακάτω:

— «Εις τον Ανριέ Κονζέν, εκτελεστήν των θανατικών απο-
φάσεων της δικαιοσύνης Παρισίων, το ποσόν των εξήντα παρι-
σινών σολδίων, επιδικασθέν και διαταχθέν από τον εξοχότατον 
πρωτοκάθεδρον των Παρισίων, επειδή ηγόρασε, κατά διαταγήν 
του ως άνω αυθέντου πρωτοκαθέδρου, μίαν μεγάλην σπάθην 
χρησιμεύουσαν να εκτελεί και αποκεφαλίζει τα άτομα οπού 
κατεδικάσθησαν υπό της δικαιοσύνης διά τας ατασθαλίας των, 
και εφωδίασε αυτήν με θήκην και με όλα της τα απαραίτητα, 
παραλλήλως δε επιδιώρθωσε και επανένδυσε την παλαιάν σπά-
θην, ήτις εβλάβη και εστόμωσε, κατά την θανάτωσιν του άρχο-
ντος Λουδοβίκου του Λουξεμβούργου, ως δύναται πασιφανώς 
να αποδειχθή...».

Ο βασιλιάς τον σταμάτησε:
— Αρκεί. Εγκρίνω το ποσόν μ’ όλη την καρδιά μου. Τέτοιες 

δαπάνες δεν με πειράζουν. Ποτέ μου δεν λυπάμαι αυτά τα 
χρήματα. Παρακάτω!

— «... Διά την καινουργή κατασκευήν ενός μεγάλου κλω-
βού...».

— Α! είπε ο βασιλιάς πιάνοντας με τα δυο του χέρια τις λα-
βές της πολυθρόνας του. Ήξερα πως ήρθα για κατιτί εδώ στη 
Βαστίλλη. Περίμενε, κυρ Ολιβιέ. Θέλω να ιδώ μόνος μου την 
κλούβα. Θα μου διαβάζεις το κόστος της ενώ θα την επιθεωρώ. 
Κύριοι φλαμανδοί, ελάτε να ιδείτε κι εσείς. Είναι κάτι περίεργο.

Σηκώθηκε τότε, ακούμπησε στο μπράτσο του συνομιλητή 
του, έγνεψε σ’ εκείνο τον αμίλητο που στεκόταν ορθός μπρο-
στά στην πόρτα να προηγηθεί, στους δυο φλαμανδούς να τον 
ακολουθήσουν, και βγήκε απ’ το δωμάτιο.

Η βασιλική συνοδεία σχηματίστηκε, έξω στην πόρτα, από 
σιδερόφραχτους ένοπλους και λεπτοκαμωμένους ακόλουθους 
που βαστούσαν δάδες. Βάδισαν κάμποσο στο εσωτερικό του 
σκοτεινού φρούριου, διάτρητου από σκάλες και διάδρομους στα 
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χοντρά του ντουβάρια. Ο διοικητής της Βαστίλλης προχωρούσε 
επικεφαλής και διάταζε ν’ ανοίγουν τα πορτάκια μπροστά στον 
καμπουριασμένο γέρο βασιλιά, που έβηχε καθώς περπατούσε.

Σε κάθε πορτάκι που συναντούσαν, όλων τα κεφάλια ανα-
γκάζονταν να σκύψουν, εκτός απ’ του γέροντα που ήταν σκυμ-
μένο από τα χρόνια.

— Χμ! έλεγε ανάμεσα στα ούλα του, γιατί δεν είχε δόντια. Τώρα 
κοντεύουμε να φτάσουμε. Πόρτα χαμηλή, σκυφτός διαβάτης...

Τέλος, αφού πέρασαν ένα τελευταίο πορτάκι με τόσο μπερ-
δεμένες κλειδαριές, που χρειάστηκαν ένα τέταρτο ώσπου να το 
ανοίξουν, μπήκαν σε μια ψηλή κι ευρύχωρη θολωτή αίθουσα, που 
στο κέντρο της διακρινόταν στη λάμψη από τις δάδες ένας μεγά-
λος ατόφιος κύβος καμωμένος από σίδερα και ξύλα. Το εσωτε-
ρικό του ήταν κούφιο. Ήταν μια απ’ τις περίφημες κλούβες για 
πολιτικούς κατάδικους, που τις αποκαλούσαν «βασιλοπούλες».

Στα πλάγια είχε δυο τρία μικρά παράθυρα, τόσο γερά πλεγ-
μένα με πυκνές σιδεριές που δε φαίνονταν τα τζάμια τους. Η 
πόρτα ήταν μια μεγάλη επίπεδη πέτρινη πλάκα, όπως στους 
τάφους. Μια από κείνες τις πόρτες που χρησιμεύουν μονάχα 
για να μπάζουν μέσα τους νεκρούς. Με τη διαφορά πως εδώ ο 
νεκρός ήταν ζωντανός άνθρωπος.

Ο βασιλιάς άρχισε να βαδίζει αργά γύρω από κείνη την ξυ-
λοδομή, εξετάζοντάς την προσεχτικά, ενώ ο κυρ Ολιβιέ που τον 
ακολουθούσε διάβαζε μεγαλόφωνα στο κατάστιχό του:

— «Διά την κατασκευήν ενός μεγάλου καινουργούς κλωβού 
ξυλίνου, από χονδρά μαδέρια, με αρμούς και λοιπά, το όλον 
μήκος εννέα ποδών επί οκτώ πλάτος, ύψος δε επτά ποδών με-
ταξύ δύο πατωμάτων, όστις κλωβός εσφραγίσθη με μεγάλους 
σιδηρούς βουλωτήρας, οπού εστήθη εις θάλαμον ευρισκόμενον 
εις ένα των πύργων του οχυρού Αγίου Αντωνίου, εις τον οποίον 
κλωβόν ετοποθετήθη και εκρατήθη, κατά διαταγήν του αυθέντου 
βασιλέως μας, είς κατάδικος οπού πρωτύτερα έμενε εις παλαιόν 
κλωβόν σεσαθρωμένον και ετοιμόρροπον. Διά τον εν λόγω και-
νουργή κλωβόν εχρησιμοποιήθησαν ενενήντα έξ δοκάρια πλάγια 
και πενήντα δύο δοκάρια ορθά και απησχολήθησαν δέκα εννέα 
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ξυλουργοί όπως χονδροπελεκήσουν την εν λόγω ξυλείαν εις την 
αυλήν της Βαστίλλης επί είκοσιν ημέρας...».

— Γερό ξύλο βελανιδιάς, είπε ο βασιλιάς χτυπώντας με την 
παλάμη του τα δοκάρια.

— «... Το όλον έξοδον ανέρχεται εις τριακόσια δέκα επτά 
φράγκα, πέντε σολδιά και ήμισυν οβολόν».

— Μα την Ανάσταση! φώναξε ο βασιλιάς.
Σ’ αυτήν την αναφώνηση, που ήταν η προτίμηση του Λουδο-

βίκου 11ου, φάνηκε να ξυπνάει κάποιος στο εσωτερικό της κλού-
βας. Ακούστηκαν αλυσίδες να σέρνονται με θόρυβο στο πάτωμα 
κι υψώθηκε μια αδύνατη φωνή που λες κι έβγαινε από τάφο:

— Μεγαλειότατε! Μεγαλειότατε! Χάρη!
Μα δεν μπορούσαν να ιδούν εκείνον που μιλούσε έτσι.
— Τριακόσια δέκα επτά φράγκα, πέντε σολδιά και μισόν 

οβολό! επανάλαβε ο Λουδοβίκος 11ος.
Η θρηνητική φωνή που έβγαινε απ’ την κλούβα, πάγωσε 

όλους τους παριστάμενους, ακόμα και τον κυρ Ολιβιέ. Μονάχα 
ο βασιλιάς φαινόταν σαν να μην την άκουσε. Κατά διαταγή του, 
ο κυρ Ολιβιέ συνέχισε το διάβασμα, και η αυτού μεγαλειότης 
εξακολούθησε να εξετάζει ψύχραιμα τον κλωβό.

— «... Εκτός αυτών, επληρώθησαν εις έναν μαραγκόν ο οποί-
ος διήνοιξε τας οπάς διά να τοποθετηθούν αι κιγκλίδες των 
παραθύρων και κατεσκεύασε το πάτωμα του δωματίου όπου 
ευρίσκεται ο κλωβός, επειδή το παλαιόν πάτωμα δεν ημπορούσε 
να τον βαστάσει λόγω του βάρους του, είκοσι επτά φράγκα και 
δέκα τέσσαρα παρισινά σολδία».

Η άλλη φωνή ξανάρχισε να θρηνεί:
— Έλεος, μεγαλειότατε! Σας ορκίζομαι πως την προδοσία 

την έκαμε ο καρδινάλιος του Ανζέ και όχι εγώ.
— Μας ζεμάτισε ο μαραγκός! είπε ο βασιλιάς. Εξακολούθα, 

Ολιβιέ!
Ο Ολιβιέ εξακολούθησε:
— «... Εις έναν λεπτουργόν, διά παράθυρα, κρεβάτια, τρυ-

πητήν καρέκλαν και άλλα πράγματα, είκοσι φράγκα και δύο 
σολδία παρισινά...».
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Η φωνή συνέχισε:
— Έλεος, μεγαλειότατε! Δε μ’ ακούτε; Διαμαρτύρομαι πως 

δεν το έγραψα εγώ εκείνο το πράγμα στον εξοχότατο ντε Γκυ-
γέν, αλλά ο καρδινάλιος Λαμπαλύ!

— Ο λεπτουργός είναι ακριβός, παρατήρησε ο βασιλιάς. Τε-
λειώσαμε;

— Κάμετε έλεος, μεγαλειότατε! φώναξε ο κατάδικος. Δε φτά-
νει που όλα τα υπάρχοντά μου τα πήραν οι δικαστές, τα τιμαλ-
φή μου ο κύριος ντε Τορσύ, το βιβλιοπωλείο μου ο κυρ Πέτρος 
Ντοριόλ, τα χαλιά μου ο έπαρχος του Ρουσιγιόν; Είμαι αθώος. 
Έχω δεκατέσσερα χρόνια που τουρτουρίζω σε μια σιδερένια 
κλούβα. Κάμετε έλεος, μεγαλειότατε! Θα το βρείτε απ’ τον Θεό. 

— Το σύνολο, κυρ Ολιβιέ; ρώτησε ο βασιλιάς.
— Τρακόσια εξήντα εφτά φράγκα, οχτώ σολδιά και ένα τέ-

ταρτο του οβολού.
— Παναγία μου! φώναξε ο βασιλιάς. Αυτή η κλούβα ήταν 

φαγάνα!
Πήρε απότομα το κατάστιχο απ’ τα χέρια του κυρ Ολιβιέ 

κι άρχισε να λογαριάζει ο ίδιος στα δάχτυλά του, παρατηρώ-
ντας μια το χαρτί και μια την κλούβα. Στο μεταξύ, ακούγονταν 
τ’ αναφιλητά του κατάδικου. Ήταν κάτι το πένθιμο, μες στα 
σκοτεινά, και τα πρόσωπα κοιτάζονταν, το ένα με τ’ άλλο, 
χλωμιασμένα.

— Δεκατέσσερα χρόνια, μεγαλειότατε! Δεκατέσσερα ολόκλη-
ρα χρόνια! Απ’ τον Απρίλη του 1469. Στ’ όνομα της υπεραγίας 
Θεοτόκου, ακούστε με, μεγαλειότατε! Όλο αυτό το διάστημα, 
εσείς χαρήκατε τη ζεστασιά του ήλιου. Εγώ ο κακόμοιρος δεν 
θα ξαναδώ ποτέ το φως της ημέρας; Έλεος, μεγαλειότατε! Φα-
νείτε σπλαχνικός. Η επιείκεια είναι ωραία βασιλική αρετή, που 
συντρίβει τη μανία του θυμού. Δεν πρόδωσα εγώ τη μεγαλει-
ότητά σας, αλλά ο σεβασμιότατος του Ανζέ. Κι έχω στο πόδι 
μου μια βαρύτατη αλυσίδα με μια χοντρή σιδερένια μπάλα στην 
άκρη, πολύ πιο βαριά απ’ όσο πρέπει. Έλεος, μεγαλειότατε! 
Λυπηθείτε με!

— Ολιβιέ, είπε ο βασιλιάς κουνώντας το κεφάλι του. Βλέπω 
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πως μου υπολογίζουν τον γύψο είκοσι σολδιά το καντάρι, ενώ 
αξίζει μόνο δώδεκα. Να διορθώσετε τον λογαριασμό.

Γύρισε τη ράχη του στην κλούβα και κίνησε να βγει απ’ το 
δωμάτιο. Ο αξιολύπητος φυλακισμένος, με την απομάκρυνση 
των πυρσών και του θόρυβου, κατάλαβε πως ο βασιλιάς έφευγε.

— Μεγαλειότατε! Μεγαλειότατε! φώναξε με απελπισία.
Η πόρτα ξανάκλεισε. Δεν είδε τίποτε άλλο. Και δεν άκουσε 

πια παρά τη βραχνή φωνή του δεσμοφύλακα, που τραγουδούσε:
Ο κυρ Γιάννης Λαμπαλύ,
έχασε μια και καλή
τα βακούφια, γιε μου.
Και στον άγιο του Βερντέν
δεν απόμεινε μηδέν,
πάνε κατ’ ανέμου!

Ο βασιλιάς γύριζε σιωπηλός στο καταφύγιό του και η συ-
νοδεία του τον ακολουθούσε, τρομαγμένη απ’ τις τελευταίες 
οιμωγές του κατάδικου. Άξαφνα ο μεγαλειότατος στράφηκε 
στον διοικητή της Βαστίλλης:

— Αλήθεια, ρώτησε, δεν ήταν κάποιος μες στην κλούβα;
— Μάλιστα, μεγαλειότατε! απάντησε ο διοικητής, κατάπλη-

κτος για την ερώτηση.
— Ποιος, λοιπόν;
— Ο σεβασμιότατος επίσκοπος του Βερντέν.
Ο βασιλιάς το ήξερε αυτό καλύτερα απ’ τον καθένα. Μα ήταν 

μια απ’ τις λόξες του να προσποιείται.
— Α! έκαμε με απλοϊκό ύφος, σαν να του περνούσε αυτό 

απ’ το μυαλό για πρώτη φορά. Είναι ο Γουλιέλμος Αρανκούρ, 
ο φίλος του καρδινάλιου Λαμπαλύ.8 Ένας διαβολοεπίσκοπος!

Ύστερα από λίγες στιγμές, η πόρτα του βασιλικού θάλαμου 
ξανάνοιξε κι αμέσως ξανάκλεισε. Τα πέντε πρόσωπα που ο 

8. Λειτουργός των ανακτόρων στην αρχή κι έπειτα υπουργός. Κλείστηκε σε 
σιδερένια κλούβα απ’ το 1468 ως το 1485, επειδή είχε συνωμοτήσει με 
τον Κάρολο τον Τολμηρό κατά του Λουδοβίκου 11ου.
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αναγνώστης είδε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου, ξαναπήραν 
τις θέσεις τους και την προηγούμενη στάση τους, κουβεντιάζο-
ντας με σιγανή φωνή.

Κατά την απουσία του βασιλιά είχαν αποτεθεί στο τραπέζι 
του μερικά έγγραφα, που τα ξεσφράγισε ο ίδιος. Έπειτα άρχισε 
να τα διαβάζει αμέσως, το ένα ύστερα από τ’ άλλο, έγνεψε στον 
κυρ Ολιβιέ, που φαινόταν να εκτελεί κοντά του χρέη υπουργού, 
να πάρει μια πένα και, χωρίς να του ανακοινώσει το περιεχό-
μενο των εγγράφων, άρχισε να του υπαγορεύει χαμηλόφωνα 
τις απαντήσεις, που εκείνος τις έγραφε γονατισμένος άβολα, 
μπροστά στο τραπέζι.

Ο Γουλιέλμος Ρυμ τούς περιεργαζόταν.
Ο βασιλιάς μιλούσε τόσο σιγά, ώστε οι φλαμανδοί δεν άκου-

γαν απ’ την υπαγόρευσή του παρά μόνο εδώ κι εκεί μερικές 
φράσεις, απομονωμένες κι ακατάληπτες.

Μια φορά ύψωσε τη φωνή του:
— Μα την Ανάσταση! Ο κύριος βασιλιάς της Σικελίας σφραγί-

ζει τα γράμματά του με κίτρινο βουλοκέρι, σαν να ’ναι βασιλιάς 
της Γαλλίας. Δεν κάνουμε ίσως καλά που του το επιτρέπουμε. Ο 
ξάδελφός μου ντε Μπουργκόν δεν έδινε ποτέ οικόσημα πρώτης 
κατηγορίας. Το μεγαλείο των ηγεμονικών οίκων εξασφαλίζεται 
με την ακεραιότητα των προνομίων. Σημείωσέ το αυτό, κου-
μπάρε Ολιβιέ.

Και μιαν άλλη φορά:
— Ω, ω! είπε. Βαρύ μήνυμα! Τι να μας γυρεύει τάχα ο αδελ-

φός μας ο αυτοκράτορας;
Και διατρέχοντας μιαν επιστολή με το βλέμμα του, έκοβε το 

διάβασμα με αναφωνήσεις:
— Βέβαια, οι Γερμανίες είναι τόσο μεγάλες και ισχυρές, που 

δεν το πιστεύει κανένας. Αλλ’ ας μην ξεχνάμε το παλιό ρητό: Η 
ωραιότερη κομητεία είναι η Φλάντρα, το ωραιότερο δουκάτο το 
Μιλάνο, το ωραιότερο βασίλειο η Γαλλία. Δεν είν’ έτσι, κύριοι 
φλαμανδοί;

Αυτή τη φορά υποκλίθηκε κι ο Κοπενόλ μαζί με τον Γουλι-
έλμο Ρυμ. Ο σκαλτσάς είχε κολακευτεί στον πατριωτισμό του.
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Ένα τελευταίο έγγραφο έκαμε τον Λουδοβίκο 11ο να συνο-
φρυωθεί.

— Τι είν’ αυτό; φώναξε. Παράπονα και αιτιάσεις κατά των 
στρατιωτικών φρουρών μας στην Πικαρδία! Ολιβιέ, γράψε επει-
γόντως στον στρατάρχη κύριο ντε Ρουώλ, ότι η πειθαρχία χαλα-
ρώνει εκεί πέρα. Ότι οι χωροφύλακες, οι ευγενείς στρατευμένοι, 
οι ελεύθεροι τοξότες, οι Ελβετοί, διαπράττουν αφάνταστα κακά 
στους χωρικούς. Ότι οι πολεμιστές δεν αρκούνται στ’ αγαθά που 
βρίσκουν στα σπίτια των γεωργών, αλλά τους αναγκάζουν με 
δυνατές ραβδιές και κονταριές να πάνε να φέρουν απ’ την πόλη 
κρασί, ψάρια, μεζέδες κι άλλα παραπανιστά. Ότι ο αυθέντης 
βασιλιάς τα ξέρει όλα. Ότι εννοούμε να προφυλάξουμε τον λαό 
μας από υπερβασίες, ληστείες και αρπαγές. Κανένας οργανο-
παίχτης, μπαρμπέρης ή βοηθητικός του στρατού δεν πρέπει να 
ντύνεται σαν πρίγκιπας, με βελούδα, με μεταξωτά και με χρυσά 
δαχτυλίδια. Ότι αυτές οι ματαιοδοξίες είναι μισητές απ’ τον Θεό. 
Ότι εμείς, που είμαστε ευπατρίδες, περιοριζόμαστε σ’ ένα ρούχο 
από τσόχα, προς δεκάξι σολδιά παρισινά τον πήχη. Γράψε και 
σύστησε: Προς τον κύριο ντε Ρουώλ, φίλο μας. Ωραία.

Υπαγόρεψε το γράμμα μεγαλόφωνα, με τόνο σταθερό. Τη 
στιγμή που τελείωνε, άνοιξε η πόρτα κι άφησε να περάσει μέσα 
ένα καινούργιο πρόσωπο, που χίμηξε στην κάμαρα κραυγάζο-
ντας:

— Μεγαλειότατε! Μεγαλειότατε! Ξεσηκώθηκε ο λαός στο 
Παρίσι!

Η σοβαρή όψη του Λουδοβίκου 11ου συσπάστηκε. Αλλά ό,τι 
φανερώθηκε σε μια στιγμή απ’ την ταραχή του, πέρασε σαν 
αστραπή. Συγκρατήθηκε κι είπε με γαλήνια αυστηρότητα:

— Κουμπάρε Ιάκωβε, μπήκες πολύ απότομα!
— Μεγαλειότατε! Κάμανε επανάσταση! ξαναείπε ο κουμπά-

ρος Ιάκωβος, λαχανιασμένος.
Ο βασιλιάς, που είχε σηκωθεί, τον έπιασε γερά απ’ το μπρά-

τσο και του είπε στ’ αυτί, έτσι που ν’ ακουστεί μονάχα απ’ 
αυτόν, με συγκρατημένη οργή και μ’ ένα πλάγιο βλέμμα προς 
τους φλαμανδούς:
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— Πάψε, ή μίλα σιγά!
O νεοφερμένος κατάλαβε τότε και άρχισε, πολύ χαμηλόφω-

να, να του κάνει μιαν αφήγηση τρομαχτική, που ο βασιλιάς την 
άκουγε με ηρεμία, ενώ ο Γουλιέλμος Ρυμ υπόδειχνε στον Κοπε-
νόλ να προσέξει το πρόσωπο και το ντύσιμο του νεοφερμένου, 
τη γουνωτή κουκούλα του, το κοντογούνι, το μαύρο βελούδινο 
φόρεμά του, που φανέρωναν ανώτερο αξιωματούχο.

Μόλις αυτό το πρόσωπο έδωσε μερικές εξηγήσεις στον βα-
σιλιά, ο Λουδοβίκος 11ος φώναξε βάνοντας τα γέλια:

— Αλήθεια! Μίλα δυνατά, κουμπάρε Κουακτιέ! Τι έχεις και 
σιγομιλάς έτσι; Η Παναγία ξέρει πως δεν έχουμε να κρύψουμε 
τίποτε απ’ τους καλούς φίλους μας, τους φλαμανδούς.

— Αλλά, μεγαλειότατε...
— Μίλα δυνατά!
Ο «κουμπάρος Κουακτιέ» στεκόταν άναυδος απ’ την έκ-

πληξη.
— Μίλα λοιπόν, κύριε! ξαναείπε ο βασιλιάς. Συμβαίνει καμιά 

ταραχή του λαουτζίκου στην καλή πόλη των Παρισίων;
— Μάλιστα, μεγαλειότατε.
— Και στρέφεται, είπες, κατά του κυρίου τοποτηρητή του 

Δικαστικού Μεγάρου;
— Έτσι φαίνεται, αποκρίθηκε ο «κουμπάρος», που τραύλιζε 

σαστισμένος ακόμα απ’ την απότομη και ανεξήγητη αλλαγή που 
είχε γίνει στον βασιλιά.

— Πού συνάντησε η περίπολος τον όχλο; ρώτησε ο Λουδο-
βίκος 11ος.

— Βαδίζοντας από την οδό Μεγάλης Αλητείας προς τη γέ-
φυρα της Τράμπας. Τους συνάντησα κι ο ίδιος, καθώς ερχό-
μουν εδώ εκτελώντας διαταγή της μεγαλειότητάς σας. Άκουσα 
μερικούς απ’ αυτούς που φώναζαν: Κάτω ο τοποτηρητής του 
Μεγάρου!

— Και τι παράπονα έχουν μαζί του;
— Α! είπε ο κουμπάρος Ιάκωβος. Γιατί είν’ αφέντης τους, 

γι’ αυτό.
— Αλήθεια;



Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ - ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΚΑΤΟ 627

— Μάλιστα, μεγαλειότατε. Είναι αυτοί οι αχρείοι της Αυλής 
των Θαυμάτων. Από καιρό τώρα παραπονιούνται κατά του 
τοποτηρητή, που είναι υποταχτικοί του. Δε θέλουν να τον ανα-
γνωρίσουν ούτε για κριτή, ούτε για κυρίαρχό τους.

— Άκου εκεί! έκαμε ο βασιλιάς μ’ ένα χαμόγελο ικανοποίη-
σης, που του κάκου προσπαθούσε να το κρύψει.

— Σε όλες τις αιτήσεις τους προς το Ανώτατο Δικαστήριο, 
εξακολούθησε ο κουμπάρος Ιάκωβος, ισχυρίζονται πως έχουν 
δυο μονάχα κυρίους, τη μεγαλειότητά σας και τον Θεό τους, που 
είναι ο διάβολος, θαρρώ.

— Χε, χε! έκαμε ο βασιλιάς.
Έτριβε τα χέρια του, γελούσε μ’ εκείνο το απ’ τα μέσα γέλιο 

που κάνει το πρόσωπο ν’ ακτινοβολεί. Δεν μπορούσε να κρύψει 
τη χαρά του, αν και επιχειρούσε πότε πότε να σοβαροποιηθεί. 
Κανένας δεν καταλάβαινε τίποτε απ’ αυτά, ούτε κι ο ίδιος ο 
«κυρ Ολιβιέ». Έμεινε για μια στιγμή αμίλητος, με ύφος σκεφτι-
κό, αλλά ευχαριστημένο.

— Είναι πολλοί; ρώτησε άξαφνα.
— Βέβαια, μεγαλειότατε, αποκρίθηκε ο κουμπάρος Ιάκωβος.
— Πόσοι;
— Το λιγότερο έξι χιλιάδες.
Ο βασιλιάς δεν κρατήθηκε και είπε: Ωραία!
— Είναι οπλισμένοι; ξαναρώτησε.
— Με δρεπάνια, με κοντάρια, με αρκεβούζια, με κασμάδες, 

με κάθε λογής όπλα, πολύ επικίνδυνα!
Ο βασιλιάς δεν φάνηκε καθόλου ανήσυχος απ’ αυτό το αρά-

διασμα. Ο κουμπάρος Ιάκωβος θεώρησε υποχρέωσή του να 
προσθέσει:

— Πάει χαμένος ο τοποτηρητής, αν η μεγαλειότητά σας δεν 
του στείλει αμέσως βοήθεια.

— Θα του στείλουμε, είπε ο βασιλιάς μ’ ένα ψευτοσοβαρό 
ύφος. Πάει καλά. Ο κύριος τοποτηρητής είναι φίλος μας. Έξι 
χιλιάδες! Αποφασιστικοί αλήτες. Το θράσος τους είναι απίστευτο 
και αγαναχτούμε γι’ αυτό. Απόψε όμως υπάρχουν πολύ λίγοι 
άντρες κοντά μας. Έχουμε καιρό γι’ αύριο το πρωί.
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Μα ο κουμπάρος Ιάκωβος ξαναφώναξε:
— Αμέσως, μεγαλειότατε! Ως τότε αυτοί θα ’χουν όλο τον 

καιρό να διαρπάσουν το δικαστήριο, να καταπατήσουν το μέ-
γαρο και να κρεμάσουν τον τοποτηρητή. Για όνομα του Θεού, 
μεγαλειότατε! Να στείλετε νωρίτερα απ’ αύριο το πρωί.

Ο βασιλιάς τον κοίταξε κατάματα:
— Αύριο το πρωί, είπα!
Ήταν ένα από κείνα τα βλέμματα που δεν επιτρέπουν απά-

ντηση.
Έπειτα από σύντομη σιωπή, ο Λουδοβίκος 11ος ύψωσε ξανά 

τη φωνή του:
— Κουμπάρε Ιάκωβε, εσύ θα το ξέρεις αυτό. Ποια ήταν... Δι-

όρθωσε: Ποια είναι η φεουδαρχική δικαιοδοσία του τοποτηρητή;
— Μεγαλειότατε, ο τοποτηρητής του Μεγάρου ορίζει την οδό 

Καλάντρ ως την οδό Χορταράδικων, την πλατεία Αγίου Μιχαήλ 
και τα κοινώς λεγόμενα Καστέλια, κοντά στην εκκλησία της Πα-
ναγίας της Εξοχικής (εδώ ο Λουδοβίκος 11ος ανασήκωσε το γύρο 
του καπέλου του), τα οποία μέγαρα ανέρχονται σε δεκατρία, 
έπειτα την Αυλή των Θαυμάτων, το νοσοκομείο το λεγόμενο 
Προάστιο, καθώς και όλη τη δημοσιά που αρχίζει απ’ αυτό το 
νοσοκομείο και καταλήγει στην πύλη του Αγίου Ιακώβου. Σ’ 
αυτά όλα τα μέρη ο τοποτηρητής είναι επόπτης των δρόμων, 
απονεμητής της ανώτατης, μέσης και κατώτερης δικαιοσύνης, 
απόλυτος αυθέντης.

— Ορίστε μας! είπε ο βασιλιάς ξύνοντας το αριστερό του αυτί 
με το δεξί του χέρι. Αυτά πιάνουν ένα αρκετό κομμάτι της πόλης 
μου! Κι ο κύριος τοποτηρητής ή τ α ν  βασιλιάς σ’ όλα αυτά!

Τούτη τη φορά δεν διόρθωσε τη λέξη. Συνέχισε συλλογισμέ-
νος και σαν να μιλούσε στον εαυτό του:

— Πολύ όμορφα, κύριε τοποτηρητή! Βαστούσες στα δόντια 
σου ένα καλό ψαχνό του Παρισιού μας!

Έξαφνα ξέσπασε για καλά:
— Μα την Ανάσταση! Τι σόι άνθρωποι είν’ αυτοί που παρου-

σιάζονται ως επόπτες δρόμων, απονεμητές δικαιοσύνης, αυθέ-
ντες και κύριοι στο βασίλειό μας; Που έχουν στήσει φόρους σε 
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κάθε άκρη χωριού, με δικαστήριο και δήμιο σε κάθε σταυροδρό-
μι ανάμεσα στον λαό μας; Έτσι, όπως οι Έλληνες πίστευαν σε 
τόσους θεούς όσες πηγές υπήρχαν στην Ελλάδα, και οι Πέρσες 
σε τόσους θεούς όσα αστέρια έβλεπαν στον ουρανό, έτσι κι οι 
Γάλλοι λογαριάζουν τόσους βασιλιάδες όσες κρεμάλες βλέπουν 
μπροστά τους. Να πάρει η οργή! Αυτό είναι κακό, και δε μ’ αρέ-
σει τέτοιο μπέρδεμα. Θα ήθελα να ξέρω αν είναι θέλημα Θεού, 
να υπάρχει στο Παρίσι άλλος επόπτης δρόμων από τον βασιλιά, 
άλλη δικαιοσύνη από το Ανώτατο Δικαστήριο, άλλος κυρίαρ-
χος από εμάς, σ’ αυτήν την επικράτεια! Μα την ψυχή μου! Δεν 
μπορεί παρά νά ’ρθει η μέρα όπου δε θα υπάρχει στη Γαλλία 
παρά ένας βασιλιάς, ένας αυθέντης, ένας δικαστής, ένας κεφα-
λοκόφτης, όπως υπάρχει μονάχα ένας Θεός στον παράδεισο!

Ανασήκωσε πάλι τον σκούφο του και συνέχισε, πάντα συλ-
λογισμένος, με το ύφος και τον τόνο ενός κυνηγού που ερεθίζει 
και ξαπολάει τα σκυλιά του:

— Εμπρός, λαέ μου! Απάνω του! Σύντριψε αυτούς τους ψευ-
τοαφέντες! Κάμε τη δουλειά σου! Ίσα! Ίσα! Ρεμούλα, κρέμασμα, 
εξολοθρεμός σ’ αυτούς! Α, βασιλιάδες θέλετε να γενείτε, αρχό-
ντοι μου; Εμπρός, λαέ! Απάνω τους!

Εδώ σταμάτησε απότομα, δάγκασε το χείλος του, σαν να 
’θελε να συγκρατήσει τη σκέψη που του μισοξέφυγε, έφερε το 
εξεταστικό του βλέμμα στο καθένα απ’ τα πέντε πρόσωπα που 
τον τριγύριζαν κι έξαφνα, πιάνοντας το καπέλο με τα δυο του 
χέρια και κοιτάζοντάς το από κοντά, του είπε:

— Θα σ’ έκαιγα, βρε καπέλο, αν ήξερες τι έχω μέσα στο 
κεφάλι μου!

Έπειτα, περιφέροντας ξανά ολόγυρά του το βλέμμα, προσε-
χτικό κι ανήσυχο σαν της αλεπούς που γυρνάει μουλωχτά στη 
φωλιά της, πρόσθεσε:

— Αδιάφορο! Θα βοηθήσουμε τον κύριο τοποτηρητή. Δυστυ-
χώς δεν έχουμε πολλούς ταχτικούς στρατιώτες αυτήν την ώρα, 
για να τους παρατάξουμε μπροστά σε τόσο λαό. Πρέπει να 
περιμένουμε ως αύριο. Θα επιβληθεί η τάξη στο Άστυ κι όποιος 
πιαστεί θα κρεμαστεί παραδειγματικά!
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— Αλήθεια, μεγαλειότατε! είπε ο κουμπάρος Κουακτιέ. Το 
ξέχασα απάνω στην πρώτη μου σύγχυση. Η περίπολος έπιασε 
δυο βραδυπορούντες απ’ αυτό το μπουλούκι. Αν η μεγαλειότητά 
σας θέλει να τους δει, βρίσκονται δω.

— Αν θέλω να τους δω, λέει! αναφώνησε ο βασιλιάς. Άκου 
κει! Μα την Ανάσταση! Και θέλει ρώτημα; Τρέξε γρήγορα, εσύ 
Ολιβιέ! Σύρε να τους φέρεις!

Ο κυρ Ολιβιέ βγήκε και γύρισε ύστερα από λίγο με τους δυο 
αιχμάλωτους, τριγυρισμένους από τοξότες της φρουράς. Ο ένας 
είχε μια χοντρή φάτσα ηλίθιου, μέθυσου και παραζαλισμένου. 
Ήταν ντυμένος με κουρέλια και βάδιζε λυγίζοντας το γόνατο 
και σέρνοντας το πόδι του. Ο δεύτερος είχε μια μορφή χλωμή 
και χαμογελαστή, που την ξέρει πια ο αναγνώστης.

Ο βασιλιάς τούς κοίταξε μια στιγμή, χωρίς να πει λέξη, κι 
έπειτα απευθύνθηκε απότομα στον πρώτο:

— Πώς λέγεσαι;
— Γοδεφρέδος Ξυλάγγουρος.
— Επάγγελμα;
— Ζήτουλας.
— Τι δουλειά είχες σ’ αυτήν την καταραμένη εξέγερση:
Ο αλήτης κοίταξε τον βασιλιά κουνώντας τα μπράτσα του 

σαν αποβλακωμένος.
— Δεν ξέρω, είπε. Πήγαιναν οι άλλοι, πήγαινα κι εγώ.
— Πηγαίνατε να επιτεθείτε ασύστολα και να λεηλατήσετε 

τον αυθέντη σας τοποτηρητή του Μεγάρου;
— Ξέρω πως πήγαιναν για να πάρουν κατιτί, από κάπου. 

Τίποτ’ άλλο.
Ένας στρατιώτης έδειξε στον βασιλιά ένα κλαδευτήρι που 

το είχαν βρει στον αλήτη.
— Αναγνωρίζεις αυτό το όπλο; ρώτησε ο βασιλιάς.
— Ναι, είναι το κλαδευτήρι μου. Είμαι κι αμπελουργός.
— Κι αναγνωρίζεις αυτόν τον άνθρωπο για σύντροφό σου; 

πρόσθεσε ο Λουδοβίκος 11ος δείχνοντας τον άλλο αιχμάλωτο.
— Όχι. Δεν τον ξέρω καθόλου.
— Αρκεί, είπε ο βασιλιάς.
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Και γνέφοντας με το δάχτυλο στο σιωπηλό εκείνο πρόσωπο, 
το ακίνητο κοντά στην πόρτα, που το επισημάναμε στην αρχή 
στον αναγνώστη, πρόσθεσε:

— Κουμπάρε Τριστάνε, να ένας άνθρωπος για σένα.
Ο Τριστάνος ο Ερημίτης υποκλίθηκε. Έδωσε χαμηλόφωνα 

μια διαταγή σε δυο τοξότες που παραλάβανε τον φτωχό αλήτη.
Στο μεταξύ ο βασιλιάς είχε πλησιάσει τον δεύτερο αιχμάλω-

το, που του κυλούσαν χοντρές στάλες ιδρώτα.
— Τ’ όνομά σου;
— Πέτρος Γκρεγκουάρ, μεγαλειότατε.
— Επάγγελμα;
— Φιλόσοφος, μεγαλειότατε.
— Πώς τόλμησες, χαμένε, να πας να πολιορκήσεις τον φίλο 

μας τον τοποτηρητή του Μεγάρου, και τι έχεις να μας πεις γι’ 
αυτή τη λαϊκή στάση;

— Δεν έλαβα μέρος, μεγαλειότατε.
— Αλλού αυτά, μασκαρά! Δε σ’ έπιασε η περίπολος μ’ αυτή 

την κακή συντροφιά;
— Όχι, μεγαλειότατε. Έγινε λάθος. Πρόκειται για σύμπτωση. 

Εγώ συντάσσω τραγωδίες. Ικετεύω τη μεγαλειότητά σας να μ’ 
ακούσει. Εγώ είμαι ποιητής. Οι άνθρωποι του κλάδου μου, από 
μελαγχολία τριγυρνούν τη νύχτα στους δρόμους. Απόψε διά-
βαινα από κει. Αυτό ήταν ολότελα τυχαίο. Άδικα με πιάσανε. 
Είμαι αμέτοχος σ’ αυτή την εμφύλια φουρτούνα. Η μεγαλει-
ότητά σας είδε πως ο αλήτης δε με αναγνώρισε. Εξορκίζω τη 
μεγαλειότητά σας.

— Πάψε! του είπε ο βασιλιάς ανάμεσα σε δυο γουλιές από 
το ρόφημα. Μας ζάλισες το κεφάλι.

Ο Τριστάνος ο Ερημίτης προχώρησε και δείχνοντας τον Γκρε-
γκουάρ με το δάχτυλό του, ρώτησε:

— Μεγαλειότατε, μπορούμε να τον κρεμάσουμε κι αυτόν;
Ήταν τα πρώτα λόγια που ξεστόμιζε.
— Μμ! αποκρίθηκε ανέμελα ο βασιλιάς. Δε βλέπω τίποτε το 

άτοπο γι’ αυτό.
— Εγώ όμως βλέπω πολλά! είπε ο Γκρεγκουάρ.
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Ο φιλόσοφός μας, εκείνη τη στιγμή, ήταν πιο μαυροπράσινος 
από μια ελιά. Από την ψυχρή και αδιάφορη όψη του βασιλιά 
είδε πως δεν υπήρχε άλλη σωτηρία γι’ αυτόν εκτός από κάτι 
το πολύ παθητικό, και ρίχτηκε στα πόδια του Λουδοβίκου 11ου, 
κραυγάζοντας μ’ απελπισμένες χειρονομίες.

— Μεγαλειότατε! Ευαρεστηθείτε να με ακούσετε. Μεγαλει-
ότατε! Μην ξεσπάτε την οργή σας σ’ έναν ασήμαντο άνθρωπο 
σαν κι εμένα. Το μεγάλο αστροπελέκι του Δία δεν κεραυνοβο-
λεί ποτέ ένα μαρούλι. Μεγαλειότατε, είστε ένας σεβαστός και 
πανίσχυρος μονάρχης. Λυπηθείτε έναν τίμιο ανθρωπάκο, που 
είναι πιο ανίκανος να συδαυλίζει μια επανάσταση απ’ όσο ένα 
κομμάτι πάγου να βγάλει μια σπίθα!

»Χαριτόβρυτε ηγεμόνα, η ανεξικακία είναι η αρετή των λιο-
νταριών και των βασιλιάδων. Αλίμονο! Η ακαμψία αγριεύει τα 
πνεύματα. Τα ορμητικά φυσήματα του βοριά δεν αναγκάζουν 
τον διαβάτη να βγάλει το πανωφόρι από πάνω του, ενώ ο ήλιος 
τον ζεσταίνει σιγά σιγά με τις αχτίδες του, σε τέτοιο σημείο, 
που τον κάνει να μένει με το πουκάμισο. Κι εσείς, μεγαλειότατε, 
είστε ο ήλιος.

»Διαμαρτύρομαι, υπέρτατε άρχοντα κι αυθέντη, γιατί εγώ 
δεν είμαι αλήτης, κλέφτης και ταραξίας. Η επανάσταση κι οι 
ρεμούλες δεν ανήκουν στη συνοδεία του Απόλλωνα. Δεν είμαι 
εγώ που θα πάω να ριχτώ σ’ αυτά τ’ ανταριασμένα σύγνεφα 
που ξεσπούν βροντερά, σαν εξεγέρσεις.

»Είμαι ένας πιστός υποτελής της μεγαλειότητός σας. Την ίδια 
ζήλια που τρέφει ο σύζυγος για την τιμή της γυναίκας του, την 
ανταπόδοση που νιώθει ο γιος για την αγάπη του πατέρα του, 
πρέπει κι ένας πιστός υποτελής να αισθάνεται για τη δόξα του 
βασιλιά του. Πρέπει να φλέγεται από ζήλο για τον οίκο του και 
όλο ν’ αυξάνει τις υπηρεσίες του προς αυτόν. Κάθε άλλο πάθος 
που θα τον συνέπαιρνε, θα ήταν παραφροσύνη.

»Αυτές είναι, μεγαλειότατε, οι πολιτικές αρχές μου. Μη με 
κρίνετε, λοιπόν, στασιαστή και πλιατσικολόγο από το ρούχο μου, 
το τριμμένο στους αγκώνες. Αν μου κάμετε έλεος, μεγαλειότατε, 
θα το τρίψω και στα γόνατα, παρακαλώντας για σας τον Θεό 
γονατιστός, βράδυ και πρωί.
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»Αλίμονο! Δεν είμαι και τόσο πλούσιος, είναι αλήθεια. Είμαι 
μάλιστα λιγάκι φτωχός. Αλλά όχι και κακών έξεων γι’ αυτόν 
τον λόγο. Δεν είναι δικό μου το φταίξιμο. Καθένας ξέρει πως 
τα μεγάλα πλούτη δεν κερδίζονται με τη φιλολογία και πως οι 
πιο αφοσιωμένοι στα ωραία βιβλία, δεν έχουν πάντα μπόλικη 
φωτιά τον χειμώνα. Μονάχα η δικηγορία παίρνει όλο τον καρπό 
και δεν αφήνει παρά το άχυρο στ’ άλλα επιστημονικά επαγ-
γέλματα. Υπάρχουν σαράντα θαυμάσια αποφθέγματα για το 
τρύπιο ιμάτιο των φιλοσόφων.

»Ω, μεγαλειότατε! Η επιείκεια είναι το μόνο φως που μπορεί 
να καταυγάζει το εσωτερικό μιας μεγάλης ψυχής. Η επιείκεια 
βαστάει τη δάδα μπροστά απ’ όλες τις άλλες αρετές. Χωρίς 
αυτή είναι τυφλοί όσοι αναζητούν ψηλαφητά τον Θεό. Η ευ-
σπλαχνία, που είναι το ίδιο πράγμα με την επιείκεια, προκαλεί 
την αγάπη των υπηκόων και αποτελεί την ισχυρότερη σωματο-
φυλακή ενός πρίγκιπα.

»Τι πειράζει τη μεγαλειότητά σας, που θαμπώνει τον κόσμο 
με την ακτινοβολία της, αν υπάρχει ένας φουκαράς παραπάνω 
στη γη, ένας φτωχός αθώος φιλόσοφος που τσαλαβουτάει μες 
στα σκοτάδια της συμφοράς, με το άδειο βαλάντιό του που 
αντηχεί πάνω στην κούφια του κοιλιά;

»Ωστόσο, μεγαλειότατε, είμαι ένας λόγιος. Οι μεγάλοι βα-
σιλιάδες προσθέτουν ένα διαμάντι στο στέμμα τους με το να 
προστατεύουν τα γράμματα. Ο Ηρακλής δεν απαξίωνε τον τίτλο 
του Μουσηγέτη9. Ο Ματθίας Κορβέν ευνοούσε τον Ζαν ντε 
Μονρουαγιάλ, το κόσμημα των μαθηματικών.

»Όμως είναι ένας κακός τρόπος προστασίας των γραμμάτων 
το να κρεμάει κανείς τους λογίους. Τι κηλίδα θα ήταν για τον 
Αλέξανδρο αν είχε κρεμάσει τον Αριστοτέλη! Αυτό το στίγμα 
δεν θα ήταν μια μικρή ελιά στο πρόσωπο της φήμης του για 
να το εξωραΐζει, αλλά ένα απαίσιο έλκος για να το ασχημίζει.

9. Μουσηγέτης: προσωνυμία του Ηρακλή, που σκοτώνοντας τα τέρατα και 
φέρνοντας την τάξη, προετοίμασε τη βασιλεία των Μουσών. Η φράση 
είναι εμπνευσμένη από τον Γάλλο ιστορικό Πιέρ Ματιέ (1563-1621).
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»Μεγαλειότατε! Έχω συντάξει ένα πολύ ταιριαστό επιθαλά-
μιο για την αρχοντοπούλα της Φλάντρας και τον πανσέβαστο 
άρχοντα Δελφίνο. Αυτό, νομίζω, δεν είναι δουλειά ενός υποκι-
νητή επαναστάσεων. Η μεγαλειότητά σας βλέπει πως δεν είμαι 
κανένας χαρτομουντζουρωτής. Έχω κάμει θαυμάσιες σπουδές 
και διαθέτω πολλή φυσική ευφράδεια.

»Δώστε μου χάρη, μεγαλειότατε! Κάνοντας αυτό, θα κάνετε 
ένα ψυχικό για την Παναγία, και σας ορκίζομαι πως τρέμω 
σύγκορμος στην ιδέα πως θα κρεμαστώ!

Λέγοντας αυτά, ο βαρυθλιμμένος Γκρεγκουάρ φιλούσε τις 
παντόφλες του βασιλιά, ενώ ο Γουλιέλμος Ρυμ έλεγε πολύ σιγά 
στον Κοπενόλ:

— Ωφελεί πάντα να σέρνεται κανείς στη γη. Οι βασιλιάδες 
είναι σαν τον Δία της Κρήτης: έχουν τ’ αυτιά τους στα πόδια.

Χωρίς να τον νοιάζει για τον Δία της Κρήτης, ο σκαλτσάς 
τού απαντούσε μ’ ένα βαρύ χαμόγελο, έχοντας στυλωμένα τα 
μάτια του στον Γκρεγκουάρ:

— Ω, τι νόστιμα πράγματα, είναι αυτά! Θαρρώ πως ακούω 
τον παλατιανό Ουγκονέ να μου γυρεύει χάρη.

Όταν τέλος ο Γκρεγκουάρ σταμάτησε λαχανιασμένος, σή-
κωσε τρέμοντας το κεφάλι του προς τον βασιλιά, που έξυνε 
με το δάχτυλό του έναν λεκέ στο παντελόνι του, στο γόνατο. 
Έπειτα ο μεγαλειότατος άρχισε να πίνει το μαλαχτικό του από 
το κροντήρι. Όμως δεν πρόφερε λέξη, κι αυτή η σιωπή βασάνιζε 
τον Γκρεγκουάρ.

Επιτέλους ο βασιλιάς τον κοίταξε.
— Να ένας τρομερός πολυλογάς! είπε.
Έπειτα στρέφοντας προς τον Τριστάνο τον Ερημίτη, πρό-

σθεσε:
— Ε, απόλυσέ τον!
Ο Γκρεγκουάρ έπεσε ανάσκελα από τη χαρά του.
— Ελεύθερο! γκρίνιασε ο Τριστάνος. Η μεγαλειότητά σας δεν 

θέλει να τον κρατήσουμε λίγο στον κλωβό;
— Κουμπάρε, απάντησε ο Λουδοβίκος 11ος, θαρρείς πως 

για τέτοια τσιροπούλια βάνουμε να μας φτιάξουν κλουβιά που 
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στοιχίζουν τρακόσια εξήντα εφτά φράγκα, οχτώ σολδιά, κι ένα 
τέταρτο του οβολού; Άφησέ τον αμέσως αυτόν τον μασκαρά (ο 
Λουδοβίκος 11ος αγαπούσε αυτή τη λέξη, μαζί με το «μα την 
Ανάσταση») και πέταξέ τον έξω με μια σκουντιά.

— Ουφ! αναφώνησε ο Γκρεγκουάρ μ’ ανακούφιση. Να ένας 
μεγάλος βασιλιάς!

Κι από φόβο μην ανακληθεί η διαταγή, όρμησε προς την 
πόρτα που του ξανάνοιξε ο Τριστάνος με αρκετή δυσφορία. 
Οι στρατιώτες βγήκαν μαζί του σπρώχνοντάς τον με δυνατές 
γροθιές, πράγμα που ο Γκρεγκουάρ το υπόμεινε σαν γνήσιος 
στωικός φιλόσοφος.

Η καλή διάθεση του βασιλιά, από την ώρα που του ανάγ-
γειλαν την επανάσταση κατά του τοποτηρητή, φανερώνονταν 
στο καθετί. Η ασυνήθιστη επιείκειά του δεν ήταν κι αυτή μικρό 
δείγμα. Ο Τριστάνος ο Ερημίτης, στη γωνιά του, είχε την κατσού-
φικη μούρη ενός μαντρόσκυλου που είδε, αλλά δε γεύτηκε κάτι.

Στο μεταξύ, ο βασιλιάς χτυπούσε χαρούμενα με τα δάχτυλά 
του, πάνω στα χερούλια της πολυθρόνας του, το εμβατήριο του 
Ποντ-Ωντμέ. Ήταν ένας ηγεμόνας που έκρυβε τις σκέψεις του, 
και ήξερε να κρύβει καλύτερα τις θλίψεις του παρά τις χαρές 
του.

Αυτές οι εξωτερικές εκδηλώσεις χαράς, σε κάθε ευχάριστη 
είδηση, παρατραβούσαν κάποτε. Έτσι, στον θάνατο του Καρό-
λου του Τολμηρού, έταξε ασημένια κάγκελα στον Άγιο Μαρτίνο 
της Τουρ. Και κατά την ανάρρησή του στον θρόνο, ξέχασε να 
δώσει παραγγελίες για την κηδεία του πατέρα του.

— Μεγαλειότατε! φώναξε άξαφνα ο Ιάκωβος Κουακτιέ. Τι 
γίνεται εκείνος ο σφάχτης για τον οποίο με κάλεσε η μεγαλει-
ότητά σας;

— Ω! είπε ο βασιλιάς. Αληθινά πονάω πολύ, κουμπάρε. Τ’ 
αυτί μου σφυρίζει και πυρωμένες τσουγκράνες μού περνάνε το 
στήθος.

Ο Κουακτιέ έπιασε το χέρι του βασιλιά κι άρχισε να του 
εξετάζει τον σφυγμό με σπουδαιοφάνεια.

— Κοίταξε, Κοπενόλ, έλεγε ο Ρυμ χαμηλόφωνα. Δες τον, 
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ανάμεσα στον Κουακτιέ και στον Τριστάνο. Αυτοί είναι όλη-ό-
λη η αυλή του. Ένας γιατρός για τον εαυτό του κι ένας δήμιος 
για τους άλλους.

Ψαύοντας τον σφυγμό του βασιλιά, ο Κουακτιέ έπαιρνε ύφος 
όλο και πιο ανήσυχο. Ο Λουδοβίκος 11ος τον κοίταζε με κάποια 
ταραχή. Ο Κουακτιέ σκοτείνιαζε με φανερό τρόπο. Ο άνθρωπος 
δεν είχε κανένα υποστατικό για να κερδίζει, παρά μόνο την 
κακή υγεία του βασιλιά. Και την εκμεταλλευόταν όσο μπορούσε.

— Ω! μουρμούρισε επιτέλους. Το πράγμα είναι αλήθεια σο-
βαρό.

— Τι είναι; ρώτησε ο βασιλιάς ανήσυχα.
— Σφύξις συχνή, ασθματική, τριγμώδης, ακανόνιστος, συνέ-

χισε ο γιατρός σε λατινική γλώσσα.
— Μα την Ανάσταση!
— Μέσα σε τρεις μέρες μπορεί κανείς μ’ αυτό να πάει καλιά 

του.
— Παναγία μου! φώναξε ο βασιλιάς. Και το γιατρικό, κου-

μπάρε;
— Αυτό στοχάζομαι τώρα, μεγαλειότατε.
Παράγγειλε στον Λουδοβίκο 11ο να βγάλει τη γλώσσα του, 

κούνησε το κεφάλι, έκαμε έναν μορφασμό και μέσα σ’ όλη αυτή 
τη μιμική, είπε ξαφνικά:

— Αλήθεια, μεγαλειότατε! Πρέπει να σας αναφέρω πως 
υπάρχει μια κενή θέση εισπράκτορα βακουφικών προσόδων 
και πως έχω έναν ανεψιό.

— Παραχωρώ τη θέση στον ανεψιό σου, κουμπάρε Ιάκωβε, 
απάντησε ο βασιλιάς. Μα βγάλε μου αυτή τη φωτιά από το 
στήθος.

— Αφού η μεγαλειότητά σας είναι τόσο μακρόθυμη, συνέχισε 
ο γιατρός, δε θ’ αρνηθεί να βοηθήσει λιγάκι στο χτίσιμο του 
σπιτιού μου, στην οδό Αγίου Ανδρέου των Αψίδων.

— Ουφ! έκαμε ο βασιλιάς.
— Μου τέλειωσαν οι παράδες, εξακολούθησε ο γιατρός, και 

θα ήταν κρίμα να μείνει ξέσκεπο το σπίτι. Όχι τόσο για το 
ίδιο το σπίτι, που είναι απλό και εντελώς αστικό, αλλά για τις 
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ζωγραφιές του Ζαν Φουρμπώ που στολίζουν την οροφή. Υπάρχει 
μια μετέωρη Άρτεμη που πετάει, τόσο εξαίρετη, τόσο τρυφερή, 
με μια τέτοια ζωντάνια, μ’ ένα κεφάλι τόσο καλοχτενισμένο 
και στεφανωμένο, με σάρκα τόσο άσπρη, ώστε βάζει σε πει-
ρασμό όποιον την κοιτάζει. Υπάρχει ακόμα κι η Δήμητρα. Κι 
αυτή μια πολύ ωραία θεά. Κάθεται απάνω σε δεμάτια σταριού 
και φοράει ένα χαριτωμένο διάδημα από στάχυα πλεγμένα με 
αγριολούλουδα. Δε βρίσκεται στον κόσμο τίποτα πιο ερωτιάρι-
κο απ’ τα μάτια της, τίποτα πιο στρογγυλό απ’ τα μεριά της, 
τίποτα πιο αρχοντικό απ’ το ύφος της, τίποτα πιο κομψό απ’ 
το φουστάνι της.

— Μπόγια! μουρμούρισε ο Λουδοβίκος 11ος. Πού σκοπεύεις 
να καταλήξεις;

— Μου χρειάζεται μια σκεπή πάνω απ’ αυτές τις ζωγραφιές, 
και μολονότι δεν είναι σπουδαίο πράγμα, δεν έχω πια χρήματα.

— Και πόσα κάνει η σκεπή σου;
— Μα... μια σκεπή από χαλκό, διακοσμημένη κι επίχρυση, 

στοιχίζει δυο χιλιάδες φράγκα το πολύ.
— Α, τον δολοφόνο! φώναξε ο βασιλιάς. Κι ένα δόντι να μου 

βγάλει, θέλει να πληρωθεί μ’ ένα διαμάντι.
— Θα ’χω τη σκεπή μου; ρώτησε ο Κουακτιέ.
— Ναι, και άιντε στον διάβολο! Αλλά γιάτρεψέ με πρώτα.
Ο Ιάκωβος Κουακτιέ υποκλίθηκε βαθιά και είπε:
— Μεγαλειότατε, εκείνο που θα σας σώσει είναι ένα αντιδρα-

στήριο. Θα σας κολλήσουμε στη μέση το μεγάλο κατάπλασμα, 
που γίνεται από κεραλοιφή, αρμένικη ώχρα, ασπράδι αβγού, 
λάδι και ξίδι. Θα συνεχίσετε το αφέψημά σας και εγγυόμαστε 
εμείς για τη μεγαλειότητά σας.

Ένα κερί που καίει προσελκύει πάντα μια σκνίπα. Ο κυρ 
Ολιβιέ, βλέποντας τον βασιλιά στις ανοιχτοχεριές του και θεω-
ρώντας κατάλληλη τη στιγμή, πλησίασε με τη σειρά του:

— Μεγαλειότατε...
— Τι ’ναι πάλι; είπε ο Λουδοβίκος 11ος.
— Η μεγαλειότητά σας ξέρει πως ο κυρ Σίμωνας Ραντέν έχει 

πεθάνει;
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— Kι έπειτα;
— Ήταν βασιλικός σύμβουλος στη διαχείριση των δημοσίων 

προσόδων.
— Κι έπειτα;
— Μεγαλειότατε, χηρεύει η θέση του.
Ενώ έλεγε αυτά, η υπεροπτική μορφή του κυρ Ολιβιέ είχε 

αφήσει την ιταμή έκφρασή της, για να πάρει δουλική έκφραση. 
Είναι η μόνη μεταλλαγή που παρατηρείται στο πρόσωπο ενός 
αυλικού. Ο βασιλιάς τον κοίταξε κατάματα και του είπε με 
τόνο ξερό:

— Καταλαβαίνω.
Κι εξακολούθησε:
— Κυρ Ολιβιέ, ο στρατάρχης ντε Μπουσικώ έλεγε: Το δώρο 

δεν αξίζει παρά μόνο αν είναι από βασιλιά και το ψάρεμα 
όταν γίνεται στη θάλασσα. Βλέπω πως συμφωνείς κι εσύ με 
τη γνώμη του ντε Μπουσικώ. Άκουσε τώρα τούτο δω. Έχουμε 
καλό μνημονικό. Στα 68 σε ονομάσαμε θαλαμηπόλο του οίκου 
μας. Στα 69 σε διορίσαμε καστελάνο στο φρούριο της γέφυρας 
του Σαιν Κλου με μισθό εκατό φράγκα της Τουρ (εσύ τα ήθε-
λες παρισινά). Τον Νοέμβρη του 73, με έγγραφο εκδομένο στη 
Ζερβόλ, σε τοποθετήσαμε επιστάτη του δάσους των Βινκενών, 
στη θέση του Ζιλμπέρ Ακλ, της ιδιαίτερης ακολουθίας μας. Στα 
75 δικαιούχο του δάσους Ρουβραί λε Σαιν Κλου, στη θέση του 
Ιακώβου του Δημάρχου. Στα 78 σού παραχωρήσαμε κατ’ ευα-
ρέσκεια, με επίσημο έγγραφο σφραγισμένο σε διπλή λουρίδα 
πράσινου βουλοκεριού, εισόδημα δέκα παρισινών φράγκων, για 
σένα και για τη γυναίκα σου, από ένα ακίνητο στην πλατεία 
Πραματευτάδων, κοντά στη σχολή του Αγίου Γερμανού. Στα 
79 σε βάλαμε δικαιούχο στο δάσος του Σενάρ, στη θέση του 
κακότυχου εκείνου Γιάννη Νταιζ. Έπειτα διοικητή στο φρούριο 
Λος. Έπειτα κυβερνήτη του Σαιν Κεντέν. Έπειτα επόπτη της 
γέφυρας Μελάν, απ’ όπου απόχτησες και τον τίτλο του κόμη. 
Απ’ τα πέντε σολδιά πρόστιμο που πληρώνει όποιος μπαρ-
μπέρης ξυρίζει γιορτή, εσύ παίρνεις τα τρία σολδιά κι εμείς το 
υπόλοιπο. Θελήσαμε ν’ αλλάξουμε και τ’ όνομά σου «ο Κακός», 
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που ταίριαζε πολύ με την όψη σου. Στα 74 σού παραχωρήσαμε, 
για μεγάλη δυσαρέσκεια των ευγενών μας, οικόσημα με χίλια 
χρώματα, που σου στολίζουν το στήθος σαν παγόνι. Μα την 
ανάσταση! Δε χόρτασες ακόμα: Το ψάρεμα που έκαμες δεν ήταν 
αρκετά αποδοτικό και ανέλπιστο; Kαι δε φοβάσαι μήπως κανέ-
νας σολομός παραπάνω σου βουλιάξει τη βάρκα; Η φιλοδοξία 
θα σε αφανίσει, κουμπάρε. Τη φιλοδοξία την ακολουθεί κατά 
πόδι ο όλεθρος και η ντροπή. Κατάλαβέ τα αυτά και σώπα!

Τα λόγια τούτα, ειπωμένα με αυστηρότητα, ξανάφεραν την 
ιταμότητα στην κακιωμένη φυσιογνωμία του κυρ Ολιβιέ.

— Καλά, μουρμούρισε σχεδόν μεγαλόφωνα. Φαίνεται πως ο 
βασιλιάς είναι άρρωστος σήμερα. Τα χαρίζει όλα στον γιατρό.

Ο βασιλιάς, αντί να οργιστεί απ’ αυτήν την προσβολή, συνέ-
χισε με κάποια ηπιότητα:

— Α, ξέχασα ακόμα πως σε είχα στείλει και πρεσβευτή μου 
στη Γάνδη, κοντά στη δέσποινα Μαρία. Μάλιστα, κύριοι, πρό-
σθεσε στρέφοντας προς τους φλαμανδούς, αυτός εδώ χρημάτισε 
και πρεσβευτής.

Έπειτα εξακολούθησε, μιλώντας στον κυρ Ολιβιέ:
— Έλα, κουμπάρε, ας μη χαλούμε την καρδιά μας! Εμείς 

είμαστε παλιοί φίλοι. Είναι πολύ αργά πια. Τελειώσαμε την 
εργασία μας. Ξύρισέ με τώρα.

Οι αναγνώστες μας σίγουρα δεν θα περίμεναν ίσαμε δω, 
για ν’ αναγνωρίσουν στο πρόσωπο του «κυρ Ολιβιέ» αυτόν 
τον τρομερό Φίγκαρο, που η Πρόνοια, η μεγάλη κατασκευά-
στρια δραμάτων, ανάμειξε τόσο επιδέξια στο μακρόχρονο κι 
αιματηρό χρονικό του Λουδοβίκου 11ου. Δεν είναι καιρός εδώ 
να καταπιαστούμε με την απεικόνιση αυτής της ιδιόρρυθμης 
μορφής. Ο μπαρμπέρης αυτός του βασιλιά είχε τρία ονόματα. 
Στην αυλή τον αποκαλούσαν ευγενικά Ολιβιέ το Ζαρκάδι. Ο 
λαός τον έλεγε Ολιβιέ ο Διάβολος. Και το αληθινό του όνομα 
ήταν Ολιβιέ ο Κακός.

Ο Ολιβιέ, λοιπόν, ο Κακός έμεινε ακίνητος, χολιασμένος με 
τον βασιλιά και λοξοκοιτώντας τον Ιάκωβο Κουακτιέ.

— Ναι, ναι, ο γιατρός! έλεγε μέσ’ από τα δόντια του.
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— Ε, μάλιστα, ο γιατρός! απάντησε ο Λουδοβίκος 11ος με μια 
παράξενη καλοκαγαθία. Ο γιατρός έχει μεγαλύτερη επιρροή κι 
από σένα. Κι αυτό είναι απλούστατο. Ο γιατρός έχει στη διά-
θεσή του όλο μας το σώμα, ενώ εσύ μονάχα το πιγούνι. Τράβα, 
φτωχέ μου μπαρμπέρη, και θα τα ξαναβρούμε οι δυο μας. Τι 
θα ’λεγες όμως και τι θα γινόταν το αξίωμά σου, αν ήμουν κι 
εγώ κανένας βασιλιάς με γένια, σαν τον βασιλιά Χίλπερικ, που 
συνήθιζε να κρατάει πάντα τη γενειάδα με το ’να του χέρι; 
Έλα, κουμπάρε, εκπλήρωσε το χρέος σου, ξύρισέ με. Πήγαινε 
να φέρεις τα χρειαζούμενα.

Ο Ολιβιέ, βλέποντας πως ο βασιλιάς το είχε ρίξει στο αστείο 
και δεν υπήρχε τρόπος πια να τον στενοχωρήσει, βγήκε γογγύ-
ζοντας για να εκτελέσει τη διαταγή του.

Ο βασιλιάς σηκώθηκε, πλησίασε το παράθυρο και ανοίγοντάς 
το άξαφνα, με ταραχή μεγάλη, φώναξε χτυπώντας τα χέρια του:

— Ω! Να μια κοκκινάδα στον ουρανό, πάνω απ’ το Άστυ! 
Καίγεται το δικαστήριο. Δεν μπορεί να ’ναι άλλο απ’ αυτό. Α, 
καλέ μου λαέ! Να που με βοηθάς επιτέλους να γκρεμίσω τους 
αφεντάδες!

Έπειτα, στρέφοντας στους φλαμανδούς, είπε:
— Κύριοι, ελάτε εδώ να ιδείτε. Δεν κοκκινοβολάει εκεί πέρα 

μια φωτιά;
Oι δυο πληρεξούσιοι της Γάνδης πλησίασαν.
— Ναι, μια μεγάλη φωτιά, είπε ο Γουλιέλμος Ρυμ.
— Ω, πρόσθεσε ο Κοπενόλ, που τα μάτια του άστραψαν μο-

νομιάς. Αυτό μού θυμίζει το κάψιμο του σπιτιού του άρχοντα 
Ουμπερκούρ. Θα έγινε μεγάλος ξεσηκωμός εκεί κάτω.

— Λέτε, κυρ Κοπενόλ;
Και το βλέμμα του Λουδοβίκου 11ου ήταν σχεδόν εξίσου 

χαρούμενο με του σκαλτσά.
— Μήπως θα ’ναι δύσκολο να τους αντισταθεί κανένας; πρό-

σθεσε ο βασιλιάς.
— Μα τον Τίμιο Σταυρό! Η μεγαλειότητά σας θα σακατέψει 

εκεί πέρα κάμποσους λόχους της.
— Α! Όσο για μένα, διαφέρει το ζήτημα, απάντησε ο βασιλιάς. 
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Αν ήθελα εγώ!...
Ο σκαλτσάς απάντησε με θράσος:
— Αν αυτή η επανάσταση είναι όπως τη νομίζω εγώ, το ίδιο 

κάνει αν θέλετε ή δε θέλετε, μεγαλειότατε!
— Κουμπάρε, είπε ο Λουδοβίκος 11ος, με δυο λόχους της 

φρουράς μου και με μια βολή κανονιού, ξεμπερδεύει κανείς 
εύκολα μ’ ένα λεφούσι από χωριάτες.

— Μεγαλειότατε, οι Ελβετοί ήταν κι αυτοί χωριάτες. Ο δού-
κας της Βουργουνδίας ήταν ένας μεγάλος άρχοντας και αψη-
φούσε αυτόν τον λαουτζίκο. Στη μάχη του Γκρανσόν,10 μεγα-
λειότατε, φώναζε: «Κανονιέρηδες! Φωτιά στους ξωμερίτες!» 
και βλαστημούσε τον Αϊ-Γιώργη. Μα ο προεστός Σάρναχταλ 
χίμηξε απάνω στον κυρ δούκα με το ματσούκι του και με τον 
λαό του, κι από την έφοδο των χωρικών που ήταν ντυμένοι με 
βουβαλοτόμαρα, το περίλαμπρο βουργουνδικό στράτευμα κομ-
ματιάστηκε, όπως το γυαλί στο χτύπημα μιας πέτρας. Πλήθος 
ιππότες σκοτώθηκαν εκεί. Και βρήκαν τον αυθέντη Σατώ-Γκυ-
γιόν, τον μεγαλύτερο άρχοντα της Βουργουνδίας, νεκρό, με το 
μεγάλο ψαρί άλογό του, σ’ ένα μικρό βαλτολίβαδο.

— Εσείς, φίλε, μιλάτε για μάχη, απάντησε ο βασιλιάς. Εδώ 
πέρα πρόκειται για ανταρσία. Και την καταστέλλω μόλις το 
θελήσω, μ’ ένα σούφρωμα των φρυδιών μου.

Ο άλλος ανταπάντησε μ’ αδιαφορία:
— Μπορεί, μεγαλειότατε. Αυτό θα σημαίνει πως δεν ήρθε 

ακόμα η ώρα του λαού.
Ο Γουλιέλμος Ρυμ νόμισε πως έπρεπε να επέμβει:
— Κυρ Κοπενόλ, είπε, μιλάς σ’ έναν ισχυρό βασιλιά.
— Το ξέρω, αποκρίθηκε σοβαρά ο σκαλτσάς.
— Αφήστε τον να λέει, φίλε μου κύριε Ρυμ, είπε ο βασιλάς. 

Μου αρέσει αυτή η ελευθεροστομία. Ο πατέρας μου, ο Κάρο-
λος 7ος, έλεγε πως η αλήθεια ήταν άρρωστη. Εγώ έλεγα πως 
ήταν πεθαμένη και πως δεν είχε βρει εξομολογητή. Αλλά ο κυρ 

10. Της Ελβετίας. Εκεί νικήθηκε από τους ντόπιους στα 1476 ο δούκας της 
Βουργουνδίας Κάρολος ο Τολμηρός.
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Κοπενόλ μού αποδείχνει το εναντίο.11
Έπειτα, ακουμπώντας με οικειότητα το χέρι του στον ώμο 

του Κοπενόλ:
— Λέγατε λοιπόν, κυρ Ιάκωβε...
— Λέω, μεγαλειότατε, πως ίσως έχετε δίκιο, πως δεν ήρθε 

ακόμα σ’ εσάς η ώρα του λαού.
Ο Λουδοβίκος 11ος τον κοίταξε με το διεισδυτικό του βλέμμα.
— Και πότε θα έρθει αυτή η ώρα;
— Θα την ακούσετε να σημαίνει.
— Σε ποιο ρολόι παρακαλώ;
Ο Κοπενόλ με το γαλήνιο και αρχοντικό παρουσιαστικό του 

έφερε τον βασιλιά κοντά στο παράθυρο:
— Ακούστε, μεγαλειότατε. Υπάρχει εδώ ένα οχυρό, ένα κα-

μπαναριό, κανόνια, πολίτες, στρατιώτες. Όταν το καμπαναριό 
αντιλαλήσει, όταν τα κανόνια βροντήξουν, όταν το οχυρό σω-
ριαστεί με δυνατό πάταγο, όταν πολίτες και στρατιώτες αρχί-
σουν να σκούζουν και να σκοτώνουν ο ένας τον άλλο, τότε θα 
σημάνει η ώρα.

Το πρόσωπο του Λουδοβίκου έγινε σκοτεινό και συλλογι-
σμένο. Έμεινε για λίγο σιωπηλός κι έπειτα χτύπησε σιγά με το 
χέρι του το στερεό ντουβάρι του πύργου, όπως χαϊδεύει κανείς 
τα καπούλια ενός ατιού.

— Ω, δεν το πιστεύω! είπε. Έτσι εύκολα θα σωριαστείς, καλή 
μου Βαστίλλη;

Και στρέφοντας με μιαν απότομη κίνηση προς τον παράτολμο 
φλαμανδό:

— Είδατε επανάσταση ποτέ σας, κυρ Ιάκωβε; ρώτησε.
— Έκαμα κιόλας, είπε ο σκαλτσάς.
— Και πώς ενεργείτε για να γίνει μια επανάσταση; είπε ο 

βασιλιάς.
— Α! Δεν είναι δύσκολο πράγμα, αποκρίθηκε ο Κοπενόλ. 

Υπάρχουν καμιά εκατοστή τρόποι. Πρώτα πρώτα πρέπει να επι-
κρατεί αγανάκτηση στην πόλη. Αυτό δεν είναι από τα σπάνια. 

11. Φράση παρμένη από τον Πιέρ Ματιέ.
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Έπειτα έρχεται ο χαρακτήρας των κατοίκων. Οι άνθρωποι της 
Γάνδης είναι έτοιμοι για επανάσταση. Αγαπούν πάντα τον γιο 
του πρίγκιπα, αλλά ποτέ τον ίδιο τον πρίγκιπα. Ε, λοιπόν, ένα 
πρωί, ας πούμε, μπαίνουν στο μαγαζί μου και μου λεν: Μπάρ-
μπα Κοπενόλ, το και το, η δέσποινα της Φλάντρας θέλει να 
γλιτώσει τους υπουργούς της, ο αντιπρόσωπος του αυθέντη 
διπλασιάζει το χαράτσι, ή κάτι τέτοιο. Ό,τι τους κατέβει. Εγώ 
τότε αφήνω τη δουλειά μου, βγαίνω απ’ το σκαλτσάδικο, πάω 
έξω στον δρόμο και φωνάζω: Γιούρα! Υπάρχει πάντα εκεί κά-
ποιο ξεπατωμένο κρασοβάρελο. Ανεβαίνω απάνω και λέω πολύ 
δυνατά τα πρώτα λόγια που θα μού ’ρθουν, εκείνα που έχω 
στην καρδιά μου. Τότε μαζεύεται το πλήθος, βάζουν τις φωνές, 
χτυπούν τις καμπάνες, αρματώνουν τον κοσμάκη αφοπλίζοντας 
τους στρατιώτες, σμίγουν μαζί κι οι άνθρωποι της αγοράς, και 
τραβούν όλοι μπροστά! Έτσι θα γίνεται πάντα, όσο θα υπάρ-
χουν αφεντάδες στα κάστρα, πολίτες στις πόλεις και χωριάτες 
στα χωριά.

— Κι εναντίον τίνος επαναστατείτε έτσι; ρώτησε ο βασιλιάς. 
Εναντίον των τοποτηρητών; Εναντίον των αρχόντων;

— Κάποτε, ναι. Ανάλογα με τις περιστάσεις. Κάποτε κι ενα-
ντίον του ίδιου του δούκα.

Ο Λουδοβίκος 11ος ξανακάθισε στη θέση του κι είπε με 
χαμόγελο:

— Α! Εδώ βρίσκονται ακόμα στους τοποτηρητές!
Εκείνη τη στιγμή ξαναγύρισε ο Ολιβιέ το Ζαρκάδι. Τον συνό-

δευαν δυο αυλικοί ακόλουθοι που βαστούσαν τα ξυριστικά του 
βασιλιά. Αλλά εκείνο που έκαμε εντύπωση στον βασιλιά, ήταν 
πως ακολουθούσαν επιπλέον ο Πρωτοκάθεδρος των Παρισίων 
και ο διοικητής της περιπόλου, που φαίνονταν πολύ ταραγμένοι.

Ο μνησίκακος κουρέας έδειχνε κι αυτός το ίδιο, αλλά ευχα-
ριστημένος στο βάθος. Αυτός πήρε πρώτος τον λόγο:

— Μεγαλειότατε, ζητώ συγνώμην απ’ τη μεγαλειότητά σας 
για το κακό μαντάτο που φέρνω.

Ο βασιλιάς, γυρνώντας ζωηρά την πολυθρόνα του, ξεφλούδισε 
με τα πόδια της την ψάθα του πατώματος:
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— Τι έχεις να μου πεις;
— Μεγαλειότατε, συνέχισε ο Ολιβιέ το Ζαρκάδι με τη μο-

χθηρή έκφραση ενός ανθρώπου που χαίρεται επειδή πρόκειται 
να καταφέρει ένα δυνατό πλήγμα, αυτή η λαϊκή εξέγερση δεν 
στρέφεται κατά του τοποτηρητού του Μεγάρου.

— Aλλά;
— Εναντίον σας, μεγαλειότατε.
Ο γερο-βασιλιάς σηκώθηκε ολόρθος και ίσιος σαν νέος:
— Εξηγήσου, Ολιβιέ, εξηγήσου! Και βάστα καλά το κεφάλι 

σου, κουμπάρε, γιατί σου ορκίζομαι στον σταυρό του Αγίου Λο 
πως αν λες ψέματα αυτή την ώρα, τούτο το σπαθί που έκοψε 
τον λαιμό του άρχοντα του Λουξεμβούργου, δεν είναι τόσο στο-
μωμένο ώστε να μην μπορεί να κόψει και τον δικό σου!

Ο όρκος που έκαμε ήταν τρομερός. Ο Λουδοβίκος 11ος μόνο 
δυο φορές στη ζωή του είχε ορκιστεί στον σταυρό του Αγίου 
Λο.12

Ο Ολιβιέ άνοιξε το στόμα του για ν’ απαντήσει:
— Mεγαλειότατε...
— Γονάτισε! τον έκοψε απότομα ο βασιλιάς. Τριστάνε, έχε 

τον νου σου σ’ αυτόν τον άνθρωπο!
Ο Ολιβιέ γονάτισε και είπε ψυχρά:
— Μεγαλειότατε, μια μάγισσα καταδικάστηκε σε θάνατο απ’ 

το Ανώτατο Δικαστήριό σας. Αυτή βρήκε καταφύγιο μέσα στην 
Παναγία των Παρισίων. Ο λαός θέλει να την πάρει από κει με 
το ζόρι. Ο κύριος πρωτοκάθεδρος κι ο κύριος διοικητής της πε-
ριπόλου, που έρχονται από το μέρος της ανταρσίας, είναι εδώ 
για να με διαψεύσουν, αν δεν λέω την αλήθεια. Ο λαός πολιορκεί 
τον ναό της Παναγίας.

— Άκου κει! είπε ο βασιλιάς χαμηλόφωνα, κατάχλωμος και 
τρέμοντας απ’ τον θυμό. Τον ναό της Παναγίας! Πολιορκούν 
στη μητρόπολή της την Παναγία την ίδια, την κυρά και αφέντρα 
μου! Σήκω απάνω, Ολιβιέ. Έχεις δίκιο. Σου παραχωρώ τη θέση 

12.  Όσοι πατούσαν τον όρκο τους στον σταυρό του Αγίου Λο της Ανζέ πέ-
θαιναν μες στον χρόνο, πίστευε ο λαός. Βλ. και στον Κομμίν.
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του Σίμωνα Ραντέν. Έχεις δίκιο. Επιτίθενται εναντίον μου. Η 
μάγισσα έχει προστάτη της την εκκλησία και η εκκλησία εμέ-
να. Κι εγώ θαρρούσα πως τα είχαν με τον τοποτηρητή! Όχι, τα 
έχουν βάλει μαζί μου!

Ξανανιωμένος από την παραφορά του, άρχισε τότε να βαδίζει 
με μεγάλα βήματα. Δε γελούσε πια, ήταν τρομερός, πήγαινε κι 
ερχόταν. Η αλεπού είχε μεταβληθεί σε ύαινα. Φαινόταν πως δεν 
μπορούσε να μιλήσει από τη σύγχυση. Τα χείλη του σάλευαν 
και οι άσαρκες γροθιές του συσπώντανε.

Έξαφνα ανασήκωσε το κεφάλι. Τα βαθουλά του μάτια φά-
νηκαν γεμάτα φως και η φωνή του αντήχησε σαν τρουμπέτα:

— Εξολοθρεμό, Τριστάνο! Θάνατο στους κατεργάρηδες! 
Εμπρός, φίλε μου Τριστάνο! Σκότωνε! Σκότωνε!

Αφού του πέρασε το μπουρίνι, ξανακάθισε στη θέση του και 
είπε με μια ψυχρή και συγκρατημένη λύσσα:

— Τριστάνο! Υπάρχουν εδώ κοντά μας, μέσα σ’ αυτή τη Βα-
στίλλη, οι πενήντα ενωμοτίες λογχοφόρων του υποκόμη ντε Ζιφ, 
που μας κάνουν τρακόσιους καβαλαραίους. Θα τους πάρεις. 
Υπάρχει ακόμα ο λόχος τοξοτών της υπηρεσίας μας, με διοικη-
τή τον ντε Σατωπέρ. Θα τον πάρεις. Στο μέγαρο Σαιν Πωλ θα 
βρεις σαράντα τοξότες της καινούργιας φρουράς, του κυρίου 
Δελφίνου. Θα τους πάρεις. Και με όλους αυτούς θα τρέξεις στον 
ναό της Παναγίας. Α, κύριε λαουτζίκο του Παρισιού, ρίχνεσαι 
έτσι, καταπάνω στο στέμμα της Γαλλίας, στην ιερότητα της Πα-
ναγίας και στην ειρήνη αυτής της πολιτείας! Ξεπάστρεψέ τους, 
Τριστάνο! Ξεπάστρεψέ τους! Να μη γλιτώσει κανένας από το 
κρέμασμα στο Γερακοβούνι!

Ο Τριστάνος υποκλίθηκε:
— Πάει καλά, μεγαλειότατε!
Κι έπειτα από μικρή σιωπή πρόσθεσε:
— Τη μάγισσα τι να την κάμω;
Αυτή η ερώτηση έκαμε τον βασιλιά σκεφτικό.
— Τη μάγισσα; είπε. Κύριε ντ’ Εστουβίλ, τι ήθελε να την 

κάμει ο λαός;
— Mεγαλειότατε, απάντησε ο πρωτοκάθεδρος του Παρισιού, 
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φαντάζομαι πως αφού ο λαός πάει να την αποσπάσει από το 
άσυλο της Παναγίας, θα τον πείραξε η ατιμωρησία της και θα 
θέλει να την κρεμάσει.

Ο βασιλιάς φάνηκε να βυθίζεται σε σκέψεις. Έπειτα απευ-
θύνθηκε στον Τριστάνο τον Ερημίτη:

— Ε λοιπόν, κουμπάρε! Ξεπάστρεψε τον λαό και κρέμασε 
τη μάγισσα.

— Αυτό σημαίνει, είπε πολύ σιγά ο Ρυμ στον Κοπενόλ, πως 
τιμωρούμε τον λαό για κάτι που θέλησε και ύστερα του κάνουμε 
εκείνο που θέλει.

— Κατάλαβα, μεγαλειότατε, απάντησε ο Τριστάνος. Κι αν 
η μάγισσα βρίσκεται ακόμα μες στην Παναγία, πρέπει να την 
πιάσω παραβιάζοντας το άσυλο;

— Μα την Ανάσταση, είναι το άσυλο στη μέση! είπε ο βασι-
λιάς ξύνοντας τ’ αυτί του. Κι όμως, αυτή η γυναίκα πρέπει να 
κρεμαστεί.

Τότε, σαν να του ήρθε μια αιφνίδια ιδέα, έπεσε στα γόνατα 
μπροστά στην πολυθρόνα του, έβγαλε το καπέλο του, το απί-
θωσε στο κάθισμά του και κοίταξε ευλαβικά σ’ ένα από τα 
μολυβένια φυλαχτά που ήταν καρφωμένα σ’ αυτό.

— Ω! είπε με τα χέρια του ενωμένα. Παναγία των Παρισίων, 
χαριτόβρυτη προστάτριά μου, συχώρα με! Μονάχα μια φορά 
θα το κάνω. Πρέπει να τιμωρηθεί αυτή η εγκληματίας. Σε 
βεβαιώνω, υπεραγία Θεοτόκε, καλή μου κυρά, πως πρόκειται 
για μια μάγισσα που δεν αξίζει τη στοργική σου προστασία. 
Ξέρεις, δέσποινα, πως πολλοί ευσεβέστατοι ηγεμόνες έχουν 
καταπατήσει το απαραβίαστο των εκκλησιών, για τη δόξα του 
Θεού και τη χρεία του κράτους. Ο άγιος Ούγος, επίσκοπος της 
Αγγλίας, επέτρεψε στον βασιλιά Εδουάρδο να πιάσει έναν 
μάγο μες στην εκκλησία του. Ο άγιος Λουδοβίκος της Γαλλίας, 
ο επώνυμός μου, παραβίασε για τον ίδιο σκοπό την εκκλησία 
του αγίου Παύλου. Και ο Αλφόνσος, ο γιος του βασιλιά της 
Ιερουσαλήμ, την ίδια την εκκλησία του Παναγίου Τάφου. Δε 
θα το ξανακάνω αυτό και θα σου δωρίσω ένα ωραίο ασημένιο 
εικόνισμα, όμοιο μ’ εκείνο που δώρισα πέρσι στην Παναγία 
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του Εσκουί. Γένοιτο!
Σταυροκοπήθηκε, σηκώθηκε απάνω, φόρεσε το καπέλο του 

και είπε στον Τριστάνο:
— Μη χασομεράς, κουμπάρε. Πάρε μαζί σου και τον ντε 

Σατωπέρ. Σήμανε συναγερμό. Σύντριψε το πλήθος. Κρέμασε τη 
μάγισσα. Τετέλεσται. Κι εννοώ η εκτέλεση να γίνει από σένα. 
Θα μου αναφέρεις. Λοιπόν, Ολιβιέ, δε θα κοιμηθώ απόψε. Έλα 
να με ξυρίσεις!

Ο Τριστάνος ο Ερημίτης υποκλίθηκε και βγήκε. Τότε ο βα-
σιλιάς, γνέφοντας στον Ρυμ και στον Κοπενόλ πως τελείωσε η 
ακρόαση, τους είπε:

— Ο Θεός μαζί σας, καλοί μου φίλοι φλαμανδοί. Πηγαίνετε 
να ξεκουραστείτε λιγάκι. Η νύχτα έχει προχωρήσει και βρισκό-
μαστε πιο κοντά στην αυγή παρά στο βράδυ. 

Αποσύρθηκαν κι οι δυο τους· κι ενώ επέστρεψαν στα διαμε-
ρίσματά τους, με οδηγό τον διοικητή της Βαστίλλης, ο Κοπενόλ 
έλεγε σιγά στον Γουλιέλμο Ρυμ:

— Χμ! Δε μου αρέσει καθόλου αυτός ο βασιλιάς που βήχει! 
Είδα τον Κάρολο της Βουργουνδίας μεθυσμένο, αλλά ήταν λι-
γότερο κακός από τον άρρωστο Λουδοβίκο 11ο.

— Ξέρεις, κυρ Ιάκωβε; απάντησε ο Ρυμ. Τους βασιλιάδες 
τούς ζαλίζουν περισσότερο τα φαρμακοζούμια παρά το κρασί.

J



6
ΠΥΓΟΛΑΜΠΙΔΕΣ

O Γκρεγκουαρ, βγαινοντασ απ’ τη Βαστίλλη, κατέβηκε 
την οδό Αγίου Αντωνίου με γρηγοράδα αλόγου που 
ξαμολύθηκε. Φτάνοντας στην πύλη του Μπωντουαγέ, 
τράβηξε ίσια στον πέτρινο σταυρό που ορθωνόταν 

στη μέση της πλατείας, σαν να είχε διακρίνει, στα σκοτεινά, το 
σουλούπι ενός ανθρώπου με μαύρα ρούχα και κουκούλα, που 
καθόταν στα σκαλοπάτια του σταυρού.

— Εσείς είστε, δάσκαλε; ρώτησε ο Γκρεγκουάρ.
Το μαυροντυμένο πρόσωπο σηκώθηκε απάνω.
— Ανάθεμα! Μου ανέβασες το αίμα στο κεφάλι, Γκρεγκουάρ. 

Ο νυχτοφρουρός που είναι στον πύργο Σαιν Ζερβαί, φώναξε 
τώρα δα μιάμιση ώρα απ’ τα μεσάνυχτα.

— Ω! απάντησε ο Γκρεγκουάρ. Δεν φταίω εγώ, αλλά η πε-
ρίπολος κι ο βασιλιάς. Φτηνά τη γλίτωσα! Παραλίγο να με κρε-
μάσουν. Είναι το μοιραίο μου.

— Παντού υστερείς, είπε ο άλλος. Ας πάμε γρήγορα όμως. 
Ξέρεις το σύνθημα;

— Φαντάσου δάσκαλε πως είδα τον ίδιο τον βασιλιά. Από 
κει έρχομαι. Φοράει κιλότα μαλλοβάμπακη. Σωστή περιπέτεια.

— Αχ, γλωσσοκοπάνα! Τι με νοιάζει για την περιπέτειά σου; 
Ξέρεις το σύνθημα των αλητών;
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— Το ξέρω. Μείνετε ήσυχος. «Πυγολαμπίδες».
— Ωραία. Αλλιώς δε θα μπορούσαμε να τρυπώσουμε στην 

εκκλησία. Οι αλήτες έχουν αποκλείσει τους δρόμους. Ευτυχώς, 
φαίνεται πως βρήκαν αντίσταση. Ίσως να φτάσουμε έγκαιρα 
ακόμα.

— Μάλιστα, δάσκαλε. Αλλά πώς θα μπούμε στην Παναγία;
— Έχω μαζί μου το κλειδί των πύργων.
— Και πώς θα βγούμε πάλι;
— Πίσω απ’ το μοναστήρι είναι μια πορτούλα που βγάζει 

στο Γήπεδο κι από κει στον ποταμό. Έχω το κλειδί της κι έδεσα 
εκεί μια βάρκα σήμερα το πρωί.

— Κόντεψα μια χαρά να κρεμαστώ! ξαναείπε ο Γκρεγκουάρ.
— Γρήγορα! Πάμε! έκανε ο άλλος.
Και κατηφόρισαν οι δυο τους με μεγάλα βήματα προς το 

Άστυ.

J



7
ΕΠΕΛΑΣΗ ΤΟΥ ΣΑΤΩΠΕΡ

O αναγνωστησ μπορει να θυμαται σε τι κρίσιμη θέση αφή-
σαμε τον Κουασιμόδο. Ο γενναίος κουφός, περιζωμέ-
νος από παντού, είχε χάσει, αν όχι όλο το κουράγιο 
του, τουλάχιστο κάθε ελπίδα σωτηρίας, όχι για τον 

εαυτό του –δεν τον ένοιαζε για τον εαυτό του– αλλά για την 
τσιγγάνα. Έτρεχε έξαλλος στη στοά. Η Παναγία κόντευε να 
κυριευτεί απ’ τους αλήτες.

Άξαφνα ένας δυνατός καλπασμός αλόγων γέμισε τους γει-
τονικούς δρόμους, μια μακριά σειρά πυρσών και μια πυκνή 
φάλαγγα από καβαλάρηδες. Δαιμονισμένοι θόρυβοι ξεχύθηκαν 
στην πλατεία, σαν ανεμοστρόβιλος:

— Γαλλία! Γαλλία! Πελέκημα στον λαουτζίκο! Επέλαση του 
Σατωπέρ! Ζήτω η πρωτοκαθεδρία!

Οι αλήτες τρομαγμένοι έκαμαν μεταβολή.
Ο Κουασιμόδος, που δεν άκουγε, είδε τα γυμνά σπαθιά, τις 

δάδες, τις σιδερένιες αιχμές των κονταριών, όλη αυτήν την καβα-
λαρία, που επικεφαλής της αναγνώρισε τον λοχαγό Φοίβο, είδε 
το ανακάτωμα των αλητών, τον τρόμο σε μερικούς, την ταραχή 
στους ψυχραιμότερους, και ξαναβρήκε τόση δύναμη απ’ αυτήν 
την ανέλπιστη βοήθεια, ώστε απώθησε απ’ την εκκλησία τους 
πολιορκητές που δρασκέλιζαν κιόλας τη στοά.
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Ήταν η επέμβαση του βασιλικού στρατού.
Οι αλήτες πολέμησαν γενναία. Αμύνθηκαν απελπισμένα. 

Πλευροκοπημένοι απ’ την οδό Αγίου Πέτρου του Βουκόλου και 
πιεζόμενοι στα νώτα απ’ την οδό Προαυλίου, στριμωγμένοι στον 
ναό της Παναγίας που του έκαμαν ακόμα εφόδους και που τον 
υπεράσπιζε ο Κουασιμόδος, πολιορκητές και πολιορκούμενοι 
μαζί, βρίσκονταν στην περίεργη κατάσταση που ξαναβρέθηκε 
αργότερα, στα 1640, κατά την περίφημη πολιορκία του Τουρίνου 
–ανάμεσα στον πρίγκιπα Θωμά της Σαβοΐας που πολιορκούσε 
και τον μαρκήσιο ντε Λεγκάνιεθ που τον είχε αποκλείσει ο κό-
μης Ερρίκος ντ’ Αρκούρ,13 «περισφίγγων το Τουρίνον και αυτός 
περιεσφιγμένος», όπως λέει το επιτύμβιό του.

Η σύρραξη ήταν φοβερή. «Σε σάρκα λύκου δόντι σκυλιού», 
καθώς λέει ο Π. Ματιέ. Οι βασιλικοί καβαλάρηδες, που ανάμεσά 
τους ο Φοίβος ντε Σατωπέρ διακρινόταν για την παλικαριά του, 
δε λυπόνταν κανέναν, και η κόψη του σπαθιού θέριζε ό,τι γλί-
τωνε από το κοντάρι. Οι αλήτες, πρόχειρα οπλισμένοι, άφριζαν 
και δάγκωναν.

Άντρες, γυναίκες, παιδιά, ρίχνονταν στα καπούλια και στα 
στήθη των αλόγων και κρεμιόνταν από κει σαν αίλουροι με τα 
δόντια και τα νύχια χεριών και ποδιών. Άλλοι χτύπαγαν με 
τις δάδες τους τα πρόσωπα των τοξοτών. Άλλοι πιάνανε με 
σιδερένιους γάντζους τους λαιμούς των καβαλάρηδων και τους 
τραβούσαν κάτω, κι όσοι έπεφταν, τους έκαναν κομμάτια.

Ανάμεσά τους ξεχώριζε ένας που είχε ένα φαρδύ δρεπάνι 
λαμπερό και που πετσόκοψε για πολλή ώρα τα ποδάρια των 
αλόγων. Ήταν τρομερός. Έλεγε ένα ρινόφωνο τραγούδι, ξαπο-
λώντας ολοένα και τραβώντας πίσω το δρεπάνι του. Κάθε φορά 
σχημάτιζε γύρω του έναν μεγάλο κύκλο από κομμένα μέλη. 
Προχωρούσε έτσι στο πυκνότερο μέρος της καβαλαρίας, με την 

13. Ο Ερρίκος της Λωραίνης, κόμης ντ’ Αρκούρ (1601-1666) διοικητής στα 
γαλλικά στρατεύματα στο Πεδεμόντιο, αφού σύντριψε στο Κιέρι και στο 
Καζάλι τον στρατό του μαρκήσιου Λεγκάνιεθ, κυρίεψε το 1640 το Τουρίνο, 
ύστερ’ από δεκαεπτά μέρες πολιορκία.



652 ΒΙΚΤΩΡ ΟΥΓΚΩ

ήρεμη βραδύτητα, το λίκνισμα της κεφαλής και το κανονικό κο-
ντανάσασμα ενός θεριστή, που δουλεύει σ’ ένα χωράφι με στάρι. 
Ήταν ο Κλοπέν Τρουιφού. Ένα αρκεβούζιο τον ξάπλωσε χάμω.

Στο μεταξύ, τα παράθυρα ξανάνοιξαν. Οι γειτόνοι, ακούγο-
ντας τις πολεμικές αναφωνήσεις των ανθρώπων του βασιλιά, 
αναμείχτηκαν στη συμπλοκή κι απ’ όλα τα πατώματα έπεφταν 
βροχή τα βόλια στους αλήτες. Το προαύλιο ήταν γεμάτο πυκνό 
καπνό που οι ομοβροντίες τον χαράκωναν με φωτιές. Διακρίνο-
νταν αμυδρά η πρόσοψη της Παναγίας και το σαραβαλιασμένο 
νοσοκομείο, με μερικούς αδύνατους αρρώστους που κοίταζαν 
από ψηλά, απ’ τη στέγη του, απ’ τους φεγγίτες.

Τελικά, οι αλήτες υποχώρησαν. Η κούραση, η έλλειψη καλών 
όπλων, ο τρόμος απ’ τον αιφνιδιασμό, το ντουφεκίδι από τα 
παράθυρα, η άφοβη επίθεση των ανθρώπων του βασιλιά, όλα 
αυτά τούς γονάτισαν. Σπάσανε τη γραμμή των πολιορκητών και 
το ’βαλαν στα πόδια, προς όλες τις διευθύνσεις, αφήνοντας στο 
προαύλιο στοίβες από κουφάρια.

Όταν ο Κουασιμόδος, που δεν είχε πάψει ούτε στιγμή να πο-
λεμάει, είδε αυτήν την πανωλεθρία, έπεσε γονατιστός κι ύψωσε 
τα δυο του χέρια στον ουρανό. Έπειτα, μεθυσμένος από χαρά, 
έτρεξε κι ανέβηκε με γρηγοράδα πουλιού στο κελί, που τόσο 
ατρόμητα το είχε υπερασπιστεί από κάθε προσέγγιση. Μονάχα 
μια σκέψη είχε τώρα στο μυαλό του: να γονατίσει μπροστά σ’ 
εκείνη που είχε σώσει για δεύτερη φορά.

Μα όταν μπήκε στο κελί, το βρήκε αδειανό.

J
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1
ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΠΑΠΟΥΤΣΙ

T
η στιγμη που οι αλητεσ επιτεθήκανε στην εκκλησία, 
η Εσμεράλδα κοιμόταν. Σε λίγο, όμως, η βουή που 
όλο μεγάλωνε γύρω από το κτίριο, και το ανήσυχο 
βέλασμα της κατσίκας, που ξύπνησε πριν απ’ αυτήν, 

την απόσπασαν από τον ύπνο της. Ανακάθισε στη στρωμνή της, 
άκουσε, κοίταξε. Κι ύστερα, φοβισμένη απ’ τις αναλαμπές και 
τον θόρυβο, πετάχτηκε έξω απ’ το κελί κι έτρεξε να ιδεί.

Το αντίκρισμα της πλατείας, το θέαμα που ξετυλίγονταν εκεί, 
η αναμπουμπούλα της νυχτερινής εφόδου, το σιχαμένο αυτό 
πλήθος, που κουτσοπηδούσε σαν κοπάδι από βατράχια, που 
μόλις φαινότανε στα σκοτεινά, το κόασμα αυτού του βραχνού 
συρφετού, οι κόκκινες δάδες που έτρεχαν και διασταυρώνονταν 
στο σκότος, όλα αυτά τής έδωσαν την εντύπωση μιας απόκοσμης 
μάχης, που γινόταν ανάμεσα στα ξωτικά μιας δαιμονοσύναξης 
και στα μαρμάρινα τέρατα της εκκλησίας.
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Καθώς ήταν ζυμωμένη, από τα παιδικά της χρόνια, με τις 
δεισιδαιμονίες της τσιγγάνικης φυλής, το πρώτο που σκέφτηκε 
ήταν πως τη μάγεψαν τα παράξενα όντα που ζωντανεύουν τη 
νύχτα. Έτρεξε τότε τρομαγμένη να χωθεί στο κελί της, ζητώντας 
στο στρωσίδι της έναν εφιάλτη λιγότερο φριχτό.

Σιγά σιγά όμως, οι πρώτοι καπνοί του φόβου διαλύθηκαν. 
Από τη φασαρία που όλο μεγάλωνε κι από πολλά άλλα πραγ-
ματικά σημάδια, κατάλαβε πως ήταν κυκλωμένη όχι από φαντά-
σματα, αλλά από ανθρώπινα όντα. Τότε ο τρόμος της, χωρίς ν’ 
αυξήσει, άλλαξε. Σκέφτηκε πως ίσως ξεσηκώθηκε ο λαός για να 
την αρπάξει απ’ το άσυλό της. Η ιδέα πως θα κινδύνευε ακόμα 
μια φορά η ζωή της, η ελπίδα, ο Φοίβος, το βαθύ βάραθρο της 
αδυναμίας της, ο αποκλεισμός κάθε διαφυγής, η έλλειψη κάθε 
υποστήριξης, η εγκατάλειψή της, η απομόνωσή της, αυτές οι 
σκέψεις και χίλιες δυο άλλες, την είχαν καταβάλει.

Έπεσε γονατιστή, με το κεφάλι στο στρώμα της, με τα χέ-
ρια πλεγμένα στο κεφάλι, γεμάτη αγωνία και φρικίαση. Και 
μόλο που ήταν τσιγγάνα, ειδωλολάτρισσα και άπιστη, άρχισε 
με λυγμούς να ζητάει έλεος απ’ τον Πανάγαθο των χριστιανών 
και να παρακαλεί την Παναγία που την προστάτευε στην εκ-
κλησία της. Γιατί, όσο κι αν δεν πιστεύει κανείς, υπάρχουν στη 
ζωή στιγμές που ασπάζεται τη θρησκεία ενός ναού που τυχαίνει 
μπροστά του.

Έμεινε έτσι πολλή ώρα γονατισμένη, τρέμοντας περισσότερο 
παρά προσευχόμενη, παγωμένη απ’ την πνοή του μανιασμέ-
νου πλήθους, που ζύγωνε ολοένα, μην καταλαβαίνοντας τίποτε 
απ’ αυτόν τον αναβρασμό, αγνοώντας τι γύρευαν, τι έκαναν, τι 
ήθελαν αυτοί οι άνθρωποι, αλλά μαντεύοντας κάτι το τρομερό.

Και να που μες σ’ αυτή την αγωνία, ακούει περπατησιές 
κοντά της. Γυρίζει να ιδεί. Δυο άντρες, απ’ τους οποίους ο ένας 
κρατούσε φανάρι, έμπαιναν μες στο κελί. Έβγαλε μιαν αδύνατη 
κραυγή.

— Μη φοβάσαι τίποτε, είπε η μια φωνή που δεν της ήταν 
άγνωστη. Εγώ είμαι.

— Ποιος εσείς; ρώτησε.



656 ΒΙΚΤΩΡ ΟΥΓΚΩ

— Ο Πέτρος Γκρεγκουάρ.
Αυτό το όνομα την ηρέμησε. Σήκωσε τα μάτια κι αναγνώρισε 

πραγματικά τον ποιητή. Αλλά, δίπλα σ’ αυτόν, έστεκε μια μαύρη 
φιγούρα, κουκουλωμένη απ’ το κεφάλι ως τα πόδια, που την 
παραξένεψε με τη σιωπή της.

— Α! εξακολούθησε ο Γκρεγκουάρ μ’ έναν τόνο επίπληξης. 
Η Τζαλή με γνώρισε πριν από σένα!

Πραγματικά, η γιδούλα δεν περίμενε να πει τ’ όνομά του ο 
Γκρεγκουάρ. Μόλις μπήκε μέσα, τρίφτηκε τρυφερά στα γόνατά 
του γεμίζοντας τον ποιητή χάδια κι άσπρες τρίχες, γιατί τότε 
άλλαζε το μαλλί της. Ο Γκρεγκουάρ τής ανταπόδωσε τα χάδια.

— Ποιος είναι μαζί σου; του είπε η τσιγγάνα σιγά.
— Μείνε ήσυχη, αποκρίθηκε ο Γκρεγκουάρ. Είναι ένας φίλος 

μου.
Τότε ο φιλόσοφος, ακουμπώντας το φανάρι καταγής, κάθισε 

στο πλακόστρωτο κι αναφώνησε μ’ ενθουσιασμό, σφίγγοντας 
την Τζαλή στην αγκαλιά του:

— Ω, είναι ένα χαριτωμένο ζώο, πιο αξιόλογο σίγουρα για 
την πάστρα του παρά το μπόι του, αλλά τετραπέρατο, επιδέξιο 
και γραμματισμένο σαν δάσκαλος! Για να δούμε, Τζαλή, μπας 
και ξέχασες τα ωραία σου κόλπα; Πώς κάνει ο κύριος Ιάκωβος 
Σαρμολύ;

Ο μαυροφορεμένος άνθρωπος δεν τον άφησε να συνεχίσει. 
Πλησίασε τον Γκρεγκουάρ και τον σκούντησε βάναυσα στον 
ώμο. Ο Γκρεγκουάρ σηκώθηκε ορθός.

— Αλήθεια, είπε, ξέχασα πως είμαστε βιαστικοί. Δεν είναι 
όμως αυτό λόγος, δάσκαλέ μου, να ζορίζει κανείς έτσι τους αν-
θρώπους. Καλή μου κοπέλα, η ζωή σου βρίσκεται σε κίνδυνο, 
καθώς και της Τζαλή. Θέλουνε πάλι να σας κρεμάσουν. Εμείς εί-
μαστε φίλοι σας, κι ήρθαμε να σας σώσουμε. Ακολουθήστε μας.

— Λες αλήθεια; φώναξε αναστατωμένη.
— Πέρα για πέρα. Έλα γρήγορα λοιπόν!
— Μ’ όλη μου την καρδιά, τραύλισε εκείνη. Αλλά γιατί ο 

φίλος σου δε μιλάει;
— Α! είπε ο Γκρεγκουάρ. Ο πατέρας του κι η μητέρα του 
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ήταν παράξενοι άνθρωποι και τον έκαμαν λιγομίλητο.
Η Εσμεράλδα υποχρεώθηκε να περιοριστεί σ’ αυτή την εξή-

γηση. Ο Γκρεγκουάρ την έπιασε απ’ το χέρι, ενώ ο σύντρο-
φός του πήρε το φανάρι και τράβηξε μπροστά. Ο φόβος είχε 
παραλύσει την κοπέλα. Άφηνε να τη σύρουν. Η κατσίκα τούς 
ακολουθούσε πηδώντας, και τόσο χαρούμενη γιατί ξαναείδε τον 
Γκρεγκουάρ, που τον έκανε κάθε τόσο να τρεκλίζει με το να 
μπερδεύει τα κέρατά της στα πόδια του.

— Αυτή είναι η ζωή, έλεγε ο φιλόσοφος κάθε φορά που κό-
ντευε να πέσει. Πολλές φορές οι καλύτεροι φίλοι μας γίνονται 
αιτία να χαντακωθούμε!

Κατέβηκαν γρήγορα τη σκάλα των πύργων, πέρασαν την 
εκκλησία, γεμάτη σκοτάδι, μοναξιά κι αναταραχή απ’ την ανα-
μπουμπούλα, και βγήκαν στην αυλή του μοναστηριού απ’ την 
Κοκκινόπορτα. Το μοναστήρι ήταν έρημο, οι καλόγεροι είχαν 
χωθεί στην επισκοπή για να δεηθούν εκεί όλοι αντάμα. Η αυλή 
ήταν άδεια κι αυτή, μονάχα μερικοί τρομαγμένοι υπηρέτες ζά-
ρωναν στις σκοτεινές γωνιές της.

Τράβηξαν προς την πόρτα που έβγαζε απ’ την αυλή στο 
Γήπεδο. Ο μαυροντυμένος την άνοιξε μ’ ένα κλειδί που είχε 
μαζί του. Οι αναγνώστες μας ξέρουν, πως το Γήπεδο ήταν μια 
λουρίδα γης περιζωσμένη με τείχη προς το μέρος του Άστεως, 
που ανήκε στο κτήμα της Παναγίας και όπου τελείωνε το μικρό 
νησί που είναι χτισμένη η εκκλησία, στο ανατολικό μέρος.

Βρήκαν αυτήν τη μάντρα ολότελα έρημη. Εκεί υπήρχε μικρό-
τερη αναταραχή στην ατμόσφαιρα. Ο οχλοβοή απ’ την έφοδο 
των αλητών έφτανε στ’ αυτιά τους λιγότερο ανταριασμένη. Το 
δροσερό αγεράκι που ακολουθεί το ρέμα του νερού, σάλευε τα 
φύλλα του μοναδικού δέντρου του φυτρωμένου στην άκρη του 
Γηπέδου, μ’ ένα ελαφρό θρόισμα.

Ωστόσο, βρίσκονταν πολύ κοντά ακόμα στον κίνδυνο. Τα πιο 
κοντινά τους κτίρια ήταν η επισκοπή κι η εκκλησία. Μια μεγάλη 
αναστάτωση φαινόταν πως επικρατούσε μέσα στην επισκοπή. Ο 
σκοτεινός όγκος της αυλακωνόταν από φώτα που έτρεχαν από 
το ένα παράθυρο στο άλλο, όπως όταν, στο κάψιμο χαρτιών, 
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μένει ένας σκούρος σωρός από στάχτη, κι από κει ζωηρές σπίθες 
ξεπετιούνται παράξενα. Δίπλα, οι πελώριοι πύργοι της Παναγί-
ας, με τον μακρύ νάρθηκα, από πάνω στον οποίο ορθώνονται, 
καθώς πρόβαλλαν μαύροι στην απέραντη κόκκινη αναλαμπή που 
γέμιζε το προαύλιο, έμοιαζαν με δυο γιγάντιους πυροστάτες σε 
μια κυκλώπεια εστία φωτιάς.

Ό,τι φαινόταν απ’ το σύνολο του Παρισιού, τρεμόφεγγε στο 
μάτι, σ’ έναν ζόφο ανάμεικτο με φως. Ο Ρέμπραντ έχει τέτοια 
φόντα στις εικόνες του.

Ο άνθρωπος με το φανάρι βάδισε ίσια προς την προεξοχή του 
Γηπέδου. Εκεί, στην άκρη του νερού, βρίσκονταν τα σαρακοφα-
γωμένα απομεινάρια ενός φράχτη με πάσσαλους και σανίδια 
ανάμεσά τους κι ένα χαμηλό κλήμα κρεμούσε κάτι αδύνατα 
κλωνάρια, απλωμένα σαν δάχτυλα ανοιχτού χεριού. Πίσω απ’ 
αυτό το φράγμα, ήταν κρυμμένη μια βαρκούλα.

Ο άγνωστος έγνεψε στον Γκρεγκουάρ και στη συνοδό του να 
μπουν μέσα σ’ αυτήν. Τους ακολούθησε κι η κατσίκα. Ο άγνω-
στος κατέβηκε τελευταίος. Έπειτα έκοψε το χοντρόσκοινο της 
βάρκας, την απομάκρυνε απ’ τη στεριά μ’ ένα μεγάλο κοντάρι 
κι αρπάζοντας δυο κουπιά κάθισε στην πλώρη, λάμνοντας μ’ 
όλη του τη δύναμη προς τ’ ανοιχτά. Ο Σηκουάνας είναι πολύ 
ορμητικός σ’ εκείνο το μέρος, και κοπίασε αρκετά για ν’ αφήσει 
πίσω του τον κάβο του νησιού της Παναγίας των Παρισίων.

Η πρώτη φροντίδα του Γκρεγκουάρ, μόλις μπήκε στη βάρκα, 
ήταν να πάρει την Τζαλή ανάμεσα στα γόνατά του. Έπιασε θέση 
στην πρύμνη· κι η κοπέλα, που ο άγνωστος της προκαλούσε 
ακαθόριστη ανησυχία, πήγε να καθίσει και να σφιχτεί κοντά 
στον ποιητή.

Όταν ο φιλόσοφός μας αιστάνθηκε το μικρό σκάφος να κου-
νιέται, χτύπησε τις παλάμες του και φίλησε την Τζαλή ανάμεσα 
στα κέρατά της.

— Ω! είπε. Να που γλιτώσαμε κι οι τέσσεροι.
Και πρόσθεσε με βαθυστόχαστο ύφος:
— H αίσια έκβαση των μεγάλων επιχειρήσεων οφείλεται πότε 

στην τύχη και πότε στον δόλο.
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Η βάρκα τράβαγε αργά προς τη δεξιά όχθη. Η κοπέλα παρα-
τηρούσε τον άγνωστο με κρυφό τρόμο. Εκείνος είχε ξανακλεί-
σει προσεχτικά το φως του κλεφτοφάναρου που είχε μαζί του. 
Φαινόταν στα σκοτεινά, στην πλώρη της βάρκας, σαν φάντασμα. 
Η κουκούλα του, πάντα κατεβασμένη, του σχημάτιζε ένα είδος 
προσωπίδας. Και κάθε φορά που τραβούσε τα κουπιά και μι-
σάνοιγαν τα μπράτσα του, απ’ όπου κρέμονταν δυο φαρδιά 
μαύρα μανίκια, αυτά τα μπράτσα έμοιαζαν με δυο μεγάλες 
φτερούγες νυχτερίδας.

Ωστόσο, δεν είχε πει ακόμα ούτε μια λέξη, δεν είχε βγάλει 
μια άχνα. Μέσα στη βάρκα δεν ακουγόταν άλλος κρότος απ’ το 
πήγαιν’ έλα των κουπιών, μαζί με τον ήχο από τις πτυχώσεις 
του νερού γύρω στη βάρκα.

— Μα την ψυχή μου! φώναξε άξαφνα ο Γκρεγκουάρ. Είμα-
στε εύθυμοι και χαρούμενοι σαν γουστερίτσες! Κρατάμε σιγή 
πυθαγόρων ή ψαριών! Μα την Ανάσταση! Θα ήθελα, φίλοι μου, 
κάποιος από σας να μου μιλήσει! Η ανθρώπινη φωνή είναι σαν 
μουσική για το ανθρώπινο αυτί. Αυτό δεν το λέω εγώ, αλλά ο 
Δίδυμος ο Αλεξανδρινός, κι είναι περιώνυμη ρήση. Ο Δίδυμος ο 
Αλεξανδρινός, βέβαια, δεν είναι κάνας μέτριος φιλόσοφος.

»Μια λέξη, καλή μου κοπέλα, πες μου έναν λόγο, σε παρακα-
λώ. Αλήθεια, άλλοτε έκανες έναν μικρό αστείο μορφασμό. Τον 
κάνεις ακόμα; Ξέρεις, αγάπη μου, πως το Ανώτατο Δικαστήριο 
έχει δικαιοδοσία σε όλα τα άσυλα και πως κινδύνευες στον 
κρυψώνα σου της Παναγίας; Αλίμονο! Το πουλάκι που λέγεται 
τροχίλος χτίζει τη φωλιά του στο στόμα του κροκόδειλου!1

»Δάσκαλε, να το φεγγάρι, ξαναβγήκε. Φτάνει να μη μας 
πάρουν είδηση! Κάνουμε κάτι το αξιέπαινο σώζοντας τη δε-
σποινίδα, και όμως θα μας κρεμούσαν με βασιλική προσταγή 
αν μας τσάκωναν. Αλίμονο! Οι ανθρώπινες πράξεις έχουν δυο 
λαβές. Ό,τι στεφανώνουν στον ένα, το στιγματίζουν στον άλλο. 
Ένας που θαυμάζει τον Καίσαρα, κατακρίνει τον Κατιλίνα.

1. Και καθαρίζει με το ράμφος του τα δόντια του κροκόδειλου από τις 
τροφές, που έμειναν σ’ αυτά.
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»Δεν είν’ έτσι, δάσκαλέ μου; Τι λέτε σεις γι’ αυτή τη φιλοσο-
φία; Εγώ κατέχω τη φιλοσοφία έμφυτα, από ένστικτο, «ώσπερ 
αι μέλισσαι την γεωμετρίαν». Μπα! Κανένας δε μου απαντά. 
Τι κακοκεφιές που έχετε κι οι δυο σας! Πρέπει να μιλώ μονάχος 
μου, λοιπόν. Αυτό στην τραγωδία τ’ ονομάζουμε μονόλογο.

»Μα την Ανάσταση! Σας πληροφορώ πως πριν από λίγο 
είδα τον Λουδοβίκο 11ο και πως απ’ αυτόν δανείστηκα αυτή 
την έκφραση. Μα την Ανάσταση, λοιπόν! Στο Άστυ γίνεται δια-
βολεμένη φασαρία. Είν’ ένας κακός και γέρος παλιοβασιλιάς. 
Τυλιγμένος ολόκληρος μες στις γούνες του. Μου χρωστάει πά-
ντα την αμοιβή για το επιθαλάμιό μου. Πάλι καλά που δε με 
κρέμασε απόψε, θα μ’ έβανε σε μεγάλο μπελά.

»Είναι φιλάργυρος στους ανθρώπους που αξίζουν. Θα ’πρεπε 
να διαβάσει τα τέσσερα βιβλία του Σαλβιανού της Κολωνίας 
«Κατά της φιλαργυρίας». Αληθινά, είν’ ένας άνθρωπος τραχύς 
στο φέρσιμό του προς τους ανθρώπους των γραμμάτων και δι-
απράττει βάρβαρες ωμότητες. Είναι σωστό, αυτό το σφουγγάρι, 
να μαζεύει τα χρήματα του λαού; Η τσιγκουνιά του μοιάζει με 
τη σπλήνα, που μεγαλώνει με το αδυνάτισμα των άλλων μελών 
του σώματός μας.

»Έτσι, τα παράπονα για την κακοκαιρία γίνονται μουρμού-
ρες κατά του ηγεμόνα. Πίσω απ’ αυτόν τον ήπιο κι ευλαβικό 
μεγαλειότατο, οι κρεμάλες τρίζουν απ’ τους κρεμασμένους, τα 
κούτσουρα του αποκεφαλισμού σαπίζουν απ’ το αίμα, οι φυλα-
κές κοντεύουν να σκάσουν σαν παραφορτωμένες κοιλιές. Αυτός 
ο βασιλιάς με το ένα χέρι παίρνει και με το άλλο γδέρνει.

»Είναι ο προμηθευτής του αυθέντη μας Φόρου και της κυράς 
μας Κρεμάλας. Οι τρανοί απογυμνώνονται απ’ τα αξιώματά 
τους κι οι αδύναμοι λυγίζουν ολοένα από καινούργια βάρη. Είναι 
ένας ανοικονόμητος ηγεμόνας. Δε μου αρέσει αυτός ο μονάρχης. 
Εσάς, δάσκαλέ μου;

Ο μαυροφορεμένος άφηνε τον ποιητή να φλυαρεί κι εξακο-
λουθούσε να παλεύει με το βίαιο και στενό ρεύμα του Σηκου-
άνα, στο σημείο που χωρίζει το μικρό νησί του Άστεως (της 
Παναγίας των Παρισίων) από το άλλο νησάκι που τ’ ονομάζουμε 
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σήμερα νησί του Αγίου Λουδοβίκου.
— Αλήθεια, δάσκαλε! ξανάπε απότομα ο Γκρεγκουάρ. Τη 

στιγμή που φτάναμε στο προαύλιο, ανάμεσα σ’ αυτούς τους 
λυσσασμένους αλήτες, παρατήρησε η σεβασμιότητά σας εκείνο 
τον φουκαρά διαβολάκο, που ο κουφός σας του σύντριβε το 
κεφάλι απάνω στα κάγκελα της στοάς των βασιλέων; Είμαι 
κοντόφθαλμος και δεν μπόρεσα να τον αναγνωρίσω. Ξέρετε 
ποιος ήταν;

Ο άγνωστός δεν απάντησε ούτε λέξη. Μα έπαψε μονομιάς 
να κωπηλατεί, τα μπράτσα του παράλυσαν, σαν να ’ταν σπα-
σμένα, το κεφάλι του έπεσε στο στήθος του, και η Εσμεράλδα 
τον άκουσε ν’ αναστενάζει υπόκωφα. Τινάχτηκε κι αυτή. Είχε 
ξανακούσει αυτούς τους στεναγμούς.

Η βάρκα, αφημένη στο ρεύμα, παρασύρθηκε μερικές στιγμές 
προς τη φορά του νερού. Αλλά ο μαυροφορεμένος δεν άργησε ν’ 
ανασηκωθεί, ξανάπιασε τα κουπιά κι άρχισε πάλι ν’ αντιμάχεται 
το ρεύμα. Έστριψε την προεξοχή του νησιού της Παναγίας και 
διευθύνθηκε προς την αποβάθρα του Λιμιώνα του Σανού.

— Α! είπε ο Γκρεγκουάρ. Να εκεί πέρα το αρχοντικό Μπαρ-
μπώ! Κοιτάξτε, δάσκαλε, αυτό το σύνολο των μαύρων στεγών, 
που σχηματίζουν παράξενες γωνίες, εκεί, αποκάτω από τα χα-
μηλά, λεπτοΰφαντα, μουντζουρωμένα σύννεφα, όπου το φεγγά-
ρι φαίνεται χυμένο κι απλωμένο, σαν ένας κρόκος αβγού που 
έσπασε το τσόφλι του.

»Είναι μια ωραία κατοικία. Έχει κι ένα ωραίο παρεκκλήσι, 
μ’ ένα μικρό θόλο απάνω του, γεμάτο καλοσκαλισμένες δια-
κοσμήσεις. Στην κορυφή μπορείτε να δείτε το καμπαναριό με 
πολύ κομψά ανοίγματα. Υπάρχει ακόμα κι ένας κήπος, μια αλέα 
για παιγνίδια, ένας λαβύρινθος, ένα διαμέρισμα για τ’ άγρια 
ζώα και κάμποσες φουντωτές δεντροστοιχίες, που είναι πολύ 
ευχάριστες για έρωτα.

»Υπάρχει ακόμα ένα κατεργάρικο δέντρο που το λένε «ορ-
γιαστικό», επειδή το χρησιμοποίησαν κάποτε για τις διασκε-
δάσεις τους μια περίφημη πριγκίπισσα κι ένας κοντόσταβλος 
της Γαλλίας, ερωτιάρης και πνευματώδης. Αλίμονο! Εμείς οι 
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φτωχοί φιλόσοφοι είμαστε, μπρος σ’ έναν κοντόσταβλο, ό,τι μια 
βραγιά λάχανα και ραδίκια μπρος σ’ έναν κήπο του Λούβρου. 
Τι σημασία έχει στο κάτω της γραφής; Η ανθρώπινη ζωή, για 
τους μεγάλους όπως και για μας, είναι ανάμεικτη από καλά και 
κακά. Η θλίψη βρίσκεται πάντα δίπλα στη χαρά.

»Δάσκαλέ μου, πρέπει να σας διηγηθώ αυτή την ιστορία, 
για το αρχοντικό Μπαρμπώ. Καταλήγει μ’ έναν τραγικό τρόπο. 
Ήταν στα 1319, επί Φιλίππου 5ου, που ήταν ο ψηλότερος απ’ 
τους βασιλιάδες της Γαλλίας. Το επιμύθιο της ιστορίας είναι πως 
οι σαρκικοί πειρασμοί είναι βλαβεροί και ολέθριοι. Ας μην πο-
λυκοιτάμε τη γυναίκα του πλησίον μας, όσο κι αν γαργαλίζονται 
οι αισθήσεις μας από την ομορφιά της. Η φιληδονία προέρχεται 
από μια σκέψη πολύ ακόλαστη. Η μοιχεία είναι μια περιέργεια 
για την ηδονή ενός άλλου... Ω! Η φασαρία εκεί κάτω μεγαλώνει!

Πραγματικά, η οχλοβοή πλήθαινε γύρω απ’ τον ναό της Πα-
ναγίας. Ακροάστηκαν. Ακούγονταν, αρκετά καθαρά, νικήτριες 
ιαχές. Άξαφνα εκατό πυρσοί, κάτω απ’ τους οποίους άστραφταν 
κράνη, σκόρπισαν σε όλα τα ύψη της εκκλησίας, στους πύργους, 
στις στοές. Αυτές οι δάδες φαίνονταν σαν κάτι να γυρεύουν. Σε 
λίγο κραυγές απόμακρες έφτασαν καθαρά ίσαμε τους φυγάδες:

— Τη γύφτισσα! Τη μάγισσα! Θάνατος στη γύφτισσα!
Η δύστυχη Εσμεράλδα άφησε το κεφάλι της να πέσει στα 

χέρια της κι ο άγνωστος άρχισε να κωπηλατεί με μανία προς 
τη στεριά. Στο μεταξύ, ο φιλόσοφός μας συλλογιόταν. Έσφιγγε 
την κατσίκα στην αγκαλιά του κι απομακρυνόταν πολύ σιγά 
απ’ την τσιγγάνα, που όλο και σφιγγόταν απάνω του, σαν να 
’ταν το μόνο καταφύγιο που της απόμενε.

Είναι αλήθεια πως ο Γκρεγκουάρ βρισκόταν σε μια σκληρή 
αμηχανία. Σκεφτόταν πως η κατσίκα, «κατά την κειμένην νομο-
θεσίαν», θα κρεμιόταν κι αυτή αν την ξανάπιαναν, πως θα ’ταν 
μεγάλο κρίμα για τη δύστυχη Τζαλή, πως τον παραβάραιναν 
δυο καταδικασμένες που είχαν γαντζωθεί έτσι απ’ αυτόν, πως 
ο σύντροφός του, στο κάτω κάτω, δε ζητούσε τίποτε καλύτερο 
παρά να ασχοληθεί μόνος του με την τσιγγάνα.

Γινότανε, αυτή την ώρα, ανάμεσα στους λογισμούς του, μια 
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μάχη δυνατή, κατά την οποία ο Γκρεγκουάρ, όπως ο Δίας στην 
Ιλιάδα, ζύγιζε αλληλοδιάδοχα πότε την τσιγγάνα και πότε την 
κατσίκα. Και τις κοίταζε τη μια κοντά στην άλλη, με μάτια υγρά 
από δάκρυα, λέγοντας ανάμεσα στα δόντια του:

— Δεν μπορώ ωστόσο να σας γλιτώσω και τις δυο.
Ένα γερό κούνημα τους ειδοποίησε τέλος πως η βάρκα έπια-

νε στεριά. Η απαίσια εκείνη χλαλοή γέμιζε πάντα το Άστυ. Ο 
άγνωστος σηκώθηκε, πήγε κοντά στην τσιγγάνα και θέλησε να 
την πιάσει από το μπράτσο για να τη βοηθήσει να κατεβεί.

Αυτή όμως τον έσπρωξε και κρεμάστηκε απ’ το μανίκι του 
Γκρεγκουάρ, που κι αυτός, απασχολημένος πια με την κατσίκα, 
σχεδόν την απώθησε. Τότε πήδηξε μόνη της έξω από τη βάρκα. 
Ήταν τόσο ταραγμένη, που δεν ήξερε τι έκανε, ούτε πού πή-
γαινε. Έμεινε έτσι σαστισμένη για μια στιγμή, κοιτάζοντας το 
νερό που κυλούσε.

Όταν συνήρθε λιγάκι, βρισκόταν μόνη της στην όχθη με τον 
άγνωστο. Φαίνεται πως ο Γκρεγκουάρ βρήκε ευκαιρία τη στιγμή 
της αποβίβασης κι έγινε άφαντος με την κατσίκα, μες στον σωρό 
των σπιτιών της οδού Παράλιας Αποθήκης.

Η δύστυχη κοπέλα ανατρίχιασε, βλέποντας τον εαυτό της 
μοναχό μ’ αυτόν τον άντρα. Θέλησε να μιλήσει, να φωνάξει, να 
καλέσει τον Γκρεγκουάρ, κι η γλώσσα της ήταν πιασμένη στο 
στόμα και κανένας ήχος δε βγήκε απ’ τα χείλη της.

Άξαφνα αιστάνθηκε το χέρι του αγνώστου απάνω στο δικό 
της. Ήταν ένα χέρι κρύο και δυνατό. Τα δόντια της έτριξαν, έγινε 
πιο ωχρή κι από τις αχτίδες του φεγγαριού που τη φώτιζαν. 
Ο άντρας δεν είπε ούτε λέξη. Άρχισε ν’ ανεβαίνει με μεγάλα 
βήματα προς την πλατεία Γρέβης, κρατώντας την από το χέρι.

Εκείνη τη στιγμή, ένιωσε μέσα της, αόριστα κάπως, πως το 
πεπρωμένο είναι μια δύναμη ακατανίκητη. Δεν είχε πια καμιά 
διέξοδο κι αφέθηκε να παρασυρθεί, τρέχοντας καθώς ακολου-
θούσε τον άγνωστο. Η προκυμαία σ’ εκείνο το μέρος ανηφόριζε. 
Αυτής, όμως, της φαινόταν πως έπαιρνε μια κατηφοριά.

Κοίταξε παντού, γύρω της. Κανένας διαβάτης. Η προκυ-
μαία ήταν ολότελα έρημη. Δεν άκουγε θόρυβο. Δε γροικούσε 
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ανακάτωμα ανθρώπων, παρά μόνο στο πολυθόρυβο και κοκ-
κινωπό απ’ τις δάδες Άστυ, απ’ το οποίο τη χώριζε μόνο μια 
καμπή του Σηκουάνα κι απ’ όπου έφτανε στ’ αυτιά της τ’ όνομά 
της, ανάμεικτο με κραυγές θανάτου. Το υπόλοιπο Παρίσι ήταν 
απλωμένο γύρω της, σε μεγάλους σκιερούς όγκους.

Στο μεταξύ, ο άγνωστος την τραβούσε μαζί του, πάντα με 
την ίδια σιωπή και την ίδια γρηγοράδα. Δεν ξανάβρισκε στη 
μνήμη της κανένα απ’ τα μέρη όπου βάδιζε τώρα. Περνώντας 
μπρος από ένα φωτισμένο παράθυρο, έκαμε μια προσπάθεια, 
τεντώθηκε απότομα και φώναξε:

— Βοήθεια!
Ο αστός, στον οποίο ανήκε το παράθυρο, το άνοιξε, φάνηκε 

εκεί με το νυχτικό και το λυχνάρι του, κοίταξε έξω στο λιθό-
στρωτο με ύφος αποκουτιασμένο, πρόφερε μερικές λέξεις που 
αυτή δεν τις άκουσε, κι ύστερα ξανάκλεισε τα πατζούρια του. 
Ήταν το τελευταίο φωτάκι ελπίδας που έσβηνε κι αυτό.

Ο μαυροφορεμένος δεν πρόφερε ούτε μια συλλαβή. Την κρα-
τούσε τώρα πιο καλά και ξανάρχισε να βαδίζει πιο γρήγορα. 
Αυτή δεν αντιστάθηκε άλλο. Τον ακολούθησε συντριμμένη.

Από καιρό σε καιρό μάζευε λίγες δυνάμεις και του έλεγε με 
φωνή διακομμένη απ’ το λαχάνιασμα:

— Μα ποιος είστε; Ποιος είστε;
Εκείνος δεν απαντούσε.
Έφτασαν έτσι, ακολουθώντας πάντα την προκυμαία, σε μια 

αρκετά μεγάλη πλατεία. Τη φώτιζε λίγο το φεγγάρι. Στη μέση 
διακρινόταν όρθιο ένα είδος μαύρου σταυρού. Ήταν η κρεμά-
λα. Η Εσμεράλδα τ’ αναγνώρισε όλα και κατάλαβε πια πού 
βρισκόταν.

Ο άντρας σταμάτησε, γύρισε προς αυτήν κι έβγαλε την κου-
κούλα του.

— Ω! τραύλισε εκείνη μαρμαρωμένη. Το φαντάστηκα πως 
ήταν πάλι αυτός!

Πραγματικά, ήταν ο παπάς. Ή μάλλον το φάσμα του. Τέτοιος 
έδειχνε στο σεληνόφωτο. Φαίνεται πως σ’ αυτό το φέγγος δε 
βλέπει κανείς παρά τους ίσκιους των πραγμάτων.
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— Άκου, της είπε, ενώ εκείνη ένιωθε φρίκη στον ήχο της 
απαίσιας φωνής που είχε καιρό να την ακούσει.

Εξακολούθησε, αρθρώνοντας με σύντομες και λαχανιασμένες 
διακοπές, που αποκαλύπτανε με τις αναπλάσεις τους βαθιούς 
εσωτερικούς τρανταγμούς:

— Άκου. Είμαστε δω πέρα. Θέλω να σου μιλήσω. Αυτή είναι 
η Γρέβη. Εδώ είναι το ακραίο μας σημείο. Η μοίρα μάς παραδί-
νει τον έναν στον άλλον. Εγώ θ’ αποφασίσω για τη ζωή σου κι 
εσύ για την ψυχή μου. Να μια πλατεία και μια νύχτα, που πέρα 
απ’ αυτές δε φαίνεται τίποτα άλλο! Άκουσέ με, λοιπόν! Θέλω 
να σου πω... Πρώτα πρώτα, μη μου ξαναμιλήσεις για τον Φοίβο 
σου. (Ενώ έλεγε αυτά, πήγαινε πέρα δώθε, μην μπορώντας να 
μείνει ακίνητος, σέρνοντας κι αυτήν κοντά του). Μη μου ξανα-
μιλήσεις σχετικά. Τ’ ακούς; Αν προφέρεις αυτό το όνομα, δεν 
ξέρω κι εγώ τι θα κάμω, αλλά θα ’ναι κάτι τρομερό.

Λέγοντας αυτά, σαν ένα σώμα που ξαναβρίσκει το κέντρο του 
βάρους του, έμεινε ασάλευτος. Αλλά τα λόγια του δεν έπαψαν 
να ’ναι τρικυμισμένα. Η φωνή του όλο και χαμήλωνε:

— Μη γυρίζεις το κεφάλι σου αλλού! Άκουσέ με! Πρόκειται 
για κάτι σοβαρό. Πρώτα πρώτα, να τι συνέβηκε. Δεν είναι για 
γέλια, σου τ’ ορκίζομαι. Τι έλεγα λοιπόν; Για θύμισέ μου! Α, 
ναι! Υπάρχει μια απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου που σε 
καταδικάζει σε κρέμασμα. Κι εγώ σε πήρα τώρα δα μέσ’ από 
τα χέρια τους. Μα να τοι που σε κυνηγούν! Κοίταξε κει!

Άπλωσε το μπράτσο του προς το Άστυ. Οι αναζητήσεις φαί-
νονταν να συνεχίζονται. Το βουητό πλησίαζε. Ο πύργος του 
σπιτιού του Αρχιαστυνόμου, που βρισκόταν αντίκρυ στη Γρέβη, 
ήταν γεμάτος από θόρυβο και φώτα, κι έβλεπε κανείς στρατιώ-
τες να τρέχουν στην απέναντι προκυμαία, με δάδες και κραυγές: 
«Η τσιγγάνα! Πού είν’ η τσιγγάνα; Θάνατος! Θάνατος!»

— Βλέπεις καλά πως σε κυνηγούν και πως δε σου λέω ψέ-
ματα. Εγώ, σ’ αγαπώ. Μην ανοίγεις το στόμα σου, καλύτερα 
μη μου μιλάς αν είναι να μου πεις πως με μισείς. Είμαι απο-
φασισμένος να μην το ξανακούσω αυτό. Έρχομαι να σε σώσω. 
Άφησέ με πρώτα να τελειώσω. Μπορώ να σε σώσω απόλυτα. 
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Τα έχω έτοιμα όλα. Εξαρτάται από τη θέλησή σου. Μόλις θε-
λήσεις, θα γίνει.

Έκαμε απότομα μια διακοπή:
— Όχι, δεν έπρεπε να πω αυτό.
Και τρέχοντας, υποχρεώνοντας κι αυτή να τρέχει –γιατί δεν 

της άφηνε το χέρι– έφτασε στην κρεμάλα. Και τότε, δείχνοντάς 
την με το δάχτυλό του:

— Διάλεξε ανάμεσα στους δυο μας! της είπε ψυχρά.
Εκείνη αποσπάστηκε απ’ τα χέρια του κι έπεσε στη βάση 

της κρεμάλας. Αγκάλιασε το απαίσιο εκείνο στήριγμα. Ύστερα 
μισογύρισε το ωραίο της κεφάλι και κοίταξε τον παπά πάνω 
απ’ τον ώμο της. Λες κι ήταν η Θεοτόκος στη βάση του Σταυ-
ρού. Ο παπάς είχε μείνει ασάλευτος, με το δάχτυλο σηκωμένο 
πάντα προς την κρεμάλα, στην ίδια πάντα στάση, ακίνητος σαν 
άγαλμα.

Τέλος, η τσιγγάνα τού είπε:
— Αυτή, μου προξενεί λιγότερη φρίκη από σένα!
Τότε άφησε να ξαναπέσει αργά το μπράτσο του και κοίταξε 

το λιθόστρωτο με βαριά θλίψη.
—  Αν τούτες οι πέτρες μπορούσαν να μιλήσουν, είπε, θα 

’λεγαν: να ένας άνθρωπος πολύ δυστυχισμένος!
Εξακολούθησε να μιλάει. Η κοπέλα, γονατιστή μπρος στην 

κρεμάλα και τυλιγμένη μες στη μακριά της κόμη, τον άφηνε να 
λέει χωρίς να τον διακόψει. Τώρα η φωνή του είχε πάρει έναν 
τόνο παραπονιάρικο και γλυκό, που ερχόταν σ’ οδυνηρή αντί-
θεση με την υπεροπτική κατήφεια της όψης του.

— Εγώ σ’ αγαπώ! Αυτό είν’ αλήθεια! Δε σου φανερώνεται 
τίποτε απ’ τη φωτιά που μου φλογίζει την καρδιά; Αλίμονο, κο-
πέλα μου! Νύχτα και μέρα, ναι, νύχτα και μέρα. Δεν αξίζω λίγη 
λύπηση; Αχ, υποφέρω πολύ, φτωχό μου παιδί! Είναι κάτι που 
αξίζει τη συμπόνια, σε βεβαιώνω. Βλέπεις πως σου μιλάω ήρεμα. 
Θα ήθελα να μη νιώθεις πια αποστροφή για μένα. Επιτέλους, αν 
ένας άντρας αγαπάει μια γυναίκα, δε φταίει ο ίδιος γι’ αυτό!

»Ω, Θεέ μου! Πώς! Δε θα με συχωρέσεις ποτέ; Θα με μισείς 
πάντα; Τετέλεσται! Αυτό είναι που με κάνει κακό όπως βλέπεις. 
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Κι αποκρουστικό στον ίδιο τον εαυτό μου. Μα εσύ ούτε με 
κοιτάζεις καν. Ίσως να σκέφτεσαι κάτι άλλο, ενώ εγώ σου μιλώ, 
ορθός και τρέμοντας μπροστά στην άβυσσο, στον χαμό και των 
δυο μας! Και μη μου μιλάς πια για τον αξιωματικό!

»Ναι, θα έπεφτα στα γόνατά σου. Θα φιλούσα, όχι τα πόδια 
σου, αφού δεν το θέλεις, αλλά τη γη που βρίσκεται κάτω απ’ τα 
πόδια σου. Ω! Θα έκλαιγα με λυγμούς σαν παιδί. Θα ξερίζωνα 
μέσ’ από το στήθος μου, όχι τα λόγια μου, μα την καρδιά μου, 
τα σπλάχνα μου τα ίδια, για να σου δείξω πόσο σ’ αγαπώ. Μα 
όλα θα ήταν ανώφελα, όλα!

»Κι όμως, δεν έχεις στην ψυχή σου παρά μόνο τρυφερότητα 
και επιείκεια. Ακτινοβολείς με την ωραιότερη γλυκύτητα. Εί-
σαι ολόκληρη γλυκιά, καλή, σπλαχνική, θελκτική. Αλίμονο! Δεν 
τρέφεις κακία παρά μόνο για μένα. Αχ, τι κατάρα της μοίρας!

Έκρυψε το πρόσωπο στα χέρια του. Η κοπέλα τον άκουγε 
να κλαίει. Ήταν η πρώτη του φορά. Έτσι καθώς συγκλονίζονταν 
ορθός απ’ τους λυγμούς, φαινόταν πιο αξιολύπητος και ικετευ-
τικός παρά γονατισμένος. Έκλαψε κάμποσο έτσι.

— Πάει! εξακολούθησε αφού στέγνωσαν τα πρώτα του δά-
κρυα. Δεν βρίσκω πια λόγια. Κι όμως, είχα σκεφτεί τι θα σου 
έλεγα. Τώρα τρέμω και παραλύω, στην κρίσιμη αυτή στιγμή, 
αισθάνομαι κάτι το υπέρτερο να μας τριγυρίζει, και τραυλίζω. 
Ω! Θα σωριαστώ στο πλακόστρωτο αν δεν λυπηθείς εμένα και 
τον εαυτό σου. Μη μας καταδικάζεις και τους δυο μαζί! Αν 
ήξερες πόσο σ’ αγαπώ, τι καρδιά είναι η καρδιά μου...

»Αλήθεια, τι απάρνηση κάθε αρετής! Τι απελπισμένη αυτο-
εγκατάλειψη! Δόκτορας εγώ, κλοτσάω την επιστήμη μου. Ευ-
πατρίδης, τσαλακώνω τ’ όνομά μου. Ιερέας, κάνω το ευχολόγιό 
μου μαξιλάρι ακολασίας, φτύνω στο πρόσωπο του Θεού μου! Κι 
όλα αυτά για σένα, γητεύτρα, για να γίνω πιο άξιος της κόλασής 
σου! Κι εσύ δεν θέλεις τον κριματισμένο! Πρέπει να σου τα πω 
όλα, να σου πω κάτι ακόμα πιο φριχτό, πιο φριχτό!...

Καθώς πρόφερε τα τελευταία λόγια, το ύφος του έγινε ολό-
τελα αλλοπαρμένο. Σώπασε για μια στιγμή και συνέχισε σαν 
να μιλούσε στον εαυτό του, με φωνή δυνατή:
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— Κάιν, τι έκαμες τον αδελφό σου;
Στάθηκε ακόμα λίγο κι εξακολούθησε:
— Τι τον έκαμα, Κύριε; Τον περιμάζεψα, τον ανάθρεψα, τον 

τάισα, τον αγάπησα, τον λάτρεψα και τον σκότωσα! Ναι, Κύριε, 
του σύντριψαν το κεφάλι μπροστά μου, στην πέτρα του οίκου 
σου, του ναού σου, κι αυτό έγινε εξαιτίας μου, εξαιτίας αυτής 
της γυναίκας, εξαιτίας της...

Έπειτα η γλώσσα του δεν πρόφερε πια κανέναν αντιληπτό 
ήχο, ενώ τα χείλη του σάλευαν πάντα. Έξαφνα έγειρε σαν κατιτί 
που σωριάζεται, κι απόμεινε καταγής χωρίς κίνηση, με το κεφάλι 
πεσμένο στα γόνατά του.

Το ανάδεμα της κοπέλας, καθώς τραβούσε το πόδι της απο-
κάτω, τον έκαμε να συνέρθει. Έφερε αργά το χέρι του στα βα-
θουλωμένα μάγουλά του και κοίταξε κατάπληκτος τα δάχτυλά 
του που ήταν μουσκεμένα.

— Πώς! μουρμούρισε. Έκλαψα;
Και στρέφοντας απότομα προς την τσιγγάνα, με μιαν ανεί-

πωτη αγωνία:
— Αλίμονο! Με κοίταζες ψυχρά ενώ έκλαιγα! Ξέρεις, παιδί, 

πως αυτά τα δάκρυα είναι λάβα; Είναι αλήθεια λοιπόν αυτό, 
πως ένας μισητός άνθρωπος με τίποτε δε συγκινεί; Ναι, αν μ’ 
έβλεπες να πεθαίνω, θα γελούσες. Εγώ όμως δε θέλω να σε δω 
να πεθαίνεις! Μια λέξη σου! Μόνο μια λέξη συγνώμης! Μη μου 
λες πως μ’ αγαπάς. Πες μου μονάχα πως με θέλεις, αυτό αρκεί 
για να σε σώσω. Αλλιώς...

»Ω! Η ώρα περνάει. Σε ικετεύω σε ό,τι έχεις ιερό, μην πε-
ριμένεις να ξαναγίνω πέτρα, σαν αυτή της κρεμάλας που σε 
περιμένει. Σκέψου πως κρατώ στο χέρι μου τα δυο μας πε-
πρωμένα, πως έχω παραλοΐσει, αυτό είναι τρομερό, πως μπορώ 
να τ’ αφήσω όλα να σωριαστούν. Κάτω από μας υπάρχει μια 
άβυσσος άπατη, δυστυχισμένη, όπου η πτώση μου θα φέρει και 
τη δική σου την πτώση για πάντα, για την αιωνιότητα. Μια λέξη 
καλοσύνης! Πες μια λέξη! Μόνο μια λέξη!

Άνοιξε το στόμα της για να του αποκριθεί. Όρμησε και γο-
νάτισε μπροστά της για να υποδεχτεί με λατρεία τον λόγο, τον 
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τρυφερό ίσως, που θα ’βγαινε απ’ τα χείλη της. Μα εκείνη τού 
εφώναξε:

— Είσαι ένας δολοφόνος!
Ο παπάς την άρπαξε τότε με μανία στην αγκαλιά του κι 

άρχισε να γελάει, μ’ ένα γέλιο απαίσιο:
— Ε, λοιπόν ναι, της είπε. Είμαι δολοφόνος και θα σ’ αποχτή-

σω. Αφού δε με θέλεις για σκλάβο σου, θα μ’ έχεις γι’ αφέντη 
σου. Θα σ’ αποχτήσω! Έχω ένα άντρο και θα σε τραβήξω εκεί. 
Θα με ακολουθήσεις, θ’ αναγκαστείς να με ακολουθήσεις, αλλιώς 
θα σε παραδώσω. Πρέπει, ωραία μου, ή να πεθάνεις, ή να γίνεις 
δική μου! Θα σ’ έχει δική του ο παπάς, ο αρνησίθρησκος, ο δολο-
φόνος! Από απόψε κιόλας, τ’ ακούς; Έλα να γλεντήσουμε! Έλα 
φίλησέ με, μικρούλα μου! Ή τον τάφο ή το κρεβάτι μου, διάλεξε!

Το μάτι του σπιθοβολούσε από λαγνεία και λύσσα. Το αχόρ-
ταγο στόμα του είχε κολλήσει στον λαιμό της κοπέλας. Εκείνη 
πάλευε, πιασμένη στα μπράτσα του. Τη γέμιζε με φιλιά, με 
αφρούς.

— Μη με δαγκάνεις, τέρας! του φώναξε. Ω, τον σιχαμένο 
βρομοκαλόγερο! Θα σου ξεριζώσω τα ψαρά παλιόμαλλα και θα 
στα πετάξω τούφες τούφες κατάμουτρα!

Αυτός κοκκίνισε, χλώμιασε, έπειτα την απόλυσε και την κοί-
ταξε με ύφος ζοφερό. Εκείνη πίστεψε πως είχε νικήσει και 
συνέχισε:

— Σου λέω πως ανήκω στον Φοίβο, πως τον Φοίβο αγαπώ, 
πως ο Φοίβος είναι ωραίος! Εσύ είσαι γέρος, είσαι άσχημος! 
Φύγε από δω!

Ο παπάς έβγαλε μια δυνατή κραυγή, σαν τον κατάδικο που 
τον καίνε με αναμμένο σίδερο.

— Πέθανε, λοιπόν! είπε τρίζοντας τα δόντια του.
Είδε το φριχτό του βλέμμα και θέλησε να το βάλει στα πόδια. 

Αυτός όμως την ξανάπιασε, την τράνταξε, την έριξε καταγής και 
βάδισε με γοργά βήματα προς τη γωνία του Πύργου του Ρολάν-
δου, σέρνοντάς την απ’ τα χέρια της στο λιθόστρωτο, πίσω του.

Φτάνοντας εκεί, στράφηκε προς αυτή.
— Για τελευταία φορά, θέλεις να γίνεις δική μου;
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Του αποκρίθηκε έντονα:
— Όχι! Ποτέ!
Τότε αυτός έκραξε με δυνατή φωνή:
— Γουδούλη! Γουδούλη! Να η τσιγγάνα! Εκδικήσου την!
Η κοπέλα αιστάνθηκε να την αδράζουν απότομα απ’ τον 

αγκώνα. Κοίταξε να ιδεί. Ήταν ένα τεράστιο άσαρκο χέρι που 
έβγαινε μέσ’ από έναν φεγγίτη και την κράταγε γερά σαν σι-
δερένια τανάλια.

— Βάστα την καλά! είπε ο παπάς! Είναι η γύφτισσα που το 
’σκασε. Μη την απολάς. Πάω να φέρω τους δημοτοφύλακες. Σε 
λίγο θα ιδείς να την κρεμάνε.

Ένα καταχθόνιο γέλιο ήρθε απ’ τον φεγγίτη, σαν απάντηση σ’ 
αυτά τα θανάσιμα λόγια! «Χα, χα, χα!» Κι η τσιγγάνα είδε τον 
παπά να ξεμακραίνει τρέχοντας, προς τη γέφυρα της Παναγίας. 
Ακούγονταν προς τα κει τα ποδοβολητά των αλόγων.

Η κοπέλα είχε αναγνωρίσει τώρα τη μοχθηρή ερημίτισσα. Λα-
χανιασμένη απ’ την τρομάρα της, προσπάθησε να της ξεφύγει. 
Στριφογύριζε, έκαμε πολλά τινάγματα αγωνίας και απόγνωσης, 
μα η άλλη τη βαστούσε με αφάνταστη δύναμη. Τα κοκαλιάρικα 
κι αδύνατα δάχτυλα τη μωλώπιζαν, μπήγονταν στη σάρκα της 
και την περισφίγγανε. Λες κι αυτό το χέρι είχε ριζώσει μέσα 
στο μπράτσο της κοπέλας. Ήταν κάτι παραπάνω από αλυσίδα, 
από κλοιός, από χαλκάς. Ήταν μια τανάλια ζωντανή, με νόηση, 
που πεταγότανε μέσ’ από τον τοίχο.

Η Εσμεράλδα, εξαντλημένη πια, ακούμπησε στο ντουβάρι, 
και τότε την κυρίεψε ο φόβος του θανάτου. Αναλογίστηκε την 
ομορφιά της ζωής, τα νιάτα, τη θέα τ’ ουρανού, τα κάλλη της 
φύσης, την αγάπη, τον Φοίβο, όλα όσα ξεμάκραιναν κι όλα όσα 
πλησίαζαν, τον παπά που πήγαινε να τη μαρτυρήσει, τον δήμιο 
που θα ερχόταν, την κρεμάλα που βρισκόταν εκεί. Αιστάνθηκε 
τον τρόμο να την περνάει ως τις ρίζες των μαλλιών της κι άκουσε 
το πένθιμο γέλιο της ερημίτισσας που έλεγε πολύ σιγά:

— Χα, χα, χα! Θα σε κρεμάσουνε, επιτέλους.
Στράφηκε παγωμένη προς τον φεγγίτη κι είδε μέσ’ απ’ τα 

κάγκελα την αγριωπή φάτσα της καλόγριας.
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Την κρατούσε γερά σαν σιδερένια αρπάγη.
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— Μα τι σας έκαμα; ρώτησε σχεδόν άψυχη.
Η ερημίτισσα δεν αποκρίθηκε, μόνο άρχισε να μουρμουρίζει 

μ’ έναν τόνο τραγουδιστό, οργισμένο και χλευαστικό:
— Γυφτοπούλα! Γυφτοπούλα! Γυφτοπούλα!
Η δύστυχη Εσμεράλδα έσκυψε το κεφάλι, καταλαβαίνοντας 

πως δεν είχε να κάμει με ανθρώπινο πλάσμα.
Άξαφνα η ερημίτισσα φώναξε, σάμπως η ερώτηση της τσιγ-

γάνας να χρειάστηκε όλο αυτό το διάστημα για να φτάσει στη 
σκέψη της:

— Τι μου έκαμες, λέει; Αχ! Τι μου έκαμες, γύφτισσα; Ε, 
λοιπόν, άκου! Είχα ένα παιδί, εγώ που με βλέπεις. Ναι, σου 
λέω, είχα ένα παιδί. Μια όμορφη κορούλα. Την Αγνή μου, εξα-
κολούθησε αλλοπαρμένη και φιλώντας κάτι μες στα σκοτεινά. 
Ε, λοιπόν, ξέρεις, γυφτοπούλα; Μου το πήρανε το παιδί μου. 
Μου το κλέψανε το παιδί μου. Μου το φάγανε το παιδί μου. 
Αυτό μού έκαμαν.

Η κοπέλα απάντησε, άκακη σαν αρνί:
— Aλίμονο! Εγώ ίσως να μην είχα γεννηθεί τότε.
— Πώς! αποκρίθηκε η ερημίτισσα. Ήσουν γεννημένη. Ζούσες. 

Η κόρη μου θα ’ταν τώρα στην ηλικία σου. Ναι, τόση! Κι εγώ 
βρίσκομαι δεκαπέντε χρόνια εδώ μέσα, δεκαπέντε χρόνια πονάω, 
δεκαπέντε χρόνια παρακαλώ, δεκαπέντε χρόνια χτυπάω το κεφά-
λι μου στους τέσσερους τοίχους. Σου λέω πως μου την κλέψανε οι 
γύφτισσες –τ’ ακούς;– πως τη φάγανε με τα δόντια τους. Έχεις 
μέσα σου καρδιά; Φαντάσου τι είν’ ένα παιδί που παίζει, ένα 
παιδί που βυζαίνει, ένα παιδί που κοιμάται. Είναι τόσο αθώο! Ε, 
λοιπόν, μου το πήραν και το σκότωσαν! Κι ο Θεός το ξέρει καλά. 
Σήμερα ήρθε η σειρά μου, θα φάω κι εγώ μια γύφτισσα. Ω, πώς 
θα σε δάγκωνα, αν δε μ’ εμποδίζανε οι σιδεριές! Μα δε χωράει 
το κεφάλι μου. Την καημένη μου, τη μικρούλα μου! Την ώρα που 
κοιμότανε! Κι αν την ξύπνησαν, μόλις την έπαιρναν, του κάκου 
θα φώναζε, αφού εγώ δεν ήμουν εκεί! Α, γυφτομανάδες, φάγατε 
το παιδί μου! Ελάτε να ιδείτε τώρα το δικό σας.

Τότε αρχίζει να γελάει, ή να τρίζει τα δόντια της: αυτά τα δυο 
έμοιαζαν μεταξύ τους, σ’ εκείνη τη μανιασμένη φυσιογνωμία. 
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Είχε αρχίσει να ξημερώνει. Μια σταχτιά ανταύγεια φώτιζε μόλις 
το μέρος, και η κρεμάλα γινόταν όλο και πιο ευδιάκριτη στην 
πλατεία. Απ’ την άλλη μεριά, προς τη γέφυρα της Παναγίας, 
η φτωχή καταδικασμένη θαρρούσε πως άκουγε να ζυγώνουν 
θόρυβοι από ιππικό.

— Κυρά μου! φώναξε η κοπέλα σμίγοντας τα χέρια κι ανα-
μαλλιασμένη, έξαλλη απ’ τον τρόμο. Λυπήσου με, κυρά μου! 
Έρχονται. Δε σας έφταιξα σε τίποτα. Θέλετε να με δείτε να πε-
θαίνω μπρος στα μάτια σας, με τέτοιο φριχτό τρόπο; Η καρδιά 
σας συμπονάει, είμαι βέβαιη γι’ αυτό. Είναι κάτι το απαίσιο. 
Αφήστε με να φύγω! Έλεος! Δε θέλω να πεθάνω.

— Δώσ’ μου πίσω το παιδί μου! φώναξε η ερημίτισσα.
— Έλεος! Έλεος!
— Δώσ’ μου πίσω το παιδί μου!
— Αφήστε με, για όνομα του Θεού!
— Δώσ’ μου πίσω το παιδί μου!
Η κοπέλα, εξαντλημένη πια, τσακισμένη, είχε το γυάλινο 

βλέμμα ενός που έπεσε μέσα σε τάφρο.
— Αλίμονο! ψέλλισε. Εσείς ζητάτε το παιδί σας κι εγώ ζητάω 

τους γονιούς μου.
— Δώσ’ μου πίσω τη μικρή μου Αγνή! συνέχισε η Γουδούλη. 

Δεν ξέρεις πού είναι; Τότε να πεθάνεις! Άκου να σου πω. Ήμου-
να μια γυναίκα του δρόμου, είχα ένα παιδί, και μου το πήρανε 
το παιδί μου. Το πήραν οι γύφτισσες. Το βλέπεις λοιπόν πως 
πρέπει να πεθάνεις; Όταν θά ’ρθει να σε γυρεύει η γυφτομάνα 
σου, θα της πω: «Ε, μάνα, για κοίτα εκεί, στην κρεμάλα!» Αλ-
λιώς, δώσ’ μου πίσω το παιδί μου. Ξέρεις πού είναι το κορίτσι 
μου; Στάσου να σου δείξω. Να το παπουτσάκι του, το μόνο 
πράγμα που μου έμεινε. Ξέρεις πού είναι το ταίρι του; Αν το 
ξέρεις, πες μου το! Ακόμα κι αν είναι στην άλλη άκρη της γης, 
θα πάω να το βρω σερνάμενη στα γόνατα.

Καθώς μιλούσε, με το άλλο της μπράτσο, τεντωμένο έξω απ’ 
τον φεγγίτη, έδειχνε στην τσιγγάνα το μικρό κεντητό παπούτσι. 
Είχε φέξει αρκετά πια, ώστε να διακρίνεται το σχήμα και τα 
χρώματά του.



674 ΒΙΚΤΩΡ ΟΥΓΚΩ

— Για να ιδώ αυτό το παπούτσι! είπε η τσιγγάνα αναπηδώ-
ντας. Ω, Θεέ μου!

Και ταυτόχρονα, με το χέρι που της έμενε ελεύθερο άνοιξε 
γρήγορα το μικρό χαϊμαλί, το στολισμένο με πράσινα πετράδια, 
που φορούσε στον λαιμό της.

— Άι, άι! γρύλιζε η Γουδούλη. Ψάξε στο δαιμονικό σου φυ-
λαχτό!

Άξαφνα σταμάτησε, τρεμούλιασε σύγκορμη κι έκραξε με μια 
φωνή που έβγαινε απ’ τα βάθια της.

— Κόρη μου!
Η γυφτοπούλα είχε τραβήξει απ’ το χαϊμαλί ένα παπουτσάκι 

απαράλλαχτο με το άλλο. Σ’ αυτό το μικρό παπούτσι ήταν δε-
μένη μια περγαμηνή, όπου ήταν γραμμένος αυτός ο «χρησμός»:

Το ταίρι του σαν έβρεις πάλι,
θα ’σαι στης μάνας την αγκάλη!

Σε διάστημα λιγότερο απ’ όσο κρατάει μια αστραπή, η ερη-
μίτισσα είχε παραβάλει τα δυο παπούτσια, διάβασε τα λόγια 
τα γραμμένα στην περγαμηνή και κόλλησε στις σιδεριές το 
πρόσωπό της, που ακτινοβολούσε τώρα από θεϊκή χαρά:

— Κόρη μου! φώναξε. Κορούλα μου!
— Μητέρα μου! φώναξε κι η τσιγγάνα.
Ανάμεσα στις δυο τους ήταν ο τοίχος και τα σιδερένια κά-

γκελα.
— Αχ, αυτός ο τοίχος! φώναξε η ερημίτισσα. Ω, να τη βλέπω 

και να μην μπορώ να την αγκαλιάσω! Το χέρι σου! Δώσ’ μου 
το χεράκι σου!

Η κοπέλα πέρασε το μπράτσο της μέσ’ απ’ τον φεγγίτη, κι 
η ερημίτισσα ρίχτηκε σ’ αυτό, κόλλησε τα χείλη της κι έμεινε 
αποξεχασμένη σ’ αυτό το φιλί, μη δίνοντας άλλο σημείο ζωής 
εκτός από έναν λυγμό που ανασήκωνε κάθε τόσο το στήθος της.

Έκλαιγε ακράτητα, βουβά, εκεί στα σκοτεινά, όπως η βροχή 
τη νύχτα. Η φτωχή μητέρα άδειαζε τώρα βρύσες τα δάκρυα σ’ 
αυτό το λατρεμένο χέρι, από τη μαύρη και βαθιά στέρνα των 
δακρύων που είχε μαζεμένα μέσα της και που τα είχε σταλάξει 
ο πόνος της, σταγόνα τη σταγόνα, δεκαπέντε χρόνια τώρα.
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Άξαφνα ανορθώθηκε, παραμέρισε τα γκρίζα της μακριά μαλ-
λιά απ’ το μέτωπο και, χωρίς να πει λέξη, άρχισε να κουνάει 
δυνατά με τα δυο της χέρια τα κάγκελα του ερημητήριου, πιο 
μανιασμένη από μια λιόντισσα. Μα τα κάγκελα βαστούσαν γερά.

Τότε πήγε να πάρει από μια γωνιά του κελιού της μια χοντρή 
πλάκα, που της χρησίμευε για προσκέφαλο, και την πέταξε 
απάνω στα σίδερα με τόση ορμή, ώστε ένα απ’ αυτά έσπασε 
σκορπώντας σπίθες. Ένα δεύτερο χτύπημα ξεχαρβάλωσε ολότε-
λα το παλιό, σιδερένιο, σε σχήμα σταυρού φράγμα του φεγγίτη.

Έπειτα, με τα δυο χέρια της, αποτσάκισε και παραμέρισε τις 
σκουριασμένες σιδερόβεργες. Υπάρχουν στιγμές που τα χέρια 
μιας γυναίκας αποκτούν υπεράνθρωπη δύναμη.

Αφού έφτιαξε έτσι ένα πέρασμα, άρπαξε την κόρη της από 
τη μέση και την τράβηξε μες στο κελί.

— Έλα να σε βγάλω από την άβυσσο! μουρμούρισε.
Όταν η Εσμεράλδα βρέθηκε μέσα στο κελί, την απόθεσε 

απαλά καταγής. Έπειτα την ξαναπήρε και βαστώντας την στην 
αγκαλιά της, σαν να ήταν ακόμα η μικρή της Αγνή, πήγαινε κι 
ερχόταν μέσα στο στενό δώμα, μεθυσμένη, παραλογισμένη, χα-
ρούμενη, κραυγάζοντας, τραγουδώντας, φιλώντας την κόρη της, 
ξεσπώντας σε δάκρυα –όλα αυτά μαζί και παράφορα.

— Κόρη μου! Κόρη μου! έλεγε. Έχω την κόρη μου, να την! Ο 
Πανάγαθος μου την έδωσε πίσω. Ε, σεις, ελάτε όλοι εδώ! Δεν 
είναι κανένας να ιδεί πως έχω την κόρη μου πια; Ύψιστε Θεέ, 
πόσο είναι ωραία! Μ’ έκαμες και περίμενα δεκαπέντε χρόνια, 
Θεούλη μου, αλλά μου την έφερες πίσω. Δεν την είχαν φάει οι 
τσιγγάνες! Ποιος το είπε αυτό; Κόρη μου, κορούλα μου! Φίλησέ 
με! Ω, τις καλές μου τις τσιγγάνες! Τις αγαπώ τις τσιγγάνες.

»Είσαι λοιπόν εσύ. Γι’ αυτό μού ξεπηδούσε η καρδιά κάθε 
φορά που διαβαίνεις απ’ έξω. Κι εγώ το περνούσα για μίσος 
αυτό! Συχώρα με, Αγνή μου, συχώρα με. Σου φάνηκα κακιά, δεν 
είν’ έτσι; Εγώ όμως σ’ αγαπώ. Το έχεις πάντα εκείνο το μικρό 
σημάδι στον λαιμό; Για να ιδώ. Ναι, είναι πάντα εκεί. Αχ, τι 
όμορφη που είσαι! Εγώ σ’ έκαμα έτσι όμορφη, με τόσο μεγάλα 
μάτια, κοκόνα μου; Φίλησέ με!
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»Σ’ αγαπώ. Μου είναι αδιάφορο αν οι άλλες μάνες έχουν 
παιδιά, δε δίνω δυο παράδες τώρα. Δεν έχουν παρά νά ’ρθουν 
εδώ να ιδούνε. Να η δική μου! Ο λαιμός της, τα μάτια της, τα 
μαλλιά της, τα χέρια της! Βρέστε μου κάτι που να ’ναι τόσο 
ωραίο. Ω, σας βεβαιώνω πως δε θα της λείψουν τα προξενιά! 
Έκλαψα δεκαπέντε ολόκληρα χρόνια. Η ομορφιά μου μαράθηκε, 
όμως ήρθε η κόρη μου. Φίλησέ με!

Της αράδιαζε χίλιες δυο ασύνδετες κουβέντες, που η χάρη 
τους ήταν στον τρόπο με τον οποίο τις έλεγε. Ξεκούμπωνε τα 
ρούχα της φτωχής κοπέλας, σε σημείο που την έκανε να κοκκι-
νίζει, της ίσιωνε με το χέρι τα μεταξωτά της μαλλιά, της φιλούσε 
τα πόδια, τα γόνατα, τα μάτια, της θαύμαζε το καθετί. Η κοπέλα 
την άφηνε να την ψαχουλεύει, επαναλαμβάνοντας κάθε τόσο 
σιγά, με μιαν ανείπωτη γλύκα:

— Μητέρα μου!
— Βλέπεις, κόρη μου, ξανάλεγε η ερημίτισσα διακόπτοντας 

τα λόγια της με φιλιά, βλέπεις, θα σ’ αγαπώ πολύ. Θα φύγουμε 
από δω. Θα ζήσουμε ευτυχισμένες. Κληρονόμησα κάτι στο Ρέ-
ιμς, στην πατρίδα μας. Το ξέρεις το Ρέιμς; Α, εσύ δεν το ξέρεις, 
ήσουν πολύ μικρή τότε! Αν ήξερες πόσο ωραίο μωράκι ήσουνα! 
Τα ποδαράκια σου ερχόντανε από περιέργεια να τα ιδούν απ’ 
το Επερναί, εφτά λεύγες μακριά! Έχουμε κι ένα χωράφι εκεί, 
κι ένα σπίτι. Θα σε βάζω να κοιμάσαι στο κρεβάτι μου! Ποιος 
θα το πίστευε αυτό; Έχω την κόρη μου πια!

— Μητέρα μου! έλεγε η κόρη, βρίσκοντας επιτέλους τη δύνα-
μη να μιλήσει απάνω στη συγκίνησή της. Καλά μού το είχε πει 
η τσιγγάνα. Είχαμε μια καλή τσιγγάνα, που πέθανε πέρσι και 
με περιποιόταν πάντα σαν παραμάνα μου. Αυτή μού έβαλε το 
χαϊμαλί στον λαιμό. Μου έλεγε πάντα: «Μικρή, φύλαξε καλά 
αυτό το στολίδι. Είναι ο θησαυρός μου. Θα σε βοηθήσει μια μέρα 
να βρεις τη μητέρα σου». Μου το είχε πει από τότε η τσιγγάνα!

Η καλόγρια έσφιξε ξανά την κόρη της στην αγκαλιά της:
— Έλα να σε φιλήσω! Τα λες τόσο όμορφα! Όταν θα πάμε 

στην πατρίδα, θα φορέσουμε τα μικρά σου παπούτσια σ’ έναν 
Χριστούλη, απ’ αυτούς που ’ναι στην εκκλησία. Το χρωστάμε 
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αυτό στην καλή μας Παναγία. Θεέ μου, τι ωραία φωνή που 
έχεις! Όταν μου μιλούσες πριν από λίγο, ήταν σωστή μουσική! 
Α, Μεγαλοδύναμε! Ξαναβρήκα το παιδί μου! Μα ποιος θα την 
πιστέψει αυτή την ιστορία; Πάει πια, δεν πεθαίνω από τίποτα, 
αφού δεν πέθανα τώρα απ’ τη χαρά μου.

Ξανάρχισε να χτυπάει τις παλάμες της και να γελάει:
— Θα ζήσουμε ευτυχισμένες!
Εκείνη τη στιγμή, το ερημητήριο αντήχησε από κλαγγή όπλων 

κι από καλπασμό αλόγων που φαινόντανε να ξεπροβάλλουν 
απ’ τη γέφυρα της Παναγίας και να προχωρούνε ολοένα προς 
την προκυμαία. Η τσιγγάνα ρίχτηκε με αγωνία στην αγκαλιά 
της καλόγριας:

— Σώσε με! Σώσε με, μητέρα μου! Να τοι που έρχονται!
Η ερημίτισσα έγινε κατάχλωμη.
— Θεέ μου! Τι λες τώρα; Αχ, το είχα ξεχάσει! Σε κυνηγούνε! 

Μα τι έκαμες λοιπόν;
— Δεν ξέρω, αποκρίθηκε η δυστυχισμένη. Αλλά είμαι κατα-

δικασμένη σε θάνατο.
— Σε θάνατο! έκανε η Γουδούλη, τρικλίζοντας σαν κεραυνό-

πληκτη. Σε θάνατο! ξαναείπε αργά, κοιτάζοντας την κόρη της 
μ’ ένα βλέμμα σαν χαμένο.

— Ναι, μητέρα, της απάντησε παγωμένη. Θέλουν να με σκο-
τώσουν. Έρχονται να με πιάσουν. Αυτή η κρεμάλα εκεί, είναι 
για μένα! Σώσε με! Σώσε με! Να, φτάσανε κιόλας! Σώσε με!

Η ερημίτισσα έμεινε ακίνητη για μερικές στιγμές, σαν απολι-
θωμένη. Έπειτα κούνησε το κεφάλι της μ’ αμφιβολία, κι άξαφνα 
έβαλε τα γέλια, τα τρομερά εκείνα προτερινά γέλια της, που 
την ξανάπιασαν:

— Χα, χα! έκαμε. Αυτό που μου λες μου φαίνεται σαν όνειρο. 
Ω, ναι! Μου μέλλονταν να τη χάσω την κόρη μου, κι αυτό θα 
βαστούσε δεκαπέντε χρόνια. Έπειτα θα την ξανάβρισκα, κι αυτό 
θα βαστούσε ένα λεπτό! Και μετά, θα μου την ξανάπαιρναν! 
Τώρα λοιπόν που είναι ωραία, ψηλή, που μου μιλάει, που μ’ 
αγαπάει, τώρα έρχονται να μου την πάρουν, μπρος στα μάτια 
μου, από μένα, που είμαι η μητέρα της! Ε, όχι! Τέτοιο πράμα 
δε γίνεται. Δεν το επιτρέπει ο Πανάγαθος!
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Εκείνη τη στιγμή, το ποδοβολητό φάνηκε να σταματάει κι 
ακούστηκε μια φωνή μακρινή που έλεγε:

— Από δω, αυθέντη Τριστάνο! Ο παπάς λέει πως θα τη βρού-
με στην Ποντικότρυπα.

Και το τρέξιμο των αλόγων ξανάρχισε.
Η ερημίτισσα πετάχτηκε ορθή, με μια απελπισμένη κραυγή:
— Φύγε! Φύγε, παιδί μου! Τώρα τα λογιάζω όλα. Έχεις δίκιο. 

Σε καρτερεί ο θάνατος! Φρίκη! Κατάρα! Φύγε αμέσως!
Ζύγωσε το κεφάλι της στον φεγγίτη και το τράβηξε γρήγορα 

πίσω.
— Μείνε! της είπε με φωνή σιγανή, κοφτή και πένθιμη, σφίγ-

γοντας σπασμωδικά το χέρι της τσιγγάνας, που ήταν πιο πολύ 
άψυχη παρά ζωντανή. Μείνε και μη βγάζεις τσιμουδιά! Είναι 
παντού στρατιώτες. Δεν μπορείς να βγεις. Ξημέρωσε πια.

Τα μάτια της ήταν στεγνά και φλογισμένα. Έμεινε για μια 
στιγμή χωρίς να μιλάει. Μονάχα βάδιζε, με μεγάλα βήματα, μες 
στο κελί και σταματούσε κάθε τόσο για να ξεριζώσει χούφτες 
απ’ τα γκρίζα της μαλλιά, που τα κομμάτιαζε έπειτα με τα 
δόντια της.

Έξαφνα είπε:
— Ζυγώνουν προς τα εδώ. Θα τους μιλήσω εγώ. Εσύ κρύψου 

εκεί στη γωνιά. Δε θα σε δουν. Θα τους πω πως μου ξέφυγες, 
πως σ’ απόλυσα, ό,τι να ’ναι!

Άφησε την κόρη της –γιατί την είχε ακόμα μες στα χέρια 
της– σε μια γωνιά του κελιού που δε φαινόταν απ’ έξω. Την 
ταχτοποίησε προσεχτικά, έτσι που μήτε το πόδι της μήτε το 
χέρι της να ξεπροβάλλουν στα σκοτεινά, της ξέπλεξε τα μαύρα 
μαλλιά που τ’ άφησε απλωτά στην άσπρη της ρόμπα για να 
την αποσκεπάσει, τοποθέτησε μπροστά της τη στάμνα και την 
πλάκα, τα μόνα πράγματα που είχε, με τη σκέψη πως η στάμνα 
και η πλάκα θα την έκρυβαν. Κι όταν αποτέλειωσε, πιο ήσυχη 
πια, γονάτισε και προσευχήθηκε.

Το φως, που μόλις χάραζε, άφηνε ακόμα σκοτάδια μες στην 
Ποντικότρυπα. Εκείνη τη στιγμή, ακούστηκε πολύ κοντά στο κελί 
η φωνή του παπά, η καταχθόνια εκείνη φωνή, που κραύγαζε:
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— Από δω, λοχαγέ Φοίβε ντε Σατωπέρ!
Σ’ αυτό το όνομα, σ’ αυτή τη φωνή, η Εσμεράλδα, μαζεμένη 

στη γωνιά της, έκαμε μια κίνηση.
— Μη σαλεύεις! της είπε η Γουδούλη.
Δεν πρόλαβε να τελειώσει και γύρω απ’ το κελί σταμάτησε 

ένα βροντολόγημα από άντρες, άλογα και σπαθιά. Η μητέρα 
σηκώθηκε γρήγορα κι έπιασε θέση μπροστά στον φεγγίτη για να 
τον φράξει. Είδε ένα μεγάλο μπουλούκι από ένοπλους, πεζούς 
και καβαλάρηδες, παραταγμένους στη Γρέβη. Εκείνος που τους 
διοικούσε ξεπέζεψε κι ήρθε προς το μέρος της.

— Ε, γριά! της είπε ο άνθρωπος αυτός, που είχε απαίσια 
μούτρα. Γυρεύουμε μια μάγισσα να την κρεμάσουμε. Μας είπαν 
πως τη βάσταγες εσύ απ’ το χέρι, για να μη φύγει.

Η φτωχή μητέρα πήρε το πιο αδιάφορο ύφος του κόσμου κι 
απάντησε:

— Δεν καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε.
O άλλος τής φώναξε:
— Μα τ’ άγια μυστήρια! Τι μας τσαμπουνούσε εκείνος ο 

αλλοπαρμένος ο αρχιδιάκος; Πού είν’ τος τώρα;
— Έγινε άφαντος, εξοχότατε, αποκρίθηκε ένας στρατιώτης.
— Έλα, τρελόγρια, μη λες ψέματα, ξαναείπε ο διοικητής. Σου 

δώσανε μια μάγισσα να τη φυλάξεις. Τι την έκανες;
H ερημίτισσα δε θέλησε ν’ αρνηθεί ολωσδιόλου, από φόβο 

μην προκαλέσει υποψίες. Γι’ αυτό αποκρίθηκε μ’ έναν τόνο 
ειλικρινή και σκουντούφλικο:

— Αν λέτε για μια ψηλή κοπέλα που μου παράτησαν στα 
χέρια, πριν από λίγο, σας απαντώ πως με δάγκωσε και την 
απόλυσα. Αυτό είναι όλο. Αφήστε με στην ησυχία μου.

Ο διοικητής έκαμε έναν μορφασμό απογοήτευσης.
— Μη μου λες ψέματα, γέρικο σκιάχτρο, ξαναείπε. Λέγομαι 

Τριστάνος ο Ερημίτης κι είμαι κουμπάρος του βασιλιά. Τριστά-
νος ο Ερημίτης, ακούς;

Και πρόσθεσε κοιτάζοντας ένα γύρο του την πλατεία
— Είν’ ένα όνομα που έχει απήχηση εδώ πέρα.
— Κι ο Σατανάς ο Ερημίτης να ήσουν, απάντησε η Γουδούλη 
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που ανακτούσε τις ελπίδες της, δεν έχω να σου πω τίποτ’ άλλο, 
ούτε και σε φοβάμαι καθόλου.

— Μα τ’ άγια μυστήρια! είπε ο Τριστάνος. Να μια γριά κου-
κουβάγια! Ώστε έφυγε εκείνη η μάγισσα! Και προς τα πού πήγε;

Η Γουδούλη αποκρίθηκε με αδιάφορο ύφος:
— Προς την οδό Προβάτου, θαρρώ.
Ο Τριστάνος γύρισε το κεφάλι κι έγνεψε στον στρατό του να 

ετοιμαστούν ξανά για πορεία. Η ερημίτισσα ανάσανε.
— Εξοχότατε, είπε έξαφνα ένας τοξότης, για ρωτήστε τη 

γριά νεραϊδοπαρμένη, γιατί οι σιδεριές του φεγγίτη της είναι 
έτσι χαλασμένες;

Σ’ αυτή την ερώτηση ξαναμπήκε η αγωνία στην καρδιά της 
δύστυχης μητέρας. Ωστόσο δεν έχασε την ετοιμότητά της.

— Πάντα έτσι ήταν, τραύλισε.
— Μπα, ξαναείπε ο τοξότης. Χτες ακόμα σχημάτιζαν έναν 

ωραίο μαύρο σταυρό που προκαλούσε ευλάβεια.
Ο Τριστάνος έριξε ένα βλέμμα λοξό στην ερημίτισσα:
— Θαρρώ πως η παλιόγρια τα μπερδεύει.
H κακότυχη κατάλαβε τότε πως τα πάντα εξαρτιόνταν απ’ 

την ψυχραιμία της. Και με τον θάνατο στην ψυχή, άρχισε να 
γελάει σαρκαστικά. Οι μητέρες βρίσκουν κάποτε τέτοια αντοχή.

— Μπα! έκανε. Αυτός εδώ είναι σίγουρα μεθυσμένος. Πάει 
ένας χρόνος τώρα, που ένα κάρο φορτωμένο πέτρες χτύπησε με 
το πίσω του μέρος τον φεγγίτη μου και ξεπάτωσε τη σιδεριά. 
Του έψαλα τον αναβαλλόμενο του καροτσέρη!

— Είναι αλήθεια, είπε ένας άλλος τοξότης.
Πάντα και παντού βρίσκονται άνθρωποι που τα έχουν δει 

όλα. Η ανέλπιστη μαρτυρία του τοξότη ξαναστύλωσε την ερημί-
τισσα, που μ’ αυτή την ανάκριση ήταν σαν να περνούσε απάνω 
από έναν γκρεμό, πατώντας στην κόψη ενός μαχαιριού.

Ήταν καταδικασμένη σε μια αδιάκοπη εναλλαγή ελπίδας 
και κινδύνου.

— Αν όμως η ζημιά έγινε από κάρο, ξαναείπε ο πρώτος 
στρατιώτης, οι σιδερόβεργες έπρεπε ν’ ανοίξουν προς τα μέσα, 
ενώ τώρα είναι ξεπεταγμένες προς τα έξω.
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— Χα, χα! έκανε ο Τριστάνος στον στρατιώτη. Τα μυρίζεσαι, 
βλέπω, σαν ανακριτής στο Σατελέ. Για απάντα γριά, σ’ αυτό 
που λέει.

— Για όνομα Θεού! φώναξε αυτή αλαφιασμένη και με φωνή 
άθελά της θρηνητική. Σου ορκίζομαι, αφέντη, πως τα κάγκελα 
τα ’σπασε το κάρο. Ακούσατε πως το είδε κι αυτός ο άνθρωπος. 
Έπειτα, τι σχέση έχει αυτό με την τσιγγάνα;

— Χμ! έκαμε ο Τριστάνος.
— Διάβολε! ξαναείπε ο στρατιώτης που κολακεύτηκε απ’ τον 

έπαινο του διοικητή. Το σίδερο φαίνεται σπασμένο τώρα κοντά!
Ο Τριστάνος κούνησε το κεφάλι του. Εκείνη χλώμιασε.
— Πόσος καιρός πέρασε, είπες, από κείνο το κάρο;
— Ένας μήνας, μπορεί και δεκαπέντε μέρες, αφέντη. Πού 

να θυμάμαι!
— Μας μίλησε πριν για ένα χρόνο, παρατήρησε ο στρατιώτης.
— Κάποιο λάκκο έχει η φάβα, μουρμούρισε ο διοικητής.
— Αφέντη! φώναξε εκείνη, πάντα κολλημένη στον φεγγίτη 

και τρέμοντας μήπως τους παρακινήσει η υπόνοια να χώσουν 
το κεφάλι και να κοιτάξουν μες στο κελί. Αφέντη, σου ορκίζομαι 
πως τα κάγκελα τα έσπασε ένα κάρο. Στ’ ορκίζομαι στους αγ-
γέλους του παραδείσου. Αν δεν είν’ από το κάρο, να τιμωρηθώ 
μ’ αιώνια κόλαση και να με κάψει ο Θεός!

— Σαν μεγάλους όρκους κάνεις! είπε ο Τριστάνος ρίχνοντάς 
της ένα ερευνητικό βλέμμα.

Η φτωχή γυναίκα ένιωθε την αυτοπεποίθησή της όλο να λιγο-
στεύει. Έπεφτε σε αδεξιότητες και καταλάβαινε με τρόμο πως 
δεν έλεγε εκείνα που έπρεπε να πει.

Τότε έφτασε ένας άλλος στρατιώτης φωνάζοντας:
— Εξοχότατε, η γριά νεραϊδοπαρμένη λέει ψέματα. Εκείνη η 

μάγισσα δεν πέρασε από την οδό Προβάτου. Η αλυσίδα έμει-
νε τεντωμένη στον δρόμο όλη τη νύχτα κι ο φύλακας δεν είδε 
κανέναν να διαβαίνει.

Ο Τριστάνος, που η φυσιογνωμία του σκοτείνιαζε από στιγμή 
σε στιγμή, ρώτησε την ερημίτισσα:

— Τι έχεις να πεις σ’ αυτό;
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Εκείνη προσπάθησε ν’ αντιμετωπίσει και τη νέα κακοτυχία.
— Δεν ξέρω, αφέντη, μπορεί και να γελάστηκα. Θαρρώ πως 

πέρασε απ’ το ποτάμι.
— Αυτή είναι αντίθετη κατεύθυνση, είπε ο διοικητής. Όμως 

δεν υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να θέλησε να γυρίσει στο Άστυ, 
γιατί θα την κυνηγούσαν εκεί. Λες ψέματα, γριά!

— Εξάλλου, πρόσθεσε ο πρώτος στρατιώτης, δεν υπάρχει καμιά 
βάρκα, ούτε απ’ αυτή τη μεριά του ποταμού ούτε απ’ την άλλη.

— Θα τον πέρασε κολυμπώντας, απάντησε η ερημίτισσα υπε-
ρασπίζοντας το έδαφος πιθαμή με πιθαμή.

— Μα κολυμπούν οι γυναίκες; ρώτησε ο στρατιώτης.
— Μα τ’ άγια μυστήρια! Λες ψέματα, γριά! Ψέματα! ξανα-

είπε ο Τριστάνος με οργή. Έτσι μού ’ρχεται να παρατήσω τη 
μάγισσα και να κρεμάσω εσένα. Άμα σε βασανίσουν κανένα 
τέταρτο, μπορεί να σου βγάλουν την αλήθεια απ’ το λαρύγγι. 
Έλα, ακολούθησέ μας.

Υποδέχτηκε αυτά τα λόγια ολοπρόθυμη:
— Όπως θέλεις, αφέντη. Κάνε ό,τι σου αρέσει. Στο βασανι-

στήριο, το θέλω κι εγώ. Πάρτε με μαζί σας. Γρήγορα, γρήγορα! 
Ας ξεκινήσουμε αμέσως. (Στο μεταξύ –σκεφτόταν– η κόρη μου 
θα έχει γλιτώσει).

— Μα τ’ άγια μυστήρια! είπε ο διοικητής. Όρεξη που σου ’χει 
για μαγκάνισμα! Δεν καταλαβαίνω τίποτα απ’ αυτή τη μουρλή.

Ένας γέρος λοχίας της περιπόλου, με ψαρόμαλλο κεφάλι, 
βγήκε απ’ τη γραμμή και απευθύνθηκε στον διοικητή:

— Αληθινά μουρλή, εξοχότατε! Αν απόλυσε την τσιγγάνα, δε 
φταίει αυτή, γιατί δε χωνεύει καθόλου τις τσιγγάνες. Δεκαπέντε 
χρόνια τώρα που βγαίνω περίπολο, την ακούω κάθε βράδυ να 
καταριέται τις γύφτισσες μ’ ατέλειωτες κατάρες. Αν αυτή που 
κυνηγούμε είναι, καθώς πιστεύω, εκείνη η νέα χορεύτρια με την 
κατσίκα, η γριά τη μισεί αυτή πιο πολύ απ’ όλες.

Η Γουδούλη βίασε τον εαυτό της και είπε:
— Πιο πολύ απ’ όλες!
Η ομόφωνη μαρτυρία των ανδρών της περιπόλου επιβεβαί-

ωσε στον διοικητή τα λόγια του γέρου λοχία.
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Ο Τριστάνος ο Ερημίτης, μην ελπίζοντας να βγάλει τίποτα 
απ’ την ερημίτισσα, της γύρισε τη ράχη κι αυτή τον είδε με 
ανείπωτη ανυπομονησία να βαδίζει αργά προς τ’ άλογό του.

— Εμπρός, δρόμο! είπε ανάμεσα απ’ τα δόντια του. Ας συνε-
χίσουμε την έρευνα! Δεν πρόκειται να κοιμηθώ αν δεν κρεμαστεί 
η τσιγγάνα.

Ωστόσο, δίστασε ακόμα λίγο πριν καβαλικέψει. Η Γουδούλη 
φτεροκοπούσε ανάμεσα στη ζωή και στον θάνατο, βλέποντάς 
τον να περιφέρει γύρω απ’ την πλατεία την ανήσυχη μουσούδα 
του, σαν ένας σκύλος στο κυνήγι που νιώθει κοντά του τη φωλιά 
του αγριμιού και δε θέλει ν’ απομακρυνθεί. Τέλος, κούνησε το 
κεφάλι του και πήδησε στη σέλα.

Η καρδιά της Γουδούλης, που είχε σφιχτεί τόσο φριχτά, ξα-
λάφρωσε. Και ρίχνοντας ένα βλέμμα στην κόρη της, που δεν 
είχε τολμήσει ακόμα να την κοιτάξει όσο οι άλλοι ήταν εκεί, 
είπε με σιγανή φωνή:

— Σώθηκες!
Η φτωχή κοπέλα είχε μείνει όλο τούτο το διάστημα στη γωνιά 

της, χωρίς να βγάλει άχνα, χωρίς να σαλέψει, με την εικόνα του 
θανάτου μπροστά της. Δεν είχε χάσει τίποτα απ’ τη σκηνή που 
διαδραματίστηκε μεταξύ Γουδούλης και Τριστάνου και όλες οι 
αγωνίες της μητέρας είχαν αντίχτυπο μέσα της. Είχε ακούσει 
να τρίζει το σχοινί που την κρατούσε μετέωρη στο βάραθρο, και 
είκοσι φορές νόμισε πως το έβλεπε να σπάει. Τώρα, επιτέλους, 
άρχισε ν’ ανασαίνει και να νιώθει πως πατάει σε στέρεο έδαφος. 
Εκείνη τη στιγμή όμως, άκουσε μια φωνή να λέει στον διοικητή:

— Μα του βοδιού το κέρατο! Δεν είναι δική μου δουλειά, 
κύριε διοικητά, εμένα του στρατιωτικού, να κρεμάω μάγισσες. 
Την εξέγερση του λαού την καταστείλαμε. Τ’ άλλα ξεμπερδέψτε 
τα μόνος σας. Θα συμφωνήσετε, πως πρέπει να γυρίσω κοντά 
στο τμήμα μου, για να μη μείνει χωρίς λοχαγό.

Ήταν η φωνή του Φοίβου ντε Σατωπέρ. Εκείνο που έγινε 
μέσα στην ψυχή της κοπέλας, δεν περιγράφεται. Ήταν εκεί 
λοιπόν αυτός, ο φίλος της, ο προστάτης της, το στήριγμά της, 
το άσυλό της, ο Φοίβος της! Αμέσως σηκώθηκε όρθια και, πριν 
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η μητέρα της προφτάσει να την εμποδίσει, χίμηξε στον φεγγίτη 
κραυγάζοντας:

— Φοίβο! Εδώ, Φοίβο μου!
Αλλά ο Φοίβος δεν ήταν πια εκεί. Μόλις είχε στρίψει με 

καλπασμό τη γωνία της οδού Μαχαιράδικων. Ο Τριστάνος όμως 
δεν είχε φύγει ακόμα.

Η ερημίτισσα ρίχτηκε στην κόρη της μ’ ένα μουγκρητό. Την 
τράβηξε απότομα πίσω, χώνοντας τα νύχια στον λαιμό της για 
να σωπάσει. Μια τίγρισσα μάνα δε θα ενεργούσε τόσο αστρα-
πιαία. Αλλά ήταν πολύ αργά... Ο Τριστάνος την είχε δει.

— Χα, χα! φώναξε μ’ ένα γέλιο που ξεσκέπασε όλα του τα 
δόντια κι έκαμε τη φάτσα του να μοιάζει με μουσούδα λύκου. 
Δυο ποντικοί στη ίδια φάκα!

— Καλά το υποψιαζόμουνα εγώ, είπε ο στρατιώτης.
Ο Τριστάνος τον χτύπησε στον ώμο:
— Είσαι καλός γάτος εσύ, του είπε. Ε! πρόσθεσε. Πού είναι 

ο Ανριέ Κουζέν;
Ένας άνθρωπος που δεν είχε ούτε στολή ούτε όψη στρατιώτη, 

βγήκε από τις γραμμές. Φορούσε ρούχα μισό σταχτιά και μισό 
σκούρα, είχε μαλλιά ισιωμένα, μανίκια πέτσινα κι ένα μάτσο 
σκοινιά στο χοντρό του χέρι. Αυτός ο άνθρωπος ακολούθαγε 
πάντα τον Τριστάνο, που συνόδευε πάντα τον Λουδοβίκο 11ο.

— Ε, φίλε, του είπε ο Τριστάνος ο Ερημίτης, φαντάζομαι πως 
αυτή είναι η μάγισσα που γυρεύαμε. Κρέμασέ μου την, λοιπόν. 
Έχεις τη σκάλα σου;

— Είναι μια, κάτω απ’ το υπόστεγο του σπιτιού με τους 
στύλους, απάντησε ο άλλος. Εδώ πέρα θα γίνει η δουλειά; εξα-
κολούθησε δείχνοντας την πέτρινη αγχόνη.

— Ναι.
— Χα, χου! ξαναείπε ο άλλος μ’ ένα αγροίκο γέλιο, πιο ζω-

ώδικο κι απ’ του διοικητή. Έτσι δε θα ’χουμε και πολύ δρόμο 
να κάνουμε.

— Έλα, μην αργείς! είπε ο Τριστάνος. Γελάς υστερότερα.
Στο μεταξύ, απ’ τη στιγμή που ο Τριστάνος είδε την κοπέ-

λα και κάθε ελπίδα είχε χαθεί, η ερημίτισσα δεν πρόφερε πια 



Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ - ΒΙΒΛΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ 685

λέξη. Έριξε τη φτωχή τσιγγάνα μισοπεθαμένη στη γωνιά του 
κελιού κι η ίδια τοποθετήθηκε στον φεγγίτη, με τα δυο της χέρια 
ακουμπισμένα στην άκρη του πρεβαζιού, σαν δυο μπροστινά 
πόδια αγριμιού.

Σ’ αυτή τη στάση φαινότανε να περιφέρει ατρόμητη σ’ όλους 
τους στρατιώτες το βλέμμα της, που είχε ξαναγίνει αγριωπό 
κι έξαλλο. Τη στιγμή που ο Ανριέ Κουζέν πλησίασε στο δώμα, 
του έδειξε τέτοιο αγριεμένο πρόσωπο, που εκείνος έκανε πίσω.

— Εξοχότατε, είπε ξαναγυρνώντας στον διοικητή, ποιαν απ’ 
τις δυο να κρεμάσω;

— Τη νέα.
— Τόσο το καλύτερο. Γιατί η γριά φαίνεται ζόρικη.
— Φτωχή μικρή χορεύτρια με την κατσίκα! είπε ο γερο-λοχίας 

της περιπόλου.
Ο Ανριέ Κουζέν ζύγωσε τον φεγγίτη. Τα μάτια του χαμήλω-

σαν μπροστά στα μάτια της μητέρας. Της είπε κάπως άτολμα:
— Κυρά...
Τον έκοψε στη μέση, με μια φωνή πολύ σιγανή μα φρενιασμένη:
— Τι ζητάς;
— Όχι εσένα, την άλλη.
— Ποιαν άλλη;
— Tη νέα.
Άρχισε να κουνάει το κεφάλι της φωνάζοντας:
— Δεν είναι κανένας εδώ! Δεν είναι κανένας εδώ!
— Πώς! ξαναείπε ο δήμιος. Ξέρεις καλά πως είναι. Άφησέ με 

να πάρω τη νέα. Εσένα δεν πρόκειται να σε πειράξω.
Του είπε μ’ ένα αλλόκοτο χάχανο:
— Α! Δε θα με πειράξεις εμένα;
— Άσε με, κυρά, να πάρω την άλλη. Το ζητάει ο κύριος δι-

οικητής.
— Δεν είναι κανένας εδώ!
— Εγώ λέω πως είναι! Είδαμε όλοι μας πως είσαστε δυο 

γυναίκες.
— Δεν κοιτάς καλύτερα; του είπε η ερημίτισσα χαχανίζοντας. 

Χώσε το κεφάλι σου στον φεγγίτη.
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Ο δήμιος παρατήρησε τα νύχια της μητέρας και δεν τόλμησε.
— Έλα, ξεμπέρδευε! φώναξε ο Τριστάνος, που είχε παρατά-

ξει τους άντρες του κυκλικά γύρω από την Ποντικότρυπα και 
ο ίδιος έστεκε καβάλα κοντά στην αγχόνη.

Ο Ανριέ ξαναγύρισε ακόμα μια φορά στον διοικητή, με πολύ 
αμηχανία. Είχε αφήσει καταγής το σχοινί του και στριφογυρ-
νούσε αδέξια το καπέλο στα χέρια του.

— Εξοχότατε, ρώτησε, από πού να μπω;
— Απ’ την πόρτα.
— Δεν υπάρχει.
— Απ’ το παράθυρο.
— Είναι πολύ στενό.
— Φάρδυνέ το, είπε ο Τριστάνος με θυμό. Δεν έχεις κασμά-

δες;
Η μητέρα, πάντα ανήσυχη, κοιτούσε απ’ το βάθος του άντρου 

της. Δεν έλπιζε τίποτα πια, δεν ήξερε τι γύρευε. Ένα μόνο ήθελε, 
να μη της πάρουν τη θυγατέρα της.

Ο Ανριέ Κουζέν πήγε να φέρει το κασόνι με τα εργαλεία 
των θανατικών εκτελέσεων, από το υπόστεγο του σπιτιού με 
τους στύλους. Πήρε από κει και μια διπλή ξύλινη σκάλα, που 
τη στήριξε στην κρεμάλα. Πεντέξι άντρες της υπηρεσίας εφοδι-
άστηκαν με σκαπάνες και λοστούς, κι ο Τριστάνος διευθύνθηκε 
μαζί τους προς τον φεγγίτη.

— Ε, γριά! είπε ο διοικητής με αυστηρό τόνο. Παράδωσέ μας 
με το καλό αυτή την κοπέλα.

Τον κοίταξε σαν να μην καταλάβαινε.
— Μα τ’ άγια μυστήρια! συνέχισε ο Τριστάνος. Τι έχεις λοι-

πόν κι εμποδίζεις να κρεμαστεί αυτή η μάγισσα, όπως είναι το 
θέλημα του βασιλιά;

— Τι έχω; Είναι η κόρη μου!
Ο τόνος με τον οποίο πρόφερε αυτά τα λόγια, έφερε ανατρι-

χίλα ακόμα και στον Ανριέ Κουζέν.
— Λυπάμαι, ξαναείπε ο διοικητής. Αλλά είναι θέλημα του 

βασιλιά.
Εκείνη τότε φώναξε, δυναμώνοντας το τρομερό της γέλιο:
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— Και τι μ’ ενδιαφέρει εμένα ο βασιλιάς σου; Είναι η κόρη 
μου, σου λέω!

— Τρυπήστε τον τοίχο, πρόσταξε ο Τριστάνος.
Για να γίνει ένα άνοιγμα αρκετά πλατύ, αρκούσε να ξεκολ-

λήσουν μια μεγάλη πέτρα κάτω απ’ τον φεγγίτη. Όταν η μητέρα 
άκουσε τις σκαπάνες και τους λοστούς ν’ απειλούν τ’ οχύρωμά 
της, έβγαλε μια σπαραχτική κραυγή κι έπειτα άρχισε να φέρνει 
γύρους στο δώμα της, με μια τρομερή γρηγοράδα –συνήθεια 
αγριμιού που την είχε αποκτήσει στο κλουβί του. Δεν έλεγε τί-
ποτα πια, αλλά τα μάτια της πετούσαν φλόγες. Οι στρατιώτες 
είχαν παγώσει ίσαμε το βάθος της καρδιάς τους.

Έξαφνα, η ερημίτισσα άρπαξε τη βαριά πλάκα και την έριξε 
με τις δυο παλάμες της στους σκαπανείς. Η πλάκα που δεν 
εξακοντίστηκε καλά, γιατί τα χέρια της έτρεμαν, δεν άγγιξε 
κανένα, μα πήγε κι έπεσε στα πόδια του άλογου του Τριστάνου. 
Εκείνη έτριξε τότε τα δόντια της.

Στο μεταξύ, αν και δεν είχε βγει ακόμα ο ήλιος, είχε ξημε-
ρώσει για καλά κι ένα ωραίο φως ροδόβαφε τις παλιές σαρα-
κομένες καμινάδες του σπιτιού με τους στύλους. Ήταν η ώρα 
που τα πιο πρωινά παράθυρα της μεγάλης πολιτείας ανοίγανε 
χαρούμενα.

Μερικοί χωριάτες και μανάβηδες, που πήγαιναν στην αγορά 
καβάλα στα γαϊδούρια τους, άρχιζαν να περνούν την πλατεία 
της Γρέβης. Σταματούσαν μια στιγμή μπροστά στο τσούρμο 
των στρατιωτών, το μαζεμένο γύρω από την Ποντικότρυπα, 
κοιτούσαν με απορία και τραβούσαν τον δρόμο τους.

Η ερημίτισσα πήγε και κάθισε κοντά στην κόρη της, σκεπά-
ζοντάς την με το σώμα της, με στυλωμένο απάνω της το βλέμμα, 
ακούγοντας τη φτωχή κοπέλα που δε σάλευε και που ψιθύριζε 
μονάχα αυτό: «Φοίβο! Φοίβο!» Όσο η δουλειά των κατεδαφιστών 
φαινόταν να προχωρεί, η μητέρα αποτραβιότανε μηχανικά και 
στρίμωχνε όλο και πιο πολύ την κόρη της στον τοίχο.

Έξαφνα η ερημίτισσα είδε την πέτρα (γιατί παραφύλαγε και 
δεν απομάκρυνε το βλέμμα της από κει) να κουνιέται κι άκουσε 
τη φωνή του Τριστάνου που έδινε κουράγιο στους σκαπανείς. 



688 ΒΙΚΤΩΡ ΟΥΓΚΩ

Τότε συνήρθε απ’ την κατάπτωση όπου είχε πέσει εδώ και 
κάμποσες στιγμές και φώναξε. Όσο μιλούσε, η φωνή της πότε 
ξέσκιζε την ακοή σαν πριόνι και πότε τραύλιζε, σάμπως όλες 
οι κατάρες να σπρώχνονταν στα χείλη της για να ξεσπάσουν 
ταυτόχρονα:

— Xα, χα, χα! Μα αυτό είναι φριχτό! Είσαστε κακούργοι! 
Σκοπεύετε στ’ αλήθεια να μου πάρετε την κόρη μου; Σας λέω 
πως είναι κόρη μου! Α, τους άνανδρους! Α, τα κοπέλια του 
μπόγια! Τους άθλιους δολοφόνους! Βοήθεια! Βοήθεια! Τρεχάτε! 
Μα πώς θα μου πάρουν αυτοί το παιδί μου; Πού είναι αυτός 
που τον λένε Πανάγαθο;

Έπειτα απευθύνθηκε στον Τριστάνο, αφρίζοντας, με βλέμμα 
βλοσυρό, στυλωμένη στα τέσσερα σαν πάνθηρας, αναμαλλια-
σμένη:

— Για ζύγωσε λιγάκι να μου την πάρεις! Δεν καταλαβαίνεις 
λοιπόν μια γυναίκα, που σου λέει πως αυτή είναι η κόρη της; 
Ξέρεις τι πράμα είναι ένα παιδί δικό σου; Ε, αγριοτσάκαλε! Δεν 
πλάγιασες ποτέ με την τσακαλίνα σου; Δεν απόχτησες ποτέ κα-
νένα τσακαλόπουλο; Κι αν έχεις μικρά, όταν αυτά ουρλιάζουνε, 
δε νιώθεις κάτι ν’ αναδεύει στα σπλάχνα σου;

— Ρίξτε την πέτρα! φώναξε ο Τριστάνος. Δεν κρατιέται άλλο 
αυτή η γριά.

Τα λοστάρια ανασήκωσαν τον ογκόλιθο. Καθώς είπαμε, ήταν 
το τελευταίο προπύργιο της μητέρας. Ρίχτηκε απάνω του, προ-
σπάθησε να τον συγκρατήσει, τον γρατσούνισε με τα δάχτυλά 
της. Όμως ο ατόφιος όγκος, ξεκουνημένος από έξι άντρες, της 
ξέφυγε και γλίστρησε σιγά καταγής, απάνω στους σιδερένιους 
μοχλούς.

Η μητέρα, βλέποντας έτοιμο το πέρασμα, έπεσε μπροστά 
στο άνοιγμα, φράζοντάς το με το κορμί της, συστρέφοντας τα 
μπράτσα της. Χτυπούσε το κεφάλι της και φώναζε με φωνή 
βραχνιασμένη απ’ την κούραση, που μόλις ακουγόταν:

— Βοήθεια! Τρεχάτε! Τρεχάτε!
— Πάρτε τώρα την κοπέλα! είπε ο Τριστάνος, πάντα με απά-

θεια.
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Η μητέρα κοίταξε τους στρατιώτες μ’ έναν τρόπο τόσο φο-
βερό, που θελήσανε να κάνουν πίσω.

— Εμπρός λοιπόν, ξαναείπε ο διοικητής. Έλα, Ανριέ Κουζέν!
Κανένας τους δεν έκαμε ένα βήμα.
— Τ’ άγια μυστήρια! βλαστήμησε ο διοικητής. Ε, σεις παλι-

καράδες! Φοβάστε λοιπόν μια γυναίκα;
— Εξοχότατε, γυναίκα τη λέτε αυτή; είπε ο Ανριέ.
— Αυτή έχει χαίτη λιόντισσας! είπε ένας άλλος.
— Ελάτε! ξαναείπε ο διοικητής. Το άνοιγμα είναι αρκετά 

πλατύ! Ας τελειώνουμε, που να πλαντάξει ο Μωχαμέτ! Τον 
πρώτο που θα υποχωρήσει, θα τον κάμω κομμάτια!

Αντιμέτωποι σε δυο απειλές, τον διοικητή από τη μια μεριά 
και τη μητέρα από την άλλη, οι στρατιώτες δίστασαν για μια 
στιγμή. Έπειτα παίρνοντας την απόφαση, προχώρησαν προς 
την Ποντικότρυπα.

Όταν τους είδε η ερημίτισσα, ανορθώθηκε απότομα στα γό-
νατά της, παραμέρισε τα μαλλιά απ’ το πρόσωπο κι άφησε τα 
χέρια της, τ’ αδυνατισμένα και ξεγδαρμένα, να πέσουν απάνω 
στα μεριά της. Δάκρυα χοντρά έβγαιναν ένα ένα από τα μάτια 
της και κατέβαιναν στα μάγουλά της, ακολουθώντας τις βαθιές 
ρυτίδες της, όπως ένας χείμαρρος κυλάει σε μια κοίτη που έχει 
ανοιχτεί.

Ταυτόχρονα, άρχισε να μιλάει, τώρα όμως με μια φωνή τόσο 
ικετευτική, τόσο ήπια, τόσο υποταγμένη και σπαραχτική, ώστε 
γύρω από τον Τριστάνο κάμποσοι ηλικιωμένοι τοξότες, που θα 
μπορούσαν να φάνε ανθρώπινες σάρκες σε άλλη περίσταση, 
σφούγγιζαν τα μάτια τους.

— Αφέντηδες! Κυρ δημοτοφύλακες, δυο λόγια μονάχα. Έχω 
να σας πω ένα πράμα. Αυτή είναι κόρη μου, το ξέρετε, είναι 
η ακριβή μου κορούλα που είχα χάσει! Ακούστε με! Είναι μια 
ολάκερη ιστορία. Να ξέρετε πως γνωρίζομαι πολύ καλά με τους 
δημοτοφύλακες. Μου φάνηκαν πολύ καλοί τον καιρό τον παλιό, 
τότε που τα μικρά παιδιά μού πετούσαν πέτρες επειδή ζούσα 
μια ζωή παραλυμένη. Ξέρω, θα μου το αφήσετε το παιδί μου 
όταν θα τα μάθετε όλα.
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»Είμαι μια φτωχή γυναίκα του δρόμου. Μου την είχανε κλέ-
ψει οι τσιγγάνες. Καλά που φύλαξα το παπουτσάκι της δεκα-
πέντε χρόνια. Ορίστε, να το! Είχε ένα τόσο δα ποδαράκι. Στο 
Ρέιμς! Πανώρια! Οδός Σκυλοδουλειάς! Ίσως να τα ξέρετε αυτά. 
Ήμουν εγώ. Τότε ήταν ωραία εποχή. Περνούσε κανείς ευχάρι-
στες ώρες. Θα με λυπηθείτε, δεν είν’ έτσι, αφεντικά;

»Mου την κλέψανε οι τσιγγάνες, μου την είχανε κρυμμένη 
δεκαπέντε χρόνια. Τη νόμιζα πεθαμένη. Φανταστείτε, καλοί μου 
άνθρωποι, τη νόμιζα πεθαμένη. Πέρασα δεκαπέντε χρόνια εδώ 
μέσα, σ’ αυτό το ανήλιο μέρος, δίχως φωτιά τον χειμώνα. Ήταν 
ανυπόφορο. Το φτωχό παπουτσάκι! Φώναξα τόσο πολύ, που μ’ 
άκουσε ο Πανάγαθος. Κι απόψε μου ’δωσε πίσω την κόρη μου. 
Είν’ ένα θάμα απ’ τον Θεό. Δεν είχε πεθάνει!

»Kυρ μεγάλε μου διοικητή, προτιμώ να μου τρυπήσουν τα 
σπλάχνα, παρά να της γρατσουνίσουν το δάχτυλο! Εσείς φαίνε-
στε τόσο καλός άρχοντας! Αυτά όλα που σας λέω εξηγούν την 
υπόθεση, δεν είν’ αλήθεια; Ω, αν ήσασταν μητέρα, αφέντη μου! 
Είστε ο αρχηγός εδώ, αφήστε μου το παιδί μου! Δέστε που σας 
παρακαλώ γονατιστή, όπως παρακαλούν τον Χριστό!

»Δε ζητάω τίποτα από κανέναν, είμαι από το Ρέιμς, αφεντι-
κά, κι έχω ένα μικρό χωράφι του θειου μου Μαγιέ Πραντόν. Δεν 
είμαι ζητιάνα. Δεν θέλω τίποτα, ζητάω μόνο το παιδί μου! Θέλω 
να το φυλάξω. Ο καλός Θεός, που είναι ο εξουσιαστής όλων, δε 
μου το έδωσε πίσω για να μου το ξαναπάρετε.

»Ο βασιλιάς! Αναφέρατε τον βασιλιά! Δε θα δοκιμάσει και 
τόση ευχαρίστηση αν μου σκοτώσουν την κορούλα μου! Έπειτα, 
ο βασιλιάς είναι καλός!

»Αφήστε μας να πάμε! Είμαστε από το Ρέιμς. Ω, είστε πολύ 
καλοί κύριοι δημοτοφύλακες, σας αγαπώ όλους. Δεν θα μου 
πάρετε την ακριβούλα μου, ε; Είναι αδύνατο! Δεν είναι αλήθεια 
πως δεν μπορεί να γίνει αυτό;

Δεν θα επιχειρήσουμε να περιγράψουμε περισσότερο τις χει-
ρονομίες της, τον τόνο της φωνής της, τα δάκρυα που κατάπινε 
μιλώντας, τα χέρια της που ένωνε κι έστριβε, τα θλιβερά χαμό-
γελα, τα βουρκωμένα βλέμματα, τα βογγητά, τις αξιολύπητες 
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και σπαραχτικές κραυγές που έσμιγαν με τ’ άταχτα, τα τρελά 
και δίχως ειρμό λόγια της.

Όταν σώπασε, ο Τριστάνος ο Ερημίτης μάζεψε τα φρύδια του, 
αλλά για να κρύψει ένα δάκρυ που κυλούσε απ’ το τιγρίσιο μάτι 
του. Κατανίκησε ωστόσο την αδυναμία του και είπε λακωνικά:

— Θέλημα του βασιλιά!
Έπειτα έσκυψε στ’ αυτί του Ανριέ Κουζέν και του είπε πολύ 

σιγά:
— Τέλειωνε γρήγορα!
Ο φοβερός διοικητής ένιωθε ίσως πως ακόμα κι η δική του 

η καρδιά θα λυγούσε σε λίγο.
Ο δήμιος κι οι βοηθοί του μπήκαν στο ερημητήριο. Η μητέρα 

δεν έφερε πια καμιά αντίσταση, μονάχα σύρθηκε προς την κόρη 
της και ρίχτηκε απάνω της. Η τσιγγάνα είδε τους στρατιώτες 
να ζυγώνουν. Ο τρόμος του θανάτου την εμψύχωσε.

— Μητέρα μου! φώναξε μ’ έναν τόνο ανείπωτης απελπισίας. 
Μητέρα μου! Έρχονται! Βοήθησέ με!

— Ναι, αγάπη μου, θα σε βοηθήσω, αποκρίθηκε η μητέρα 
με σβησμένη φωνή, σφίγγοντάς την δυνατά στην αγκαλιά της.

Έτσι καταγής κι οι δυο τους, η μητέρα απάνω στην κόρη, 
παρουσίαζαν ένα θέαμα που άξιζε τον οίκτο και τη συμπόνια.

Ο Ανριέ Κουζέν έπιασε την κοπέλα απ’ τη μέση, κάτω απ’ τις 
ωραίες της πλάτες. Όταν αυτή ένιωσε το χέρι του, έκαμε «Ώι!» 
και λιποθύμησε. Ο δήμιος, που άφηνε να πέφτουν τα δάκρυά 
του ένα ένα απάνω της, θέλησε να τη σηκώσει στα μπράτσα του.

Δοκίμασε ν’ αποσπάσει τη μητέρα, που είχε κάμει θηλιά, 
κατά έναν τρόπο, τα χέρια της γύρω από τη μέση της κόρης της, 
αλλά ήταν τόσο δυνατά γαντζωμένη στο παιδί της, που στάθηκε 
αδύνατο να την αποχωρίσουν. Τότε ο Ανριέ Κουζέν έσυρε την 
κόρη έξω απ’ το κατάλυμα, και τη μητέρα της από κοντά. Η 
μητέρα είχε κι αυτή τα μάτια σφαλισμένα.

Ο ήλιος ανέτειλε εκείνη τη στιγμή. Στην πλατεία βρισκό-
ταν κιόλας αρκετή μάζωξη κόσμου, που κοίταζε από μακριά 
τι έσερναν έτσι στο λιθόστρωτο, προς την κρεμάλα. Γιατί έτσι 
συνήθιζε ο Τριστάνος στις θανατικές εκτελέσεις. Είχε τη μανία 
να εμποδίζει στους περίεργους να πλησιάζουν κοντά.
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Ο δήμιος, που βαστούσε πάντα την κόρη, ξανάρχισε ν’ ανεβαίνει τη σκάλα.
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Στα παράθυρα δεν υπήρχε κανένας. Διακρίνονταν μονάχα, 
πέρα, στην κορυφή του πύργου της Παναγίας που δεσπόζει στη 
Γρέβη, δυο άντρες που διαγράφονταν μαύροι στον ανοιχτόχρω-
μο πρωινό ουρανό και που φαίνονταν να κοιτάζουν προς την 
κρεμάλα.

Ο Ανριέ Κουζέν σταμάτησε, μ’ εκείνες που έσερνε, στη βάση 
της μοιραίας σκάλας. Μόλις αναπνέοντας –τόσο πολύ είχε συ-
γκινηθεί– πέρασε το σκοινί γύρω απ’ τον πανέμορφο λαιμό της 
κοπέλας. Η δυστυχισμένη νέα αιστάνθηκε το φριχτό άγγιγμα 
της τριχιάς. Ανασήκωσε τα βλέφαρα κι είδε το γυμνό μπράτσο 
της πέτρινης κρεμάλας, απλωμένο απάνω απ’ το κεφάλι της. 
Τότε ανασείστηκε και φώναξε με δυνατή, σπαραχτική φωνή:

— Όχι, όχι! Δε θέλω!
Η μητέρα, που το κεφάλι της ήταν χωμένο κάτω απ’ τα 

ρούχα της κόρης της, δεν είπε ούτε λέξη. Την είδαν μονάχα να 
τρεμουλιάζει όλο το κορμί της και να πληθαίνει τα φιλιά που 
έδινε στο παιδί της.

Ο δήμιος βρήκε την ευκαιρία να ξεκολλήσει γρήγορα τα 
μπράτσα της που έσφιγγαν το παιδί της. Είτε από εξάντληση, 
είτε από απελπισία, τον άφησε να κάμει τη δουλειά του.

Τότε ο δήμιος πήρε την κοπέλα στις πλάτες του, απ’ όπου το 
εξαίσιο πλάσμα κρεμόταν χαριτωμένα, λυγισμένο στα δυο, πάνω 
στο μεγάλο κεφάλι του. Έπειτα πάτησε στη σκάλα για ν’ ανέβει.

Εκείνη τη στιγμή, η μητέρα, σωριασμένη στο λιθόστρωτο, άνοι-
ξε ολότελα τα μάτια της. Χωρίς να βγάλει μια κραυγή, σηκώθηκε 
όρθια, με μια τρομερή έκφραση κι έπειτα ρίχτηκε, σαν ένα αγρίμι 
στη λεία του, απάνω στο χέρι του δήμιου και το δάγκωσε. Αυτό 
έγινε αστραπιαία. Ο δήμιος ούρλιαξε απ’ τον πόνο.

Έτρεξαν από γύρω. Με κόπο αποτράβηξαν το ματωμένο του 
χέρι απ’ τα δόντια της μητέρας. Αυτή, δεν μιλούσε καθόλου. 
Την έσπρωξαν βάναυσα και τότε παρατήρησαν πως το κεφάλι 
της έπεσε βαρύ στο λιθόστρωτο. Τη σήκωσαν απάνω. Το σώμα 
σωριάστηκε κάτω. Ήταν νεκρή.

Ο δήμιος, που βαστούσε πάντα την κόρη, ξανάρχισε ν’ ανε-
βαίνει τη σκάλα.



2
«Τ’ ΟΜΟΡΦΟ ΠΛΑΣΜΑ ΤΟ ΛΕΥΚΟΝΤΥΜΕΝΟ»2

Ο
ταν ο Κουασιμοδοσ ειδε πως το κελί ήταν αδειανό, πως 
η τσιγγάνα δε βρισκόταν πια εκεί, πως την ώρα που 
την υπερασπιζότανε του την είχαν κλέψει, τραβούσε 
τα μαλλιά του και με τα δυο χέρια και χτυπούσε τα 

πόδια του από έκπληξη και θλίψη. Έπειτα, άρχισε να τρέχει 
σ’ όλη την εκκλησία γυρεύοντας την τσιγγάνα, αφήνοντας κάτι 
αλλόκοτες κραυγές σε κάθε γωνιά τοίχου. Έτσι, έφτασε κάτω, 
ως το λιθόστρωτο.

Ήταν ακριβώς η στιγμή που οι τοξότες του βασιλιά έμπαιναν 
νικηφόροι στην Παναγία, γυρεύοντας κι εκείνοι την τσιγγάνα. Ο 
Κουασιμόδος τούς βοήθησε, χωρίς να υποψιάζεται ο δύστυχος 
κουφός τον μοιραίο σκοπό τους. Πίστευε πως εχθροί της τσιγ-
γάνας ήταν οι αλήτες, όχι οι τοξότες.

Οδήγησε ο ίδιος τον Τριστάνο τον Ερημίτη σ’ όλους τους 
πιθανούς κρυψώνες, του άνοιξε τις μυστικές πόρτες, το διπλό 
δάπεδο του ιερού βωμού, το πίσω μέρος των σκευοφυλακίων. 
Αν η δυστυχισμένη βρισκόταν ακόμα εκεί, θα τους την παράδινε 
σίγουρα ο ίδιος.

Όταν η κούραση γιατί δεν έβρισκε τίποτα, έκαμε τον Τριστάνο 

2. Όπως λέει για τον άγγελο της ταπείνωσης ο Ντάντε στο «Καθαρτήριο».
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που δε βαριόταν εύκολα, να βαρεθεί, ο Κουασιμόδος συνέχισε 
μονάχος του τις αναζητήσεις. Έκαμε είκοσι, εκατό φορές τον 
γύρο της εκκλησίας, πέρα και δώθε, απάνω και κάτω, τρέχοντας, 
καλώντας, φωνάζοντας, ιχνηλατώντας, ψάχνοντας, χώνοντας το 
κεφάλι του σ’ όλες τις τρύπες, περιφέροντας έναν δαυλό κάτω 
απ’ όλους τους θόλους, απελπισμένος, όμοιος με τρελό. Ένα 
αρσενικό αγρίμι που έχασε το θηλυκό του, δεν ουρλιάζει χειρό-
τερα ούτε είναι πιο αγριωπό.

Τέλος, όταν βεβαιώθηκε, με το παραπάνω μάλιστα, πως 
εκείνη δεν βρισκόταν πια εκεί, πως όλα είχαν τελειώσει, πως 
του την είχαν κλέψει, ξανανέβηκε αργά τη σκάλα των πύργων, 
κείνη τη σκάλα που την είχε σκαρφαλώσει τόσο παράφορα και 
θριαμβευτικά την ημέρα που την έσωσε. Ξαναπέρασε από τα 
ίδια τα μέρη, με το κεφάλι σκυμμένο, χωρίς φωνή, χωρίς δάκρυα, 
σχεδόν χωρίς πνοή.

Η εκκλησία είχε ξαναδειάσει και βυθιστεί πάλι στη σιωπή 
της. Οι τοξότες την είχαν εγκαταλείψει, για να κυνηγήσουν τη 
μάγισσα στο Άστυ. Ο Κουασιμόδος, όταν έμεινε μόνος μέσα 
στην απεραντοσύνη της Παναγίας, που ήταν τόσο περικυκλωμέ-
νη και πολυθόρυβη πριν από λίγη ώρα, ξαναπήρε τον δρόμο για 
το κελί –το μέρος όπου η τσιγγάνα είχε κοιμηθεί τόσες βραδιές 
κάτω απ’ τη φύλαξή του.

Όσο πλησίαζε, φανταζόταν πως ίσως να την ξανάβρισκε. 
Όταν στο στρίψιμο μιας στοάς που βλέπει στη στέγη του ναού, 
αντίκρισε την καμαρούλα με το μικρό της παράθυρο και τη 
μικρή πόρτα, κουρνιασμένη σαν φωλιά πουλιού κάτω από έναν 
κλώνο, του σώθηκε η καρδιά και στηρίχτηκε σ’ έναν στύλο για 
να μην πέσει.

Φαντάστηκε πως ίσως είχε γυρίσει, πως κάποιος καλός αέρας 
θα την είχε εξάπαντος επαναφέρει, πως αυτή η καμαρούλα ήταν 
πολύ πιο ήσυχη τώρα, πολύ πιο σίγουρη και χαριτωμένη από 
κάθε άλλη φορά. Και δεν τολμούσε να κάμει ούτε βήμα, από 
φόβο μήπως η αυταπάτη του διαλυθεί.

— Ναι, έλεγε μέσα του. Μπορεί να κοιμάται ή να προσεύχε-
ται. Ας μην την ανησυχήσω...
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Συγκέντρωσε, τέλος, όλο του το κουράγιο, προχώρησε στη 
μύτη των ποδιών του και μπήκε. Άδειο! Το κελί ήταν πάλι 
άδειο, όπως πρωτύτερα. Ο άμοιρος κουφός το έφερε γύρο με 
αργά βήματα, ανασήκωσε το στρώμα και κοίταξε από κάτω, 
σαν να μπορούσε να ήταν κρυμμένη ανάμεσα σ’ αυτό και τις 
πλάκες. Ύστερα, κούνησε το κεφάλι του κι απόμεινε αλαλια-
σμένος. Έξαφνα πάτησε μανιασμένος τον δαυλό με το πόδι του 
και χωρίς να πει λέξη, χωρίς να βγάλει έναν στεναγμό, χίμηξε μ’ 
όλη του τη φούρια κατακέφαλα στον τοίχο κι έπεσε αναίσθητος 
στο δάπεδο.

Όταν συνήλθε, ρίχτηκε απάνω στο στρωσίδι, κουβαριάστηκε 
εκεί, φίλησε ξέφρενα την ακόμα χλιαρή θέση όπου είχε κοιμηθεί 
η κοπέλα. Έμεινε εκεί ακίνητος, κάμποσα λεπτά, σαν να έμελλε 
να ξεψυχήσει, κι έπειτα σηκώθηκε απάνω στάζοντας ιδρώτα, 
αγκομαχώντας, μανιακός. Άρχισε τώρα να χτυπάει το κεφάλι 
του στα ντουβάρια, με την τρομερή κανονικότητα των γλωσ-
σιδιών στις καμπάνες του και με την αποφασιστικότητα ενός 
ανθρώπου που θέλει να το σπάσει. Έπεσε, τέλος, για δεύτερη 
φορά, εξαντλημένος. Σύρθηκε με τα γόνατα έξω απ’ το κελί και 
κάθισε χάμω, απέναντι στην πόρτα, σε μια στάση κατάπληξης. 
Έμεινε έτσι περισσότερο από μια ώρα, χωρίς να κάμει ούτε μια 
κίνηση, με το βλέμμα καρφωμένο στο έρημο κελί, πιο σκοτεινός 
και πιο βυθισμένος στον πόνο από μια μάνα που κάθεται ανά-
μεσα σε μια άδεια κούνια και σ’ ένα γεμάτο φέρετρο.

Δεν έβγαλε ούτε μια λέξη. Μονάχα, σε μακρινά διαλείμμα-
τα, ένας λυγμός συγκλόνιζε δυνατά όλο το κορμί του, λυγμός 
δίχως δάκρυα, σαν εκείνες τις καλοκαιριάτικες αστραπές που 
δε συνοδεύονται από ήχο βροντής.

Φαίνεται πως τότε ακριβώς, αναζητώντας μες στους θλιμμέ-
νους συλλογισμούς του να βρει ποιος μπορούσε να ’ναι ο απροσ-
δόκητος απαγωγέας, σκέφτηκε τον αρχιδιάκο. Θυμήθηκε πως 
μόνο ο πάτερ Κλαύδιος είχε ένα κλειδί της σκάλας που οδηγούσε 
σ’ εκείνο το κελί. Αναπόλησε τις νυχτερινές του απόπειρες κατά 
της κοπέλας, που την πρώτη, τότε στον δρόμο, είχε βοηθήσει κι 
αυτός, ο Κουασιμόδος, ενώ τη δεύτερη την είχε εμποδίσει.
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Θυμήθηκε χίλιες δυο λεπτομέρειες και σε λίγο δεν αμφέ-
βαλε πια πως την τσιγγάνα τού την είχε πάρει ο αρχιδιάκος. 
Ωστόσο, ήταν τόσο το σέβας του για τον ιερέα, ήταν τόσο βαθιά 
ριζωμένες στην καρδιά του η ευγνωμοσύνη του, η αφοσίωση κι 
η αγάπη γι’ αυτόν τον άνθρωπο, ώστε αντιστεκόταν ακόμα κι 
αυτή τη στιγμή στη ζήλια και την απελπισία που μπήγανε τα 
νύχια τους μέσα του.

Σκεφτόταν πως ο αρχιδιάκος ήταν ο αίτιος, και η αιμόδιψη, 
η θανάσιμη οργή που θα ένιωθε για κάθε άλλο, απ’ τη στιγμή 
που έμπαινε στη μέση ο Κλαύδιος Φρόλλος, μεταβαλλότανε στον 
δύστυχο κουφό σε πόνο ακόμα πιο μεγάλο.

Κι ενώ η σκέψη του συγκεντρωνόταν έτσι στον ιερέα, ενώ 
η αυγή λεύκαζε τις καμάρες του ναού, ξάφνου, στο απάνω 
πάτωμα της Παναγίας, στην καμπή που κάνει το εξωτερικό 
κιγκλίδωμα γύρω απ’ την αψίδα, είδε έναν άνθρωπο που περ-
πατούσε, που ερχότανε προς το μέρος του, που αναγνώρισε 
αμέσως. Ήταν ο αρχιδιάκος.

Ο Κλαύδιος προχωρούσε μ’ ένα βήμα βαρύ και αργό. Δεν 
κοίταζε μπροστά του και τραβούσε προς τον βόρειο πύργο. Το 
πρόσωπό του όμως ήταν γυρισμένο πλάγια, προς τη δεξιά όχθη 
του Σηκουάνα, και κρατούσε το κεφάλι ψηλά, σαν να προσπα-
θούσε να δει κατιτί πάνω απ’ τις στέγες. Η κουκουβάγια παίρνει 
πολλές φορές αυτή τη λοξή στάση. Πετάει προς ένα σημείο και 
κοιτάει προς ένα άλλο. Ο παπάς πέρασε έτσι πάνω απ’ τον 
Κουασιμόδο, ψηλότερά του, χωρίς να τον ιδεί.

Ο κουφός, που αυτό το ξαφνικό φανέρωμα τον είχε μαρ-
μαρώσει, τον είδε σε λίγο να χώνεται κάτω απ’ την πόρτα της 
σκάλας του βόρειου πύργου. Ο αναγνώστης ξέρει πως απ’ αυτόν 
τον πύργο φαίνεται το Δημαρχείο. Ο Κουασιμόδος σηκώθηκε κι 
ακολούθησε τον αρχιδιάκο.

Ο Κουασιμόδος ανέβηκε τη σκάλα του πύργου έτσι, χωρίς 
λόγο, απλώς και μόνο για να μάθει για ποιο λόγο την ανέβαινε 
κι ο ιερέας. Κατά τα άλλα, ο φτωχός κωδωνοκρούστης δεν ήξε-
ρε ακόμα τι θα ’κανε ο ίδιος, τι θα ’λεγε, τι γύρευε εκεί. Ήταν 
γεμάτος λύσσα και φόβο. Μες στην καρδιά του πάλευαν τώρα 
ο αρχιδιάκος κι η τσιγγάνα.
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Όταν έφτασε στην κορυφή του πύργου, πριν να βγει απ’ το 
σκιερό μέρος της σκάλας και να προχωρήσει στην ταράτσα, 
παρατήρησε με προσοχή πού ήταν ο ιερέας. Ο ιερέας τού είχε 
γυρισμένη την πλάτη. Υπάρχει ένα κιγκλίδωμα διάτρητο που 
περιβάλλει την ταράτσα του καμπαναριού. Ο ιερέας, που τα 
μάτια του βυθίζονταν στην πόλη, είχε ακουμπισμένο το στήθος 
του σ’ εκείνη απ’ τις τέσσερες πλευρές του κιγκλιδώματος που 
αντικρίζει τη γέφυρα της Παναγίας.

Ο Κουασιμόδος, προχωρώντας πίσω του με πάτημα λύκου, 
πλησίασε να δει τι ήταν αυτό που κοίταζε έτσι. Η προσοχή του 
ιερέα ήταν τόσο απορροφημένη, που δεν άκουσε καθόλου τα 
σιγανά βήματα κοντά του.

Είναι ένα εξαίσιο και θελκτικό θέαμα το Παρίσι –προπά-
ντων το Παρίσι εκείνης της εποχής– κοιταγμένο ψηλά απ’ τους 
πύργους της Παναγίας, στο δροσάτο γλυκοχάραμα μιας αυγής 
καλοκαιριού.

Εκείνη την ημέρα, ο ουρανός έδειχνε ολότελα ξάστερος. Με-
ρικά αργοπορημένα αστέρια έσβηναν εδώ κι εκεί, και υπήρχε 
ένα πολύ λαμπερό στο μέρος της ανατολής, στο πιο φωτισμένο 
κομμάτι του ουρανού. Ένα φως πολύ λευκό και πολύ καθάριο, 
έκανε να προβάλλουν ζωηρά στο μάτι όλα τα σχήματα που πα-
ρουσιάζανε οι χιλιάδες των σπιτιών στην ανατολή. Η πελώρια 
σκιά των καμπαναριών απλωνόταν από στέγη σε στέγη, απ’ την 
μιαν άκρη της πόλης ως την άλλη. Υπήρχαν κιόλας συνοικίες που 
θορυβούσαν. Εδώ μια κωδωνοκρουσία, εκεί ένας χτύπος σφυ-
ριού, παρακάτω το βροντολόγημα ενός κάρου που έτρεχε στο 
λιθόστρωτο. Μερικοί καπνοί ξεπρόβαλλαν κιόλας εδώ κι εκεί, 
σ’ αυτή την επιφάνεια των στεγών, σαν να έβγαιναν από σκα-
σίματα εδάφους, σαν αναθυμιάσεις θειαφιού. Ο ποταμός, που 
συμμαζεύει τα νερά του κάτω απ’ τις καμάρες τόσων γεφυριών, 
στις μύτες τόσων νησιών, κυμαινόταν με ασημένιες πτυχώσεις. 
Γύρω απ’ την πόλη, έξω απ’ τα οχυρά, το βλέμμα χανόταν σ’ 
έναν μεγάλο κύκλο από λεπτές άχνες, που ανάμεσά τους δια-
κρίνονταν συγκεχυμένα η ακαθόριστη γραμμή των πεδιάδων και 
το χαριτωμένο περίγραμμα των λόφων. Κάθε λογής κυματιστοί 
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θόρυβοι απλώνονταν σ’ αυτήν τη μισοξυπνημένη πολιτεία. Το 
πρωινό αεράκι κυνηγούσε προς την ανατολή, πάνω στον ουρανό, 
μερικές άσπρες τουλούπες –την ομίχλη των λόφων, που σκόρπιζε 
και χανόταν.

Μες στο προαύλιο, μερικές αγαθές γυναίκες που βαστούσαν 
στα χέρια δοχεία με γάλα, έδειχναν έκπληκτες η μια στην άλλη 
το παράξενο ξεχαρβάλωμα της Παναγίας των Παρισίων και τα 
δυο αυλάκια του μολυβιού, πηγμένα ανάμεσα στις χαραμάδες 
των αμμόλιθων. Ήταν το μόνο που έμενε απ’ τον ξεσηκωμό της 
νύχτας. Η φωτιά που άναψε ο Κουασιμόδος ανάμεσα στους 
πύργους, είχε σβήσει. Ο Τριστάνος είχε βάλει να καθαρίσουν την 
πλατεία και να πετάξουν τους σκοτωμένους στον Σηκουάνα. Οι 
βασιλιάδες του είδους Λουδοβίκου 11ου, φροντίζουν πάντα να 
πλένονται γρήγορα τα λιθόστρωτα ύστερα από ένα μακελειό. 
Έξω απ’ τα κάγκελα του πύργου, ακριβώς αποκάτω απ’ το 
σημείο όπου είχε σταματήσει ο ιερέας, βρισκόταν μια απ’ τις 
πέτρινες υδρορροές, με απίθανα σκαλίσματα, που προεξέχουν 
στις γοτθικές οικοδομές. Και σε μια σκισμάδα αυτής της υδρορ-
ροής, δυο όμορφα ανθισμένα μοσκοκάρφια, που σειόντανε απ’ 
την πνοή του αέρα και δείχνανε σαν ζωντανά, έκαναν μεταξύ 
τους τρελές χαιρετούρες. Πάνω απ’ τους πύργους, ψηλά, προς 
το βάθος του ουρανού, ακούγονταν κελαηδίσματα πουλιών. Μα 
ο ιερέας δεν άκουγε, δεν κοίταζε τίποτα απ’ αυτά. Ήταν από 
κείνους τους ανθρώπους για τους οποίους δεν υπάρχουν αυγές, 
ούτε λουλούδια, ούτε πουλιά. Σ’ αυτόν τον απέραντον ορίζοντα 
που παρουσίαζε τόσες θέες γύρω του, το κοίταγμά του είχε 
συγκεντρωθεί σ’ ένα μοναδικό σημείο και μόνο.

Ο Κουασιμόδος φλεγόταν από ανυπομονησία να τον ρωτήσει 
τι είχε κάμει την τσιγγάνα. Μα ο αρχιδιάκος εκείνη τη στιγμή 
φαινόταν σαν να βρισκόταν έξω απ’ τον κόσμο. Περνούσε, ολο-
φάνερα, μιαν από κείνες τις τρικυμισμένες ώρες της ζωής, όπου 
δε θα ένιωθε κανείς τίποτα, ακόμα κι αν γινόταν συντρίμμια 
η γη. Με τα μάτια του αμετακίνητα, καρφωμένα σ’ ένα ορι-
σμένο σημείο, έμενε ασάλευτος κι αμίλητος. Κι αυτή η σιωπή, 
αυτή η ακινησία, είχαν κάτι το τόσο φοβερό, που ο αγριεμένος 
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κωδωνοκρούστης φρικιούσε μπροστά τους και δεν τολμούσε 
να τις αντιμετωπίσει. Μονάχα –κι αυτός ήταν ένας τρόπος να 
μάθει κάτι απ’ τον αρχιδιάκο– ακολούθησε την κατεύθυνση της 
οπτικής του ακτίνας, κι έτσι το βλέμμα του δύστυχου κουφού 
έπεσε στην πλατεία Γρέβης. Είδε τότε εκείνο που κοίταζε ο 
ιερέας: Η σκάλα ήταν στημένη κοντά στη μόνιμη κρεμάλα. Στην 
πλατεία βρισκόταν κάμποσος κόσμος και πολλοί στρατιώτες. 
Ένας άνθρωπος έσερνε καταγής ένα άσπρο πράγμα, κι απ’ αυτό 
ήταν πιασμένο κάτι άλλο με μαύρο χρώμα. Ο άνθρωπος είχε 
σταματήσει στη βάση της κρεμάλας.

Τότε έγινε κάτι που ο Κουασιμόδος δεν το είδε καλά. Όχι 
γιατί το μοναδικό του μάτι δεν διατηρούσε την οπτική του 
ικανότητα, αλλά γιατί υπήρχαν ένα σωρό στρατιώτες που τον 
εμπόδιζαν να διακρίνει καλά. Εξάλλου, εκείνη τη στιγμή πρό-
βαλε ο ήλιος και ξεχύθηκε ένα τέτοιο κύμα από φως στον ορί-
ζοντα, που θα ’λεγε κανείς πως όλες οι προεξοχές του Παρισιού 
–οβελίσκοι, καμινάδες, αετώματα– έπαιρναν ταυτόχρονα φωτιά. 
Στο μεταξύ ο άνθρωπος άρχισε ν’ ανεβαίνει τη σκάλα. Τότε ο 
Κουασιμόδος τον είδε καθαρά. Βαστούσε στην πλάτη του μια 
γυναίκα, μια κοπέλα ντυμένη στ’ άσπρα, κι αυτή η κοπέλα είχε 
μια θηλιά στον λαιμό της.

Ο Κουασιμόδος την αναγνώρισε. Ήταν εκείνη. Ο άνθρωπος 
έφτασε έτσι ως την κορφή της σκάλας. Εκεί έσιαξε τη θηλιά. 
Την ίδια στιγμή ο ιερέας, για να βλέπει καλύτερα, γονάτισε στα 
κάγκελα. Κι έξαφνα ο άνθρωπος έσπρωξε απότομα τη σκάλα με 
τη φτέρνα του. Ο Κουασιμόδος, που είχε πάψει ν’ αναπνέει εδώ 
και λίγες στιγμές, είδε να αιωρείται στην άκρη του σκοινιού, δυο 
οργιές πάνω απ’ τη γη, η δυστυχισμένη η νέα, με τον άνθρωπο 
καθισμένο καβάλα απάνω της, με τα πόδια του στους ώμους 
της. Το σκοινί περιστράφηκε πολλές φορές κι ο Κουασιμόδος 
είδε φριχτούς σφαδασμούς, σ’ όλο το κορμί της τσιγγάνας. Ο 
παπάς, απ’ την άλλη μεριά, με τον λαιμό τεντωμένο, με τα μά-
τια ξεπεταγμένα, παρατηρούσε το αποτρόπαιο σύμπλεγμα του 
αντρός και της κοπέλας, της αράχνης και της μύγας. Τη στιγμή 
που ήταν η πιο τρομερή απ’ όλες, ένα γέλιο, που δεν μπορεί 
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να το βγάλει κανένας παρά μονάχα όταν πάψει πια να ’ναι 
άνθρωπος, ξέσπασε στο πελιδνό πρόσωπο του ιερέα.

Ο Κουασιμόδος δεν το άκουσε αυτό το γέλιο, αλλά το είδε. 
Ο κωδωνοκρούστης αποτραβήχτηκε μερικά βήματα πίσω απ’ 
τον αρχιδιάκο. Κι έξαφνα, χιμώντας απάνω του με μανία, τον 
έσπρωξε πισώπλατα, με τα δυο χοντρά του χέρια, στο βάραθρο. 
Ο πάτερ Κλαύδιος έγειρε μεμιάς κάτω.

— Κατάρα! φώναξε ο ιερέας πέφτοντας στο κενό.
Η υδρορροή πάνω απ’ την οποία βρισκόταν, τον σταμάτησε 

στο πέσιμό του. Γαντζώθηκε σ’ αυτήν με τα χέρια του απελ-
πισμένα, και τη στιγμή που άνοιξε το στόμα του, για να βγά-
λει μια δεύτερη κραυγή, είδε να προβάλει στην άκρη εκεί στο 
κιγκλίδωμα, πάνω απ’ το κεφάλι του, η τρομερή κι εκδικητική 
φάτσα του Κουασιμόδου. Τότε σώπασε. Αποκάτω του ανοιγόταν 
το βάραθρο. Ένα κατρακύλισμα από διακόσια πόδια ύψος κι 
ύστερα το λιθόστρωτο. Σ’ αυτήν την τρομερή θέση, ο αρχιδιάκος 
δεν είπε μια λέξη, δεν έβγαλε έναν γογγυσμό. Μονάχα γαντζώ-
θηκε απ’ την υδρορροή, κάνοντας αφάνταστες προσπάθειες να 
ξανανέβει. Τα χέρια του όμως δεν είχαν από πού να πιαστούν 
στον γρανίτη και τα πόδια του ξύνανε τον μαυρισμένο τοίχο 
χωρίς να βρίσκουν πάτημα.

Όσοι έχουν ανέβει στους πύργους της Παναγίας, ξέρουν πως 
υπάρχει μια πέτρινη απόκλιση προς τα μέσα, αμέσως αποκάτω 
απ’ το κιγκλίδωμα. Απάνω σ’ αυτήν την εσοχή παιδευόταν του 
κάκου ο αρχιδιάκος. Δεν είχε να κάμει μ’ έναν τοίχο κάθετο, 
αλλά μ’ ένα τοίχο που γλιστρούσε αποκάτω του.

Ο Κουασιμόδος δεν χρειαζόταν παρά να του απλώσει το χέρι, 
για να τον τραβήξει απ’ την άβυσσο. Μα δεν τον κοίταζε καθό-
λου. Έβλεπε προς τη Γρέβη, αντίκριζε την κρεμάλα. Κοίταζε την 
τσιγγάνα. Ο κουφός ήταν ακουμπισμένος στο κιγκλίδωμα τώρα, 
στη θέση που βρισκόταν πριν από λίγες στιγμές ο αρχιδιάκος. Κι 
εκεί, μην ξεκολλώντας το βλέμμα του απ’ το μόνο αντικείμενο 
που υπήρχε γι’ αυτόν στον κόσμο, στεκόταν ακίνητος κι άλαλος, 
σαν κεραυνόπληκτος, ενώ τα δάκρυα κυλούσαν σιωπηλά σαν 
βρύση, από το μονάκριβο μάτι του που δεν έκλαιγε ποτέ.
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Στο μεταξύ, ο αρχιδιάκος αγκομαχούσε. Το φαλακρό μέτωπό 
του έσταζε ιδρώτα, τα νύχια του μάτωναν απάνω στην πέτρα, 
τα γόνατά του γδέρνονταν στον τοίχο. Άκουγε το ράσο του, 
που ήταν πιασμένο στην υδρορροή, να τρίζει και να ξηλώνε-
ται σε κάθε τίναγμα που έδινε. Για μεγαλύτερη ατυχία του, η 
υδρορροή αυτή τελείωνε σ’ έναν μολυβένιο σωλήνα που λυγούσε 
κάτω απ’ το βάρος του σώματός του. Ο αρχιδιάκος αισθανόταν 
τώρα τον σωλήνα να λυγίζει αργά. Και σκεφτόταν, ο άθλιος, 
που όταν τα χέρια του θα παράλυαν πια, όταν το ράσο του θα 
σκιζότανε, όταν κι ο σωλήνας θα υποχωρούσε, τότε θα έπεφτε 
κι αυτός στο κενό. Μερικές φορές κοίταζε σαν αλλοπαρμένος 
ένα είδος στενού δίσκου, που σχηματιζότανε κάπου τρία μέτρα 
παρακάτω, από κάτι λαξεύματα, και παρακαλούσε τον ουρανό, 
από τα βάθη της ψυχής του της απελπισμένης, να μπορούσε 
να διατηρηθεί στη ζωή, ακόμα κι αν αυτή θα βαστούσε έναν 
αιώνα, απάνω σ’ εκείνη την ελάχιστη έκταση, τα δυο τετραγω-
νικά μέτρα. Μια φορά κοίταξε αποκάτω του, την πλατεία, το 
βάραθρο. Ανασήκωσε τότε το κεφάλι, με μάτια κλειστά και τα 
μαλλιά του ανορθωμένα. 

Ήταν κάτι το τρομερό η σιωπή αυτών των δυο ανθρώπων. 
Ενώ ο αρχιδιάκος, σε μικρή απόσταση, χαροπάλευε με τέτοιο 
φριχτό τρόπο, ο Κουασιμόδος έκλαιγε και κοίταζε τη Γρέβη. 
Ο αρχιδιάκος πάλι, βλέποντας πως όλα του τα τινάγματα δεν 
έκαναν τίποτ’ άλλο παρά να κλονίζουν το εύθραυστο στήριγμα 
που του έμενε, πήρε την απόφαση ανασαίνοντας, μη σαλεύοντας 
πια, μην κάνοντας άλλες κινήσεις, εκτός από κείνη την αυτόμα-
τη σύσπαση της κοιλιάς που δοκιμάζει κανείς στα όνειρά του, 
όταν βλέπει πως πέφτει. Και τα στυλωμένα μάτια του μένανε 
ανοιχτά, με μιαν έκφραση αρρωστημένη κι έκπληκτη.

Σιγά σιγά, όμως, έχανε κάθε του ελπίδα. Τα δάχτυλά του 
γλιστρούσαν απάνω στην υδρορροή. Ένιωθε όλο και πιο πολύ 
τα μπράτσα του ν’ αδυνατίζουν και το κορμί του να βαραίνει. 
Η μολυβένια κύρτωση που τον υποβάσταζε, έγερνε από στιγμή 
σε στιγμή προς την άβυσσο. Έβλεπε αποκάτω του –απαίσιο 
πράγμα– τη στέγη του Αϊ-Γιάννη του Στρογγυλού, μικρή σαν 
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μια χάρτα διπλωμένη στα δύο. Κοίταζε το ένα κοντά στ’ άλλο 
τα λαξεύματα του πύργου, που κρέμονταν όπως κι αυτός στον 
γκρεμό, αλλά χωρίς να νιώθουν τρόμο, ούτε να αισθάνονται 
οίκτο γι’ αυτόν. Όλα γύρω του ήταν από πέτρα. Μπροστά στα 
μάτια του, τα πέτρινα τέρατα. Αποκάτω του, χαμηλά, στην 
πλατεία, το λιθόστρωτο. Κι απάνω απ’ το κεφάλι του, ο Κου-
ασιμόδος που έκλαιγε.

Μέσα στο προαύλιο, υπήρχαν μερικές ομάδες από περίερ-
γους, που ζητούσαν με την ησυχία τους να μαντέψουν, ποιος να 
ήταν εκείνος ο τρελός που διασκέδαζε μ’ έναν τόσο παράξενο 
τρόπο. Ο παπάς τούς άκουγε να λένε, γιατί η φωνή τους έφτανε 
ίσαμε αυτόν, καθάρια:

— Μα θα γίνει κομμάτια!
Ο Κουασιμόδος έκλαιγε.
Τέλος, ο αρχιδιάκος, αφρίζοντας από λύσσα και τρομάρα, 

κατάλαβε πια πως όλα ήταν ανώφελα. Μάζεψε ωστόσο, σε μια 
τελευταία προσπάθεια, όσες δυνάμεις τού έμεναν. Στυλώθηκε 
στην υδρορροή, απώθησε με τα δυο του γόνατα τον τοίχο, γα-
ντζώθηκε με τα χέρια του από μια σκισμάδα στις πέτρες και 
κατάφερε να σκαρφαλώσει ξανά, καμιά τριανταριά πόντους. 
Αλλά μ’ αυτήν τη βίαιη κίνηση, λύγισε απότομα η προεξοχή του 
σωλήνα όπου στηριζόταν. Ταυτόχρονα σκίστηκε το ράσο του. 
Τότε, νιώθοντας όλα να φεύγουν αποκάτω του, μην έχοντας πια 
παρά τα ξυλιασμένα κι αποκαμωμένα χέρια του που βαστιόνταν 
από κάπου, έκλεισε τα μάτια κι άφησε την υδρορροή.

Ο Κουασιμόδος τον είδε να κατρακυλάει.
Ένα πέσιμο από τόσο ψηλά, σπάνια είναι κατακόρυφο. Ο 

αρχιδιάκος, αφημένος στο κενό, έπεσε στην αρχή με το κεφάλι 
κάτω και με τα δυο χέρια απλωμένα. Έπειτα στριφογύριζε 
πολλές φορές. Ο αέρας τον έριξε στη στέγη ενός σπιτιού, που 
βρισκόταν χαμηλότερα. Ωστόσο, δεν είχε ακόμα πεθάνει όταν 
έφτασε εκεί.

Ο κωδωνοκρούστης τον είδε να προσπαθεί πάλι να κρατηθεί 
από την καπνοδόχο με τα νύχια. Αλλά η επιφάνεια ήταν πολύ 
γερτή κι αυτός δεν είχε πια δυνάμεις. Γλίστρησε γρήγορα στη 



704 ΒΙΚΤΩΡ ΟΥΓΚΩ

στέγη σαν ένα κεραμίδι που ξεκολλάει και σωριάστηκε στο τέ-
λος στο λιθόστρωτο. Εκεί δεν ματασάλεψε. Τότε ο Κουασιμόδος 
σήκωσε το μάτι του προς την τσιγγάνα, που έβλεπε το κορμί 
της κρεμασμένο στην αγχόνη, να σπαρταράει μέσα στο άσπρο 
του φόρεμα, με τους τελευταίους σπασμούς της επιθανάτιας 
αγωνίας. Έπειτα χαμήλωσε το βλέμμα του στον αρχιδιάκο, που 
βρισκότανε ξαπλωμένος στη βάση του πύργου, χωρίς ανθρώπινο 
σχήμα πια, και είπε μ’ έναν λυγμό που ανασήκωσε το βαρύ του 
στήθος:

— Ό,τι αγαπούσα στον κόσμο!

J



3
Ο ΓΑΜΟΣ ΤΟΥ ΦΟΙΒΟΥ

Τ
ο δειλινο εκεινησ τησ ημερασ, όταν οι δικαστικοί αξι-
ωματούχοι της επισκοπής πήγαν να μαζέψουν απ’ το 
λιθόστρωτο του προαυλίου το παραμορφωμένο πτώμα 
του αρχιδιάκου, ο Κουασιμόδος είχε εξαφανιστεί απ’ 

τον ναό της Παναγίας.
Πολλές διαδόσεις κυκλοφόρησαν για όλη αυτή την ιστορία. 

Κανένας δεν αμφέβαλλε πια πως είχε έρθει η μέρα που ο Κου-
ασιμόδος, δηλαδή ο διάβολος, θα έπαιρνε μαζί του τον Κλαύδιο 
Φρόλλο, δηλαδή τον μάγο. Κι ο καθένας συμπέρανε πως του 
είχε συντρίψει το σώμα για να του πάρει την ψυχή, όπως οι πί-
θηκοι σπάνε το περίβλημα της καρύδας για να φάνε τον καρπό 
της. Γι’ αυτόν τον λόγο, ο αρχιδιάκονος δεν ενταφιάστηκε σε 
καθαγιασμένο χώρο.

Ο Λουδοβίκος 11ος πέθανε ύστερα από έναν χρόνο.
Όσο για τον Πέτρο Γκρεγκουάρ, κατάφερε να σώσει την 

κατσίκα και σημείωσε επιτυχίες στην τραγωδία. Φαίνεται πως, 
αφού δοκίμασε την αστρολογία, τη φιλοσοφία, την αρχιτεκτο-
νική, τον αποκρυφισμό κι όλες τις τρέλες, ξαναγύρισε στην 
τραγωδία, που είναι η μεγαλύτερη τρέλα απ’ όλες. Κι ο ίδιος 
άλλωστε την αποκαλούσε «τραγικό τέλος». Να τι διαβάζουμε, 
για τους δραματικούς του θριάμβους, στον ετήσιο απολογισμό 
του Αρχιδικαστή εκείνης της εποχής:
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«Εις τον Ιωάννην Πραγματευτήν και τον Πέτρον Γκρεγκουάρ, 
ξυλουργόν και συντάκτην, οι οποίοι παρουσίασαν και συνέτα-
ξαν το μυστήριον το παρασταθέν εν Σατελέ Παρισίων κατά 
την είσοδον του σεβασμιωτάτου εξάρχου, ετακτοποίησαν τα 
πρόσωπα και τα ενέδυσαν ως ήρμοζεν εις το άνωθι μυστήριον 
και παραλλήλως έστησαν την εξέδραν την απαιτουμένην διά 
την παράστασιν του έργου –έξοδα διά ταύτα: εκατόν φράγκα.»

Ο Φοίβος ντε Σατωπέρ παντρεύτηκε την Κρινάνθη ντε Γκο-
ντελωριέ.

J



4
Ο ΓΑΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΥΑΣΙΜΟΔΟΥ

Ε
ιπαμε παραπανω πωσ ο Κουασιμοδοσ, την ημέρα του θα-
νάτου της τσιγγάνας και του αρχιδιάκου, εξαφανίστηκε 
από τον ναό της Παναγίας. Πραγματικά, δεν τον ξα-
ναείδαν πια από τότε, ούτε έμαθε κανένας τι απόγινε.

Τη νύχτα που ακολούθησε τη θανατική εκτέλεση της Εσμε-
ράλδας, οι άνθρωποι του δήμιου κατέβασαν το πτώμα της απ’ 
την κρεμάλα και το μεταφέρανε, όπως συνηθιζότανε κείνο τον 
καιρό, στο κοιμητήριο του Γερακοβουνιού.

Ολόκληρο το Γερακοβούνι αποτελούσε, όπως λέει ο Σωβάλ, 
«την παλαιότερη και μεγαλοπρεπέστερη αγχόνη του βασιλεί-
ου». Ανάμεσα στα προάστια Ταμπλ και Αγίου Μαρτίνου, κάπου 
εκατόν εξήντα οργιές έξω απ’ τα τείχη του Παρισιού, πέρα απ’ 
το Κουρτίλ, έβλεπε κανείς στην κορυφή ενός απαλόγραμμου, 
ανεπαίσθητου υψώματος, αρκετά ψηλού όμως για να διακρίνεται 
κάμποσες λεύγες τριγύρω, ένα κτίσμα με παράξενο σχήμα, που 
έμοιαζε αρκετά με κελτικό κρομλέκ3 και στο οποίο γίνονταν 
άλλοτε θυσίες.

Φανταστείτε στην κορφή αυτού του μικρού λόφου, ένα μεγάλο 
χτιστό παραλληλεπίπεδο, πέντε μέτρα ψηλό, δέκα μέτρα πλατύ 
και δώδεκα μέτρα στο μάκρος, με μια πόρτα, μια εξωτερική 

3. Μεγαλιθικά πρωτόγονα μνημεία από κοτρόνια τοποθετημένα κυκλικά 
γύρω από ένα μεγαλύτερο.
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σκάλα και ένα πλάτωμα· σ’ αυτό το πλάτωμα, δεκάξι τεράστιες 
κολόνες και απελέκητες, ολόρθες πέτρες, ψηλές δέκα μέτρα η 
καθεμιά, τοποθετημένες σαν κιονοστοιχία γύρω στις τρεις απ’ 
τις τέσσερες πλευρές της λιθοσυστάδας που τις υποβάσταζε, 
συνδεμένες μεταξύ τους, στις κορυφές τους, με γερά δοκάρια, 
απ’ όπου κρέμονταν κατά διαστήματα αλυσίδες· σ’ όλες αυτές τις 
αλυσίδες, σκελετοί· και γύρω, χαμηλότερα, ένας πέτρινος σταυρός 
και δυο κρεμάλες δευτερότερες, που μοιάζανε με καταβολάδες 
της κεντρικής αγχόνης. Κι απάνω απ’ όλα αυτά, στον ουρανό, να 
πετούν αδιάκοπα κοράκια. Αυτό ήταν το Γερακοβούνι.

Στα τέλη του δέκατου πέμπτου αιώνα, η τρομερή κεντρική 
κρεμάλα για ομαδικές θανατώσεις, που είχε στηθεί στα 1328, 
ήταν πια ετοιμόρροπη. Τα δοκάρια είχαν σαρακωθεί, οι αλυσί-
δες σκουριάσει, οι κολόνες είχαν γίνει πράσινες απ’ τη μούχλα. 
Οι πελεκητές πέτρες ήταν φαγωμένες όλες στους αρμούς τους 
και χάμω φύτρωνε χορτάρι, γιατί δεν πατούσαν πια πόδια σ’ 
εκείνο το μέρος.

Ήταν φρικτή η άποψη αυτού του μνημείου στον ορίζοντα, 
προπάντων τις νύχτες που είχαν λίγο φεγγάρι κι έπεφτε το 
αμυδρό του φως στα άσπρα κρανία των κρεμασμένων· ή όταν, 
στις ασέληνες νύχτες, ο αέρας έσμιγε αλυσίδες και σκελετούς 
και τ’ ανασάλευε όλα τα σκοτεινά. Έφτανε η παρουσία αυτής 
της μεγάλης κρεμάλας εκεί, για να κάνει αποτρόπαιο όλο τον 
γύρω τόπο.

Ο πέτρινος όγκος, που χρησίμευε σαν βάση στο φρικιαστικό 
οικοδόμημα, ήταν κούφιος εσωτερικά. Είχαν ανοίξει εκεί μιαν 
απέραντη κατακόμβη, που έκλεινε με μια ξεχαρβαλωμένη σιδε-
ρόπορτα, κι έριχναν μέσα όχι μόνο τ’ ανθρώπινα λείψανα που 
αποσπούσαν απ’ τις αλυσίδες του Γερακοβουνιού, αλλά και τα 
κορμιά όλων των άμοιρων που θανατώνανε στις άλλες μόνιμες 
αγχόνες του Παρισιού. Σ’ αυτή τη βαθιά σαρκοφάγο, όπου τόσα 
ανθρώπινα σκέλεθρα και τόσα εγκλήματα σάπιζαν μαζί, πολλοί 
απ’ τους τρανούς του κόσμου και πολλοί αθώοι, ήρθαν διαδο-
χικά ν’ αφήσουν τα κόκαλά τους, απ’ τον Εγκεράν ντε Μαρινί4 

4. Μαρινί (1260-1315): οικονομολόγος και πολιτικός. Κατηγορήθηκε άδικα 
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που εγκαινίασε το Γερακοβούνι και που ήταν δίκαιος, ίσαμε 
τον ναύαρχο ντε Κολινί που έκλεισε τον κύκλο και που ήταν κι 
αυτός δίκαιος.

Όσο για τη μυστηριακή εξαφάνιση του Κουασιμόδου, να τι 
μπορέσαμε ν’ ανακαλύψουμε:

Δυο χρόνια περίπου ή δεκαοχτώ μήνες έπειτα απ’ τα γεγο-
νότα που τερματίζουν την ιστορία μας, όταν πήγαν να πάρουν 
απ’ το υπόγειο του Γερακοβουνιού το πτώμα του Ολιβιέ του 
Ζαρκαδιού,5 που είχε κρεμαστεί πριν από δυο μέρες και που 
ο Κάρολος 8ος του παραχώρησε τη χάρη να θαφτεί στον Άγιο 
Λαυρέντιο με καλύτερη συντροφιά, βρήκαν, ανάμεσα σ’ όλα 
αυτά τα απαίσια σκέλεθρα, δυο σκελετούς που ο ένας είχε αγκα-
λιασμένο τον άλλον, με παράδοξο τρόπο. Ο ένας απ’ τους δυο 
σκελετούς ήταν γυναικείος. Είχε ακόμα μερικά ξεφτίδια από μια 
άσπρη ρόμπα και γύρω στον λαιμό του φαινόταν ένα γιορντάνι 
από σμαραγδόχρωμες χάντρες, μ’ ένα μικρό μεταξωτό χαϊμαλί 
στολισμένο με πράσινα πλουμίδια, που ήταν ανοιχτό κι αδειανό. 
Είχαν τόσο μικρή αξία αυτά τα δύο πράγματα, που σίγουρα ο 
δήμιος δε θέλησε να τα πάρει.

Ο άλλος σκελετός, που βαστούσε σφιχταγκαλιασμένο τον γυ-
ναικείο, ήταν αντρικός. Παρατήρησαν πως είχε στραβή ραχοκο-
καλιά, το κεφάλι ήταν χωμένο στις ωμοπλάτες και το ένα πόδι 
ήταν κοντύτερο από τ’ άλλο. Όμως δεν είχε κανένα σπόνδυλο 
σπασμένο στον τράχηλο κι ήταν φανερό πως δεν τον είχαν κρε-
μάσει... Ο άνθρωπος, λοιπόν, στον οποίο ανήκε είχε έρθει σίγουρα 
μόνος του, για να πεθάνει εκεί.

Κι όταν θέλησαν να τον αποσπάσουν από τον σκελετό που 
αγκάλιαζε, διαλύθηκε και σκόρπισε στη γη.

ΤΕΛΟΣU

για καταχρήσεις και καταδικάστηκε. Βλ. και Σωβάλ. – Κολινί (1519-1572): 
δολοφονήθηκε τη νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου και ύστερα έφεραν το 
πτώμα του στο Γερακοβούνι.

5. Ο Ολιβιέ κρεμάστηκε το 1484, στις 21 του Μάη.



Ο Βίκτωρ Ουγκώ.



Το εξώφυλλο της «Παναγίας των Παρισίων» της 2ης γαλλικής έκδοσης του 1831.



Στο μεγάλο αυτό έργο συγκεντρώνονται 
όλα τα ηθικά προβλήματα που απασχό-
λησαν τον Τολστόι σ’ όλη του τη ζωή και 
παίρνουν νέα οξύτητα. Το πρόβλημα της 
ζωής και του θανάτου, του τέλειου βίου 
και της ηθικής αγωγής, της αντίθεσης 
ανάμεσα στην ατομική και κοινωνική 
ζωή.
Διαστ.: 14χ21, Σελ.960

Γράφτηκαν πολλά για το «Πόλεμος και 
Ειρήνη» κι ίσως για τούτο κάνεις να 
σκεφτεί: Τι μένει να ειπωθεί γι΄αυτό το 
μυθιστόρημα;
Όμως, κάθε που διαβάζεται, οι καινούρ-
γιοι αναγνώστες προσθέτουν ή αφαιρούν, 
ανάλογα, από το κλιμα της εποχής τους 
και το συνταιριάζουν στις μέρες τους.
Διαστ.: 14χ21, Σελ.1080

Η «Θεία Κωμωδία», με τους επτά μέχρι 
σήμερα αιώνες της ζωής της, μας φανε-

ρώνεται σαν μια τιτάνια σύνθεση εκείνης 
της εποχής.

Είναι το υψηλό επίτευγμα μιας μεγαλει-
ώδους προσπάθειας, που υποτάσσει στην 

ιδεολογική και δημιουργική σύλληψη 
ένα ολότελα εξαιρετικό και πολύπλευρο 

υλικό.
Διαστ.: 14χ21, Σελ.750

Παγκόσμια κλασική λογοτεχνία
Eκδόσεις 



Στις σελίδες του είναι ανάγλυφο το μεγά-
λο ταλέντο του Ρώσου κλασικού και οι 
βαθιές τομές που ανοίγει στον ανθρώπινο 
χαρακτήρα, για να μας δώσει παραστατικά 
τις αντιφάσεις της ανθρώπινης ψυχής 
στις επιμέρους εκδηλώσεις της.
Διαστ.: 14χ21, Σελ 464

Ο κ. Γκολιάντκιν, ο ήρωας του έργου, 
βρίσκει ότι παραγκωνίζεται και χλευά-
ζεται από τους προϊστάμενους και τους 
ανώτερους στην ιεραρχία,υπαλληλική και 
κοινωνική, και στο τέλος μιας ταπεινωτι-
κής μέρας αρχίζει με μεγάλη προσδοκία να 
αντιμετωπίζει τον σωσία του για πρώτη 
φορά. Συμβαίνουν όμως έτσι τα πράγματα;
Διαστ.: 14χ21, Σελ. 280

Στο τελευταίο, αλλά και στο πιο μεστό 
έργο του ο Ντοστογιέφσκι, διαλέγει τους 
χαρακτήρες που θα κυριαρχήσουν σ’ ένα 

έργο όπου,το τραγικό συνταιριάζεται 
με το ωραίο, ο άθεος στέκεται με δέος 

μπροστά σε αβίαστες αποκαλύψεις, ο δια-
νοούμενος ζητάει να φιλήσει το χέρι ενός 

απλοϊκού ασκητή.
Διαστ.: 14χ21, Σελ. 1040

Παγκόσμια κλασική λογοτεχνία
Eκδόσεις 



Ειπώθηκε ότι ο κεντρικός ήρωας στο έργο 
αυτό υπήρξε υπαρκτό πρόσωπο. Συγκε-
κριμένα είπαν ότι ο μεγάλος συγγραφέας 
ενσαρκώνει στον ήρωα του Βερχοβένσκι, 
έναν εξτρεμιστή δολοφόνο, θέλοντας τάχα 
έτσι να χτυπήσει τις αντιλήψεις των 
αναρχικών της εποχής του.
Διαστ.: 14χ21, Σελ. 880

Ένας ντόμπρος χαρακτήρας, ένας άνθρω-
πος με πολύπλευρη ανάπτυξη, αλλά και 
ανώριμος από κάθε άποψη... Μα το πιο 
σημαντικό είναι ότι όλη η ζωτικότητα 
του, η δύναμη του, η ορμή του, το κουρά-
γιο του ακόμα, έχουν όλα ταυτιστεί με τη 
ρουλέτα. Είναι ένας ΠΑΙΚΤΗΣ...
Διαστ.: 14χ21, Σελ. 256

Μια ιστορία με φόντο τα κανάλια της 
Πετρούπολης που τα φωτίζουν οι ανταύ-
γες από τις φωτεινές Λευκές νύχτες του 

Βορρά, που θυμίζει κυρίως Πούσκιν.
Στο «Μπόμποκ» ο αναγνώστης μπορεί 

να ξεχωρίσει εύκολα τις χιουμοριστικές 
δυνατότητες του συγγραφέα.

Διαστ.: 14χ21, Σελ. 128
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Ο ήρωας, ή μάλλον ο αντιήρωας, όπως 
τον αποκαλεί ο Ντοστογιέφσκι, είναι ένας 
άνθρωπος με ανεβασμένο το επίπεδο της 
ενημερότητας και της αυτοπεποίθησης, 
του οποίου η ευαισθησία τον οδηγεί εναλ-
λακτικά στο να οπισθοχωρήσει στη γωνιά 
του, στο υπόγειό του, και στο να εκδικη-
θεί για τις ταπεινώσεις του ταπεινωνοντας 
άλλους.
Διαστ.: 14χ21, Σελ. 216

Η προοδευτική Ρωσία δέχτηκε την 
«Ανάσταση» με ενθουσιασμό, τονίζοντας 
ιδιαίτερα την τόλμη του μεγάλου συγγρα-
φέα στο ξεσκέπασμα της κοινωνίας της 
εκμετάλλευσης από τη μια, και στη σωστή 
περιγραφή της βασανισμένης ζωής του 
απλού λαού, από την άλλη.
Διαστ.: 14χ21, Σελ 576

Πολλοί υποστηρίζουν ότι είναι και το κα-
λύτερο από τα έργα του που γράφτηκαν 

στην περίοδο 1840-1850. Για το έργο αυτό 
ο μεγάλος κριτικός Μπελίνσκι αφιέρωσε 
τα πιο κολακευτικά του σχόλια, το οποίο 

και χαρακτήρισε «σαν από τις πρώτες 
απόπειρες για τη συγγραφή κοινωνικού 

μυθιστορήματος στη Ρωσία».
Διαστ.: 14χ21, Σελ. 248
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Και εδώ, όπως σε όλα τα έργα του συγγρα-
φέα, η εσωτερική αρμονία είναι διάχυτη 
και σέρνει αβίαστα τον αναγνώστη στο 
χορό των ηθικών αξιών, υποχρεώνοντας 
τον σε όλη τη διάρκεια του έργου να 
βλέπει τον αντίποδα του ψεύτικου κοινω-
νικού του εγώ και να βρίσκεται συνεχώς 
μέσα στο κύκλωμα της αυτοκριτικής και 
του αυτοέλεγχου.
Διαστ.: 14χ21, Σελ. 840

Τόση δραματικότητα μέσα σε τόσο περι-
ορισμένο υλικό, τόση βαθιά σημασία σε 
κάθε στιγμή απ’ τη δράση! Υπάρχει σπα-
ρακτική πυκνότητα στα απλά περιστατι-
κά, στις ματιές που σμίγουν, στα απέριττα 
λόγια, τα συγκρατημένα από ευπρέπεια, 
τα καταπιεσμένα από την ντροπαλοσύνη!
Διαστ.: 14χ21, Σελ. 350

Το έγκλημα που διαπράττει ο φοιτητής 
Ρασκόλνικοφ είναι έγκλημα για το οποίο 
υπεύθυνη είναι η ίδια η κοινωνία. Ο προ-

μελετημένος φόνος της γριάς τοκογλύ-
φου και ο παράπλευρος - εξ’αμελείας - της 

αδερφής της, είναι μια διαμαρτυρία για 
την κοινωνική αδικία και προβληματίζει 
τον θύτη αν είναι αυτός ο εγκληματίας ή 

το θύμα.
Διαστ.: 14χ21, Σελ. 624
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Οι «Μεγάλες Προσδοκίες» έχουν αναμφι-
σβήτητη δραματική δύναμη (οκτώ φορές 
διασκευάστηκαν για το θέατρο και τον 
κινηματογράφο απ’ τα 1871 ως τα 1950) κι 
η τέχνη τους, καθώς και το «μήνυμα» που 
αναπτύσσεται σ’ αυτές τις συγκινητικές 
σελίδες, έχουν μια βαθύτερη ανθρώπινη 
ουσία.
Διαστ.: 14χ21, Σελ. 672

Ο «Μπαρμπά Γκοριό» αναγνωρίζεται ομό-
φωνα σαν ένα από τα μεγαλύτερα έργα του 
Μπαλζάκ. Το πράγμα ωστόσο φαίνεται 
αρκετά περίεργο, γιατί την επιτυχία σ’ ένα 
μυθιστόρημα την εξασφαλίζει η ομοιότητά 
του με τη ζωή, ενώ ο «Μπαρμπά Γκοριό» 
είναι προπαντός μια περιγραφή για έναν 
χαρακτήρα εξαιρετικά ασυνήθιστο.
Διαστ.: 14χ21, Σελ. 414

Ο κριτικός Τζων Ράσκιν είχε γράψει: «Ο 
Ντίκενς είναι από κάθε άποψη συνεπής 

στη βασική του τάση και στον βασικό του 
σκοπό, σε κάθε βιβλίο που έγραψε. Όλα 
τα έργα του, μα ιδιαίτερα τα «Δύσκολα 

Χρόνια», πρέπει να τα μελετήσουν με 
μεγάλη προσοχή όσοι ενδιαφέρονται για 

τα κοινωνικά προβλήματα.
Διαστ.: 14χ21, Σελ. 400
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Ο μεγάλος ιστορικός Μισελέ στην ιστορία 
του για τον μεσαίωνα (1883) αρνιέται να 
συναγωνιστεί τον αρχηγό των ρομα-
ντικών. Σχετικά με την Παναγία των 
Παρισίων σημειώνει: «Κάποιος σφράγισε 
αυτό το μνημείο με το αληθινά λεονταρί-
σιο πέλμα του και κανείς πια δεν τολμάει 
να τ’ αγγίξει.»
Διαστ.: 14χ21, Σελ.960

Όταν έγραψε ο Μπαλζάκ το «Μαγικό 
Δέρμα», ήταν της μόδας το φανταστικό 

στοιχείο στη λογοτεχνία. Το μυθιστό-
ρημά του, αν αφήσουμε κατά μέρος τη 

μαγικότητα που έχει το δέρμα, αποτελεί 
μια μελέτη για τα ήθη. 

Ο Μπαλζάκ θέλησε να ζωγραφίσει σ’ 
αυτό όλη την εποχή του.

Διαστ.: 14χ21, Σελ. 428
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