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Η
έντονη ευωδιά των ρόδων πλημμύριζε το ερ-
γαστήρι και κάθε φορά που το ανάλαφρο κα-
λοκαιρινό αεράκι παιζογελούσε με τα δέντρα 

του κήπου, από την ανοιχτή πόρτα ορμούσε το βαρύ άρωμα 
της πασχαλιάς και η λεπτή μοσχοβολιά που ανέδιδαν τα ρόδι-
να ανθάκια του αγκαθωτού θάμνου.

Από τη γωνιά του ντιβανιού με τα περσικά στρωσίδια, 
όπου ήταν ξαπλωμένος ο λόρδος Χένρι Γουότον, καπνίζο-
ντας, ως συνήθως, αναρίθμητα τσιγάρα, με δυσκολία διέκρινε 
τη μαρμαρυγή των ολόγλυκων, μελένιων ανθών ενός λα-
βούρνου που τα παλλόμενα κλαδιά του μετά βίας κρατούσαν 
το φορτίο μιας τόσο λαμπερής ομορφιάς σαν τη δική τους. 
Κάθε τρεις και λίγο, φανταστικές σκιές πουλιών διάβαιναν 
αθόρυβα μέσα από τις καμωμένες από άγριο μετάξι μακριές 
κουρτίνες που κάλυπταν το τεράστιο παράθυρο, δημιουργώ-
ντας για μια στιγμή την εντύπωση μιας γιαπωνέζικης εικόνας, 
που του θύμισε εκείνους τους ταλαίπωρους ζωγράφους με τα 
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χλωμά πρόσωπα, οι οποίοι, υπηρετώντας μια τέχνη αναγκα-
στικά στατική, αγωνίζονται να προσδώσουν την αίσθηση της 
ταχύτητας και της κίνησης. Το χολωμένο βουητό των μελισ-
σών που πάσχιζαν ν’ ανοίξουν δρόμο μες στο ψηλό, ακούρευ-
το γρασίδι ή τριγυρνούσαν επίμονα γύρω από τους σγουρούς, 
μαύρους στήμονες του αγιοκλήματος –ήταν αρχές του Ιού-
νη– έκανε την ακινησία να φαντάζει πιο καταθλιπτική, ενώ 
η υπόκωφη βουή του Λονδίνου έμοιαζε με χαμηλή νότα ενός 
μακρινού εκκλησιαστικού οργάνου.

Στο κέντρο του δωματίου, στηριγμένο σε ένα όρθιο καβα-
λέτο, βρισκόταν το ολόσωμο πορτρέτο ενός νέου εκπληκτικής 
ομορφιάς και μπροστά του, λίγο πιο πέρα, καθόταν ο ίδιος ο 
καλλιτέχνης, ο Μπάζιλ Χόλγουορντ. Η απρόσμενη εξαφάνι-
σή του πριν από μερικά χρόνια προκάλεσε, εκείνον τον καιρό, 
μεγάλη αναταραχή στο κοινό και έδωσε λαβή για ένα σωρό 
παράξενες εικασίες. 

Καθώς ο Χόλγουορντ κοίταζε την ευγενική και χαριτωμέ-
νη μορφή που με τόση επιδεξιότητα είχε αποτυπώσει με την 
τέχνη του, ένα χαμόγελο ικανοποίησης φώτισε για μια στιγ-
μή το πρόσωπό του και φάνηκε σαν να ήθελε να μείνει εκεί. 
Έξαφνα σηκώθηκε όρθιος και, κλείνοντας τα μάτια, έβαλε τα 
δάχτυλά του πάνω στα βλέφαρα, λες και ήθελε να φυλακίσει 
μες στο μυαλό του κάποιο περίεργο όνειρο απ’ όπου δεν ήθε-
λε να ξυπνήσει. 

«Είναι το καλύτερο έργο σου, Μπάζιλ, το καλύτερο απ’ 
όσα έκανες μέχρι τώρα» είπε ο λόρδος Χένρι νωχελικά. «Του 
χρόνου πρέπει να το στείλεις οπωσδήποτε στο Γκρόσβενορ. Η 
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Ακαδημία είναι πολύ μεγάλη και πολύ κοινή. Το Γκρόσβε-
νορ είναι το πλέον κατάλληλο μέρος».

«Δεν νομίζω ότι θα το στείλω πουθενά» απάντησε εκείνος, 
ρίχνοντας το κεφάλι προς τα πίσω μ’ εκείνον τον παράξενο 
τρόπο που έκανε τους φίλους του να γελούν μαζί του στην 
Οξφόρδη. «Όχι! Δεν θα το στείλω πουθενά».

Ο λόρδος Χένρι σήκωσε τα φρύδια του και τον κοίταξε με 
έκπληξη μέσα από τα λεπτά γαλάζια δαχτυλίδια του καπνού 
που ανέβαινε σχηματίζοντας παράξενα σχήματα από το βαρύ, 
ποτισμένο με όπιο τσιγάρο του. 

«Δεν θα το στείλεις πουθενά; Γιατί, αγαπητέ μου; Υπάρχει 
κάποιος ιδιαίτερος λόγος; Πολύ περίεργοι τύποι είστε εσείς 
οι ζωγράφοι! Κάνετε τα πάντα για ν’ αποκτήσετε φήμη και 
μόλις τα καταφέρετε, θα ’λεγε κανείς ότι επιθυμείτε ν’ απαλ-
λαγείτε από δαύτη. Πολύ ανόητο εκ μέρους σας, γιατί μόνο 
ένα πράγμα είναι χειρότερο απ’ το να μιλούν για σένα: να σε 
αγνοούν. Ένα πορτρέτο σαν αυτό θα σε ανέβαζε στην κορυφή, 
εσένα απ’ όλους τους νέους της Αγγλίας, και θα έκανε τους 
γηραιότερους να σε ζηλεύουν, αν βέβαια οι γέροι είναι ικανοί 
να νιώσουν κάποιο συναίσθημα». 

«Ξέρω ότι με κοροϊδεύεις» αποκρίθηκε εκείνος «αλλά η 
αλήθεια είναι πως δεν μπορώ να το εκθέσω. Έχω βάλει πολύ 
από τον εαυτό μου σ’ αυτόν τον πίνακα».

Ο λόρδος Χένρι τέντωσε τα μακριά πόδια του στο ντιβάνι 
και έβαλε τα γέλια. 

«Ναι, το ήξερα πως θα γελούσες, όμως αυτή είναι η αλή-
θεια».
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«Πολύ από τον εαυτό σου! Μα την πίστη μου, Μπάζιλ, δεν 
ήξερα ότι είσαι τόσο κενόδοξος. Και ομολογώ ότι δεν βλέπω 
καμία ομοιότητα ανάμεσα σ’ εσένα, με το τραχύ, δυνατό πρό-
σωπο και τα κατάμαυρα μαλλιά, και αυτόν τον νεαρό Άδωνη 
που θαρρείς και είναι καμωμένος από φίλντισι και ροδοπέ-
ταλα. Βλέπεις, αγαπητέ μου Μπάζιλ, αυτός είναι ένας Νάρ-
κισσος, ενώ εσύ… Δεν λέω, έχεις την έκφραση του διανοητή, 
και όλα τα παρεπόμενα, αλλά η ομορφιά, η αληθινή ομορφιά, 
τελειώνει εκεί που αρχίζει η πνευματικότητα. Η διανόηση 
είναι από μόνη της μια υπερβολή και καταστρέφει την αρ-
μονία οποιουδήποτε προσώπου. Από τη στιγμή που κάθεται 
κάποιος να σκεφτεί, γίνεται μόνο μια μύτη ή ένα μέτωπο, ή 
κάτι απαίσιο. Κοίτα τους ανθρώπους που έχουν διαπρέψει σε 
κάποιο πνευματικό επάγγελμα. Πόσο απίστευτα αποκρουστι-
κοί είναι! Φυσικά, εξαιρούνται οι άνθρωποι της Εκκλησίας. 
Αλλά, πάλι, οι άνθρωποι της Εκκλησίας δεν σκέφτονται. Ένας 
ογδοντάχρονος επίσκοπος συνεχίζει να επαναλαμβάνει αυτά 
που του έμαθαν να λέει όταν ήταν δεκαοχτάχρονο παιδί, και 
είναι φυσικό να φαντάζει πάντα ιδιαίτερα θελκτικός. Ο μυ-
στηριώδης νεαρός φίλος σου, που το όνομά του δεν μου το 
είπες ποτέ, αλλά που η εικόνα του με γοητεύει πραγματικά, 
δεν σκέφτεται ποτέ. Είμαι βέβαιος γι’ αυτό. Είναι ένα άμυα-
λο, πανέμορφο πλάσμα, που θα έπρεπε να το έχουμε εδώ τον 
χειμώνα, όταν δεν υπάρχουν λουλούδια, για να τον κοιτάμε, 
αλλά και το καλοκαίρι, όποτε χρειαζόμαστε κάτι για να δρο-
σίσουμε το πνεύμα μας. Μην τρέφεις αυταπάτες, Μπάζιλ, δεν 
του μοιάζεις στο παραμικρό». 
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«Δεν κατάλαβες, Χάρι. Και βέβαια δεν του μοιάζω. Αυτό 
το γνωρίζω πολύ καλά. Η αλήθεια είναι πως θα στενοχωριό-
μουν αν του έμοιαζα. Μην σηκώνεις τους ώμους σου, σου λέω 
την αλήθεια. Οι άνθρωποι που ξεχωρίζουν για την εξαιρετική 
ομορφιά ή την πνευματικότητά τους αποδεικνύονται μοιραίοι. 
Είναι ιστορικά αποδεδειγμένο ότι το πεπρωμένο τους συμβα-
δίζει με τα αβέβαια βήματα των βασιλέων. Το καλύτερο είναι 
να μην διαφέρεις από τους συνανθρώπους σου. Ο άσχημος 
και ο μωρός τα καταφέρνουν καλύτερα σε τούτον τον κόσμο. 
Κάθονται ήσυχα και απολαμβάνουν με το στόμα ανοιχτό το 
έργο. Μπορεί να μην έχουν γνωρίσει τη γλυκιά αίσθηση της 
νίκης, όμως δεν έχουν νιώσει ούτε τον πόνο της ήττας. Ζουν 
όπως θα έπρεπε να ζούμε όλοι, ανενόχλητοι, αδιάφοροι, χωρίς 
ανησυχίες. Δεν καταστρέφουν τους άλλους, ούτε καταστρέφο-
νται από ξένα χέρια. Όλοι θα υποφέρουμε από τα χαρίσματα 
που μας έδωσαν οι θεοί. Θα υποφέρουμε τρομερά. Εσύ από 
την κοινωνική σου τάξη και τα πλούτη σου, Χάρι. Εγώ από 
το μυαλό μου, όσο έχω – τη φήμη μου, όσο κι αν αξίζει. Ο 
Ντόριαν Γκρέι, από την ομορφιά του».

«Ντόριαν Γκρέι; Αυτό είναι το όνομά του;» είπε ο λόρδος 
Χένρι, καθώς διέσχιζε το εργαστήρι για να πάει κοντά στον 
Μπάζιλ Χόλγουορντ.

«Ναι, αυτό είναι το όνομά του, αν και δεν είχα καμία πρό-
θεση να σου το πω». 

«Για ποιον λόγο;»
«Ω, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Όταν μ’ αρέσει κάποιος 

πολύ, δεν λέω ποτέ το όνομά του σε κανέναν. Νιώθω σαν να 
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παραδίδω ένα κομμάτι του. Ξέρεις πόσο πολύ αγαπώ τη μυστι-
κότητα. Μόνο μ’ αυτόν τον τρόπο η σύγχρονη ζωή μας αποκτά 
μυστήριο και γοητεία. Το πιο κοινό πράγμα γίνεται θελκτικό 
όταν το κρύβουμε. Όταν φεύγω από την πόλη, δεν λέω ποτέ 
στους δικούς μου πού πηγαίνω. Αν το έκανα, θα έχανα όλη την 
ευχαρίστηση. Είναι μια ανόητη συνήθεια, τολμώ να πω, αλλά 
φαίνεται ότι προσδίδει μεγάλη δόση ρομαντισμού στη ζωή μας. 
Σίγουρα θα με θεωρείς φοβερά ανόητο για όλα αυτά». 

«Κάθε άλλο» απάντησε ο λόρδος Χένρι, πιάνοντάς τον 
από τον ώμο. «Κάθε άλλο, αγαπητέ μου Μπάζιλ. Ξεχνάς, 
θαρρώ, ότι είμαι παντρεμένος, και η μόνη γοητεία του γά-
μου είναι ότι κάνει την απιστία απαραίτητη και για τα δύο 
μέρη. Ποτέ δεν ξέρω πού είναι η γυναίκα μου, και η γυναίκα 
μου ποτέ δεν ξέρει τι κάνω εγώ. Όποτε συναντιόμαστε –για-
τί συναντιόμαστε κάπου κάπου, όταν δειπνούμε έξω μαζί ή 
όταν επισκεπτόμαστε τον δούκα–, ξεφουρνίζουμε ο ένας στον 
άλλον τις πιο παράλογες ιστορίες με το πιο σοβαρό ύφος. Η 
γυναίκα μου είναι πολύ καλή σ’ αυτό – καλύτερη από μένα, 
ομολογώ. Δεν μπερδεύει ποτέ τις ημερομηνίες, ενώ εγώ τα 
κάνω μούσκεμα. Όμως, κι όταν ακόμα με τσακώνει να λέω 
ψέματα, δεν μου κάνει καμία φασαρία. Καμιά φορά εύχομαι 
να μου έκανε, αλλά εκείνη απλώς γελάει μαζί μου».

«Δεν μ’ αρέσει διόλου ο τρόπος με τον οποίο αναφέρε-
σαι στην έγγαμη ζωή σου, Χάρι» είπε ο Μπάζιλ Χόλγουορντ, 
απομακρύνοντας το χέρι του. Άρχισε να προχωρά προς την 
πόρτα που οδηγούσε στον κήπο. «Πιστεύω ότι στην πραγ-
ματικότητα είσαι πολύ καλός σύζυγος, αλλά ντρέπεσαι για τις 
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αρετές σου. Είσαι απίθανος τύπος. Ποτέ δεν ηθικολογείς, αλλά 
και ποτέ δεν κάνεις κάτι κακό. Με τον κυνισμό σου απλώς 
προσπαθείς να μπερδέψεις τους άλλους». 

«Όταν φέρεσαι με φυσικότητα μπερδεύεις τους άλλους, και 
αυτό για μένα είναι ό,τι χειρότερο» φώναξε ο λόρδος Χένρι 
γελώντας. Και ύστερα οι δυο νέοι βγήκαν στον κήπο και για 
αρκετή ώρα δεν αντάλλαξαν λέξη.

Μετά από μια μακρά παύση, ο λόρδος Χένρι έβγαλε το 
ρολόι του. «Φοβάμαι ότι πρέπει να πηγαίνω, Μπάζιλ» μουρ-
μούρισε. «Όμως, προτού φύγω, θα ήθελα πολύ να μου απα-
ντήσεις στην ερώτηση που σου έκανα πριν από λίγο».

«Ποια ερώτηση;» είπε ο Μπάζιλ Χόλγουορντ, με τα μάτια 
καρφωμένα κάτω. 

«Ξέρεις πολύ καλά».
«Όχι, Χάρι, δεν ξέρω».
«Τότε θα σου την επαναλάβω».
«Όχι, σε παρακαλώ».
«Πρέπει. Θέλω να μου εξηγήσεις γιατί δεν εκθέτεις το 

πορτρέτο του Ντόριαν Γκρέι. Θέλω να μου πεις τον αληθινό 
λόγο».

«Σου είπα τον αληθινό λόγο».
«Όχι, δεν μου τον είπες. Είπες ότι είχες βάλει πολύ από 

τον εαυτό σου στον πίνακα. Όμως αυτές είναι παιδιάστικες 
δικαιολογίες».

«Χάρι» είπε ο Μπάζιλ Χόλγουορντ, κοιτάζοντάς τον κατά-
ματα «κάθε πορτρέτο στο οποίο ο καλλιτέχνης βάζει την ψυχή 
του ανήκει σ’ αυτόν, όχι στο μοντέλο. Το μοντέλο είναι μόνο η 
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αφορμή, η ευκαιρία. Δεν αποκαλύπτεται αυτό από τον καλλι-
τέχνη∙ ο καλλιτέχνης είναι αυτός που, πάνω στον πολύχρωμο 
καμβά, αποκαλύπτει τον εαυτό του. Ο λόγος που δεν θα εκθέ-
σω αυτόν τον πίνακα είναι επειδή φοβάμαι μήπως φανερώσω 
το μυστικό της ψυχής μου». 

Ο λόρδος Χένρι γέλασε. «Και ποιο είναι αυτό;» ρώτησε. 
«Θα σου πω» είπε ο Χόλγουορντ, ενώ μια έκφραση αμη-

χανίας φάνηκε στο πρόσωπό του. 
«Είμαι όλος αυτιά, Μπάζιλ» μουρμούρισε ο σύντροφός του 

κοιτάζοντάς τον. 
«Ω, δεν έχω πολλά να πω πάνω σ’ αυτό, Χάρι» απάντη-

σε ο νεαρός ζωγράφος. «Και φοβάμαι ότι δεν θα καταλάβεις. 
Ίσως σου φανεί απίστευτο». 

Ο λόρδος Χένρι χαμογέλασε και, σκύβοντας κάτω, έκο-
ψε μια μαργαρίτα με ρόδινα πέταλα από το χορτάρι και την 
κοίταξε εξεταστικά. «Είμαι απόλυτα σίγουρος ότι θα το κα-
ταλάβω» αποκρίθηκε, με το βλέμμα καρφωμένο στον μικρό, 
χρυσαφένιο, λευκοφτέρουγο δίσκο. «Και μπορώ να πιστέψω 
οτιδήποτε, αρκεί να είναι εντελώς απίστευτο».

Μια ριπή του ανέμου έριξε μερικά άνθη από τα δέντρα στο 
έδαφος, ενώ τα βαριά λουλούδια της πασχαλιάς, σαν αστρινά 
μπουκέτα, ταλαντεύτηκαν πέρα δώθε στη λάγνα ατμόσφαιρα. 
Μια ακρίδα άρχισε να τερετίζει μες στη χλόη και μια βεργο-
λυγερή λιβελούλα διέσχισε τον αέρα με τα καφετιά διάφανα 
φτερά της. Ο λόρδος Χένρι είχε την αίσθηση ότι μπορούσε ν’ 
ακούσει το καρδιοχτύπι του Μπάζιλ Χόλγουορντ και αναρω-
τήθηκε τι θα επακολουθούσε. 
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«Είναι στ’ αλήθεια απίστευτο» επανέλαβε ο Χόλγουορντ 
με πικρία. «Καμιά φορά ούτε εγώ το πιστεύω. Δεν ξέρω τι ση-
μαίνει αυτό. Η ιστορία έχει ως εξής : Πριν από δυο μήνες πήγα 
σε μια κοσμική συγκέντρωση της λαίδης Μπράντον. Ξέρεις 
ότι εμείς οι κακόμοιροι οι ζωγράφοι πρέπει να κάνουμε την 
εμφάνισή μας κάπου κάπου στην κοινωνία, μόνο και μόνο 
για να θυμίζουμε στον κόσμο ότι δεν είμαστε άγριοι. Μου εί-
πες κάποτε πως με βραδινό ένδυμα και λευκή γραβάτα ακόμα 
κι ένας χρηματιστής μπορεί ν’ αποκτήσει φήμη πολιτισμένου 
ανθρώπου. Λοιπόν, θα ήμουν περίπου δέκα λεπτά στο σαλό-
νι, συζητώντας με ευτραφείς γριές αριστοκράτισσες με εξεζη-
τημένο ντύσιμο και με βαρετούς ακαδημαϊκούς, όταν αίφνης 
συνειδητοποίησα ότι κάποιος με κοίταζε. Γύρισα και αντίκρι-
σα για πρώτη φορά τον Ντόριαν Γκρέι. Όταν οι ματιές μας 
συναντήθηκαν, ένιωσα ότι έχασα το χρώμα μου. Ένας παρά-
ξενος φόβος με κυρίευσε. Κατάλαβα πως βρισκόμουν αντίκρυ 
σε κάποιον που η προσωπικότητά του ήταν τόσο γοητευτική 
ώστε, αν το επέτρεπα, θα απορροφούσε το σώμα μου και την 
ψυχή μου, αλλά και την ίδια μου την τέχνη. Δεν επιθυμού-
σα καμία εξωτερική επιρροή στη ζωή μου. Εσύ, Χάρι, ξέρεις 
καλά πόσο ανεξάρτητος είμαι από τη φύση μου. Ο πατέρας 
μου με προόριζε για τον στρατό. Εγώ επέμενα να πάω στην 
Οξφόρδη. Ύστερα με ανάγκασε να γραφτώ στο Μιντλ Τεμπλ. 
Ούτε μισή ντουζίνα επαγγελματικά γεύματα δεν πρόλαβα να 
κάνω. Παράτησα τη δικηγορία και ανακοίνωσα την πρόθεσή 
μου να γίνω ζωγράφος. Ήμουν πάντα κύριος του εαυτού μου∙ 
τουλάχιστον, αυτό συνέβαινε μέχρι που γνώρισα τον Ντόριαν 
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Γκρέι. Τότε… αλήθεια δεν ξέρω πώς να σ’ το εξηγήσω. Κάτι 
μου ’λεγε μέσα μου ότι βρισκόμουν στο χείλος μιας φοβερής 
κρίσης στη ζωή μου. Είχα την παράξενη αίσθηση ότι η μοίρα 
μού επεφύλασσε πολύ μεγάλες χαρές και πολύ μεγάλες λύπες. 
Καταλάβαινα πως αν μιλούσα στον Ντόριαν θα του αφοσιω-
νόμουν απόλυτα. Φοβήθηκα και έκανα στροφή για να φύγω 
από την αίθουσα. Δεν το έκανα συνειδητά∙ ήταν μάλλον από 
δειλία. Και δεν νιώθω διόλου υπερήφανος για τον εαυτό μου 
που προσπάθησα να το σκάσω».

«Στην πραγματικότητα, συνείδηση και δειλία είναι το ίδιο, 
Μπάζιλ. Η συνείδηση είναι η επωνυμία της εταιρείας. Αυτό 
είναι όλο».

«Δεν το πιστεύω, Χάρι. Πάντως, όποιο και αν ήταν το 
κίνητρό μου –και πρέπει να ήταν υπερηφάνεια, γιατί πάντα 
ήμουν πολύ υπερήφανος–, κατάφερα να φτάσω μέχρι την 
πόρτα. Εκεί, βέβαια, έπεσα πάνω στη λαίδη Μπράντον. “Δεν 
πιστεύω να φεύγετε από τώρα, κύριε Χόλγουορντ!” τσίριξε. 
Ξέρεις τώρα πόσο απαίσια και στριγκή είναι η φωνή της».




