
 

Η ‘ουλή του Οδυσσέα’: Διακειµενικότητα και ερµηνεία στην Αριάγνη [1962] του Τσίρκα 

Μαρία Αθανασοπούλου* 

Στο δεύτερο τόµο της µυθιστορηµατικής Τριλογίας του Στρατή Τσίρκα, Ακυβέρνητες Πολιτείες 
(1960-65), στην Αριάγνη, που εκτείνεται µυθοπλαστικά από τις 13 Δεκεµβρίου του 1942 ως τον 
Ιούνιο του 1943, και εκτυλίσσεται βασικά στο Κάιρο, στο κέντρο του ενδιαφέροντος τίθενται οι 
προετοιµασίες των αντιφασιστικών δράσεων εντός της 1ης και της 2ης Ελληνικής Ταξιαρχίας, που 
βρίσκονται στρατοπεδευµένες στη Μέση Ανατολή, και η καταστολή τους από τους Συµµάχους 
[δηλ. τα γεγονότα του Μάρτη του ‘43 – ως προανάκρουσµα της εξέγερσης του Απριλίου 1944, 
που καλύπτεται στη Νυχτερίδα]. Στις ‘αναλήψεις’ του έργου, γίνονται εκτενείς αναφορές στην 
εθνικο-απελευθερωτική εξέγερση των Αιγυπτίων κατά της βρετανικής Προστασίας το 1919, ενώ, 
στο παρόν του έργου, αναδεικνύεται η αρµονική συνεργασία των ‘εξ Ελλάδος’, µε τους Έλληνες 
Αιγυπτιώτες και τους Άραβες, στην προσπάθεια κοινής τους αντίστασης απέναντι, πάλι, στους 
Άγγλους συµµάχους και στις παρεµβάσεις τους στα ελληνικά κι αραβικά πράγµατα. Ακούγεται, 
µε άλλα λόγια, εδώ, εντονότερα το αντι-αποικιακό θέµα.1  

Πρωταγωνιστές της Αριάγνης, η φερώνυµη «µάνα-κουράγιο» Αριάδνη Σαρίδη (Ελληνίδα 
εξ Αιγύπτου, της εργατικής τάξης), ο κεντρικός ήρωας της Τριλογίας, πρωταγωνιστής και του 
πρώτου τόµου, Μάνος Σιµωνίδης, που πια συµµετέχει στην αντιφασιστική δραστηριότητα, 
παρακάµπτοντας τις αµφιβολίες του για την αυταρχικότητα της ηγεσίας του, το Ανθρωπάκι (µια 
καρικατούρα των αυταρχικών ηγεσιών των Κ.Κ. σε Ελλάδα και Αίγυπτο, η οποία, κατά την 
δήλωση του Τσίρκα, συντίθεται από τα αρνητικά χαρακτηριστικά περισσοτέρων προσώπων), οι 
σύντροφοι Φωτερός και Γαρέλλας, και ο Φάνης, Γενικός Γραµµατέας της ΑΣΟ (εκτελεστικού 
βραχίονα του ΕΑΜ στη Μέση Ανατολή), που σχεδιάζεται πάνω στο πρόσωπο του ικαριώτη 
αγωνιστή Γιάννη Σαλλά.2 Παρελαύνουν ακόµη σε δεύτερο ρόλο δέκα περίπου άλλα πρόσωπα, 
Έλληνες, Ευρωπαίοι και Άραβες, από όλες τις κοινωνικές τάξεις. Ενδεικτικά, από ελληνικής 
πλευράς ξεχωρίζουν ο φιλόδοξος πολιτευτής Μερτάκης, δορυφόρος της εξόριστης Ελληνικής 
Κυβέρνησης Τσουδερού (1941-44) στο Κάιρο, και «πελάτης» των Άγγλων, µε την αδηφάγο 
σύζυγό του Ντόρα, και τα παιδιά της Αριάδνης Σαρίδη -- ο ένστολος Μιχάλης και ο ράθυµος 
Σταµάτης (ο πρώτος προάγει τις αντιφασιστικές δράσεις, ο δεύτερος τις υποσκάπτει). Από 
αγγλικής πλευράς ξεχωρίζει ο σύνδεσµος της Intelligence, που σταδιακά στρέφεται εναντίον των 
οµοϊδεατών του βρίσκοντας τραγικό θάνατο από ξυλοδαρµό, Ρούµπυ Ρίτσαρντς, ήρωας που 

                                                
*Μαρία Αθανασοπούλου: Επίκουρος Καθηγήτρια Νεοελληνικής Λογοτεχνίας - Θεωρίας της Λογοτεχνίας, Τµήµα 
Θεάτρου, ΑΠΘ. Έχει δηµοσιεύσει τα βιβλία: Θεόδωρου Ντόρρου, Στου Γλυτωµού το Χάζι (Αθήνα 2005), Το  
Ελληνικό Σονέτο (1895-1936): Μια µελέτη ποιητικής (Θεσσαλονίκη 2011), Κ.Π. Καβάφη, Τα θεατρικά ποιήµατα 
(Αθήνα 2014) και πλήθος άρθρων γύρω από τη νεοελληνική πεζογραφία και ποίηση των τελευταίων δύο αιώνων, τις 
σχέσεις λογοτεχνίας και εθνικής ταυτότητας, τη θεωρία των λογοτεχνικών ειδών και τις διακαλλιτεχνικές σχέσεις 
ποίησης - ζωγραφικής - θεάτρου. Τακτική συνεργάτρια της επιθεώρησης βιβλίου The Books’ Journal, έχει 
µεταφράσει, µεταξύ άλλων, το έργο του J. Hawthorn, Ξεκλειδώνοντας το Κείµενο, για λογαριασµό των 
Πανεπιστηµιακών Εκδόσεων Κρήτης. 
1 Ενδιαφέρον ιστορικο-πολιτικό πλαίσιο ανάγνωσης του δεύτερου τόµου της Τριλογίας προτείνει ο Αλέξ. Αργυρίου 
(Αργυρίου 1988-90, 290). Ιδιαίτερη προσοχή στο αντιαποικιακό θέµα της Αριάγνης δίνει ο Γ. Παπαθεοδώρου 
(Παπαθεοδώρου 2001, κεφ. 4ο). 
2 Ο Πεχλιβάνος έχει ερευνήσει τα βιωµατικά πρότυπα ορισµένων από αυτούς τους ήρωες (Πεχλιβάνος 2008, 250 
κ.ε.). 



 

γνωρίζουµε στη Λέσχη και επανεµφανίζεται στην Αριάγνη, κατά το µπαλζακικό σύστηµα της 
retour des personnages του Τσίρκα. Από τις λοιπές ευρωπαϊκές εθνικότητες ξεχωρίζουν: ο 
Γενικός Γραµµατέας του Κ.Κ. Γαλλίας Ριγκώ, ο Γερµανός αναχωρητής Κουρτ Στέτλιν, η 
µοιχαλίδα ιταλοεβραία της Θεσσαλονίκης Αλέγρα. Από αραβικής πλευράς, ο Γιούνες µε τα 
παιδιά του Ναµπουλιόν και Χασάν, και τα χαµίνια της παρέας του πρώτου, που αλωνίζουν το 
Κάιρο, ως αγγελιοφόροι και βοηθοί των αντιφασιστικών δράσεων.3 Όλοι οι ήρωες µιλούν στο 
βιβλίο, και, αναλόγως προς τον βαθµό εγγραµµατοσύνης τους, αναπτύσσουν διακειµενικές 
συσχετίσεις στον λόγο τους (άλλοτε περισσότερο, άλλοτε λιγότερο αληθοφανώς), προς ποικίλα 
γραµµατειακά είδη. 

Στην παρούσα ανακοίνωση, συνεχίζοντας έρευνα που παρουσίασα στο 4o συνέδριο της ΕΕΝΣ 
για την λειτουργία των διακειµενικών αναφορών στον πρώτο τόµο της Τριλογίας, τη Λέσχη 
[1960], (Γρανάδα, 2010),4 συζητώ τη λειτουργία των διακειµενικών αναφορών ως εντοιχισµένων 
οδηγιών ανάγνωσης στην Αριάγνη [1962]. Με ενδιαφέρει να αναζητήσω το τι σηµαίνουν για την 
αφηγηµατική ιδεολογία του κειµένου οι διακειµενικές επιλογές του δεύτερου τόµου. Με 
ενδιαφέρουν ακόµα ορισµένες από τις προβεβληµένες σκηνές ερµηνείας-ανάγνωσης στις οποίες 
επιδίδονται οι «αποικιοκράτες» ήρωες προς εξήγηση του κόσµου τους (µε ευτυχές ή ατυχές 
αποτέλεσµα), και ακόµα το γεγονός ότι εδώ ‘ακούµε’ για πρώτη φορά και τη φωνή των 
αποικιοκρατούµενων Αιγυπτίων, και του ντόπιου, παροικιακού ελληνισµού, να αναφέρονται στη 
δική τους παράδοση –κίνηση που συνάδει (και στο επίπεδο των λογοτεχνικών αναφορών) µε τη 
γενικότερη µέριµνα του τόµου να προβληθεί το αντι-αποικιακό αίτηµα.   

Από το 2010, η έρευνα έχει προχωρήσει θεαµατικά ώστε θα έλεγε κανείς ότι παραβιάζω 
ανοικτές θύρες. Θυµίζω ενδεικτικά τις ειδικές µελέτες των Δηµητρακάκη, Ιατρού, και Moënnig, 
και τις εποπτικές των Παπαργυρίου και Πεχλιβάνου. Ο Πεχλιβάνος, µετά από εκτενή αρχειακή 
έρευνα, έδειξε ότι οι αντιδράσεις των αναγνωστών της Λέσχης, εκπεφρασµένες είτε ιδιωτικά (σε 
αλληλογραφίες), είτε δηµόσια (σε βιβλιοκρισίες), οδήγησαν τον Τσίρκα στη συγγραφή της 
συνέχειάς της στους τόµους της Αριάγνης και της Νυχτερίδας, φθάνοντας έτσι στο σχήµα της 
Τριλογίας - για το οποίο ιδέα δεν είχε όταν ξεκινούσε το 1959.5 Για την Παπαργυρίου, το 
παιχνίδι των διακειµενικών αναφορών του Τσίρκα, παράλληλα µε την θραυµατική του αφήγηση, 
οδηγούν τον αναγνώστη πέρα από τη «νοσηρή» διαύγεια του ρεαλιστικού σηµείου (κατά την 
τοποθέτηση του Barthes), σε µια ερµηνευτική άσκηση γύρω από την πλοκή, που, σε δεύτερο 

                                                
3 Η κριτική έχει συζητήσει τη συµµετοχή του αστικού τοπίου της Τριλογίας στη διαµόρφωση της πλοκής του έργου 
(Παπαθεοδώρου 2000, 573-596). Το µοντέλο του πλάνητα-αφηγητή που γνωσιολογικά «σαρώνει» την πόλη έχει 
πάντως επινοηθεί παλαιότερα, στη Μελαγχολία του Παρισιού (1869) του Charles Baudelaire – αν και αυτή είναι µια 
απλουστευτική, µονοφωνική εκδοχή του µοντέλου. Στην Αριάγνη η ετεροχθονία των έξ Ελλάδος συνδυάζεται µε την 
αυτοχθονία των Αιγυπτιωτών και των Αράβων προς ένα σύνθετο, «πολυφωνικό» βλέµµα πάνω στην πόλη, που φέρει 
πολιτικές συνδηλώσεις. Η κριτική έχει ήδη εντοπίσει την πολιτικοποίηση του αστικού χώρου στην Τριλογία 
(Papargyriou 2009, 193-203). Διαφωνώ πάντως µε την θέση ότι στον πρώτο τόµο της Τριλογίας, Η Λέσχη, ο χώρος 
δεν είναι πολιτικοποιηµένος, αλλά µάλλον αντιµετωπίζεται µε κοσµοπολίτικους όρους. Θεωρώ, αντίθετα, ότι στη 
Λέσχη δίνεται έµφαση στην αναπαράσταση της διαδικασίας «Εγκατάστασης» στην Παλαιστίνη, που ετοίµασε την 
ίδρυση του ισραηλινού κράτους –στόχο που η µεσοπολεµική ελληνική αριστερά είχε υιοθετήσει. 
4 (Αθανασοπούλου 2011, 785-800) 
5 (Πεχλιβάνος 2008) 



 

χρόνο, αποτελεί άσκηση πολιτικής ερµηνείας.6 Για τον Δηµητρακάκη, τα εικαστικά, όπως τα 
λογοτεχνικά διακείµενα της Αριάγνης, συνιστούν ενδιάθετο οδηγό χαρακτηρισµού των ηρώων, 
και αποτίµησης των τεκταινοµένων εντός της Τριλογίας, στη βάση της διερεύνησης των 
περίπλοκων γενετικών σχέσεων (διπλής κατεύθυνσης) που αναπτύσσονται ανάµεσα στο βίωµα, 
την εµπειρία της ζωής, και το βίωµα της τέχνης.7 Για την Ιατρού, η οποία στο τελευταίο της 
άρθρο εστιάζει στον Καβάφη του Τσίρκα: «Η ανάγνωση του Καβάφη από τον Τσίρκα είναι 
εντέλει µια ανάγνωση σαφώς ισχυρή, παρεµβατική, αλλά και ευέλικτη [...] εγγεγραµµένη στους 
αρµούς της πλοκής, εκεί όπου ο είρων του ‘εν µέρει - εν µέρει’ µολύνει µε την υποδόρια 
πολυσηµία του την προσχηµατική καθαρότητα των κόσµων που αντιπαρατίθενται στην 
Τριλογία».8 Με τον Moënnig συµπίπτουµε σε αρκετές παρατηρήσεις γύρω από την λειτουργία 
των αναφορών στον Καβάφη και τον αγγλοσαξονικό µοντερνισµό στην Τριλογία, µε έµφαση στη 
Λέσχη.9 Εκείνος οργανώνει και αναλύει το διακειµενικό υλικό κατά ήρωα (και εστιάζοντας στον 
Δρ. Ρίτσαρντς), εγώ κατά είδος (ποίηση-πεζογραφία-δοκίµιο).10 Η ερευνητική συγκοµιδή των 
τελευταίων ετών πάνω στο θέµα των διακειµενικών ανακλήσεων στις Ακυβέρνητες Πολιτείες 
είναι, συνεπώς, πλούσια. Πάντως, µπορούν να ειπωθούν περισσότερα, ακόµα και µετά τη 
δηµοσίευση του πλούσιου παραθεµατικού υποµνήµατος της Προκοπάκη στην έκδοση του 
Κέδρου του 2005.11  

Διακειµενικές ανακλήσεις, λοιπόν, στην Αριάγνη, και σκηνές της ανάγνωσης. Ως προς το 
πρώτο ζητούµενο, όπως έχει ήδη αναλυθεί από τους ερευνητές -µεταξύ αυτών και η 
υποφαινόµενη-, έντονη γίνεται, πάλι, η παρουσία του «µεγάλου» δυτικού κανόνα στο έργο.12 
Baudelaire, Eliot (των «Τεσσάρων Κουαρτέτων» [1942/3], όχι πια της «Έρηµης Χώρας» [1922]), 
Καβάφης (µε την «Ιθάκη» [1911], και αρκετά ερωτικά ποιήµατα), Pound (ως συνεκδοχή του 
Σεφέρη, του λόγιου «γραµµατέα της Πρεσβείας» του κειµένου)13, µα και οι ροµαντικοί και µετα-
ροµαντικοί John Keats και Charles Swinburne, και ο Samuel Taylor Coleridge [αναφορά που δεν 
εντοπίζει η Προκοπάκη] µε το ποίηµα ‘Kubla Khan’ για την βίαιη διακοπή της έµπνευσης (1797-
1816), και ακόµα, αναπάντεχα ο αναγεννησιακός Gongora. Αναφέρονται ονοµαστικά ή 
υπονοούνται οι ποιητές αυτοί, είτε απλώς υπενθυµίζονται από κάποια τεχνική τους (βλ. την 
αρχετυπική flanerie του Μάνου στον «Λαβύρινθο», που ανακαλεί τον Baudelaire ενώ ο ίδιος δεν 
κατονοµάζεται· ή την επανερχόµενη θεµατοποίηση της µνηµονικής λειτουργίας της όσφρησης 

                                                
6 (Papargyriou 2011, 123-145). Ορθά υπογραµµίζει η Παπαργυρίου ότι, για την εποχή που γράφτηκε, το τέχνασµα 
της «σπασµένης» αφήγησης, και της κατανοµής της στα πρόσωπα του δράµατος που την αναπαράγουν µέσα από τη 
δική τους οπτική γωνία ήταν πρωτοποριακό. Είχε µόλις εφαρµοστεί στους Κεκαρµένους (1955) του Ν. Κάσδαγλη. 
7 (Δηµητρακάκης 2013, 257-280) 
8 (Ιατρού 2013, 71-81) 
9 Το δικό µου ερευνητικό ενδιαφέρον µάλλον προηγείται· βλ. την σχετική ανακοίνωσή µου σε colloquium του 
Τµήµατος Φιλολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης, στις 19.12.2006. 
10 (Moënnig 2013, 83-93) 
11 Όλες οι παραποµπές στην παρούσα εργασία γίνονται στην σχολιασµένη έκδοση της Τριλογίας του 2005 (Τσίρκας 
2005). Ορισµένες ελλείψεις σηµειώνονται στις σηµειώσεις της επιµελήτριας Χρ. Προκοπάκη ως προς τις εικαστικές 
αναφορές του Τσίρκα (δευτερευόντως ως προς τις λογοτεχνικές αναφορές του), λιγότερο ως προς τα αναφερόµενα 
ιστορικά γεγονότα. Οι ελλείψεις και τα πλεονάσµατα του υποµνήµατος αναδεικνύουν την ιστορικότητα της πράξης 
της ανάγνωσης. 
12 (Bloom 2007, 14 κ.ε.) 
13 (Τσίρκας 2005, 87) 



 

που οδηγεί στον Proust).14 Εµφανίζονται, επίσης, στην Αριάγνη, σπουδαίοι πεζογράφοι του 19ου 
(Hugo, Zola), και του 20ού αιώνα (Hemingway, Wolf - αν ακολουθήσουµε την ερµηνεία της 
Προκοπάκη,15 και τέλος, ειδικά για τον συγκεκριµένο τόµο, οι συγγραφείς πολιτικών 
µυθιστορηµάτων Jean-Richard Bloch και Romain Rolland).  

Πρόκειται για µια πλούσια διακειµενική συγκοµιδή. Ωστόσο, αναθεωρώντας την 
εντύπωση ότι στην Αριάγνη κυριαρχεί η ανάκληση των «µεγάλων» πεζογράφων και ποιητών, ας 
επιµείνουµε στην, έστω µη-συστηµική, παρουσία και άλλων διακειµενικών αναφορών, οι οποίες 
υπονοµεύουν τον κυρίαρχο «υψηλό» λογοτεχνικό κανόνα του βιβλίου, προς µια αισθητική της 
«σπασµένης» ολότητας, της µερικότητας, του partis pris, προς µια αισθητική της προσωπικής 
ανάγνωσης.  

Αυτή η τάση αποτελεί, υποστηρίζω, καινοτοµία της Αριάγνης σε σχέση µε τη Λέσχη, και 
είναι συνειδητή επιλογή. Η µείξη των κωδίκων του «υψηλού» και του «χαµηλού» της 
λογοτεχνικής τοπιογραφίας που κατασκευάζει δια αναφορών και ανακλήσεων το βιβλίο, η 
πρόταση «υβριδιοποίησης» του καλλιτεχνικού γούστου που εµµέσως συστήνει, απηχεί 
γραµµατολογικά το βασικό θεµατικό µοτίβο του έργου, της χειραφέτησης των µη-προνοµιούχων 
πληθυσµών (των Έλληνων της παροικίας, των Αράβων), κατευθύνοντας τις τεχνοτροπιακές 
επιλογές της Αριάγνης πέρα από εκεί που τις πήγε Η Λέσχη. Ενδεικτικό παράδειγµα, η ανθολογία 
Other Men’s Flowers του A.P. Wavell, του 1944 – µια εξόχως προσωπική ανθολογία 
αγαπηµένων ποιηµάτων, παυσίλυπον ενάντια στη φρίκη του πολέµου, που συνέταξε ο διοικητής 
των βρετανικών δυνάµεων στη Μέση Ανατολή για το 1941, Archibald Wavell (1883-1950).16 
Πρόκειται για ένα βιβλίο που νοµιµοποιεί την ενδοτικότητα του κεντρικού ήρωα Ρίτσαρντς στην 
οµοφυλοφιλία, έστω και αν αυτό προϋποθέτει την εικαστική διαµεσολάβηση της «Μαντόνας των 
Κερασιών» του φλαµανδού Joost Van Cleves (Α 103-104), για την οποία ο Wavell θα γράψει το 
άτεχνο εκφρασιακό σονέτο µε το οποίο κλείνει την ανθολογία του ‘Sonnet for the Madonna of 
the Cherries’, και το οποίο ολοκληρώνεται στους στίχους: «For all that loveliness, that warmth, 
that light, / Blessed Madonna, I go back to fight».17  

Όπως πειστικά, εν προκειµένω, δείχνει µέσω παράλληλων χωρίων η Προκοπάκη, ο 
Wavell στο συγκεκριµένο σονέτο διδάσκεται από, αλλά δεν συναγωνίζεται, τον Eliot της 
«Τετάρτης των Τεφρών» (1930).18 Η σύγκριση αποδεικνύει τον Wavell ποιητή ευκαιριακό, 
ποιητή ελάσσονα. Και παρά ταύτα, το σονέτο του προκρίνεται για µνηµονική/διακειµενική 
ανάκληση στο σηµείο αυτό της Αριάγνης, έναντι του καταγωγικού ποιήµατος του Έλιοτ. Η 
επιλογή του λογοτεχνικού υπο-προϊόντος έναντι του «αριστουργήµατος» είναι συνειδητή. Με 
την υπαινικτική ανάκληση του ‘Sonnet for the Madonna of the Cherries’, ενός ποιητικού 
«µανιφέστου αφανούς», στο συγκεκριµένο χωρίο της Αριάγνης δικαιώνεται, ασφαλώς, η 
προσπάθεια του Τσίρκα για ιστορικά τεκµηριωµένες αναπαραστάσεις της ιστορικότητας των 
συγγραφέων, των βιβλίων, και των αναγνώσεών τους, αλλά και συνειδητά υπονοµεύεται η 
πινακοθήκη των «Μεγάλων» της δυτικής παράδοσης της Αριάγνης. Η ανάδειξή του µέσα στο 
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έργο υπηρετεί την υβριδιοποίηση των λογοτεχνικών παραδόσεων που εδώ φαίνεται να 
καλωσορίζει ο Τσίρκας, προβαίνοντας εµµέσως σε ένα γραµµατολογικό σχόλιο πολιτικής υφής. 
Τέλος, ας σηµειώσουµε ότι στη συγκεκριµένη σκηνή σκηνοθετείται ένα είδος freeze-frame, µια 
ακινητοποίηση της ιστορίας εν τη εξελίξει της, πριν φθάσουµε στα γεγονότα που µας 
κληροδότησαν την ανθολογία όπως την γνωρίζουµε σήµερα. Η σκηνή παρουσιάζει το αντίγραφο 
της «Μαντόνας» του Cleves στο κοµοδίνο του Ρίτσαρντς, µε αφιέρωση του Wavell 
(«πιστοποιώντας» τη λατρεία του δωρητή για τον πίνακα), ωστόσο βρισκόµαστε ακόµη στα 
1942. Με άλλα λόγια, ο συνταγµατάρχης δεν έχει ακόµη γράψει το σονέτο του, που φέρει στο 
βιβλίο την ηµεροµηνία συγγραφής: 29 Απριλίου 1943, όµως, ελέω Τσίρκα, έχει αποτυπωθεί η 
επιθυµία του να ‘µιλήσει’ για τον πίνακα.  

Τα παραδείγµατα µπορούν να πολλαπλασιαστούν µε µια λίστα που θα πρέπει ασφαλώς 
να περιλαµβάνει τον προ-ροµαντικό ποιητή William Cowper (1731-1800) και το άτεχνο, κατά τη 
γνώµη των πρώτων κριτικών, συνειρµικό διδακτικό ποίηµα του 1785, The Task (που ανακαλείται 
µε ηµιστίχιό του, το οποίο απευθύνει ο Ρίτσαρντς στην Ντόρα Μερτάκη, ‘But war’s a game’, 
αισθητικοποιώντας τη φρίκη του πολέµου),19 και τον άγνωστο σήµερα Ρωµανό Μανάρα, κατά 
κόσµον: Γεώργιο Χατζηγεωργιάδη, ποιητή-ναυτεργάτη που ούτε ο Φωτερός δεν έχει διαβάσει – 
αν και στο έργο αναπαρίσταται ως ναυτεργάτης-, σε αντίθεση µε τον Μάνο που τον αποκαλεί 
«δάσκαλο».20 Πρόκειται για σχήµατα ερµηνείας, εκ µέρους των ηρώων, τα οποία, µολονότι 
ιστορικοποιούν µε ακρίβεια το αναγνωστικό και διανοητικό τους σύµπαν, σε επίπεδο 
λογοτεχνικής κανονοποίησης χτυπούν µια παράφωνη νότα. Τούτο είναι εµπρόθετο, και στόχο 
έχει να πολιτικοποιήσει την πράξη της ανάγνωσης, ή της «από στήθους» ανάγνωσης των ηρώων, 
προβαίνοντας επίσης σε µια ενδιάθετη ταξική περιγραφή, και ηθική αξιολόγησή τους. 

Mια αντίστοιχη πρακτική αναπτύσσει ο Τσίρκας σε σχέση µε τις σκηνοθετηµένες στιγµές 
ερµηνείας στο βιβλίο: σε ορισµένες περιπτώσεις παραµένουν «ανοιχτές», η ερµηνεία είτε είναι 
αβέβαιη είτε δεν επιτυγχάνεται, και αυτή η τροπή της κατάστασης έχει επίσης πολιτικό χρώµα.  

Σαφώς, οι κύριες σκηνές ερµηνείας της Αριάγνης µε καταφυγή στο εξηγητικό 
(κρυπτογραφικό-αποκρυπτογραφικό) µέσο της λογοτεχνίας πυκνώνουν µε αναφορά στις 
τελευταίες µέρες του ελληνιστή Ρίτσαρντς, εντεταλµένου της Intelligence στο Κάιρο, που 
σταδιακά τίθεται υπέρ του ελληνικού ζητήµατος (κι αυτό δεν είναι άσχετο µε τη συνολικά 
‘παραβατική’ προσωπικότητά του: ο Ρούµπυ αποδεικνύεται, ήδη στη Λέσχη, οµοφυλόφιλος). Ο 
διανοούµενος Ρούµπυ, όπως γίνεται σαφές ήδη στη Λέσχη, κεντρικά εµπλέκεται στο 
διακειµενικό καµβά ολόκληρης της Τριλογίας: στον τρίτο τόµο, τη Νυχτερίδα, ένα καβαφικό 
pastiche θα αποτελέσει τη λογοτεχνικά κωδικοποιηµένη διαθήκη του.  

Έτσι, στην Αριάγνη, ενώ περιµένει, στο πέµπτο κεφάλαιο, να απολαύσει το νεαρό 
Ναµπουλιόν, τον επισκέπτεται «Ο Σταµάτης, ο δευτερότοκος της Αριάδνης». Eµβληµατική η 
αντίδρασή του στην εξέλιξη αυτή, κατά το εύρηµα του Τσίρκα: «Ήταν σα να ετοιµαζόταν ν’ 
απολαύσει ένα καινούργιο ‘Κουαρτέτο’ του Έλιοτ, και ξαφνικά τον αναγκάζανε να διαβάσει 
δέκα σελίδες από το Ζερµινάλ του Ζολά».21 Πρόκειται για µια αντιπαράθεση του ποιητικού 

                                                
19 (Τσίρκας 2005, 175) 
20 (Τσίρκας 2005, 76) 
21 (Τσίρκας 2005, 103) 



 

στοχασµού που αντιπροσωπεύει το πρώτο έργο [-1942/3], στον νατουραλισµό του πεζού 
κειµένου για τη ζωή στα ορυχεία [1885] που αντιπροσωπεύει το δεύτερο σηµειώνει η 
επιµελήτρια.22 Επαρκής ο συσχετισµός, όχι πλήρης. Ας δούµε λίγο το εξηγητικό πλαίσιο που 
δηµιουργούν τα δύο έργα. 

Σε σχέση µε τα ιστορικά δεδοµένα, ας θυµηθούµε ότι την επαύριο της Γαλλικής 
Επανάστασης, οι συντελεστές της έδωσαν το όνοµα ‘Ζερµινάλ’ στο µήνα Απρίλιο. Κατά τη 
διαστρωµάτωση των διακειµενικών ανακλήσεων της Αριάγνης, άρα, το λανθάνον, δεύτερο νόηµα 
της αναφοράς ρίχνει ένα αναθεωρητικό φως στο πρώτο. Ο Ρούµπυ δείχνει να αντιµετωπίζει µε 
αισθητικούς όρους την εξέγερση στις ελληνικές ένοπλες δυνάµεις της Μέσης Ανατολής (η 
κορύφωση της οποίας συνέβη Απρίλιο του 1944), συσχετίζοντάς τη λογοτεχνικά µε τη Γαλλική 
Επανάσταση, τελικά όµως προτιµώντας, αντί της εµπράγµατης στόχευσής της, το µεταφυσικό 
στοχασµό γύρω από αυτή (όπως οδηγεί να εικάσουµε η δεύτερη αναφορά στον Έλιοτ). Σε σχέση 
µε ζητήµατα τεχνοτροπίας που περιβάλλουν το βιβλίο, ας σηµειώσουµε ότι: η δράση του 
Germinal, δέκατου-τρίτου µυθιστορήµατος στην εικοσάτοµη σειρά Rougon-Macquart, που 
τοποθετείται στα τελευταία χρόνια της Δεύτερης Αυτοκρατορίας, επιχειρεί να συναγωνισθεί -και 
ως προς αυτό σηµαίνουσα είναι η χρονική τοποθέτησή της- τη σκηνοθεσία, τις τεχνικές (λ.χ. την 
επαναφορά ηρώων από τόµο σε τόµο, µε διαφορετικό κάθε φορά ειδικό βάρος) και τη θεµατική 
του Μπαλζάκ. Επανέρχεται εδώ, µε άλλα λόγια, η προβληµατική που εισηγήθηκε ο Τσίρκας στη 
Λέσχη, σε σχέση µε το κατά πόσον µπορεί η Αριστερά, ειδικότερα ο εγγράµµατος αριστερός 
Αιγυπτιώτης, να αποδεχθεί το µεγάλο ευρωπαϊκό µυθιστόρηµα του 19ου αιώνα, επιστέγασµα του 
αστικού πολιτισµού, ως οργανικό κοµµάτι του διανοητικού της/του σύµπαντος.23 Με τη διαφορά 
ότι, καθώς τα ιστορούµενα γεγονότα της Αριάγνης έπονται χρονικά αυτών της Λέσχης, έτσι και ο 
στοιχειοθετούµενος χάρτης του ευρωπαϊκού λογοτεχνικού κανόνα της αφορά στην επόµενη 
γενιά πεζογράφων, θέτοντας µε τον τρόπο αυτό και το ζήτηµα της (α-)συνέχειας ή 
υβριδιοποίησης δηµιουργιών και παραδόσεων στη ροή των γενεών.  

Τέλος ας σηµειώσουµε, σχετικά µε τον αναπαραστατικό κώδικα που προτείνει το έργο ότι 
το Germinal ακολουθεί ως προς τους κανόνες συγγραφής του το µανιφέστο του ιδίου του Ζολά, 
Le Roman Experimental (1880) όπου πειστικά υποστηρίζεται ότι το υλικό τεκµηρίωσης που 
συλλέγει ο µυθιστοριογράφος γύρω από ένα γεγονός είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για τη δοµή 
και το περιεχόµενο του έργου του. Δίνεται έτσι απόλυτη προτεραιότητα στο διακριβώσιµο 
γεγονός αντί του επινοηµένου - µια θέση που, κατά παράδοξη αντιστροφή µειώνει την 
αντανακλαστική δυναµική του νατουραλιστικού έργου υπάγοντάς τη στη σφαίρα των ειδολογικά 
ελεγχόµενων συµβάσεων οι οποίες το προκαθορίζουν. Το πλάγιο σχόλιο στοχεύει στην καρδιά 
των επικριτών της Λέσχης: η σύµβαση της αναφορικότητας, η οποία ενέπλεξε τον συγγραφέα της 
σε περιπέτειες, δεν είναι παρά ακριβώς αυτό: µια σύµβαση που, εκ των πραγµάτων, λειτουργεί 
στρεβλωτικά προς την, υπό εκκρεµότητα, εξωκειµενική αλήθεια της.24  

Ως προς τα Τέσσερα Κουαρτέτα [1943] του Έλιοτ, που στο σηµείο αυτό ανακαλούνται, 
θεωρώ ότι η χρήση τους στόχο έχει να σηµάνει τον επικείµενο θάνατο του Ρίτσαρντς. Το ύστερο 
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αυτό έργο αφορά στους φόβους που δηµιουργεί το γήρας, όντας παράλληλα µια προσευχή για 
υποµονή, ταπεινότητα και λύτρωση. Σηµαντικό ρόλο παίζουν σε αυτό και οι ερωτικές µνήµες, σε 
αντίστιξη των οποίων έρχεται η επίµονη παράκληση για την επίτευξη ασκητικής ζωής. 
Πρόκειται, επίσης, για ένα έργο γεµάτο λογοτεχνικές αναφορές, αυτο-αναφορές, και αυτο-
παραθέµατα.25 Με τη σύγκριση των δύο κειµένων, ο Ρίτσαρντς -γίνεται σαφές- προκρίνει το 
αισθητικό έναντι του πολιτικού, το ιδιωτικό έναντι του δηµόσιου, την ερωτική καταβύθιση στο 
παρελθόν έναντι της κοινωνικά προσανατολισµένης µέριµνας για το µέλλον, τον dilettante, όχι 
τον αγωνιστή.26 

Έτσι, λοιπόν, οι λογοτεχνικές αναφορές του Ρίτσαρντς δίνουν το στίγµα ενός στρώµατος 
διακειµενικών ανακλήσεων στην Αριάγνη που υποστηρίζει τον δυτικό λογοτεχνικό κανόνα. Η 
µυθοπλασία χρησιµοποιείται από µέρους του ως µέσο ερµηνείας του περιβάλλοντος κόσµου, εκ 
πρώτης όψεως δια της αντανακλαστικής µεθόδου (όµως τελικά αντεστραµµένης: από τη 
λογοτεχνία στη ζωή, όχι ανάποδα),27 όµως ποτέ το σχήµα αυτό δεν αποκτά γραµµατολογική 
συστηµατικότητα και ειδολογική ‘καθαρότητα’. Αν και κίνειται γενικά στην ίδια υφολογική 
νότα, δείχνοντας προτίµηση στους γάλλους και τους έλληνες ‘παρακµιακούς’ του ύστερου 19ου 
και των αρχών του 20ού αιώνα, σταθερά µερικός παραµένει ο χαρακτήρας των αναφορών του, 
το patchwork που δηµιουργεί, σπάζοντας τον αισθητικό κανόνα του ενιαίου έργου, του αρραγούς 
συνόλου, και ανακλώντας επ’ άπειρον την εικόνα του στους µερικούς, µικρούς καθρέφτες της 
µυθοπλασίας. Η κρυπτογραφική αυτή προσέγγιση στη λογοτεχνία ως µέσο ερµηνείας δια 
στόµατος Ρίτσαρντς, η ερµηνευτική του ‘βάθους’ που εισηγείται, αποτελεί -για τον κόσµο του 
κειµένου- σύµµετρη εξωτερική εκδήλωση της καταστατικής υπαρξιακής του συνθήκης, του 
‘ανοιχτού µυστικού’ της οµοφυλοφιλίας του. Τεχνοτροπιακά παραπέµπει, δε, διαρκώς στην 
σπασµένη ολότητα του µοντερνιστικού έργου à la Έλιοτ ή ενός µετα-µοντερνισµού avant la 
lettre, ανάλογα πώς κάνει κανείς τις οριοθετήσεις του.28 

Όµως, αυτό δεν είναι το µόνο παράδειγµα χρήσης της λογοτεχνίας από τους ήρωες του 
έργου ως µέσου σχολιασµού του κόσµου τους. Καθαρά διαγράφεται και ένα αντι-παράδειγµα. 
Στην Αριάγνη, πια, όπως έχει συχνά επισηµανθεί, οι Έλληνες και οι Αιγυπτιώτες αντιστασιακοί, 
αλλά και οι Άραβες, εµφανίζονται ριζικά διαφοροποιούµενοι από τους Άγγλους «Συµµάχους» 
και κυρίαρχους, και τούτη η σταδιακή αφύπνιση συµπαρασύρει και τη σχέση τους µε τη 
λογοτεχνία, και τις αναφορές που χρησιµοποιούν για να ‘αναγνώσουν’ τον κόσµο, και µε τη 
σειρά τους να χαρακτηριστούν από αυτές. Ας δούµε την Αριάγνη Σαρίδη, όταν της 
πρωτοφέρνουν τον Μάνο στο σπίτι της στο Κάιρο. Ο ‘ξένος’, όπως κατ’ επανάληψη αναφέρεται 
στο χωρίο καθώς έχουµε εστίαση µέσα από το βλέµµα της (φράση που προτείνει άλλωστε και 
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την ξεναγήσει ένα απόγεµα στα παζάρια του Χαν Χαλίλ [...]» (Τσίρκας 2005, 175). 
27 Ως υπο-περίπτωση αυτής αντιλαµβάνοµαι τη µέθοδο της αντικειµενικής συστοιχίας. 
28 (Νάτσινα 2012, 387-401) 



 

έναν παραλληλισµό µε την Οδύσσεια) της αρέσει. Όµως «το σηµάδι στο κούτελο έκανε την 
Αριάγνη να τα χάνει κοµµάτι. Ξορκισµένο να ‘ναι µε τον απήγανο».29 Το ενδιαφέρον της σκηνής 
έγκειται στην ασυµµετρία της: βλέποντας µε τα µάτια της Αριάγνης, ο αναγνώστης αναγνωρίζει 
το οδυσσειακό πλέγµα που ανακινεί ο συγγραφέας στο ‘στήσιµο’ του ήρωά του. Σκηνοθετείται 
εδώ, µπορεί να υποστηρίξει κανείς, µια στιγµή ερµηνείας του κόσµου δια της καταφυγής στην 
ραψωδία σ΄ της Οδύσσειας, όπου µε την επιστροφή του ήρωα στην Ιθάκη η παραµάνα Ευρίκλεια, 
πλένοντάς του τα πόδια, τον αναγνωρίζει πρώτη από ένα φυσικό σηµάδι. Ο Μάνος, ως άλλος 
Οδυσσέας, θα αναλάβει σωµατικά µε τις φροντίδες της Αριάδνης / Ευρίκλειας, και θα επανέλθει 
στην δράση. Πρόκειται για µια στιγµή ενδιάθετης διακειµενικότητας (δεν αναφέρεται ο Όµηρος), 
όµως πολλά στοιχεία της σκηνοθεσίας του χώρου, των προσώπων, και των λέξεων µας οδηγούν 
στη συσχέτιση. Η Αριάγνη ωστόσο, δεν συνειδητοποιεί την αναφορά της, αν και µοιράζεται µε 
τον αναγνώστη και το συγγραφέα το ίδιο διακειµενικό σύµπαν. Εκδήλωση της τεχνικής του 
ταξικού προσδιορισµού των ηρώων στη βάση του βαθµού εγγραµµατοσύνης τους, η σκηνή 
αποτελεί επίσης, θεωρώ, και υπαινικτική δήλωση των θέσεων του Τσίρκα γύρω από το ζήτηµα 
της ερµηνείας συνολικότερα. Τα οµηρικά έπη «µπορούν να αναλυθούν [...] αλλά δεν µπορούν να 
καταστούν αντικείµενο ερµηνείας», τούτο διότι «τα οµηρικά ποιήµατα δεν κρύβουν τίποτε, δεν 
περιλαµβάνουν καµµιά διδαχή ή µυστικό, δεύτερο νόηµα», θυµίζει µε την θεµελιακή θέση του ο 
Auerbach.30  

Με τη νύξη στην «οδυσσειακή ουλή» του Μάνου, το σηµάδι στο κούτελο, ο Τσίρκας 
κάνει ένα αναθεωρητικό σχόλιο πάνω στην προοπτική αφήγηση, στην ‘ερµηνευτική της 
υποψίας’, που εισηγήθηκε η Λέσχη (και που βρίσκει την φυσική της προέκταση στον Ρούµπυ της 
Αριάγνης), εµµένοντας στην εµπράγµατη διάσταση του δεύτερου µέρους τής - εν εξελίξει - 
Τριλογίας του, στην επιθυµία για µια ανοιχτή παραθεµατική αφήγηση, προς ένα εµβληµατικά 
ανοιχτό τέλος. Ως προς το θέµα της ταξικής διαστρωµάτωσης των ηρώων του, ανάλογως προς 
τον βαθµό εγγραµµατοσύνης τους, αναφέρω απλώς παρενθετικά ότι διακρίνω εδώ και τη 
ροµαντική θέση ότι ο αγνός λαός ασύνειδα κατέχει τη σοφία της [εθνικής] παράδοσης, την οποία 
οι διανοούµενοί του κατακτούν µε καιρό και µε κόπο. Ο διανοούµενος ήρωας, και πίσω από τον 
ώµο του ο αναγνώστης ερµηνεύουν, οι αθώοι πρωταγωνιστές του έργου βιώνουν την 
αφηγηµατική αλήθεια. Μες από το τέχνασµα αυτό, συντελείται στην Αριάγνη η συστοίχιση των 
διαφοροποιηµένων πολιτικά (και ταξικά και φυλετικά) οµάδων ηρώων της στη βάση των οικείων 
τους αντίστοιχα εθνικών ή θρησκευτικων κειµενικών παραδόσεων, και των εξαρτώµενων από 
αυτές ερµηνευτικών πρακτικών.  

Σηµαντικό, στην κατεύθυνση αυτή, το ότι ακούµε για πρώτη φορά στην Αριάγνη, και τη 
φωνή των ντόπιων πληθυσµών, των αποικιοκρατούµενων Αιγυπτίων εδώ, να αναφέρονται στη 
δική τους λογοτεχνική παράδοση - κίνηση που θα πρέπει να εκλάβουµε ως ‘πρόβλεψη’ στο 
σύµπαν του κειµένου [που όµως, ας µην το ξεχνάµε, γράφεται µετά την νασσερική επανάσταση] 
του δικαιώµατός τους να αντιπροσωπεύσουν πολιτικά και να αναπαραστήσουν µυθοπλαστικά οι 
ίδιοι τον κόσµο τους.31 Είναι σηµαντικό, άρα, να συνειδητοποιήσουµε ότι η Αριάγνη 
                                                
29 (Τσίρκας 2005, 107) 
30 (Auerbach 1968, 13-14 - σε µετάφραση δική µου) 
31 Πρόκειται για µια πτυχή της χρήσης της διακειµενικότητας, που δεν εµφανίζεται στη Λέσχη - αν και η δράση εκεί 
διαδραµατίζεται παράλληλα µε την περίοδο της ‘Εγκατάστασης’ [1882-1948] των Εβραίων στην Παλαιστίνη, κατά 



 

ολοκληρώνεται µε µια τέτοια αφήγηση µέσα στην αφήγηση, µια ιστορία του Χαρούν αλ Ρασίντ, 
ηγεµόνα του χαλιφάτου της Βαγδάτης κατά τον 9ο αιώνα, στον οποίο αποδίδεται η σύνθεση των 
Χιλίων και Μίας Νυχτών, που ο µικρός τυφλός ήρωας Σεχ Σαλτάµ απευθύνει στην ηρωϊδα: «Ο 
Σαλτάµ άρχισε να λέει για ένα ταξίδι του Σεβάχ στις θάλασσες της Ιγγιλτέρας: Ναυάγησε και 
βρέθηκε σε µια σπηλιά, που όποιος έµπαινε µέσα, γύριζε, γύριζε, και δεν ήξερε να βγει. Και στη 
σπηλιά κατοικούσε ένα θεριό, ένα χταπόδι µε κουδούνια, που έτρωγε ανθρώπους. Κι η κόρη του 
Χαρούν ελ Ρασίδ είχε δώσει στον Σεβάχ ένα κουβάρι...».32 Και είναι σηµαντικό επίσης να 
συνειδητοποιήσουµε ότι στην αφήγηση, η Αριάγνη απαντά µε τη γνωστή ερµηνευτική απορία 
της: «Άι στο καλό! Που πήγαινε και τις έβρισκε τις ιστορίες του, ο στραβούλιακας».33 Πρόκειται 
µια παραδειγµατικά ‘ανοιχτή’ κατάληξη, η οποία αφήνει εκκρεµές το ζήτηµα της επίτευξης ή µη- 
του αντι-αποικιακού αγώνα για τους Αιγυπτίους του 1943-44 (σε παραλληλία προς το αβέβαιο 
τέλος της πορείας προς τη Ράκκα της Δεύτερης Ταξιαρχίας). Για τον προσεκτικό αναγνώστη 
βέβαια η απάντηση βρίσκεται ήδη εγγεγραµµένη στην ειρωνική αντιστροφή του παλαιού µύθου 
του Σεβάχ (που δεν ταξίδεψε στην Αγγλία, µα στις νότιες θάλασσες) από τον νεαρό Σαλτάµ, η 
οποία υπαινίσσεται ότι, για τον νεαρό αφηγητή και την ερµηνευτική κοινότητα που εκπροσωπεί, 
Αποικία είναι πια η Δύση, ή έχει πάψει να υπάρχει. 

Δεν θα επιµείνω στη γνωστή σκηνή στο έβδοµο κεφάλαιο της Αριάγνης, όπου ο Μάνος 
πηγαίνει να συναντήσει τον Ρίτσαρντς στο διαµέρισµά του, µετά από παράκληση του τελευταίου, 
µε στόχο να τον προειδοποιήσει για τη σχεδιαζόµενη καταστολή της ελληνικής αντιφασιστικής 
δράσης στις Ένοπλες Δυνάµεις, από τους Συµµάχους.34 Με αυτή την αφορµή, ο Καβάφης, ο 
Έλιοτ, ο Μπωντλαίρ εµφανίζονται ρητά στη συζήτηση των δύο λογίων, πλαισιώνοντας µια 
αποτίµηση των διανοητικών επιτευγµάτων του 19ου και του 20ού αιώνα.35 [Το ενδιαφέρον της 
σκηνής έγκειται κατ’ αρχήν στον διαλογικό χαρακτήρα της (που τονίζει τους κοσµοθεωρητικούς 
δεσµούς των δύο ηρώων, εγγράφοντάς τους σε ένα κοινό διακειµενικό σύµπαν)· κατά δεύτερο 
λόγο, στην προβολή της ‘από στήθους’ ανάγνωσης, της ‘µνηµονικής’ ανάγνωσης, ως µιας ακόµη 
έκφανσης της σχέσης µας µε το λογοτεχνικό έργο. Στην προκειµένη περίπτωση το έργο είναι η 
εµβληµατική «Ιθάκη» [1911], που υπογραµµίζει µε την παρουσία της την αισθησιακά 
προσανατολισµένη ύπαρξη του Ρίτσαρντς, ενώ ο παραθεµατισµός, η εκφώνηση, αφορά τον στ. 
21: «όσο µπορείς πιο άφθονα ηδονικά µυρωδικά», του συµβολιστικού ποιήµατος, που µερικώς 
επαναλαµβάνει σαν αντηχείο (καθώς αντηχείο είναι και η µνήµη) τον αµέσως πιο πάνω, επίσης 
εµβληµατικό στ. 20: «και ηδονικά µυρωδικά κάθε λογής».] Πρόκειται για µια ευτυχισµένη 
σκηνή ερµηνείας µέσα στο κείµενο, εφόσον – αν και διαφωνούν στη συνέχεια όσον αφορά τον 

                                                                                                                                                        
την οποία αισθητή κάνει την παρουσία της, για πρώτη φορά, και συντονισµένη µε το εθνικό αίτηµα, λογοτεχνική 
παραγωγή στα εβραϊκά. 
32 (Τσίρκας 2005, 357) 
33 (Τσίρκας 2005, 357) 
34 Εκεί ο Ρούµπυ «χορέψε µια παντοµίµα διανοητικής µαγγανείας» για το Μάνο, υποστηρίζοντας ότι στο σπίτι του 
έµενε κάποτε η µούσα του Μπωντλαίρ, Απολλωνία Σαµπατιέ (Τσίρκας 2005, 137). 
35 Διαβάζω: «- Ο άλλος δρόµος; / - Είναι αυτός που διάλεξα. Τον διατυπώνει τόσο επιγραµµατικά ένας δικός σας 
ποιητής: όσο µπορείς πιο άφθονα ηδονικά µυρωδικά. / - Καβάφης, είπα. / - Μάλιστα. Πόσο λυπούµαι που γνώρισα τα 
ποιήµατά του µόνο τελευταία. Ο Έλιοτ κι ο Καβάφης είναι οι ποιητές του 20ού αιώνα. Σ’ αυτό παραδέχουµαι πως 
υπάρχει πρόοδος. Γιατί ο 19ος µας έδωσε µόνο τον Μπωντλαίρ. // Αντίφαση» (Τσίρκας 2005, 131). 



 

λογοτεχνικό κανόνα που προέκρινε ο Έλιοτ – οι πρωταγωνιστές κατανοούν αµέσως το νόηµα ο 
ένας του άλλου, µοιραζόµενοι τον ίδιο ορίζοντα αναγνώσεων και προσδοκιών.36  

Αντίθετα, θα ολοκληρώσω την παρούσα περιδιάβασή µου στις εγκιβωτισµένες στιγµές 
ερµηνείας-ανάγνωσης της Αριάγνης επιµένοντας σε δύο σκηνές ερµηνείας-ανάγνωσης χωρίς 
ευτυχή κατάληξη µες το έργο. Στην πρώτη, ο Φάνης και ο Μάνος σχεδιάζουν το τηλεγράφηµα µε 
το οποίο ζητούν επειγόντως από το Ανθρωπάκι να µεταβεί στο Κάιρο, ώστε να τους δεχτεί ο Γ.Γ. 
του Κ.Κ. Γαλλίας που βρίσκεται στην πόλη, και εµφανίζεται στο κείµενο µε το ψευδώνυµο 
Ριγκώ. Εδώ η ερµηνεία θεµατοποιείται ως πράξη στο προσκήνιο του κειµένου µε αβέβαιο το 
ποθητό αποτέλεσµα:  

«Κατεπείγον. Νοσοκοµείο Χαντάσα. Για γιατρό Νίνα Μιέλι. Γεροσόλυµα. Στείλετε αµέσως – 
ξαναλέω αµέσως – ταχτικό σας θεραπευτή νευρώσεων. Όµηρος Κηφισιάς». 
- Καλά που δεν ξηµερώνει Σάββατο, µήτε Πρωταπριλιά, είπε ο Φάνης. 
- Μείνε ήσυχος, θα της το δώσουνε. Θα πειραχτεί, το ξέρω. Μα στο σοκ της αυτό λογαριάζω για να 
καταλάβει πόσο γρήγορα πρέπει να κάνει. Μόνο να ερµηνέψει σωστά το «ταχτικό σας» και το 
«Όµηρος». Εκεί βρίσκεται το κλειδί. Κι αν µπλέξει µε τη λογοκρισία, έχει πάντα την υπεκφυγή πως 
δεν ξέρει κανένα Κηφισιά ή πως θα πρόκειται για φάρσα.37 

Αντίστοιχο χρώµα έχει η αναφορά στο γράµµα που στέλνει η Νίνα σε προηγούµενο σηµείο του 
έργου, από την Παλαιστίνη, στον Μάνο, ώστε να τον ενηµερώσει για τα καθέκαστα στην 
Ιερουσαλήµ, µετά την αναχώρησή του: 

Το άλλο γράµµα ήτανε από τη Νίνα, τη γιάτρισσα. Πολύ σκεπασµένα, µου έγραφε πως κάποια ψυχή 
που µου χάρισε κάποτε µισό µπουκάλι αράκ (κατάλαβα: η Ραπέσκου) µου µηνούσε πως ο χειµώνας 
γινόταν επικίνδυνος (χειµώνας; Α, ο Ουίντερ) και να φυλάγοµαι. Πρόσθεσε κάτι πιο σκοτεινό που δεν 
µπόρεσα να ξεδιαλύνω: ‘Η εγκυµοσύνη εξελίσσεται οµαλά. Η µιλαίδη ξανάρθε. Ο φίλος της 
σκοτώθηκε. Σε ζητάει, µα δεν ξέρουν που είσαι’. ‘Μιλαίδη’, δηλαδή η Νάνσυ. Θα σκοτώθηκε ο Ρον. 
Δεν ξέρουν, δηλαδή η Έµµη δεν ξέρει. Μα ποια ήτανε έγκυος; Μήπως έπρεπε να το συνδέσω µε τις 
απειλές του Ουίντερ; Κάτι σαν: ο φάκελός σου όλο και φουσκώνει; Μπα. Και γιατί ν’ αρχίζει: ‘Αν 
και δε µου απάντησες...’; Χάθηκε το γράµµα της; Κι από που γνώριζε την Έµµη; Και γιατί να µε 
ζητάει η Νάνσυ; Προβλήµατα. Το µυαλό µου δε λειτουργούσε ακόµη κανονικά».38 

Τόσο στη συζήτηση γύρω από το σχεδιαζόµενο τηλεγράφηµα, όσο και – κυρίως – στην 
αποκωδικοποίηση της επιστολής της Νίνας προν τον Μάνο, οι ψυχολογικές εµπλοκές των 
παραληπτών των επιστολικών κειµένων (εδώ: ο απωθηµένος έρωτας του Μάνου για την Έµµη), 
εµποδίζουν το πλήρες ανάπτυγµα του νοήµατός τους. Στον ασταθή κόσµο της προσωπικής 
εµπειρίας, λοιπόν, όπου το περιβάλλον αναφοράς των λέξεων αλλάζει µε ρυθµούς πέρα από τον 
έλεγχό µας, η πράξη της ερµηνείας αποδεικνύεται περισσότερο επισφαλής, από ότι στον σταθερό 
κόσµο του µνηµειωµένου κειµένου. Με τον τρόπο αυτό, η παιδαγωγική αξία της λογοτεχνίας 
έρχεται, εξ αντιθέτου, πάλι στο προσκήνιο, πάλι µε γραµµατολογικό πρόταγµα. Πρόκειται, 
ωστόσο, για µια λογοτεχνία, καλύτερα: για ένα λογοτεχνικό κανόνα έκκεντρο και 
εκλεκτικιστικό, που αµφισβητεί τις ευρωκεντρικές παραδοχές της ανάγνωσης, στον οποίο το 
αραβικό παράδειγµα (όπως, λόγου χάριν, αναπτύσσεται από τον σύγχρονο του Στρατή Τσίρκα, 

                                                
36 Σηµειώνω παρενθετικά τη φασµατική απουσία / παρουσία του Σεφέρη σε αυτό το χωρίο, αλλά και παντού στην 
Αριάγνη, σε συµφραζόµενα στα οποία οµαλά θα µπορούσε να εντάσσεται - και για τον οποίο έχουµε απλώς την 
αµφιθυµική αναφορά σε εκείνο «το γραµµατέα της Πρεσβείας, που θεωρούσε υποχρεωτικό να θίγει το ζήτηµα του 
Έζρα Πάουντ όταν βρισκόταν µε άγγλο διανοούµενο» (Τσίρκας 2005, 87). 
37 (Τσίρκας 2005, 147) 
38 (Τσίρκας 2005, 68-69) 



 

Αιγύπτιο συγγραφέα Ναγκίµπ Μαφούζ) διαρκώς υπονοµεύει τις δυτικόφρονες αναγνωστικές 
παραδοχές µας.39 
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