Μέ ρος Πρώτο
III. Τo ευαίσθητο πέ πλο των οικογενειακών σχέ σεων

Η Αδυνατού λα και ά λλα βρέ φη

– Ω! θεέ μου, έ κανε η κυρί α Ντεπουά μό λις αντίκρισε το νεογέ ννητο, την επομέ νη της
Πρωτοχρονιά ς.
– Τι τρέ χει; πρό φερε πολύ αργά , σαν ναρκωμέ νη, φανερά εξαντλημέ νη από τη γέ ννα, η μητέ ρα
του με μισό κλειστα μά τια δοκιμά ζοντας χωρί ς επιτυχία να ανασηκωθεί στα μαξιλά ρια της.
Η μαί α έ κανε αυστηρό νό ημα στην κυρί α Ντεπουά , να προσέ ξει τι θα πει.
– ...Τί ποτε, ξεροκατά πιε εκεί νη, απλώς... να, δεν το φανταζό μουν ό τι θα γεννή σετε τό σο γρή γορα,
τον ά λλο μή να δεν το περιμέ νατε; εί πε και πλησί ασε πιο κοντά στη μαί α που προσπαθού σε να
ηρεμή σει το βρέ φος στην κού νια του.
– Ναι, θα την πού με Τζέ νη, ό πως τη μητέ ρα μου, απά ντησε η λεχώνα σαν να μην ά κουσε, ή σαν
να αγνό ησε, την παρατή ρηση της οικονό μου.
Την ί δια μέ ρα το ό νομα της γιαγιά ς έ δωσε τη θέ ση του σε ά λλο
– Τι κά νει η Σναπί ν μου; έ κανε ο Πολ το από γευμα παί ρνοντά ς την για λί γο στην αγκαλιά του. Η
Λό ρα εί χε αποκοιμηθεί δί πλα της κι ο Σνά πι έ παιζε ή συχα στο χαλί .
– Σαν αδύ νατη σε βλέ πω, μονολό γησε.
– Γιατρέ , εί πε η οικονό μος, η κυρί α δεν έ χει αρκετό γά λα, δυσκολεύ εται πολύ να θηλά σει. Η μαμή
εί πε ό τι θα πρέ πει σύ ντομα να βρεθεί μια λύ ση διαφορετικά έ σκυψε το κεφά λι της αφή νοντας
ατέ λειωτη τη φρά ση της.
Στα 1870, το λιγό τερο τρί α στα δέ κα βρέ φη πεθαί ναν μερικού ς μή νες, το πολύ , μετά τη γέ ννησή
τους. Τα παιδιά των φτωχό τερων τά ξεων, εν-νοεί ται, ό χι ό λα τα παιδιά . Η οικογέ νεια Μαρξ εί χε
παρά δοση σ’ αυτό . Ανά μεσα στα πέ ντε με δέ κα χρό νια της η Λό ρα εί δε τη μητέ ρα της να γεννά ει
και να χά νει τρί α παιδιά . Αυτή η θνησιμό τητα εξηγείται με διά φορους λό γους που η επιστή μη
τό τε δεν γνώριζε με επά ρκεια. Πολλέ ς γυναί κες, αδυνατισμέ νες από τις αρρώστιες ή από τις
συνεχεί ς γέ ννες, δεν κατά φερναν να θηλά σουν τα μικρά τους. Για να τα κρατή σουν στη ζωή εί χαν
δύ ο επιλογέ ς: εί τε να τα δώσουν σε μια τροφό εί τε να τους δώσουν αγελαδινό γά λα. Και οι δύ ο
επιλογέ ς έ βαζαν σε κί νδυνο το νεογνό . Τα μικρό βια θέ ριζαν, αφού στα περισσό τερα σπί τια δεν
τηρού νταν στοιχειώδεις κανό νες υγιεινή ς.
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Ο Πολ, ως γιατρό ς, γνωρί ζει αυτού ς τους κανό νες, φροντί ζει για τον αερισμό του σπιτιού , για την
καθαριό τητα, για τα πά ντα, σε συνεργασί α με την πά ντα πρό θυμη (αν και συχνά απλή ρωτη)
κυρί α Ντεπουά . Αλλά αυτό με το γά λα τον ξεπερνά ει. Λεφτά για τροφό δεν υπά ρχουν. Επιπλέ ον
στη σχολή έ χει ακού σει ό τι πολλοί θά νατοι οφεί λονται στο ό τι οι τροφοί , συνή θως αμά θητες
κοπέ λες από την επαρχί α, δεν προσέ χουν καθό λου την καθαριό τητα κ.λπ.
Η ανά γκη τον οδή γησε να προκρί νει τη λύ ση με το αγελαδινό γά λα. Στην Αγγλί α πολλοί
συνά δελφοί του συνιστού σαν αυτή τη λύ ση και οι αγγλικέ ς εφημερί δες ή ταν γεμά τες
διαφημί σεις για την καινού ργια επινό ηση: τα feeding bottles. Υπή ρχαν, βέ βαια, αρκετοί σοβαροί
γιατροί που τά σσονταν κατά των μπιμπερό (η πλειονό τητα των Γά λλων γιατρών) αλλά ο πολύ ς
κό σμος τους αντιμετώπιζε ως συντηρητικού ς. Εξά λλου οι προκλητικέ ς διαφημί σεις γι’ αυτά τα
μπουκά λια, που τους έ διναν διά φορα φανταχτερά ονό ματα ό πως «Πριγκί πισσα της Ουαλί ας»,
«Βικτωριανή μητέ ρα», «Αλεξά νδρα», «Ρό δινα μά γουλα» κ.ά ., έ πειθαν τον κοσμά κη περισσό τερο
από τις ιατρικέ ς συμβουλέ ς. Γενικά τον καιρό που γεννή θηκε η Σναπί ν επικρατού σε σύ γχυση
γύ ρω από το θέ μα. Σπανί ως έ βραζαν το γά λα. Η λέ ξη παστερί ωση δεν υπή ρχε ακό μα στα λεξικά .
Εξά λλου ο Πολ, απομακρυσμέ νος από τα ιατρικά θέ ματα εδώ και καιρό , πνιγμέ νος ως τον λαιμό
με τα πολιτικά , δεν παρακολουθού σε καθό λου τις ανατρεπτικέ ς για την εποχή εξελί ξεις.
Λί γες μέ ρες μετά τη γέ ννηση της κό ρης των Λαφά ργκ, εκεί στις αρχέ ς του Γενά ρη, ο πρί γκιπας
Πιeρ Μποναπά ρτ, συγγενή ς του Λουί Ναπολεό ν, δολοφονεί εν ψυχρώ, μέ σα στο ί διο του το σπί τι,
τον εικοσιδυά χρονο αντιβοναπαρτιστή δημοσιογρά φο Βικτό ρ Νουά ρ της La Marseillaise, της
μαχητική ς αντιπολιτευτική ς εφημερί δας του Ροσφό ρ με την οποί α συνεργαζό ταν ο Πολ. Δυο
μέ ρες μετά , τα Ηλύ σια Πεδί α, με επικεφαλή ς τον Μπλανκί , τη Λουίζ Μισέ λ, τον Ροσφό ρ και τον
Γκαμπετά πλημμυρί ζουν από εκατό χιλιά δες αγανακτισμέ νους ανθρώπους που συνοδεύ ουν τον
νεκρό ως την τελευταί α του κατοικί α στο Νεϊ γί , διαδηλώνοντας οργισμέ να κατά του Μικρού . Η
σύ ρραξη αποφεύ γεται την τελευταί α στιγμή καθώς οι διαδηλωτέ ς πολύ γρή γορα βρί σκονται
αντιμέ τωποι με ισχυρά κυβερνητικά στρατεύ ματα.

Εκ του φυσικού : Λουίζ Μισέ λ στις 12.01.1870

Πή ρα έ ναν ό ρκο σή μερα. Με ά κουσε πολύ ς κό σμος. Πά νω στον τά φο του Βικτό ρ. Δεν θα
ξεχά σω. Όσο το κεφά λαιο σκοτώνει, ό σο το κεφά λαιο κυβερνά ει τον κό σμο, εγώ θα έ χω
πά ντα πέ νθος. Για να θυμά μαι και να θυμί ζω τη βαρβαρό τητα: τα θύ ματα. Τα ανί σχυρα
παιδιά . Τις ανή μπορες γυναί κες. Όχι δεν θα ξεχά σω. Και δεν θα βγά λω τού τα τα πέ νθιμα
ρού χα μέ χρι τη μέ ρα που ο λαό ς θα μπορέ σει να σταθεί ελεύ θερος στα πό δια του.

Εκεί νο το ί διο βρά δυ της κηδεί ας ο Πολ, εξαντλημέ νος, γύ ρισε πολύ αργά σπί τι, κό ντευε να
ξημερώσει. Έτρεξε αμέ σως στη λεχώ και τη μικρή του. Καθώς έ πιανε προσεκτικά την κοιμισμέ νη

2

Σναπί ν στην αγκαλιά του, με την ά κρη του ματιού του αντιλή φθηκε στο φως του κεριού που
τρεμό σβηνε ό τι η Λό ρα δεν κοιμό ταν. Όμως η μικρή παραή ταν ελαφριά · ή ταν φανερό , δεν
έ παιρνε βά ρος. Ο Πολ ανησύ χησε αλλά δεν θέ λησε να θορυβή σει τη Λό ρα που τον κοί ταζε με
απλανέ ς βλέ μμα. Προσπά θησε να το ρί ξει στο αστεί ο
– Μωρέ τι Τζέ νη και τι Σναπί ν, εσέ να Maigriotte1 πρέ πει να σε φωνά ζουμε, ψιθύ ρισε
χαμογελώντας στην κό ρη του, αλλά η Λό ρα δί πλα του δεν αντέ δρασε παρά
– Δεν έ χω γά λα, Πολ, εί πε μό νο, με υπό κωφη φωνή , λες και μό λις έ βγαινε από παρατεταμέ νο
λή θαργο. Δεν έ χω γά λα πια...
Καμιά εικοσαριά μέ ρες μετά η κατά σταση δεν εί χε καλυτερέ ψει. Ο Σνά πι πό τε πό τε πλησί αζε την
αδελφού λα του και ά γγιζε με δέ ος τα μαλλιά της, τη μύ τη, τα δαχτυλά κια στα πό δια της, λες και
αισθανό ταν την εύ θραυστη κατά στασή της. Όταν εκεί νη έ βαζε τα κλά ματα, ενοχλημέ νη από τα
ά τσαλα χά δια του, ο Σνά πι μελετού σε τις αντιδρά σεις της μαντά μ Ντεπουά . Αν εκεί νη παρέ μενε
σοβαρή , έ βαζε κι αυτό ς τα κλά ματα, ά μα γελού σε με τα καμώματά του, έ σκαγε στα γέ λια κι
αυτό ς.
Ένα βρά δυ, εκεί στα τέ λη Γενά ρη, η εξαντλημέ νη Λό ρα έ δειξε στον Πολ μια σελί δα σ’ έ να φύ λλο
των λονδρέ ζικων Τimes. Η γκραβού ρα στην εφημερί δα έ δειχνε έ να μπιμπερό της γνωστή ς
μά ρκας Boots, με το γλυκερό ό νομα «Τhe little Cherub» μέ σα σ’ έ να πολύ χρωμο κουτί με ό λα τα
σύ νεργα. Το μακρύ λά στιχο με το κοκά λινο επιστό μιο στην ά κρη του και την καουτσουκέ νια
θηλή μπορού σε, ανά μεσα στα ά λλα «πλεονεκτή ματα» (έ γραφε η διαφή μιση) να το αφή σει κανεί ς
στο μωρό να θηλά ζει μό νο του... Στις οδηγί ες χρή σης αναγραφό ταν επί σης ως πρό σθετο
πλεονέ κτημα ό τι «δεν χρειά ζεται πλύ σιμο» κι ό τι «μπορεί να χρησιμοποιεί ται μέ χρι το μωρό να
πιει ό λο το γά λα του».
Ο Πολ παραξενεύ τηκε που η Λό ρα εί χε πά ρει τό σο γρή γορα την από φασή της. Δεν το συνή θιζε.
Ωστό σο συμφώνησε μαζί της χωρί ς δεύ τερη κουβέ ντα. Εξά λλου το έ νστικτό του, το φτωχό
ιατρικό του έ νστικτο με τη λειψή του πεί ρα, τον έ πειθε να συμφωνή σει με τον γιατρό που εί χε
διδαχτεί στην Αγγλί α, τον Aμερικανό Τό μας Τά νερ που στο σχετικά πρό σφατο βιβλί ο του για τις
παιδικέ ς αρρώστιες πρό τεινε ως εξαιρετική «λύ ση» για τα βρέ φη το British feeding bottle.
Έτσι και έ γινε. Το μπιμπερό αγορά στηκε και τρεις μή νες μετά , η Μaigriotte, η Αδυνατού λα,
ξεψύ χησε στα χέ ρια της κυρί ας Ντεπουά σφί γγοντας τα σκελετωμέ να χερά κια της γύ ρω από έ να
γυά λινο «Μικρό Aγγελού δι».
Στη διά ρκεια της σύ ντομης ζωή ς της Αδυνατού λας η Λό ρα παραιτή θηκε από κά θε προσπά θεια
να κά νει κά τι. Δεν μπορού σε να διαχειριστεί το εύ θραυστο κορμά κι που αντί να μεγαλώνει
αδυνά τιζε δί πλα της. Δεν μπορού σε ού τε να χαρεί ού τε να λυπηθεί με την κό ρη της. Όταν την
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Αδυνατού λα.
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έ παιρνε στην αγκαλιά της αισθανό ταν πολύ ά βολα ό πως ό ταν μικρή έ πρεπε να παί ξει με τις
κού κλες. (Δεν ή ξερε ποτέ τι να κά νει με μια κού κλα. Όταν ή ταν μικρή σιχαινό ταν τις κού κλες.)
Δεν ή ξερε τι ακριβώς να κά νει με έ να παιδί που δεν μπορού σε να το θηλά σει. Το feeding bottle
τή ς φαινό ταν πολύ μεγά λο για την Αδυνατού λα. Η μικρή έ πινε το ξέ νο γά λα αλλά το έ πινε
δύ σκολα. Συχνά το έ κανε εμετό . Όταν έ κανε εμετό έ πειτα από λί γο έ κανε εμετό και η Λό ρα. Όταν
η μικρή ανέ βαζε πυρετό σε λί γο ανέ βαζε πυρετό κι η Λό ρα, ή τουλά χιστον έ τσι έ νιωθε. Δεν το
έ λεγε σε κανέ ναν. Ντρεπό ταν.
Μερικέ ς φορέ ς, μό λις καταλά βαινε ό τι έ χει μεί νει μό νη στο σπί τι, ξέ σπαγε σε γοερά κλά ματα,
πέ ταγε βιβλί α δεξιά αριστερά , έ σκιζε εφημερί δες ή , πρά γμα που ή ταν μά λλον χειρό τερο, έ πεφτε
ακί νητη στο κρεβά τι, ί δια νεκρή . Όποτε έ κλαιγε η Λό ρα ο Σνά πι έ σπευδε μπουσουλώντας κοντά
της και την κοί ταζε με τα μεγά λα του μά τια ό λος απορί α. Μια δυο φορέ ς έ κλαψε κι ο Σνά πι μαζί
της. Τη δεύ τερη φορά τον πή ρε στην αγκαλιά της και για κά μποση ώρα έ κλαψαν μαζί , έ να σιγανό ,
θλιμμέ νο μουρμουρητό , έ να ά ναρθρο παρά πονο, ό πως χτυπημέ νης γά τας. Σταμά τησαν κι οι δύ ο
ό ταν η Αδυνατού λα ά ρχισε πά λι να κλαί ει.
Η χαρά της ζωή ς και οι Άλλοι

Εκεί νες τις μέ ρες που έ φυγε η κό ρη του, οι έ ντεκα τομεί ς της Διεθνού ς στο Παρί σι, με
πρωτοβουλί α και του Πολ, ενώθηκαν σε μια ενιαί α οργά νωση, τη Φεντερασιό ν της Διεθνού ς, μια
Ομοσπονδί α που επικυρώθηκε από μια δυναμική Γενική Συνέ λευση με πά νω από χί λιους
τριακό σιους σύ νεδρους. Ο Πολ κατά φερε να φέ ρει με το μέ ρος του τον συνδικαλιστή βιβλιοδέ τη
και συνιδρυτή της «Μαρμί τας» Εζέ ν Βαρλέ ν περιορί ζοντας έ τσι τη δύ ναμη των «ορθό δοξων»
προυντονιστών τύ που Τολέ ν που τά σσονταν γενικώς και αορί στως εναντί ον ό λων των
«συγκεντρωτικών μορφών» εργατική ς οργά νωσης.
Πρά γματι, η αυξανό μενη αυταρχικό τητα του Μποναπά ρτ επέ τρεπε στους εργά τες να
συνειδητοποιού ν σιγά σιγά ό τι οι δημοκρατικοί που εί χαν πρό σφατα εκλέ ξει ξεχνού σαν γρή γορα
τις προεκλογικέ ς τους υποσχέ σεις· ξέ σπασαν πολλέ ς απεργί ες εκεί νο τον καιρό . Πά ρα πολλέ ς.
Στη διά ρκειά τους, πολύ συνειδητοποιημέ νοι εργά τες, απογοητευμέ νοι και από τη μετριοπαθή
στά ση των προυντονιστών, στρά φηκαν στη Διεθνή . Μέ σα στον Απρί λη, εκτό ς από το Παρί σι,
συγκροτή θηκαν ά λλες τρεις ομοσπονδί ες της Διεθνού ς: στη Λιό ν, τη Μασσαλί α και τη Ρουέ ν
(στην τελευταί α συμμετεί χαν οι εργά τες που γνώρισε ο Πολ στη «Μαρμί τα», ο ψηλό ς Κλοντ και
ο λιγομί λητος Ραού λ). Ο Πολ εί δε για πρώτη φορά την πολιτική δουλειά του να αποφέ ρει
καρπού ς. Έγραψε ενθουσιώδη γρά μματα στον πεθερό του και στον Στρατηγό : ο επό μενος
στό χος ή ταν να ενωθού ν ό λες οι τοπικέ ς ομοσπονδί ες σε μια ισχυρή πανεθνική Φεντερασιό ν της
Διεθνού ς στη Γαλλί α!
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Ο Πολ έ τρεχε με τη Διεθνή και τις ά λλες πολιτικέ ς δουλειέ ς απ’ το πρωί ως το βρά δυ. Αυτό ή ταν
και μια πειστική αφορμή για να βρί σκεται ό λη μέ ρα μακριά απ’ το σπί τι και να αποφεύ γει το
πρό βλημα με την ψυχολογική αναστά τωση της γυναί κας του. Γι’ αυτό και ού τε έ γραψε πολλά
ά ρθρα αυτή την περί οδο: περιορί στηκε στις τακτικέ ς συνεργασί ες με τις εφημερί δες που τις
έ γραφε επιτό που. Δεν πολυά ντεχε τα ταραγμέ να νεύ ρα της Λό ρα. Όπως εί χε εξομολογηθεί
κά ποιο βρά δυ στους φί λους του Ζακλά ρ και Φλουρά νς που, εξαιτί ας του φανερού εκνευρισμού
της, ακό μα μια φορά υποχρεώθηκαν να φύ γουν ά ρον ά ρον από το σπί τι: «Τι να κά νω, δεν μπορώ
να τα βά ζω ό λα μαζί στο μυαλό μου».
Αυτό το κυνικό «ό λα μαζί », που απλά σή μαινε ό τι η πολιτική δουλειά δεν του επέ τρεπε να
διαχειριστεί την κατά σταση στο σπί τι του, χρειά ζεται κά πως να εξηγηθεί . Ό,τι κι αν έ κανε ως
τό τε ο Πολ στη ζωή του, αυτό πά ντα «ανταλλασσό ταν» με κά ποια «αμοιβή », μια μικρή από λαυση,
μια μικρή χαρά . Χαιρό ταν τη ζωή σε ό ,τι κι αν έ κανε, κι αν κά τι που έ κανε δεν του πρό σφερε αυτή
τη βαθύ τερη ικανοποί ηση, το παρατού σε. Όλες οι επιλογέ ς του καθορί ζονταν κυρί ως από αυτό
το πολύ εγωιστικό κριτή ριο του joie de vivre, οτιδή ποτε ά λλο, οποιαδή ποτε ά λλη φιλοδοξί α,
επιθυμί α, κέ ρδος, ή ταν δευτερεύ ον γι’ αυτό ν. Ακό μα και την Ιατρική , για παρά δειγμα: την εί χε
επιλέ ξει μό νο και μό νο επειδή εκεί νο τον καιρό ή ταν η πιο «επαναστατική » σχολή στο Παρί σι,
επειδή εκεί μαζεύ ονταν οι πιο «πολιτικοποιημέ νοι» φοιτητέ ς. Έτσι αντιλαμβανό ταν την
«ανταμοιβή » του για τις πολλέ ς ανιαρέ ς ώρες παρακολού θησης (η από μακρη προσδοκί α ό τι, ως
γιατρό ς, κά ποτε θα μπορεί να θεραπεύ ει τον φτωχό κοσμο, του πρό σφερε μικρό τερη
ικανοποί ηση).
Άλλο παρά δειγμα: η αναφερθεί σα ανά γκη του να γρά φει, να γρά φει συνέ χεια. Η ανομολό γητη
ηδονή , κά θε φορά που μέ σα από έ να ά ρθρο, με τα επιχειρή ματά του, την ανά λυσή του, την
επί θεσή του, έβαζε τα πράγματα στη θέση τους, μπορεί κανεί ς βά σιμα να υποθέ σει ό τι ενδό μυχα
έ φτανε κά ποτε να ξεπερνά ει σε «ανταλλακτική αξί α» ακό μα και την πολιτική σκοπιμό τητα του
γραπτού του! Με δυο λό για, η σχεδό ν επικού ρεια φιλοσοφί α του Πολ συνοψιζό ταν σ’ αυτό που
συχνά επαναλά μβανε στον εγκά ρδιο φί λο του Τριντό ν: «...ά μα δεν εισπρά ττεις ικανοποί ηση, ά μα
δεν απολαμβά νεις καθετί που κά νεις, τι να την κά νεις τη ζωή , Γκιστά β! Προτιμό τερο να
πεθά νεις!»
Γενικώς τα εί χε καταφέ ρει μια χαρά στη ζωή του με αυτέ ς τις ιδιό τυπες «συναλλαγέ ς», χωρί ς
ό μως να έ χει συνειδητοποιή σει ό τι σε δύ σκολες καταστά σεις, ιδιαί τερα ό ταν εμπλέ κονταν οικεί α
πρό σωπα, η στά ση του αναπό - φευκτα μπορού σε να ερμηνευτεί ως έ να εί δος συναισθηματική ς
φιλαργυρί ας: η εμμονή του να εισπρά ξει ασφαλή ικανοποί ηση από την ό ποια σχέ ση του με τους
ά λλους, δεν του επέ τρεπε να διακρί νει την πραγματική δυνατό - τητά τους να του παραχωρή σουν
την «αμοιβή » που ενδό μυχα προσδοκού σε.
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Κά πως έ τσι, η διαταραγμέ νη κατά σταση της Λό ρα, ή δη από τη γέ ννηση του Σνά πι, τον έ φερε
αντιμέ τωπο με συνθή κες ό που αυτή η «συναλλαγή » γινό ταν κά θε μέ ρα και πιο δύ σκολη, αν δεν
αποκλειό ταν κιό λας. Αγαπού σε τη Λό ρα και τα παιδιά του. Αλλά η βαθμιαί α μετατό πιση σε μια
κατά σταση ό που και η πιο ισχνή από λαυση της ζωή ς, ας πού με το φαγητό , φτώχαινε σχεδό ν εξ
ορισμού , αφού πρωταγωνιστού σε ο αργό ς πό νος των παιδιών και η βουβή αδυναμί α της μά νας,
τον ξεπερνού σε. Δεν ή ξερε πώς να «συναλλαγεί » με την αδυναμί α του ά λλου, δεν το ά ντεχε, αυτή
η δυσά ρεστη κατά σταση που απαιτού σε πρώτα απ’ ό λα να ξεχά σει κά θε εγωιστικό μερί διο στο
joie de vivre και να φερθεί ως ώριμος pater familias, περί που σαν τον Φρανσουά Λαφά ργκ, του
προκαλού σε πανικό .
Την ταραχή της Λό ρα τους τρεις μή νες ζωή ς της Αδυνατού λας ο Πολ την έ νιωθε ιδιαί τερα το
βρά δυ που γυρνού σε στο σπί τι. Όποτε ερχό ταν αργά (κι εκεί νο τον καιρό φρό ντιζε να έ ρχεται
πά ντα αργά ) χωνό ταν κατευθεί αν στο κρεβά τι και το σώμα του απέ φευγε να αγγί ξει το δικό της.
Τις λί γες φορέ ς που δοκί μασε να το τολμή σει, η Λό ρα μεταμορφώθηκε σε κά τι ανέ γγιχτο,
απροσπέ λαστο, σε κά τι ζωώδικα εχθρικό . Το πρό σωπό της ά λλαξε από τομα – πολύ γυναικείο,
πολύ μεγαλίστικο, έ τσι το μετέ φρασε αυθό ρμητα ο Πολ, δί χως να μπορεί να εξηγή σει
περισσό τερο τι ακριβώς σή μαινε αυτή η καινού ργια αί σθηση. Οπό τε μαζευό ταν ό πως ό πως σε
μια γωνιά του κρεβατιού , αποφεύ γοντας να τα βά λει μες στη νύ χτα με αυτό το πληγωμέ νο ζώο.
Ένα βρά δυ η Λό ρα τον περί μενε ακί νητη στο κρεβά τι με στυλωμέ να, κατά το συνή θειό της, τα
μά τια στο ταβά νι. Ο Πολ γδύ θηκε και ετοιμά στηκε να ξαπλώσει αμί λητος.
– Μην πέ φτεις έ τσι, εί πε εκεί νη ψυχρά . Ρί ξε λί γο νερό στο πρό σωπό σου, μυρί ζεις κρασί , μυρί ζεις
κι από κεί να τα φτηνά πού ρα που καπνί ζει η φί λη σου, η Πό λε.
Ο Πολ απέ φυγε να σχολιά σει. Πή γε ως το λαβομά νο κι έ ριξε νερό στο πρό σωπό του. Την ώρα που
ετοιμαζό ταν να ξαναχωθεί στο κρεβά τι
– Αλή θεια, έ τσι που τρέ χει σαν παλαβή δεξιά αριστερά αυτή η ασκημογυναί κα, πό τε προλαβαί νει
και μεγαλώνει τον Διά ολο-μπλανκί -βερσενζιτορί ξ της;
– Τον κουβαλά ει συνή θως μαζί της, απά ντησε με συγκρατημέ νη ψυχραιμί α ο Πολ (θαυμά ζοντας
και την ικανό τητα της Λό ρα να προφέ ρει σωστά ολό κληρο το ό νομα του παιδιού ) αποφεύ γοντας
πά λι να σχολιά σει περισσό τερο.
– Κι εί ναι καλά αυτό το παιδί ; ρώτησε μ’ έ ναν περί εργο μυκηθμό η Λό ρα.
– Ναι, εί ναι χαρού μενο παιδά κι, παί ζει με ό λους τους πολί τες, εξά λλου η Πό λε δεν εί ναι ποτέ μό νη
της, ειδικά στη «Société», με τό σες γυναί κες που μαζεύ ονται...
– Τό τε να έ ρχομαι κι εγώ στη βρομοsociété σας, γρύ λισε η Λό ρα και τα μά τια της ά ναψαν με θυμό .
Να κουβαλά ω μαζί μου τον Σνά πι και την Αδυνατού λα, να πί νω, να καπνί ζω τα βρομοπού ρα τους
και να
Πέ ταξε πέ ρα το πά πλωμα, ά ρχισε να χτυπά ει τα πό δια της πά νω κά τω στο κρεβά τι με δύ ναμη
και να κουνά ει πέ ρα δώθε το κεφά λι της σε αλλοφροσύ νη. Ο Πολ πή ρε την Αδυνατού λα στην
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αγκαλιά του και την πή γε πιο εκεί να μην τρομά ξει. Την απί θωσε προσεκτικά σε μια μπερζέ ρα
και τρά βηξε κοντά το υποπό διο για να ασφαλιστεί ό τι δεν θα πέ σει το μωρό . Έριξε μια βιαστική
ματιά στην κού νια του κοιμισμέ νου Σνά πι κι έ τρεξε πίσω στην τρελαμέ νη Λό ρα δοκιμά ζοντας να
την ηρεμή σει πιά νοντας με δύ ναμη τα δυο της χέ ρια και κολλώντας το πρό σωπό του πά νω στο
δικό της. Ήταν χονδροειδή ς η αντί δρασή του. Έφερε ωστό σο αποτέ λεσμα: ο Πολ για πρώτη φορά
κατά λαβε το πραγματικό φορτί ο που σή κωνε η Λό ρα
– Αν θες με πνί γεις κιό λας, του πέ ταξε κι ά φησε έ να ρό γχο. Πνί ξε με αυτή τη στιγμή , πεντά ρα δεν
δί νω!
Έπεσε μπρού μυτα δί πλα της, παραιτημέ νος, βυθί ζοντας σε από λυτη από γνωση το πρό σωπό του
στο μαξιλά ρι σαν να το βύ θιζε σε νερό . Αυτή περιέ ργως ηρέ μησε που τον αισθά νθηκε έ τσι
καταπτοημέ νο. Σταμά τησε να χτυπιέ ται, το ί διο από τομα ό πως εί χε αρχί σει. Μό νο έ να μικρό ,
διακοπτό μενο πό τε πό τε, τρέ μουλο στα πό δια πρό διδε την προηγού μενη ταραχή της. Για λί γο
έ μειναν ακί νητοι σ’ αυτή την εκατέ ρωθεν ακαμψί α. Σαν πεθαμέ νοι. Τελικά η εξαντλημέ νη Λό ρα
αποκοιμή θηκε γρή γορα, εκεί νος έ μεινε ξά γρυπνος ό λη νύ χτα. Ξανά φερε την Αδυνατού λα δί πλα
τους και το πρωί δεν έ φυγε αμέ σως για τα γραφεί α της Διεθνού ς. Περί μενε να έ ρθει η οικονό μος,
περί μενε να ξυπνή σει και να ετοιμαστεί η Λό ρα, περί μενε να ετοιμαστού ν τα παιδιά κι ύ στερα
παρακά λεσε την κυρί α Ντεπουά να τους αφή σει μό νους για λί γες ώρες.
Άνοιξαν μια τερά στια συζή τηση με τη Λό ρα. Την ά φησε να φωνά ξει, να κλά ψει, να σκορπί σει
βιβλί α και εφημερί δες στο πά τωμα, να διαμαρτυρηθεί αγριεμέ νη που δεν κά νει τί ποτε για την
«παλιο-ισοτιμί α» του και, το κυριό τερο, να παραπονεθεί με δακρυσμέ να μά τια που «τον βλέ πουν
περισσό τερο αυτέ ς οι αντρογυναί κες» παρά εκεί νη. Τον εί δε να κοκκινίζει, ν’ αλλά ζει χρώμα, να
διαμαρτύ ρεται (υψώνοντας αφύ σικα πολύ τη φωνή του) που εκεί νη δεν θέ λει να καταλά βει
«πώς ζει ο κό σμος εκεί έ ξω» και, το κυριό τερο, να το χωνέψει ό τι αυτό ς έ χει αποφασί σει να
δουλεύ ει «pour la cause du peuple2, ό σες θυσί ες κι αν αυτό απαιτεί ». Ύστερα από κά να δυο ώρες
οι αντί παλοι, εξουθενωμέ νοι, συμφώνησαν σιωπηρά την ανακωχή .
– Φοβά μαι μην καταντή σουμε ό πως στο πατρικό μου, έ κανε αποκαμωμέ νη εκεί νη στο τέ λος, ενώ
έ παιρνε στην αγκαλιά της τον ανή συχο Σνά πι. Δεν φανταζό μουν έ τσι τη ζωή μας. Δεν θέ λω να
καταντή σω ό πως η μαμά , Πολ, πρό σθεσε. Εγώ δεν είμαι σαν τη μαμά, καταλαβαί νεις ά ραγε;
αναρωτή θηκε δυνατά – ενώ την ί δια στιγμή σκεφτό ταν ό τι αντί θετα, εκεί νος εί ναι το ίδιο
αφρόντιστο παιδί όπως ο μπαμπάς της, ειδικά ό ταν μιλά ει για την ιερή cause du peuple.
Εκεί νος δεν καταλά βαινε ακριβώς, πή γε κά τι να ψελλίσει, αλλά
– Με αφή νουν ψυχρά αδιά φορη ό λες αυτέ ς οι φιλολογί ες που πετά νε οι φί λες σου για την
émancipation και τα devoirs des femmes3! Εγώ ή μουν émancipée πολύ πριν σε γνωρί σω, Πολ!
Έχεις, αλή θεια, καταλά βει πό σα διαφορετικά devoirs έ χω φορτωθεί στα καλά καθού μενα από
2
3

Για την υπό θεση του λαού .
Για τη χειραφέ τηση και τα καθή κοντα των γυναικών.
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τό τε που εί μαστε μαζί ; Μπορώ πολύ εύ κολα να παριστά νω κι εγώ την Πό λε Μινκ, εγώ ήμουν
ανέκαθεν Πόλε!
Λί γες μέ ρες μετά η Μaigriotte πέ θανε και οι Λαφά ργκ πέ νθησαν σιωπηρά . Τα πρώτα βρά δια η
Λό ρα σηκωνό ταν ανή συχη στη μέ ση της νύ χτας να δει πώς πά ει ο Σνά πι. Ο Πολ για αρκετό
διά στημα έ παψε να πηγαί νει στις sociétés των γυναικών. Ένα βρά δυ που ο Πολ έ μεινε ξά γρυπνος
(με καθυστέ ρηση αντιλαμβανό ταν πό σο εί χε στ’ αλή θεια αγαπή σει τη μικρή του) η Λό ρα τού
εξομολογή θηκε ό τι ποτέ δεν κατάφερε να πιστέψει στο δεύ τερο παιδί της. Γι’ αυτό , εί πε, δεν εί χε
και γά λα. Δεν ά ντεχε να θηλά σει, εί πε. Δεν άντεχε άλλο, αυτή εί ναι η αλή θεια, επανέ λαβε. Ο Πολ
ταρά χτηκε με αυτή την απροσδό κητη ομολογί α «ενοχή ς» και ά ρχισε με τη σειρά του να
καταριέ ται «...τη γαμημέ νη την Ιατρική που, παρ’ ό λη την πρό οδο της επιστή μης σή μερα, δεν
μπορεί να σώσει έ να φιλά σθενο παιδί!». Η Λό ρα παραξενεύ τηκε που ά κουσε τον Πολ να βρί ζει
έ τσι στα καλά καθού μενα. Δεν το εί χε ξανακά νει ποτέ . Ού τε στις πιο δύ σκολες στιγμέ ς. Ού τε ό ταν
εκεί νη κατηγορού σε τις citoyennes στις Sociétés. Και το κυριό τερο: πρώτη φορά ο Πολ
καταφερό ταν ενά ντια σ’ εκεί νο που πί στευε περισσό τερο απ’ οτιδή ποτε: στην Επιστή μη.
Ξημέ ρωνε. Εί χαν κι οι δύ ο ανακαθί σει στο κρεβά τι, στοχαστικοί μ’ έ ναν τρό πο που, κανεί ς θα
πί στευε, ό τι μελετά νε το λαβαμπό απέ ναντι, οπό τε ξαφνικά
– Viens ici petite Maigriotte, της εί πε σχεδό ν ντροπαλά , ανοί γοντας την αγκαλιά του, viens à
papa!4
Εκεί νο το ά γουρο πρωινό , ύ στερα από μή νες στέ ρησης, η αδυνατισμέ νη Λό ρα, ανακουφισμέ νη
που εί χε καταφέ ρει επιτέ λους να φωνά ξει το μυστικό που την τυραννού σε, επέ τρεψε στον Πολ
να χαϊ δέ ψει τρυφερά το στερημέ νο κορμί της. Κι ο Πολ, για πρώτη φορά στη ζωή του, κατά λαβε
ό τι το joie de vivre γεννιέ ται δυνατό κι απρό σμενο ακό μα και στις πιο αντί ξοες καταστά σεις,
αρκεί να μη φοβηθεί ς να βυθιστεί ς εντό ς τους με ό λο σου το εί ναι.
Λονδίνο, 20 Απρίλη 1870

...Έχω νιώσει πολλέ ς φορέ ς τον ί διο πό νο. Θυμά σαι, φαντά ζομαι, τον μικρό μας Μush. Του
ά ρεσε τό σο να παί ζει μαζί σου τα κυβά κια. Ήσασταν, πό σο, εσύ κι η Γιέ νιχεν, δέ κα έ ντεκα
χρονών ό ταν μας ά φησε το αγορά κι μας κι η Τού σι μας ό ,τι εί χε γεννηθεί . Η πεί ρα με έ χει
διδά ξει ό τι ό λες οι σοφέ ς κοινοτοπί ες και τα παρηγορητικά λό για που διατυπώνονται σε
παρό μοιες περιστά σεις, αντί να μαλακώνουν, αυξά νουν τον πό νο. Δεν θα πω περισσό τερα.
Θέ λω μό νο να ξέ ρω πώς τα πά ει ο Σνά πι μας. Η υγρασί α και το κρύ ο, αυτοί οι δυο εχθροί
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Έλα εδώ, μικρή Αδυνατού λα, έ λα στον μπαμπά !
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στη nature mélanienne5 του μικρού , φαντά ζομαι να έ χουν πια υποχωρή σει. Να μεταφέ ρεις
την αγά πη μου στον Πολ και τα συγχαρητή ριά μου για τη Διεθνή μας.
Πρό σεχε τον εαυτό σου, μικρή μου Κακαντού
Old Nick
Παρίσι, 24 Απρίλη 1870

Dear Challey,
...Μην επιμέ νεις κι εσύ σ’ αυτή την καταραμέ νη θεραπεί α του Dr Quiet για τις
νευρασθενικέ ς Αμερικά νες! Δεν υπά ρχει περί πτωση να την ακολουθή σω. Δυο χρό νια τώρα
εί μαι κλεισμέ νη στο σπί τι, με εξαί ρεση τις λί γες μέ ρες πέ ρσι τον Αύ γουστο στη Διέ πη.
Αρκετά . Τώρα η καλύ τερη rest cure για μέ να εί ναι επιτέ λους να βγω λί γο έ ξω, να
αναπνεύ σω, να περπατή σω στην εξοχή . Αυτό προστά ζει το ταλαιπωρημέ νο κορμί μου και
το κουρασμέ νο πνεύ μα μου! Σκοπεύ ω να ακολουθή σω πιστά τη συμβουλή τους!
Φυσικά και θέ λω να βοηθή σω τον Πολ τώρα που η Διεθνή ς μας φαίνεται να έ χει
πραγματική παρουσί α εδώ πέ ρα. Ζού με, στ’ αλή θεια, σπουδαί ες μέ ρες, papa! Mέ ρα τη μέ ρα
φτιά χνονται τομεί ς της Διεθνού ς ο έ νας μετά τον ά λλον, κά θε απεργί α, κά θε κινητοποί ηση
με τον έ να ή τον ά λλο τρό πο συνδέ εται πια με τη Διεθνή . Οι προυντονικοί φαί νεται να
υποχωρού ν, τουλά χιστον στα φανερά . Ο Πολ κά νει σπουδαί α δουλειά , εί μαι περή φανη γι’
αυτό ν: χτες στη La Marseillaise του Ροσφό ρ, δημοσιεύ τηκε έ να μανιφέ στο που ζητά
καθαρά από τους εργά τες να απέ χουν από το ψευτοδημοψή φισμα του Μικρού και να
συνεχί σουν να απαιτού ν πραγματική δημοκρατί α και σοσιαλισμό . Το υπογρά φουν, εκτό ς
από τον Πολ, τρί α τέ σσερα μέ λη της Διεθνού ς (ό μως το έ γραψε ο Πολ). Συγκινή θηκα που
υπογρά φει «Λαφά ργκ, μέ λος του τομέ α της Βοζιρά ρ».
Και βέ βαια εί ναι θλιβερό . Η καημενού λα η Μaigriotte. Μαυρί σαμε κι οι δύ ο στην αρχή .
Πολύ . Πά ρα πολύ . Μην νομί ζεις ό τι τά χα δεν. Βεβαί ως, εσεί ς ως πατέ ρες, δεν μπορεί τε να
καταλά βετε τι ακριβώς σημαί νει να έ χεις εννιά μή νες έ να παιδί στην κοιλιά σου και, μό λις
με χί λια βά σανα το βγά λεις στο φως, λί γο καιρό μετά να φεύ γει. Η μαμά μετά τον Guido,
τη Franziska και τον Mush μας σί γουρα καταλαβαί νει περισσό τερο. Της έ γραψα αμέ σως,
φαντά ζομαι θα σ’ το εί πε, θα το εί δες. Ο Πολ έ χει αρχί σει να βλαστημά ει την ώρα και τη
στιγμή που παρακολού θησε τα μαθή ματα στο Βart’s. Αν η ιατρική δεν μπορεί ακό μα και
στα χί λια οκτακό σια εβδομή ντα να σώσει έ να βρέ φος, λέ ει, δεν έ χει το δικαί ωμα να λέ γεται
επιστή μη. Η οποιαδή ποτε μαμή ξέ ρει περισσό τερα, λέ ει. Έχει δί κιο.
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Μελαμψή φύ ση.
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Ο Σναπς, πό τε έ τσι, πό τε αλλιώς. Εί ναι ό μως χαρού μενο παιδί , ξεχνά ει εύ κολα και τους
εμετού ς και τις διά ρροιες και τους πό νους. Kυλιέ ται πέ ρα δώθε σαν σκουλή κι φωνά ζοντας
ασταμά τητα tata, mama, baba, gragra, kaka, gaga, à r’voir, à boire, nanan!
Σ’ αγαπώ, γερο Νικ,
η αγαπημέ νη σου Κακαντού
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