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Η οικογένεια του γιατρού Ιωσήφ Λουτζάνι ζούσε στη Βενετία 
τόσο πολλά χρόνια, που κανένας δεν μπορούσε ακριβώς να υπο-
λογίσει «και σχεδόν όλοι υπήρξαν εξέχοντα μέλη της κοινότητας 
των Εβραίων από την ίδρυση ακόμα του παλιού γκέτο*», έλεγε 
ο ίδιος, «οι περισσότεροι γιατροί από παράδοση που κρατούσε 
τουλάχιστον δυο αιώνες», κι αυτό το μαρτυρούσε η πλούσια βι
βλιοθήκη του Ιωσήφ, γεμάτη σπάνιες εκδόσεις, οι περισσότερες 
στα ισπανικά, και μερικά πολύτιμα χειρόγραφα. 

Κάποιος γιατρός Τζιάκομο Λουτζάνι είχε γεννηθεί την εποχή 
που απαγορευόταν η παραμονή των Εβραίων στην πόλη και πη-
γαινοέρχονταν κάθε μέρα με τις βάρκες από το Μέστρε. Ήταν 
μια πληροφορία που είχε διαβάσει στο περιθώριο ενός βιβλίου, 
για τα έξοδα μεταφοράς ενός φορτίου, αλλά υπήρχε και κάτι 
πιο σημαντικό, ένα χαρτί που πιστοποιούσε το θάνατο του «Ε 
βραίου γιατρού Τζιάκομο Λουτζάνι», δίνοντας ακριβώς το στίγμα 
του μακρινού προγόνου που η θλιβερή ιστορία της πανούκλας είχε 
καταγράψει ανάμεσα στους σημαντικούς νεκρούς της μεγάλης 
επιδημίας του 1576. Ο γιατρός εργαζόταν σε μια γαλέρα, δηλαδή 

* Γκέτο: Από τη βενετσιάνικη λέξη «γκέτο», που σημαίνει «χυτήριο». Περιο-
χή της συνοικίας Καναρέτζιο, όπου είχαν περιορίσει τους Εβραίους από το 
1516. Το παλαιότερο γκέτο του κόσμου.  
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ένα πρόχειρο νοσοκομείο που είχε στηθεί στη μέση της λιμνοθά-
λασσας από το φόβο της μόλυνσης. Τελικά, προσβλήθηκε όλο το 
πλήρωμα από την πανώλη και πέθαναν αβοήθητοι, και ο ίδιος ο 
γιατρός Τζιάκομο Λουτζάνι, που τον φουντάρανε κι εκείνον στ’ 
ανοιχτά αλλά με όλες τις τιμές που άρμοζαν σε κάποιον που είχε 
προσφέρει στην πόλη. Yπήρχαν, ακόμα, συγκεκριμένες αναφορές 
για το νησί της Τζιουντέκα, λογαριασμοί που είχαν πληρωθεί ή 
εκκρεμούσαν στους βαρκάρηδες για φορτία που δεν μεταφέρθη-
καν ποτέ, όλα σημειωμένα με λεπτομέρειες και παραπομπές στη 
νομοθεσία που κανένας δεν εφάρμοζε, υπολογισμοί ευφυών εμπό-
ρων που κερδοσκοπούσαν σε βάρος της Γαληνοτάτης – μια κατη-
γορία που κανένας ποτέ δεν κατάφερε να στηρίξει.

Ο Ιωσήφ Λουτζάνι έμενε μόνος του. Τα βράδια ξενυχτούσε όχι 
μόνο γιατί ο ύπνος του είχε λιγοστέψει, αλλά κυρίως γιατί ήθελε 
να διαβάσει για τα δηλητήρια που λάτρευε να μελετάει τυλιγμένος 
με μια κουβέρτα για να αντέχει την υγρασία και την παγωμένη 
αίσθηση της μοναξιάς.

Τα βράδια με βροχή σκεφτόταν τη Ραχήλ, που της άρεσε να 
κάθεται στην πολυθρόνα μπροστά στο παράθυρο και να ξεχνιέται 
βυθισμένη στο γκρίζο της πολιτείας που χανόταν στα νερά. Το 
βιβλίο της ανοιγμένο στην ίδια σελίδα όπως την είχαν βρει ακίνη-
τη στην καρέκλα της που «κρατούσε την κρύα πνοή της και κάτι 
ανεξήγητα υγρό ακόμα κι όταν έκανε ζέστη», είχε πει ο γιατρός 
Λουτζάνι γιατί είχε φοβηθεί μήπως την ξεχάσει.

Η Ραχήλ δεν θα τον άφηνε να την ξεχάσει. Πολλές φορές 
του φαινόταν πως την έβλεπε όταν περνούσε από το Κάμπο ντέι 
Μόρι, την αναγνώριζε από τη χλομάδα της στη μορφή μιας ξένης 
που διέ σχιζε τη μεγάλη αυλή της θαυματουργής Μαντόνα ντε λ’ 
Όρτο, κι ας μην πίστευε στα θαύματα. Ήταν η Ραχήλ, θα μπο-
ρούσε να είναι η Ραχήλ, που είχε έρθει ύστερα από τόσον καιρό 
να πάρει τη θέση της στην άδεια πολυθρόνα. Ήταν η Ραχήλ, που 
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δεν άντεχε τη φασαρία, ζούσε σχεδόν στο περιθώριο της ζωής 
των άλλων, την έβλεπαν μόνο στη Συναγωγή, μόνη της σε μια 
άκρη. Ακόμα και στο ίδιο της το σπίτι αισθανόταν πως κρατούσε 
μια θέση που δεν της ανήκε, της την είχαν παραχωρήσει από συ-
μπόνια και «τίποτα πιο προσωρινό από τη λύπη», έλεγε η Ραχήλ, 
που καθόταν στην άκρη της καρέκλας έτοιμη να σηκωθεί, ενώ 
μασούσε μικρές, ανόρεχτες μπουκιές γιατί έτρωγε το φαΐ τους.  
Ο Ιωσήφ Λουτζάνι τη μάλωνε αφού «τα περιστέρια που φωλιά-
ζουν στη στέγη τρώνε περισσότερο, τα αναθεματισμένα περι-
στέρια που γουργουρίζουν τα μεσημέρια και δεν με αφήνουν να 
ησυχάσω», και της έβαζε λίγο κρασί στο ποτήρι για να γυρίσει 
το χρώμα στα μάγουλά της, ενώ συχνά την έπιανε να ταΐζει τα 
πουλιά με τα περισσεύματα του πιάτου της «για να σταματήσουν 
να κλαίνε και να μπορέσεις να κοιμηθείς, Ιωσήφ, που είσαι κου-
ρασμένος». Η Ραχήλ πίστευε πως χρωστούσε στον κόσμο την ίδια 
την εύθραυστη ύπαρξή της που είχε αναδυθεί μέσα από τη μα-
κρινή καταγωγή της, έναν σκληροτράχηλο Γάλλο Ουγενότο, έναν 
αλλόκοτο πρόγονο που είχε κρυφτεί στους ευρύχωρους εβραϊκούς 
κόλπους του γκέτο και κληροδότησε στους απογόνους του και φυ-
σικά σ’ εκείνη το μίσος για ό,τι εξέφραζε η σάπια εξουσία των 
Βαλουά και των Μεδίκων.Ήταν αυτόκλητος μάρτυρας, από την 
ασφάλεια του αξιώματός του, της μεγαλύτερης σφαγής που είχε 
γνωρίσει η πόλη του Παρισιού, ένας ευνοούμενος που το έσκασε 
για να μην τον σφάξουν πάνω στον κολοφώνα της ακραιφνούς 
εξουσίας του, αφήνοντας την Αικατερίνη των Μεδίκων έρμαιο 
των οιωνοσκόπων και των αγυρτών που της έκρυβαν ότι κανένας 
δεν θα έμενε από την καταραμένη της φύτρα για να βασιλέψει 
στη Γαλλία. Ακόμα και τα κόκαλά της θα τα σκόρπιζαν διακόσια 
χρόνια μετά ρίχνοντάς τα σε ομαδικό τάφο μαζί με την κατάρα 
των τυράννων να τα συνοδεύει σαν να ήταν η τελευταία γυναίκα 
της χώρας. Τη νύχτα που κανένας δεν κοιμήθηκε εκτός από τους 
πεθαμένους, εκείνος δραπέτευσε ντυμένος μοναχός, με τα πόδια 
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του να κολυμπάνε στο αίμα μέσα στα πέδιλα του ρασοφόρου, με-
θυσμένος από τη γλυφή μυρωδιά που τον ταλαιπωρούσε για καιρό 
και θα επέστρεφε πάντα βασανιστική και ακατάλυτη όταν θα φο-
βόταν το θάνατο.

Ο Ιωσήφ Λουτζάνι αγαπούσε τη Ραχήλ και την ταραγμένη 
ψυχή της, τη Ραχήλ, την κόρη του ραβίνου, που έφερε στα γονίδιά 
της κάτι ανεξιχνίαστο και ύπουλο, σαν αρρώστια, αφού η μητέρα 
της και η γιαγιά της και πόσες άλλες γυναίκες από την οικογένειά 
της είχαν πνιγεί στα ήρεμα νερά της Σάκα ντέλα Μιζερικόρντια, 
καταδικασμένες να υπακούσουν στις επιτακτικές φωνές του αί-
ματος. Η Ραχήλ ποτέ δεν έβγαινε στο δρόμο, ο γιατρός Λουτζάνι 
δεν την άφηνε «για να μην υποκύψει στον πειρασμό να πεθάνει», 
έλεγε μ’ έναν κυνισμό που δεν εξέπλητε κανέναν, καθώς όλα τα 
συγχωρούσαν στον γιατρό Λουτζάνι. Εκείνη τον περίμενε στην 
πόρτα να γυρίσει από την ψαραγορά, χρόνια ολόκληρα τον περί-
μενε με άφθαρτη υπομονή και άφατη αγάπη, με τα δυστυχισμένα 
πόδια της λεπτά και ολόισια σαν ξύλα και την ανυπάκουη ανάσα 
της, για να ανεβεί μαζί του τους έξι* ορόφους του σπιτιού τους στο 
γκέτο και να μαγειρέψει, όπως τότε που της είχε φέρει τα χέλια 
κι εκείνος δεν πρόσεξε, του ξέφυγαν από το καλάθι και σέρνονταν 
για μέρες μέσα στις κάμαρες. Ο Ιωσήφ τα ξέχασε αλλά η Ραχήλ 
εξακολουθούσε να τα βλέπει. Μάταια την καθησύχαζε πως «έχουν 
φύγει μέσα από τις υδρορρόες, τα έχουν δει κι άλλοι να γλιστράνε 
στις πλάκες της πλατείας του Γκέτο Νουόβο και να πέφτουν στη 
θάλασσα»... Η Ραχήλ δεν άντεχε τη γλοιώδη παρουσία τους, τα 
ίχνη που άφηναν στα σεντόνια και στα ρούχα τους καθώς σερνό-
ντουσαν ανενόχλητα μέσα στο σπίτι. «Τα χέλια πεθαίνουν μόνο 
όταν τα μαγειρέψεις», του έλεγε κι εκείνος σκούπιζε με το μανίκι 
του ανεπαίσθητους λεκέδες από αλάτι στο φόρεμά της.

* Στο γκέτο χτίστηκαν πολυώροφα κτίρια λόγω του περιορισμού των Εβραίων  
και του προβλήματος του ζωτικού χώρου. 
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Όταν η Ραχήλ αποφάσισε πως θα ζούσε με τον εφιάλτη των 
χελιών, δεν ξαναμίλησε γι’ αυτό, μόνο κάθε βράδυ ανασήκωνε τα 
σκεπάσματα για να ψάξει, κι εκείνα ήταν εκεί για να τη βασανίσουν 
κάτω από τις κουβέρτες που μύριζαν σάπια θάλασσα, τα αιώνια χέ-
λια που ζούσαν στους βαλτότοπους του μακρινού παρελθόντος της 
πολιτείας. Τα απαίσια μάτια τους ήταν ανοιχτά για να κοιτάξουν 
μέσα της όταν θα κοιμόταν, τα ένιωθε στον ύπνο της η Ραχήλ να 
μεγαλώνουν μαζί της χωρίς να γερνάνε όπως εκείνη. Ονειρευόταν 
πως το σπίτι της είχε γεμίσει θαλασσινό νερό, όπου κολυμπούσαν 
αθόρυβα και κυριαρχικά τεράστια χέλια. Ο Ιωσήφ Λουτζάνι τη λυ-
πόταν και την ξυπνούσε για να την απαλλάξει από το μαρτύριο των 
ονείρων της, κι εκείνη τον ευχαριστούσε για την αστείρευτη πηγή 
της ευσπλαχνίας του, κι ο γιατρός αναρωτιόταν πόσο έπρεπε να 
πληρώσει για την αδυναμία του στο λιπαρό τους κρέας.

Eίχαν περάσει τρία χρόνια και τα χέλια ήταν ακόμα εκεί, όταν 
ο Ιωσήφ Λουτζάνι τη βρήκε να τον περιμένει στο δρόμο ξυπόλυ-
τη, με πρησμένους αστραγάλους και δύσπνοια από τις στάχτες 
της μεγάλης πυρκαγιάς που έκαιγε τις αποθήκες λαδιού της ενο-
ρίας του Σαν Μαρκουόλα, «θέλουν να μας κάψουν, Ιωσήφ, όλους 
τους Εβραίους θα τους κάψουν». Σε όλη της τη ζωή η Ραχήλ δεν 
παραπονέθηκε, κανείς δεν ήξερε πότε πεινούσε και αν κοιμόταν, 
τους αθόρυβους πυρετούς της τους έκρυβε, όταν πονούσε, εκεί-
νος το καταλάβαινε από την αναπνοή και τη μυρωδιά του ιδρώτα 
της, ακόμα και το φόβο των χελιών υπαινισσόταν για πολύ καιρό, 
ποτέ δεν παραδέχτηκε πως πίστευε στην ύπαρξή τους, κι αυτό 
την έβγαζε σιγά σιγά από τον στέρεο κόσμο του γιατρού Λουτζάνι, 
που είχε μάθει να εξηγεί τα πράγματα. Εκείνη η φωτιά είχε φέρει 
μιαν εφήμερη ανακωχή και του μίλησε για την αγωνία της ανάσας 
της και τα πόδια της, που τα έσερνε στο σπίτι, για τη θάλασσα 
που την καλούσε και την επιμονή του να μην την αφήνει να πε-
θάνει, ήταν όλα όσα εκείνος ήξερε καλά και άλλα που αγνοούσε, 
όπως το μέγεθος της αγάπης της.
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Αυτός ήταν ο κόσμος του, στενάχωρος αλλά ακέραιος και με 
μια αίσθηση πλάνης, αφού ένιωθε πως κάτι του ξέφευγε, καθώς 
και ότι τίποτα δεν του ανήκε, αλλά κι ο ίδιος δεν θα ήταν τίποτα 
χωρίς τη Ραχήλ και την ανάμνησή της μετά το μεσημέρι που δεν 
τον περίμενε στην πόρτα ύστερα από τριάντα χρόνια αδιάλειπτης 
παρουσίας. Τη Ραχήλ με τις σκεβρωμένες αρθρώσεις, που τις 
έσφιγγε με γάζες τον τελευταίο καιρό για να μην πονάει, την είχε 
βρει μουσκεμένη από τη βροχή, καθισμένη στην πολυθρόνα, και 
τα χέλια ακίνητα στο πάτωμα, κι αν λυπήθηκε για κάτι πέρα από 
τον αναμενόμενο θάνατό της, ήταν που δεν την είχε πιστέψει. 

Ύστερα από καιρό λυπόταν λιγότερο αλλά δεν συνήθισε την 
υγρασία. Το ψωμί του μύριζε θάλασσα και τα ρούχα του δεν στέ-
γνωναν ποτέ. Ο Ιωσήφ Λουτζάνι εξοικειώθηκε με τη μυρωδιά 
της ομίχλης που έμπαινε στο σαλόνι όταν άνοιγαν το παράθυρο. 
Εκείνο όμως που δεν ανεχόταν πια ήταν οι δικοί του, που είχαν 
μάλλον παρορμητικά αποφασίσει να μην τον αφήσουν άλλο μόνο 
και μετακόμισαν από την άλλη άκρη της συνοικίας στο στενάχωρο 
διαμέρισμα, η κόρη, ο γαμπρός κι ο δωδεκάχρονος εγγονός του.

Τη μέρα που έφευγαν από τη Βενετία για ένα παράτολμο ταξί-
δι, ο γιατρός είχε προβλέψει πως δεν θα οδηγούσε πουθενά, παρ’ 
όλα αυτά είχε νιώσει κάτι σαν ανακούφιση. Αποχαιρέτισε μ’ έναν 
ανέκφραστο θυμό τον εγγονό του, τη φυσική του συνέχεια που 
είχε μεγαλώσει μαζί του στο γκέτο, σίγουρος πως ποτέ δεν θα 
γύριζαν, ενώ έβλεπε ήδη την πλούσια βιβλιοθήκη του να καίγε-
ται μαζί με ό,τι άλλο συντρόφευε τη ζωή ενός μοναχικού γέρου. 
Την επομένη, πρωί πρωί, ο γιατρός Λουτζάνι έγραψε μια ιδιό-
χειρη δια θήκη, επικυρωμένη από συμβολαιογράφο, όπου άφηνε 
ολόκληρη τη βιβλιοθήκη του και κάποια τιμαλφή στη Συναγωγή.

Την ώρα που ανέβαινε η οικογένειά του στο καράβι, ο μικρός 
στράφηκε και κοίταξε πίσω προσπαθώντας να ξεχωρίσει τον παπ-
πού του, που στεκόταν ακίνητος στο μόλο, μέχρι που ο γιατρός 
Λουτζάνι εξαφανίστηκε ανάμεσα στο πλήθος των ανθρώπων που 
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όπως εκείνος είχαν κουραστεί να περιμένουν. Για μια στιγμή του 
φάνηκε πως τον ξαναείδε, μια σκιά σκυφτή μ’ έναν γκρενά σκούφο 
που χάθηκε γρήγορα στα στενά.

Όταν ο Λουτζάνι επέστρεψε στο σπίτι, το διαμέρισμα του φά-
νηκε αδειανό και μεγάλο, κι ας είχε συντροφιά έναν άγγελο, δηλα-
δή ένα φρέσκο στον τοίχο από μια παλιά έμπνευση του άγνωστου 
καλλιτέχνη που είχε μείνει για λίγο καιρό στον έκτο όροφο της 
πολυκατοικίας του γκέτο, όσο χρειάστηκε για να αφήσει ένα ημι-
τελές αριστούργημα, ένα χριστιανικό σύμβολο που κυριάρχησε, 
χωρίς να το θέλει, για πάνω από έναν αιώνα στο στενάχωρο δω-
μάτιο, ένα παχουλό αγγελούδι χωρίς χαρακτηριστικά που ο για-
τρός αποκάλυψε κάτω από ένα βέβηλο στρώμα ασβέστη, θύμα 
του φανατισμού για τον ξένο Θεό. Ο Λουτζάνι λάτρεψε τα λευκά 
φτερά που οι γαλάζιες απολήξεις τους χάνονταν στην υγρασία του 
τοίχου, ενώ συχνά ονειρευόταν τον νεαρό ζωγράφο που κρυβόταν 
στην ίδια φυλακή μ’ εκείνον. Το σώμα του ζωγράφου βρέθηκε στο 
ήρεμο κανάλι της Ρίβα ντέλα Μιζερικόρντια με τρεις μαχαιριές 
που είχαν διαπεράσει το ισχνό του στήθος και ήταν πιο πράσινος 
από τη μούχλα που σάπιζε ανάμεσα στις πέτρες της Βενετίας, ένα 
από τα πολλά ανώνυμα πτώματα που ψάρευαν οι βαρκάρηδες από 
το νερό. Ο γιατρός Λουτζάνι μπήκε πολλές φορές στον πειρασμό 
να ολοκληρώσει τη ζωγραφιά αλλά δεν τολμούσε για να μην τη 
χαλάσει, έσερνε μόνο το δάχτυλό του πάνω στον τοίχο σχεδιάζο-
ντας τα μελαγχολικά μάτια, το παιδικό στόμα και την αχνή μύτη 
του αγγέλου μαζί με μια τούφα σπαστά μαλλιά να πέφτουν στο 
μέτωπό του, αλλά η φτερούγα αντιστεκόταν στο «πινέλο» του, που 
βούλιαζε στον τοίχο, και στο πάτωμα έπεφταν τρίμματα από το 
σοβά καθώς και απανωτά στρώματα μπογιάς από τις απαρχές της 
ιστορίας της πόλης, κι ο γιατρός φοβόταν μήπως χαθεί το ανοι-
χτό γκρι των φτερών του – το λευκό ποτέ δεν είναι λευκό – και 
δραπετεύσει εκείνος ο υπέροχος άγγελος, γιατί πόσο θα άντεχε 
τη μοναξιά καταδικασμένος να βουλιάξει στους πηχτούς βάλτους 
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των προκαταλήψεων σαν παγιδευμένο ψάρι, ένας άγνωστος άγ-
γελος στις παρυφές της δόξας της Γαληνοτάτης που χανόταν στη 
βροχή.

Ο γιατρός Λουτζάνι είχε δει τον Γκουάρντι – ή τουλάχιστον 
έτσι έλεγε ύστερα από δυο τρία ποτήρια αψέντι –, την ώρα που 
άλλαζε το φως, να ξεστήνει το καβαλέτο του, και το θεωρούσε στ’ 
αλήθεια εξαιρετική τύχη που τον είχε αφήσει να κοιτάξει. Έριξε 
μόνο μια ματιά, ωστόσο πρόλαβε να παρατηρήσει τις σαφείς ανα-
φορές στη φτώχεια της συνοικίας με το ασυμβίβαστο του μεγα
λείου της τέχνης του. Πολλές φορές συναντούσε τους ζωγράφους 
να κουβεντιάζουν στις πλατείες, χωρίς να το θέλει τους άκουγε ενώ 
καθάριζε το ψάρι του τόσο σχολαστικά, που του έπαιρνε ώρα για 
να το φάει. Μιλούσαν για την προοπτική, το βάθος του μεγάλου 
καναλιού και την περίφημη βόλτα, τη ρευστότητα του νερού και 
τη δυσκολία της απόδοσης του πλήθους που συνωστιζόταν στην 
πιάτσα, τους θρασύτατους αντιγραφείς και τους άλλους που ζω-
γράφιζαν τα ίδια έργα γιατί είχαν ανάγκη τα χρήματα. Ο γιατρός 
Λουτζάνι είχε ακούσει καμιά δεκαριά από δαύτους να διαφωνούν 
σχετικά με την ιδιοφυΐα του Καναλέτο και την αξία της τέχνης 
του. Συχνά συζητούσαν για κάποιους θαυμάσιους αυτοχεδιασμούς 
ηθοποιών της Κομέντια ντελ’ Άρτε αλλά σύντομα ξαναγύριζαν 
στα δικά τους, στις ατελείς πινελιές και στην τονικότητα του γκρι, 
στην κακή ποιότητα των χρωμάτων, στη μούχλα των εργαστηρίων 
και στη σαπίλα των καναλιών, στο χαλασμένο κεραμιδί των προ-
σόψεων και στην ώχρα που σάλευε στο νερό καταδυναστεύοντας 
το ανώφελο γαλάζιο, στο ψεύδος του μεγαλείου της πολιτείας που 
τους έτρεφε και στην ασυδοσία των εμπόρων της, στην απατη-
λή αίσθηση της επιτυχίας κάθε φορά που ολοκλήρωναν ένα έργο. 
«Δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια εφήμερη δόξα», το άκουσε 
και το πίστευε κι εκείνος. «Είναι η αθανασία πολύ ακριβή», ήθελε 
να τους φωνάξει για να ακουστεί μέσα στην οχλαγωγία του τα-
βερνείου που ξενυχτούσαν χωρίς σκοπό, αλλά δεν το έκανε γιατί 
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όλοι ήταν καχύποπτοι με τους Εβραίους, κι όταν είχε δοκιμάσει 
να βγάλει το σκούφο του ήταν ήδη αργά, όλοι τον είχαν δει μια 
δυο φορές να μπαίνει. Ακόμα κι όταν τους ζήτησε να δουν τον Άγ-
γελό του και να τον ολοκληρώσουν αν ήθελαν, ο Ιωσήφ Λουτζάνι 
εισέπραξε μια θορυβώδη άρνηση και τότε τους είχε φωνάξει πως 
ήταν ανάξιοι της φήμης τους γιατί ζωγράφιζαν τον εαυτό τους 
σε μιαν άκρη του πίνακα χωρίς να τους ζητηθεί, παρ’ όλα αυτά 
ματαιοπονούσαν γιατί κανένας δεν θα το πρόσεχε, «θα είναι μια 
ψευδής αναφορά, ένα παράταιρο στοιχείο χωρίς καμιά ιστορική 
σημασία, όπως μια ατυχής συγκυρία είναι τώρα να ξεχνιέμαι εδώ 
μαζί σας εγώ, ο γιατρός Λουτζάνι, πάνω από ένα ποτήρι αψέ-
ντι που αισθάνομαι να μου τρυπάει το μυαλό». Ακόμα, τους είπε 
πως κανένας χρονικογράφος δεν θα φρόντιζε να καταγράψει τη 
ζωή τους, «γεννήθηκε και πέθανε στη Βενετία» θα έγραφαν ακόμα 
και για τον μεγάλο Τιντορέτο. Ο γιατρός Λουτζάνι ήταν βέβαιος 
πως είχαν αντλήσει τις πληροφορίες τους για τη ζωή του ζωγρά-
φου από εκείνους που είχαν καταφέρει να επιζήσουν της πανώ-
λης του 1576 και γερνούσαν ευτυχισμένοι στα βρεμένα κατώφλια 
τους πλάθοντας το μύθο της συνοικίας. Όσο για εκείνους που θα 
ζούσαν μετά στα ίδια σπίτια και θα κρατούσαν μνήμες άλλων για 
δικές τους θα έλεγαν πως τον θυμόντουσαν που έπλενε τα πινέλα 
του με θαλασσινό νερό στο Κάμπο ντέι Μόρι, την τρυφερή καρδιά 
του Καναρέτζιο, εκεί που και ο γιατρός Λουτζάνι περνούσε τα 
καταδικασμένα απογεύματά του χωρίς τη Ραχήλ, τη Ραχήλ του, 
που της άρεσε να πηγαίνει στην Παναγία των Αγρών μόνο για «το 
φως του Τιντορέτο που διαπερνάει τους τοίχους της εκκλησίας, 
Ιωσήφ», του ’λεγε. Ο Ιωσήφ Λουτζάνι ήταν μόνος του τώρα, απέ-
ναντι σε μια καρέκλα αδειανή που μύριζε ακόμα τη νεκρίλα της 
λιμνοθάλασσας ύστερα από τόσα χρόνια που είχαν ψοφήσει τα 
χέλια, ο Ιωσήφ ήθελε να της πει πως ο Άγγελος ξέφτιζε και χανό-
ταν, κι εκείνος ήταν τόσο αδύναμος χωρίς εκείνη· ήθελε να σώσει 
τουλάχιστον τον Άγγελο ή να ανοίξει τα παράθυρα και να τον 
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αφήσει στο έλεος της βροχής αφού δεν εννοούσε να δραπετεύσει. 
«Υπηρέτες της εξουσίας και του χρήματος όπως είμαι κι εγώ», τους 
φώναξε μια μέρα που ο Άγγελός του έπνεε τα λοίσθια, κι εκείνοι 
του είπανε πως δεν είχανε καιρό να ασχοληθούν με τις ιδιοτρο-
πίες ενός γέρου αφού οι μέρες της Γαληνοτάτης ήταν μετρημένες 
και η πτώση της ήταν αναπόφευκτη κι έπρεπε να προλάβουν να 
τελειώσουν τις παραγγελίες. Ο Ιωσήφ έβλεπε τους ζωγράφους 
να βγάζουν γρατσουνισμένους καμβάδες με αριστουργήματα που 
μετά βίας περνούσαν από τις στενές πόρτες των σπιτιών που στις 
χαμηλές τους κάμαρες οι μανάδες τους τους είχαν φέρει στον κό-
σμο δαγκώνοντας τα δάχτυλά τους για να μην ακούνε τις κραυγές 
τους από τις σάπιες μεσοτοιχίες. Έτσι θα τους έβρισκαν, πεσμέ-
νους ανάμεσα στα πινέλα τους με ανεξίτηλο χρώμα στις φάλαγγες 
των δαχτύλων – τους φανταζόταν να πνίγονται σε μια θάλασσα 
από κόκκινο πηχτό στα αιμάτινα απογεύματα της πόλης. Ασφα-
λώς ο θάνατος που τους άξιζε ύστερα από μια ενδιαφέρουσα ζωή, 
από όπου δεν έλειπε ένας έρπων δόλος, αφού ήταν στην ίδια τους 
τη φύση να αναδεικνύουν μέσα από λεπτομέρειες του πίνακα την 
πραγματική εικόνα, χωρίς να εξωραΐζουν τη στρεβλή μύτη ή ένα 
ανεπαίσθητο καμπούριασμα του δόγη, καταρρίπτοντας το μύθο 
της εξουσίας του. Κάποιες φορές άνοιγαν μια μικρή ρωγμή στην 
αγνότητα μιας αγίας από την εκκλησιαστική παραγγελία που είχε 
ανατεθεί κατά παρέκκλιση σ’ έναν άνθρωπο αμφιβόλου ηθικής, 
έξω από τους κόλπους της Εκκλησίας. Κι εκείνος, ο γιατρός Λου-
τζάνι, γιάτρευε την ξεπεσμένη αριστοκρατία της πόλης, συχνά 
χωρίς να αμείβεται γιατί δεν είχαν χρήματα να τον πληρώσουν. 
Είχε μόνο τη νοσηρή ευχαρίστηση να κρατάει τη ζωή τους στα 
χέρια του, καμιά φορά και την ψυχή τους. Όταν έτρωγε, είχε τ’ 
αποφάγια τους στο στόμα του και τότε πήγαινε στα καταγώγια 
των φτωχών για να δει τους έκφυλους αριστοκράτες να ξεπέφτουν 
πιο φτωχοί από τους φτωχούς γιατί δεν άντεχαν άλλο κλεισμένοι, 
με τη σύφιλη να τους τρελαίνει. Ο γιατρός Λουτζάνι υπέκυπτε 
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στην πρόφαση της επιστημονικής παρατήρησης. Η αλήθεια ήταν 
πως ήθελε να δει την πραγματική ζωή κάτω από την επίφασή της.

Όταν αρρώστησε ο γεροΡικότι τις πρώτες μέρες του Μαΐου 
του 1797, το Μεγάλο Συμβούλιο* είχε αποδεχτεί το τελεσίγρα-
φο του Ναπολέοντα που αξίωνε τη Βενετία, αλλά για τον Ιωσήφ 
Λουτζάνι δεν ήταν παρά μια συνηθισμένη Τρίτη, έτσι κι αλλιώς 
έπρεπε να δει τον ασθενή του, ένας ξένος ήταν ο Λουτζάνι στην 
πόλη ανεπηρέαστος από τα γεγονότα. Πίστευε και το διακήρυττε 
πως επρόκειτο για μια κατ’ ευφημισμόν Δημοκρατία με ένα Συμ-
βούλιο από διεφθαρμένους γέρους που κοιμόντουσαν στις νωθρές 
συνεδριάσεις και πολύ περισσότερους που προσπαθούσαν να επη-
ρεάσουν μιαν ειλημμένη απόφαση που η Ιστορία θα κατέγραφε ως 
παράδοση άνευ όρων μιας πόλης με κλειστά παράθυρα, άλλωστε 
η ίδια της η υπόσταση ήταν προϊόν συναλλαγής και κρυβόταν για 
πάνω από χίλια χρόνια στη σκιά του σιωπηλού λέοντα.

Ο γιατρός Λουτζάνι σκέφτηκε να περάσει από την αγορά, αφού 
ο χρόνος δεν είχε πια καμιά σημασία για τη Βενετία, πολύ περισ-
σότερο για τον γεροΝικολό Ρικότι, που ήταν καταδικασμένος να 
πεθάνει. Είχε ζήσει τόσα χρόνια, που θυμόταν το χειμώνα που 
πάγωσε το κανάλι και ο πατέρας του τον κρατούσε από το χέρι 
για να περάσουν με ασφάλεια απέναντι, ώσπου ο μικρός ξεθάρ-
ρεψε κι έτρεχε ανάμεσα στις παγιδευμένες βάρκες. Στον Ιωσήφ 
Λουτζάνι άρεσε η βόλτα στην αγορά, η μυρωδιά της θάλασσας, ο 
ήχος του χρήματος που κουδούνιζε στα δάχτυλα των εμπόρων, οι 
περιστασιακοί φίλοι που άλλαζαν δυο κουβέντες μαζί του. Εκείνο 
το πρωί ο γιατρός Λουτζάνι δεν αγόρασε τίποτα, στάθηκε μόνο 

* Μεγάλο Συμβούλιο: Πολιτικό όργανο της Δημοκρατίας της Βενετίας με-
ταξύ 1172 και 1797 όπου συμμετείχαν με κληρονομικό δικαίωμα 480 μέλη 
από οικογένειες πατρικίων. Το Μεγάλο Συμβούλιο είχε την εξουσία να νο-
μοθετεί και να εκλέγει το Συμβούλιο των Δέκα.  
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λίγο περισσότερο στην Ερμπερία* και γύρισε από τον ίδιο δρόμο 
για να προκαλέσει την τύχη του και τότε είδε το θάνατό του στην 
άκρη της Γέφυρας του Ριάλτο, αλλά πρόλαβε το θανάσιμο χτύπη-
μα στα πρώτα σκαλιά, όταν το μαχαίρι διέγραφε μιαν εφιαλτική 
τροχιά για να καρφωθεί στην καρδιά του, κι εκείνος τέντωσε το 
σώμα του σαν τόξο. Ο Ιωσήφ Λουτζάνι κατάφερε να ξεκαρφώσει 
το μαχαίρι από την πόρτα του μαγαζιού, «είναι δύσκολο να σκο-
τώσεις έναν Εβραίο», άκουσε να λένε πίσω του. «Γιατρέ Λουτζάνι, 
κανένας δεν αγοράζει ένα μαχαίρι που δεν κατάφερε να βρει το 
στόχο του». Ο Ιωσήφ στράφηκε και κάπως απρόθυμα είπε «θα το 
πάρω... μόνο για τη λαβή του». Ο έμπορος δίστασε, δεν ήθελε να 
του το χαρίσει. «Για να μην μπεις στον πειρασμό να σκοτώσεις», 
του είπε, αλλά στο τέλος του το έδωσε γιατί γνώριζε τον γιατρό 
Λουτζάνι και τον εκτιμούσε για την ορθότητα της σκέψης του. 
Άλλωστε, ήταν παλιός πελάτης που έφερνε τα μαχαίρια του για 
να τα ακονίσει «γιατί στομώνουν όταν καθαρίζω τα χέλια», του 
είχε πει και καθόταν πάντα να περιμένει μέχρι να τελειώσει γιατί 
στον Ιωσήφ Λουτζάνι άρεσε να ακούει τον έμπορο να μιλάει για 
τα μαχαίρια δοκιμάζοντάς τα στα δάχτυλά του, που ήταν γεμάτα 
χαρακιές από τις λάμες τους. Ο έμπορος των μαχαιριών εξηγού-
σε στον Ιωσήφ Λουτζάνι πως μπορούσε κάποιος να σκοτώσει με 
τόση τέχνη, ώστε το θύμα να πεθάνει χωρίς πόνο, τους ξεκοίλια-
ζαν και πέθαιναν τόσο γρήγορα, που δεν προλάβαιναν να καταλά-
βουν πως ήταν η κοιλιά τους ορθάνοιχτη στα μάτια των περαστι-
κών, ενώ εκείνοι συνέχιζαν να περπατάνε πάνω στη γέφυρα. Είχε 
ακούσει κάποιον που μόλις τον είχαν μαχαιρώσει να λέει στον 
πληρωμένο φονιά που σκότωνε για χρέη στα χαρτιά «το βράδυ 
θα σε περιμένω στη λέσχη», ύστερα πρόλαβε και πλήρωσε μετρώ-
ντας σωστά δυο δουκάτα και έντεκα σόλδια που του έπεσαν από 
τα χέρια και κύλησαν στις πέτρες του Ριάλτο, αλλά δεν πρόλαβε 

* Ερμπερία: Η αγορά των λαχανικών.
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να τα μαζέψει γιατί τρόμαξε όταν έσκυψε και είδε τα ίδια του τα 
σπλάχνα, τότε μόνο φώναξε «έχω πεθάνει». Ο γιατρός Λουτζάνι 
θεωρούσε ατιμωτικό έναν τέτοιο θάνατο και προτιμούσε να πεθά-
νει από ξίφος ή από δηλητήριο στο κρεβάτι του, όμως του άρεσε 
να μιλάει με τον έμπορο γιατί γνώριζε πολλά για τους ενόχους 
ανεξιχνίαστων δολοφονιών από τα μαχαίρια που είχαν αγοράσει, 
σπάνια και ακριβά και τόσο όμορφα που όποιος τα έβλεπε ποτέ 
δεν θα μπορούσε να τα ξεχάσει.

Περασμένο μεσημέρι πια πέρασε με δυσκολία την πιάτσα και 
σκέφτηκε πως το πλήθος χρειαζόταν έναν Φαλιέρ* για να ξεσπά-
σει την οργή του.

Ο γιατρός Λουτζάνι μπήκε στο σπίτι του Ρικότι με τη βάρκα 
από το κατώι και χάιδεψε τον μελαγχολικό γκρίζο γάτο που κούρ-
νιαζε στα πόδια του κάθε φορά που τον επισκεπτόταν. Εκείνη 
τη μέρα τον είχε υποδεχτεί με κάτι ανόρεχτα γουργουρητά που 
ο Ιωσήφ είχε αποδώσει στη βαριά ατμόσφαιρα του σπιτιού, αλλά 
και στη θλίψη των ημερών που σερνόταν στην πόλη. Ο γιατρός 
Λουτζάνι ήπιε με μικρές γουλιές το νερό που του πρόσφεραν για-
τί μύριζε βούρκο και ύστερα έδιωξε ευγενικά τους υπηρέτες που 
παραστέκονταν στον Βενετό αριστοκράτη τις τελευταίες είκοσι 
μέρες της αρρώστιας του. Κανένας δεν λυπόταν τον Ρικότι, ούτε 
ο Ιωσήφ, που εξέταζε πια τον άρρωστο μόνο και μόνο για να μάθει 
από τι ακριβώς επρόκειτο να πεθάνει.

Ο γιατρός Λουτζάνι ήταν στο δρόμο την ώρα που η μέτζα τέρ-
τζα** με το επίσημο χτύπημά της καλούσε για τελευταία φορά το 
Μεγάλο Συμβούλιο στο παλάτι, κι ένα μουδιασμένο πλήθος είχε 
αρχίσει να μαζεύεται στην πιάτσα. Ο Ιωσήφ ήξερε πως τίποτα 

* Μαρίνο Φαλιέρ (1274 1355): Δόγης της Βενετίας που καταδικάστηκε για 
προδοσία και αποκεφαλίστηκε στο προαύλιο του παλάτσο Ντουκάλε.
** Μέτζα Τέρτζα: Καμπάνα του κωδωνοστασίου του Αγίου Μάρκου.
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πια δεν μπορούσε να σωθεί και το χειρότερο «κανένας δεν είναι 
σε θέση να γνωρίζει τι μεταχείριση θα έχουν οι παλαιοί ξένοι  
– δηλαδή οι Εβραίοι του γκέτο – από τους νέους κατακτητές», 
του ψιθύρισε ένας περαστικός που τον είχε αναγνωρίσει. Δίπλα 
του πέρασε μια γυναίκα που πήγαινε στην αγορά μ’ ένα καλάθι 
φρεσκοψαρεμένα χέλια κι ο Ιωσήφ ένιωσε την ακατανίκητη επι-
θυμία να τα «ψαρέψει» κι εκείνος μέσα από μια κόκκινη σάλτσα με 
μπόλικο σκόρδο. Έτσι, αδιαφόρησε για ό,τι γινόταν στην πλατεία 
κι ό,τι επρόκειτο να συμβεί γιατί πεινούσε πολύ, αλλά σκεφτόταν 
ακόμα τον γέρο Ρικότι και την παράξενη αρρώστια που αδυνατού-
σε να διαγνώσει.

Ο Ιωσήφ Λουτζάνι μπορούσε να επισκέπτεται τον γέρο οποια-
δήποτε ώρα και χωρίς να ειδοποιήσει γιατί τον γνώριζε χρόνια. 
Τον είχε θεραπεύσει στο παρελθόν από τη βλεννόρροια που επα-
νερχόταν επικίνδυνα και τον απειλούσε, άπλωνε ευεργετικά κα-
ταπλάσματα για τα δερματικά του, κι επίσης του καταπράυνε την 
αφόρητη πλήξη της μοναξιάς τ’ απογεύματα της βροχής, όπως 
και την αναπόφευκτη θλίψη των γηρατειών. «Μαζί γερνάμε», του 
’λεγε ο Εβραίος ρίχνοντας λίγες σταγόνες λάβδανο στο ποτήρι 
του, «στην ίδια γριά πόλη που αντέχει ακόμα».

Οι φήμες έλεγαν για τον Ρικότι πως «τις καλές εποχές αγόραζε 
στρείδια με τα μαργαριτάρια τους», μια τρέλα που ο γιατρός Λου-
τζάνι ποτέ του δεν είχε πιστέψει γιατί δεν ανεχόταν τις υπερβολές 
όπως και τις άσκοπες σπατάλες, όμως ο κόσμος έλεγε πως ήταν 
αλήθεια καθώς «του άρεσε, όταν τα έτρωγε, να τα φτύνει». Ακόμα, 
έλεγαν πως «η νεαρή υπηρέτριά του, που είχε το κορμί αλλά και 
τις συνήθειες μικρού αιλουροειδούς, έσκυβε και τα μάζευε, σερ-
νόταν ώρες στο πάτωμα μέχρι να τα βρει, κι όταν κατάλαβε την 
αξία τους, τα έδενε κρυφά με χρυσό στα μαγαζιά των Εβραίων του 
Ριάλτο. Τα φορούσε πάντα κάτω από τα ρούχα της και το βράδυ 
δεν τα ’βγαζε για να μην της τα κλέψουν. Μια νύχτα ξύπνησε από 
ένα κακό προαίσθημα και με το λαιμό της άδειο ακριβώς τη στιγ-
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μή που τα μαργαριτάρια έπεφταν με κρότο πάνω στο τραπέζι του 
Ριντότο, του κρατικού καζίνου της πόλης. Το πρωί που ο Ρικότι 
γύρισε σπίτι του, βρήκε τη γυναίκα να τον περιμένει στην πόρτα 
αχτένιστη και αναστατωμένη γιατί άκουγε τον σιμούν να ουρλιά-
ζει όλη τη νύχτα, ξανά ύστερα από πολύ καιρό, από τότε που την 
είχαν σύρει στις γαλέρες, την πούλησαν και την αγόρασαν στη Βε-
νετία και ήταν αναμφίβολα η ακριβότερη σκλάβα που πουλήθηκε 
ποτέ στην αγορά. 

Το μέγαρο της οικογένειας των Ρικότι που ήταν υποθηκευμένο 
για χρέη στα χαρτιά είχε τελικά παραμείνει στον ιδιοκτήτη του 
από «μια εξαιρετική εύνοια της τύχης», είχε πει εκείνος. Στην 
πραγματικότητα, το θέμα είχε διευθετηθεί με τη μεσολάβηση της 
υπηρέτριας του γέρου, της Μικαέλα χωρίς επίθετο, αγορασμένης 
από τις γαλέρες. Η εκρηκτική μιγάδα, με το σκούρο δέρμα των βό-
ρειων αφρικανικών ακτών και την αξεπέραστη, θλιμμένη ομορφιά 
των σκλάβων, είχε κοιμηθεί με αρκετούς άντρες που επηρέαζαν 
το Συμβούλιο των Δέκα* – κάποιες ανεπιβεβαίωτες φήμες που 
είχαν φτάσει στ’ αυτιά του γιατρού από γνωστό του τοκογλύφο 
μιλούσαν και για κάποιους από τους τελευταίους άρχοντες της 
διεφθαρμένης Γαληνοτάτης –, μέχρι να καταφέρει να πάρει τις 
υποθήκες μαζί με τα κληρονομικά δικαιώματα του γέρου, αλλά και 
μια σύφιλη που θα την έστελνε στο Σαν Σέρβολο, «το νησί των 
τρελών», μερικά χρόνια αργότερα.

Η Μικαέλα δεν έφευγε ποτέ από το δωμάτιο, κάτι που ενοχλού-
σε τον γιατρό. Καθόταν για να σκουπίζει τον ιδρώτα του Νικολό 
Ρικότι, που εκείνο το απόγευμα ο Λουτζάνι παρατήρησε πως είχε 
ροζ σταγόνες στο μέτωπό του που του φάνηκαν σαν αίμα, αλλά 

* Συμβούλιο των Δέκα: Πανίσχυρο διοικητικό όργανο του οποίου τα μέλη 
εκλέγονταν από το Μεγάλο Συμβούλιο μεταξύ 1310 και 1797. Ήταν υπεύ-
θυνο για την ασφάλεια και τη διαφθορά, τη διαχείριση στρατιωτικών υποθέ-
σεων και το χειρισμό νομικών θεμάτων.
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δεν είχε προλάβει να το διαπιστώσει γιατί εκείνη είχε βιαστεί να 
περάσει το μαντίλι απαλά πάνω από το μέτωπο του αρρώστου. Ο 
γέρος παραπονιόταν όλη την ώρα πως δεν του άρεσε καθόλου ο 
κόσμος που μαζευόταν στο σπίτι, δεν άντεχε άλλο τη μυρωδιά του 
νερού που σάπιζε αιώνες στα κανάλια.

Τον γεροΡικότι τον κρατούσαν δεμένο με λουρίδες ύφασμα από 
σκισμένα σεντόνια για να μη μένουν σημάδια στα χέρια και στα πό-
δια του, αλλά εκείνος εξακολουθούσε να φωνάζει μ’ ένα απίστευτο 
σε ένταση παραλήρημα πως έπλεε στα κανάλια της πόλης κι άκου-
γε τους βαρκάρηδες που περνούσαν από τα κανάλια φωνάζοντας 
«corpi morti» επειδή η πανούκλα χτυπούσε πάλι τη Βενετία.

Η Βενετία έπαιρνε την τελευταία της ανάσα και στην εκπνοή... 
ο κόσμος που είχε μαζευτεί στην πιάτσα οσμίστηκε την προδοσία. 
Κανένας δεν ήξερε αν ο δόγης Λουδοβίκος Μανίν είχε ψηφίσει 
την παράδοση της πόλης, όμως γνώριζαν καλά πως η Σινιορία* 
ήταν κατώτερη των περιστάσεων, κι ακόμα ότι είχαν πουληθεί 
στους Γάλλους. Πως έφυγαν σαν τους αρουραίους από το παλάτι, 
κάποιοι μεταμφιεσμένοι για να μην τους αναγνωρίσουν, με σκοπό 
να περισώσουν ό,τι απέμεινε και να προετοιμάσουν τη στάση τους 
απέναντι στην επόμενη εξουσία.

Καθώς περπατούσε, ο γιατρός Λουτζάνι άκουγε τους Γάλλους 
στρα τιώτες να βρίζουν τους Βενετούς, «γριά πόρνη» αποκαλούσαν 
τη Βενετία, κι έπιναν στο όνομα της δημοκρατίας και του παρι-
σινού όχλου. Κοντά στη συνοικία του Σαν Μόιζε είδε το χασάπι-
κο του Ιακωβίνου που λεηλατούσε το πλήθος και αναγνώρισε με 
δυσκολία έναν παλιό πελάτη του, από εκείνους που έβλεπε χωρίς 

* Σινιορία: Κεντρικό όργανο της κυβέρνησης που αντιπροσώπευε τη Δημο-
κρατία της Βενετίας αποτελούμενο από τον δόγη, έξι συμβούλους του από 
το Μικρό Συμβούλιο (αποτελούνταν από έξι μέλη που αντιστοιχούσαν στις 
έξι συνοικίες της Βενετίας και βοηθούσαν τον δόγη στα καθήκοντά του) και 
τρία μέλη του ανώτατου δικαστηρίου.


