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ΑΜΟΡΙ, Ο ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΜΠΙΑΤΡΙΣ

Ο 
Άμορι Μπλέιν κληρονόμησε όλα τα χαρακτηριστι
κά από τη μητέρα του, εκτός από ελάχιστα, μεμο
νωμένα ακαθόριστα στοιχεία που του προσέδιδαν 

ενδιαφέρον. Ο πατέρας του, άνθρωπος χωρίς πυγμή και κα
θαρή σκέψη, λάτρης του Μπάιρον και μανιώδης αναγνώστης 
της Εγκυκλοπαίδειας Μπριτάνικα, έγινε πλούσιος στα τριάντα 
του, όταν πέθαναν τα δύο μεγαλύτερα αδέρφια του, επιτυχη
μένοι χρηματιστές στο Σικάγο, και, μόλις αισθάνθηκε πως ο 
κόσμος του ανήκε, πήγε στο Μπαρ Χάρμπορ όπου γνώρισε 
την Μπίατρις Ο’Χάρα. Στη συνέχεια, ο Στίβεν Μπλέιν κλη
ροδότησε στους απογόνους του το μέτριο ανάστημά του και 
την τάση του να αμφιταλαντεύεται σε κρίσιμες περιστάσεις, 
στοιχεία εμφανή στον γιο του Άμορι. Για πολλά χρόνια με
τεωριζόταν στο παρασκήνιο της οικογενειακής ζωής, μια συ
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νεσταλμένη φιγούρα με πρόσωπο μισοκρυμμένο πίσω από 
τα λεπτά αχυρένια μαλλιά του, ασχολούμενος συνεχώς με τη 
«φροντίδα» της συζύγου του, κατατρυχόμενος από την ιδέα 
ότι δεν την καταλάβαινε ούτε και θα μπορούσε ποτέ να την 
καταλάβει. 

Η Μπίατρις Μπλέιν όμως! Αυτή κι αν ήταν γυναίκα! 
Νεανικές φωτογραφίες που τη δείχνουν στο κτήμα του πα
τέρα της στη λίμνη Τζενίβα του Ουισκόνσιν, ή στη Ρώμη, 
στο οικοτροφείο Καλογραιών –εξεζητημένη εκπαίδευση 
που προοριζόταν για τις κόρες των πλουσίων– αναδείκνυαν 
την αψεγάδιαστη λεπτότητα των χαρακτηριστικών της, το 
αριστοτεχνικό και συνάμα απλό γούστο της στο ντύσιμο. Δι
έθετε εξαίρετη μόρφωση – πέρασε τη νιότη της μέσα στην 
αναγεννησιακή δόξα, συστηνόταν ως η πάμπλουτη Αμε
ρικανίδα και γνώρισε τον καρδινάλιο Βιτόρι, τη βασίλισσα 
Μαργαρίτα και άλλες ευγενείς διασημότητες, γνωστές μόνο 
σε ανθρώπους μιας ορισμένης παιδείας. Έμαθε στην Αγγλία 
να προτιμά το ουίσκι με σόδα από το κρασί και ανέπτυξε δι
πλά την ικανότητά της στην αερολογία έναν ολόκληρο χει
μώνα στη Βιέννη. Έν κατακλείδι, η Μπίατρις Ο’Χάρα έλαβε 
ανεπανάληπτη μόρφωση για πρόσωπα και πράγματα που 
κάποιος μπορεί να καταφρονούσε, αλλά σίγουρα θα γοη
τευόταν από αυτά· μόρφωση πλούσια σε κάθε είδους τέχνη 
και παραδόσεις, στείρα από ιδέες, στα τέλη μιας εποχής κατά 
την οποία ο αρχικηπουρός κλάδευε τα καχεκτικά ρόδα προ
κειμένου να πετύχει το τέλειο άνθος. 

Στις λιγότερο ένδοξες στιγμές της, επέστρεψε στην Αμερι
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κή, γνώρισε τον Στίβεν Μπλέιν και τον παντρεύτηκε – και 
αυτό μόνο και μόνο επειδή ήταν πια ελαφρώς κουρασμένη 
και θλιμμένη. Κυοφόρησε το μοναδικό της παιδί σε μια ανια
ρή περίοδο και το έφερε στον κόσμο μια ανοιξιάτικη μέρα του 
1896.

Στα πέντε του χρόνια ο Άμορι αποτελούσε ήδη ευχάριστη 
συντροφιά για κείνη. Ήταν ένα αγόρι με πυρρόξανθα μαλλιά 
και μεγάλα γοητευτικά μάτια, που θα ωρίμαζαν στον καιρό 
τους, με έναν ευφάνταστο, καλοδιάθετο νου και γούστο στο 
ντύσιμο. Από τα τέσσερα ως τα δέκα όργωσε τη χώρα μαζί της 
με το ιδιωτικό αυτοκίνητο του πατέρα του, από το Κολοράντο, 
όπου η μητέρα του έπληξε τόσο ώστε έπαθε νευρική κρίση σ’ 
ένα δημοφιλές ξενοδοχείο της εποχής, μέχρι την Πόλη του 
Μεξικού, όπου εκείνη προσβλήθηκε από μια ήπια, σχεδόν 
επιδημική φθίση. Δέχτηκε ευχάριστα αυτή την ταλαιπωρία 
και αργότερα την ενσωμάτωσε στη γενικότερη διάθεσή της – 
ειδικά ύστερα από μερικές εξαιρετικές αφορμές. 

Έτσι, ενώ λίγο ως πολύ τα τυχερά πλουσιόπαιδα πιλάτευαν 
τις γκουβερνάντες τους στην αμμουδιά του Νιούπορτ, ραπί
ζονταν, κανοναρχούνταν από δασκάλους ή διάβαζαν σελίδες 
από το Do and Dare ή το Frank on the Mississippi,* ο Άμορι πεί
ραζε τους γκρουμ στο Ουόλντορφ, ανταπτύσσοντας πρόω
ρα μια φυσική απέχθεια για τη μουσική δωματίου και για 
τη συμφωνική μουσική και παίρνοντας μια παιδεία υψηλής 
εξειδίκευσης από τη μητέρα του. 

* Δημοφιλή παιδικά μυθιστορήματα της εποχής. (Σ.τ.Μ.)
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«Άμορι».
«Ναι, Μπίατρις». (Τόσο παρωχημένο όνομα για τη μητέ

ρα του, όμως εκείνη το ενθάρρυνε.)
«Χρυσό μου, μη σηκωθείς ακόμη από το κρεβάτι. Ανέκα

θεν υποψιαζόμουν ότι τα παιδιά που ξυπνούν νωρίς γίνονται 
νευρικά. Η Κλότιλντ θα σου ανεβάσει το πρωινό».

«Έντάξει».
«Αισθάνομαι γερασμένη σήμερα, Άμορι» έλεγε αναστε

νάζοντας. Το πρόσωπό της μια σπάνια καμέα πάθους, η φωνή 
της εξαίσια χρωματισμένη, τα χέρια της αβίαστα σαν της Σάρα 
Μπερνάρ. «Τα νεύρα μου κοντεύουν να σπάσουν… να σπά
σουν. Πρέπει να φύγουμε αποδώ αύριο και να αναζητήσουμε 
λίγο ήλιο».

Τα διαπεραστικά πράσινα μάτια του Άμορι κοίταζαν μέσα 
από τα ανακατεμένα μαλλιά του τη μητέρα του. Ήδη από αυτή 
την ηλικία δεν έτρεφε ψευδαισθήσεις για το πρόσωπό της. 

«Άμορι…»
«Μάλιστα».
«Θέλω να κάνεις ένα καυτό μπάνιο –όσο πιο καυτό αντέ

χεις– και απλώς να χαλαρώσεις. Μπορείς, αν θέλεις, να δια
βάσεις στην μπανιέρα».

Τον τροφοδοτούσε με στίχους από το Fêtes galantes* πριν καν 
κλείσει τα δέκα. Στα έντεκά του αναφερόταν με περισσή ευ
φράδεια, αν όχι και με αίσθημα αναπόλησης, στον Μπραμς, 

* Ποιητική συλλογή του Πολ Βερλαίν, από τα κομβικά έργα του 
συμβολισμού. (Σ.τ.Μ.)
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στον Μότσαρτ και στον Μπετόβεν. Ένα απόγευμα που έμεινε 
μόνος του στο ξενοδοχείο στο Χοτ Σπρινγκς, δοκίμασε το λικέρ 
βερίκοκο της μητέρας του και, καθώς του άρεσε η γεύση, έφτασε 
στα όρια της μέθης. Αυτό τον διασκέδασε για λίγο, ύστερα όμως, 
πάνω στον ενθουσιασμό του, έκανε ένα τσιγάρο και η αντίδρα
σή του θύμιζε άξεστο, λαϊκό άνθρωπο. Μολονότι το επεισόδιο 
αυτό τρομοκράτησε την Μπίατρις, κατά βάθος τη διασκέδασε 
κιόλας κι έγινε, όπως θα λέγαμε σήμερα, η «ατάκα» της. 

«Αυτός ο γιος μου είναι άκρως πνευματώδης και γοητευτι
κός –αλλά λεπτεπίλεπτος– όλοι εδώ είμαστε λεπτεπίλεπτοι, ξέ
ρετε» την άκουσε να λέει μια μέρα σ’ ένα δωμάτιο γεμάτο γυ
ναίκες, που την παρακολουθούσαν με δέος και θαυμασμό. Το 
ακτινοβόλο περίγραμμα του χεριού της διαγραφόταν καθαρά 
πάνω στο υπέροχο μπούστο της. Ύστερα με βαθιά, ψιθυριστή 
φωνή, τους μίλησε για το επεισόδιο με το λικέρ βερίκοκο. Το 
διασκέδασαν με την ψυχή τους, γιατί ήταν δεινή αφηγήτρια, 
αλλά άφησε ουκ ολίγες υπόνοιες για πιθανή αμφισημία στη 
φύση του γιου της…

Αυτά τα οικογενειακής φύσεως οδοιπορικά ήταν διαρκώς 
στην ημερησία διάταξη: δύο υπηρέτριες, το ιδιωτικό αυτοκίνη
το, ο κύριος Μπλέιν, όποτε ήταν διαθέσιμος, και πολύ συχνά 
ένας γιατρός. Όταν ο Άμορι έπαθε κοκίτη, τέσσερις απεχθείς 
ειδικοί αγριοκοίταζαν ο ένας τον άλλο σκυμμένοι πάνω από 
το κρεβάτι του. Όταν ανέβασε πυρετό από οστρακιά, αυτοί που 
τον φρόντιζαν, μαζί με τους γιατρούς και τις νοσοκόμες, έφτα
σαν τους δεκατέσσερις. Και παρότι στην κυριολεξία το αίμα 
του έβραζε, τελικά τα κατάφερε. 
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Οι Μπλέιν δεν δέθηκαν μονίμως με καμία πόλη. Ήταν 
οι Μπλέιν της λίμνης Τζενίβα· είχαν αρκετούς συγγενείς που 
αναπλήρωναν τους φίλους και μια ζηλευτή θέση από την 
Πασαντίνα ως το Κέιπ Κοντ. Ώστόσο, η Μπίατρις γινόταν 
όλο και πιο επιρρεπής σε νέες γνωριμίες, καθώς είχε τόσα να 
πει για την ιδιοσυγκρασία της και τις πάμπολλες μεταβολές 
της, καθώς και για τις αναμνήσεις από την εποχή της διαμονής 
της στο εξωτερικό, τις οποίες ένιωθε την ανάγκη να επανα
λαμβάνει ανά τακτά διαστήματα. Έπρεπε να αδειάζει από όλα 
αυτά, όπως ακριβώς γίνεται με τα φροϋδικά όνειρα, ειδεμή θα 
σάρωναν την ψυχή της και θα έθεταν σε δοκιμασία τα νεύρα 
της. Η Μπίατρις όμως ήταν επικριτική για τις Αμερικανίδες, 
ειδικά για όλες όσες κατάγονταν από τις δυτικές πολιτείες. 

«Έχουν ιδιαίτερη προφορά, χρυσό μου» έλεγε στον Άμορι. 
«Όχι την προφορά του Νότου ή της Βοστόνης, ούτε κάποια το
πική προφορά, απλώς ιδιαίτερη προφορά» – γινόταν ασαφής. 
«Έχουν μια παλιά, σκοροφαγωμένη λονδρέζικη προφορά που 
έχει πέσει σε αχρησία και κάποιος πρέπει σώνει και καλά να 
την ανασύρει. Μιλούν σαν Άγγλος μπάτλερ μετά από χρόνια 
θητείας σε μια μεγάλη όπερα του Σικάγου». Διολίσθαινε σχε
δόν στην ασυναρτησία. «Υποθέτω» –και αναφερόταν σε κάθε 
γυναίκα από τη Δύση– «πως αισθάνεται τον άντρα της αρ
κούντως επιτυχημένο ώστε να την υιοθετήσει – την προφορά. 
Προσπαθούν να εντυπωσιάσουν εμένα, χρυσό μου…»

Παρότι θεωρούσε το σώμα της ευπαθές, εξίσου φιλάσθε
νη θεωρούσε και την ψυχή της, και νοιαζόταν πολύ γι’ αυτήν. 
Υπήρξε κάποτε καθολική, αλλά, ανακαλύπτοντας ότι οι ιερείς 
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τής έδιναν απείρως μεγαλύτερη προσοχή σε περιόδους που η 
πίστη της στη Μητέρα Έκκλησία κλονιζόταν, τηρούσε μια όλο 
χάρη επαμφοτερίζουσα στάση. Συχνά οίκτιρε την αστική νοο
τροπία του αμερικανικού καθολικού κλήρου και ήταν απολύ
τως πεπεισμένη ότι, αν είχε ζήσει στη σκιά των μεγάλων καθε
δρικών της Έυρώπης, η ψυχή της θα ήταν ακόμη μια αδύναμη 
φλόγα στον παντοδύναμο βωμό της Ρώμης. Ώστόσο, μετά τους 
γιατρούς, οι ιερείς παρέμεναν το αγαπημένο της χόμπι. 






