
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το 1991 πήρα µια διετή υποτροφία από ένα γιαπωνέζικο ίδρυµα. Εφτά
Άγγλοι νεαρής ηλικίας, µε διαφορετικό επαγγελµατικό προσανατολισµό
–µηχανολογία, δηµοσιογραφία, βιοµηχανία, αγγειοπλαστική–, θα είχαν
την ευκαιρία να αποκτήσουν βασική γνώση της ιαπωνικής γλώσσας σε
κάποιο αγγλικό πανεπιστήµιο και στη συνέχεια θα παρακολουθούσαν
ένα έτος σπουδών στο Τόκυο. Η ευχέρειά µας στη γλώσσα θα άνοιγε
τον δρόµο για µια νέα εποχή επαφών µε την Ιαπωνία. Ήµασταν η πρώ-
τη φουρνιά του προγράµµατος και οι προσδοκίες ήταν µεγάλες.

Τη δεύτερη χρονιά, τα πρωινά µας τα περνούσαµε στο σχολείο της
Σιµπουγιά, που βρισκόταν στον λόφο πάνω από το συνονθύλευµα των
φαστ-φουντ και των καταστηµάτων που πουλούσαν ηλεκτρικά είδη σε
προσφορά. Το Τόκυο ανάρρωνε από την κατάρρευση στην οποία είχε
οδηγήσει η οικονοµική φούσκα της δεκαετίας του 1980. Οι επιβάτες των
τρένων που πηγαινοέρχονταν καθηµερινά στη δουλειά τους κοντοστέ-
κονταν στη διάβαση για τους πεζούς, την πλέον πολυσύχναστη στον κό-
σµο, για να χαζέψουν στις οθόνες τον δείκτη Νίκεϊ να σκαρφαλώνει όλο
και πιο ψηλά. Προκειµένου να αποφύγω το πρωινό στριµωξίδι στον υπό-
γειο, έφευγα µία ώρα νωρίτερα και συναντούσα έναν µεγαλύτερό µου
υπότροφο –αρχαιολόγος αυτός–, µε τον οποίο πίναµε καφέ µε βουτή-
µατα κανέλας στον δρόµο για το µάθηµα. Για πρώτη φορά από τότε που
ήµουν µαθητής είχα δουλειά για το σπίτι, κανονικά µαθήµατα: είχα να
µάθω εκατόν πενήντα κάντζι, γιαπωνέζικους χαρακτήρες δηλαδή, κάθε
βδοµάδα, να αναλύσω γραµµατικά µια στήλη από κάποια εφηµερίδα
µικρού σχήµατος και να επαναλάβω δεκάδες διαλόγους τη µέρα. Τίποτε
δεν µε είχε φοβίσει περισσότερο ως εκείνη την ώρα. Οι νεότεροι υπό-
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τροφοι αστειεύονταν στα γιαπωνέζικα µε τους δασκάλους για πράγµατα
που είχαν δει στην τηλεόραση ή για κάποιο πολιτικό σκάνδαλο. Με θυ-
µάµαι ένα πρωί να ρίχνω κλοτσιά στην είσοδο του σχολείου, µια µεγά-
λη, πράσινη σιδερένια πόρτα, και ύστερα να σκέφτοµαι «µαντράχαλος
είκοσι οκτώ χρονών και να κλοτσάω σχολικές πόρτες».

Τα απογεύµατα τα είχα στη διάθεσή µου. ∆ύο φορές τη βδοµάδα πή-
γαινα σ’ ένα εργαστήριο κεραµικής, µαζί και µε άλλο κόσµο, από συ-
νταξιούχους επιχειρηµατίες που έφτιαχναν κούπες για τσάι µέχρι φοι-
τητές που έκαναν αβανγκάρντ εκθέσεις µε αντικείµενα από σκληρό, κόκ-
κινο πηλό και πλέγµα. Πλήρωνες τη συνδροµή σου, έπιανες έναν πά-
γκο ή έναν τροχό και ύστερα δούλευες µόνος σου. ∆εν υπήρχε φασα-
ρία, ακουγόταν όµως ένα χαρούµενο µουρµουρητό απ’ το κουβεντολόι.
Για πρώτη φορά ξεκίνησα να δουλεύω την πορσελάνη: αφού έβγαζα από
τον τροχό τα βάζα και τα τσαγερά µου, φόρµαρα απαλά το τοίχωµά τους.

Από παιδί ακόµα έφτιαχνα πήλινα δοχεία και είχα ζητήσει πιεστικά
από τον πατέρα µου να µε πάει σε απογευµατινό εργαστήριο. Το πρώ-
το µου δοχείο ήταν µια γαβάθα, την οποία είχα γυαλώσει µε ιριδίζον άσπρο
και µια στάλα µπλε του κοβαλτίου. Τα περισσότερα απογεύµατά µου ως
µαθητής τα περνούσα σ’ ένα εργαστήριο αγγειοπλαστικής. Στα δεκαε-
φτά µου άφησα το σχολείο για να πάω µαθητευόµενος σ’ έναν µόνος
µου σε διάφορα ήσυχα και νοικοκυρεµένα εργαστήρια στα σύνορα της
Ουαλίας και στη συνέχεια στο καταθλιπτικό κέντρο κάποιας πόλης. Είχα
µεγάλη αυτοσυγκέντρωση κι αυτό φαινόταν και στα κεραµικά µου. Και
τώρα, να που ήµουν και πάλι στην Ιαπωνία, σ’ ένα ακατάστατο εργα-
στήριο δίπλα σ’ έναν άντρα που φλυαρούσε για το µπέιζµπολ την ώρα
που έφτιαχνε µια κανάτα από πορσελάνη µε τοιχώµατα που έκλιναν εκ-
φραστικά προς τα µέσα. Το ευχαριστιόµουν: κάτι προχωρούσε σωστά.

∆ύο απογεύµατα την εβδοµάδα πήγαινα στο αρχείο του Νιχόν Μιν-
γκέι-καν, το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης της Ιαπωνίας, όπου δούλευα ένα
βιβλίο για τον Λιτς. Το µουσείο, µια ανακατασκευασµένη αγροικία σ’ ένα
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προάστιο, στεγάζει τη γιαπωνέζικη και την κορεάτικη συλλογή λαϊκής
τέχνης του Γιάναγκι Σοέτσου. Ο Γιάναγκι, φιλόσοφος, ιστορικός τέχνης
και ποιητής, είχε αναπτύξει µια θεωρία σχετικά µε το γιατί ορισµένα α-
ντικείµενα –δοχεία, καλάθια, υφάσµατα κατασκευασµένα από άγνωστους
τεχνίτες– είναι τόσο όµορφα. Κατά την άποψή του, εξέφραζαν µια οµορ-
φιά ασυναίσθητη, γιατί είχαν φτιαχτεί σε τέτοιο πλήθος που ο τεχνίτης
είχε πια ελευθερωθεί από το εγώ του. Ως νέοι, στο Τόκυο των αρχών του
20ού αιώνα, αυτός και ο Λιτς ήταν αχώριστοι φίλοι και έγραφαν εν-
θουσιώδη γράµµατα ο ένας στον άλλον στα οποία µοιράζονταν το πά-
θος τους για τα κείµενα του Μπλέικ, του Γουίτµαν και του Ράσκιν. Μά-
λιστα, είχαν οργανώσει και µια παροικία καλλιτεχνών σ’ ένα χωριουδά-
κι όχι µακριά από το Τόκυο, όπου ο Λιτς κατασκεύαζε τα κεραµικά του
µε τη βοήθεια των αγοριών της περιοχής και ο Γιάναγκι έδινε διαλέξεις
περί Ροντέν και κάλλους στους µποέµ φίλους του.

Ανοίγοντας την πόρτα προς τα γραφεία, το πλακόστρωτο πάτωµα
έδινε τη θέση του σ’ έναν µουσαµά δαπέδου και στο τέρµα ενός δια-
δρόµου, στο πίσω µέρος του κτίσµατος, βρισκόταν το αρχείο του Γιά-
ναγκι: ένα µικρό δωµάτιο τρία επί τέσσερα, µε ράφια ως το ταβάνι γε-
µάτα από τα βιβλία του και στοιβαγµένα χαρτόκουτα που περιείχαν τα
σηµειωµατάρια και την αλληλογραφία του. Υπήρχε ένα γραφείο µε µία
και µοναδική λάµπα. Μου αρέσουν τα αρχεία. Το συγκεκριµένο ήταν πολύ,
πολύ ήσυχο και εξαιρετικά σκοτεινό. Εδώ διάβασα, κράτησα σηµειώσεις
και σχεδίασα µια αναθεωρηµένη ιστορική προσέγγιση για τον Λιτς. Στην
πραγµατικότητα, επρόκειτο να είναι ένα βιβλίο για τον japonisme* , για
τον τρόπο µε τον οποίο η ∆ύση, δηµιουργικά και µε πάθος, παρερµή-
νευσε την Ιαπωνία για περισσότερο από έναν αιώνα. Ήθελα να κατα-
λάβω τι ήταν αυτό που προκαλούσε τέτοια ορµή και τέτοια θέρµη στους

* Όρος που χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1872 και αναφέρεται στην επί-

δραση της γιαπωνέζικης στη δυτική τέχνη.
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καλλιτέχνες σχετικά µε την Ιαπωνία και τόση εριστικότητα από την πλευ-
ρά των ακαδηµαϊκών καθώς επισήµαιναν τη µια παρανόηση πίσω από
την άλλη. Ήλπιζα ότι το γράψιµο αυτού του βιβλίου θα µε βοηθούσε να
βγω από το δικό µου βαθύ, ασφυκτικό ξεµυάλισµα µε τη χώρα.

Τέλος, ένα απόγευµα την εβδοµάδα το περνούσα µε τον αδερφό του
παππού µου, τον θείο Ίγκι.

Ανηφόριζα τον λόφο πάνω απ’ τον σταθµό του υπόγειου, περνού-
σα τα αστραφτερά αυτόµατα µηχανήµατα µπίρας, περνούσα τον ναό
του Σένγκακου-τζι όπου είναι θαµµένοι οι σαράντα εφτά σαµουράι, περ-
νούσα το παράξενο µπαρόκ κτήριο, τόπο συνάντησης µιας αίρεσης του
Σίντο, περνούσα και το σούσι µπαρ του απότοµου κυρίου Τάδε και έστρι-
βα δεξιά στον ψηλό τοίχο του πευκόφυτου κήπου του πρίγκιπα Τακά-
µατσου. Έµπαινα µέσα και ανέβαινα µε το ασανσέρ ως τον έκτο. Συ-
νήθως έβρισκα τον Ίγκι να διαβάζει στην πολυθρόνα του, δίπλα στο πα-
ράθυρο – κυρίως Έλµορ Λέοναρντ ή Τζον Λε Καρέ, ή αποµνηµονεύ-
µατα στα γαλλικά. Είναι περίεργο, έλεγε, που ορισµένες γλώσσες είναι
πιο ζεστές από άλλες. Έσκυβα και µου έδινε ένα φιλί.

Επάνω στο γραφείο του είχε ένα καθαρό στυπόχαρτο, ένα πάκο από
τα προσωπικά του επιστολόχαρτα και πένες σε ετοιµότητα, αν και πή-
γαινε καιρός πια που δεν έγραφε. Από το παράθυρο πίσω του φαίνονταν
µόνο γερανοί. Ο κόλπος του Τόκυο εξαφανιζόταν πίσω από σαραντα-
όροφα κτηριακά συγκροτήµατα.

Τρώγαµε µαζί το µεσηµεριανό που είχε ετοιµάσει η οικονόµος του η
κυρία Νακάνο ή που του είχε αφήσει ο φίλος του ο Τζίρο, ο οποίος έµε-
νε στο διπλανό διαµέρισµα, που ωστόσο επικοινωνούσε µε το δικό του.
Οµελέτα, σαλάτα και φρυγανισµένο ψωµί από κάποιον από τους εξαι-
ρετικούς γαλλικούς φούρνους που υπήρχαν στα πολυκαταστήµατα στην
περιοχή της Γκίνζα. Ένα ποτήρι κρύο λευκό κρασί, Σανσέρ ή Πουγύ Φυµέ.
Ένα ροδάκινο. Λίγο τυρί και ύστερα πολύ καλό καφέ. Σκέτο.

Ο Ίγκι ήταν ογδόντα τεσσάρων και µόλις που καµπούριαζε. Ήταν
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όµορφος και πάντοτε άψογα ντυµένος: σακάκι-ψαροκόκαλο, µαντήλι
στο τσεπάκι, πουκάµισο σε παλ χρώµα και γραβάτα. Είχε ένα µικρό, λευ-
κό µουστάκι.

Ύστερα από το γεύµα µας, άνοιγε τα συρόµενα τζάµια της µακρό-
στενης βιτρίνας, που έπιανε το µεγαλύτερο µέρος του τοίχου στο κα-
θιστικό, και ένα-ένα έβγαζε έξω τα νέτσκε: τον λαγό µε τα κεχριµπα-
ρένια µάτια· το νεαρό αγόρι µε το σπαθί και το κράνος των σαµουράι·
µια τίγρη, όλη πλάτες και πόδια, που στρέφεται προς τα πίσω σαν να
βρυχάται. Μου έδινε ένα και το κοιτούσαµε µαζί και ύστερα το έβαζα
προσεκτικά πάλι πίσω, ανάµεσα στα δεκάδες ζώα και τις φιγούρες που
βρίσκονταν πάνω στα γυάλινα ράφια.

Γέµιζα µε νερό τα φλιτζανάκια που φυλούσε στην προθήκη, ώστε να
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µη ραγίσει το φίλντισι από την ξηρότητα του αέρα.
Σου έχω πει, µου έλεγε, πόσο τα αγαπούσαµε τούτα εδώ όταν ήµα-

σταν παιδιά; Και πώς τα έδωσε στη µητέρα µου και στον πατέρα µου
ένας ξάδερφός τους από το Παρίσι; Και σου έχω πει την ιστορία µε την
τσέπη της Άννας;

Ορισµένες φορές οι κουβέντες µας είχαν περίεργα γυρίσµατα. Τη µια
στιγµή περιέγραφε πώς ο µάγειράς τους στη Βιέννη έφτιαχνε στον πα-
τέρα τους, που είχε τα γενέθλιά του, Kaiserschmarren για πρωινό, στρώ-
σεις από τηγανίτες και ζάχαρη άχνη. Και πώς ο µπάτλερ Γιόζεφ, µε ύφος
όλο µεγαλοπρέπεια, το έφερνε στην τραπεζαρία και το έκοβε µ’ ένα µα-
κρύ µαχαίρι και πώς ο πατέρας έλεγε ότι ούτε ο αυτοκράτορας δεν θα
µπορούσε να ξεκινήσει καλύτερα η µέρα των γενεθλίων του. Και το επό-
µενο λεπτό µιλούσε για τον δεύτερο γάµο της Λίλι. Ποια ήταν η Λίλι;

∆όξα τω Θεώ, σκεφτόµουν, που ακόµη κι αν δεν ήξερα για τη Λίλι,
γνώριζα αρκετά ώστε να ξέρω πού τοποθετούνταν ορισµένες από τις
ιστορίες: Μπαντ Ισλ, Κεβέτσες, Βιέννη. Και καθώς τα φώτα των γε-
ρανών άναβαν µόλις σουρούπωνε και απλώνονταν όλο και πιο µακριά
στον κόλπο του Τόκυο, σκεφτόµουν ότι µετατρεπόµουν σε ένα είδος
γραφιά και ότι ίσως θα έπρεπε να καταγράψω αυτά που έλεγε για τη
Βιέννη την περίοδο πριν από τον Πρώτο Παγκόσµιο Πόλεµο, στηριγ-
µένος στον αγκώνα του, µ’ ένα σηµειωµατάριο µπροστά. ∆εν το έκα-
να ποτέ. Μου φαινόταν στηµένο και απρεπές. Επίσης µου φαινόταν
άπληστο: να µια ωραία, πλούσια ιστορία, θα την πάρω. Σε κάθε πε-
ρίπτωση, µου άρεσε ο τρόπος µε τον οποίο η επανάληψη λειαίνει τα
πράγµατα, και στις αφηγήσεις του Ίγκι υπήρχε κάτι απ’ αυτό το λείο
της πέτρας των ποταµιών.

Τα απογεύµατα εκείνης της χρονιάς, άκουσα πόσο περήφανος αι-
σθανόταν ο πατέρας τους για την ευφυΐα της µεγαλύτερης αδερφής του
Ίγκι, της Ελίζαµπεθ, αλλά και πόσο απεχθανόταν η µητέρα τον εξεζη-
τηµένο τρόπο µε τον οποίο µιλούσε η µικρή. Μίλα κατανοητά! Συχνά
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αναφερόταν, µε κάποια ταραχή, σ’ ένα παιχνίδι που έπαιζαν µε την αδερ-
φή του την Γκίζελα, σύµφωνα το οποίο έπρεπε να πάρουν κάτι µικρό
από το καθιστικό, να κατέβουν τις σκάλες, να διασχίσουν το προαύλιο,
αποφεύγοντας τους διάφορους υπηρέτες, να κατέβουν στο κελάρι και
να το κρύψουν στις τοξωτές κρύπτες που βρίσκονταν κάτω απ’ το σπί-
τι… Και µετά προκαλούσε ο ένας τον άλλον να πάει να το πάρει πίσω.
Μια φορά µάλιστα, εκείνος έχασε κάτι µέσα στο σκοτάδι. Ήταν µια τρο-
µακτική ανάµνηση που είχε αρχίσει να ξεθωριάζει πια.

∆ιηγούνταν πολλές ιστορίες για το Κεβέτσες, για το σπίτι τους στην
εξοχή, ένα µέρος που αργότερα θα ανήκε στην Τσεχοσλοβακία. Για τη
µητέρα του την Έµυ, που µια φορά τον ξύπνησε πριν ακόµη χαράξει
για να βγει µαζί µ’ έναν θηροφύλακα, κρατώντας όπλο για πρώτη φορά
στη ζωή του, να πάει να σκοτώσει λαγούς στις καλαµιές, στο χωράφι,
και για το πώς δεν µπόρεσε να πατήσει τη σκανδάλη όταν είδε τα αφτιά
τους να τρέµουν απαλά στο δροσερό αεράκι.

Για την Γκίζελα και τον Ίγκι, που έπεσαν πάνω σε κάτι τσιγγάνους,
οι οποίοι είχαν δεµένη µε αλυσίδα µια αρκούδα που χόρευε και είχαν
κατασκηνώσει στην άκρη του κτήµατος, κοντά στο ποτάµι, και πώς, κα-
τατροµοκρατηµένοι, γύρισαν σπίτι τρέχοντας. Για το Όριαν Εξπρές, που
σταµάτησε στον σταθµό και πώς η γιαγιά τους, φορώντας λευκό φόρεµα,
κατέβηκε από το τρένο µε τη βοήθεια του σταθµάρχη κι εκείνοι έτρε-
ξαν να την προϋπαντήσουν και να της πάρουν το δέµα µε τα κέικ σε
πράσινο περιτύλιγµα που τους είχε αγοράσει από το ζαχαροπλαστείο
Ντέµελ στη Βιέννη.

Για την Έµυ, που τον τράβηξε κοντά στο παράθυρο της τραπεζα-
ρίας την ώρα του πρωινού για να του δείξει ένα φθινοπωρινό δέντρο
που ήταν γεµάτο καρδερίνες µε χρυσαφένια φτερά. Και πώς, όταν αυ-
τός χτύπησε το παράθυρο κι εκείνες πέταξαν µακριά, το δέντρο ακό-
µη φεγγοβολούσε χρυσό.

Μετά το φαγητό, όσο ο Ίγκι έπαιρνε τον µεσηµεριανό υπνάκο του,
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εγώ έπλενα τα πιάτα και µετά προσπαθούσα να κάνω τις ασκήσεις µου
µε τα κάντζι, συµπληρώνοντας κόλλες χαρτί καντριγέ, τη µια µετά την
άλλη, µε τις βλακώδεις προσπάθειές µου. Έµενα ώσπου επέστρεφε και
ο Τζίρο από τη δουλειά, φέρνοντας τις ιαπωνικές και τις αγγλικές απο-
γευµατινές εφηµερίδες και κρουασάν για το πρωινό της εποµένης. Ο
Τζίρο έβαζε Σούµπερτ ή τζαζ, πίναµε ένα ποτό και ύστερα τους άφη-
να στην ησυχία τους.

Νοίκιαζα ένα πολύ ευχάριστο δωµάτιο στο Μέτζιρο, που έβλεπε σ’
έναν µικρό κήπο γεµάτο αζαλέες. Είχα ηλεκτρικό µάτι και βραστήρα
και έκανα ό,τι καλύτερο µπορούσα, αλλά τα βράδια η ζωή µου ήταν πολύ
επικεντρωµένη στα νουντλ και αρκετά µοναχική. ∆ύο φορές το µήνα ο
Τζίρο και ο Ίγκι µε έβγαζαν έξω να δειπνήσουµε ή µε πήγαιναν σε κά-
ποια συναυλία. Μου πρόσφεραν ποτό στο Ιµπίριαλ και στη συνέχεια
υπέροχο σούσι ή φιλέτο ταρτάρ ή, ως φόρο τιµής σε κάτι προγόνους που
ήταν τραπεζικοί, boeuf à la financière*. Έλεγα όχι στο φουά γκρα, που
για τον Ίγκι ήταν βασικό πιάτο.

Εκείνο το καλοκαίρι παρατέθηκε δεξίωση προς τους υπότροφους στη
Βρετανική Πρεσβεία. Έπρεπε να κάνω µια οµιλία στα ιαπωνικά σχετι-
κά µε όσα έµαθα κατά τη διάρκεια του έτους και για το πώς ο πολιτι-
σµός αποτελούσε τη γέφυρα µεταξύ των δύο νησιωτικών κρατών µας. Είχα
κάνει τόσες πρόβες που δεν άντεχα άλλο. Ήρθαν κι ο Ίγκι µε τον Τζί-
ρο και τους έβλεπα, µέσα από τα ποτήρια τους της σαµπάνιας, να µε
ενθαρρύνουν. Στο τέλος, ο Τζίρο µού έσφιξε τον ώµο και πήρα ένα φιλί
από τον Ίγκι και, χαµογελώντας µε συνενοχή, µου είπαν ότι τα γιαπω-
νέζικά µου ήταν jozu desu ne – δεξιοτεχνικά, καταρτισµένα, άφθαστα.

Τα είχαν κανονίσει καλά αυτοί οι δύο. Υπήρχε ένα γιαπωνέζικο δω-
µάτιο στο διαµέρισµα του Τζίρο, µε στρώµατα τατάµι κι ένα µικρό προ-
σκυνητάρι µε φωτογραφίες της µητέρας του και της µητέρας του Ίγκι,

* Μοσχάρι του χρηµατιστή (κυριολεκτικά). Μοσχάρι µε την οµώνυµη σάλτσα.
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της Έµυ, όπου έλεγαν τις προσευχές και χτυπούσαν την καµπάνα. Στο
διαµέρισµα του Ίγκι, πάνω στο γραφείο του υπήρχε µια φωτογραφία
µε τους δυο τους σε ένα πλοίο στην Εσωτερική Θάλασσα Σετό· πίσω
τους, διακρίνεται ένα βουνό γεµάτο πεύκα και ο ήλιος που λαµπυρίζει
πάνω στο νερό. Είναι Ιανουάριος του 1960. Ο Τζίρο, πανέµορφος µε τα
µαλλιά χτενισµένα προς τα πίσω, έχει το µπράτσο του περασµένο στον
ώµο του Ίγκι. Και µια άλλη φωτογραφία, από τη δεκαετία του 1980, σ’
ένα κρουαζιερόπλοιο κάπου στη Χαβάη, µε βραδινή ενδυµασία, οι δυο
τους αγκαζέ.

Είναι σκληρό να ζεις περισσότερο από τους άλλους, λέει ο Ίγκι χα-
µηλόφωνα.

Είναι υπέροχο να γερνάει κανείς στην Ιαπωνία, λέει πιο δυνατά. Ζω
εδώ παραπάνω από τη µισή ζωή µου.

Έχεις πεθυµήσει κάτι απ’ τη Βιέννη; (Γιατί να µην τον ρωτήσω ευ-
θέως: Λοιπόν, τι είναι αυτό που σου λείπει όταν είσαι γέρος και δεν µέ-
νεις στη χώρα στην οποία γεννήθηκες;)

Όχι. ∆εν επέστρεψα πριν από το 1973. Ήταν αποπνικτικά. Ασφυ-
κτικά. Όλοι ήξεραν πώς σε λένε. Πήγαινες ν’ αγοράσεις ένα µυθιστό-
ρηµα στην Κέρντνερ Στράσε και σε ρωτούσαν αν το κρυολόγηµά της
µητέρας σου έχει καλυτερέψει. ∆εν µπορούσες να κουνηθείς. Όλο αυτό
το µάρµαρο και τα επίχρυσα στο σπίτι. Τόσο σκοτεινό. Το είχες δει το
παλιό µας σπίτι στη Ρίνγκστρασε;

Το ήξερες, ρωτάει ξαφνικά, ότι οι γιαπωνέζικοι λουκουµάδες µε γέµιση
δαµάσκηνο είναι καλύτεροι απ’ αυτούς που φτιάχνουν στη Βιέννη;

Στην πραγµατικότητα, συνεχίζει ύστερα από µια παύση, ο πατέρας
πάντοτε έλεγε πως, όταν θα ήµουν αρκετά µεγάλος, θα µε πρότεινε για
τη λέσχη του. Οι συναντήσεις γίνονταν κάθε Πέµπτη κάπου κοντά στην
Όπερα και ήταν εκεί όλοι οι φίλοι του, οι Εβραίοι φίλοι του. Επέστρε-
φε τόσο κεφάτος τις Πέµπτες. Η Λέσχη της Βιέννης. Πάντοτε ήθελα
να πάω εκεί µαζί του, αλλά δεν µε πήρε ποτέ. Βλέπεις, έφυγα για το
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Παρίσι, έπειτα για Νέα Υόρκη και ύστερα ήρθε ο πόλεµος.
Μου λείπει αυτό. Μου έλειψε.

Ο Ίγκι πέθανε το 1994, λίγο αφότου επέστρεψα στην Αγγλία. Με
πήρε τηλέφωνο ο Τζίρο: έµεινε µόνο τρεις µέρες στο νοσοκοµείο. Αυτό
ήταν µια ανακούφιση. Επέστρεψα στο Τόκυο για την κηδεία του. Ήµα-
σταν καµιά εικοσαριά άτοµα, οι παλιοί τους φίλοι, η οικογένεια του Τζί-
ρο, η κυρία Νακάνο και η κόρη της, όλοι βουτηγµένοι στο κλάµα.

Στην αποτέφρωση, µαζευόµαστε όλοι µαζί και, καθώς βγαίνουν οι στά-
χτες, ανά δύο µε τη σειρά παίρνουµε κάτι µεγάλα µαύρα ξυλάκια και
τοποθετούµε σε µια τεφροδόχο όσα κοµµάτια κόκκαλο δεν κάηκαν.

Πηγαίνουµε στον ναό όπου ο Ίγκι και ο Τζίρο έχουν τον δικό τους
χώρο ταφής. Τον τάφο αυτό τον είχαν κανονίσει εδώ και είκοσι χρόνια.
Το νεκροταφείο βρίσκεται σ’ έναν λόφο πίσω απ’ τον ναό και κάθε χώ-
ρος οριοθετείται από µικρά, πέτρινα τοιχία. Υπάρχει η γκρι ταφόπλα-
κα, µε τα ονόµατα και των δύο ήδη χαραγµένα επάνω, και ένα µέρος
για λουλούδια. Κουβάδες µε νερό, βούρτσες και µακριές ξύλινες πι-
νακίδες µε ζωγραφισµένες επιγραφές. Χτυπάς τρεις φορές παλαµάκια,
χαιρετάς την οικογένειά σου και ζητάς συγγνώµη που πέρασε τόσο πο-
λύς καιρός από την τελευταία φορά που πήγες, ύστερα καθαρίζεις, πε-
τάς τα παλιά χρυσάνθεµα και τοποθετείς καινούργια µέσα στο νερό.

Στον ναό, η τεφροδόχος τοποθετείται σ’ ένα µικρό βάθρο και µπρο-
στά µπαίνει µια φωτογραφία του Ίγκι – εκείνη από το κρουαζιερόπλοιο,
που φοράει βραδινό σακάκι. Ο ηγούµενος ψέλνει ένα σούτρα, ενώ εµείς
προσφέρουµε θυµίαµα, και δίνεται στον Ίγκι το νέο του βουδιστικό όνο-
µα, το kaimyo, για να τον βοηθήσει στη µετέπειτα ζωή του.

Ύστερα µιλάµε γι’ αυτόν. Προσπαθώ να πω, στα γιαπωνέζικα, πόσα
σηµαίνει για µένα ο θείος µου και δεν µπορώ γιατί είµαι µες τα δάκρυα
και γιατί, παρά την ακριβή διετή υποτροφία µου, τα γιαπωνέζικά µου
δεν είναι αρκετά καλά όταν τα χρειάζοµαι. Κι έτσι, σε τούτη την αίθουσα,
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σ’ αυτόν τον βουδιστικό ναό, σ’ αυτό το προάστιο του Τόκυο, απαγγέλλω
ένα Καντίς για τον Ιγκνάς φον Εφρούσι, που βρίσκεται τόσο µακριά από
τη Βιέννη, για τον πατέρα και τη µητέρα του και για τον αδερφό και
τις αδερφές του στη διασπορά.

Μετά την κηδεία, ο Τζίρο µε παρακαλεί να τον βοηθήσω να ξεκα-
θαρίσει τα ρούχα του Ίγκι. Ανοίγω τις ντουλάπες και βλέπω τα που-
κάµισα κρεµασµένα ανά χρώµα. Καθώς πακετάρω τις γραβάτες του, δια-
πιστώνω ότι αποτυπώνουν τις διακοπές τους µε τον Τζίρο στο Λονδί-
νο και το Παρίσι, στη Χονολουλού και τη Νέα Υόρκη.

Όταν ολοκληρώνεται αυτή η εργασία, και καθώς πίνουµε ένα ποτήρι
κρασί, ο Τζίρο παίρνει το πινέλο και τη µελάνη του, γράφει ένα έγγραφο
και το σφραγίζει. Λέει, µου εξηγεί, ότι όταν εκείνος φύγει θα πρέπει να
αναλάβω τη φροντίδα των νέτσκε.

Έτσι λοιπόν, είµαι ο επόµενος.

Υπάρχουν 264 νέτσκε σ’ αυτή τη συλλογή. Πρόκειται για µια πολύ
µεγάλη συλλογή που αποτελείται από πολύ µικρά αντικείµενα.

Παίρνω ένα και το περιεργάζοµαι ανάµεσα στα δάχτυλά µου, το ζυ-
γίζω µέσα στη χούφτα µου. Αν είναι από ξύλο, καστανιά ή φτελιά, εί-
ναι ακόµη ελαφρύτερο από το φίλντισι. Στα ξύλινα η πατίνα φαίνεται
πιο εύκολα: υπάρχει µια θαµπή γυαλάδα στη ραχοκοκαλιά του λύκου
µε το στικτό τρίχωµα και στους ακροβάτες που κατρακυλούν σφι-
χταγκαλιασµένοι. Στα φιλντισένια διακρίνονται οι κιτρινωπές αποχρώσεις
ή, για την ακρίβεια, µπορεί να είναι αποχρώσεις όλων των χρωµάτων,
εκτός από άσπρο. Κάποια έχουν ένθετα µάτια από κεχριµπάρι ή κο-
κάλινα. Ορισµένα από τα πιο παλιά εµφανίζουν ελαφρές αλλοιώσεις:
στον γοφό του φαύνου που ξεκουράζεται επάνω στα φύλλα οι λεπτο-
µέρειες έχουν χαθεί. Υπάρχει µια ανεπαίσθητη ρωγµή, ένα σχεδόν αδιό-
ρατο ψεγάδι στο τζιτζίκι. Ποιανού έπεσε κάτω; Πού και πότε;

Τα περισσότερα είναι υπογεγραµµένα – εκείνη η στιγµή που δηλώ-
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νεται η κυριότητα του έργου όταν αυτό έχει τελειώσει και είναι ώρα να
πάρει τον δρόµο του. Υπάρχει ένα νέτσκε που αναπαριστά έναν καθι-
στό άντρα να βαστάει ένα φλασκί ανάµεσα στα πόδια του. Είναι σκυµ-
µένος από πάνω του και έχει και τα δύο χέρια σ’ ένα µαχαίρι κατά το
ήµισυ µπηγµένο στο χώµα. Πρόκειται για σκληρή δουλειά, τα µπράτσα,
οι ώµοι και ο λαιµός του φανερώνουν την προσπάθεια: κάθε µυς είναι
επικεντρωµένος στη λεπίδα. Υπάρχει ένα άλλο που δείχνει έναν βα-
ρελοποιό ο οποίος δουλεύει ένα µισοτελειωµένο βαρέλι µε σκεπάρνι.
Κάθεται, γερµένος επάνω στο βαρέλι, το βαρέλι τον πλαισιώνει, και σµί-
γει τα φρύδια µε προσήλωση. Είναι ένα µικρογλυπτό από σκαλισµένο
φίλντισι που απεικονίζει πώς είναι να σκαλίζει κανείς το ξύλο. Και τα
δύο µιλούν για κάποια ολοκλήρωση στο θέµα του ηµιτελούς. Κοίτα, λένε,
έφτασα εκεί πρώτος και αυτός καλά-καλά δεν έχει αρχίσει.

Στριφογυρίζοντάς τα κανείς στο χέρι του, θα νιώσει ευχαρίστηση όταν
ανακαλύψει τη θέση αυτών των υπογραφών –στη σόλα ενός πέδιλου,
στην απόληξη ενός κλαριού, στον θώρακα µιας σφίγγας– αλλά και το
παιχνίδισµα που κάνουν οι πινελιές. Σκέφτοµαι τις κινήσεις όταν κά-
νεις την υπογραφή σου στα γιαπωνέζικα µε µελάνι: το πέρασµα του πι-
νέλου από τη µελάνη, τον συρτό, σχεδόν βουβό ήχο στην πρώτη επα-
φή, την επιστροφή στον πέτρινο δίσκο που χρησιµεύει για µελανοδο-
χείο, και θαυµάζεις πώς µπόρεσες να φτιάξεις µια τόσο ξεχωριστή υπο-
γραφή χρησιµοποιώντας τα λεπτεπίλεπτα µεταλλικά εργαλεία του δη-
µιουργού των νέτσκε.

Κάποια απ’ αυτά τα νέτσκε δεν έχουν όνοµα. Άλλα έχουν κολλη-
µένα επάνω τους κοµµατάκια χαρτί, όπου µε κόκκινο µελάνι είναι προ-
σεκτικά σηµειωµένοι µικροσκοπικοί αριθµοί.

Υπάρχει µεγάλος αριθµός από αρουραίους. Ίσως γιατί προσφέρουν
στον δηµιουργό την ευκαιρία να πλέξει όλες αυτές τις ελικοειδείς ου-
ρές τη µια γύρω απ’ την άλλη, γύρω από κουβάδες µε νερό, ψόφια ψά-
ρια, χιτώνες ζητιάνων, και στο τέλος να τυλίξει τα νυχοπόδαρα κάτω
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από τα σκαλίσµατα. ∆ιαπιστώνω ότι υπάρχουν επίσης και αρκετοί κυ-
νηγοί αρουραίων.

Ορισµένα νέτσκε αποτελούν σπουδή στη ροή της κίνησης: τα δά-
χτυλα αγγίζουν κατά µήκος την επιφάνεια ενός σκοινιού που ξετυλί-
γεται ή την επιφάνεια νερού που χύνεται. Σε άλλα αντιλαµβάνεται κα-
νείς µικρές στριµωγµένες κινήσεις που µπερδεύουν το άγγιγµα: ένα κο-
ρίτσι µέσα σε ξύλινη µπανιέρα, µια σπείρα από κελύφη οστράκων. Ορι-
σµένα διαπιστώνει έκπληκτος ότι επιτυγχάνουν και τα δύο: ένας δρά-
κος µε περίτεχνες πτυχώσεις ακουµπάει σ’ έναν γυµνό βράχο. Τα δά-
χτυλα ψηλαφούν την απαλή και λεία σαν πέτρα επιφάνεια από φίλντισι,
ώσπου αναπάντεχα συναντούν το συµπαγές του δράκου.

Είναι πάντοτε ασύµµετρα, σκέφτοµαι µε ευχαρίστηση. Όπως οι αγα-
πηµένες µου γιαπωνέζικες κούπες για τσάι: δεν µπορείς από ένα τµή-
µα τους να αντιληφθείς το όλον.

Όταν επιστρέφω στο Λονδίνο, βάζω ένα απ’ αυτά τα νέτσκε στην τσέ-
πη και το κουβαλάω µαζί µου για µια µέρα. Κουβαλάω δεν είναι και η
πιο κατάλληλη λέξη για κάποιον που έχει ένα νέτσκε στην τσέπη. Ακού-
γεται λες και απαιτείται τροµερή αποφασιστικότητα. Το νέτσκε είναι τόσο
ελαφρύ και µικρό που ανακατεύεται και σχεδόν εξαφανίζεται ανάµεσα
στα κλειδιά και τα κέρµατα. Απλώς το ξεχνάς ότι βρίσκεται εκεί. Το συ-
γκεκριµένο αναπαριστούσε ένα πολύ γινωµένο µούσµουλο και ήταν φτιαγ-
µένο από ξύλο καστανιάς κατά τα τέλη του 18ου αιώνα στο Έντο, όπως
λεγόταν παλιά το Τόκυο. Καµιά φορά, το φθινόπωρο στην Ιαπωνία, βλέ-
πει κανείς µουσµουλιές: είναι απίστευτα ευχάριστο το θέαµα ενός κλα-
ριού που κρέµεται πάνω απ’ τον τοίχο κάποιου ναού ή που ξεπετάγεται
πάνω από κάποιον ιδιωτικό κήπο για να πέσει µέσα σ’ έναν δρόµο γεµάτο
µηχανήµατα αυτόµατης πώλησης. Το δικό µου µούσµουλο είναι τόσο µε-
στό που είναι σχεδόν έτοιµο να λιώσει. Θαρρεί κανείς ότι τα τρία φύλ-
λα που έχει στην κορυφή θα πέσουν αν τα τρίψει µε τα δάχτυλά του. Ο
καρπός δεν είναι οµοιόµορφος: απ’ τη µια µεριά δείχνει πιο ώριµος. Στο
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κάτω µέρος, µπορεί κανείς να ψηλαφίσει τις δύο τρύπες –η µια πιο µε-
γάλη, η άλλη µικρότερη– απ’ όπου πέρναγε το µεταξωτό κορδόνι που
επέτρεπε στο νέτσκε να λειτουργήσει ως πόρπη σε µικρή τσάντα. Προ-
σπαθώ να φανταστώ τον ιδιοκτήτη του µούσµουλου. Κατασκευάστηκε
πολύ πριν από το άνοιγµα της Ιαπωνίας προς το ξένο εµπόριο τη δεκαετία
του 1850 κι έτσι έχει φτιαχτεί για τα γιαπωνέζικα γούστα. Ίσως προορι-
ζόταν για κάποιον έµπορο ή άνθρωπο των γραµµάτων. Αυτό το νέτσκε
έχει µια γαλήνη και µια εσωστρέφεια, αλλά µε κάνει να χαµογελώ. Η κα-
τασκευή ενός αντικειµένου, που προορίζεται να αντέχει στο βάρος, από
ένα τόσο σκληρό κι ωστόσο τόσο µαλακό στην αφή υλικό αποτελεί ένα
κρυµµένο, αλλά συγχρόνως αρκετά πετυχηµένο παιχνίδι της αφής.

Φυλάω το µούσµουλο στην τσέπη του σακακιού µου και πηγαίνω
σε µια συνάντηση σ’ ένα µουσείο για µια έρευνα που υποτίθεται ότι
κάνω και ύστερα στο εργαστήριό µου και µετά στη Βιβλιοθήκη του
Λονδίνου. Ανά διαστήµατα στριφογυρίζω αυτό το πράγµα ανάµεσα στα
δάχτυλά µου.

Συνειδητοποιώ πόσο πολύ µε ενδιαφέρει να µάθω πώς κατάφερε να
επιβιώσει αυτό το σκληρό και ταυτόχρονα τόσο µαλακό και τόσο εύ-
κολο να χαθεί αντικείµενο. Πρέπει να βρω έναν τρόπο να ξεδιαλύνω την
ιστορία του. Η κατοχή αυτού του νέτσκε –το γεγονός ότι τα κληρονό-
µησα όλα– σηµαίνει ότι µου παραδόθηκε µια ευθύνη απέναντί τους και
απέναντι στους ανθρώπους που τα είχαν προηγουµένως. Νιώθω ασά-
φεια και κάποια σύγχυση ως προς το πού µπορεί να εκτείνονται τα όρια
αυτής της ευθύνης.

Τον κορµό αυτής της διαδροµής τον γνωρίζω από τον Ίγκι. Ξέρω ότι
τα νέτσκε αγοράστηκαν στο Παρίσι τη δεκαετία του 1870 από έναν ξά-
δερφο του προπάππου µου που τον έλεγαν Σαρλ Εφρούσι. Ξέρω ότι τα
χάρισε ως δώρο γάµου στον προπάππου µου Βίκτορ Εφρούσι στη Βιέν-
νη στο γύρισµα του αιώνα. Ξέρω πολύ καλά την ιστορία της Άννας, της
υπηρέτριας της προγιαγιάς µου. Και ξέρω ότι στο Τόκυο έφτασαν µε τον
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Ίγκι και ότι, φυσικά, ήταν µέρος της ζωής του µε τον Τζίρο.
Παρίσι, Βιέννη, Τόκυο, Λονδίνο.
Η ιστορία του µούσµουλου ξεκινάει εκεί όπου φτιάχτηκε, στο Έντο,

το παλιό Τόκυο πριν τα «µαύρα πλοία» του Αµερικανού αρχιπλοίαρ-
χου Πέρυ οδηγήσουν στο άνοιγµα του εµπορίου της Ιαπωνίας µε τον υπό-
λοιπο κόσµο το 1859. Ωστόσο, η πρώτη του µεγάλη στάση ήταν το γρα-
φείο του Σαρλ στο Παρίσι. Ήταν ένα δωµάτιο στο Μέγαρο Εφρούσι που
έβλεπε στη Ρυ ντε Μονσώ.

Αρχίζω καλά. Είµαι ικανοποιηµένος γιατί έχω έναν άµεσο προφορι-
κό σύνδεσµο µε τον Σαρλ. Η γιαγιά µου η Ελίζαµπεθ, το ένα από τα
τέσσερα αδέρφια, συνάντησε τον Σαρλ στο Σαλέ Εφρούσι στο Μέγκεν,
στις παρυφές της λίµνης Λουκέρνης. Το «σαλέ», ένα εξαώροφο, έντονα
ανάγλυφο κτίσµα από λιθοδοµή που στην κορυφή του είχε µικρούς µε-
γαλοπρεπείς πυργίσκους, ήταν ένα σπίτι εκπληκτικής ασχήµιας. Είχε
χτιστεί στις αρχές τις δεκαετίας του 1880 από τον µεγάλο αδερφό του
Σαρλ, τον Ζυλ, και τη γυναίκα του τη Φανύ ως τόπος διαφυγής από τη
«φρικτή καταπίεση του Παρισιού». Ήταν τεράστιο, αρκετά µεγάλο για
να χωράει όλη τη «φυλή των Εφρούσι» από το Παρίσι και τη Βιέννη,
καθώς και τα διάφορα ξαδέρφια από το Βερολίνο.

Στο σαλέ υπήρχαν ατελείωτα µικρά µονοπάτια µε βλάστηση που έτρι-
ζε κάτω από τα πόδια· είχαν γύρω-γύρω µια περιποιηµένη ανθοστοιχία
από πυξάρια –κατά τον αγγλικό τρόπο–, παρτέρια γεµάτα στρώµατα
από λουλούδια και ένας τροµερός κηπουρός έδιωχνε τα παιδιά αν ήθε-
λαν να παίξουν εκεί γύρω. Το χαλίκι δεν ξεστράτιζε επ’ ουδενί σ’ αυ-
τόν τον αυστηρό ελβετικό κήπο. Ο κήπος έφτανε ως τη λίµνη, όπου υπήρ-
χαν µια µικρή προβλήτα και ένα λεµβοστάσιο, και περισσότερες ευκαιρίες
για αταξίες. Ο Ζυλ, ο Σαρλ και ο µεσαίος τους αδερφός ο Ιγκνάς ήταν
Ρώσοι υπήκοοι και η ρωσική αυτοκρατορική σηµαία κυµάτιζε από τη στέ-
γη του λεµβοστασίου. Ήταν ατελείωτα τα καλοκαίρια που ο χρόνος κυ-
λούσε µε βραδύτητα στο σαλέ. Η γιαγιά µου ήταν η αναµενόµενη κλη-
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ρονόµος των αφάνταστα πλούσιων και άκληρων θείων, του Ζυλ και της
Φανύ. Η γιαγιά µου θυµόταν έναν µεγάλο πίνακα που υπήρχε στην τρα-
πεζαρία και ο οποίος απεικόνιζε ιτιές πλάι σ’ ένα µικρό ποτάµι. Θυµόταν
επίσης ότι το υπηρετικό προσωπικό ήταν µόνον άντρες και πως ακό-
µη κι ο µάγειρας ήταν άντρας, γεγονός που το έβρισκε πολύ πιο συ-
ναρπαστικό απ’ ό,τι συνέβαινε στο σπίτι της οικογένειάς της στη Βιέν-
νη, όπου, ανάµεσα σε όλες τις καµαριέρες και τις µαγείρισσες, υπήρ-
χαν µόνον ο γερο-Γιόζεφ ο µπάτλερ, ο πορτιέρης που της έκλεινε το µάτι
όταν άνοιγε τις πύλες προς τη Ρίνγκστρασε, και οι ιπποκόµοι. Προφανώς
ήταν λιγότερο πιθανό να σπάσουν τις πορσελάνες οι άντρες υπηρέτες.
Και υπήρχε πορσελάνη σε κάθε επιφάνεια –θυµάται– σ’ αυτό το σαλέ
απ’ όπου τα παιδιά απουσίαζαν.

Ο Σαρλ ήταν µεσήλικας, αλλά έµοιαζε γέρος σε σύγκριση µε τα απεί-
ρως πιο θελκτικά αδέρφια του. Η Ελίζαµπεθ θυµόταν µόνο την ωραία
γενειάδα του κι ένα εξαιρετικά λεπτεπίλεπτο ρολόι που το έβγαζε απ’
την τσέπη του γιλέκου του. Και ότι, κατά πώς συνήθιζαν οι ηλικιωµέ-
νοι συγγενείς, της είχε δώσει ένα χρυσό νόµισµα.

Θυµόταν όµως επίσης, πολύ καθαρά και πολύ παραστατικά, ότι ο
Σαρλ είχε σκύψει και για χάδι είχε ανακατώσει τα µαλλιά της αδερφής
της. Η αδερφή της η Γκίζελα –πιο µικρή και πολύ, µα πολύ πιο όµορ-
φη– τύχαινε πάντοτε ανάλογης προσοχής. Για τον Σαρλ ήταν η µικρή
του τσιγγάνα, η bohémienne του, όπως την αποκαλούσε.

Κι αυτές είναι οι προφορικές αφηγήσεις που µε συνέδεαν µε τον
Σαρλ. Όλα αυτά είναι ιστορία, κι ωστόσο, όταν τα καταγράφω, δεν έχω
τέτοια αίσθηση.

Κι εκείνα που υπάρχουν για να συνεχίσει κανείς –ο αριθµός των υπη-
ρετών και η ελαφρώς χιλιοειπωµένη ιστορία µε το νόµισµα που δίνεται
ως δώρο– µοιάζουν να βρίσκονται κρατηµένα σε ένα µελαγχολικό ηµί-
φως, αν και η λεπτοµέρεια µε τη ρώσικη σηµαία µού αρέσει. Ξέρω ότι
η οικογένειά µου ήταν Εβραίοι –φυσικά– και ξέρω ότι ήταν εντυπωσιακά
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πλούσιοι, όµως στ’ αλήθεια δεν θέλω να µπλεχτώ σε µια νοσταλγική εξι-
στόρηση οικογενειακών αναµνήσεων, γράφοντας µια αφήγηση πάνω στην
απώλεια, γεµάτη θρήνο για το Mitteleuropa*. Και σίγουρα δεν θέλω να
µετατρέψω τον Ίγκι σε κάποιον γηραιό θείο που κάθεται στο γραφείο
του, µια µορφή σαν τον Ουτς του Μπρους Τσάτουιν, και µου παραδί-
δει την οικογενειακή ιστορία, λέγοντάς µου: Εµπρός, µε προσοχή.

Μια τέτοια ιστορία θα µπορούσε να γραφτεί µόνη της, πιστεύω. Ορι-
σµένα µελαγχολικά ανέκδοτα καλά συνταιριασµένα, φυσικά κάτι ακό-
µα για το Όριαν Εξπρές, ολίγη περιδιάβαση στην Πράγα ή σε κάποιο
άλλο µέρος ανάλογης… φωτογένειας, µερικά στιγµιότυπα από το Γκουγκλ
για τις χοροεσπερίδες στην Μπελ Επόκ. Το αποτέλεσµα θα ήταν νο-
σταλγικό. Και λίγο.

Και δεν έχω δικαίωµα στη νοσταλγία για τα χαµένα πλούτη και την
αίγλη περασµένων αιώνων. Και δεν µε ενδιαφέρει το λίγο. Θέλω να ξέρω
τη σχέση που είχε αυτό το αντικείµενο που τώρα παίζω ανάµεσα στα
δάχτυλά µου –σκληρό, παραπλανητικό και γιαπωνέζικο– µε τα µέρη στα
οποία έχει υπάρξει. Θέλω να καταφέρω να φτάσω το χερούλι της πόρ-
τας και να το γυρίσω και να τη νιώσω να ανοίγει. Θέλω να περπατήσω
σε κάθε δωµάτιο όπου έζησε αυτό το αντικείµενο, να νιώσω τον όγκο
κάθε χώρου, θέλω να ξέρω τι πίνακες κρέµονταν στους τοίχους, πώς έπε-
φτε το φως από τα παράθυρα. Και θέλω να ξέρω από ποια χέρια έχει
περάσει και πώς ένιωθαν γι’ αυτό, τι σκέφτονταν γι’ αυτό – αν σκέ-
φτονταν κάτι γι’ αυτό. Θέλω να ξέρω πού έχει υπάρξει µάρτυρας.

Η µελαγχολία, νοµίζω, είναι ένα είδος προεπιλεγµένης αοριστίας, µια
ρήτρα προκειµένου να ξεγλιστρήσει κανείς, µια ασφυκτική έλλειψη επι-
κέντρωσης. Και αυτό το νέτσκε είναι µια µικρή και αµείλικτη έκρηξη
ακρίβειας. Του αξίζει ως αντάλλαγµα το ίδιο είδος ακρίβειας.

Όλα αυτά έχουν σηµασία γιατί η δουλειά µου είναι να φτιάχνω πράγ-

* Η Κεντρική Ευρώπη.
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µατα. Το πώς κανείς πιάνει τα αντικείµενα, πώς τα χρησιµοποιεί και σε
ποιον τα παραδίδει δεν αποτελούν ήσσονος ενδιαφέροντος ερωτήµα-
τα για µένα. Είναι το κατ’ εξοχήν ερώτηµά µου. Έχω φτιάξει πολλές,
πολλές χιλιάδες δοχεία. Είµαι πολύ κακός στο να θυµάµαι ονόµατα, ψελ-
λίζω και αυτοσχεδιάζω. Όµως στα δοχεία είµαι καλός. Θυµάµαι το βά-
ρος και την ισορροπία του καθενός, πώς λειτουργεί η επιφάνεια σε σχέ-
ση µε τον όγκο του. Αναγνωρίζω πώς ένα χείλος δηµιουργεί ή χάνει την
έντασή του. Μπορώ να νιώσω αν φτιάχτηκε βιαστικά ή µε προσήλωση.
Αν αποπνέει ζεστασιά.

Μπορώ να καταλάβω πώς αλληλεπιδρά µε τα γύρω αντικείµενα. Πώς
εκτοπίζει ένα µικρό µέρος του κόσµου που το περιβάλλει.

Μπορώ επίσης να ανακαλέσω στη µνήµη αν κάποιο µε προσκάλε-
σε να το ακουµπήσω µε ολόκληρο το χέρι ή µόνο µε τα δάχτυλα ή αν
επρόκειτο για αντικείµενο που σε διώχνει. ∆εν λέω ότι το να πιάνει κα-
νείς κάτι είναι καλύτερο απ’ το να µην το πιάνει. Υπάρχουν ορισµένα
πράγµατα σε τούτο τον κόσµο που είναι για να τα κοιτά κανείς από από-
σταση και όχι να τα πασπατεύει. Και, ως κεραµίστας, το βρίσκω λίγο
παράξενο όταν άνθρωποι που έχουν κεραµικά µού µιλούν γι’ αυτά σαν
να είναι ζωντανά: δεν είµαι σίγουρος ότι µπορώ να αντεπεξέλθω στη σκέ-
ψη της µετέπειτα ζωής των πραγµάτων που έχω φτιάξει. Ωστόσο, ορι-
σµένα αντικείµενα φαίνεται ότι διατηρούν τον αρχικό παλµό τους.

Αυτός ο παλµός µε κεντρίζει. Υπάρχει το διστακτικό κράτηµα της
αναπνοής: ν’ αγγίξω ή να µην αγγίξω· παράξενη στιγµή. Αν αποφασί-
σω να πιάσω αυτή τη µικρή λευκή κούπα που έχει ένα και µοναδικό ξε-
φλούδισµα κοντά στο χερούλι, θα διαδραµατίσει άραγε κάποιο ρόλο στη
ζωή µου; Ως απλό αντικείµενο, η κούπα αυτή, που είναι περισσότερο
στο χρώµα του φιλντισιού παρά λευκή, υπερβολικά µικρή για τον πρωι-
νό καφέ και όχι ιδιαιτέρως συµµετρική, θα µπορούσε να αποτελέσει κοµ-
µάτι των πραγµάτων που έχω αγγίξει στη ζωή µου. Θα µπορούσε να υπο-
πέσει στο πεδίο της αφήγησης της προσωπικής ιστορίας: στην αισθη-
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σιακή, σπειροειδή συνύφανση των πραγµάτων µε τις αναµνήσεις· πράγ-
µα προτιµότερο και πιο προσφιλές. Ή θα µπορούσα να το κάνω στην
άκρη. Ή να το δώσω παραπέρα.

Το πώς τα αντικείµενα περνούν από χέρι σε χέρι έχει αποκλειστι-
κά να κάνει µε την προσωπική αφήγηση. Σου το δίνω αυτό επειδή σε
αγαπώ. Ή επειδή κι εµένα µου το έδωσαν. Επειδή το αγόρασα από ένα
πολύ ιδιαίτερο µέρος. Επειδή εσύ θα το νοιαστείς. Επειδή θα περιπλέξει
τη ζωή σου. Επειδή σε κάποιον άλλον θα γεννήσει φθόνο. ∆εν υπάρ-
χει απλή ιστορία που να µπορεί να ειπωθεί για όλες αυτές τις κληρο-
νοµιές. Τι είναι αυτό που διατηρείται στη µνήµη και τι αυτό που λη-
σµονιέται; Μπορεί να υπάρξουν αλυσιδωτές συσκοτίσεις της µνήµης,
απάλειψη των προηγούµενων κατόχων, όπως επίσης και αργή συσσώ-
ρευση ιστοριών. Τι ήταν αυτό που µου κληροδοτήθηκε µε όλα αυτά τα
µικρά γιαπωνέζικα αντικείµενα;

Συνειδητοποιώ ότι ζω υπερβολικά πολύ καιρό µε την υπόθεση των
νέτσκε. Είτε θα συνεχίσω την ανεκδοτολογική αφήγηση για το υπόλοι-
πο της ζωής µου –η αλλόκοτη κληρονοµιά από έναν αγαπηµένο ηλικιωµένο
συγγενή– είτε θα βγω έξω και θα ανακαλύψω τη σηµασία αυτής της αφή-
γησης. Κάποιο βράδυ, κατά τη διάρκεια ενός δείπνου, διηγούµαι σε έναν
ακαδηµαϊκό κύκλο όσα γνωρίζω για την ιστορία και νιώθω ελαφρά αη-
διασµένος µε το πόσο στρογγυλεµένα ακούγονται όλα. Με ακούω να τους
διασκεδάζω και η ιστορία αντανακλάται στις αντιδράσεις τους. ∆εν εί-
ναι απλώς ότι αµβλύνεται· γίνεται πιο λίγη. Πρέπει να βάλω τα πράγ-
µατα στη θέση τους τώρα, αλλιώς η ιστορία θα εξαφανιστεί.

Το ότι έχω πολλή δουλειά δεν αποτελεί δικαιολογία. Μόλις ολο-
κληρώθηκε µια έκθεση µε πορσελάνες µου σ’ ένα µουσείο και µπορώ
να καθυστερήσω µια παραγγελία από έναν συλλέκτη, αν το χειριστώ
σωστά. Ύστερα από διαπραγµατεύσεις µε τη γυναίκα µου, αποδε-
σµεύτηκα από τις υποχρεώσεις που είχα σηµειωµένες στο ηµερολόγιό
µου. Τρεις ή τέσσερις µήνες πρέπει να µε φτάνουν. Πράγµα που µου
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δίνει το χρονικό περιθώριο να πάω πίσω στο Τόκυο για να δω τον Τζί-
ρο και να επισκεφτώ το Παρίσι και τη Βιέννη.

Καθώς η γιαγιά µου και ο θείος µου ο Ίγκι είναι πια πεθαµένοι, πρέ-
πει να ζητήσω τη βοήθεια του πατέρα µου. Είναι ογδόντα χρονών, η κα-
λοσύνη προσωποποιηµένη, και είπε ότι θα ψάξει να µου βρει διάφορα
αντικείµενα της οικογένειας που θα µου δώσουν κάποιες πληροφορίες
ως υπόβαθρο. ∆είχνει κατευχαριστηµένος που ένας από τους τέσσερις
γιους του δείχνει ενδιαφέρον. ∆εν βρήκα πολλά, µε προειδοποιεί. Κα-
ταφτάνει στο εργαστήριό µου µ’ ένα κουτί µε κλειδαριά ασφαλείας που
µέσα έχει καµιά σαρανταριά φωτογραφίες. Κουβαλάει ακόµη δύο λε-
πτούς µπλε φακέλους µε γράµµατα, στους οποίους έχει κολλήσει επε-
ξηγηµατικά χαρτάκια, τα περισσότερα µε ευανάγνωστα γράµµατα, ένα
οικογενειακό δέντρο µε σχόλια που σηµείωσε η γιαγιά µου κάπου µέσα
στη δεκαετία του 1970, το βιβλιάριο µέλους της Λέσχης της Βιέννης του
1935 και, σε µια τσάντα του σούπερ µάρκετ, µια στοίβα µυθιστορήµα-
τα του Τόµας Μαν µε αφιερώσεις. Τα απλώνουµε στο µακρύ τραπέζι
στο γραφείο µου που βρίσκεται στο τέρµα της σκάλας, κάτω από το
δωµάτιο όπου έχω τον φούρνο για να ψήνω τα κεραµικά µου. Τώρα εί-
σαι εσύ ο φύλακας του οικογενειακού αρχείου, µου λέει, και εγώ κοι-
τάζω τον σωρό και δεν είµαι σίγουρος αν όλα αυτά έχουν τόση πλάκα.

Τον ρωτάω, κάπως απελπισµένα, αν υπάρχει άλλο υλικό. Το ίδιο από-
γευµα ψάχνει και πάλι στο µικρό του διαµέρισµα, στο συγκρότηµα πο-
λυκατοικιών για συνταξιούχους κληρικούς όπου ζει. Μου τηλεφωνεί για
να µου πει ότι βρήκε άλλον ένα τόµο του Τόµας Μαν. Η διαδροµή προ-
βλέπεται πιο περίπλοκη απ’ όσο υπολόγιζα.

Παρ’ όλα αυτά, δεν γίνεται να ξεκινήσω µε παράπονο. Γνωρίζω πολύ
λίγα ουσιαστικά πράγµατα για τον Σαρλ, τον πρώτο συλλέκτη των νέ-
τσκε, όµως βρήκα πού έµενε στο Παρίσι. Βάζω ένα νέτσκε στην τσέ-
πη και ξεκινάω.
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Μέρος πρώτο

ΠΑΡΙΣΙ 1871–1899
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LE WEST END

Μια ηλιόλουστη µέρα του Απρίλη ξεκίνησα για να βρω τον Σαρλ. Η Ρυ
ντε Μονσώ είναι ένας µακρύς δρόµος του Παρισιού ο οποίος κόβεται
στα δύο από τη µεγάλη λεωφόρο Μαλζέρµπ που ξεχύνεται προς τη λε-
ωφόρο Περέρ. Είναι ένας λόφος γεµάτος σπίτια από πέτρα που χρύ-
σιζε. Μια σειρά αρχοντικά που φλερτάρουν διακριτικά µε τη νεοκλα-
σική αισθητική και το καθένα απ’ αυτά είναι σαν µικρό φλωρεντινό πα-
λάτι µε βαριά πλακόστρωση µε έντονο ανάγλυφο στα ισόγεια και µια
ποικιλία από προτοµές, Καρυάτιδες και γύψινα. Ο αριθµός 81 της Ρυ
ντε Μονσώ, το Μέγαρο Εφρούσι, απ’ όπου ξεκινούν τη διαδροµή τους
τα νέτσκε µου, βρίσκεται κοντά στην κορυφή του λόφου. Προσπερνώ
τα κεντρικά του Κριστιάν Λακρουά και ύστερα, δίπλα ακριβώς, να το.
Τώρα στεγάζει τα γραφεία µιας ασφαλιστικής εταιρείας υγείας, γεγο-
νός µάλλον αποκαρδιωτικό.

Είναι πανέµορφο. Όταν ήµουν µικρό αγόρι συνήθιζα να σχεδιάζω
κτήρια σαν κι αυτό και περνούσα ολόκληρα απογεύµατα δουλεύοντας
προσεκτικά µε το µελάνι προκειµένου να αποτυπώσω την ένταση των
σκιών στα παράθυρα και τις κολόνες. Υπάρχει µια µουσικότητα σ’ αυ-
τές τις προσόψεις. Παίρνεις στοιχεία κλασικά και προσπαθείς να τους
δώσεις ρυθµικότητα: τέσσερις παραστάδες κορινθιακού ρυθµού που
υψώνονται ώστε να δίνουν ρυθµό στην πρόσοψη, τέσσερις λίθινες λή-
κυθοι τεραστίων διαστάσεων στο στηθαίο, πέντε όροφοι ύψος, οκτώ πα-
ράθυρα πλάτος. Το δάπεδο στο επίπεδο του δρόµου είναι φτιαγµένο
από ογκόλιθους που έχουν υποστεί επεξεργασία ώστε να φαίνονται πα-
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λιοί. Πηγαινοέρχοµαι µια δυο φορές κατά µήκος του κτηρίου και την
τρίτη προσέχω ότι, ενσωµατωµένο στις µεταλλικές γρίλιες των παρα-
θύρων που βλέπουν στον δρόµο, υπάρχει το διπλό, πλάτη µε πλάτη,
«Ε» της οικογένειας Εφρούσι, που οι ουρές του γράµµατος πιάνουν
και λίγο από τον χώρο του οβάλ τµήµατος. Μόλις που διακρίνεται. Προ-
σπαθώ ν’ αντιληφθώ αυτή την ακεραιότητα και τι σηµαίνει για την αυ-
τοπεποίθηση της οικογένειας. Τρυπώνω στον διάδροµο της εισόδου και
βρίσκοµαι σ’ ένα αίθριο κι από κει, µέσα από µια αψίδα, σ’ ένα συ-
γκρότηµα από κόκκινο τούβλο που στέγαζε τους στάβλους και από πάνω
τα δωµάτια των υπηρετών. Ένα ευχάριστο ντιµινουέντο στα υλικά και
τη σύστασή τους.

Ένα παιδί φέρνει παραγγελίες από τη Σπίντυ-γκόου Πίτσα στους
ασφαλιστές. Η πόρτα της εισόδου είναι ανοιχτή. Μπαίνω στον προθά-
λαµο: η σκάλα σκαρφαλώνει ψηλά σαν τολύπη καπνού. Μαύρο ατσά-
λι και χρυσή περίτεχνη διακόσµηση εκτείνονται µέχρι την κορυφή, όπου
υπάρχει ένας φεγγίτης. Σ’ έναν βαθύ σηκό µια µαρµάρινη λήκυθος, στο
δάπεδο τετράγωνα µαρµάρινα πλακάκια άσπρα και µαύρα. Στελέχη της
εταιρείας κατεβαίνουν τις σκάλες και τα τακούνια τους ηχούν σκληρά
πάνω στο µάρµαρο. Αµήχανος, σπεύδω να βγω έξω. Από πού να πιά-
σω να εξηγώ αυτή τη βλακώδη αναζήτηση; Στέκοµαι στον δρόµο, πα-
ρατηρώ το σπίτι και βγάζω φωτογραφίες, ενώ Παριζιάνοι, ζητώντας συγ-
γνώµη, κάνουν ελιγµούς για να µην πέσουν πάνω µου. Η παρατήρηση
σπιτιών είναι τέχνη. Πρέπει κανείς να αναπτύξει έναν τρόπο ώστε να
µπορεί να διακρίνει πώς στέκεται το κτήριο µέσα στο φυσικό ή το οικι-
στικό περιβάλλον του. Πρέπει να ανακαλύψει πόσο χώρο καταλαµβά-
νει στον κόσµο, πόσο µεγάλο µέρος του κόσµου εκτοπίζει. Ο αριθµός 81,
για παράδειγµα, χάνεται µε µαεστρία ανάµεσα στα γειτονικά σπίτια: υπάρ-
χουν κάποια πιο επιβλητικά, κάποια πιο λιτά, αλλά ελάχιστα σπίτια εί-
ναι περισσότερο διακριτικά.

Κοιτάζω προς τα παράθυρα του δευτέρου ορόφου όπου ο Σαρλ είχε
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τα διαµερίσµατά του. Κάποια έβλεπαν προς τον δρόµο και το απένα-
ντι σπίτι, ένα κτίσµα µε πιο έντονα στοιχεία κλασικής αρχιτεκτονικής,
και άλλα προς το αίθριο, πάνω από σκεπές φορτωµένες ληκύθους, αε-
τώµατα και καµινάδες. Είχε έναν προθάλαµο, δύο καθιστικά –το ένα το
έκανε γραφείο–, µία τραπεζαρία, δύο κρεβατοκάµαρες και µια «petite*».
Προσπαθώ να φανταστώ πώς ήταν: τα διαµερίσµατά του πρέπει να γει-
τόνευαν στον ίδιο όροφο µε του πιο µεγάλου αδερφού του, του Ιγκνάς·
ο µεγαλύτερος αδερφός, ο Ζυλ, και η χήρα µητέρα τους, η Μίνα, στον
κάτω όροφο, µε τα ψηλά ταβάνια, τα µεγαλόπρεπα παράθυρα και τα µπαλ-
κόνια, στα οποία τώρα, αυτό το απριλιάτικο πρωινό, φύτρωναν κάτι, µάλ-
λον ισχνά, κόκκινα γεράνια σε πλαστικές γλάστρες. Σύµφωνα µε τα δη-
µοτικά αρχεία, το αίθριο του σπιτιού είχε ένα γυάλινο στέγαστρο, το οποίο
έχει προ πολλού αφαιρεθεί. Επίσης, στους στάβλους –που τώρα έχουν
µετατραπεί σε µια κατοικία σκέτο κοµψοτέχνηµα– υπήρχαν πέντε άλο-
γα και τρεις άµαξες. Αναρωτιέµαι αν αυτός ήταν ο ενδεδειγµένος αριθ-
µός αλόγων για µια τέτοια µεγάλη και κοσµική οικογένεια που ήθελε να
κάνει τη σωστή εντύπωση.

Παρόλο που το σπίτι είναι τεράστιο, τα τρία αδέρφια πρέπει να συ-
ναντιόνταν κάθε µέρα σ’ αυτές τις χρυσόµαυρες στριφογυριστές σκά-
λες ή να άκουγαν ο ένας τον άλλον, έτσι όπως θα αντηχούσε ο θόρυ-
βος από τις ετοιµασίες της άµαξας στο αίθριο µέσα από το γυάλινο στέ-
γαστρο. Ή να συναντούσαν φίλους που περνούσαν έξω απ’ την πόρτα
τους ενώ κατευθύνονταν σε κάποιο από τα επάνω διαµερίσµατα. Ταυ-
τόχρονα, θα πρέπει να είχαν αναπτύξει κι έναν τρόπο ώστε να µην βλέ-
πει ο ένας τον άλλον, να µην ακούει ο ένας τον άλλον. Αν κρίνω απ’ τα
δικά µου αδέρφια, νοµίζω ότι θέλει κάποια προσπάθεια να µένει κανείς
τόσο κοντά µε την οικογένειά του. Πρέπει να τα πήγαιναν καλά. Ίσως
δεν είχαν κι άλλη επιλογή. Τελικά, στο Παρίσι είχα µπόλικη δουλειά.

* Μικρή.
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Το Μέγαρο Εφρούσι ήταν µεν σπίτι της οικογένειας, ήταν όµως και
το αρχηγείο στο Παρίσι µιας ανερχόµενης οικογένειας. Αντίστοιχα, το
τεράστιο Παλέ Εφρούσι στη Ρίνγκστρασε αντιπροσώπευε το αρχηγείο
της οικογένειας στη Βιέννη. Τα δύο κτήρια, του Παρισιού και της Βιέν-
νης, µοιράζονται εξίσου µια αίσθηση δράµατος: της δηµόσιας εικόνας
στον κόσµο. Χτίστηκαν και τα δύο το 1871 σε καινούργιες και µοντέρνες
περιοχές: η Ρυ ντε Μονσώ και η Ρίνγκστρασε ήταν τόσο νεοσύστατες
που ακόµη ήταν µισοτελειωµένες, γεµάτες σκόρπια υλικά, θορυβώδεις
και σκονισµένες οικοδοµές. Υπήρχαν χώροι που ακόµη ανακάλυπταν τον
εαυτό τους, ανταγωνιστικά προς τα παλιότερα τµήµατα της πόλης µε
τους πιο στενούς δρόµους και µ’ έναν εριστικό τυχοδιωκτισµό.

Αν αυτό το συγκεκριµένο σπίτι σ’ αυτό το συγκεκριµένο οικιστικό
τοπίο δείχνει κάπως σαν σκηνικό θεάτρου, είναι επειδή πρόκειται για
εσκεµµένη παρουσίαση. Τα σπίτια αυτά στο Παρίσι και τη Βιέννη ήταν
µέρος ενός οικογενειακού σχεδίου: η οικογένεια Εφρούσι «το πήγαινε
αλά Ρότσιλντ». Όπως η οικογένεια Ρότσιλντ είχε στείλει στις αρχές του
19ου αιώνα τους γιους και τις κόρες της µακριά από τη Φρανκφούρτη
για να αποικίσουν τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, έτσι και ο Αβραάµ της
δικής µου οικογένειας, ο Σαρλ Γιόαχιµ Εφρούσι, συνέλαβε και οργάνωσε
την επέκταση από την Οδησσό κατά τη δεκαετία του 1850. Πραγµατι-
κός πατριάρχης, είχε από τον πρώτο του γάµο δύο γιους, τον Ιγκνάς και
τον Λεόν. Στη συνέχεια, όταν ξαναπαντρεύτηκε στα πενήντα του, συ-
νέχισε να κάνει παιδιά: δύο ακόµη γιους, τον Μισέλ και τον Μωρίς, και
δύο κόρες, την Τερέζ και τη Μαρί. Και τα έξι παιδιά θα εξελίσσονταν
σε κεφαλαιούχους ή θα παντρεύονταν πρόσωπο αντίστοιχης εβραϊκής
δυναστείας.

Η Οδησσός ήταν µια πόλη µέσα στη «Ζώνη Εγκατάστασης», την πε-
ριοχή στα δυτικά σύνορα της αυτοκρατορικής Ρωσίας στην οποία επι-
τρεπόταν να ζουν οι Εβραίοι. Ήταν περιβόητη για τις ραβινικές σχολές
και τις συναγωγές της, πλούσια από λογοτεχνία και µουσική και πόλος
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έλξης για τους εξαθλιωµένους Εβραίους από τις µικρές εβραϊκές κοι-
νότητες, τα στετλ, της Γαλικίας*. Ήταν επίσης µια πόλη στην οποία ο
αριθµός των Εβραίων, των Ελλήνων και των Ρώσων διπλασιαζόταν κάθε
δεκαετία, µια πολύγλωσση πόλη γεµάτη κερδοσκοπία και εµπόρους και
αποβάθρες γεµάτες κατασκόπους και ίντριγκες, µια πόλη διψασµένη. Ο
Σαρλ Γιόαχιµ Εφρούσι είχε µετατρέψει µια µικρή εταιρεία εµπορίας σι-
τηρών σε τεράστια επιχείρηση µονοπωλώντας την αγορά σίτου. Αγόραζε
το σιτάρι από τους µεσάζοντες, που το µετέφεραν µε κάρα πάνω στους
αυλακωµένους δρόµους από τα πλούσια µαύρα εδάφη του ουκρανικού
σιτοβολώνα, του µεγαλύτερου στον κόσµο, στο λιµάνι της Οδησσού. Εκεί,
φύλαγε το σιτάρι στις αποθήκες του για να το εξαγάγει στη συνέχεια στην
απέναντι πλευρά της Μαύρης Θάλασσας, κατά µήκος του ∆ούναβη, στην
άλλη άκρη της Μεσογείου.

Γύρω στα 1860 η οικογένεια είχε γίνει ο µεγαλύτερος εξαγωγέας σί-
του στον κόσµο. Στο Παρίσι, ο Τζέιµς ντε Ρότσιλντ ήταν γνωστός ως ο
Roi des Juifs, ο βασιλιάς των Εβραίων. Οι Εφρούσι ήταν les Rois du Blé,
οι βασιλιάδες του σιταριού. Ήταν Εβραίοι που είχαν το δικό τους οικό-
σηµο: έναν κώνο καλαµποκιού και ένα εραλδικό πλοίο µε τρία κατάρ-
τια και όλα τα πανιά ανοιχτά. Το µότο τους, «Quod honestum», ξεδι-
πλώνεται κάτω από το πλοίο: Είµαστε πέραν πάσης µοµφής. Μπορεί-
τε να µας έχετε εµπιστοσύνη.

Το σχέδιο ήταν, µε βάση αυτό το δίκτυο των επαφών και των κε-
φαλαίων, να πραγµατοποιηθούν τεράστια έργα υποδοµής: γέφυρες
κατά µήκος του ∆ούναβη, σιδηρόδροµοι κατά µήκος της Ρωσίας και
της Γαλλίας, ντόκοι, κανάλια. Η Εφρούσι & Σία, από εξαιρετικά επι-
τυχηµένη εµπορική φίρµα, θα µετατρεπόταν σε διεθνή χρηµατοοικο-

* Γαλικία: Περιοχή που σήµερα είναι µοιρασµένη µεταξύ Πολωνίας και Ουκρανίας. Υπήρ-

ξε επί µακρόν µια περιοχή «στο ενδιάµεσο», ένα πέρασµα κι ένα σταυροδρόµι πολι-

τισµών ανάµεσα στην Αυτοκρατορία των Αψβούργων και τη Ρωσική Αυτοκρατορία.
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νοµικό οίκο. Θα γινόταν τράπεζα. Και κάθε συµφωνία παροχής διευ-
κολύνσεων σε κάποια κυβέρνηση, κάθε συναλλαγή µε κάποιον υπό πτώ-
χευση αρχιδούκα, κάθε πελάτης που θα βρισκόταν να έχει σοβαρή οι-
κονοµική δέσµευση απέναντι στην οικογένεια θα ήταν ένα βήµα µπρο-
στά για την απόκτηση ακόµη µεγαλύτερου κύρους, ένα βήµα πιο µα-
κριά απ’ αυτά τα γεµάτα σιτάρι βαγόνια που κατέφταναν τρίζοντας
από την Ουκρανία.

Το 1857 οι δύο µεγαλύτεροι γιοι έφυγαν µε τις οικογένειές τους από
την Οδησσό και εγκαταστάθηκαν στη Βιέννη, πρωτεύουσα της άτακτα
εξαπλούµενης Αυτοκρατορίας των Αψβούργων. Αγόρασαν ένα τεράστιο
σπίτι στο κέντρο της πόλης, το οποίο επί δέκα χρόνια υπήρξε εστία για
έναν εναλλασσόµενο πληθυσµό από παππούδες, παιδιά κι εγγόνια, κα-
θώς η οικογένεια µετακινούνταν διαρκώς µεταξύ των δύο πόλεων. Στον
έναν από τους γιους, στον προ-προπάππου µου Ιγκνάς, είχε ανατεθεί
η διαχείριση των επιχειρήσεων της οικογένειας Εφρούσι στην Αυστρο-
ουγγρική Αυτοκρατορία έχοντας ως βάση τη Βιέννη. Σειρά είχε το Πα-
ρίσι: στον Λεόν, τον µεγαλύτερο γιο, ανατέθηκε η εγκατάσταση της οι-
κογένειας και το στήσιµο της επιχείρησης.

Στέκοµαι έξω απ’ την απόµερη κατοικία του Λεόν που ήταν χτισµέ-
νη πάνω σ’ έναν µελί λόφο στο 8ο διαµέρισµα. Ακουµπισµένος στο απέ-
ναντι σπίτι, σκέφτοµαι εκείνο το τροµακτικά ζεστό καλοκαίρι του 1871
που έφτασαν από τη Βιέννη σ’ αυτή τη νεόδµητη, χρυσαφένια έπαυλη.
Η πόλη προσπαθούσε ακόµη να επουλώσει τα τραύµατά της. Η πολιορκία
του πρωσικού στρατού είχε λήξει µονάχα λίγους µήνες πριν µε την ήττα
της Γαλλίας και την ανακήρυξη της Γερµανικής Αυτοκρατορίας στην Αί-
θουσα των Κατόπτρων στις Βερσαλλίες. Η σταθερότητα της νεοσύστατης
Τρίτης ∆ηµοκρατίας ήταν επισφαλής, µε βιαιοπραγίες στους δρόµους
από τους υποστηρικτές της Κοµµούνας και φραξιονισµό στους κόλπους
της κυβέρνησης.
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Το δικό τους σπίτι είχε ολοκληρωθεί, όµως όλα τα γειτονικά κτήρια
ήταν υπό κατασκευή. Οι σοβατζήδες είχαν φύγει µόλις, οι επιχρυσωτές,
στριµωγµένοι πάνω στα κοντά σκαλοπάτια, λούστραραν τα διακοσµη-
τικά της κουπαστής. Έπιπλα, πίνακες, κιβώτια µε πιατικά µεταφέρο-
νται προσεκτικά επάνω, στα διαµερίσµατά τους. Υπάρχει θόρυβος µέσα
έξω, καθώς τα παράθυρα, που κοιτούν όλα προς τον δρόµο, είναι ανοι-
χτά. Ο Λεόν υποφέρει από κάποια καρδιακή πάθηση. Και η οικογένεια
κάνει ένα φρικτό ξεκίνηµα σ’ αυτόν τον όµορφο δρόµο. Η Μπετύ, το µι-
κρότερο από τα τέσσερα παιδιά του Λεόν και της Μίνας, παντρεµένη
µ’ έναν νεαρό Εβραίο τραπεζίτη αδιαµφισβήτητης καταλληλότητας, πε-
θαίνει λίγες εβδοµάδες αφότου γέννησε ένα κοριτσάκι, τη Φανύ. Πρέ-
πει να χτίσουν έναν οικογενειακό τάφο στο εβραϊκό τµήµα του κοιµη-
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τηρίου της Μονµάρτρης, την πόλη την οποία έχουν προσφάτως οικειο-
ποιηθεί. Είναι γοτθικού ρυθµού, αρκετά µεγάλος για όλο το σόι και απο-
τελεί σαφή δήλωση ότι δεν πρόκειται να φύγουν ό,τι και να συµβεί. Τε-
λικά τον βρίσκω. Οι πόρτες δεν υπάρχουν πια και πάνω του υπάρχει ένα
στρώµα από φθινοπωρινά φύλλα καστανιάς.

Ο λόφος αυτός ήταν το ιδανικό σηµείο για την εγκατάσταση της οι-
κογένειας Εφρούσι. Όπως η Ρίνγκστρασε στη Βιέννη, όπου ζει η άλλη
µισή οικογένεια, αποκαλούνταν καυστικά Τσίονστράσε –δρόµος της
Σιών–, έτσι και για τη ζωή στη Ρυ ντε Μονσώ το εβραϊκό χρήµα απο-
τελούσε νευραλγική συνιστώσα. Η περιοχή είχε αναπτυχθεί τη δεκαετία
του 1860 από τους αδερφούς Ισαάκ και Εµίλ Περέρ, δύο Σεφαραδί-
τες που έκαναν περιουσία ως µεγαλοεπενδυτές, κατασκευάζοντας σι-
δηροδρόµους, και µεγαλοϊδιοκτήτες ακινήτων, χτίζοντας κολοσσιαία συ-
γκροτήµατα ξενοδοχείων και καταστηµάτων. Απέκτησαν την πεδιάδα
ντε Μονσώ, µια µεγάλη περιοχή δίχως ιδιαίτερο ενδιαφέρον που αρχι-
κά βρισκόταν έξω απ’ τα όρια της πόλης, και άρχισαν να κατασκευά-
ζουν σπίτια για την ολοένα αναπτυσσόµενη οικονοµική και εµπορική ελίτ,
ένα τοπίο κατάλληλο για τις εβραϊκές οικογένειες που είχαν µόλις φτά-
σει απ’ τη Ρωσία και την Ανατολική Μεσόγειο. Οι δρόµοι αυτοί µετα-
τράπηκαν σε κανονική αποικία, ένα σύµπλεγµα από γάµους, υποχρε-
ώσεις και αλληλοσυµπαράσταση λόγω θρησκείας.

Οι Περέρ αναδιαµόρφωσαν το ήδη υπάρχον, από τον 18ο αιώνα, πάρ-
κο ώστε να βελτιώσουν τη θέα των νέων κατοικιών που χτίζονταν γύρω
απ’ αυτό. Στο πάρκο τοποθετήθηκαν καινούργιες πύλες από ατσάλι µε
επίχρυσα εµβλήµατα των δραστηριοτήτων των Περέρ. Υπήρξε µια από-
πειρα η περιοχή γύρω από το πάρκο Μονσώ να ονοµαστεί West End.
«Αν σας ρωτήσουν πού οδηγεί η λεωφόρος Μαλζέρµπ» έγραφε ένας δη-
µοσιογράφος της εποχής, «απαντήστε µε τόλµη: στο West End… Θα
µπορούσε να έχει γαλλικό όνοµα, αλλά αυτό θα το έκανε πολύ κοινό.
Η αγγλική ονοµασία ήταν µακράν πιο µοντέρνα». Σύµφωνα µ’ έναν δη-
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κτικό δηµοσιογράφο, σ’ αυτό το πάρκο µπορούσε κανείς να παρακο-
λουθήσει «τις µεγάλες κυρίες του αριστοκρατικού προαστίου… τις γυ-
ναικείες “εικονογραφήσεις” της “la Haute Finance*” και “la Haute Co-
lonie Israelite**” να κάνουν τον περίπατό τους». Το πάρκο είχε ελικοειδή
µονοπάτια και παρτέρια µε λουλούδια κατά το νέο αγγλικό στιλ, στα οποία
υπήρχαν πολύχρωµες µονοετείς ποικιλίες που έπρεπε να ανανεώνονται
διαρκώς, σε αντίθεση µε τα γκρίζα, συµβατικά και κουρεµένα παρτέρια
στον κήπο του Κεραµεικού.

Φεύγοντας απ’ το Μέγαρο Εφρούσι και καθώς κατηφορίζω τον λόφο
µε το βήµα του απόλυτα αργόσχολου, ακόµη πιο αργό απ’ ό,τι συνήθως,
πηγαίνοντας πότε απ’ τη µια µεριά του δρόµου και πότε απ’ την άλλη
ώστε να παρατηρώ τις κορνίζες των παραθύρων, συνειδητοποιώ ότι πολ-
λά από τα σπίτια που προσπερνώ έχουν εντυπωµένη µέσα τους κάποια
ιστορία εκ νέου ανακάλυψης. Σχεδόν όλοι όσοι τα έχτισαν είχαν ξεκινήσει
από κάπου αλλού.

∆έκα σπίτια πιο κάτω από το σπιτικό των Εφρούσι, στον αριθµό 61,
βρίσκεται το σπίτι του Αβραάµ Καµοντό, στο 63 µένει ο αδερφός του,
Νισίµ, και στην απέναντι πλευρά του δρόµου, στον αριθµό 60, η αδερ-
φή τους Ρεβέκκα. Οι Καµοντό, Εβραίοι µεγαλοεπιχειρηµατίες όπως και
οι Εφρούσι, είχαν έρθει στο Παρίσι από την Κωνσταντινούπολη µέσω Βε-
νετίας. Ο τραπεζίτης Ανρί Σερνουσκί, πλουτοκράτης υποστηρικτής της
Παρισινής Κοµµούνας, είχε έρθει στο Παρίσι από την Ιταλία και ζούσε
µε τους γιαπωνέζικους θησαυρούς του στην άκρη του πάρκου, αποµα-
κρυσµένα αλλά µε µεγαλοπρέπεια. Στον αριθµό 55 είναι το Μέγαρο Κα-
τωί, που ανήκει σε µια οικογένεια Εβραίων τραπεζιτών από την Αίγυπτο.
Στο 43 βρίσκεται το παλάτι του Αντόλφ ντε Ρότσιλντ, που το απέκτη-
σε από την Ευγενία Περέρ και το ξανάχτισε προσθέτοντας ένα δωµά-

* Οι ισχυροί χρηµατοοικονοµικοί κύκλοι.

** Η υψηλή ισραηλίτικη παροικία.
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τιο µε γυάλινη οροφή ως εκθεσιακό χώρο για τη συλλογή του µε έργα
αναγεννησιακής τέχνης.

Ωστόσο, τίποτα δεν συγκρίνεται µε το µέγαρο που έχτισε ο µεγιστάνας
της σοκολάτας Εµίλ-Ζυστίν Μενιέ. Ήταν ένα κτήριο τόσο θαυµαστά υπερ-
βολικό, τόσο εκλεκτικό στο συνονθύλευµα των διακοσµητικών στοιχεί-
ων που το στόλιζαν σαν γιρλάντες σκαρφαλώνοντας τους ψηλούς τοί-
χους, που η περιγραφή του Ζολά ότι επρόκειτο για «πληθωρικό µπα-
στάρδεµα των στιλ» µάλλον παραµένει ορθή. Στο σκοτεινό µυθιστόρηµά
του La curée, που έγραψε το 1872, ο Σακάρ, ένας άρπαγας Εβραίος, µε-
γιστάνας ακινήτων, ζει στη Ρυ ντε Μονσώ. Και το νιώθει κανείς πώς ήταν
ο δρόµος όταν µετακόµισε εδώ η οικογένεια: ένας δρόµος Εβραίων, ένας
δρόµος γεµάτος ανθρώπους που επιδεικνύονται µέσα από τα ατελείωτα
χρυσαφένια σπίτια τους. Μονσώ στην παρισινή αργκό σηµαίνει nouveau
riche, νεόπλουτος.

Αυτός είναι ο κόσµος στον οποίο πρωτοεγκαταστάθηκαν τα νέτσκε
µου. Σε τούτο τον δρόµο που κατηφορίζει τον λόφο νιώθω το παιχνίδι
µεταξύ διακριτικότητας και χλιδής, ένα είδος ανάσας κάπου µεταξύ αο-
ρατότητας και ορατότητας.

Ο Σαρλ Εφρούσι ήταν είκοσι ενός όταν ήρθε να ζήσει εδώ. Εκείνη την
εποχή στο Παρίσι φυτεύονταν δέντρα και φαρδιά πεζοδρόµια έπαιρναν
τη θέση των στενών περασµάτων που υπήρχαν για τους πεζούς στην πα-
λιά πόλη. Για δεκαπέντε χρόνια, κάτω από την επίβλεψη του πολιτικού
µηχανικού βαρόνου Οσµάν, η πόλη συνεχώς γκρεµιζόταν και χτιζόταν εκ
νέου. Ισοπέδωσε µεσαιωνικούς δρόµους και δηµιούργησε καινούργια πάρ-
κα και λεωφόρους. Ανοιχτοί χώροι µε ορίζοντα δηµιουργήθηκαν µε εξαι-
ρετική ταχύτητα.

Αν θέλετε µια γεύση από εκείνη τη στιγµή, µια γεύση από τη σκόνη
που σαρώνει τα πεζοδρόµια των λεωφόρων που µόλις έχουν πλακοστρωθεί
και περνά επάνω από τις γέφυρες, ρίξτε µια µατιά στους δύο πίνακες
του Γκυστάβ Καγεµπότ. Ο Καγεµπότ, λίγους µήνες µεγαλύτερος απ’ τον
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Σαρλ, έµενε πολύ κοντά στην οικογένεια Εφρούσι σ’ ένα άλλο µέγαρο.
Στο έργο του «Le pont de l’Europe1» βλέπουµε έναν καλοντυµένο νε-
αρό άντρα, µε γκρι πανωφόρι και µαύρο ψηλό καπέλο, ίσως τον ίδιο τον
καλλιτέχνη, να περπατάει στη γέφυρα κατά µήκος του ευρύχωρου πε-
ζοδροµίου. Βρίσκεται δυο βήµατα µπροστά από µια νέα γυναίκα µε σο-
βαρό φόρεµα µε βολάν και οµπρέλα. Ο ήλιος έχει βγει. Φαίνεται η εκτυ-
φλωτική λάµψη της πρόσφατα τοποθετηµένης πέτρας. Από δίπλα τους
περνάει ένα σκυλί. Ένας εργάτης ακουµπάει πάνω στη γέφυρα. Μοι-
άζει σαν το ξεκίνηµα του κόσµου: µια λιτανεία από τέλειες κινήσεις και
σκιές. Όλοι, ακόµη και ο σκύλος, ξέρουν τι κάνουν.

Οι δρόµοι του Παρισιού αναδίδουν µια ηρεµία: λείες προσόψεις από
πέτρα, ρυθµικές λεπτοµέρειες στα µπαλκόνια και φρεσκοφυτεµένες φλα-
µουριές παρουσιάζονται στο έργο του «Jeune homme à sa fenêtre2», που
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εκτέθηκε στη ∆εύτερη Έκθεση των Ιµπρεσιονιστών το 1876. Στον πίνα-
κα αυτό ο αδερφός του Καγεµπότ στέκεται µπροστά στο ανοιχτό παρά-
θυρο, στο διαµέρισµα της οικογένειας που βλέπει τη διασταύρωση της Ρυ
ντε Μονσώ µε τους γειτονικούς δρόµους. Έχει τα χέρια στις τσέπες, εί-
ναι καλοντυµένος και γεµάτος αυτοπεποίθηση, µε τη ζωή να βρίσκεται όλη
µπροστά του, ενώ πίσω του υπάρχει µια πολυθρόνα ντυµένη µε φέλπα.

Τα πάντα είναι πιθανά.
Κάπως έτσι θα µπορούσε να ήταν ο νεαρός Σαρλ. Γεννήθηκε στην Οδησ-

σό και τα πρώτα δέκα χρόνια της ζωής του τα πέρασε σ’ ένα παλέ µε κί-
τρινο στούκο, το οποίο βρισκόταν στην άκρη µιας σκονισµένης πλατείας
που τη στόλιζαν καστανιές. Αν σκαρφαλώσει στις σοφίτες του σπιτιού,
µπορεί να δει τη θάλασσα και τα κατάρτια των πλοίων που είναι αγκυ-
ροβοληµένα στο λιµάνι. Ο παππούς του έχει καταλάβει έναν ολόκληρο
όροφο και όλο τον χώρο. Η τράπεζα βρίσκεται δίπλα. Είναι αδύνατον να
βγει περίπατο δίχως κάποιος να σταµατήσει τον παππού, τον πατέρα ή
τους θείους του για να ζητήσει κάποια πληροφορία, µια χάρη, ένα κόπεκ*,
κάτι. Μαθαίνει, δίχως να το γνωρίζει, ότι το να κυκλοφορεί δηµοσίως ση-
µαίνει µια σειρά από συναπαντήµατα, µα και τρόπους ν’ αποφεύγει αν-
θρώπους, µαθαίνει πώς να δίνει χρήµατα σε ζητιάνους και γυρολόγους,
πώς να χαιρετά ορισµένους γνωστούς δίχως ωστόσο να σταµατάει.

Ύστερα ο Σαρλ µετακοµίζει στη Βιέννη, όπου ζει για την επόµενη δε-
καετία µε τους γονείς, τα αδέρφια, τον θείο του Ιγκνάς, την ψυχρή σαν
πάγο θεία του Έµιλι και τα τρία του ξαδέρφια: τον Στέφαν (υπερόπτης),
την Άννα (πικρόχολη) και τον µικρό Βίκτορ. Κάθε πρωί έρχεται ένας δά-
σκαλος. Μαθαίνουν γλώσσες: λατινικά, ελληνικά, γερµανικά και αγγλι-
κά. Στο σπίτι πρέπει πάντοτε να µιλούν γαλλικά, µεταξύ τους επιτρέ-
πεται να χρησιµοποιούν και τα ρωσικά, όµως δεν πρέπει να τους πιά-
σουν να µιλούν γίντις που τα είχαν µάθει παίζοντας από δω κι από κει
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στα διάφορα σπίτια στην Οδησσό. Όλα αυτά τα ξαδέρφια µπορούσαν
να ξεκινήσουν µια πρόταση σε µια γλώσσα και να την τελειώσουν σε µια
άλλη. Αυτές τις γλώσσες τις χρειάζονται, καθώς η οικογένεια ταξιδεύει
στην Οδησσό, την Αγία Πετρούπολη, το Βερολίνο και τη Φρανκφούρ-
τη, το Παρίσι. Τις χρειάζονται επίσης γιατί αποτελούν ταξικό δείκτη. Με
τις γλώσσες µπορείς να κινηθείς από τη µια κοινωνική κατάσταση στην
άλλη. Με τις γλώσσες παντού είναι σπίτι σου.

Πάνε να δούνε το έργο του Μπρέγκελ «Κυνηγοί στο χιόνι», στο οποίο,
σαν µπαλώµατα πάνω στη λευκή απ’ το χιόνι ράχη του βουνού, απεικο-
νίζονται σκυλιά την ώρα του κυνηγιού. Στο µουσείο Αλµπερτίνα ανοίγουν
τις προθήκες µε τα σχέδια, τις υδατογραφίες του Ντύρερ µε τον τρεµάµενο
λαγό ή µε το απλωµένο φτερό ενός πουλιού χαραγµένο επάνω σε πέτρα.
Μαθαίνουν ιππασία στο πάρκο αναψυχής Πράτερ. Τα αγόρια διδάσκονται
ξιφασκία και όλα τα ξαδέρφια κάνουν µαθήµατα χορού. Όλα τους χο-
ρεύουν καλά. Στα δεκαοκτώ του, το οικογενειακό παρατσούκλι του Σαρλ
είναι «le Polonais», ο Πολωνός, το αγόρι που χορεύει βαλς.

Στη Βιέννη, τα µεγαλύτερα αγόρια, Ζυλ, Ιγκνάς και Στέφαν, τα πη-
γαίνουν στα γραφεία της Σότενµπαστάι που ξεκινά από τη Ρίνγκστρα-
σε. Είναι ένα απαγορευµένο κτήριο. Είναι το µέρος απ’ όπου οι Εφρού-
σι διευθύνουν τις επιχειρήσεις τους. Λένε στα αγόρια να κάτσουν ήσυ-
χα, ενόσω συζητιούνται οι φορτωτικές του σιταριού και διερευνάται το
ποσοστό των αποθεµάτων. Νέες δυνατότητες ανοίγονται µε το πετρέ-
λαιο στο Μπακού και τον χρυσό κοντά στη λίµνη Βαϊκάλη. Οι υπάλληλοι
είναι στο τρέξιµο. Εκεί είναι που θα µυηθούν σε όλα όσα αύριο θα τους
ανήκουν, που θα διδαχθούν, µέσα από τις ατελείωτες στήλες των λογι-
στικών βιβλίων, τα πάντα για το κέρδος.

Την περίοδο εκείνη ο Σαρλ ζωγραφίζει τον Λαοκόοντα και τα φίδια
–το άγαλµα που είχε αγαπήσει στην Οδησσό– στον µικρό του ξάδερφο
Βίκτορ και φτιάχνει τα φίδια να τυλίγονται πάρα πολύ σφιχτά γύρω από
τους µυώδεις ώµους προκειµένου να εντυπωσιάσει το αγόρι. Του παίρ-
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νει πολύ χρόνο για να ζωγραφίσει καλά το κάθε φίδι. Σχεδιάζει ό,τι έχει
δει στο Αλµπερτίνα. Ζωγραφίζει τους υπηρέτες. Και µιλάει στους φίλους
των γονιών του για τους πίνακές τους. Είναι πάντοτε ευχάριστο κάποι-
ος νέος µε βαθιά γνώση του αντικειµένου να σχολιάζει τους πίνακές σου.

Και ύστερα, έρχεται επιτέλους η από καιρού σχεδιαζόµενη µετακό-
µιση στο Παρίσι. Ο Σαρλ είναι όµορφος και λεπτοκαµωµένος, µε περι-
ποιηµένο σκούρο γένι που παίρνει µια κοκκινωπή απόχρωση στο κα-
τάλληλο φως. Έχει τη µεγάλη και µυτερή µύτη της οικογένειας Εφρού-
σι και το ίδιο φαρδύ κούτελο που έχουν όλα τα ξαδέρφια. Τα µάτια του
είναι σκούρα και ζωηρά και ο ίδιος γοητευτικός. Τον βλέπει κανείς τόσο
καλοντυµένο, µε τη γραβάτα τόσο ωραία δεµένη, και ύστερα τον ακούει
να µιλάει: µιλάει το ίδιο καλά όσο καλά χορεύει.

Ο Σαρλ είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει.
Θέλω να πιστεύω ότι αυτό συµβαίνει επειδή ήταν ο νεότερος γιος και

ο τρίτος γιος και, όπως συµβαίνει σε όλες τις καλές παιδικές ιστορίες,
είναι πάντοτε ο τρίτος γιος εκείνος που τελικά φεύγει απ’ το σπίτι και
ξεκινάει για την περιπέτεια – καθαρή προβολή, καθώς είµαι ο τρίτος γιος.
Υποπτεύοµαι ωστόσο ότι η οικογένεια έχει επίγνωση πως αυτό το αγό-
ρι δεν είναι φτιαγµένο για τη ζωή του χρηµατιστηρίου. Οι θείοι του, Μι-
σέλ και Μωρίς, έχουν µετακοµίσει στο Παρίσι: ενδεχοµένως υπήρχαν αρ-
κετοί γιοι για τα γραφεία της Εφρούσι & Σία στον αριθµό 45 της Ρυ ντε
λ’ Αρκάντ, ώστε να µην τους λείψει αυτός ο ευχάριστος και µελετηρός
γιος που είχε τη συνήθεια να αποσύρεται όταν η κουβέντα ερχόταν στα
χρήµατα και το ταλέντο να ξεχνιέται µέσα στις συζητήσεις.

Ο Σαρλ έχει το καινούργιο του διαµέρισµα στο σπίτι της οικογένει-
ας, επίχρυσο, καθαρό και άδειο. Έχει ένα µέρος όπου µπορεί να επι-
στρέφει, ένα καινούργιο σπίτι σ’ έναν πρόσφατα πλακοστρωµένο λόφο
του Παρισιού. Ξέρει γλώσσες, έχει χρήµατα και έχει και χρόνο. Κι έτσι
ξεκινάει την περιπλάνηση. Ως καλοαναθρεµµένος νεαρός, ο Σαρλ πάει
νότια. Πάει στην Ιταλία.
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