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1.

ΌΤΑΝ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑ, τον Ιούλιο του 1918, η μητέρα είχε 
ισπανική γρίπη, εγώ ήμουν σε άσχημη κατάσταση και 

με βάφτισαν αναγκαστικά και πρόωρα στο νοσοκομείο. Μια 
μέρα μάς επισκέφτηκε ο γέρος οικογενειακός γιατρός που μου 
έριξε μια ματιά και είπε: «Μα αυτός πεθαίνει από υποσιτισμό». 
Τότε με πήρε η γιαγιά, από την πλευρά της μητέρας μου, και 
με πήγε στο εξοχικό στην επαρχία Ντάλαρνα. Κατά τη διάρ-
κεια του ταξιδιού με το τρένο –που εκείνα τα χρόνια διαρκούσε 
μέρα ολάκερη– με τάιζε με παντεσπάνι που το έβρεχε σε νερό. 
Όταν φτάσαμε ήμουν σχεδόν πεθαμένος. Η γιαγιά βρήκε όμως 
μια καλοσυνάτη, ξανθιά και νεαρή τροφό από ένα γειτονικό 
χωριό που με θήλαζε. Πήρα, βέβαια, τα πάνω μου αλλά ξερ-
νούσα και είχα συνεχώς πόνους στο στομάχι. 

Με ταλαιπωρούσαν επίσης κάποιες ακαθόριστες αρρώστιες 
και δεν μπορούσα να αποφασίσω αν ήθελα να πεθάνω. Κάπου 
βαθιά μέσα μου ανακαλώ στη μνήμη την τότε κατάστασή μου: 
η δυσωδία από τις σωματικές εκκρίσεις, τα νοτισμένα ρούχα 
που μου έγδερναν την επιδερμίδα, το αδύναμο φως της νυχτε-
ρινής λάμπας, η πόρτα που έβλεπε στο διπλανό δωμάτιο ορθά-
νοιχτη, η βαθιά ανασαιμιά της παραμάνας μου, τα ακροποδητί 
πέρα-δώθε, οι ψιθυριστές φωνές, οι αντανακλάσεις των ηλια-
χτίδων στην καράφα με το νερό. Όλα αυτά μου έρχονται στο 
μυαλό, αλλά δεν θυμάμαι τον φόβο. Αυτός ήρθε αργότερα. 

Η τραπεζαρία έβλεπε προς μια σκοτεινή αυλή, στην πίσω 
μεριά του σπιτιού, με ψηλό τούβλινο τοίχο, εξωτερική τουαλέτα, 
κάδους απορριμμάτων, ευτραφείς αρουραίους και ένα σχοινί για 
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το τίναγμα χαλιών. Καθόμουν στα γόνατα κάποιου που με 
τάιζε χυλό. Το πιάτο ήταν πάνω σε γκρίζο τραπεζομάντιλο με 
κόκκινη μπορντούρα. Αυτό το εμαγιέ σκεύος είχε εφυάλωμα 
λευκό με μπλε λουλούδια και αντανακλούσε το φειδωλό φως 
από τα παράθυρα. Γέρνοντας πότε από τη μία και πότε από 
την άλλη πλευρά, και σκύβοντας μπροστά, δοκίμαζα διάφορες 
οπτικές γωνίες. Καθώς κουνούσα το κεφάλι μου οι αντανακλά-
σεις στο πιάτο με τον χυλό άλλαζαν και δημιουργούσαν νέα 
σχήματα και σχέδια. Ξαφνικά ξέρασα πάνω σε όλα αυτά. 

Αυτή είναι μάλλον η πρώτη μου ανάμνηση: η οικογένεια 
έμενε στον πρώτο όροφο του γωνιακού κτηρίου όπου συναντώ-
νται οι δρόμοι Χουεπαργκάταν-Στουργκάταν.1 

Το φθινόπωρο του 1920 μετακομίσαμε στην οδό Βιλαγκά-
ταν 22 του Έστερμαλμ. Έντονη η ευωδιά φρεσκοβαμμένου 
σπιτιού και λουστραρισμένου παρκέ. Στο παιδικό υπνοδωμάτιο 
υπάρχει ένας κίτρινος σαν τον ήλιο λινοτάπητας και ανοιχτό-
χρωμες κουρτίνες ρολό με μοτίβο κάστρα ιπποτών και αγριο-
λούλουδα. Τα χέρια της μητέρας είναι απαλά και βρίσκει χρόνο 
να μου λέει παραμύθια. Ο πατέρας, ένα πρωί που σηκώνεται 
από το κρεβάτι, πατάει κατά λάθος το καθίκι και λέει «Άι στα 
κομμάτια!» Στην κουζίνα έχουμε δυο κοπέλες από τα Ντά-
λαρνα που δεν θέλουν ιδιαίτερα παρακάλια για να το ρίξουν στο 
τραγούδι. Στο απέναντι διαμέρισμα μένει μια συνομήλική μου 
κοπέλα ονόματι Τίπαν με την οποία παίζω συχνά. Έχει πλού-
σια φαντασία και παίρνει συχνά πρωτοβουλίες. Συγκρίνουμε  

1. Πλεονάζουμε λέγοντας η οδός Χουεπαργκάταν, Βιλαγκάταν κ.λπ. Το δεύ-
τερο συνθετικό -γκάταν, ορίζει ακριβώς τη λέξη οδός. Ας μας επιτραπεί αυτός 
ο πλεονασμός. Το κάνουμε απλώς για να θυμίζουμε ότι πρόκειται για οδό. 
Αλλιώς θα έπρεπε να γράφουμε οδός Χουέπαρε ή οδός Χουέπαρνας (οδός Καπε-
τάνιου ή Καπετάνιων), αλλά δεν μπορούμε πάντα να γνωρίζουμε αν πρόκειται 
για ενικό ή πληθυντικό. Εξ αυτού και ο συμβατικός πλεονασμός. 
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τα κορμιά μας και ανακαλύπτουμε ενδιαφέρουσες ανομοιότητες. 
Κάποιος μας πιάνει στα πράσα αλλά δεν μας καρφώνει. 

Γεννιέται η αδελφή μου, εγώ είμαι τεσσάρων χρόνων και 
η κατάσταση αλλάζει ριζικά: ένα χοντρό, δύσμορφο πλάσμα 
παίζει ξαφνικά τον πρώτο ρόλο. Με εξορίζουν από το κρεβάτι 
της μητέρας και ο πατέρας μου λάμπει από χαρά για εκείνο το 
ωρυόμενο ζωντανό. Ο δαίμονας της ζήλιας έχει χώσει βαθιά τα 
νύχια του στην καρδιά μου κι εγώ τρελαίνομαι από την οργή, 
κλαίω, τα κάνω στο πάτωμα και κυλιέμαι πάνω στα περιτ-
τώματά μου. Ο μεγαλύτερος αδελφός μου κι εγώ, συνήθως 
εχθροί, κάνουμε ανακωχή και συζητάμε διάφορους τρόπους 
να σκοτώσουμε εκείνο το απαίσιο τέρας. Για κάποιον λόγο, 
ο αδελφός μου θεωρεί ότι εγώ είμαι ο καταλληλότερος για να 
αναλάβω αυτό το απαραίτητο καθήκον. Νιώθω κολακευμένος 
και περιμένουμε την πρώτη ευκαιρία.

Ένα ήσυχο, ηλιόλουστο απόγευμα, έχοντας την εντύπωση ότι 
είμαι μόνος μου στο διαμέρισμα, χώνομαι κρυφά στην κρεβα-
τοκάμαρα των γονιών, εκεί όπου το πλάσμα κοιμάται στο ροζ 
καλαθάκι του. Τραβάω μια καρέκλα και σκαρφαλώνω πάνω της. 
Στέκομαι και θωρώ το παχουλό μούτρο και το γεμάτο σάλια 
στόμα. Ο αδελφός μου μου έχει δώσει συγκεκριμένες οδηγίες για 
το τι πρέπει να κάνω. Αλλά εγώ δεν κατάλαβα καλά τις εντολές 
του. Αντί, λοιπόν, να βουτήξω την αδελφή μου από τον λαιμό και 
να τη σφίξω, προσπαθώ να πιέσω το στήθος της. Εκείνη ξυπνάει 
αμέσως με μια διαπεραστική κραυγή, εγώ της κλείνω το στόμα 
με την παλάμη, τα υγρά, γαλάζια μάτια της αλληθωρίζουν και 
γουρλώνουν, κάνω ένα βήμα πίσω για να την πιάσω καλύτερα... 
αλλά χάνω την ισορροπία μου και σωριάζομαι στο πάτωμα.

Θυμάμαι πως αυτή η πράξη μου είναι συνδεδεμένη με απίστευτη 
ευχαρίστηση η οποία σύντομα αντικαθίσταται από τρόμο. 
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Σκύβω πάνω από φωτογραφίες των παιδικών μου χρόνων και 
μελετώ προσεκτικά το πρόσωπο της μητέρας μου με τον μεγε-
θυντικό φακό, προσπαθώ να καταδυθώ σε αποσυντεθειμένα 
συναισθήματα. Ναι, όντως την αγαπούσα και είναι πολύ ελκυ-
στική σε αυτή τη φωτογραφία: τα πυκνά μαλλιά με τη χωρί-
στρα στη μέση, πάνω από το χαμηλό αλλά πλατύ μέτωπο, το 
απαλό οβάλ πρόσωπο, το φιλικά αισθησιακό στόμα, το ζεστό, 
ανεπιτήδευτο βλέμμα κάτω από μαύρα, καλοσχεδιασμένα φρύ-
δια, τα μικρά, δυνατά χέρια.

Η τετράχρονη καρδιά μου σπαρασσόταν από μια αγάπη 
όμοια μ’ εκείνη των σκυλιών. 

Ούτε η σχέση μας θα μπορούσε να χαρακτηριστεί απλή: 
η αφοσίωσή μου την τάραζε και την εκνεύριζε, οι εκδηλώσεις 
τρυφερότητας και τα ξαφνικά μου ξεσπάσματα την ανησυ-
χούσαν. Συχνά με απόδιωχνε με ένα παγερά ειρωνικό ύφος. 
Έκλαιγα από παράφορη οργή και απογοήτευση. Η σχέση της 
με τον αδελφό μου ήταν απλούστερη, μια που ήταν αναγκα-
σμένη να τον υπερασπίζεται συνεχώς στον πατέρα, ο οποίος 
τον ανέθρεφε με απίστευτη σκληρότητα που είχε ως μόνιμη 
επωδό το ξυλοφόρτωμα.

Άργησα να καταλάβω ότι η –παραπαίουσα μεταξύ τρυ-
φερότητας και οργής– λατρεία μου δεν είχε τα αναμενόμενα 
αποτελέσματα. Άρχισα, λοιπόν, να δοκιμάζω από πολύ νωρίς 
μια συμπεριφορά που θα την ευχαριστούσε και θα την έκανε να 
ενδιαφερθεί. Όποιος αρρώσταινε την είχε αμέσως δίπλα του. 
Επειδή ήμουν γενικώς αρρωστιάρικο παιδί με ένα σωρό προβλή-
ματα, αυτό κατέληξε να γίνει ένας, οπωσδήποτε επώδυνος, αλλά 
σίγουρος τρόπος για να κερδίσω τη στοργή της. Αν δεν ήμουν 
πραγματικά άρρωστος το καταλάβαινε αμέσως –η μητέρα είχε 
εκπαίδευση νοσοκόμας– και η τιμωρία ήταν παραδειγματική. 
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Υπήρχε κι άλλος δρόμος για να τραβήξω την προσοχή της 
αλλά ήταν πιο επικίνδυνος: έμαθα ότι η μητέρα δεν άντεχε να 
της δείχνουν οι άλλοι αδιαφορία και να μην την προσέχουν· 
λογικό ήταν, οι συμπεριφορές αυτές ανήκαν στο δικό της οπλο-
στάσιο. Έτσι, έμαθα να χαλιναγωγώ τις επιθυμίες μου, ξεκινώ-
ντας ένα περίεργο παιχνίδι με βασικά συστατικά την υπεροψία 
και την ψυχρή ευγένεια. Δεν θυμάμαι καν πώς τα κατάφερα, 
αλλά η αγάπη σε κάνει πολυμήχανο και σύντομα μπόρεσα να 
προκαλέσω κάποιο ενδιαφέρον που γιάτρευε τον αιμορραγούντα 
αυτοσεβασμό μου. 

Το δυσκολότερο πρόβλημα ήταν απλώς ότι ποτέ δεν μου 
δόθηκε η ευκαιρία να αποκαλύψω τον ταρτουφισμό μου, να 
πετάξω τη μάσκα και να αφεθώ στην αγκάλη μιας αγάπης που 
είχε βρει ανταπόκριση.

Πολλά χρόνια αργότερα, όταν η μητέρα ήταν στο νοσο-
κομείο με ένα δεύτερο έμφραγμα και με σωληνάκι στη μύτη, 
μιλήσαμε για τη ζωή μας. Της μίλησα για το παιδικό μου 
πάθος και παραδέχτηκε ότι κι εκείνη υπέφερε από αυτό, αλλά 
όχι όπως νόμιζα εγώ. Είχε μιλήσει για τις ανησυχίες της σε 
έναν διάσημο παιδίατρο, ο οποίος της είχε κάνει αυστηρές 
συστάσεις (στις αρχές της δεκαετίας του 1920). Τη συμβούλεψε 
να απορρίπτει αποφασιστικά οποιαδήποτε από τις «αρρωστη-
μένες προσεγγίσεις» μου, όπως τις αποκάλεσε. Η παραμικρή 
ανοχή εκ μέρους της θα μπορούσε να με τραυματίσει για όλη 
την υπόλοιπη ζωή μου. 

Θυμάμαι καθαρά μια επίσκεψη στον εν λόγω γιατρό.  
Ο βασικός λόγος της επίσκεψης ήταν ότι αρνιόμουν να πάω 
σχολείο καίτοι είχα κλείσει τα έξι. Καθημερινά με έσερναν ή 
με κουβαλούσαν στην τάξη, ενώ εγώ ούρλιαζα από την αγω-
νία. Ξερνούσα παντού, λιποθυμούσα και υπέφερα από ιλίγγους.  
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Στο τέλος νίκησα εγώ, το ζήτημα του σχολείου έγινε μελλο-
ντική υπόθεση, αλλά την επίσκεψη στον διάσημο παιδίατρο δεν 
μπόρεσα να την αποφύγω.

Ο δόκτορας είχε μακριά γενειάδα, ψηλό γιακά και μύριζε 
πούρο. Μου κατέβασε το παντελόνι, άρπαξε το ευκαταφρόνητο 
όργανό μου με το ένα χέρι και με τον δείκτη του άλλου χεριού 
σχημάτισε ένα τρίγωνο στη βουβωνική χώρα· η μητέρα μου 
καθόταν πλαγίως πίσω μου και φορούσε παλτό με γούνινη 
μπορντούρα και σκουροπράσινο βελούδινο καπέλο με βέλο. 
Εκείνος της είπε: «Σε αυτή την περιοχή ο φιλαράκος μοιάζει 
ακόμη με παιδί».

Όταν επιστρέψαμε στο σπίτι από την επίσκεψη στον για-
τρό μού φόρεσαν την κιτρινωπή ποδιά μου με κόκκινη μπορ-
ντούρα και με γάτα κεντημένη στην τσέπη. Με τρατάρανε 
ζεστή σοκολάτα και μια φέτα ψωμί με τυρί. Μετά πήγα στην 
κρεβατοκάμαρά μου, την οποία κατακτούσα εκ νέου, μια που ο 
αδελφός μου είχε οστρακιά και έμενε αλλού (ήλπιζα, βέβαια, ότι 
θα πέθαινε, η οστρακιά ήταν επικίνδυνη αρρώστια εκείνη την 
εποχή). Έβγαλα από το ντουλάπι με τα παιχνίδια ένα ξύλινο 
κάρο με κόκκινους τροχούς και κίτρινες αχτίνες και έζεψα στο 
«τιμόνι» του ένα ξύλινο άλογο. Η απειλή της μαθητείας είχε 
ξεθωριάσει και είχε μετατραπεί σε μια ευχάριστη ανάμνηση 
αίσιας και ευτυχούς έκβασης. 

Μια χειμωνιάτικη μέρα, στις αρχές του 1965, όταν ο αέρας 
λυσσομανούσε, η μητέρα τηλεφώνησε στο θέατρο και με πλη-
ροφόρησε ότι ο πατέρας είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο και επρό-
κειτο να εγχειριστεί για έναν κακοήθη όγκο στον οισοφάγο.  
Η μητέρα ήθελε να τον επισκεφτώ. Της απάντησα ότι δεν 
είχα ούτε χρόνο ούτε διάθεση, ότι ο πατέρας κι εγώ δεν είχαμε 
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τίποτα να πούμε, ότι μου ήταν εντελώς αδιάφορος ως άτομο 
και ότι αν τον επισκεπτόμουν τώρα, στο τέλος, ενδεχομένως, 
της ζωής του, σίγουρα θα τον τρόμαζα και θα του προκαλούσα 
αμηχανία. Η μητέρα θύμωσε. Επέμενε. Εκνευρίστηκα κι εγώ 
και της ζήτησα να μην συνεχίσει τον συναισθηματικό εκβιασμό. 
Αυτός ο αιώνιος εκβιασμός: κάν’ το για χάρη μου. Η μητέρα 
έγινε έξω φρενών και άρχισε να κλαίει· της επισήμανα ότι τα 
δάκρυα δεν με εντυπωσίασαν ποτέ. Αμέσως μετά της έκλεισα 
το τηλέφωνο. 

Το ίδιο βράδυ είχα δουλειά στο θέατρο, γυρνούσα από σκηνή 
σε σκηνή, μιλούσα με τους ηθοποιούς και εξυπηρετούσα τους 
θεατές που είχαν αργήσει λόγω μιας σφοδρής χιονοθύελλας. 
Την περισσότερη ώρα καθόμουν στο γραφείο μου και δού-
λευα με σκηνικά για το έργο του Πέτερ Βάις Η Ανάκριση 
(Rannsakningen). 

Χτύπησε το τηλέφωνο. Η κοπέλα από το τηλεφωνικό κέντρο 
μού είπε ότι είχε έρθει εκεί κάτω μια κυρία Μπέργκμαν και 
απαιτούσε να μιλήσει με τον διευθυντή του θεάτρου. Μια που 
υπήρχαν αρκετές κυρίες Μπέργκμαν να διαλέξεις, ρώτησα την 
κοπέλα οργισμένος ποια διαολεμένη κυρία Μπέργκμαν εννο-
ούσε. Ελαφρώς τρομοκρατημένη η κοπέλα από το κέντρο είπε 
ότι ήταν η μητέρα του διευθυντή που ήθελε να μιλήσει με τον 
γιο της – πάραυτα. 

Πήγα και πήρα τη μητέρα μου που είχε έρθει στο θέατρο 
με τέτοια χιονοθύελλα. Ήταν ακόμη πολύ λαχανιασμένη από 
την ταλαιπωρία, από το καρδιακό της πρόβλημα και από οργή. 
Την έβαλα να καθίσει και τη ρώτησα αν ήθελε να της προσφέρω 
ένα φλιτζάνι τσάι. Μου απάντησε ότι δεν είχε σκοπό ούτε να 
καθίσει ούτε τσάι να πιει. Είχε έρθει μόνο και μόνο για να με 
ακούσει να επαναλαμβάνω όλα τα προσβλητικά, άσπλαχνα και 
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ωμά λόγια που της είχα ξεφουρνίσει το απόγευμα στο τηλέ-
φωνο. Ήθελε να βλέπει την έκφρασή μου όταν απαρνιόμουν και 
πρόσβαλλα τους γονείς μου. 

Οι νιφάδες του χιονιού έπεφταν και έλιωναν γύρω από αυτό 
το μικρόσωμο άτομο με τη γούνα και σχημάτιζαν σκούρες 
κηλίδες στο χαλί. Ήταν πολύ χλωμή, τα μάτια της ήταν σκο-
τεινιασμένα από οργή και η μύτη της κατακόκκινη. 

Προσπάθησα να την αγκαλιάσω και να τη φιλήσω αλλά 
μ’ έσπρωξε μακριά της και μου κατάφερε ένα χαστούκι.  
(Η τεχνική των χαστουκιών της μητέρας ήταν απαράμιλλη. 
Το χαστούκι έπεφτε αστραπιαία και με το αριστερό χέρι, στο 
οποίο δύο βαριά δαχτυλίδια έκαναν πιο επώδυνο το αποτέλεσμα 
της τιμωρίας.) Εγώ γέλασα και η μητέρα άρχισε να κλαίει 
σπαρακτικά. Σωριάστηκε, με συγκεκριμένη δεξιοτεχνία, σε 
μια καρέκλα δίπλα στο τραπέζι συνεδριάσεων και έκρυψε το 
πρόσωπό της με το δεξί χέρι ενώ με το αριστερό ψαχούλευε 
την τσάντα της για κάποιο μαντίλι.

Κάθισα δίπλα της και τη διαβεβαίωσα ότι φυσικά θα επι-
σκεπτόμουν τον πατέρα μου, ότι μετάνιωνα για όσα είχα ξεστο-
μίσει και ότι την παρακαλούσα από τα βάθη της καρδιάς μου 
να με συγχωρήσει. 

Κατόπιν ήπιαμε τσάι και συζητήσαμε ήρεμα μέχρι στις δύο 
τη νύχτα.

Αυτά συνέβησαν μια Τρίτη. Το πρωινό της ακόλουθης 
Κυριακής τηλεφώνησε ένα φίλος της οικογένειας, ο οποίος 
έμενε στης μητέρας όσο ο πατέρας ήταν στο νοσοκομείο και 
με παρακάλεσε να πάω εκεί γρήγορα διότι η μητέρα είχε αρρω-
στήσει σοβαρά. Η γιατρός της, η καθηγήτρια ιατρικής Νάννα 
Σβαρτς, ήταν καθ’ οδόν και η κρίση είχε περάσει, προσώρας. 
Πήγα βιαστικά στο σπίτι, στη οδό Στουργκάταν 7. Μου άνοιξε  
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η καθηγήτρια και πάραυτα με πληροφόρησε ότι η μητέρα είχε 
πεθάνει πριν από μερικά λεπτά.

Προς μεγάλη μου έκπληξη, με έπιασε ένα δυνατό και ακα-
τάσχετο κλάμα. Συνήλθα σύντομα. Η ηλικιωμένη γιατρός 
στεκόταν αμίλητη και μου κρατούσε το χέρι. Όταν ηρέμησα 
εντελώς, μου είπε ότι όλα έγιναν πολύ γρήγορα, δύο κρίσεις που 
διήρκεσαν από είκοσι λεπτά της ώρας η καθεμία. 

Λίγο αργότερα είχα απομείνει μόνος με τη μητέρα στο 
σιωπηλό διαμέρισμα.

Εκείνη ήταν στο κρεβάτι της, φορούσε ένα λευκό φανελένιο 
νυχτικό και μια πλεχτή, μπλε ζακέτα νυκτός. Το κεφάλι της 
ήταν ελαφρά γερμένο στο πλάι και τα χείλη της λίγο μισάνοι-
χτα. Ήταν χλωμή, με σκιές γύρω από τα μάτια, τα μαλλιά της, 
ακόμη σκούρα, ήταν καλοχτενισμένα... Μάλλον όχι, τα μαλλιά 
δεν ήταν ακόμη σκούρα, είχαν το γκρίζο χρώμα του σιδήρου 
και τα τελευταία χρόνια ήταν κοντά, αλλά η εικόνα που έχω 
στο μυαλό μου λέει ότι τα μαλλιά της ήταν σκούρα, πιθανώς 
με κάποιες γκρίζες τρίχες. Τα χέρια της ήταν πάνω στο στήθος 
της. Στον αριστερό δείκτη είχε ένα μικρό τσιρότο.

Ξαφνικά, το δωμάτιο φωτίστηκε από το έντονο φως μιας 
όψιμης άνοιξης ή ενός χειμώνα στο γέρμα του. Το μικρό ξυπνη-
τήρι στο κομοδίνο συνέχιζε το ανελέητο τικ-τακ του. 

Μου φάνηκε πως η μητέρα ανάσανε, ότι το στήθος της ανα-
σηκώθηκε, ότι άκουσα μια ήρεμη ανασαιμιά, μου φάνηκε πως 
τα βλέφαρά της τρεμόπαιξαν, μου φάνηκε πως κοιμόταν και θα 
ξυπνούσε οσονούπω: το απατηλό παιχνίδι που διαδραματίζεται 
μεταξύ συνήθειας και πραγματικότητας. 

Απέμεινα εκεί καθισμένος ώρες πολλές. Οι καμπάνες της 
Χέντβιγκ Ελεονόρα σήμαναν για τη λειτουργία, το φως περι-
πλανιόταν, από κάπου ακουγόταν μουσική πιάνου. Δεν νομίζω 



16

Ίνγκμαρ μπέργκμαν

να πενθούσα, ούτε νομίζω να σκεφτόμουν, δεν νομίζω καν να 
παρατηρούσα ή να σκηνοθετούσα τον εαυτό μου, ήτοι εκείνη 
την επαγγελματική ασθένεια που με ακολουθούσε ανελέητα 
σε όλη μου τη ζωή και που τόσο συχνά έκλεβε ή δίχαζε τις 
εντονότερες εμπειρίες μου.

Δεν θυμάμαι και πολλά από τις ώρες που πέρασα στο δωμά-
τιο της μητέρας. Αυτό που θυμάμαι εντονότερα είναι το τσιρότο 
στον αριστερό της δείκτη. 

Το ίδιο απόγευμα επισκέφτηκα τον πατέρα στο νοσοκομείο 
και του είπα για τον θάνατο της μητέρας. Είχε βγει σώος από 
την εγχείρηση και από μια πνευμονία που ακολούθησε. Τώρα 
καθόταν σε μια μπλε αναπαυτική πολυθρόνα, στον θάλαμο του 
νοσοκομείου, περιποιημένος και καλοξυρισμένος, με το μακρύ, 
κοκαλιάρικο χέρι του να ακουμπάει στη λαβή του μπαστου-
νιού. Με κοίταξε με ένα επίμονο βλέμμα. Τα μάτια του ήταν 
καθαρά, ήρεμα, ορθάνοιχτα. Όταν τον πληροφόρησα για τα 
συμβάντα, εκείνος απλώς έγνεψε και μου ζήτησε να τον αφήσω 
μόνο του. 

Η ανατροφή μας βασιζόταν ως επί το πλείστον σε έννοιες όπως 
αμαρτία, εξομολόγηση, τιμωρία, συγχώρεση και ευσπλαχνία, 
συγκεκριμένοι παράγοντες στις σχέσεις των παιδιών με τους 
γονείς τους, όπως και με τον Θεό. Σε όλα αυτά ενυπήρχε μια 
λογική, την οποία αποδεχόμασταν και νομίζαμε ότι καταλαβαί-
ναμε. Πιθανώς αυτή η κατάσταση να συνετέλεσε και στην άνευ 
αντιρρήσεων παραδοχή του ναζισμού. Ποτέ δεν είχαμε ακούσει 
τη λέξη ελευθερία και, σίγουρα, δεν την είχαμε γευτεί ποτέ. Σε 
ένα ιεραρχικό σύστημα είναι όλες οι πόρτες κλειστές.

Ως εκ τούτου, οι τιμωρίες ήταν κάτι το αυτονόητο, κάτι 
το αναμφισβήτητο. Μπορούσαν να είναι σύντομες και απλές 
όπως τα χαστούκια ή μια ξυλιά στον πισινό, αλλά και άκρως 
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μελετημένες, ιδιαίτερα τελειοποιημένες μέσα από το πέρασμα 
των γενεών. 

Αν ο Ερνστ Ίνγκμαρ2 κατουριόταν πάνω του –κάτι που 
συνέβαινε πολύ συχνά και πολύ εύκολα–, έπρεπε όλη την υπό-
λοιπη μέρα να φοράει μια κόκκινη φουστίτσα μέχρι το γόνατο. 
Αυτό θεωρούνταν αθώο και αστείο. 

Κάποια σοβαρότερα λάθη τιμωρούνταν παραδειγματικά:  
η όλη διαδικασία άρχιζε με την αποκάλυψη του εγκλήματος. 
Ο ένοχος ομολογούσε ενώπιον κάποιας κατώτερης αρχής, το 
έλεγε δηλαδή στις υπηρέτριες ή στη μητέρα ή σε κάποια από 
τις αναρίθμητες γυναίκες συγγενείς που έμεναν κατά καιρούς 
στο πρεσβυτέριο.

Η άμεση συνέπεια της ομολογίας ήταν ότι όλοι απέφευγαν 
και απομόνωναν τον ένοχο. Κανείς δεν του μιλούσε και κανείς 
δεν του απαντούσε. Αυτό είχε ως στόχο, απ’ ό,τι καταλαβαίνω, 
να αναζητήσει ο ένοχος την τιμωρία και τη συγχώρεση. Μετά 
τον δείπνο και τον καφέ καλούνται τα αντίδικα μέρη στο δωμά-
τιο του πατέρα. Εκεί είχαμε νέες ανακρίσεις και νέες ομολογίες. 
Εν συνεχεία έφερναν το χτυπητήρι χαλιών και θα έπρεπε κανείς 
μόνος του να πει πόσες ξυλιές έπρεπε να φάει με αυτό. Μόλις 
καθοριζόταν το σύνολο των ξυλιών, έφερναν ένα πράσινο, παρα-
γεμισμένο μαξιλάρι και σου κατέβαζαν το σώβρακο, ξάπλωνες 
μπρούμυτα πάνω στο μαξιλάρι, σε έπιανε κάποιος σφιχτά από 
το σβέρκο και άρχιζαν οι ξυλιές.

2. Κατ’ αρχάς πρέπει να αναφέρουμε ότι η κανονική προφορά του επιθέτου του είναι 
Μπέργμαν [́bærjman]. Ολόκληρο το μικρό όνομα του Μπέργ(κ)μαν ήταν Ερνστ 
Ίνγκμαρ. Η αναφορά στον εαυτό του στο γ ́ενικό πρόσωπο, όπως και η προσφώνηση 
στο ίδιο πρόσωπο αντί στο β΄ ενικό ήταν συνήθης κάποτε στη Σουηδία. Σήμερα 
απαντάται κυρίως στον γραπτό λόγο, σε περιπτώσεις που κάποιος θέλει να φανεί 
ιδιαίτερα ευγενικός (μια που ο πληθυντικός χρησιμοποιείται από και προς ηλικιωμένα 
άτομα, κι αυτό όχι πάντα) και όταν θέλει να αστειευτεί. 
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Δεν μπορώ να ισχυριστώ ότι πονούσε ιδιαίτερα, η οδύνη 
είχε κυρίως σχέση με τη διαδικασία και με την προσβολή.  
Ο αδελφός μου την πλήρωνε πιο ακριβά τη νύφη. Πολλές φορές 
η μητέρα καθόταν δίπλα στο κρεβάτι του και του δρόσιζε την 
πλάτη, στην οποία οι ξυλιές είχαν γδάρει το δέρμα αφήνοντας 
ματωμένες χαρακιές. Μια που εγώ όμως μισούσα τον αδελφό 
μου και φοβόμουν τα απότομα και βίαια ξεσπάσματά του ικα-
νοποιόμουν ιδιαίτερα που τον τιμωρούσαν σκληρότερα. 

Όταν τελείωναν οι ξυλιές, ήταν κανείς υποχρεωμένος να 
ασπάζεται το χέρι του πατέρα, οπότε δινόταν άφεση και το 
βάρος της αμαρτίας έπεφτε στη γη, έπονταν η λύτρωση και  
η χάρη και, βέβαια, πήγαινες για ύπνο δίχως βραδινό φαγητό ή 
διάβασμα· εντούτοις η ανακούφιση ήταν οπωσδήποτε μεγάλη. 

Υπήρχε, επίσης, ένα είδος αυθόρμητης τιμωρίας, η οποία 
μπορούσε να είναι ιδιαίτερα δυσάρεστη για ένα παιδί που φοβό-
ταν το σκοτάδι, ήτοι ο εγκλεισμός για λίγη ή πολλή ώρα σε μια 
ειδική γκαρνταρόμπα. Η Άλμα, η γυναίκα που είχαμε στην κου-
ζίνα, μας είχε αποκαλύψει ότι σε εκείνη ειδικά την γκαρνταρό-
μπα κατοικούσε ένα μικρό πλάσμα που έτρωγε τα δάχτυλα από 
τα πόδια των άτακτων παιδιών. Άκουγα καθαρά ότι κάτι κινείτο 
εκεί μέσα στο σκοτάδι, και με έζωσε ένας απόλυτος φόβος, δεν 
θυμάμαι τι έκανα, μάλλον σκαρφάλωσα πάνω σε ράφια και 
κρεμόμουν από γάντζους για να γλιτώσω τα δαχτυλάκια μου. 
Αλλά αυτή η μορφή τιμωρίας σταμάτησε να με τρομάζει όταν 
βρήκα μια λύση: έκρυψα έναν φακό με κόκκινο και πράσινο φως 
σε μια γωνιά της γκαρνταρόμπας. Κάθε φορά που με έκλειναν 
εκεί μέσα, εγώ έβγαζα τον φακό, έριχνα το φως στον τοίχο και 
φανταζόμουν πως ήμουν στον κινηματογράφο. Μια φορά που 
άνοιξε η πόρτα, ήμουν ξαπλωμένος με τα μάτια κλειστά και 
προσποιόμουν τον λιπόθυμο. Κατατρόμαξαν όλοι, εκτός από  
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τη μητέρα που υποψιάστηκε ότι έπαιζα θέατρο, αλλά αποδείξεις 
δεν υπήρχαν και έτσι γλίτωσα την τιμωρία.

Άλλες τιμωρίες ήταν η απαγόρευση κινηματογράφου,  
η στέρηση φαγητού, το ξάπλωμα στο κρεβάτι, το κλείσιμο στο 
δωμάτιο, παραπανίσιες ασκήσεις μαθηματικών, βιτσιές στα 
χέρια, τράβηγμα μαλλιών, αγγαρεία στην κουζίνα (ποινή που 
μπορούσε ενίοτε να είναι αρκετά ευχάριστη), απλή απομόνωση 
για ένα διάστημα και ούτω καθεξής. 

Καταλαβαίνω, τώρα πια, την απελπισία των γονιών μου. 
Μια οικογένεια ενός ιερέα μοιάζει με έκθεμα – έλκει τα βλέμ-
ματα όλων. Το σπίτι πρέπει να μένει πάντα ανοιχτό. Η κρι-
τική και τα σχόλια των ενοριτών δεν σταματούν ποτέ. Τόσο 
ο πατέρας όσο και η μητέρα ήταν τελειομανείς που λύγιζαν 
κάτω από το βάρος αυτής της παράλογης πίεσης. Η εργάσιμη 
μέρα τους ήταν ατελείωτη, ο έγγαμος βίος τους δύσκολος,  
η αυτοπειθαρχία τους σιδερένια. Και οι δύο γιοι τους παρου-
σίαζαν τέτοια στοιχεία στον χαρακτήρα τους, τα οποία οι 
ίδιοι όφειλαν να καταπολεμούν ακατάπαυστα στον εαυτό τους.  
Ο αδελφός μου δεν μπορούσε να προστατεύσει ούτε τον εαυτό 
του ούτε το ρεμπελιό του. Ο πατέρας επιδόθηκε με όλες του 
τις δυνάμεις στην τιθάσευση του αδελφού μου και σχεδόν τα 
κατάφερε. Την αδελφή μου την αγαπούσαν και οι δύο γονείς, 
παράφορα και κτητικά. Εκείνη τους το ανταπέδιδε με την 
ταπεινοφροσύνη της και με μια ήπιας μορφής δειλία. 

Εγώ μάλλον την έβγαλα ευκολότερα καθαρή με το να γίνω 
ένας πτυχιούχος ψεύτης. Δημιούργησα ένα εξωτερικό πρόσωπο 
που ελάχιστη σχέση είχε με τον πραγματικό μου εαυτό. Κι 
επειδή δεν ήξερα πώς να διαχωρίζω το επινόημά μου από τον 
εαυτό μου, οι βλάβες είχαν επιπτώσεις τόσο στην ενήλικη ζωή 
μου όσο και στη δημιουργικότητά μου. Μερικές φορές έλεγα 
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στον εαυτό μου, για παρηγοριά βέβαια, ότι αγαπάει την αλή-
θεια εκείνος που έχει ζήσει μέσα στο ψέμα. 

Θυμάμαι ακόμη πεντακάθαρα το πρώτο μου συνειδητό ψέμα. 
Ο πατέρας μου είχε διοριστεί νοσοκομειακός πάστορας και μετα-
κομίσαμε σε μια κίτρινη μονοκατοικία έξω από το μεγάλο πάρκο 
που γειτονεύει με το δάσος Λιλ-Γιαν. Ήταν μια κρύα μέρα του 
χειμώνα. Ο αδελφός μου, εγώ και μερικοί φίλοι του είχαμε 
πετάξει χιονόμπαλες σε ένα θερμοκήπιο στην άκρη του πάρ-
κου. Σπάσανε πολλά τζάμια. Ο αρχικηπουρός κατάλαβε αμέσως 
ότι το κάναμε εμείς και το ανέφερε στον πατέρα. Ακολούθησε 
ανάκριση. Ο αδελφός μου ομολόγησε, το ίδιο και οι φίλοι του. 
Εγώ ήμουν στην κουζίνα και έπινα ένα ποτήρι γάλα. Η Άλμα 
ζύμωνε στο τραπέζι της κουζίνας. Μέσω του θολωμένου από 
αχνούς παραθυριού μπορούσα να διακρίνω τη μια πλευρά του 
θερμοκηπίου με τα σπασμένα τζάμια. Η Σίρι ήρθε στην κουζίνα 
και μας είπε ότι έπεφταν κάτι φοβερές τιμωρίες. Με ρώτησε 
αν συμμετείχα κι εγώ στους βανδαλισμούς, κάτι που είχα ήδη 
αρνηθεί σε μια πρώτη ανάκριση (και με είχαν απαλλάξει προσω-
ρινά λόγω έλλειψης αποδείξεων). Τότε η Σίρι, αστειευόμενη και 
δήθεν εντελώς παρεμπιπτόντως, με ρώτησε αν είχα καταφέρει να 
σπάσω κι εγώ κάνα τζάμι. Κατάλαβα αμέσως ότι προσπαθούσε 
να με παγιδεύσει και απάντησα με ήρεμο ύφος ότι είχα πετάξει 
μερικές μπάλες που πέτυχαν τον αδελφό μου και ότι μετά έφυγα, 
μια που είχαν ξεπαγιάσει τα πόδια μου. Θυμάμαι πολύ καλά ότι 
σκεφτόμουν το εξής: έτσι λένε ψέματα. 

Ήταν μια καθοριστική ανακάλυψη. Σχεδόν με τον ίδιο ορθο-
λογιστικό τρόπο του Δον Ζουάν του Μολιέρου αποφάσισα να 
γίνω κι εγώ ένας Υποκριτής. Δεν ισχυρίζομαι ότι τα κατάφερνα 
πάντα. Κάποιες φορές, λόγω της απειρίας μου, ξεμπροστιαζό-
μουν, κάποιες άλλες επενέβαιναν άσχετα άτομα. 




