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Denboraren makina
N a g o r e  I r a z u s t a b a r r e n a

PARIS, 1810. Charles Geneviève Louise Auguste
Andrée Timothée d’Eon de Beaumont hil zen 81
urte zituela. Emakumezko hiru izen zituen eta
gizonezko beste hiru. Dualtasun horrek bizi guz-
tian iraun zuen, baina autopsiak, itxuraz, zalantzak
argitu zituen: “D’Eon zaldunaren gorpua aztertu
eta disekzioa egin diodala eta organo maskulinoak
erabat garatuta topatu ditudala egiaztatzen dut”.

Gizonezko moduan bizi zen d’Eon, Louis
XV.aren inteligentzia zerbitzuburuak, Conti prin-
tzeak, Errusiara bidali zuenean, bi herrialdeen arte-
ko harreman labainak estutu asmoz. Elisabet I.a
tsarinarengana hurbiltzea zaila izango zela jakitun,
emakumez jantzita iritsi zen San Petersburgora.
Estrategiak emaitza ezin hobea lortu zuen:
d’Eonek tsarinaren konfiantza eskuratu zuen bere-
hala. Geroago gizonezko moduan itzuli zen Erru-
siako gortera eta bere burua mademoiselle Deau-
monten anaia gisa aurkeztu zuen. Anbiguotasun
horrek zurrumurruak piztu zituen jaioterrian.

Egindako lan diplomatikoa eskertzeko kapitain
izendatu zuten eta Zazpi Urteko Gerran lan bikai-
na egin zuen. Zurrumurruak itzali ziren orduan,
emakumezko batek, nonbait, ezin zuelako gerran
halako jarrera ausartik izan. Gobernuak Londrese-
ra bidali zuen gero, enbaxadorearen idazkari izate-
ko. Han ere karrera militar arrakastatsua izan zuen
eta Ohorezko Legioko kapitain izatera iritsi zen.

Louis XVI.ak aitona ordezkatu zuenean,
d’Eonek Parisera itzultzeko baimena eskatu zuen,
baina erregeak ukatu egin zion. Haserre, sekretu
diplomatikoak argitaratzen hasi zen eta Versaillese-
ko gobernua negoziatzera behartu zuen. Diru
kopuru bikaina jaso zuen isiltasunaren truke, eta
Parisa itzultzeko aukera izango zuen, emakumea

zela egiaztatu eta sekula berriro gizonezko identita-
tea hartzen ez bazuen. Eta hala egin zuen. Ordura-
ko bere sexuari buruzko apustuek 300.000 liberako
funtsa bildua zuten eta medikuen ziurtagiriak ema-
kume zela adierazi zuenean, bat baino gehiago abe-
rastu zen.

Frantziako Iraultzak monarkiak jarritako baldin-
tzak indargabetu arren, d’Eonek emakume
moduan jokatzen jarraitu zuen ia 40 urtez, hil arte.
Eta orduan, autopsiak gizonezko jaio zela esan
zuenean galderak hasi ziren berriro: zergatik eman
zituzten medikuek kontrako diagnostikoak?

Erantzun garbia eman zuen garai hartan emaku-
meetan aditu handiena zen Giaomo Casanovak:
“Gizon jokamoldea izan arren, hamabost minutu ere
ez nituen behar izan emakumezkoa zela jakiteko”.

VINCENT VAN GOGH artearen histo-
riako margolari nagusietakoa da eta
bere lanek marka guztiak hautsi
dituzte enkanteetan. Baina, dirudie-
nez, gehienek ez dute bere lana
gogoan. Het Dolhuys Herbehereeta-
ko Psikiatria Museo Nazionalak
inkesta bat burutu du, maisua ezagun

zergatik den galdetuz. Mundu osoko
600 pertsonak erantzun diote galde-
rari eta erdiak baino gehiagok ebaki-
tako belarria gogoan dutela erantzun
dute. Bigarren postua “artista, mar-
golaria zen” erantzunak lortu du eta,
hirugarrenik, Ekiloreak lanagatik
oroitzen dute.

Arrastoak

Ezkerrean Mademoiselle de Beaumont eta eskuinean Chevalier
d’Eon. Biak, andereñoa eta zalduna, pertsona bera ziren eta gaur
egun oraindik ez dago garbi emakumezkoa ala gizonezkoa zen.

VINCENT VAN GOGH

Belarrian dago gakoa
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Mademoiselle ala chevalier?


