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auTOKTOviss
ο' αυτήν την οικογένεια είναι
πια παράδοση - ή κατάρα. Ο Νικόλαε Χιουζ
κρεμάστηκε στο σπίτιτου στην Αλάοκα οε ηλικία
μόλιβ 47 ετών. l~ios,του πιοδιάοημου ζευγαριού
ποιητώντου 20ού αιώνα, του Τεντ Χιουζ και ms
Σίλβιαβ Πλαθ. Η τελευταία είναι επιπλέον n πιο διάσημη
αυτόχειρ ποιήτρια του αιώνα. Και οι αυτοκτονίεε
Η ΣίλΒια Πλαθ
δεν σταματούν εδώ.
γεννήθηκε το 1932 στη
Αλλά as πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Όταν
Μασαχουσέτη. ·
ο Τεντ Χιουζ και n ΣίλΒια Πλαθ γνωρίστηκαν στο Κέμπριτζ,
Στα οκτώ ms
τη δεκαετία του 1950, δεν ήξεραν πόσο μυθολογικέε
δημοσίευσε το πρώτο
διαστάσει θα έπαιρνε n σχέση tous. Δύο
ποίημα τη s. ·
όμορφοι ποιητέε που ήθελαν να ζήσουν μία συναρπαστική
ζωή. Παντρεύτηκαν κρυφά, αλλά οι εξωσυζυγικέε Ετο Κολέγιο Σμιθ
σχέσειε του Χιουζ ήταν αρκετά φανερέε, τόσο έκανε την πρώτη
απόπειρα auroKTOvias.
ώστε για πολλάχρόνια στη ζωή του αργότερα να
' Παντρεύτηκε τον Τεντ
τον κυνηγούν φεμινιστικέε οργανώσειβ και λάτρειε
Χιουζ
το 1956. ·
ins Πλαθ, με την κατηγορία on την οδήγησε στην αυτοκτονία.
Στιε 11 Φεβρουαρίου
1963, άρρωστη και με
Η ΣίλΒια Πλαθ, μια μέρα του 1963, λίγο μετά τον
χωρισμό ms με τον Χιουζ, άνοιξε λίγα χρήματα, n Πλαθ
το γκάζι στο σπίτιTns
αυτοκτόνησε. ·
l και έβαλε το κεφάλι ms μέι
Ο Τεντ Χιουζ, μετά τον
σα στον φούρνο. Και να
θάνατο Tns, επιμελήθηκε
σκεφτεί κανείβ ότι οι δυο
την έκδοση των
tous είχαν αποκτήσει δύο
χειρογράφων wis. ·
παιδιά, που τότε ήταν
Κατέστρεψε τον
μόλιε ενόβ και δύο
τελευταίο τόμο του
ετών. Η Πλαθ ήταν ημερολογίου rns Πλαθ
πολύ καλή
που μιλούσε για τον
ποιήτρια, αλλά
γάμο tous.
όχι πολύγνωστή
« To 1982, n Σίλβιπ
τότε.
Η αυτοκτονία Πλαθ έγινε n πρώτη
ποιήτρια που κέρδισε
Tns
Βραβειο Πούλιτζερ μετά
την έκανε
θάνατον.
ηρωίδα,
αντικείμε
νο
λατρεί-

Με μια
ματιά ·

πολλώνγυναικών του τέλουε Tns χιλιετίαε.
Ωστόσο, ο Bavaras δεν είχε ακόμη ολοκληρώσει
τον κύκλο του. Αιτία του χωρισμού ήταν μια άλλη
γυναίκα, κατ' εξοχήν μοιραία, n Άσια ΟυέΒιλ. Μια εξωτική
κοσμοπολίτισσα,τρία χρόνια μικρότερη του
Χιουζ, με πλούσιαερωτική ζωή. Πήγε με τον ποιητή
σύντροφο Tns, τον ΝτέιΒιντ ΟυέΒιλ, να δει το σπίτι
που έδιναν npos ενοικίαση
το ζεύγοβ Χιουζ
- Πλαθ. Και διαλύθηκαν
δύο οικογένειεε.
Κυκλοφορούν οι
Ο ΝτέιΒιντΟυέΒιλ
κάποια στιγμή απείλησε Βιογραφίεε: Ρόναλντ
Χάιμαν, «Ο θάνατοε
και airros ότιθα αυτοκτονήσει.
Ευτυχώε
και n ζωή Tns ΣίλΒιαε
δεν το διέπραξε. To
Πλαθ», μτφ Έφη
διέπραξεόμωε n Άσια,
Φρυδά, Εκδ. Μελάνι.
έξι χρόνιαμετά τη γνωριμία
Ι. Κόρεν, Ε. Νέγκεφ,
Tns με τον Τεντ
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«Στη σκιά μιαε άλληε
Χιουζ, και πήρε μαζί
Tns και την κόρη που
Ο μοιραίοε έρωταε
είχε αποκτήσει όσο ήταν ms Άσια ΟυέΒιλ με
μαζί του, την τετράχρονη
τον Τεντ Χιουζ», μτφ.
Σούρα. Tns
Μαρία Φακίνου, Εκδ.
έδωσε ηρεμιστικά και
Πατάκη.
την έΒαλε μαζί Tnsνα
ξαπλώσει στην κουζίνα,
αφήνονταε το γκάζι
ανοιχτό. Τιμώρησε τον Τεντ Χιουζ για tis απιστίεε
του - ήταν αδιόρθωτοε - αυτοκτονώνταε με τον ίδιο
τρόπο που αυτοκτόνησε n Πλαθ.
Ο Νικόλαε Χιουζ δεν είναι λοιπόν napa evas ακόμη
kpi'kos οε μια αλυσίδα αυτοκτονιών. Ήταν καθηγητήε,
ωκεανολόγοε, οε πανεπιστήμιο Tns Αλάokos.
Είχε οργώσει την Αλάσκα μελετώνταε τη φύση
ms και ιδίωβτα ψάρια ms. Άφησε όμωε το πανεπιστήμιο
για την αγγειοπλαστική. «Υπέφερε από
κατάθλιψη τελευταία», είπε n αδελφή του. Και ο ψυχολόγοε
Πολ Φάρμερ πρόσθεσε: «Η αυτοκτονία είναι
κατι πολύπιοπερίπλοκοαπό ένα ζήτημα γονιδίων.
Αλλά είναι φανερό ότι αν ένα μέλοε ms οικογένειάβ
oas έχει αυτοκτονήσει, υπάρχει μεγάλο ρίσκο να κάνει
και Kanoios aKkos το ίδιο».
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Η ΣίλΒια Πλαθ, απογοητευμένη από τον
χωρισμό Tns -λόγω απιστιών- με τον Τεντ
Χιουζ τον χειμώνα του 1963 άνοιξε το γκάζι
κι έΒαλε το κεφάλι Tns στον φούρνο. Λίγο
πριν έβαλε φαγητό στα παιδιά Tns. Σαράντα
έξι χρόνια μετά, ο yios Tns Νικόλαε, που
τότε ήταν ενόε έτουβ, κρεμάστηκε στο σπίτι
του στην Αλάσκα

