
"∆ιακοπές Στο Παρίσι" - Σώµερσετ Μωµ 

Η Πάτσυ τον είχε ρωτήσει αν είχε περιπέτειες στο Παρίσι, και της είχε 
απαντήσει, µε την βεβαιότητα πως δεν έλεγε ψέµατα, αρνητικά. Ήταν γεγονός 
πως δεν είχε κάνει τίποτα. Ο πατέρας του είχε την εντύπωση πως είχε γλεντήσει 
τρελά και ανησυχούσε µήπως είχε πάρει µάλιστα κάποια ανοµολόγητη 
αρρώστεια, και όµως δεν είχε πάει ούτε µε µια γυναίκα. Μόνον ένα του είχε 
συµβεί, κάτι µάλλον περίεργο αν το συλλογιζόταν κανείς, και τώρα δεν ήξερε , τι 
ακριβώς να κάνει: τα θεµέλια του κόσµου του, είχαν γκρεµιστεί!

*Από τα κορυφαία εργά ενός σπουδαίου βρετανού συγγραφέα του 20ου αιώνα. Ο 
βρετανός συγγραφέας Σώµερσετ Μωµ(1874-1965) υπήρξε ένας εξαίρετος 
µυθιστοριογράφος, δοκιµιογράφος αλλά και θεατρικός συγγραφέας, έργα του 
µεταφέρονται κατά κόρον στο θέατρο αλλά κια στον κινηµατογράφο. Τα βιβλία 
του έχουν διαβαστεί και λατρευτεί από τους συµπατριώτες του, µε το όνοµα του 
να γίνεται το κορυφαίο λογοτεχνικό βραβείο στην Βρετανία. Το "∆ιακοπές στο 
Παρίσι" υπήρξε από τα συγκλονιστικότερα αυτοβιογραφικά -όπως και τα 
περισσότερα έργα του- βιβλία του, και χρονολογείται στη περίοδο του 
µεσοπολέµου. Στην Ελλάδα εκδόθηκε από τις Εκδόσεις Γκοβόστη, σε 
µετάφραση Στ. Βουρδούµπα." Ν.Ι.Π.

http://vakxikon.blogspot.gr/2007/01/blog-post.html

"-Σαρντέν, είπε ο Τσάρλυ. Ναί τον είχα ξαναδεί. 
-Τον πρόσεξες όµως; 
-Ναί. Ο Σαρντέν δεν ήταν κακός ζωγράφος µε τον τρόπο του. Η µητέρα µου τον εκτιµά 
πολύ. Όσο για µένα, πάντα µου άρεσαν οι νεκρές φύσεις του.. 
-Μόνο αυτή τη σηµασία έχει για σένα; Εµένα µου ραγίζει την καρδιά.
-Αυτό; φώναξε ο Τσάρλυ ξαφνιασµένος. Ένα καρβέλι ψωµί κι ένα µπουκάλι κρασί; 
Φυσικά είναι πολύ καλά ζωγραφισµένο.
-Ναί, έχεις δίκιο. Είναι πολύ καλά ζωγραφισµένο. Είναι ζωγραφισµένο µε αγάπη και 
συµπόνοια. ∆εν είναι µόνο ένα καρβέλι ψωµί και µια µπουκάλα κρασί, είναι ο άρτος 
της ζωής και το αίµα του Χριστού, µα όχι µακριά απ' αυτούς που πεινούν και διψούν, 
ούτε µοιρασµένα σαν ελεηµοσύνη από τους παπάδες σε ορισµένες περιστάσεις. Είναι η 
καθηµερινή µερίδα των ανδρών και των γυναικών του µόχθου' είναι τόσο ταπεινά, τόσο 
φυσικά, τόσο φιλικά' είναι το ψωµί και το κρασί του φτωχού, που δε ζητάει παρά µόνο 
να τον αφήσουν να τα γεύεται ειρηνικά, να του επιτρέπουν να δουλεύει, και να τρώει 
την τροφή του ελεύθερος. Είναι η κραυγή του περιφρονηµένου, και του αποδιωγµένου. 
Σου λέει πως οποιαδήποτε κι αν είναι τα αµαρτήµατά τους, οι άνθρωποι έχουν καλή 
καρδιά. Αυτό το καρβέλι το ψωµί και αυτή η µπουκάλα µε το κρασί είναι σύµβολα της 
χαράς και της λύπης των αδύναµων και των ταπεινών. Ζητούν το έλεος και τη στοργή 
σου. Σου λένε πως η ζωή είναι σύντοµη και σκληρή και το µνήµα κρύο και έρηµο. ∆εν 
είναι µόνο ένα καρβέλι ψωµί και µια µπουκάλα κρασί. Είναι το µυστήριο της 
ανθρώπινης µοίρας στη γη' η λαχτάρα του, για λίγη φιλία και για λίγη αγάπη, η 
ταπείνωση και η καρτερία του, όταν βλέπει, πως κι αυτές ακόµη του τις αρνιούνται..." 

Βέβαια τα προβλήµατά µας ως ανθρωπότητα, είναι πιό σύνθετα και περίπλοκα ή 
τουλάχιστον έτσι τα καταφέραµε, αλλά η οπτική του καλιτέχνη, του φιλόσοφου, θα 
είναι πάντα διαφορετική από ότι του τεχνοκράτη...
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Θα είχε ενδιαφέρον όµως να συνυπήρχαν στο ίδιο µυαλό πολλές και διαφορετικές 
τάσεις, αλλά µάλλον είναι αδύνατον. Υποθέτω πως κάθε κλίση απαιτεί την 
αποκλειστικότητα ή το συντριπτικό ποσοστό αφοσίωσης, από κάθε µυαλό για να 
αποδώσει τα µέγιστα στον τοµέα της.

Το απόσπασµα είναι από το, µάλλον αυτοβιογραφικό βιβλιο του Σώµερσετ Μωµ, 
"διακοπές στο Παρίσι" σε µια επισκεψη τους στο Λούβρο µε τη φίλη του, Λύντια, η 
οποία προσπερνώντας όλους τους διάσηµους ζωγράφους της εποχής, θαύµαζε έναν 
µικρό πίνακα του Σαρντέν.

http://caesar-vox.blogspot.gr/2011/01/blog-post_29.html
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