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ΕΠΙΣΤΟΛΗ 1

Προς την κυρία Σάβιλ, Αγγλία
Αγία Πετρούπολη, 11 Δεκ. 17–
Θα χαρείτε πολύ όταν μάθετε ότι καμία καταστροφή δεν σημάδεψε το ξεκίνημα ενός εγχειρήματος για το οποίο είχατε
τόσο άσχημα προαισθήματα. Έφτασα εδώ χθες· και πρώτο μου
μέλημα είναι να διαβεβαιώσω την αγαπημένη μου αδελφή
ότι είμαι καλά και πως η αισιοδοξία μου για την επιτυχία του
σχεδίου μου ολοένα μεγαλώνει.
Έχω φτάσει ήδη σε μια περιοχή που βρίσκεται πολύ πιο
βόρεια από το Λονδίνο· και καθώς περπατάω στους δρόμους
της Αγίας Πετρούπολης, αισθάνομαι ένα ψυχρό βοριαδάκι
να χαϊδεύει τα μάγουλά μου, πράγμα που αναζωογονεί τις
αισθήσεις μου και με γεμίζει ευφορία. Μπορείτε, άραγε, να
καταλάβετε αυτό το αίσθημα; Ετούτη η αύρα, που ταξιδεύει
ως εδώ από τις περιοχές προς τις οποίες κατευθύνομαι, μου
δίνει μια πρώτη γεύση από εκείνα τα παγωμένα κλίματα.
Έτσι όπως με εμψυχώνει αυτός ο γεμάτος υποσχέσεις αέρας, οι
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ονειροπολήσεις μου γίνονται ακόμα πιο φλογερές και ζωηρές.
Μάταια προσπαθώ να πείσω τον εαυτό μου ότι ο πόλος είναι
ένας τόπος παγωνιάς και ερημιάς· στη φαντασία μου εμφανίζεται πάντοτε σαν μια περιοχή ομορφιάς και γοητείας. Εκεί,
Μαργαρίτα, ο ήλιος είναι συνέχεια ορατός· ο μεγάλος δίσκος
του απλώς ταξιδεύει γύρω γύρω στον ορίζοντα διαχέοντας
μιαν αέναη λάμψη. Εκεί –με την άδειά σας, αδελφή μου, θα
στηριχθώ στις μαρτυρίες παλαιότερων θαλασσοπόρων–, εκεί
το χιόνι και η παγωνιά εξαφανίζονται· έτσι, πλέοντας σε μια
θάλασσα ακύμαντη, θα μπορέσουμε ίσως να φτάσουμε σε μια
γη που ξεπερνάει σε μαγεία και ομορφιά κάθε άλλη περιο
χή που έχει ανακαλυφθεί μέχρι σήμερα στον κατοικημένο
πλανήτη μας, της οποίας τα πλάσματα και τα χαρακτηριστικά
μπορεί να μην έχουν όμοιά τους πουθενά αλλού, καθώς δεν
υπάρχει αμφιβολία ότι σ’ αυτές τις ανεξερεύνητες ερημικές
εκτάσεις συντελούνται τα φαινόμενα των ουράνιων σωμάτων. Και τι δεν περιμένει να δει κανείς σε μια χώρα με αέναο
φως! Ίσως εκεί ανακαλύψω τη θαυμαστή δύναμη που έλκει
τη βελόνα· και ίσως πραγματοποιήσω χιλιάδες παρατηρήσεις
στον ουράνιο θόλο, οι οποίες χρειάζονται μόνο αυτό το ταξίδι
προκειμένου να καταδείξουν μια για πάντα ότι οι φαινομενικές τους εκκεντρικότητες είναι απόλυτα λογικές. Θα ικανοποιήσω την αχόρταγη περιέργειά μου ατενίζοντας ένα μέρος
του κόσμου το οποίο ποτέ κανείς δεν έχει επισκεφθεί και ίσως
βαδίσω σε μια γη στην οποία ποτέ δεν έχει πατήσει πόδι ανθρώπου. Αυτές οι σκέψεις με συνεπαίρνουν τόσο, ώστε ξεχνώ
κάθε φόβο μου για πιθανό κίνδυνο ή θάνατο, και με κάνουν
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να ξεκινώ ετούτο το κοπιαστικό ταξίδι με την ίδια χαρά που
νιώθει ένα παιδί όταν, στις διακοπές του, μπαίνει σε μια βάρκα
με τους φίλους του και ετοιμάζεται να εξερευνήσει το ποτάμι
της περιοχής του. Ωστόσο, ακόμα κι αν υποθέσουμε ότι όλες
αυτές οι εικασίες είναι λανθασμένες, δεν μπορείτε να αμφισβητήσετε την ανεκτίμητη υπηρεσία την οποία θα προσφέρω
σε ολόκληρη την ανθρωπότητα, μέχρι και την έσχατη γενιά,
εάν ανακαλύψω κοντά στον πόλο ένα πέρασμα προς εκείνες
τις χώρες στις οποίες για να φτάσει κανείς σήμερα απαιτούνται
ολόκληροι μήνες· ή αν ξεδιαλύνω το μυστικό του μαγνήτη,
πράγμα που –με την προϋπόθεση βέβαια ότι κάτι τέτοιο είναι
εφικτό– μπορεί να γίνει μόνο χάρη σ’ ένα εγχείρημα όπως το
δικό μου.
Αυτές οι σκέψεις διέλυσαν την ταραχή την οποία ένιωθα
όταν άρχισα να γράφω το γράμμα μου, και τώρα αισθάνομαι
την καρδιά μου να φουσκώνει από έναν ενθουσιασμό που με
ανεβάζει στα ουράνια· γιατί τίποτα δεν μπορεί να συμβάλει
τόσο στο γαλήνεμα του ταραγμένου νου όσο ένας σταθερός
στόχος – ένα σημείο στο οποίο η ψυχή μπορεί να στυλώσει
το πνευματικό της μάτι. Αυτή η αποστολή υπήρξε το αγαπημένο μου όνειρο από τότε που ήμουν παιδί. Με πόση θέρμη,
αλήθεια, διάβαζα τις αφηγήσεις των διαφόρων ταξιδιών τα
οποία έκαναν οι εξερευνητές με την ελπίδα να φτάσουν στον
Βόρειο Ειρηνικό Ωκεανό διασχίζοντας τις θάλασσες που περιβάλλουν τον πόλο. Ίσως θυμάστε πως ολόκληρη η βιβλιο
θήκη του καλού μας θείου Τόμας αποτελούνταν από βιβλία
που εξιστορούσαν όλα τα ταξίδια τα οποία έγιναν με σκοπό τις
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μεγάλες ανακαλύψεις. Μολονότι η εκπαίδευσή μου δεν έτυχε
της κατάλληλης φροντίδας, εγώ αφοσιώθηκα στο διάβασμα με
πάθος. Μελετούσα εκείνους τους τόμους μέρα νύχτα και όσο
πιο πολύ εξοικειωνόμουν μαζί τους τόσο μεγάλωνε η λύπη
που με είχε κυριέψει όταν, παιδί ακόμη, έμαθα ότι ο πατέρας
μου, λίγο προτού πεθάνει, έδωσε εντολή στον θείο μου να μου
απαγορεύσει να ακολουθήσω τη ζωή του ναυτικού.
Τα οράματα αυτά έσβησαν όταν για πρώτη φορά διάβασα
προσεκτικά εκείνους τους ποιητές των οποίων οι εξάρσεις μάγεψαν την ψυχή μου και την ανέβασαν στα ουράνια. Έτσι, έγινα κι εγώ ποιητής και για έναν ολόκληρο χρόνο έζησα στον
παράδεισο τον οποίο μόνος μου είχα πλάσει· φαντάστηκα ότι
θα μπορούσα κι εγώ να βρω μια θέση στον ναό στον οποίο
έχουν καθαγιαστεί τα ονόματα του Ομήρου και του Σαίξπηρ.
Ξέρετε πολύ καλά ότι απέτυχα, όπως ξέρετε και πόσο βαθιά
ήταν η απογοήτευσή μου. Καθώς, όμως, εκείνη την περίοδο
κληρονόμησα την περιουσία του ξαδέλφου μου, οι σκέψεις
μου πήραν και πάλι τον δρόμο της πρώτης μου κλίσης.
Πέρασαν έξι χρόνια από τότε που αποφάσισα να πραγματοποιήσω το τωρινό μου εγχείρημα. Ακόμα και τώρα είμαι σε
θέση να θυμηθώ τη στιγμή που αφιερώθηκα ολόψυχα σ’ αυτή
τη μεγάλη επιχείρηση. Ξεκίνησα υποβάλλοντας το σώμα μου
σε δοκιμασίες. Συνόδευσα τους φαλαινοθήρες σε πολλές αποστολές στη Βόρεια Θάλασσα· με τη θέλησή μου υπέμεινα το
κρύο, την πείνα, τη δίψα και την έλλειψη ύπνου· την ημέρα
συχνά δούλευα πιο σκληρά κι από τους απλούς ναύτες, ενώ
αφιέρωνα τη νύχτα στη μελέτη των μαθηματικών, στη θεωρία
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της ιατρικής και σ’ εκείνους τους κλάδους των φυσικών επιστημών απ’ τους οποίους ένας ριψοκίνδυνος ναυτικός θα μπορούσε να αντλήσει το μεγαλύτερο δυνατό πρακτικό όφελος.
Δυο φορές, μάλιστα, υπηρέτησα ως υπαξιωματικός σ’ ένα γριλανδέζικο φαλαινοθηρικό κερδίζοντας τον θαυμασμό όλων.
Οφείλω να ομολογήσω ότι ένιωσα κάποια περηφάνια όταν
ο καπετάνιος μού πρόσφερε τη δεύτερη σε αξίωμα θέση στο
πλοίο και με μεγάλη σοβαρότητα με παρακάλεσε να μείνω·
τόσο πολύτιμες θεώρησε τις υπηρεσίες μου.
Και τώρα, αγαπητή μου Μαργαρίτα, πείτε μου, δεν μου
αξίζει άραγε να εκπληρώσω κάποιο μεγάλο σκοπό; Θα
μπορούσα να περάσω τη ζωή μου μες στις ανέσεις και στην
πολυτέλεια· αλλά εγώ προτίμησα τη δόξα από οποιοδήποτε
άλλο δέλεαρ θα μπορούσε να βάλει στον δρόμο μου ο πλούτος. Μακάρι να βρισκόταν μια ενθαρρυντική φωνή που να
απαντούσε καταφατικά! Το θάρρος δεν μ’ εγκαταλείπει, και
η αποφασιστικότητά μου παραμένει αταλάντευτη· οι ελπίδες
μου, όμως, κλονίζονται και το ηθικό μου συχνά πέφτει. Είμαι έτοιμος να ξεκινήσω ένα μακρύ και δύσκολο ταξίδι, του
οποίου οι απρόβλεπτες καταστάσεις θα απαιτήσουν όλο μου
το σθένος: θα χρειαστεί όχι μόνο να εμψυχώνω τους άλλους,
αλλά να δίνω κουράγιο και στον ίδιο μου τον εαυτό κάθε
φορά που θα τους εγκαταλείπει το δικό τους.
Αυτή είναι η πιο κατάλληλη εποχή για να ταξιδεύεις στη
Ρωσία. Με το έλκηθρό σου γλιστράς γρήγορα στο χιόνι: η
αίσθηση είναι ευχάριστη και, κατά τη γνώμη μου, πολύ καλύτερη από αυτήν που έχεις σε μια αγγλική άμαξα. Το κρύο
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δεν είναι υπερβολικό, αρκεί να είσαι τυλιγμένος με γούνες
– ενδυμασία την οποία ήδη υιοθέτησα· γιατί υπάρχει μεγάλη
διαφορά ανάμεσα στο να περπατάς σ’ ένα κατάστρωμα και
στο να παραμένεις ακίνητος επί ώρες, χωρίς καμία άσκηση να
εμποδίζει το αίμα σου να παγώνει στις φλέβες σου. Δεν έχω
καμία όρεξη να χάσω τη ζωή μου στον δρόμο μεταξύ Αγίας
Πετρούπολης και Αρχάγγελου.
Για τον Αρχάγγελο θα αναχωρήσω σε δύο ή τρεις εβδομάδες· σκοπός μου είναι να ναυλώσω εκεί ένα καράβι, πράγμα
που μπορεί να γίνει εύκολα πληρώνοντας την ασφάλεια για
λογαριασμό του πλοιοκτήτη, και να προσλάβω όσους ναύτες
κρίνω απαραίτητους ανάμεσα σ’ εκείνους οι οποίοι έχουν
πείρα στο κυνήγι της φάλαινας. Δεν σκοπεύω να σαλπάρω
πριν απ’ τον Ιούνιο· και πότε θα γυρίσω; Αχ, αγαπημένη μου
αδελφή, πώς μπορώ ν’ απαντήσω σε μια τέτοια ερώτηση; Αν
πετύχω στην αποστολή μου, θα περάσουν πολλοί πολλοί μήνες, ίσως και χρόνια, προτού συναντηθούμε ξανά. Αν αποτύχω, θα με ξαναδείτε σύντομα – ή ποτέ.
Σας χαιρετώ, αγαπημένη μου, υπέροχη Μαργαρίτα. Είθε ο
Θεός να σας ευλογεί κι εμένα να μ’ έχει γερό, ώστε να μπορώ
να σας εκφράζω ξανά και ξανά την ευγνωμοσύνη μου για την
αγάπη και την καλοσύνη σας.
Ο στοργικός αδελφός σας,
Ρ. Ουόλτον

ΕΠΙΣΤΟΛΗ 2

Προς την κυρία Σάβιλ, Αγγλία
Αρχάγγελος, 28 Μαρτίου 17–
Πόσο αργά περνάει ο καιρός εδώ έτσι όπως είμαι αποκλεισμένος απ’ το κρύο και το χιόνι! Παρ’ όλα αυτά, έγινε και το
δεύτερο βήμα για την επίτευξη του εγχειρήματός μου. Ναύλωσα ένα πλοίο και έχω αρχίσει να επιλέγω τους ναύτες μου·
όσοι έχουν ήδη προσληφθεί φαίνονται άνθρωποι εμπιστοσύνης, και είμαι βέβαιος ότι διαθέτουν απαράμιλλο θάρρος.
Ωστόσο, έχω μιαν ανάγκη την οποία μέχρι σήμερα δεν
μπόρεσα ποτέ να ικανοποιήσω· και αυτό το κενό το νιώθω
σήμερα σαν το μεγαλύτερο κακό. Μου λείπει ένας φίλος,
Μαργαρίτα. Όταν θα με πλημμυρίζει ο ενθουσιασμός της
επιτυχίας, δεν θα υπάρχει κανείς για να μοιραστεί τη χαρά
μου· κι όταν θα με κυριεύει η απογοήτευση, κανένας δεν θα
προσπαθεί να μετριάσει την αποκαρδίωσή μου. Βέβαια, θα
μπορώ να καταγράφω τις σκέψεις μου στο χαρτί· πόσο φτωχό, όμως, είναι αυτό το μέσο για να μοιραστεί κανείς τα συ-
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ναισθήματά του! Επιθυμώ διακαώς τη συντροφιά ενός άντρα
που να μπορεί να συμπάσχει μαζί μου· που τα μάτια του να
μπορούν να απαντούν στα δικά μου. Ίσως με θεωρήσετε
ρομαντικό, αγαπητή μου αδελφή, αλλά εμένα με πικραίνει
βαθιά η έλλειψη ενός φίλου. Δεν έχω κανέναν κοντά μου,
κανέναν ευγενικό αλλά θαρραλέο, που να διαθέτει καλλιεργημένο αλλά ανοιχτό μυαλό, που τα γούστα του να μοιάζουν
με τα δικά μου, που να εγκρίνει ή να τροποποιεί τα σχέδιά
μου. Πόσο θα διόρθωνε τα λάθη του καημένου του αδελφού
σας ένας τέτοιος φίλος! Εγώ είμαι πολύ παρορμητικός όταν
πρέπει να εκτελέσω κάτι και πολύ ανυπόμονος μπροστά στις
δυσκολίες. Αλλά ακόμα μεγαλύτερο μειονέκτημα για μένα
είναι το γεγονός ότι είμαι αυτοδίδακτος. Διότι τα πρώτα δεκατέσσερα χρόνια της ζωής μου τα πέρασα τριγυρίζοντας σαν
αγρίμι εδώ κι εκεί, και τα μόνα που διάβασα ήταν τα ταξιδιωτικά βιβλία του θείου μας του Τόμας. Μεγαλώνοντας,
εξοικειώθηκα με τους διάσημους ποιητές της χώρας μας· δυστυχώς, όμως, όταν συνειδητοποίησα πόσο απαραίτητο ήταν
να μάθω κι άλλες γλώσσες εκτός από τη γλώσσα της δικής
μας πατρίδας, ήταν πολύ αργά για να αξιοποιήσω αυτή τη
διαπίστωση. Σήμερα, στα είκοσι οκτώ χρόνια μου, είμαι πιο
αγράμματος από πολλά δεκαπεντάχρονα αγόρια. Είναι αλήθεια ότι έχω σκεφτεί πολύ περισσότερο και τα οράματά μου
είναι πολύ πιο φιλόδοξα και μεγαλεπήβολα· όμως χρειάζονται (όπως λένε οι ζωγράφοι) «συντήρηση»· γι’ αυτό έχω μεγάλη ανάγκη από ένα φίλο που να διαθέτει αρκετή κρίση,
ώστε να μην με περιφρονεί θεωρώντας με ρομαντικό, και να
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αισθάνεται για μένα αρκετή στοργή, ώστε να μπαίνει στον
κόπο να βάζει τις σκέψεις μου σε τάξη.
Τέλος πάντων, όλα αυτά τα παράπονα είναι εντελώς περιττά· είναι βέβαιο ότι δεν θα βρω κανένα φίλο στον απέραντο ωκεανό, ούτε καν εδώ, στον Αρχάγγελο, ανάμεσα στους
εμπόρους και τους ναυτικούς. Εντούτοις, ακόμα και σ’ αυτά
τα τραχιά στήθη γεννιούνται κάποια αισθήματα ασυμβίβαστα
με την ποταπότητα της ανθρώπινης φύσης. Ο ύπαρχός μου,
για παράδειγμα, είναι ένας άντρας με εκπληκτικό θάρρος και
ευρηματικότητα, και επιθυμεί διακαώς τη δόξα: ή, μάλλον, για
να διατυπώσω τη φράση μου με μεγαλύτερη ακρίβεια, την
επαγγελματική του ανέλιξη. Είναι βέρος Άγγλος και, παρά τις
εθνικές και επαγγελματικές προκαταλήψεις τις οποίες δεν έχει
αμβλύνει η μόρφωση, διατηρεί μερικά από τα πιο ευγενικά
γνωρίσματα του ανθρώπινου γένους. Τον πρωτογνώρισα σ’
ένα φαλαινοθηρικό πλοίο και, όταν ανακάλυψα ότι σ’ αυτή
την πόλη ήταν άνεργος, τον έπεισα εύκολα να με βοηθήσει
στο εγχείρημά μου.
Πρόκειται για ένα άτομο με εξαιρετικό χαρακτήρα, που
στο καράβι ξεχωρίζει για την ευγένειά του και τον ήπιο τρόπο με τον οποίο επιβάλλει την πειθαρχία. Το γεγονός αυτό,
στο οποίο έρχονται να προστεθούν η γνωστή σε όλους ακεραιότητά του και το απαράμιλλο θάρρος του, μ’ έκαναν να
θέλω πολύ να τον προσλάβω. Μια νεανική ηλικία που πέρασε μέσα στη μοναξιά και τα καλύτερά μου χρόνια που τα
έζησα κάτω από τη στοργική γυναικεία φροντίδα σας επηρέασαν τόσο πολύ τα θεμέλια του χαρακτήρα μου, ώστε μου
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είναι αδύνατον να ξεπεράσω την έντονη απέχθεια την οποία
τρέφω για τη συνηθισμένη κτηνωδία που επικρατεί στα καράβια: ποτέ δεν πίστεψα ότι ήταν απαραίτητη· έτσι, λοιπόν,
όταν άκουσα ότι υπήρχε ένας ναυτικός ο οποίος ξεχώριζε τόσο
για την καλοσύνη της καρδιάς του όσο και για τον σεβασμό
και την υπακοή που του έδειχνε το πλήρωμά του, αισθάνθηκα
ιδιαίτερα τυχερός που μπορούσα να εξασφαλίσω τις υπηρεσίες
του. Άκουσα να γίνεται λόγος γι’ αυτόν μ’ έναν μάλλον ρομαντικό τρόπο, από μια κυρία η οποία του όφειλε την ευτυχία
της ζωής της. Με δυο λόγια, η ιστορία του είναι η εξής: πριν
από μερικά χρόνια αγάπησε μια νεαρή Ρωσίδα με μέτρια
περιουσιακή κατάσταση· καθώς, λοιπόν, ο ίδιος είχε συγκεντρώσει ένα σημαντικό ποσό από το μερίδιό του στα εκάστοτε
ταξίδια του, ο πατέρας της κοπέλας έδωσε τη συγκατάθεσή του
γι’ αυτό τον γάμο. Τη μέλλουσα γυναίκα του την είδε μόνο
μια φορά πριν από την επικείμενη τελετή· ήταν βουτηγμένη
στα δάκρυα και, πέφτοντας στα πόδια του, τον ικέτεψε να τη
λυπηθεί, ομολογώντας του ταυτόχρονα ότι αγαπούσε κάποιον
άλλον, αλλά, επειδή ήταν φτωχός, ο πατέρας της δεν θα συναινούσε ποτέ στην ένωσή τους. Ο μεγαλόκαρδος φίλος μου
καθησύχασε την ικέτιδα και, αφού πληροφορήθηκε το όνομα
του αγαπημένου της, αμέσως εγκατέλειψε τα σχέδιά του. Με
τα χρήματά του είχε ήδη αγοράσει ένα αγρόκτημα στο οποίο
σκόπευε να περάσει το υπόλοιπο της ζωής του· όμως το παραχώρησε όλο στον αντίζηλό του, μαζί με όσα χρήματα του είχαν απομείνει, προκειμένου να τον βοηθήσει να αγοράσει τα
απαραίτητα ζώα, κι έπειτα πήγε στον πατέρα της κοπέλας και
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τον παρακάλεσε να συναινέσει στον γάμο της κόρης του με
τον αγαπημένο της. Ο γέρος όμως αρνήθηκε κατηγορηματικά, θεωρώντας υποχρέωσή του να τηρήσει τον λόγο που είχε
δώσει στον φίλο μου· ο οποίος, όταν είδε ότι ο πατέρας ήταν
ανένδοτος, εγκατέλειψε τη χώρα και δεν επέστρεψε παρά μόνον όταν έμαθε ότι η πρώην αγαπημένη του είχε παντρευτεί
σύμφωνα με τις επιθυμίες της. «Τι ευγενικός άνθρωπος!» θα
πείτε. Και πράγματι είναι· κι όμως είναι εντελώς αμόρφωτος:
είναι σιωπηλός σαν Τούρκος, και τον διακρίνει ένα είδος αδιαφορίας για την αμάθειά του, γεγονός το οποίο, ενώ καθιστά
το φέρσιμό του ακόμα πιο περίεργο, μειώνει το ενδιαφέρον
και τη συμπάθεια που θα προκαλούσε αν τα πράγματα ήταν
διαφορετικά.
Παρ’ όλα αυτά, μην φανταστείτε ότι, επειδή παραπονιέμαι λίγο ή επειδή για τους κόπους μου αναζητώ μια παρηγοριά την οποία ίσως δεν γνωρίσω ποτέ, αμφιταλαντεύομαι
στις αποφάσεις μου. Αυτές είναι τόσο καθορισμένες όσο και η
μοίρα· και το ταξίδι μου καθυστερεί μόνο μέχρι να βελτιωθεί
ο καιρός και να επιτρέψει την αναχώρησή μας. Ο χειμώνας
ήταν τρομερά βαρύς· η άνοιξη όμως προμηνύεται καλή, και
λέγεται ότι φέτος θα είναι μάλλον πρώιμη· έτσι, ίσως μπορέσω
να ξεκινήσω νωρίτερα απ’ όσο υπολόγιζα. Δεν πρόκειται να
προβώ σε βεβιασμένες ενέργειες: με ξέρετε αρκετά καλά ώστε
να έχετε εμπιστοσύνη στη σύνεση και στη φρόνηση τις οποίες
επιδεικνύω όποτε η ασφάλεια των άλλων εξαρτάται από μένα.
Δεν μπορώ να σας περιγράψω τα συναισθήματά μου όσο
πλησιάζει η ώρα που θα ξεκινήσει το εγχείρημά μου. Μου
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είναι αδύνατον να σας μεταδώσω έστω και κάποια αμυδρή
ιδέα για το ρίγος, εν μέρει ευχάριστο και εν μέρει τρομακτικό,
που με διαπερνάει καθώς ετοιμάζομαι να αναχωρήσω. Πηγαίνω σε περιοχές ανεξερεύνητες, στη «γη της ομίχλης και του
χιονιού»· όμως δεν σκοπεύω να σκοτώσω κανένα άλμπατρος,
γι’ αυτό μην ανησυχείτε για την ασφάλειά μου ή για το αν θα
γυρίσω πίσω σ’ εσάς τόσο εξαντλημένος και ταλαιπωρημένος
όσο ο «Γερο-Ναυτικός».* Ίσως αυτή η νύξη σάς κάνει να χαμογελάσετε· αλλά θα σας εκμυστηρευθώ ένα μυστικό. Συχνά
απέδιδα την εμμονή μου, το πάθος και τον ενθουσιασμό μου
για τα επικίνδυνα μυστήρια του ωκεανού σ’ αυτό το έργο τού
πλέον ευφάνταστου από τους σύγχρονους ποιητές. Κάτι γίνεται στην ψυχή μου, κάτι που δεν καταλαβαίνω. Είμαι πραγματικά εργατικός, φιλόπονος – ένας εργάτης που επιτελεί το έργο
του με επιμονή και υπομονή· όμως, εκτός από αυτά, μέσα μου
υπάρχει μια αγάπη για το ξεχωριστό, μια πίστη στο ξεχωριστό,
συνυφασμένη με όλα μου τα σχέδια, η οποία με ωθεί έξω από
τα συνηθισμένα μονοπάτια των ανθρώπων, ακόμα και μέχρι
την άγρια θάλασσα και τις απάτητες περιοχές τις οποίες ετοιμάζομαι να εξερευνήσω.
Όμως, ας επανέλθω σε πιο προσφιλείς σκέψεις. Άραγε, θα
σας ξαναδώ αφού θα έχω διασχίσει απέραντες θάλασσες και
θα έχω επιστρέψει από το νοτιότερο ακρωτήρι της Αφρικής
ή της Αμερικής; Από τη μια δεν τολμώ να ελπίσω σε τέτοια
* Αναφέρεται στο Ποίημα του Γερο-Ναυτικού (The Rime of the Ancient
Mariner) του Άγγλου ποιητή Σάμιουελ Τέιλορ Κόλριτζ. (Σ.τ.Μ.)
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επιτυχία, αλλά, από την άλλη, δεν αντέχω να δω την εικόνα
αντεστραμμένη. Προς το παρόν συνεχίστε να μου γράφετε με
κάθε ευκαιρία: μπορεί να λάβω τα γράμματά σας τη στιγμή
που τα έχω περισσότερο ανάγκη για να μου αναπτερώσουν το
ηθικό. Σας αγαπώ πολύ τρυφερά. Να με σκέφτεστε με στοργή,
έστω κι αν δεν λάβετε νέα μου ποτέ ξανά.
Ο στοργικός αδελφός σας
Ρόμπερτ Ουόλτον

ΕΠΙΣΤΟΛΗ 3

Προς την κυρία Σάβιλ, Αγγλία
7 Ιουλίου 17–
Αγαπημένη μου αδελφή,
Σας γράφω βιαστικά λίγα λόγια, για να σας πω ότι είμαι
καλά και το ταξίδι μου έχει προχωρήσει αρκετά. Αυτό το
γράμμα θα φτάσει στην Αγγλία χάρη σε έναν έμπορο, που
μόλις έφυγε απ’ τον Αρχάγγελο κι επιστρέφει στην πατρίδα·
αυτός είναι πιο τυχερός από μένα που μπορεί να μην ξαναδώ τη γενέτειρά μου προτού περάσουν πολλά χρόνια. Παρ’
όλα αυτά, η διάθεσή μου είναι καλή: οι άντρες μου είναι θαρραλέοι και δείχνουν πίστη στον σκοπό μας· δεν φαίνεται να
τους τρομάζουν ούτε οι πάγοι που πλέουν γύρω μας και μας
προσπερνούν συνεχώς, δίνοντάς μας μια ένδειξη για τους κινδύνους τους οποίους κρύβει η περιοχή προς την οποία κατευθυνόμαστε. Βρισκόμαστε ήδη σε αρκετά βόρειο γεωγραφικό
πλάτος· είμαστε όμως στην καρδιά του καλοκαιριού και, παρότι αυτή η εποχή εδώ δεν είναι τόσο ζεστή όσο στην Αγγλία,
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οι νότιοι άνεμοι, που μας σπρώχνουν προς τις ακτές τις οποίες
τόσο διακαώς επιθυμώ να πατήσω, φέρνουν μια ευεργετική
ζέστη την οποία δεν περίμενα.
Μέχρι τώρα δεν έχει συμβεί κανένα γεγονός άξιο να αναφερθεί σ’ ένα γράμμα. Μία ή δύο ανεμοθύελλες και μια μικρής έκτασης εισροή υδάτων στα ύφαλα είναι περιστατικά τα
οποία οι έμπειροι ναυτικοί σπάνια θυμούνται να αναφέρουν·
θα είμαι πολύ ευχαριστημένος αν δεν μας συμβεί τίποτα χειρότερο στη διάρκεια του ταξιδιού μας.
Αντίο, αγαπημένη μου Μαργαρίτα. Να είστε σίγουρη ότι
για το καλό τόσο το δικό μου όσο και το δικό σας δεν θα αντιμετωπίσω απερίσκεπτα κανέναν κίνδυνο. Θα είμαι ψύχραιμος, υπομονετικός και συνετός.
Αλλά οι προσπάθειές μου πρέπει να στεφθούν από επιτυχία. Και γιατί όχι; Έφτασα μέχρι εδώ χαράσσοντας ένα
ασφαλές μονοπάτι στις παρθένες θάλασσες: τα ίδια τα αστέρια
έγιναν μάρτυρες του θριάμβου μου και μπορούν να τον επιβεβαιώσουν. Γιατί, λοιπόν, να μην προχωρήσω ακόμα περισσότερο σ’ αυτό το αδάμαστο κι ωστόσο υποτακτικό στοιχείο;
Τι μπορεί να σταματήσει την αποφασιστική καρδιά και την
ακλόνητη βούληση του ανθρώπου;
Η δική μου καρδιά ξεχειλίζει και, χωρίς να το θέλει, ξεσπάει μ’ αυτό τον τρόπο. Αλλά πρέπει να σταματήσω εδώ.
Είθε ο Θεός να ευλογεί την πολυαγαπημένη μου αδελφή!
Ρ.Ο.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ 4

Προς την κυρία Σάβιλ, Αγγλία
5 Αυγούστου, 17–
Μας συνέβη ένα περιστατικό τόσο παράξενο, που δεν μπορώ
να μην το αναφέρω, αν και είναι πολύ πιθανό να με ξαναδείτε
προτού φτάσουν στα χέρια σας αυτές οι σελίδες.
Την περασμένη Δευτέρα (31 Ιουλίου), ήμασταν περιτριγυρισμένοι από πάγους, που έκλειναν γύρω μας από κάθε
πλευρά, αφήνοντας μετά βίας λίγο ελεύθερο χώρο στη θάλασσα για να πλέει το πλοίο. Η κατάστασή μας ήταν μάλλον
επικίνδυνη, ιδιαίτερα επειδή μας περιέβαλλε και πολύ πυκνή
ομίχλη. Μέναμε λοιπόν καθηλωμένοι, ελπίζοντας ότι θα σημειωνόταν κάποια αλλαγή στην ατμόσφαιρα και στον καιρό.
Κατά τις δύο η ομίχλη άρχισε να διαλύεται, και τότε αντικρίσαμε γύρω μας, μέχρι εκεί που έφτανε το μάτι, τεράστιες και
ανώμαλες εκτάσεις πάγου, που έδειχναν να μην έχουν τέλος.
Κάποιοι απ’ τους συντρόφους μου αναστέναξαν, ενώ και ο δικός μου νους άρχισε να κατακλύζεται από ανησυχητικές σκέ-
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ψεις, όταν την προσοχή μας τράβηξε ξαφνικά ένα παράξενο
θέαμα που μας έκανε να ξεχάσουμε για λίγο τους φόβους μας
για την κατάστασή μας. Σε απόσταση μισού μιλίου διακρίναμε
ένα χαμηλό όχημα, δεμένο σ’ ένα έλκηθρο που το τραβούσαν
σκυλιά, να κατευθύνεται προς τον βορρά. Ένα πλάσμα που
είχε ανθρώπινο σχήμα, αλλά διαστάσεις γίγαντα, καθόταν στο
έλκηθρο και οδηγούσε τα σκυλιά. Με τα κανοκιάλια μας παρακολουθήσαμε τη γρήγορη πορεία του ταξιδιώτη μέχρι που
χάθηκε στην ανώμαλη απεραντοσύνη των πάγων.
Το θέαμα δικαιολογημένα εξήψε την περιέργειά μας. Βρισκόμασταν, όπως πιστεύαμε, πολλές εκατοντάδες μίλια μακριά από κάθε στεριά· κι όμως, εκείνη η παρουσία έδειχνε ότι
η στεριά δεν βρισκόταν τόσο μακριά όσο υπολογίζαμε. Βέβαια, έτσι όπως ήμασταν αποκλεισμένοι από τον πάγο, ήταν
αδύνατον να ακολουθήσουμε τα ίχνη του έλκηθρου, παρόλο
που είχαμε παρατηρήσει την πορεία του με τη μεγαλύτερη
προσοχή.
Περίπου δύο ώρες έπειτα από αυτό το περιστατικό, αρχίσαμε ν’ ακούμε τριξίματα στο νερό· και προτού πέσει η νύχτα, ο πάγος έσπασε ελευθερώνοντας το πλοίο μας. Παρ’ όλα
αυτά, εμείς δεν κουνηθήκαμε μέχρι το πρωί, από φόβο μήπως
μες στο σκοτάδι πέσουμε πάνω στους τεράστιους όγκους που
έπλεαν ελεύθερα γύρω μας μετά το σπάσιμο του πάγου. Επωφελήθηκα, λοιπόν, από αυτό το διάστημα για να ξεκουραστώ
λίγες ώρες.
Το πρωί, μόλις έφεξε, ανέβηκα στο κατάστρωμα και βρήκα όλους τους ναύτες μαζεμένους στη μία πλευρά του πλοίου·

24

ΜΑΙΡΗ ΣΕΛΕΪ

φαίνονταν σαν να μιλούσαν σε κάποιον που βρισκόταν στη
θάλασσα. Πράγματι, πάνω σ’ ένα μεγάλο κομμάτι πάγου,
που τη νύχτα το ρεύμα το είχε παρασύρει προς το μέρος μας,
βρισκόταν ένα έλκηθρο όμοιο μ’ εκείνο που είχαμε δει την
προηγουμένη. Μόνο ένα απ’ τα σκυλιά ήταν ακόμη ζωντανό· στο έλκηθρο, πάντως, υπήρχε ένας άνθρωπος τον οποίο οι
ναύτες προσπαθούσαν να πείσουν ν’ ανέβει στο πλοίο. Δεν
ήταν, όπως μας είχε φανεί ο άλλος ταξιδιώτης, κάποιος άγριος
κάτοικος ενός ανεξερεύνητου νησιού, αλλά Ευρωπαίος. Όταν
εμφανίστηκα στο κατάστρωμα, ο ύπαρχος είπε: «Να ο καπετάνιος μας, που σίγουρα δεν θα σας αφήσει να χαθείτε στην
ανοιχτή θάλασσα».
Μόλις με είδε, ο ξένος μού μίλησε αγγλικά, αν και με ξενική προφορά. «Προτού ανέβω στο πλοίο σας» είπε «θα έχετε
την καλοσύνη να με πληροφορήσετε προς τα πού πηγαίνετε;».
Μπορείτε να αντιληφθείτε την έκπληξή μου όταν άκουσα
να μου απευθύνει μια τέτοια ερώτηση ένας άνθρωπος που
βρισκόταν στο χείλος της καταστροφής, και μάλιστα τη στιγμή
που φανταζόμουν ότι το πλοίο μου αποτελούσε γι’ αυτόν μια
σανίδα σωτηρίας την οποία δεν θα άλλαζε ούτε για όλο το
χρυσάφι του κόσμου. Παρ’ όλα αυτά, του απάντησα ότι κάναμε ένα εξερευνητικό ταξίδι προς τον Βόρειο Πόλο.
Ακούγοντας την απάντησή μου, φάνηκε ικανοποιημένος
και δέχτηκε να ανέβει στο πλοίο. Θεέ και Κύριε, Μαργαρίτα,
αν βλέπατε τον άντρα που με το ζόρι συνθηκολόγησε για να
σωθεί, η έκπληξή σας δεν θα είχε όρια. Τα μέλη του ήταν
σχεδόν κρυσταλλιασμένα, και το σώμα του τρομερά εξασθε-
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νημένο και αδυνατισμένο απ’ την εξάντληση και τις κακου
χίες. Πρώτη φορά έβλεπα άνθρωπο σε τόσο άθλια κατάσταση.
Προσπαθήσαμε να τον μεταφέρουμε στην καμπίνα· μόλις
όμως τον πήραμε απ’ τον καθαρό αέρα, λιποθύμησε. Έτσι, τον
ανεβάσαμε ξανά στο κατάστρωμα και καταφέραμε να τον συνεφέρουμε τρίβοντάς τον με μπράντι και αναγκάζοντάς τον
να καταπιεί μερικές γουλιές. Μόλις έδειξε σημεία ζωής, τον
τυλίξαμε με κουβέρτες και τον βάλαμε να καθίσει δίπλα στην
καμινάδα της κουζίνας. Σιγά σιγά άρχισε να συνέρχεται και
ήπιε λίγη σούπα, η οποία αποδείχτηκε περίφημο τονωτικό.
Πέρασαν έτσι δυο μέρες, προτού μπορέσει να μιλήσει·
πολλές φορές φοβήθηκα μήπως οι ταλαιπωρίες τις οποίες
είχε υποστεί του είχαν στερήσει την ικανότητα της αντίληψης.
Όταν συνήλθε κάπως, τον μετέφερα στη δική μου καμπίνα και τον φρόντισα όσο μου επέτρεπαν τα καθήκοντά μου.
Πρώτη φορά έβλεπα τόσο ενδιαφέρον πλάσμα: τα μάτια του
έχουν συνήθως μια έκφραση άγρια, συχνά τρελή· υπάρχουν
όμως στιγμές που, όταν κάποιος του δείξει λίγη καλοσύνη ή
του προσφέρει οποιαδήποτε ασήμαντη εξυπηρέτηση, ολόκληρο το πρόσωπό του φωτίζεται από μια λάμψη αγαθότητας
και γλυκύτητας που όμοιά της δεν έχω ξαναδεί. Τις περισσότερες φορές, όμως, είναι μελαγχολικός και απελπισμένος· και
πότε πότε τρίζει τα δόντια του, σαν να μην μπορεί ν’ αντέξει το
βάρος της θλίψης που τον βασανίζει.
Όταν η κατάσταση του φιλοξενουμένου μου βελτιώθηκε
κάπως, με μεγάλη δυσκολία κατάφερα να τον κρατήσω μακριά από τους άντρες, που ήθελαν να του κάνουν χιλιάδες
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ερωτήσεις· δεν μπορούσα, όμως, να τους επιτρέψω να τον
βασανίζουν με την ανόητη περιέργειά τους, τη στιγμή που η
βελτίωση της σωματικής και πνευματικής του υγείας εξαρτιόταν αποκλειστικά από την πλήρη ανάπαυση. Μια φορά μόνον ο ύπαρχος πρόλαβε να τον ρωτήσει γιατί είχε προχωρήσει
τόσο μακριά πάνω στους πάγους μ’ ένα τόσο παράξενο όχημα.
Αμέσως η όψη του σκοτείνιασε, και απάντησε: «Για να
βρω κάποιον που προσπαθεί να μου ξεφύγει».
«Και ο άνθρωπος τον οποίο κυνηγάτε ταξιδεύει με τον ίδιο
τρόπο;»
«Ναι».
«Τότε νομίζω ότι τον είδαμε· γιατί μια μέρα προτού σας
περισυλλέξουμε, είδαμε κάτι σκυλιά να σέρνουν στους πάγους
ένα έλκηθρο μ’ έναν άνθρωπο μέσα».
Αυτή η φράση ξύπνησε το ενδιαφέρον του ξένου, που μας
έκανε ένα σωρό ερωτήσεις σχετικά με την κατεύθυνση την
οποία είχε πάρει ο δαίμονας, όπως τον αποκάλεσε. Λίγο αργότερα, όταν βρέθηκε μόνος μαζί μου, είπε:
«Είμαι βέβαιος ότι έχω κεντρίσει την περιέργεια τόσο τη
δική σας όσο και αυτών των καλών ανθρώπων, αλλά είστε
πολύ διακριτικός και δεν θέλετε να μου κάνετε πολλές ερωτήσεις».
«Πράγματι, θα ήταν αγενές και απάνθρωπο εκ μέρους μου
να σας ενοχλήσω με την αδιακρισία μου».
«Κι όμως, με σώσατε από μια περίεργη και επικίνδυνη
κατάσταση· και με μεγάλη καλοσύνη με επαναφέρατε στη
ζωή».
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Έπειτα από λίγο με ρώτησε αν πίστευα ότι το σπάσιμο του
πάγου είχε καταστρέψει το άλλο έλκηθρο. Του απάντησα ότι
δεν μπορούσα να ισχυριστώ κάτι τέτοιο με βεβαιότητα· γιατί
ο πάγος είχε σπάσει γύρω στα μεσάνυχτα, και ο ταξιδιώτης θα
μπορούσε να είχε φτάσει σε ασφαλές μέρος πολύ νωρίτερα·
αλλά επρόκειτο για μια υπόθεση την οποία δεν μπορούσα να
επιβεβαιώσω.
Από εκείνη τη στιγμή μια νέα πνοή ζωής ζωντάνεψε τη
μαραμένη μορφή του ξένου. Έδειξε ιδιαίτερα ζωηρή επιθυμία ν’ ανέβει στο κατάστρωμα και να ψάξει για το έλκηθρο
που είχε εμφανιστεί νωρίτερα· αλλά εγώ τον έπεισα να μείνει
στην καμπίνα, γιατί ήταν ακόμη πολύ αδύναμος και δεν θα
μπορούσε ν’ αντέξει τις τόσο σκληρές καιρικές συνθήκες. Του
υποσχέθηκα ότι θα έβαζα κάποιον να κοιτάζει για λογαριασμό του και θα τον ειδοποιούσα αμέσως μόλις κάποιο καινούριο αντικείμενο εμφανιζόταν στον ορίζοντα.
Αυτά έχω γράψει στο ημερολόγιό μου σχετικά μ’ αυτό το
παράξενο συμβάν μέχρι σήμερα. Η υγεία του ξένου βελτιώνεται σταδιακά, αλλά είναι αμίλητος και δείχνει αμήχανος
όταν στην καμπίνα μπαίνει κάποιος άλλος εκτός από μένα.
Ωστόσο, έχει τόσο πράους και ευγενικούς τρόπους, ώστε όλοι
οι ναύτες ενδιαφέρονται για το άτομό του, αν και επικοινωνούν ελάχιστα μαζί του. Όσο για μένα, αρχίζω να τον αγαπώ
σαν αδελφό, και η μόνιμη και βαθιά θλίψη του με γεμίζει συμπάθεια και συμπόνια. Θα πρέπει να ήταν πραγματικά ευγενής άνθρωπος σε καλύτερους καιρούς, αφού είναι τόσο γοητευτικός και φιλικός ακόμα και τώρα που είναι σωστό ράκος.
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Σε κάποιο γράμμα μου, Μαργαρίτα, σας είπα ότι δεν θα
έβρισκα κανένα φίλο στον απέραντο ωκεανό· κι όμως, να που
βρήκα έναν άνθρωπο τον οποίο, προτού τον τσακίσει η δυστυχία, θα έκανα επιστήθιο φίλο μου με μεγάλη χαρά.
Θα συνεχίσω να γράφω κατά διαστήματα στο ημερολόγιό
μου για τον ξένο, όποτε έχω να αναφέρω καινούρια γεγονότα.
13 Αυγούστου 17–
Η τρυφερότητα που νιώθω για τον φιλοξενούμενό μου μεγαλώνει όλο και περισσότερο κάθε μέρα που περνάει. Προκαλεί
τον θαυμασμό και τον οίκτο μου ταυτόχρονα, σε εκπληκτικό
βαθμό. Πώς είναι δυνατόν να βλέπω ένα τόσο ευγενικό πλάσμα τσακισμένο απ’ τη δυστυχία χωρίς να αισθάνομαι βαθιά
θλίψη; Είναι τόσο καλός και συνάμα τόσο σοφός· το μυαλό του
είναι ιδιαίτερα καλλιεργημένο· και όταν μιλάει, παρότι επιλέγει τις λέξεις του με τη μεγαλύτερη προσοχή, τα λόγια του
κυλούν αβίαστα, με απαράμιλλη ευφράδεια.
Τώρα πια είναι πολύ καλύτερα και βρίσκεται διαρκώς
στο κατάστρωμα, αναζητώντας με το βλέμμα, όπως φαίνεται,
το έλκηθρο που είχε εμφανιστεί πριν απ’ το δικό του. Τελικά, αν και δυστυχισμένος, δεν ασχολείται αποκλειστικά με
τα δικά του βάσανα, αλλά ενδιαφέρεται ειλικρινά και για τα
σχέδια των άλλων. Πολλές φορές συζήτησε μαζί μου το δικό
μου, για το οποίο του μίλησα ανοιχτά, χωρίς επιφυλάξεις.
Παρενέβη με προσοχή σε όλα τα επιχειρήματά μου υπέρ
της πιθανής επιτυχίας μου, και εξέτασε διεξοδικά τα μέτρα
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τα οποία είχα λάβει για να την εξασφαλίσω. Η συμπάθεια
που μου έδειχνε μ’ έκανε να χρησιμοποιώ με ευκολία τη
γλώσσα της καρδιάς μου· να εκφράζω το πάθος απ’ το οποίο
φλεγόταν η ψυχή μου· και να λέω, με όλη τη θέρμη της
καρδιάς μου, με πόση χαρά θα θυσίαζα την περιουσία μου,
την ύπαρξή μου και κάθε μου ελπίδα για να προωθήσω το
εγχείρημά μου. Η ζωή ή ο θάνατος ενός ανθρώπου ήταν
πολύ μικρό τίμημα μπροστά στην απόκτηση της γνώσης
την οποία αναζητούσα, μπροστά στην εξουσία την οποία θα
αποκτούσα πάνω στα στοιχεία της φύσης, τους προαιώνιους
εχθρούς του είδους μας, και θα μετέδιδα στους ανθρώπους.
Καθώς μιλούσα, μια βαριά σκιά σκοτείνιασε την όψη του
ακροατή μου. Στην αρχή, έτσι όπως σκέπασε τα μάτια του με
τα χέρια, μου φάνηκε ότι προσπαθούσε να πνίξει τη συγκίνησή του· αλλά η φωνή μου τρεμούλιασε και έσβησε, όταν
είδα δάκρυα να κυλούν γοργά ανάμεσα στα δάχτυλά του και
άκουσα τον στεναγμό που ξέφυγε απ’ το τρικυμισμένο στήθος του. Έπαψα να μιλάω· σε λίγο μίλησε εκείνος και είπε
με σπασμένη φωνή:
«Δυστυχισμένε άνθρωπε! Μήπως κουβαλάτε κι εσείς την
ίδια τρέλα που έχω εγώ; Μήπως ήπιατε κι εσείς απ’ το ίδιο
μεθυστικό ποτό; Ακούστε με, αφήστε με να σας διηγηθώ την
ιστορία μου, και τότε θα πετάξετε το ποτήρι μακριά απ’ τα χείλια σας!»
Μπορείτε να φανταστείτε πόσο μου κίνησαν την περιέργεια αυτά τα λόγια· όμως, αυτό το ξέσπασμα του πόνου που
είχε κυριέψει τον ξένο ήταν πάνω απ’ τις ήδη μειωμένες δυ-
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νάμεις του, κι έτσι χρειάστηκε πολλές ώρες ανάπαυσης και
ήρεμης συζήτησης για να ανακτήσει την αυτοκυριαρχία του.
Όταν κατάφερε να ελέγξει τη σφοδρότητα των συναισθημάτων του, έδειξε να περιφρονεί τον εαυτό του επειδή φάνηκε
σκλάβος του πάθους· και δαμάζοντας τη σκοτεινή τυραννία
της απόγνωσης, με οδήγησε ξανά σε μια συζήτηση που αφορούσε προσωπικά εμένα. Ζήτησε να μάθει την ιστορία των
παιδικών μου χρόνων. Η οποία ειπώθηκε γρήγορα, αλλά ξύπνησε ένα σωρό σκέψεις. Του μίλησα για την επιθυμία μου ν’
αποκτήσω ένα φίλο – τη δίψα μου για μια στενότερη επαφή
με ένα πνεύμα συγγενικό, την οποία ποτέ δεν είχα την τύχη
να βρω· και εξέφρασα την πεποίθησή μου ότι όποιος δεν είχε
γνωρίσει αυτή την ευλογία δεν μπορούσε να ισχυρίζεται κομπάζοντας ότι ήταν έστω και λίγο ευτυχισμένος.
«Συμφωνώ μαζί σας» απάντησε ο ξένος «είμαστε πλάσματα ατελή και παραμένουμε έτσι αν κάποιος σοφότερος,
καλύτερος και πιο στοργικός από μας –όπως πρέπει να είναι
ένας τέτοιος φίλος– δεν μας προσφέρει τη βοήθειά του για να
τελειοποιήσουμε την αδύναμη και ελλιπή φύση μας. Κάποτε
είχα ένα φίλο, το ευγενέστερο από τα ανθρώπινα πλάσματα·
γι’ αυτό και δικαιούμαι να εκφράζω τη γνώμη μου σχετικά
με τη φιλία. Εσείς έχετε την ελπίδα μέσα σας και τον κόσμο
μπροστά σας, επομένως δεν υπάρχει λόγος να απελπίζεστε.
Εγώ, όμως, εγώ έχασα τα πάντα και δεν μπορώ να ξαναρχίσω
τη ζωή μου απ’ την αρχή».
Καθώς τα έλεγε αυτά, η όψη του πήρε μια έκφραση τόσο
γαλήνια, σαν να είχε συμβιβαστεί με τη θλίψη του, που άγγιξε
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κατευθείαν την καρδιά μου. Ύστερα έμεινε για λίγο σιωπηλός
και αργότερα αποσύρθηκε στην καμπίνα του.
Παρόλο που αυτός ο άνθρωπος είναι διαλυμένος ψυχικά,
κανένας δεν μπορεί να νιώσει πιο βαθιά τις ομορφιές της φύσης. Ο έναστρος ουρανός, η θάλασσα και κάθε θέα που προσφέρουν αυτές οι εκπληκτικές περιοχές φαίνεται ότι έχουν
ακόμη τη δύναμη να ανεβάζουν την ψυχή του στα ουράνια.
Ένας τέτοιος άνθρωπος είναι δισυπόστατος: απ’ τη μία, μπορεί
να είναι δυστυχισμένος και γεμάτος απογοητεύσεις, κι απ’ την
άλλη, μόλις κλείνεται στον εαυτό του, να μοιάζει με θεία μορφή, που έχει γύρω της ένα φωτοστέφανο μέσα στο οποίο δεν
χωρούν ούτε λύπες ούτε παράλογα εγχειρήματα.

Διαβάστε τη συνέχεια στο βιβλίο
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